
















المحتويات                                                   صفحة

أعضاء مجلس اإلدارة                                        12

تقرير مجلس اإلدارة                                          16 - 29        

ملخص النشاط خالل العام                              32 - 37

تقرير مراجعي الحسابات                                  40 - 41

القوائم المالية الموحدة                                   42 - 45  

إيضاحات حول القوائم المالية                          46 - 103

اتفاقية بازل 3                                                   106 - 116

9





أعضاء مجلس اإلدارة



أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة 1- سليمان بن عبد العزيز الراجحي   

نائب رئيس مجلس اإلدارة 2- عبد اهلل بن سليمان الراجحي   

عضو مجلس اإلدارة 3- عبداهلل بن عبد العزيز الراجحي   

عضو مجلس اإلدارة 4- صالح بن علي أبا الخيل    

عضو مجلس اإلدارة 5- محمد بن عبد اهلل الراجحي   

عضو مجلس اإلدارة 6- سليمان بن صالح الراجحي   

عضو مجلس اإلدارة 7- علي بن أحمد الشدي    

عضو مجلس اإلدارة 8- سعيد بن عمر العيسائي    

عضو مجلس اإلدارة ـ 9- عبد العزيز بن خالد الغفيلي   

ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية       

10- محمد بن عثمان البشر    عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة - ممثل شركة منافع القابضة 11- بدر بن محمد الراجحي    

12







تقرير مجلس اإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة

حضرات األخوة المساهمين الكرام:

السالم عليكم ورحمة  اهلل وبركاته ،،،        

يســّر مجلــس اإلدارة أن يضــع بيــن يديكــم تقريــره الســنوي عــن نشــاطات المصــرف للعــام المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2013.

ــة المحليــة واســتطاع  لقــد نجــح المصــرف فــي تحقيــق النمــو  فــي أنشــطته المختلفــة بمــا يتواكــب مــع األوضــاع االقتصادي

تحقيــق نتائــج جيــدة رغــم الظــروف العالميــة فــي الخــارج، واشــتداد المنافســة محليــا وإقليميــا ليكــون بنجاحــه وانجازاتــه جــزءا 

مــن المنظومــة القويــة والثابتــة لالقتصــاد الوطنــي، حيــث تفيــد المؤشــرات بــأن األنشــطة االقتصاديــة القطاعيــة للمملكــة 

العربيــة الســعودية قــد حققــت اســتقرارًا ونمــوًا إيجابيــً وتوســعً ملحوظــً فــي أنشــطتها ممــا انعكــس علــى توســيع قاعــدة 

االقتصــاد الوطنــي وتنويعهــا.

تشــير التوقعــات االقتصاديــة للعــام المالــي القــادم 2014 م إلــى اســتمرار النمــو فــي معظــم القطاعــات االقتصاديــة المختلفة 

ومــن ضمنهــا، القطــاع المصرفــي نتيجــة للسياســات الماليــة والنقديــة الفاعلــة التــي تنتهجهــا المملكــة، واســتمرار اإلنفــاق 

الحكومــي علــى كافــة األصعــدة إضافــة إلــى نمــو مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج اإلجمالــي المحلــي.

ــادي فــي القطــاع المصرفــي علــى المســتوى المحلــي  ــة موقعــه الري ــإذن اهلل فــي التركيــز علــى تقوي سيســتمر المصــرف ب

والدولــي؛ وذلــك مــن خــالل تقديــم أفضــل المنتجــات والخدمــات المصرفيــة لشــريحتي األفــراد والشــركات، واســتخدام أفضــل 

ــر قنــوات التواصــل مــع العمــالء. التقنيــات االلكترونيــة، وتحســين وتطوي

1- النتائج المالية:

ــال للعــام     ــون ري ــل 7,885 ملي ــال، مقاب ــون ري ــة عــن العــام الماضــي 2013 م بلغــت 7,438 ملي حقــق المصــرف أرباحــً صافي

ــال فــي  ــل واالســتثمارات 9,649 مليــون ري ــرادات التموي ــك بنســبة انخفــاض قدرهــا %5.6، حيــث بلــغ صافــي إي 2012 م وذل

ــة      ــات المصرفي ــرادات الخدم ــت إي ــا %3.3، وبلغ ــاع قدره ــبة ارتف ــي 2012 م بنس ــام المال ــي الع ــال ف ــون ري ــل 9,341 ملي مقاب

ــي دخــل العمليــات  ــال وبنســبة انخفــاض بلغــت %4.8، فيمــا بلــغ إجمال ــل 3,086 مليــون ري ــال فــي مقاب 2,937 مليــون ري

ــاع بلغــت 1%.  ــال وبنســبة ارتف ــون ري ــل 13,983 ملي ــال مقاب ــون ري 14,115 ملي

ــال  ــار ري ــل بالتنــوع مــا بيــن منتجــات األفــراد والشــركات، حيــث بلــغ صافــي أرصدتهــا 187 ملي وقــد اتســمت محفظــة التموي

مقارنــة بمبلــغ 172 مليــار ريــال فــي عــام 2012 م، بمعــدل نمــٍو قــدره %8.7، فــي حيــن ارتفعــت حقــوق المســاهمين لتصــل 

إلــى 38 مليــار ريــال مقابــل 36 مليــار ريــال وبنســبة زيــادة بلغــت %5.3، وارتفــع إجمالــي الموجــودات إلــى 280 مليــار ريــال فــي 

مقابــل 267 مليــار ريــال لعــام  2012 م بنســبة زيــادة بلغــت %4.7، كمــا بلغــت أرصــدة العمــالء 232 مليــار ريــال فــي مقابــل 

221 مليــار ريــال بنســبة زيــادة %4.6 األمــر الــذي يعكــس ثقــة المتعامليــن مــع المصــرف ونمــو حصتــه فــي القطــاع المصرفــي.  

هــذا وقــد حقــق المصــرف عائــدًا علــى معــدل الموجــودات بلــغ % 2.72  فــي حيــن بلــغ العائــد علــى معــدل حقــوق المســاهمين 

%19.87 وبلــغ ربــح الســهم الواحــد 4.96 ريــال.
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1-1  أثر األنشطة الرئيسة في المصرف :   

فيمــا يلــي تحليــل بإجمالــي موجــودات ومطلوبــات المصــرف ودخــل ومصروفــات العمليــات وصافــي الدخــل للســنتين 

المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2013 م و 31 ديســمبر 2012 م للمصــرف.

2013                                                                                                                             بآالف الرياالت السعودية

قطاع الخزينة قطاع الشركاتقطاع األفراد
قطاع خدمات 

االستثمار 
والوساطة

اإلجمالي

141,604,24058,082,36577,280,9222,903,158279,870,685إجمالي الموجودات

191,041,33945,810,2764,473,755140,722241,466,092إجمالي المطلوبات

9,994,6091,948,6221,455,935715,52614,114,692إجمالي دخل العمليات

(6,676,705)(341,055)(47,570)(1,696,437)(4,591,643)إجمالي مصاريف العمليات

5,402,966252,1851,408,365374,4717,437,987صافي الدخل

2012                                                                                                                             بآالف الرياالت السعودية

قطاع الخزينة قطاع الشركاتقطاع األفراد
قطاع خدمات 

االستثمار 
والوساطة

اإلجمالي

128,452,44054,591,45381,303,5273,035,142267,382,562إجمالي الموجودات

173,997,75954,324,7612,517,17474,131230,913,825إجمالي المطلوبات

9,556,6171,925,7751,250,4411,250,18413,983,017إجمالي دخل العمليات

(6,098,311)(318,631)(49,349)(1,348,553)(4,381,778)إجمالي مصاريف العمليات

5,174,839577,2221,201,092931,5537,884,706صافي الدخل

ملخص نتائج أعمال المصرف للخمس السنوات الماضية )بآالف الرياالت السعودية(

 20132012201120102009

279,870,685267,382,562220,731,085184,840,910170,729,729إجمالي الموجودات

226,386,283212,484,007179,115,784148,311,549139,286,715صافي التمويل واالستثمارات

241,466,092230,913,825187,242,355154,523,121141,988,845إجمالي المطلوبات

38,404,59336,468,73733,488,73030,317,78928,740,884 إجمالي حقوق الملكية

231,589,113221,394,638177,732,952143,064,037122,861,840ودائع العمالء

7,437,9877,884,7067,378,2686,770,8296,767,228صافي األرباح

4.965.264.924.514.51ربح السهم

1-2 التحليل الجغرافي لإليرادات:

يتحقق صافي دخل المصرف من نشاطاته في المملكة العربية السعودية وخارجها وذلك وفقا للجدول التالي: 

من خارج المملكة )قارة آسيا(من داخل المملكة
7,427,54610,441

ال يوجد على المصرف أية قروض أو أدوات دين كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك.
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2- الشركات التابعة: 

يملــك المصــرف عــدة شــركات تابعــة تســاعده فــي إدارة أنشــطته وتنويــع إيراداتــه، ويوضــح الجــدول التالــي نســبة وطبيعــة 

ملكيــة الشــركات كمــا فــي 2013/12/31 م:

نسبة 
اسم الدولةطبيعة النشاطالملكية

)محل العمليات(
اسم الدولة

)محل التأسيس(
20132012

السعوديةالسعوديةخدمات مالية%100%100شركة الراجحي المالية
ماليزياماليزياخدمات بنكية%100%100شركة الراجحي المصرفية لالستثمار المحدودة )ماليزيا(

السعوديةالكويتخدمات مالية%100%100شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )الكويت(
السعوديةاألردنخدمات بنكية%100%100شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )األردن(

السعوديةالسعوديةخدمات تامين%99%99شركة وكالة تكافل الراجحي
السعوديةالسعوديةنشاط عقاري%100%100شركة الراجحي للتطوير المحدودة / الرياض

السعوديةالسعوديةخـدمات-%100شركة الراجحي للخدمات اإلدارية

ويؤكد مصرف الراجحي أنه ال توجد أسهم وأدوات دين صادرة لكل شركة تابعة.	 

3- توزيع األرباح

ــن  ــرى، وتكوي ــف األخ ــة والتكالي ــات العام ــم كل المصروف ــد خص ــا بع ــي تحدده ــة الت ــنوية الصافي ــرف الس ــاح المص ــوزع أرب ت

اإلحتياطيــات الالزمــة لمواجهــة الديــون المشــكوك فيهــا وخســائر االســتثمارات وااللتزامــات الطارئــة التــي يــرى مجلــس اإلدارة 

ــي: ــي الســعودي علــى النحــو التال ــة البنــوك وتوجيهــات مؤسســة النقــد العرب ضرورتهــا بمــا يتفــق وأحــكام نظــام مراقب

أ -   تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة.

ب - يرّحل ما ال يقّل عن %25 من المتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي بحيث يصبح االحتياطي 

المذكور مساويا ـ على األقل ـ لرأس المال المدفوع.

ــاح مبلــغ ال يقــل عــن %5 مــن رأس المــال المدفــوع، بعــد خصــم االحتياطــي النظامــي  ج - يخصــص مــن المتبقــي مــن األرب

والــزكاة وذلــك للتوزيــع علــى المســاهمين طبقــً لمــا يقترحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعيــة العامــة؛ وإذا كانت النســبة 

المتبقيــة مــن األربــاح المســتحقة للمســاهمين ال تكفــي لدفــع هــذه النســبة فــال يجــوز للمســاهمين المطالبــة بدفعهــا 

فــي الســنة أو الســنوات التاليــة وال يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع نســبة مــن األربــاح تزيــد عمــا اقترحــه مجلــس 

اإلدارة.

د - يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( أعاله على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة 

وتقرره الجمعية العامة.

ــن يحددهمــا مجلــس اإلدارة، ويحــق للشــركة أن تحتجــز  ــى المســاهمين فــي الزمــان والمــكان اللذي ــاح إل ُتدفــع حصــص األرب

ــون والتزامــات للشــركة،  ــه دي ــاح المســتحقة ألي مســاهم وأن تســتخدمها فــي الســداد فــي حــال كان بذمت حصــة األرب

ــً للمــادة 41  ــف األخــرى وفق ــزكاة والتكالي ــة وال ــات العام ــع المصروف ــة بعــد خصــم جمي ــوزع المصــرف أرباحــه الصافي وي

مــن النظــام األســاس للمصــرف واألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة. ونتيجــة لــأداء المتميــز ومــا تحقــق بفضــل اهلل مــن 

ــاح علــى النحــو التالــي:  ــع األرب ــاح لهــذا العــام، يوصــي مجلــس اإلدارة بتوزي صافــي أرب
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بآالف الرياالت السعوديةبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
7,437,987أرباح العام

1,148,436أرباح مبقاه من العام الماضي

2,250,000أرباح مرحلية موزعة على المساهمين عن النصف األول بواقع »1.5« ريال لكل سهم

1,500,000أرباح مقترح توزيعها على المساهمين عن النصف الثاني بواقع »1« ريال لكل سهم

1,250,000اصدار اسهم منحة بواقع سهم مجاني لكل 12 سهم قائم

1,250,000المحول إلى االحتياطي النظامي

750,000زكاة مستحقة

1,586,423أرباح مبقاة ترحل للعام القادم

4-  مجلس اإلدارة

يتولــى إدارة المصــرف مجلــس إدارة مكــون مــن 11 عضــوًا، تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة كل ثــالث ســنوات، ويجــوز فــي 

كل مــرة إعــادة انتخــاب األعضــاء الذيــن انتهــت مــدة عضويتهــم وهــو مــا يســمح بــه النظــام األســاس للمصــرف. ويتــم تصنيــف 

األعضــاء وفقــً للتعريفــات الــواردة بالمــادة الثانيــة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة 

عــن هيئــة الســوق الماليــة، علــى النحــو اآلتــي:
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4-1 تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

العضوية في الشركات المساهمة صفة العضويةالمهام الوظيفيةاالسم
األخرى

عضو غير رئيس مجلس اإلدارةسليمان بن عبد العزيز الراجحي
تنفيذي

شركة اسمنت ينبع، شركة نادك 
الزراعية

عضو غير نائب رئيس مجلس اإلدارةعبد اهلل بن سليمان الراجحي
شركة الراجحي للتأمين التعاونيتنفيذي

عضو غير عضو مجلس اإلدارةعبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي
تنفيذي

عضو غير عضو مجلس اإلدارةصالح بن علي أبا الخيل
تنفيذي

عضو غير عضو مجلس اإلدارةمحمد بن عبد اهلل الراجحي
شركة تبوك للتنمية الزراعيةتنفيذي

عضو غير عضو مجلس اإلدارةسليمان بن صالح الراجحي
تنفيذي

عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةسعيد بن عمر العيسائي
شركة اسمنت ينبع ، شركة 

الصحراء للبتر وكيماويات، شركة 
سند للتأمين حتى 2013/5/29

عبد العزيز بن خالد الغفيلي
عضو مجلس اإلدارة )ممثل 

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية(

عضو غير 
تنفيذي

شركة صافوال

شركة هرفي

عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةعلي بن أحمد الشدي

عضو مجلس اإلدارة )ممثل بدر بن محمد الراجحي
عضو مستقلشركة منافع القابضة(

عضو مستقلعضو مجلس اإلدارةمحمد بن عثمان البشر

ال يوجــد أيــة ترتيبــات أو اتفاقيــات تنــازل بموجبهــا أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن للمصــرف عــن 	 

أي راتــب أو تعويــض.

ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي المصرف عن أي حقوق في األرباح.	 

4-2 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وعدد مرات الحضور

عقد مجلس اإلدارة سبعة اجتماعات خالل عام 2013 م على النحو اآلتي:

األعضاء غير الحاضريننسبه الحضورعدد الحضورالتاريخم
سعيد بن عمر العيسائي12012/01/161091%.
.22013/03/0411100%-
.32013/05/1911100%-
عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي+ بدر محمد عبد العزيز الراجحي% 42013/07/3982.
عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي52013/09/111091%.
محمد بن عثمان البشر + عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي62013/11/10982%.
.72013/12/2911100%-
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عدد مرات الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2013:

عدد مرات الحضوراالسم
سبع جلساتسليمان بن عبد العزيز الراجحي

سبع جلساتعبد اهلل بن سليمان الراجحي
أربع جلساتعبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي

سبع جلساتصالح بن علي أبا الخيل
سبع جلساتمحمد بن عبد اهلل الراجحي
سبع جلساتسليمان بن صالح الراجحي

ست جلساتسعيد بن عمر العيسائي
سبع جلساتعبد العزيز بن خالد الغفيلي

سبع جلساتعلي بن أحمد الشدي
ست جلساتمحمد بن عثمان البشر

ست جلساتبدر محمد عبد العزيز الراجحي

4-3 لجان المجلس:

ــة  ــدا لجن ــا ع ــس اإلدارة فيم ــاء مجل ــن أعض ــكلة م ــة المش ــان الرئيس ــالل اللج ــن خ ــه م ــرف مهام ــس إدارة المص ــارس مجل يم

ــة مــن خــارج المصــرف.  المراجعــة التــي تضــم خمســة أعضــاء منهــم ثالث

4-3-1 اللجنة التنفيذية

ــس  ــن مجل ــا م ــة إليه ــلطات الموكل ــام والس ــع المه ــة بجمي ــوم اللجن ــس اإلدارة، وتق ــس مجل ــة رئي ــة التنفيذي ــرأس اللجن ي

اإلدارة، ومنهــا: الموافقــة علــى كافــة أنــواع التســهيالت االئتمانيــة واإلطفــاءات وإعــدام الديــون وكافــة الخســائر التــي تتجــاوز 

ــرة،  ــة للتســهيالت المتعث ــة الموثق ــات العقاري ــع الضمان ــى بي ــة عل ــا لالئتمــان فــي المصــرف، الموافق ــة العلي ــة اللجن صالحي

اعتمــاد العقــود التــي تتجــاوز صالحيــات اللجــان العاملــة فــي المصــرف والرئيــس التنفيــذي، ودراســة كافــة األمــور التــي يطلــب 

ــام  ــالل ع ــات خ ــة 7 جلس ــدت اللجن ــد عق ــا. وق ــبة حياله ــرارات المناس ــاذ الق ــأنها أو اتخ ــات بش ــم توصي ــا تقدي ــس منه المجل

2013 م. وتتكــون اللجنــة مــن األعضــاء اآلتيــة أســماؤهم: ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي )رئيســا(، عبــد اهلل بــن ســليمان 

الراجحــي، صــالح بــن علــي أبــا الخيــل، ســليمان بــن صالــح الراجحــي، عبــد العزيــز بــن خالــد الغفيلــي.

4-3-2 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة:

 تقــوم اللجنــة بـــالمهام المناطــة بهــا وفــق الئحتهــا، ومــن أهمهــا: التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس أو 

اللجــان أو لشــغل المراكــز الشــاغرة وفقــً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن 

المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة، مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة ورفــع التوصيــات 

بذلــك، وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي المصــرف ورفــع اقتــراح 

ــا  ــى مهامه ــة إل ــذا باإلضاف ــن. ه ــار التنفيذيي ــة بكب ــز الخاص ــآت والحواف ــنوية للمكاف ــة الس ــس اإلدارة بالميزاني ــنوي لمجل س

المتعلقــة بالحوكمــة ومنهــا: التأكــد مــن وجــود مراقبــة فعالــة مــن المصــرف لضمــان الممارســة الحكيمــة لنشــاطات االئتمــان 

ــه،  ــس وأعضائ ــة بالمجل ــات المتعلق ــث السياس ــة وتحدي ــرف. ومراجع ــل المص ــن قب ــذة م ــة المتخ ــر المفرط ــب المخاط وتجن

والمراجعــة الســنوية ألداء المجلــس ولجانــه، وكل مــا مــن شــأنه تعزيــز ممارســة الحوكمــة الرشــيدة للمجلــس ولجانــه واإلدارة 

التنفيذيــة. وتتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء وهــم: صــالح بــن علــي أبــا الخيــل )رئيســا( وســليمان بــن صالــح الراجحــي، عضــوًا، 

وعبــد العزيــز بــن خالــد الغفيلــي، عضــوًا. وقــد عقــدت اللجنــة جلســتين خــالل عــام 2013 م، كمــا أصــدرت ) 24 ( قــرارًا بالتمريــر. 
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4-3-3 لجنة المراجعة:

تقــوم لجنــة المراجعــة بــدور أساســي وحيــوي فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة، وذلــك مــن خــالل القيــام بمســؤوليات اإلشــراف فيمــا 

يتعلــق بســالمة القوائــم الماليــة للمصــرف، وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي ضــوء المخاطــر التــي يواجههــا المصــرف، 

وكفــاءة واســتقالل أداء المراجعيــن الخارجييــن والداخلييــن، كمــا تعمــل علــى تحســين وتطويــر نظــم الرقابــة وبالتالــي حمايــة 

حقــوق المســاهمين والمســتثمرين والمودعيــن مــن خــالل المهــام اآلتيــة: دراســة القوائــم الماليــة والسياســات المحاســبية 

ــة  ــة ودراس ــة الداخلي ــى إدارة المراجع ــراف عل ــأنها، واإلش ــي ش ــة ف ــرأي والتوصي ــداء ال ــة وإب ــة الداخلي ــام الرقاب ــة ونظ المتبع

ــرف  ــزام المص ــدى الت ــن م ــق م ــزام والتحق ــى إدارة االلت ــراف عل ــتقالليتها، واإلش ــا واس ــدى فاعليته ــن م ــق م ــا والتحق تقاريره

بالتعليمــات، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن ودراســة خططهــم وإقالتهــم وتحديــد 

أتعابهــم، وأيــة مهــام وأعمــال أخــرى تكلــف بهــا. وتتكــون اللجنــة مــن األعضــاء اآلتيــة أســماؤهم: ســليمان بــن صالــح الراجحــي 

)رئيســا(، ســلطان بــن محمــد الســلطان، علــي بــن أحمــد الشــدي،  عبــد اهلل بــن إبراهيــم الســياري، محمــد بــن غــازي التمــام، وقــد 

عقــدت اللجنــة ســت جلســات خــالل عــام 2013 م.

4-4 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

التغيــر فــي نســبه ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن المصــرف أو أي مــن 

شــركاته التابعــة.

جــدول 4-4-1 وصــف ألي مصلحــة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة 

أو أي مــن شــركاتها التابعــة
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بداية العاماالسمم
عدد األسهم

نهاية العام
نسبة التغيرصافي التغيرعدد األسهم

(%98)(296,833,001)301,997,1575,164,156سليمان بن عبد العزيز بن صالح الراجحي1

(%0.03 )(9,966)30,165,28330,155,317عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزبز الراجحي2

%0.2 90,839,99691,019,158179,162عبد اهلل بن عبد العزيز بن صالح الراجحي3

%0    -1,260,0001,260,000صالح بن علي بن عبد اهلل ابا الخيل4

(%97)(1,020,788)1,021,7881,000محمد  بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي5

(%12)(450,000)3,694,8573,244,857سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي6

(%41)(998,260)2,394,1551,395,895سعيد بن عمر بن قاسم العيسائي7

(%5)(20,000)400,000380,000علي بن احمد بن على الشدي8

%0    -399,777399,777محمد بن عثمان بن احمد البشر9

%2 148,694,166151,791,8933,097,727المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية10

 عبد العزيز بن خالد بن علي الغفيلي » ممثل11
-   -   --التأمينات «

(%4)(1,335,055)30,751,18429,416,129شركة منافع القابضة12

 بدر بن محمد بن عبد العزيز الراجحي » ممثل13
(%100)(152,565)   -152,565 شركة منافع القابضة «

جــدول 4-4-2: وصــف ألي مصلحــة تعــود لكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن المصــرف أو 

أي مــن شــركاته التابعــة

بداية العاماالسمم
عدد األسهم

نهاية العام
نسبة التغيرصافي التغيرعدد األسهم

% 143 2,7216,6133,892سليمان عبدالعزيز الزبن1

(% 100 )(30,000)   -30,000وليد عبداهلل المقبل2

% 137 3,1767,5244,348عبداهلل عبدالرحمن النملة3

   -   -  --عدنان عبد اهلل العليان4

% 121 3,4697,6694,200احمد بن صالح الخليفي5

--  --طارق عبداهلل حسن النعيم6

 تم تعيينه بتاريخ عبدالرحمن محمد الزويدي7
10/02/2013

-  --

--  -ـاناند مورتي شارما8

--  -ـداميان فيليب وايت9

5- المكافآت والتعويضات

يقــوم المصــرف بدفــع مصاريــف ومكافــآت حضــور الجلســات ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه، اســتنادًا 
للمــادة )19( مــــن النظــام األســاس للمصــرف، كمــا يقــوم بدفــع رواتــب ومكافــآت كبــار التنفيذييــن حســب العقــود الموقعــة 

معهــم وبمــا يتوافــق مــع الئحــة المكافــآت والتعويضــات الصــادرة مــن مؤسســة النقــد. 
وفيمــا يلــي تفاصيــل المصاريــف والمكافــآت والرواتــب المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولســبعة مــن كبــار  التنفيذييــن فــي 

المصــرف مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي.
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البيان
أعضاء مجلس 

اإلدارة وكلهم غير 
تنفيذيين

كبار التنفيذيين )الرئيس التنفيذي والمدير 
المالي من ضمنهم(

011,818,740الرواتب والتعويضات

351,00011,000البدالت

4,200,0005,178,262المكافآت الدورية والسنوية

02,291,018الخطط التحفيزية

00أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

4,551,00019,299,020اإلجمالي

6- العقوبات والجزاءات المفروضة على المصرف
ال توجــد غرامــات ذات أثــر جوهــري ُفرضــت علــى المصــرف خــالل العــام المالــي 2013 م ومعظــم مــا ُفــرض علــى المصــرف فــي 
هــذا الشــأن، هــو جــزاءات ألعمــال تشــغيلية وقــد تمــت معالجتهــا. وفــي مــا يلــي، بيــان بالغرامــات التــي فرضــت علــى المصــرف 

مــن الجهــات اإلشــرافية:

مجموع الغراماتعدد الغراماتالجهة اإلشرافية
63,090,600مؤسسه النقد العربي السعودي

721,024,600وزارة الشؤون البلدية والقروية

7- العقود مع ذوي العالقة

بخــالف المعلومــات الــواردة فــي إيضــاح رقــم )28( فــي القوائــم الماليــة، فــال يوجــد مصالــح جوهريــة ألي مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم فــي أي عقــود يكــون المصــرف طرفــً فيهــا. 

8- المدفوعات النظامية المستحقة

تتكــون المدفوعــات النظاميــة المســتحّقة علــى المصــرف خــالل العــام المالــي 2013 مــن الزكاة المســتحقة على المســاهمين، 
والمبالــغ المدفوعــة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة والمتمثلــة باشــتراكات التأميــن للموظفيــن، والضرائــب 

المتمثلــة بشــكل رئيــس بضريبــة االســتقطاع المفروضــة علــى المســتثمر األجنبــي. 
ويوضح الجدول التالي تفصيل المدفوعات النظامية:

بآالف الرياالت السعوديةالجهة
750,000الزكاة المستحقة على المساهمين

183,357المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

4,038ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى

937,395المجموع

9- مزايا وبرامج الموظفين

تدفــع مزايــا ومكافــآت الموظفيــن فــي المصــرف خــالل مــدة الخدمــة أو فــي نهايتهــا، طبقــً لنظــام العمــل الســعودي 

وسياســات المصــرف، وقــد بلــغ رصيــد مخصــص نهايــة الخدمــة فــي نهايــة عــام 2013 م  )618( مليــون ريــال. إضافــًة إلــى ذلــك، 

ــا لموظفيــه، والتــي مــن أبرزهــا: ــد مــن المزاي يقــدم المصــرف العدي

· برنامج منح الموظفين أسهم المصرف 	

هــو برنامــج خــاص لموظفــي مصــرف الراجحــي وشــركاتها التابعــة المحليــة. ويقــوم البرنامــج بمنــح أســهم مجانيــة لكبــار 

الموظفيــن الذيــن يــرى  المصــرف أنهــم مــن األصــول البشــرية التــي يجــب االحتفــاظ بهــا، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تعزيــز العالقــات 

الوظيفيــة طويلــة األمــد وتوفيــر الحوافــز المناســبة لهــم اعترافــا بمســاهماتهم البــارزة، وال يتــم المنــح إال بموافقــة مجلــس 

اإلدارة بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة 
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10- دفاتر الحسابات

ــن  ــادرة ع ــة الص ــات المالي ــبة للمؤسس ــر المحاس ــً لمعايي ــة طبق ــدة المرفق ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــرف بإع ــوم المص يق

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر الماليــة. كمــا يعــد المصــرف قوائمــه الماليــة الموحــدة 

لتتماشــى مــع نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية  والنظــام األساســي للمصــرف

ويؤكد مجلس اإلدارة على أنه:

· تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.	

· أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.	

· أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصرف على مواصلة نشاطه.	
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11- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

يتمتــع المصــرف بنظــام رقابــة داخليــة ســليم وفعــال بدرجــة جيــدة مــن حيــث التصميــم والتطبيــق ويتــم تقييــم هــذا النظــام 

بشــكل مســتمر والعمــل علــى تحســينه و زيــادة فاعليتــه كلمــا تبيــن وجــود أي فجــوات رقابيــة أو فــرص للتحســين  نظــرًا 

لتوفــر المقومــات التاليــة:

· لــدي المصــرف مجموعــة مــن السياســات و اإلجــراءات التــي تحكــم نظــام العمــل، كمــا يعمــل المصــرف علــى مراجعــة 	

تلــك السياســات و اإلجــراءات بشــكل دوري للتحقــق مــن كفايتهــا و مالءمتهــا.

· ــة ممــا يحــد مــن 	 ــد مــن  األنظمــة  اآللي ــي مــن خــالل العدي ــات فــي المصــرف بشــكل آل ــذ معظــم العملي يتــم تنفي

ــال. ــرص االحتي ــل ف ــاء ويقل األخط

· يتــم مراقبــة العمــل بشــكل عــام وكذلــك اتخــاذ القــرارات الهامــة مــن خــالل لجــان تــم تشــكيلها بهــدف ضمــان ســير 	

العمــل بشــكل ســليم والمحافظــة علــى ســالمة وجــودة أصــول المصــرف.

· لدى المصرف قطاعات متخصصة في مجال المراجعة وااللتزام وإدارة المخاطر المختلفة.	

· وجــود لجنــة مراجعــة فعالــة تشــرف علــى المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن ممــا يعــزز مــن اســتقالليتهما، ويقــدم 	

لهــا بصفــة دوريــة و منتظمــة تقاريــر عــن الوحــدات واألنشــطة محــل المراجعــة. 

· يتــم مراجعــة مــدى كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بشــكل مســتمر مــن قبــل مجموعــة المراجعــة الداخليــة 	

ــة الداخليــة  وفقــً لخطــة ســنوية معتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة كمــا يتــم مراجعــة بعــــــــــــض جوانــب الرقاب

بشــكل دوري مــن قبــل المراجعيــن الخارجييــن،  وكذلــك مــن خــالل أعمــال الفحــص الــذي يتــم مــن قبــل مؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي.

· ــة 	 ــدى كفاي ــي م ــل ف ــي تتمث ــة والت ــة الداخلي ــام الرقاب ــة نظ ــج مراجع ــة لنتائ ــة الكافي ــرف العناي ــي إدارة المص تول

وفاعليــة بعــض اإلجــراءات الرقابيــة، حيــث يتــم التعامــل مــع أيــة مالحظــات تتكشــف بجديــة و العمــل علــى متابعــة 

ــة بعــدم تكرارهــا. ــط الكفيل تصويبهــا ووضــع الضواب

· وتطبيقــً لتعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي الصــادرة فــي الربــع األول مــن هــذا العــام والمتعلقــة بقواعــد 	

ــي  ــة الحال ــة الداخلي ــدى البنــوك؛ فقــد تعاقــد المصــرف مــع مراجــع خارجــي لدراســة نظــام الرقاب ــة ل ــة الداخلي الرقاب

ــة الداخليــة لــدى  ــة بأفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال، وسيســاعد هــذا األمــر فــي رفــع جــودة نظــام الرقاب مقارن

المصــرف مســتقباًل.

12- النظرة المستقبلية والمخاطر المحتملة للعام المالي 2014:

ال تــزال األزمــة الماليــة العالميــة تلقــي بظاللهــا علــى العديــد مــن اقتصاديــات العالــم، وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ العديــد مــن 

ــورو؛ إال أن  ــة الي ــن ودول منطق ــة، والصي ــدة االمريكي ــات المتح ــية كالوالي ــدول الرئيس ــن ال ــر م ــن كثي ــة م ــرارات التصحيحي الق

ــة.  االقتصــاد العالمــي يشــهد تباطــؤًا فــي نمــو األنشــطة االقتصادي

وبالرغــم مــن ذلــك فقــد اســتطاع االقتصــاد الســعودي أن يحقــق معــدالت نمــو اقتصاديــة مرتفعــة ومــن المتوقع أن يســتمر في 

مســار نمــو صاعــد. ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي للسياســات الماليــة والنقديــة الفاعلــة والتــي ســاهمت فــي نمــو االقتصــاد 

والســيطرة علــى معــدالت التضخــم. 

ــة لعــام 2014 إلــى اســتمرار النمــو فــي المســار االيجابــي نتيجــة لسياســات اإلنفــاق الحكومــي  وتشــير التوقعــات االقتصادي

المتمثلــة فــي زيــادة اإلنفــاق علــى المشــروعات الرأســمالية، وزيــادة موازنــة الدولــة وكذلــك زيــادة اإلنفاق على مشــاريع اإلســكان. 

ــادي فــي نشــاط المصرفيــة اإلســالمية علــى المســتوى  ــة مركــزه الري مــن جهتــه؛ يســتمر المصــرف فــي التركيــز علــى تقوي

ــك  ــراد والشــركات؛ وذل ــة لشــريحتي األف ــات المصرفي ــم أفضــل المنتجــات والخدم ــك مــن خــالل تقدي ــي؛ وذل المحلــي والدول
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مــن خــالل زيــادة االســتثمار فــي التقنيــة وتحســين وتطويــر قنــوات التواصــل مــع العمــالء عــن طريــق شــبكات الفــروع، أجهــزة 

ــي، والخدمــات اإللكترونيــة.  الصــراف اآلل

ــة  ــالل مراقب ــن خ ــي م ــي والجزئ ــتوى الكل ــى المس ــك عل ــا وذل ــرض له ــي يتع ــر الت ــي إدارة المخاط ــرف ف ــتمر المص ــا يس كم

ومتابعــة التعرضــات الماليــة وفقــً لأســواق المســتهدفة ووفقــً لالئحــة قابليــة المخاطــر المتعمــدة، والسياســات واإلجــراءات 

الداخليــة األكثــر فاعليــة وكفــاءة التــي يتبناهــا المصــرف. حيــث يســتمر المصــرف فــي تطبيــق تلــك السياســات لمواجهــة 

ــات الناتجــة عــن التغيــرات فــي أســواق الطلــب علــى المنتجــات المصرفيــة. التحدي

كمــا تســتمر إدارة المخاطــر فــي المصــرف بتطبيــق وتنفيــذ مهامهــا وفقــً ألفضــل المعاييــر المتبعــة فــي النشــاط المصرفــي 

وذلــك لضمــان حمايــة المصــرف مــن المخاطــر الغيــر متوقعــة وذلــك مــن خــالل التأكــد مــن أن جميــع المخاطــر التــي يتعــرض 

لهــا المصــرف تقــع فــي الحــدود المســموح بهــا والمنصــوص عليهــا بقائمــة قابليــة المخاطــر المعتمــدة. ويشــكل تطبيــق 

تلــك المعاييــر  الدعامــة الرئيســية لقــدرة المصــرف علــى تحقيــق توقعــات المســاهمين والجهــات التنظيميــة.

13- الئحة حوكمة الشركات

يعمــل المصــرف وفقــً ألحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وقــد طبقــت إدارة المصــرف أحــكام 

ــه تراعــي متطلبــات الئحــة  الالئحــة اإللزاميــة، حيــث قــام المصــرف فــي عــام 2011 بوضــع واعتمــاد سياســة  حوكمــة خاصــة ب

حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة ســوق المــال، كمــا أنــه تــم وضــع سياســة مســتقلة للمصــرف تتعلــق بتعــارض المصالح 

التــي تــم اعتمادهــا فــي العــام 2012 تطبيقــً لقــرار هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-33-2011(، كمــا يعكــف المصــرف حاليــا علــى 

تطبيــق مبــادئ مؤسســة النقــد للحوكمــة الصــادرة فــي شــهر يونيــو 2012 م، ومــن جهــة أخــرى فقــد وضــع المصــرف سياســة 

للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة واعتمدهــا مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 2013/3/4 وصــارت موضــع التطبيــق.
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وقــد طبقــت إدارة المصــرف معظــم أحــكام الالئحــة االسترشــادية، باإلضافــة إلــى متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 

المتعلقــة بالئحــة المكافــآت ومــا جــاء فــي نظــام الشــركات الســعودي. كمــا يضمــن المصــرف مــن خــالل سياســاته وإجراءاتــه 

الداخليــة التقيــد باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة ألصحــاب المصالــح مــن عمــالء ومورديــن وموظفيــن ومقترضيــن. كمــا 

يوجــد لــدى المصــرف سياســة معتمــدة عــن اإلفصــاح عــن البيانــات والمعلومــات المصرفيــة تتوافــق مــع تعليمــات مؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي،  إضافــة إلــى أن المصــرف ملتــزم بجميــع متطلبــات اإلفصــاح كمــا جــاء فــي أنظمــة هيئــة الســوق 

ــدى المصــرف سياســة معتمــدة للمســؤولية االجتماعية يتــم متابعــة تطبيقهــا مــن قبــل إدارة مســتقلة  الماليــة. كمــا أن ل

فــي المصــرف هــي » إدارة الخدمــة االجتماعيــة « مرتبطــة بــإدارة التســويق ومهمتهــا تعزيــز الــدور االجتماعــي للمصــرف بشــكل 

أساســي.

وفيمــا يتعلــق باألحــكام االسترشــادية الــواردة فــي الئحــة الحوكمــة والتــي لــم يتــم تطبيقهــا مــن قبــل المصــرف فــي العــام 

المالــي 2013 م، والتــي ســيعمل المصــرف علــى االلتــزام بهــا، فهــي علــى النحــو اآلتــي:

 وضــع إجــراءات مكتوبــة لتعريــف أعضــاء المجلــس الجــدد بعمــل المصــرف وبخاصــة الجوانــب الماليــة والقانونيــة فضــاًل - 1

ــا  ــة وغيرهــا مم ــة، االقتصادي ــة التشــريعية، النظامي ــى المســتجدات  الحديث ــر عل ــزم األم عــن اطالعهــم وتدريبهــم إن ل

يســاعد فــي أداء مهامهــم كأعضــاء للمجلــس.

 اعتمــاد سياســة تتعلــق بعمــل المجلــس وصالحياتــه الخاصــة بــه وصالحياتــه التــي يجــوز لــه تفويضهــا، والتــي ســيعاد - 2

بنــاء عليهــا تحديــد الصالحيــات المفوضــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة، وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض، علمــً بــأن لــدى 

المصــرف حاليــا سياســات موزعــة معتمــدة تتعلــق بالصالحيــات التــي فوضهــا مجلــس اإلدارة إلــى فريــق اإلدارة التنفيذيــة 

ــح  ــة مصال ذات العالقــة بتطبيــق اســتراتيجيات المــوارد البشــرية، والمخاطــر والتعامــل مــع الشــكاوى بمــا يكفــل حماي

العمــالء والمصــرف علــى حــد ســواء.

 تطويــر سياســة تحــدد  آليــات  تعويــض أصحــاب المصالــح فــي حالــة انتهــاك حقوقهــم التــي تقرهــا األنظمــة وتحميهــا - 3

العقــود وتوضــح آليــات تســوية الشــكاوى أو الخالفــات التــي قــد تنشــأ بيــن المصــرف وأصحــاب المصالــح.

 وفيمــا يتعلــق بالتصويــت التراكمــي، فنظــرًا إلــى أن اعتمــاده يتطلــب موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ألنــه يعــدل - 4

فــي النظــام األســاس للمصــرف؛ فقــد تــم التصويــت بشــأنه فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي عقــد فــي 4 

مــارس 2013 م، ولكــن الجمعيــة رفضــت إقــراره، ولــذا فــال يــزال المصــرف يقــرر حــق التصويــت العــادي اســتنادًا إلــى نظــام 

الشــركات الســعودي.

 كمــا لــم يــرد فــي النظــام األســاس للمصــرف حــق المســاهمين فــي الحصــول علــى نصيــب مــن موجــودات المصــرف عنــد - 5

التصفيــة باعتبــار أن مــا يتعلــق بحقــوق المســاهمين محكــوم باألنظمــة الخاصــة بالشــركات وتصفيتها. 

 ونشــير أخيــرًا إلــى أن جميــع بنــود الجمعيــة العامــة فــي العــام 2012، كانــت مصحوبــة بمعلومــات كافيــة تمّكــن - 6

المســاهمين مــن اتخــاذ قراراتهــم.

14- مراجعو الحسابات

 Deloitte( تــم فــي الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين المنعقــدة فــي 2013/03/04 م تعييــن الســادة ديلويــت اند تــوش

and Touche( و )Price Waterhouse Coopers( كمراجعيــن قانونييــن لحســابات المصــرف للعــام المالي 2013 م. وســتقوم 

الجمعيــة العامــة العاديــة القادمــة ـ بــإذن اهلل ـ بإعــادة تعييــن المراجعيــن الحالييــن أو اختيــار غيرهــم للعــام المالــي 2014 م، 

وذلــك بنــاء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة فــي هــذا الشــأن.
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15- الخاتمــة

 يعّبــر مجلــس اإلدارة عــن ســروره واعتــزازه بمــا حققــه المصــرف مــن نتائــج إيجابيــة خــالل العــام 2013 م، ويرفــع بهــذه المناســبة 

ــاه،  ــه اهلل ورع ــعود حفظ ــز آل س ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــك عب ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــه لخ ــكره وامتنان ــات ش ــمى آي أس

وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع حفظــه 

اهلل ، ولصاحــب الســمو الملكــي األميــر مقــرن بــن عبــد العزيــز آل ســعود النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اهلل 

ولحكومتنــا الرشــيدة.

كمــا يقــدم المصــرف شــكره الجزيــل لمقــام وزارة الماليــة ووزارة التجــارة والصناعــة ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة 

ــدور  ــر وال ــه األث ــا كان ل ــي مم ــاع المصرف ــر القط ــل لتطوي ــم المتواص ــاندتهم ودعمه ــم ومس ــى تعاونه ــة عل ــوق المالي الس

الكبيــر فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي ونمــوه. 

والشــكر موصــول ألصحــاب الفضيلــة رئيــس وأعضــاء الهيئــة الشــرعية في المصــرف على جهودهــم المخلصة ومســاهمتهم 

البنــاّءة فــي إبــداء الــرأي الشــرعي فيمــا يعــرض عليهــم مــن استفســارات تتعلــق باألعمــال واألنشــطة المصرفيــة واالســتثمارية 

ــأداء الشــرعي للمصــرف، ســائلين المولــى عــز وجــل أن يجزيهــم خيــر  ــه، وفــي مراقبتهــم ل التــي يقدمهــا المصــرف لعمالئ

الجــزاء.

وينتهــز المجلــس هــذه الفرصــة أيضــً ليعبــر عــن شــكره وتقديــره لأخــوة المســاهمين وعمــالء المصــرف الكــرام ومراســليه 

األعــزاء علــى دعمهــم وثقتهــم وتعاونهــم الــذي كان لــه أثــره فــي تحقيــق مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار للمصــرف، كمــا ينقــل 

خالــص شــكره وتقديــره لجميــع العامليــن فــي المصــرف، علــى جهودهــم المخلصــة وتفانيهــم فــي تأديــة واجبهــم ومهــام 

عملهــم.

 مجلس اإلدارة

29





ملخص النشاط



التوجه االستراتيجي: 

باعتبارنــا أحــد أهــم المصــارف اإلســالمية الرائــدة بالعالــم وبصفتنــا أكبــر مصــرف تجــاري فــي منطقة مجلــس التعــاون الخليجي 

مــن حيــث رســملة الســوق فــإن مصــرف الراجحــي يركــز علــى النمو المســتدام. 

المجموعة الشرعية:

أنشــأ المصــرف منــذ تأسيســه هيئــة شــرعية مســتقلة، يعتمــد تكوينهــا وتقــر الئحتهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة، هدفهــا 

تحقيــق التــزام المصــرف بالشــريعة اإلســالمية فــي جميــع أعمالــه. وألجــل هــذا الهــدف تكونــت المجموعــة الشــرعية مــن 

ــرف  ــة وإدارات المص ــن الهيئ ــة بي ــي الصل ــرعية، وه ــة الش ــال الهيئ ــري ألعم ــاز تحضي ــي جه ــرعية وه ــة الش ــة الهيئ إدارة أمان

ــة. ــرارات الهيئ ــق ق ــق بتطبي ــا يتعل ــرف فيم ــال المص ــى أعم ــرف عل ــي تش ــرعية والت ــة الش ــة. وإدارة الرقاب المختلف

المجموعة اإلستراتيجية:

يتطلــع مصــرف الراجحــي إلــى تحقيــق الريــادة فــي الخدمــات المصرفيــة علــى مســتوى المنطقــة وذلــك بتقديــم خدمــات عاليــة 

الجــودة تتناســب مــع احتياجــات شــرائح العمــالء المختلفــة وتعمــل علــى تحقيــق نمــو متــوازن بيــن قطاعــات األعمــال المختلفــة 

كمــا تعمــل علــى تنميــة وتنويــع مصــادر اإليــرادات أخــذا بعيــن االعتبــار تحقيــق معاييــر عاليــة للضبــط الداخلــي وااللتــزام. وقــد 

ــد  قامــت المجموعــة اإلســتراتيجية بوضــع الخطــة اإلســتراتيجية لمصــرف الراجحــي للســنوات القادمــة بمــا يمكــن مــن تحدي

األهــداف والمبــادرات اإلســتراتيجية التــي ســيقوم المصــرف بتنفيذهــا لتحقيــق طموحاتــه المســتقبلية. و تعمــل المجموعــة 

اإلســتراتيجية علــى تحديــد معاييــر قيــاس األداء التــي ســتلتزم مجموعــات المصــرف المختلفــة بتحقيقهــا لضمــان أن المصــرف 

يعمــل ككل فــي اتجــاه تحقيــق أهدافــه المشــتركة. وتعمــل المجموعــة على اإلشــراف على المشــاريع اإلســتراتيجية والرئيســية 

التــي يقــوم البنــك بتنفيذهــا بمــا يســاعد علــى انجازهــا بجــودة عاليــة وبمــا يضمــن أن االنجــاز يأتــي ضمــن األولويــات التــي 

حددتهــا إســتراتيجية المصــرف.

المجموعة المصرفية لألفراد:

تقــدم المجموعــة المصرفيــة لأفــراد مجموعــة متكاملــة مــن المنتجــات الماليــة والخدمــات المصرفيــة لأفــراد فــي مختلــف 

أنحــاء المملكــة. هــذا وقــد عمــدت المجموعــة المصرفيــة لأفــراد إلــي التركيــز علــى عمــالء برنامــج التميــز حيــث اســتحدثت 

صــاالت تميــز إضافيــة الســتيعاب عــدد العمــالء المتزايــد. كمــا عمــد المصــرف مــن خــالل عمليــة توســع شــبكة فــروع المصــرف 

إلــى افتتــاح فــروع جديــدة. إضافــة إلــى ذلــك تــم افتتــاح  فــروع مــن نــوع »الراجحــي صلــة« خــارج األســواق التجاريــة التــي تقــدم 

ــالء،  ــرف والعم ــورة للمص ــدة ومتط ــات جدي ــر خدم ــة لتوف ــات االئتماني ــام البطاق ــث نظ ــم تحدي ــالء و ت ــات للعم ــع الخدم جمي

ــذي  ــد للنظــام المصرفــي لمصــرف الراجحــي ليحــل محــل »نظــام التــاج« ال ــم إطــالق »نظــام درة« وهــو االســم الجدي وأيضــا ت

تــم توفيــره فــي كل الفــروع. يعتبــر تحويــل الراجحــي عنصــرا أخــر مهمــا مــن مكونــات المجموعــة المصرفيــة لأفــراد، و قــد تــم 

افتتــاح مراكــز جديــدة للتحويــل. ويقــدم تحويــل الراجحــي منتجــات وخدمــات تحويــل لقاعــدة واســعة مــن العمــالء، كمــا أطلــق 

المصــرف تطبيــق خــاص لمســتخدمي أجهــزة االندرويــد حيــث بإمكانهــم القيــام  بـــإجــــراء عمليــــاتهم المصــــرفية.
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المجموعة المصرفية للشركات :

تــم افتتــاح مراكــز للمنشــآت الصغيــرة و المتوســطة والتــي تهــدف إلــى خدمــة و تلبيــة احتياجــات عمــالء المنشــآت الصغيــرة 

و المتوســطة بمــا يتوافــق مــع خططنــا اإلســتراتيجية للتركيــز علــى قطــاع المنشــات الصغيــرة و المتوســطة. تــم إطــالق أداة 

التخطيــط للحســابات. هــذه األداة ستســاعد فــي تحســين موقــف المصــرف مــن خــالل زيــادة الحصــة الســوقية. كمــا تــم الدخــول 

فــي منتجــات جديــدة فــي مصرفيــة العمليــات الدوليــة )منتــج مبتكــر مــن منتجــات تحصيــل النقــد(. كمــا تــم أيضــا إطــالق 

بطاقــة الرواتــب و التــي يمكــن اســتخدامها مــن خــالل الشــبكة الســعودية ســبان و كذلــك شــبكات نقــاط البيــع. و تــم إطــالق 

برنامــج حمايــة األجــور. تــم تبســيط و تحســين ســير العمليــات بشــكل أكثــر كفــاءة وتحســين أدوات الرقابــة ألداء األعمــال فــي 

بيئــة منضبطــة و متوافقــة مــع المعاييــر المطلوبــة كمــا تــم تحســن خدمــة العمــالء بتخفيــض الوقــت المســتغرق لخدمــات 

التجــارة. تــم تطويــر و تعزيــز آليــة التحصيــل مــن خــالل اســتحداث المتابعــة الشــهرية، الرقابــة و المتابعــة. 

مجموعة الخزينة : 

لقــد خطــت الخزينــة بمصــرف الراجحــي خطــوات كبيــرة و كثيــرة خــالل العــام المالــي 2013 م، فــي مجــال أعمالهــا ونشــاطاتها 

وذلــك بهــدف تحقيــق أهــداف العمــالء و تلبيــة احتياجاتهــم مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة التــي عــادة مــا تقــوم بهــا 

الخزينــة. كمــا إنهــا قامــت بــإدارة وضــع الســيولة ومخاطــر الســوق وســائر المخاطــر األخــرى التــي تــالزم عــادة العمــل المصرفــي

و ذلك لتفادي أو تقليل آثار تلك المخاطر . 

ــى أن  ــة إل ــذا باإلضاف ــرف. ه ــوم المص ــول وخص ــاع أص ــم أوض ــز و تعظي ــئولية تعزي ــت مس ــدرت وتول ــد ابت ــة ق ــا أن الخزين كم

الخزينــة تديــر ســجال نشــطا لالســتثمارات المختلقــة بهــدف و ألجــل تعزيــز وتحســين كميــة ونوعيــة عمليــات االســتثمار القائمــة 

ــة  ــرى المصمم ــتثمار األخ ــغ االس ــالل صي ــن خ ــلع و م ــة بالس ــات المرابح ــالل عملي ــن خ ــك م ــاح وذل ــد أو أرب ــق عوائ ــى تحقي عل

خصيصــا لهــذا الغــرض.

تقــوم الخزينــة بأعمــال وأنشــطة متنوعــة فــي ســوق تبــادل و صــرف العمــالت األجنبيــة هــذا باإلضافــة إلــى أعمالهــا ونشــاطاتها 

فــي ســوق تبــادل إرســاليات األوراق النقديــة الحيــة محليــا و إقليميــا و دوليــا. 

لقــد قامــت الخزينــة بالعديــد مــن المبــادرات التــي تهــدف لتوفيــر و خلــق المزيــد مــن الفــرص لتحقيــق المزيــد مــن التطويــر

و التحديــث للمنتجــات وطــرق و آليــات العمــل والتعامــل المصرفــي بالخزينــة وذلــك خــالل العــام المالــي المنصــرم 2013 م و 

إن تلــك المبــادرات قــد مهــدت الطريــق إلصــدار منتجــات جديــدة تتســم بالفعاليــة و التنافســية فــي المســتقبل القريــب.  
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الراجحي المالية :

حققــت الراجحــي الماليــة األهــداف الماليــة لعــام 2013 م بنجــاح، وهــي  إحــدى شــركات الوســاطة الرائــدة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية. ولقــد آتــت إســتراتيجية الشــركة ثمارهــا فــي موازنــة المخاطــر والعائــدات والحصــة الســوقية مــن خــالل محافظــة 

إدارة الوســاطة علــى المركــز األول للشــركة ومــن المبــادرات الرئيســية المنفــذة فــي إدارة الوســاطة خــالل عــام 2013 م زيــادة 

فــي نســبة المرابحــة لكبــار العمــالء إدراج خدمــة المرابحــة اليوميــة للمســتثمرين ألول مــرة وذلــك لتعزيــز الحصــة الســوقية 

وإتمــام التحســينات المتعلقــة بمنصــة التــداول االلكترونــي عبــر اإلنترنــت. 

وتحتــل الراجحــي الماليــة مركــزا قياديــا فــي قطــاع إدارة األصــول بالمملكــة العربيــة الســعودية. وتعــد مــن أســرع الشــركات 

ــق االســتثمار  ــً فــي حجــم أصــول صنادي ــة، حيــث تحتــل مركــزًا مرموق نمــوًا فــي مجــال إدارة األصــول خــالل الســنوات الماضي

المــدارة مــن الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

توفــر إدارة األعمــال المصرفيــة االســتثمارية المشــورة الماليــة للعمــالء مــن الشــركات فــي الســوق الســعودي. فهــي تقــدم 

خدمــات المشــورة والترتيــب فيمــا يتعلــق بهيكلــة رأس المــال والتمويــل واالستشــارات المتعلقــة بعمليــات االندمــاج 

واالســتحواذ. 

مجموعة األعمال الدولية : 

امتــدادًا لرؤيــة المصــرف ورســالته فــي االهتمــام بالعمــالء وإيجــاد حلــول مصرفيــة وماليــة وتقديــم منتجــات مبتكــرة متوافقــة 

مــع الشــريعة اإلســالمية، فقــد واصلــت فــروع المصــرف الدوليــة النمــو وتقديــم منتجــات جديــدة خــالل العــام 2013. 

مصرف الراجحي ماليزيا :

ــل األفــراد والشــركات، كمــا أطلــق المصــرف  ــا نمــوًا جيــدًا فــي محفظــة تموي خــالل عــام 2013 حقــق مصــرف الراجحــي ماليزي

العديــد مــن المنتجــات فــي خــالل هــذه الســنة لخدمــة العمــالء مــن خــالل شــبكة مــن الفــروع  و الصرافــات اآلليــة تغطــي أهــم 

المناطــق الرئيســية، ويســتعد المصــرف لمواجهــة العديــد مــن التحديــات فــي العــام 2014 وذلــك بإعــداد إســتراتيجية  قويــة 

لتحقيــق التــوازن بيــن نمــو األداء وتحقيــق متطلبــات الرقابــة والحوكمــة.  

مصرف الراجحي- فرع الكويت :

ارتفــع إجمالــي الموجــودات لقطــاع اإلفــراد والشــركات خــالل عــام 2013، وقــد قــام الفــرع بإطــالق العديــد مــن المنتجــات مثــل 

ــية  ــة ذات التنافس ــوق الكويتي ــي الس ــه ف ــز مكانت ــام 2014 لتعزي ــرع لع ــع الف ــيارات. ويتطل ــل الس ــان وتموي ــات االئتم بطاق

العاليــة. 

مصرف الراجحي- فروع األردن :

حققــت فــروع المصــرف فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية أداًء مميــزًا خــالل العــام 2013 مواصلــًة بذلــك النجاحــات الســابقة مــن 

خــالل تقديــم جميــع الخدمــات المصرفيــة للعمــالء و المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة االســالمية. وارتفعــت محفظــة التمويــل 

لأفــراد والشــركات خــالل العــام 2013. وقــد أطلقــت فــروع المصــرف فــي األردن منتــج بطاقــات االئتمــان الــذي يعــد إضافــة هامــة 

إلــى قائمــة الخدمــات والمنتجــات فــي المصــرف التــي تهــدف لتلبيــة احتياجــات العمــالء المختلفــة. 
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المجموعة المالية :

لتحقيــق أعلــى درجــات المهنيــة والرقابــة تقــوم المجموعــة الماليــة بالتحكــم بــإدارة وتطبيــق السياســات الماليــة الداخليــة 

وإدارة وتطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة. كذلــك تلتــزم المجموعــة الماليــة بتطبيــق جميــع األنظمــة الصــادرة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية، وتحــرص علــى تطبيــق جميــع اإلجــراءات والسياســات الداخليــة المتبعــة فــي المصــرف بمــا يتفــق

و التعليمات الشريعة اإلسالمية ثم سياسة المصرف العامة.

ــا مــن المجموعــة الماليــة بأهميــة البنــي التحتيــة الحديثــة واألنظمــة اإللكترونيــة الماليــة المتطــورة قامــت المجموعــة  إيمان

الماليــة بتركيــب نظــام األســتاذ العــام أوراكل والــذي يعتبــر مــن أحــدث األنظمــة الماليــة المطبقــة حاليــا فــي مجــال العمــل 

المحاســبي إلدارة قواعــد البيانــات وإدارة معلومــات العمــل المطلوبــة مــن خــالل تحويلهــا إلــى قاعــدة بيانــات عمليــة فــي اتخــاذ 

القــرارات ومراقبــة أداء العمــل وتحســين اإلنتاجيــة والوصــول إلــى اتخــاذ القــرار فــي الوقــت المناســب. كمــا تمتلــك هــذه األنظمــة 

القــدرة علــى التعامــل والتكامــل مــع األنظمــة األخــرى لــدى المصــرف ممــا يســمح بتقييــم وتحليــل جميــع العمليــات الــواردة 

مــن هــذه األنظمــة والتأكــد مــن صحتهــا ومطابقتهــا للمعيــار المحاســبية والسياســات الداخليــة. 

تؤمــن المجموعــة الماليــة بأهميــة توقيــت وتوفــر المعلومــات الماليــة لمتخــذي القــرار، وعليــة فقــد قامــت المجموعــة الماليــة 

ببنــاء أنظمــة متخصصــة بتوفيــر التقاريــر الماليــة الداخليــة المباشــر والتــي جــرى تصميمهــا لــدى اعــرق المكاتــب االستشــارية 

المتخصصــة لتتوافــق وأغــراض متخــذي القــرارات الماليــة واإلداريــة. 

مجموعة الموارد البشرية:

ينظــر المصــرف إلــى المــوارد البشــرية كأحــد أهــم عناصــر النجــاح، وتجســيدًا لهــذا االهتمــام فقــد دخــل فــي مشــروع تحــول 

واعــد يركــز بشــكل كبيــر علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي مبــادرات تخــص المــوارد البشــرية لتحقيــق رؤيــة وأهــداف المصــرف. 

ــتراتيجية  ــادرات اإلس ــي المب ــاركة ف ــى المش ــز عل ــك للتركي ــات، وذل ــراءات والعملي ــع اإلج ــة جمي ــى ميكن ــروع إل ــدف المش يه

للمصــرف. ركــزت إســتراتيجية المــوارد البشــرية فــي عــام 2013 علــى تطويــر المســارات الوظيفيــة لتوفيــر مســتقبل وظيفــي 

واضــح  ويحقــق االســتقرار للموظفيــن أصحــاب األداء المتميــز، هــذا ويعتبــر مصــرف الراجحــي رائــدًا فــي عمليــة الســعوده. 

مجموعة الخدمات المشتركة 

إدارة تقنية المعلومات :

خــالل عــام 2013 تــم تقديــم العديــد مــن التطبيقــات التــي تهــدف إلــى تحســين مســتوى الخدمــات و المنتجــات المصرفيــة 

للعمــالء مــن خــالل نظــام دره فــي جميــع فــروع المصــرف الداخليــة و الخارجيــة.

كمــا تقــوم أيضــا بالتحديــث المســتمر للبنيــه التحتيــة لجميــع أجهــزة الحاســب التابعــة للمصــرف ومضاعفــة قــدرات التشــغيل 

و التخزيــن و االســتقبال للقنــوات اإللكترونيــة المختلفــة و ربطهــا مــع شــبكات التواصــل االجتماعــي حتــى يتســنى لجميــع 

العمــالء التعامــل مــع المصــرف علــى مــدار الســاعة و مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة الحديثــة )االنترنــت و الجــوال( و كذلــك 

شــرعت مجموعــة الخدمــات المشــتركة فعليــا خــالل العــام فــي بدايــة اكبــر مشــاريع المصــرف المعماريــة و هــي مبانــي اإلدارة 

العامــة و مركــز المعلومــات و مركــز العمليــات و التــي ســوف تفــي باحتياجــات المصــرف خــالل العشــرون ســنه المقبلــة.
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إدارة العمليات البنكية:

تــم افتتــاح مراكــز نقــد جديــدة وتطويــر أخــرى بأنظمــة عاليــة. كمــا تــم تنفيــذ صــرف الرواتــب الكترونيــا للكثيــر مــن الجهــات 

الحكوميــة عبــر النظــام اآللــي )تبــادل( و تطبيــق نظــام مراقبــة غســل األمــوال علــى منتجــات عمليــات الخزينــة، وكذلــك تــم 

إضافــة صرافــات آليــة خارجيــة لشــبكة الصــراف اآللــي العاملــة بالمملكــة.

إدارة االلتزام:

تتولــى إدارة االلتــزام مهمــة مســاعدة المصــرف فــي تحقيــق أهدافــه بالتوافــق مــع األنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك لحمايتــه مــن أي تجــاوزات أو غرامــات وهــذا مــا يتضــح جليــً فــي شــعارنا »نلتــزم لنحمــي 

نمونــا«.

وقــد شــهد العــام 2013 م إنجــازات متعــددة إلدارة االلتــزام مــن حيــث زيــادة مســتوى االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن فــي المصــرف، 

وتحديــث السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن التــزام جميــع الموظفيــن بهــا ودعــم تطبيقهــا، إضافــة إلــى ذلــك قامــت اإلدارة 

ــزام مــن خــالل برنامجهــا الســنوي  ــدى العامليــن فــي المصــرف. ومــن جهــة أخــرى عمــدت إدارة االلت ــزام ل برفــع مســتوى االلت

علــى تفعيــل قنــوات االتصــال المباشــرة مــع الفــروع الخارجيــة والشــركات التابعــة لمراقبــة مــدى التزامهــا وتزويدهــا بأفضــل 

الممارســات العالميــة لاللتــزام.

إدارة مكافحة غسل األموال:

ــة ومشــبوهة بهــدف  ــر قانوني ــة غي ــع أي أنشــطة مصرفي ــات العمــالء لمن ــة عملي تقــوم إدارة مكافحــة غســل األمــوال بمراقب

المحافظــة علــى قــوة وســالمة االقتصــاد الســعودي وحمايــة مصالــح العمــالء وســمعة المصــرف، كمــا تقــوم هــذه اإلدارة بشــكل 

ــي  ــك ف ــق ذل ــاب وتطبي ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــال مكافح ــي مج ــة ف ــة والدولي ــورات المحلي ــر التط ــة آخ دوري بمتابع

األعمــال اليوميــة لــإدارة. وقــد قامــت اإلدارة بتحديــث األنظمــة المســاعدة فــي كشــف عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 

كمــا تقــدم اإلدارة التدريــب المســتمر للعامليــن فيهــا ولمنســوب المصــرف ككل.
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 المسؤولية االجتماعية:

ــا يخــدم  ــز علــى م ــم التركي ــة فت ــة المســتدامة فــي المســؤولية االجتماعي تبنــى المصــرف لهــذا العــام إســتراتيجية التنمي

التنميــة المســتمرة وتنــوع البرامــج مــن حيــث النــوع والجغرافيــا، ليحقــق معانــي وتطبيقــات المفهــوم الواســع للمســؤولية 

االجتماعيــة وفــق سياســة واضحــة ومكتوبــة ومعتمــدة فــي خدمــة المجتمــع. وقــد حقــق عــدًدا مــن اإلنجــازات حصــد مــن خاللهــا 

عــدًدا مــن الجوائــز والتكريمــات. وســعيً فــي تطبيــق المفهــوم واالبتــداء باألهــم مــن توفيــر البيئــة الوظيفيــة المناســبة تــم 

تنظيــم فعاليــات مختلفــة، تتمثــل فــي نشــر الوعــي االجتماعــي التطوعــي يقدمــه الزمــالء ومنــح الموظفيــن مميــزات تســاهم 

فــي االســتقرار الوظيفــي واالهتمــام بالتوعيــة الصحيــة والســالمة للموظفيــن لتوفيــر بيئــة آمنــة. 

ــة المناســبات االجتماعيــة، ودعــم المشــاريع  ــزه فــي تنــّوع مجــاالت خدمــة المجتمــع مــن خــالل رعاي  كمــا يفخــر المصــرف بتمّي

الصغيــرة لأســر المنتجــة، وتوفيــر األجهــزة الطبيــة للمرضــى المحتاجيــن، ونقــل المرضــى المحتاجيــن، ونقــل الــدواء لتخفيــف 

لمعانــاة المرضــى بالتنقــل للحصــول علــى الــدواء، واإلســهام فــي الحــد مــن البطالــة مــن خــالل التأهيــل المنتهــي بالتوظيف، 

ــادرات  ــم المب ــة، ودع ــات الخاص ــج ذوي االحتياج ــائية، وبرام ــة النس ــجيع الموهب ــد، وتش ــن بع ــاء ع ــف النس ــام بتوظي واالهتم

الشــبابية لالســتثمار، باإلضافــة إلــى التدريــب الصيفــي لطــالب المرحلــة الثانويــة، والتدريــب التعاونــي مــع المؤسســات 

التعليميــة العاليــة. كمــا يقــّدم المصــرف خدماتــه المصرفيــة والتقنيــة للجمعيــات الخيريــة.

واهلل الموفق ،،،
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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
إلى السادة مساهمي

شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار         المحترمين
)شركة مساهمة سعودية(

ــه  لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة الراجحــي المصرفيــة لإســتثمار )المصــرف( والشــركات التابعــة ل

)يشــار اليهــا مجتمعــة بـــ المجموعــة(، والتــي تشــتمل علــى قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 م 

والقوائــم الموحــدة للدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك 

التاريــخ، وملخصــً بالسياســات المحاســبية الهامــة وااليضاحــات التفســيرية األخــرى مــن إيضــاح )1( إلــى إيضــاح )36(. لــم نقــم 

بمراجعــة إيضــاح )37( والبيانــات المرتبطــة بـــ »إيضاحــات بــازل )2(- الركيــزة الثالثــة« المذكــورة فــي هــذا اإليضــاح والتــي ليــس 

مــن المطلــوب أن يشــملها نطــاق المراجعــة.

مسئولية اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة

تعتبــر اإلدارة مســئولة عــن إعــداد و عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة وفقً لمعايير المحاســبة للمؤسســات 

الماليــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر الماليــة وأحــكام نظــام 
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الشــركات ونظــام مراقبــة البنــوك فــى المملكــة العربيــة الســعودية و النظــام األساســي للمصــرف. تتضمــن هــذه المســئولية 

تصميــم وتطبيــق واإلحتفــاظ بنظــام رقابــة داخليــة خــاص بإعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وخاليــة 

مــن االخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

مسئولية مراجعي الحسابات

إن مســئوليتنا هــى إبــداء الــرأى حــول هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة إســتنادًا إلــى أعمــال المراجعــة التــى قمنــا بهــا. تمــت 

مراجعتنــا وفقــً لمعاييــر المراجعــة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومعاييــر المراجعــة الدوليــة والتــي 

تتطلــب منــا اإللتــزام بمتطلبــات أخالقيــات المهنــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول علــى قناعــة معقولــة بــأن 

القوائــم الماليــة الموحــدة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة.

ــم  ــا القوائ ــي تتضمنه ــات الت ــغ واإلفصاح ــدة للمبال ــة المؤي ــى األدل ــول عل ــراءات الحص ــام بإج ــى القي ــة عل ــتمل المراجع تش

ــم مخاطــر  ــر مراجعــي الحســابات وتشــتمل علــى تقوي الماليــة الموحــدة. تعتمــد اإلجــراءات التــي يتــم إختيارهــا علــى تقدي

األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، وســواءًا كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ. وعنــد تقويــم هــذه المخاطــر، 

يقــوم مراجعــو الحســابات باألخــذ بعيــن اإلعتبــار نظــام الرقابــة الداخليــة الخــاص بإعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمصــرف 

وعرضهــا بصــورة عادلــة لغــرض تصميــم إجــراءات مراجعــة مالئمــة وفقــً للظــروف، وليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول فعاليــة 

نظــام الرقابــة الداخليــة للمصــرف. كمــا تشــتمل أعمــال المراجعــة علــى تقويــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة 

ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية المعــدة مــن قبــل اإلدارة، وتقويــم العــرض العــام للقوائــم الماليــة الموحــدة.

نعتقد بأن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة ألن تكون أساسً إلبداء رأينا.

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي

شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(

الــرأى

في رأينا، ان القوائم المالية الموحدة ككل:

· تظهــر بعــدل، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 م، وأدائهــا المالــي 	

وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً لمعاييــر المحاســبة للمؤسســات الماليــة الصــادرة عــن 

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وللمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر الماليــة.

· تتفق مع نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك والنظام األساسي للمصرف فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم 	
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قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2013 و 2012

) بآالف الرياالت السعودية (

20132012إيضاحاتالموجودات

 31,266,493 429,970,266نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية

 16,094,818 515,462,510مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 171,941,478 6186,813,225التمويل - صافي

 40,542,529 739,573,058االستثمارات - صافي

 292,138 8274,873حسابات عمالء جارية مدينة -  صافي

 3,817,980 94,320,448ممتلكات ومعدات -  صافي

 3,427,126 103,456,305صافي موجودات أخرى

267,382,562  279,870,685إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات

 2,235,245 113,639,709مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 221,394,638 12231,589,113ودائع العمالء

 7,283,942 136,237,270 و 15مطلوبات أخرى

 230,913,825 241,466,092إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
 15,000,000 1415,000,000رأس المال 

 15,000,000 1515,000,000إحتياطي نظامي

 1,470,301 152,068,170احتياطيات أخرى

 1,148,436 154,086,423أرباح مبقاة

 3,850,000 222,250,000إجمالي أرباح مقترح توزيعها والزكاة

 36,468,737 38,404,593إجمالي حقوق المساهمين

 267,382,562 279,870,685إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

) بآالف الرياالت السعودية (

20132012إيضاحات

الدخل

  9,686,406  1710,114,698إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

( 345,520 )) 465,633 (17عائد العمالء من االستثمارات ألجل

  9,340,886  179,649,065صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

  3,086,206  182,936,641صافي أتعاب الخدمات المصرفية

  897,938  954,883صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية

  657,987  19574,103دخل العمليات األخرى

  13,983,017   14,114,692إجمالي دخل العمليات

المصاريف

  2,100,120  202,301,315 رواتب ومزايا الموظفين

  216,458  235,868إيجارات ومصاريف مباني

  2,319,167  62,619,343 – 2مخصص االنخفاض في قيمة التمويل وأخرى – صافي

  1,057,744  1,111,129مصاريف عمومية وإدارية أخرى

  401,699  404,553إستهالك وإطفاء

  3,123  284,497مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

  6,098,311  6,676,705إجمالي مصاريف العمليات

  7,884,706  7,437,987صافي الدخل للسنة

-- األخرى بنود الدخل الشامل

  7,884,706  7,437,987صافي الدخل الشامل للسنة

  1,500 مليون  1,500 مليون14 و 21المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

  5.26  214.96األساسي والمخفض )بالريال السعودي( ربحية السهم

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

) بآالف الرياالت السعودية (

أرباح مبقاةاحتياطيات أخرىاحتياطي نظاميرأس المالإيضاحات
إجمالي أرباح

مقترح توزيعها 
والزكاة

االجمالي

2013

  36,468,737  3,850,000  1,148,436  1,470,301  15,000,000  15,000,000الرصيد كما في 1 يناير 2013

-) 850,000 (-  850,000--15المحّول الى االحتياطيات األخرى

توزيعات أرباح مدفوعة عن السنة السابقة 

2012----) 3,000,000 () 3,000,000 (

  7,437,987-  7,437,987---إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن النصف 

) 2,250,000 (-) 2,250,000 (---22األول من 2013

  7,751--  7,751--15برنامج أسهم الموظفين

المحول الى الزكاة المستحقة والمدرجة 

ضمن المطلوبات األخرى
15

--) 259,882 (--) 259,882 (

-  2,250,000) 2,250,000 (---15 و 22إجمالي توزيعات األرباح المقترحة والزكاة

  38,404,593  2,250,000  4,086,423  2,068,170  15,000,000  15,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013

2012

  33,488,730  3,750,000  32,279  750,000  13,956,451  15,000,000الرصيد كما في 1 يناير 2012

-( 750,000 )-  750,000--15المحّول الى االحتياطيات األخرى

توزيعات أرباح مدفوعة عن السنة السابقة 

2011
----( 3,000,000 )( 3,000,000 )

  7,884,706-  7,884,706---إجمالي الدخل الشامل للسنة

--( 1,043,549 )-  1,043,549-15المحّول الى االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن النصف 

( 1,875,000 )-( 1,875,000 )---22األول من عام 2012

  5,011--  5,011--15برنامج أسهم الموظفين

المحّول إلى الزكاة المستحقة والمدرجة 

( 34,710 )--( 34,710 )--15ضمن المطلوبات األخرى

-  3,850,000( 3,850,000 )---15 و 22إجمالي توزيعات األرباح المقترحة والزكاة

  36,468,737  3,850,000  1,148,436  1,470,301  15,000,000  15,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

) بآالف الرياالت السعودية (

 للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013إيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

7,884,706    7,437,987صافي الدخل للسنة

التعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقد
من األنشطة التشغيلية:

401,699    9404,553استهالك وإطفاء

( 4,392 )-مكاسب بيع ممتلكات ومعدات

2,319,167    62,619,343-2مخصص االنخفاض في قيمة التمويل وأخرى

5,011    7,751مصاريف برنامج أسهم الموظفين

صافي )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية

( 1,467,632 )) 1,931,551 (4وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية

( 2,952,816 )  95,692مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

( 33,925,076 )) 17,065,047(تمويل

  29,675  44,825استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

83,803    17,265حسابات عمالء جارية مدينة

( 135,886)) 29,179 (صافي الموجودات األخرى

صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية

( 482,049 )  1,404,464مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  43,661,686  10,194,475ودائع العمالء

  457,123) 1,306,554 (مطلوبات أخرى

  15,875,019  1,894,024صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

( 600,391 )) 907,021 (9شراء ممتلكات ومعدات

( 2,486,645 )  498,603استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة

8,626  -متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

( 3,078,410 )) 408,418 (صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

( 4,875,000 )) 5,250,000 (توزيعات أرباح مدفوعة

( 4,875,000 )) 5,250,000 (صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

  7,921,609) 3,764,394 (صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

  18,407,617  26,329,226النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

  26,329,226  2322,564,832 النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

معامالت إضافية غير نقدية:

  34,710  259,882المحول إلى مخصص الزكاة من اإلحتياطات األخرى

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

1-     عام

أ( التأسيس والعمل

تأسســت شــركة الراجحــي المصرفيــة لإســتثمار )شــركة مســاهمة ســعودية( )» المصــرف«( وتــم الترخيــص بإنشــائها 

بالمرســوم الملكــي رقــم م/59 وتاريــخ 3 ذو القعــدة 1407 هـــ )الموافـــق 29 يونيــو 1987 م( وفقــــا لمــا ورد فــي الفقــــرة )6( مــن 

قـــرار مجلــس الـــوزراء رقــــم )245( وتاريــخ 26 شــوال 1407 هـــ )الموافــق 23 يونيــو 1987 م(.

يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم 1010000096 وعنوان المركز الرئيسي للمصرف هو كما يلي:

مصرف الراجحي
شارع العليا العام

ص. ب. 28 – الرياض 11411 
المملكة العربية السعودية

ــي  ــه األساس ــرف ونظام ــيس المص ــد تأس ــا لعق ــتثمارية وفق ــة واإلس ــال المصرفي ــة األعم ــي مزاول ــرف ف ــراض المص ــل أغ تتمث

ــة  ــات المصرفي ــة العملي ــرف بمزاول ــوم المص ــاله ويق ــه أع ــار إلي ــوزراء المش ــس ال ــرار مجل ــوك وق ــة البن ــام مراقب ــكام نظ وألح

واإلســتثمارية لحســابه أو لحســاب الغيــر، داخــل المملكــة وخارجهــا، مــن خــالل شــبكة فــروع بلــغ عددهــا 528 فرعــً، بمــا فيهــا 

الفــروع المتواجــدة خــارج المملكــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 ) 31 ديســمبر 2012: 513 فرعــً (. كمــا بلــغ اجمالــي عــدد موظفــي 

المصــرف  10,603 موظفــً كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 )31 ديســمبر 2012: 10,054 موظفــً(. كمــا قــام المصــرف بتأســيس 

بعــض الشــركات التابعــة ويمتلــك جميــع أو غالبيــة حصصهــا كمــا هــو موضــح أدنــاه:

اسم الشركة التابعة

نسبة الملكية

2013

نسبة الملكية

2012

% 100% 100شركة الراجحي للتطوير المحدودة / السعودية

% 100% 100شركة الراجحي المحدودة / ماليزيا

% 100% 100شركة الراجحي المالية / السعودية

% 100% 100مصرف الراجحي / الكويت

% 100% 100مصرف الراجحي / األردن

% 99% 99شركة وكالة تكافل الراجحي / السعودية

-% 100شركة الراجحي للخدمات االدارية / السعودية

تــم خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013  تأســيس شــركة الراجحــي للخدمــات االداريــة، وتــم توحيــد القوائــم 

الماليــة لجميــع الشــركات التابعــة المذكــورة أعــاله.

46



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

ب( الهيئة الشرعية

التزامــً مــن المصــرف بتوافــق أعمالــه مــع أحــكام الشــريعة االســالمية فقــد أنشــأ منــذ تأسيســه هيئــة شــرعية لضمــان خضــوع 

أعمــال المصــرف لموافقتهــا ورقابتهــا ونظــرت الهيئــة فــي العديــد مــن أعمــال المصــرف وأصــدرت القــرارات الالزمــة بشــأنها.

2-     أسس اإلعداد

أ( بيان االلتزام

ــن  ــادرة ع ــة الص ــات المالي ــبة للمؤسس ــر المحاس ــً لمعايي ــة طبق ــدة المرفق ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــرف بإع ــوم المص يق

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر الماليــة. كمــا يعــد المصــرف قوائمــه الماليــة الموحــدة 

لتكــون متســقة مــع نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية  والنظــام األساســي للمصــرف. 

ب( أسس القياس

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء قيــاس القيمــة العادلــة لإســتثمارات المــدرج 

قيمتهــا العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل. 

ت( العملة الوظيفية وعملة العرض

يتــم عــرض وإظهــار القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي بصفتــه العملــة الوظيفيــة للمصــرف، ويتــم تقريبهــا ألقــرب 

ألــف ريــال ســعودي، باســتثناء مــا يذكــر خــالف ذلــك.

ث( األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية

ــرات  ــر الماليــة يتطلــب اســتخدام بعــض التقدي إن اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاري

واالفتراضــات المحاســبية الهامــة والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات المفصــح عنهــا. كمــا يتطلــب 

ذلــك أن تقــوم االدارة باســتخدام تقديراتهــا حــول عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمصــرف. يتــم تقييم هــذه التقديرات 

واالفتراضــات واألحكـــام بصــورة مســتمرة، ويتــم احتســابها اســتنادا الــى الخبــرات الســابقة والعوامــل األخــرى بمــا فــي ذلــك 

الحصــول علــى المشــورة مــن االستشــاريين واألحــداث المســتقبلية والتــي يعتقــد بأنهــا معقولــة وفقــا للظــروف.

فيما يلي بعض الحاالت الجوهرية التي تستخدم فيها االدارة التقديرات واالفتراضات واألحكام:

1(   خسائر االنخفاض في قيمة التمويل

يقــوم المصــرف، بشــكل ربــع ســنوي، بمراجعــة محافــظ التمويــل الخاصــة بــه، بشــكل محــدد وإجمالــي، لتقييــم خســائر 

اإلنخفــاض فــي قيمتهــا. ولتحديــد فيمــا إن كان هنــاك خســائر انخفــاض فــي القيمــة يجــب تســجيلها، يقــوم المصــرف بعمــل 

تقديــرات وأحــكام للتأكــد مــن وجــود أيــة بيانــات قابلــة للمالحظــة تشــير إلــى وجــود إنخفــاض قابــل للقيــاس فــي التدفقــات 

النقديــة المســتقبلية المقــدرة. ويمكــن أن يشــتمل هــذا الدليــل علــى بيانــات قابلــة للمالحظــة تشــير إلــى وجــود تغيــر ســلبي 

فــي حالــة الســداد مــن قبــل مجموعــة مــن العمــالء.
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تقــوم اإلدارة باســتخدام التقديــرات بنــاًءا علــى الخبــرات الســابقة بشــأن خســائر االنخفــاض فــي قيمــة التمويــل بعــد األخــذ بعين 

اإلعتبــار خصائــص مخاطــر اإلئتمــان والدليــل الموضوعــي علــى وجــود انخفــاض مماثــل لعمليــات التمويــل التــي تضمنتهــا 

المحفظــة عنــد تقديــر التدفقــات النقديــة. يتــم بصــورة منتظمــة، تقييــم المنهجيــة واإلفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر حجــم 

وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية لتقليــل أيــة فروقــات بيــن الخســائر المقــدرة والفعليــة.

2(   القيمة العادلة لألدوات المالية

تقيــس المجموعــة األدوات الماليــة والموجــودات غيــر الماليــة كالممتلــكات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل قائمــة 

مركــز مالــي. 

ــل التــزام فــي عمليــة منظمــة بيــن  ــة هــي الثمــن الممكــن اســتالمه عنــد بيــع أصــل أو يتــم دفعــه لتحوي إن القيمــة العادل

ــى  ــة عل ــة العادل ــاس القيم ــتند قي ــة. ويس ــذه العملي ــاص به ــاس الخ ــخ القي ــي تاري ــك ف ــوق وذل ــي الس ــة ف ــراف متعامل أط

ــزام تمــت إمــا: ــل االلت ــأن عمليــة بيــع األصــل أو تحوي افتــراض ب

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 القيمــة العادلــة لأصــل أو االلتــزام تقــاس بافتــراض أن األطــراف المشــاركة فــي الســوق يتصرفــون علــى أســاس مــا يعظــم 

مصالحهــم االقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة تأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة األطــراف المشــاركة فــي الســوق علــى توليــد 

منافــع اقتصاديــة مــن اســتخدام الموجــودات مــن خــالل أقصــى وأفضــل اســتخدام لهــا، أو عــن طريــق بيعهــا إلــى أطــراف آخريــن 

مشــاركين فــي الســوق يقومــون باســتخدام الموجــودات بأقصــى وأفضــل اســتخدام لهــا.

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف وكفايــة البيانــات المتوفــرة لقيــاس القيمــة العادلــة، مــن 

خــالل زيــادة اســتخدام المدخــالت ذات العالقــة التــي يمكــن مالحظتهــا وتقليــل اســتخدام المدخــالت التــي ال يمكــن مالحظتهــا.

ــة  ــم الماليــة بالقيمــة العادل ــات التــي يتــم قياســها واإلفصــاح عنهــا فــي القوائ يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوب

حســب التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، المشــار إليــه أدنــاه، وذلــك علــى أســاس أقــل مســتوى مدخــالت والــذي يكــون 

ــة ككل: ــً لقيــاس القيمــة العادل جوهري

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعّدلة( 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 غير مباشر.

المســتوى الثالــث: يعتمــد علــى أســاليب التقييــم حيــث أن أقــل مســتوى مــن المدخــالت المهمــة لقيــاس القيمــة العادلــة تكــون 

غيــر مالحظة.
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3(   تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها:

إن مؤشــرات الســيطرة كمــا فــي اإليضــاح رقــم)3 - أ( خاضعــة لتقديــر اإلدارة والتــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر فــي حالــة 

وجــود حصــص للمجموعــة فــي منشــآت التــورق والصناديــق االســتثمارية.

صناديق االستثمار

ــى  ــيطرة عل ــة س ــا إذا كان للمجموع ــد فيم ــتثمارية. إن تحدي ــق االس ــن الصنادي ــدد م ــدوق لع ــر صن ــة كمدي ــل المجموع تعم

صنــدوق اســتثماري معيــن عــادة مــا يتــم التركيــز فيــه علــى تقييــم المصالــح االقتصاديــة اإلجماليــة للمجموعــة فــي الصنــدوق 

)تشــمل عمــوالت قائمــة، ورســوم إداريــة متوقعــة( باإلضافــة إلــى حقــوق المســتثمرين فــي تغييــر مديــر الصنــدوق. وكنتيجــة 

لذلــك فــإن المجموعــة اســتنتجت بأنهــا تعمــل كوكيــل عــن المســتثمرين فــي جميــع الحــاالت، وعليــه، فإنهــا لــم تقــم بتوحيــد 

تلــك الصناديــق. 

4(   مبدأ االستمرارية المحاسبي

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ االســتمرارية. لقــد قامــت إدارة المصــرف بتقييــم مقــدرة المصــرف علــى 

االســتمرار فــي العمــل وفقــً لمبــدأ االســتمرارية، وأنهــا مقتنعــة بأنــه يوجــد لــدى المصــرف المــوارد الكافيــة لمواصلــة أعمالــه 

فــي المســتقبل المنظــور. كمــا أنــه ال علــم لــدى اإلدارة بأيــة أمــور هامــة يمكــن أن تثيــر شــكوكً هامــة حــول المصــرف علــى 

ــدأ االســتمرارية المحاســبي. ــً لمب االســتمرار فــي العمــل وفق

3 -        ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن السياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة  متســقة مــع تلــك المســتخدمة فــي 

إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2012 باســتثناء تطبيــق المعاييــر الجديــدة التاليــة 

ــم الماليــة الموحــدة للمصــرف: ــالت علــى المعاييــر والتــي ال يوجــد لهــا تأثيــر جوهــري علــى القوائ والتعدي

·  عرض البنود الخاصة ببنود الدخل الشامل األخرىالتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(	
 توضيح متطلبات بيانات المقارنة )تعديل(

·  القوائم المالية الموحدةمعيار التقارير المالية الدولي رقم )10(	

·  اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرىمعيار التقارير المالية الدولي رقم )12(	

·  قياس القيمة العادلةمعيار التقارير المالية  الدولي رقم )13(	

·  مزايا الموظفينمعيار المحاسبة الدولي رقم )19( المعدل عام 2011	

·  الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةمعيار المحاسبة الدولي رقم )28( المعدل عام 2011	

·  القوائم المالية المنفصلةمعيار المحاسبة الدولي رقم )27( المعدل عام 2011	

·  إفصاحات – مقاصة الموجودات والمطلوبات الماليةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( المعدل عام 2011	

· التعديالت على أساس االستنتاجات لمعايير المحاسبة الدولية  1 و 16 و 32 و 34 	
)التحسينات السنوية لعام 2011(
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3 -        ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

أ( أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تتكــون القوائــم الماليــة الموحــدة مــن القوائــم الماليــة للمصــرف والشــركات التابعــة لــه )المجموعــة( والتــي يمتلــك فيهــا 

المصــرف حصــة تزيــد عــن %50 مــن رأســمالها ويســيطر علــى سياســاتها الماليــة والتشــغيلية. تــم إعــداد القوائــم الماليــة 

للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة الماليــة للمصــرف باســتخدام سياســات محاســبية متســقة. يتــم تغييــر السياســات 

المحاســبية للشــركات التابعــة عنــد الضــرورة لتكــون متســقة مــع السياســات المطبقــة فــي المصــرف.

ــة  ــون المجموع ــا تك ــيطرة عندم ــق الس ــرف. وتتحق ــا المص ــيطر عليه ــي يس ــآت الت ــك المنش ــي تل ــة ه ــركات التابع إن الش

معرضــة أو لديهــا حقــوق بالحصــول علــى منافــع متغيــرة مــن الشــركات المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى 

تلــك المنافــع مــن خــالل ســيطرتها علــى تلــك الشــركات المســتثمر فيهــا.

عندمــا يكــون لــدى المصــرف أقــل مــن غالبيــة حقــوق التصويــت أو )حقــوق مماثلــة( فــي الشــركات المســتثمر فيهــا، 

تأخــذ المجموعــة باالعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف فــي تقييــم القــدرة علــى الســيطرة مــن خــالل مــا يلــي:

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

الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.	 

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.	 

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة المســتثمر فيهــا أم ال، فــي حــال كان هنــاك حقائــق أو 

ظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة.

ــات للشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــالل الســنة  ــرادات والمصروف ــات واإلي ــدرج الموجــودات والمطلوب ت

فــي قائمــة الدخــل الشــامل مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف المجموعــة عــن الســيطرة علــى 

الشــركة التابعــة.

إن التغيــر فــي حصــة الملكيــة فــي الشــركة التابعــة دون فقــدان الســيطرة عليهــا، يتــم احتســابها ضمــن حقــوق الملكيــة. 

وإذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة فإنهــا:

1 - تستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة.

2 - تستبعد القيمة الدفترية لحصص الملكية غير المسيطر عليها.

3 - تستبعد فروق الترجمة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.

4 - تعترف بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم.

5 - تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها.

6 - تعترف بأي زيادة أو نقص في الربح أو الخسارة.
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7 - تعيــد تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود المســجلة ســابقً فــي بنــد الدخــل الشــامل األخــرى إلــى الربــح أو الخســارة 

أو األربــاح المبقــاة، حســب مــا هــو مالئــم، والــذي يكــون مطلوبــً إذا قامــت المجموعــة باالســتبعاد المباشــر للموجــودات 

والمطلوبــات ذات العالقــة.

بمــا أن الشــركات التابعــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل المصــرف، فليــس هنالــك حصــص غيــر مســيطر عليهــا تســتدعي 

اإلفصــاح عنهــا.

ــرادات والمصاريــف الناتجــة عــن هــذه  ــة بيــن شــركات المجموعــة واالي يتــم اســتبعاد األرصــدة و المعامــالت الداخليــة المتبادل

المعامــالت عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة. كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 و 2012، تــؤول حصــة شــركاء األقليــة فــي 

ــم يتــم إظهارهــا بصــورة مســتقلة فــي قائمــة  ــح المصــرف، وبالتالــي ل الشــركات التابعــة إلــى مســاهمين مفوضيــن لصال

ــي الموحــدة أو قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة. المركــز المال

ب( الزكاة

ــى  ــا عل ــر التزام ــعودية، وتعتب ــة الس ــة العربي ــي المملك ــزكاة ف ــة ال ــد فريض ــكام وقواع ــوء أح ــي ض ــزكاة ف ــاب ال ــم احتس يت

المســاهمين، وبالتالــي يتــم خصمهــا مــن األربــاح الموزعــة. يتــم إحتســاب الــزكاة بنــاءا علــى حقــوق الملكيــة أو صافــي الدخــل 

بإســتخدام األســس الــواردة فــي أنظمــة الــزكاة،  وفــي حالــة وجــود أي فروقــات بيــن احتســاب المصــرف وربــط مصلحــة الــزكاة 

والدخــل، فانــه يتــم قيدهــا علــى االحتياطــات األخــرى )ايضــاح 15(.

ت( تاريخ التداول

يتــم إثبــات كافــة العمليــات اإلعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة بتاريــخ التــداول، أي التاريــخ الــذي يلتــزم 

فيــه المصــرف بشــراء أو بيــع الموجــودات. تتطلــب العمليــات اإلعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة أن يتــم 

تســليم تلــك الموجــودات خــالل فتــرة زمنيــة تنــص عليهــا األنظمــة أو متعــارف عليهــا فــي الســوق.

ث( العمالت األجنبية

يتــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي. والتــي هــي أيضــً العملــة الوظيفيــة للشــركة األم. تقــوم كل شــركة 

ــة  ــتخدام العمل ــاس باس ــركة تق ــكل ش ــة ل ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــود المدرج ــا، والبن ــة به ــة الخاص ــة الوظيفي ــد العمل بتحدي

الوظيفيــة.

ــك  ــراء تل ــخ إج ــي تاري ــائدة ف ــل الس ــعار التحوي ــعودي بأس ــال الس ــى الري ــة إل ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــّول المعام تح

المعامــالت. كمــا تحــول أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة كمــا فــي نهايــة الســنة بأســعار 

التحويــل الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

يتــم إظهــار األربــاح أو الخســائر المحققــة وغيــر المحققــة الناتجــة عــن تحويــل العمــالت األجنبيــة  فــي قائمــة الدخــل الشــامل 

الموحــدة.
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ــعودي  ــال الس ــى الري ــة إل ــالت االجنبي ــجلة بالعم ــة المس ــركات التابع ــة بالش ــات الخاص ــودات والمطلوب ــدة الموج ــّول أرص تح

بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. وتحــّول قوائــم الدخــل للشــركات التابعــة بمتوســط أســعار 

التحويــل الســائدة خــالل الســنة.

تحــول البنــود غيــر النقديــة المســجلة بالعملــة األجنبيــة و التــى يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بإســتخدام ســعر الصــرف 

ــى  ــاًء عل ــا بن ــم تحويله ــة فيت ــة العادل ــجلة بالقيم ــة المس ــر النقدي ــود غي ــبة للبن ــا بالنس ــة. أم ــدء العملي ــخ ب ــائد بتاري الس

ــة. معــدل التحويــل بتاريــخ تحديــد قيمتهــا العادل

ــت  ــة للشــركات التابعــة التــي تعمــل خــارج المملكــة )إذا كان ــم المالي ــل القوائ ــات الترجمــة الناتجــة عــن تحوي تســجل فروق

جوهريــة( ضمــن حقــوق المســاهمين فــي بنــد مســتقل. عنــد اســتبعاد الشــركات التابعــة التــي تعمــل خــارج المملكــة، يتــم 

تحويــل فروقــات الترجمــة المتراكمــة والمســجلة فــي حقــوق المســاهمين والمتعلقــة بتحويــل القوائــم الماليــة للشــركات 

التابعــة التــي تعمــل خــارج المملكــة إلــى قائمــة الدخــل ضمــن بنــد »مصاريف/ايــرادات عمليــات أخــرى«.

ج( مقاصة األدوات المالية

تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويــدرج الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة عنــد وجــود حــق نظامــي 

ــودات  ــع الموج ــي أو بي ــاس الصاف ــى أس ــات عل ــع المطلوب ــودات م ــوية الموج ــة لتس ــرف ني ــدى المص ــون ل ــا يك ــزم وعندم مل

وتســديد المطلوبــات فــي آن واحــد.

ال يتــم إجــراء مقاصــة بيــن اإليــرادات والمصروفــات فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة مــا لــم يطلــب أو يســمح بــه أي معيــار 

أو تفســير محاســبي، وكمــا هــو مبيــن بشــكل محــدد فــي السياســات المحاســبية للمصــرف.

ح( إثبات االيرادات

· يتــم إثبــات االيــرادات مــن عمليــات المتاجــرة، والمرابحــة، وبعــض االســتثمارات المســجلة بالتكلفــة المطفــأة والبيــع 	

بالتقســيط وتمويــل االســتصناع و خدمــات الفيــزا بإســتخدام العائــد الفعلــي علــى األرصــدة القائمــة.

· يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمة.	

· إن أتعــاب التعهــدات لمنــح التمويــل التــي غالبــً مــا يتــم اســتخدامها، فيتــم تأجيلهــا مــع التكلفــة المباشــرة المتعلقــة 	

بهــا، ويتــم إثباتهــا كتســوية للعائــد الفعلــي عــن عمليــات التمويــل عنــد اســتخدامها. وعندمــا ال يتوقــع أن تــؤدي 

تعهــدات التمويــل إلــى اســتخدام التمويــل، فــإن أتعــاب تعهــدات التمويــل يتــم االعتــراف بهــا بطريقــة القســط الثابــت 

وعلــى مــدى فتــرة التعهــد.

· يتــم إثبــات أتعــاب المحافــظ المــدارة والخدمــات االستشــارية والخدمــات األخــرى، علــى أســاس نســبي زمنــي، طبقــً لعقــود 	

الخدمــات المعنيــة.
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· أمــا األتعــاب المســتلمة عــن إدارة الموجــودات واألمــوال وخدمات التخطيــط المالي وخدمــات حفظ األوراق الماليــة والخدمات 	

المماثلــة األخــرى التــي يتــم تقديمهــا علــى مــدى فتــرة معينــة، فيتــم إثباتهــا بشــكل نســبي علــى مــدى فتــرة الخدمــة 

المقدمة.

· يتم إثبات ايرادات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.	

· يتم إثبات أرباح / خسائر تحويل العمالت األجنبية عند اكتسابها / تكبدها.	

خ( التمويل واإلستثمار

يقــدم المصــرف لعمالئــه بعــض المنتجــات المصرفيــة والتــي ال تحمــل عوائــد، والتــي تشــتمل على المتاجــرة والبيع بالتقســيط 

والمرابحــة، واإلســتصناع طبقً ألحكام الشــريعة اإلســالمية.

يصنف المصرف عمليات التمويل واإلستثمار على النحو التالي : 

1( مقتناة بالتكلفة المطفأة

تصنــف هــذه التمويــالت و بعــض االســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة وهــي تقابــل تعريــف القــروض والســلف والذمــم المدينــة 

حســب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39(، وتتكــون مــن أرصــدة حســابات المتاجــرة، والبيــع بالتقســيط، واإلســتصناع 

ــة  ــة العادل ــً بالقيم ــأة مبدئي ــة المطف ــاة بالتكلف ــتثمارات المقتن ــل واالس ــراف بالتموي ــم االعت ــزا. يت ــات الفي ــة وعملي والمرابح

وتقــاس الحقــً بالتكلفــة المطفــأة )باســتخدام أســاس العائــد الفعلــي( ناقصــً أي مبالــغ تــم شــطبها ومخصــص االنخفــاض 

فــي القيمــة.

2( مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

تصنــف اإلســتثمارات ضمــن هــذه الفئــة إلــى »اســتثمارات مقتنــاه ألغــراض المتاجــرة« أو »اســتثمارات مدرجــة قيمتهــا العادلــة 

فــي قائمــة الدخــل« وذلــك عنــد اإلثبــات األولــي لهــا. 

إن االســتثمارات المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة تمثــل االســتثمارات التــي تــم اقتناءهــا أساســً بغــرض بيعهــا فــي المــدى 

القصيــر. تلــك اإلســتثمارات تتكــون مــن الصناديــق اإلســتثمارية، واإلســتثمارات األخــرى. 

تقــاس هــذه  اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد التغيــر فــي القيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة. 

ــة مــن خــالل قائمــة  ــة عنــد االعتــراف األولــي بالقيمــة العادل تكاليــف تلــك المعامــالت، إن وجــدت، ال تضــاف إلــى القيمــة العادل

الدخــل، وإنمــا تعتبــر كمصــروف فــي القوائــم الماليــة الموحــدة.
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د( اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية

ــم للتأكــد مــن وجــود أي دليــل موضوعــي علــى إنخفــاض قيمــة أي  ــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــدة، إجــراء تقوي يتــم، بتاري
أصــل مالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل، يتــم تحديــد الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة 
للموجــودات لذلــك األصــل وصافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة والتــي يتــم إثباتهــا بإحتســاب 
ــة للموجــودات الماليــة المثبتــة بالتكلفــة المطفــأة مباشــرة  ــة، ويتــم تســوية القيمــة الدفتري التغيــرات فــي قيمتهــا الدفتري
أو مــن خــالل إســتخدام حســاب مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة ويــدرج مبلــغ التســوية فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

يتــم تقويــم مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة الخاصــة لكافــة التمويــالت بصــورة فرديــة. يتطلــب ذلــك مــن االدارة أن تقــوم 
بممارســة اجتهــاد أثنــاء تقديــر حجــم وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية الخاصــة بذلــك التمويــل، لتحديــد حجــم 
ــي  ــل الت ــن العوام ــد م ــق بالعدي ــات تتعل ــى افتراض ــي عل ــكل أساس ــرات بش ــذه التقدي ــد ه ــه. تعتم ــوب ل ــص المطل المخص
تتطلــب بدورهــا درجــات مختلفــة مــن االجتهــاد وعــدم التأكــد، كمــا أن النتائــج الفعليــة يمكــن أن تختلــف، ممــا يتطلــب إجــراء 

تغييــرات فــي مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة مســتقباًل. اضافــة لمخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة الخاصــة المبينــة 
أعــاله، يقــوم المصــرف بتجنيــب مخصصــات انخفــاض فــي قيمــة إضافيــة للمحفظــة لقــاء االنخفــاض فــي قيمــة كل نــوع مــن 
أنــواع التمويــالت. يتــم تجنيــب هــذه المخصصــات لقــاء الخســائر، عنــد وجــود دليــل موضوعــي يشــير إلــى وجــود خســائر غيــر 
محــددة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. يتــم تقديــر مبالــغ تلــك المخصصــات علــى أســاس حــاالت االخفــاق الســابقة للجهــات 

المســتثمر معهــا والتصنيفــات االئتمانيــة لتلــك الجهــات مــع االخــذ فــي االعتبــار الظــروف االقتصاديــة الســائدة.

تشــتمل األســس والمعاييــر المتبعــة مــن قبــل المصــرف للتأكــد مــن وجــود دليــل موضوعــي علــى وقــوع خســائر اإلنخفــاض 

فــي القيمــة علــى مــا يلــي :-

· 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	

· انخفاض مستوى الموقف التنافسي للعميل	

· انخفاض قيمة الضمانات	

وفــي حالــة عــدم إمكانيــة تحصيــل مبلــغ التمويــل، فانــه يتــم شــطبه مــن مخصــص اإلنخفــاض فــي القيمــة الخــاص به. تشــطب 

هــذه التمويــالت بعــد اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الضروريــة وتحديــد مبلغ الخســارة.

وإذا مــا تبيــن الحقــً انخفــاض مبلــغ خســائر اإلنخفــاض وان هــذا اإلنخفــاض يعــود إلــى أحــداث وقعــت بعــد إثبــات خســائر اإلنخفــاض 
)مثــل تحســن مســتوى التصنيــف االئتمانــي للعميــل(، فانــه يتــم عكــس قيــد خســارة اإلنخفــاض المثبتــة ســابقً وذلــك بتســوية 

حســاب المخصــص. ويتــم إثبــات عكــس القيــد هــذا فــي قائمــة الدخــل الشــامل تحــت بنــد » مخصــص انخفــاض القيمــة ».

ال يتم شطب الموجودات المالية اال بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها.
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ذ( التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات المالية

ــذه  ــة به ــة الخاص ــات النقدي ــتالم التدفق ــة باس ــوق المتعلق ــاء الحق ــد انته ــة عن ــودات المالي ــات الموج ــن إثب ــف ع ــم التوق يت

ــة. ــودات المالي ــى الموج ــيطرة عل ــن الس ــي ع ــرف بالتخل ــام المص ــد قي ــة أو عن ــودات المالي الموج

يتــم التوقــف عــن إثبــات المطلوبــات الماليــة عنــد اســتنفاذها، أي عنــد تنفيــذ االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء 

مدتــه.

ر( حسابات العمالء الجارية المدينة

يتــم قيــاس حســابات العمــالء الجاريــة المدينــة، والتــي ال تحمــل أيــة عمــوالت، بالتكلفــة المطفــأة ناقصــا أيــة مبالــغ مشــكوك 

فــي تحصيلهــا ومخصــص االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــد.

ز( الممتلكات والمعدات

ــي  ــتهالك األراض ــم إس ــه ال يت ــا بأن ــم. علم ــاء المتراك ــتهالك واإلطف ــم اإلس ــد خص ــة بع ــدات بالتكلف ــكات والمع ــر الممتل تظه

المملوكــة. يتبــع المصــرف طريقــة القســط الثابــت فــي احتســاب إســتهالك وإطفــاء الممتلــكات والمعــدات األخــرى وذلــك علــى 

أســاس األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة للموجــودات التاليــة:

حسب فترة التأجير التعاقدية او عمر األصل أيهما أقل تحسينات على أرض مستأجرة

مباني 33 سـنة

تحسينات على مباني مستأجرة حسب فترة التأجير التعاقدية او 3 سنوات أيهما أقل

معدات وأثاث 3 - 10 سنوات

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم تعديلها إذا لزم األمر.

تحــدد األربــاح والخســائر الناجمــة عــن االســتبعاد وذلــك بمقارنــة متحصــالت االســتبعادات مــع القيمــة الدفتريــة، و يتــم ادراجهــا 

فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

ــداث أو  ــير األح ــا تش ــر عندم ــخ كل تقري ــي تاري ــا ف ــي قيمته ــاض ف ــود انخف ــن وج ــد م ــودات للتأك ــة الموج ــة كاف ــم مراجع يت

التغيــرات فــي الظــروف إلــى عــدم امكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للموجــودات فــورًا إلــى 

القيمــة القابلــة لإســترداد لهــا وذلــك فــي حالــة زيــادة القيمــة الدفتريــة لأصــل عــن القيمــة القابلــة لإســترداد لــه.
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س( ودائع العمالء

يتــم، فــي األصــل، إثبــات كافــة ودائــع العمــالء، والتــي التحمــل أيــة عمــوالت، بالقيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم، وتقــاس الحقــً 

بالتكلفــة المطفــأة.

ش( الضمانات

يقــوم المصــرف خــالل دورة أعمالــه العاديــة بمنــح ضمانــات ماليــة تتضمــن اعتمــادات مســتندية، وخطابــات ضمــان، وقبــوالت، 

وخطابــات االعتمــادات القائمــة. يتــم فــي األصــل، اثبــات قيمــة العــالوة المســتلمة كمطلوبــات ضمــن ودائــع العمــالء فــي القوائم 

ــة  ــف المطلوب ــر للمصاري ــزام المصــرف تجــاه كل ضمــان بالعــالوة المطفــأة أو أفضــل تقدي ــة الموحــدة. يتــم قيــاس الت المالي

لســداد االلتزامــات الماليــة الناشــئة مــن الضمانــات، أيهمــا أكبــر. تــدرج أي زيــادة فــي االلتزامــات المتعلقــة بالضمانــات الماليــة 

فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

ص( المخصصات

يتــم تكويــن مخصصــات عندمــا يكــون لــدى المصــرف التــزام قانونــي حالــي أو التــزام بنــاء قائــم نتيجــة أحــداث ســابقة، ومــن 

المحتمــل أن يتطلــب اســتخدام المــوارد المتدفقــة بمــا فيهــا المنافــع االقتصاديــة لســداد هــذا االلتــزام وأيضــً عندمــا يكــون 

باإلمــكان عمــل تقديــر للمبلــغ يمكــن االعتمــاد عليــه.

ض( محاسبة عقود اإليجار

تعتبــر عقــود اإليجــار التــي يبرمهــا المصــرف بصفتــه  مســتأجر عقــود إيجــار تشــغيلية، وبموجبهــا تحمــل دفعــات اإليجــار علــى 

قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. كمــا تعتبــر عقــود اإليجــار التــي يبرمهــا 

المصــرف بصفتــه مؤجــرًا عقــود إيجــار تشــغيلية. كمــا يتــم االعتــراف باإليــراد مــن اإليجــار التشــغيلي بطريقــة القســط الثابــت.

ط( النقد وما في حكمه

ــة  ــغ المدرجــة فــي النقدي ــه تلــك المبال ــا فــي حكمــه بأن ــة الموحــدة، يعــرف النقــد وم ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقدي

واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )باســتثناء الودائــع النظاميــة(، كمــا يشــمل أيضــا علــى المطلوبــات مــن 

البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى التــي تســتحق خــالل تســعين يومــً أو أقــل مــن تاريــخ االقتنــاء.

ظ( اإليرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الشامل الموحدة

وفقــً لقــرارات الهيئــة الشــرعية، تســتبعد إيــرادات العمــوالت الخاصــة المســتلمة مــن قبــل المصــرف مــن الدخــل وتــدرج ضمــن 

المطلوبــات األخــرى فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتصــرف كأعمــال خيريــة.
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ع( مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتــم تخصيــص مكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفــي المصــرف باســتخدام التقييــم االكتــواري طبقــً ألحــكام نظــام العمــل والعمال 

الســعودي والمتطلبــات التنظيميــة المحلية. 

غ( الدفعات المحسوبة على أساس األسهم

يقــدم المصــرف لموظفيــه برنامــج الدفعــات المحســوب علــي أســاس األســهم »برنامــج منــح األســهم للموظفيــن« المعتمــد 

ــل  ــح المصــرف األســهم للموظفيــن المؤهليــن مقاب ــي الســعودي. وبموجــب هــذا البرنامــج يمن مــن مؤسســة النقــد العرب

خدماتهــم، وتعــرض خيــارات األســهم علــى الموظفيــن المؤهليــن وفــق أســعار شــراء محــددة ســلفً ولمــدة محــددة. وبتاريــخ 

اســتحقاق البرنامــج، يســلم المصــرف األســهم المخصصــة للموظفيــن وفقــً لشــروط وأحــكام البرنامــج.

إن التكلفــة العادلــة للخدمــات المقدمــة بواســطة الموظفيــن مقابــل منــح خيــارات األســهم تقيــد علــى قائمــة الدخــل الشــامل 

الموحــدة كمصــروف علــى مــدى فتــرة الوفــاء بالخدمــة وتمثــل القيمــة العادلــة قيمة األســهم المخصصة عنــد اعتمــاد البرنامج.

ــى  ــاءًا عل ــن بن ــل الموظفي ــن قب ــا م ــاء به ــع الوف ــن المتوق ــي م ــارات الت ــدد الخي ــر ع ــم تقدي ــة، يت ــرة مالي ــة كل فت ــي نهاي ف

متابعــة الظــروف المســتجدة، و يتــم قيــد أي تأثيــر العــادة التقديــر الــدوري علــى قائمــة الدخــل الموحــدة وكذلــك علــى قائمــة 

ــاهمين. ــوق المس حق

ف( أموال المضاربة

ــن  ــا ضم ــر أرصدته ــدة وتظه ــتثمارات مقي ــة إس ــا المجموع ــالء وتعتبره ــاب العم ــة لحس ــات المضارب ــة بعملي ــوم المجموع تق

الحســابات النظاميــة خــارج القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا تظهــر حصــة المجموعــة مــن األربــاح التــي تتقاضاهــا مقابــل ذلــك 

فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة للمجموعــة.

ق( خدمات ادارة االستثمار

ــق االســتثمار. إن الموجــودات المحتفــظ بهــا  ــه والتــي تتضمــن إدارة بعــض صنادي تقــدم المجموعــة خدمــات اســتثمار لعمالئ

ــم الماليــة الموحــدة  ــي ال يتــم إدراجهــا فــي القوائ ــة أو االســتثمار ال تعتبــر موجــودات خاصــة بالمجموعــة وبالتال بصفــة األمان

ــة  ــالل قائم ــة خ ــا العادل ــة قيمته ــتثمارات المدرج ــن االس ــة ضم ــق مدرج ــذه الصنادي ــي ه ــة ف ــة المجموع ــة. ان حص للمجموع

ــدرج األتعــاب المكتســبة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة للمجموعــة. الدخــل الشــامل، ت

ك( تعريف منتجات المصرف

يقــدم المصــرف لعمالئــه منتجــات مصرفيــة القائمــة علــى مبــدأ تجنــب الفوائــد طبقــُا ألحــكام الشــريعة االســالمية فيمــا يلــي 

وصــف لبعــض المنتجــات التمويليــة.
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تمويــل متاجــرة: يمثــل عقــدًا تمويليــً يقــوم المصــرف بموجبــة بشــراء بضاعــة أو أصــل وبيعــه للعميــل بنــاءًا علــى وعــد منــه 

بالشــراء بثمــن مؤجــل يزيــد عــن الثمــن النقــدي ويصبــح العميــل مدينــً للمصــرف بثمــن البيــع لمــدة األجــل المتفــق عليهــا 

فــي العقــد.

تمويــل بيــع بالتقســيط: يمثــل عقــدًا تمويليــً يقــوم المصــرف بموجبــة بشــراء البضاعــة أو األصــل وبيعــه للعميــل بثمــن 

ــى  ــع عل ــة البي ــداد قيم ــل بس ــوم العمي ــع ويق ــن البي ــرف بثم ــً للمص ــل مدين ــح العمي ــدُا ويصب ــا نق ــن ثمنه ــد ع ــل يزي مؤج

أقســاط متفــق عليهــا فــي العقــد.

ــاًء علــى طلــب  ــة ومحــددة بن ــة وموصوف ــه بتصنيــع ســلعة معين ــتصناع: يمثــل عقــدًا يقــوم المصــرف بموجب ــل اس تموي

ــح. ــى الرب ــة ال ــذي يتضمــن التكلفــة باالضاف ــً للمصــرف بثمــن االســتصناع ال ــح  العميــل مدين العميــل ويصب

تمويــل مرابحــة: يمثــل عقــدًا تمويليــً يقــوم المصــرف بموجبــة بشــراء ســلعة أو أصــل معيــن وبيعــه للعميــل بمثــل الثمــن 

األول مــع زيــادة ربــح معلــوم متفــق عليــه مــع العميــل أي معرفــة العميــل للربــح والتكلفــة كاًل علــى حــدة.

النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية  -4

يتكون النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

  5,880,149  7,702,363النقد في الصندوق

  12,360,546  14,292,097وديعة نظامية

  13,025,798  7,975,806حسابات جارية

29,970,266  31,266,493  

يتعيــن علــى المصــرف وفقــً لنظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي اإلحتفــاظ 

بوديعــة نظاميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والبنــوك المركزيــة بنســب مئويــة محــددة مــن ودائــع العمــالء تحــت 

الطلــب، واســتثمارات العمــالء ألجــل، وحســابات العمــالء األخــرى والتــي تحســب فــي نهايــة كل شــهر ميــالدي.

إن الودائــع النظاميــة أعــاله غيــر متاحــة لتمويــل العمليــات اليوميــة للمصــرف، وبالتالــى فإنهــا ال تعتبــر جــزءًا مــن النقــد ومــا 

فــي حكمــه عنــد إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة.
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المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -5

تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

  1,317,455  1,689,154حسابات جارية

  14,777,363  13,773,356 متاجـرة

15,462,510  16,094,818  

ال توجــد ضمــن المطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى أرصــدة متأخــرة الســداد أو أرصــدة  انخفضــت قيمتهــا كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2013 و 2012.

التمويل - صافي  -6

التمويل  )1

أ( يتكون صافي التمويل كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

الصافيالمخصصاإلجمالي2013

  36,200,476) 1,719,259 (  37,919,735متاجرة شركات

  137,214,717) 1,816,725 (  139,031,442بيع بالتقسيط

  12,935,749) 762,134 (  13,697,883مرابحات

  462,283)20,733 (  483,016فيزا

  186,813,225) 4,318,851(  191,132,076المجموع

بآالف الرياالت السعودية

الصافيالمخصصاإلجمالي2012

33,047,454  (83 2,210.2 )35,257,737  متاجرة شركات

  125,761,878( 1,825,589 )  127,587,467بيع بالتقسيط

  12,563,800( 784,954 )  13,348,754مرابحات

  568,346( 11,805 )  580,151فيزا

  171,941,478( 4,832,631 )  176,774,109المجموع
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ب( فيما يلي تحلياًل لصافي التمويل من حيث توزيعه داخل وخارج المملكة كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

المجموعفيزامرابحاتبيع بالتقسيطمتاجرة شركات2013

  181,806,116  480,482  10,207,450  135,486,302  35,631,882داخل المملكة

   9,325,960  2,534  3,490,433  3,545,140  2,287,853خارج المملكة

  191,132,076   483,016  13,697,883  139,031,442  37,919,735اإلجمالي

( 4,318,851 )( 20,733 )( 762,134 )( 1,816,725 )( 1,719,259 )المخصص

  186,813,225  462,283 12,935,749  137,214,717  36,200,476الصافي

بآالف الرياالت السعودية

المجموعفيزامرابحاتبيع بالتقسيطمتاجرة شركات2012

  169,442,925  576,763  9,848,916   124,595,142  34,422,104داخل المملكة

  7,331,184  3,388  3,499,838  2,992,325  835,633خارج المملكة

  176,774,109  580,151  13,348,754  127,587,467  35,257,737اإلجمالي

( 4,832,631 )( 11,805 )( 784,954 )( 1,825,589 )( 2,210,283 )المخصص

  171,941,478  568,346  12,563,800  125,761,878   33,047,454الصافي

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

بآالف الرياالت السعودية

التمويالت غير العاملةالتمويالت العاملة2013
 مخصص االنخفاض

في القيمة
صافي التمويالت

  23,754,766) 315,719 (23,731,925338,560 تجاري

  13,144,537) 280,679 (12,958,297466,919صناعي

  8,879,511) 35,583 (8,795,958119,136بناء وإنشاءات

  130,603,881) 1,061,412 (129,903,3001,761,993 شخصية

  7,067,381) 1,458 (7,057,11211,727خدمات

  926,240) 94,271 (721,652298,859زراعة وأسمـاك

  4,966,480) 158 (4,956,14610,492أخرى

  189,342,796) 1,789,280 (188,124,3903,007,686اإلجمالي

) 2,529,571 () 2,529,571 (مخصص إضافي للمحفظة

  186,813,225) 4,318,851 (الرصيد
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بآالف الرياالت السعودية

التمويالت غير العاملةالتمويالت العاملة2012
 مخصص االنخفاض

في القيمة
صافي التمويالت

20,619,864(342,840)20,496,545466,159 تجاري

14,378,103(55,227)14,358,23875,092صناعي

8,549,630(83,070)8,519,750112,950بناء وإنشاءات

118,995,053(1,281,723)118,534,0181,742,758 شخصية

10,389,366(821,388)10,093,9131,116,841خدمات

173,265(1,478)172,7332,010زراعة وأسمـاك

1,072,505(10,597)1,068,69214,410أخرى

174,177,786(2,596,323)173,243,8893,530,220اإلجمالي

(2,236,308)(2,236,308)مخصص إضافي للمحفظة

171,941,478(4,832,631)الرصيد

ث( يعكــس الجــدول أدنــاه تحليــل فئــات التمويــل كمــا تظهــر فــي قائمــة المركــز المالــي وبحســب قطاعــات االعمــال الرئيســية 

للمصــرف كمــا فــي 31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2013

37,919,73537,919,735-متاجرة شركات

129,793,4689,237,974139,031,442بيع بالتقسيط

1,388,81012,309,07313,697,883مرابحات

483,016-483,016فيزا

131,665,29459,466,782191,132,076المجموع

)4,318,851()1,743,833()2,575,018(ناقصً: مخصص االنخفاض في القيمة

129,090,27657,722,949186,813,225صافي التمويل

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2012

35,257,73735,257,737-متاجرة شركات

118,436,8829,150,585127,587,467بيع بالتقسيط

1,259,74312,089,01113,348,754مرابحات

580,151-580,151فيزا

120,276,77656,497,333176,774,109المجموع

(4,832,631)(2,234,859)(2,597,772)ناقصً: مخصص االنخفاض في القيمة

117,679,00454,262,474171,941,478صافي التمويل
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6-          التمويل - صافي ) تتمة (

ج( يبيــن الجــدول أدنــاه ملخصــً بأرصــدة التمويــل وذلــك حســب األرصــدة غيــر المتأخــرة والمتأخــرة الســداد والتــي لــم تنخفــض 

قيمتهــا و كذلــك األرصــدة التــي انخفضــت قيمتهــا وبحســب قطاعــات األعمــال الرئيســية للمصــرف كمــا فــي 31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

2013

 أرصدة التمويل غير

 متأخرة السداد والتي

لم تنخفض قيمتها

 أرصدة التمويل

 متأخرة السداد

 والتي لم تنخفض

قيمتها

 أرصدة التمويل

 التي انخفضت

قيمتها

االجمالي
 مخصص االنخفاض

في القيمة
الصافي

129,090,276(2,575,018)129,570,517332,7841,761,993131,665,294أفراد

57,722,949(1,743,833)57,960,329260,7601,245,69359,466,782شركات

186,813,225)4,318,851(187,530,846593,5443,007,686191,132,076االجمالي

بآالف الرياالت السعودية

2012

 أرصدة التمويل غير

 متأخرة السداد

 والتي لم تنخفض

قيمتها

 أرصدة التمويل

 متأخرة السداد

 والتي لم

تنخفض قيمتها

 أرصدة التمويل

 التي انخفضت

قيمتها

االجمالي

 مخصص

 االنخفاض في

القيمة

الصافي

117,679,004(2,597,772)118,187,084346,9341,742,758120,276,776أفراد

54,262,474(2,234,859)54,558,545151,3261,787,46256,497,333شركات

171,941,478)4,832,631(172,745,629498,2603,530,220176,774,109االجمالي

لــم يتــم اعتبــار التمويــل المتأخــر الســداد لمــدة تقــل عــن 90 يومــً كتمويــل منخفــض القيمــة مــا لــم تتوفــر معلومــات أخــرى 

بخــالف ذلــك.

إن األرصدة غير متأخرة السداد والمتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها تمثل إجمالي أرصدة التمويل العاملة.

ــة 90 يــوم( والــذي لــم تنخفــض قيمتــه كمــا فــي 31  ح( يبيــن الجــدول التالــي تحليــاًل بجــودة التمويــل متأخــر الســداد )لغاي

ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2013

288,850248,486537,336تمويالت عاملة - مقبولة

43,93412,27456,208تمويالت عاملة - تحت المالحظة

332,784260,760593,544اإلجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

6-          التمويل - صافي ) تتمة (

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2012

270,032126,260396,292تمويالت عاملة - مقبولة

76,90225,066101,968تمويالت عاملة - تحت المالحظة

346,934151,326498,260اإلجمالي

إن التمويــالت ضمــن فئــة مقبولــة هــي تمويــالت عاملــة، ولهــا خصائــص أساســية هامــة، وتشــتمل علــى تلــك التــي لــم تظهــر 

حــاالت ضعــف فعليــة أو محتملــة.

تتضمــن فئــة تحــت المالحظــة تمويــالت عاملــة. إن أصــل المبلــغ لهــذة التحويــالت وعوائــد األربــاح غيــر مســتحقة الســداد، إال أنهــا 
تتطلــب مــن االدارة إبــداء مزيــد مــن االهتمــام بشــأن أي حــاالت ضعــف ماليــة أو غيــر ماليــة قــد تحــدث مســتقباًل نتيجــة النخفــاض 
ــاح، ان التمويــالت تحــت المالحظــة ال تعــرض  ــد األرب التوقعــات المتعلقــة بالســداد وبالتالــي عــدم ســداد أصــل المبلــغ أو عوائ

المصــرف الــى مخاطــر كافيــة ألن يتــم تخفيــض تصنيفهــا.

خ( يبين الجدول التالي تحلياًل بأعمار التمويل المتأخر السداد والذي لم تنخفض قيمته كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2013

األعمار

201,266185,624386,890متأخرة السداد لغاية 30 يوم

87,58462,862150,446متأخرة السداد ما بين  31-60 يومً

43,93412,27456,208متأخرة السداد ما بين  61-90 يومً

332,784260,760593,544اإلجمالي

3,514,6633,514,663-القيمة العادلة للضمانات

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2012

193,250111,696304,946متأخرة السداد لغاية 30 يوم

76,78214,56491,346متأخرة السداد ما بين  31-60 يومً

76,90225,066101,968متأخرة السداد ما بين  61-90 يومً

346,934151,326498,260اإلجمالي

5,153,9905,153,990-القيمة العادلة للضمانات

تحدد القيمة العادلة للضمانات وفق األسعار المتداولة وطرق تقييم أخرى ) حسب توفرها(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

6-          التمويل - صافي ) تتمة (

د( يبيــن الجــدول أدنــاه إجمالــي أرصــدة التمويــل التــي انخفضــت قيمتهــا بصــورة فرديــة، وكذلــك القيمــة العادلــة للضمانــات 

المتعلقــة بهــا والتــي يحتفــظ بهــا المصــرف كمــا فــي 31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2013

1,245,6931,245,693-تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي

970,659970,659-القيمة العادلة للضمانات

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2012

1,787,4621,787,462-تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي

923,520923,520-القيمة العادلة للضمانات

يحتفــظ المصــرف بشــكل عــام خــالل عمليــات التمويــل بضمانــات لتقليــل مخاطــر اإلئتمــان المتعلقــة بالتمويــل. وتشــتمل 

هــذه الضمانــات علــى ودائــع العمــالء، وودائــع نقديــة أخــرى، وضمانــات ماليــة، وأســهم محليــة ودوليــة، وعقــارات، وممتلــكات 

ومعــدات و أخــرى. يتــم اإلحتفــاظ بهــذه الضمانــات، بشــكل أساســي، مقابــل عمليــات التمويــل الشــخصية والتجاريــة، كمــا تتــم 

ادارتهــا لمواجهــة المخاطــر المتعلقــة بعمليــات التمويــل.

ذ( يبين الجدول أدناه جودة التمويالت غير متأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

--تصنيف مخاطر )1(

--تصنيف مخاطر )2(

3,406,8424,798,410تصنيف مخاطر )3(

19,153,15926,887,669تصنيف مخاطر )4(

95,743,70179,797,057تصنيف مخاطر )5(

65,115,50953,690,940تصنيف مخاطر )6(

4,111,6357,571,553تصنيف مخاطر )7(

187,530,846172,745,629اإلجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

6-          التمويل - صافي ) تتمة (

تصنيف مخاطر )1( استثنائي

العمالء من ذوي المكانة االئتمانية، ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة االئتمان.

تصنيف مخاطر )2( ممتاز

العمــالء فــي أعلــى مســتويات الجــودة االئتمانيــة، فــي الوقــت الراهــن ومســتقباًل. وتــكاد ال توجــد مخاطــر فــي منــح تســهيالت 

لهــذه الفئــة، فالتدفقــات النقديــة تعكــس بصــورة اســتثنائية ومســتقرة هامــش كبيــر مــن الحمايــة، كمــا أن التدفــق النقــدي 

المتوقــع يظهــر معــدالت قويــة لهامــش الحمايــة والســيولة فــي تغطيــة خدمــة الديــن، مؤشــرات المراكــز الماليــة قويــة جــدًا 

مــع موجــودات ذات نوعيــة ممتــازة مــن حيــث القيمــة والســيولة.

تصنيف مخاطر )3( متفوق

العمــالء الذيــن يتمتعــون بدرجــة ائتمــان عاليــة وهــم يمثلــون الجانــب األدنــى للمســتوى األعلــى للجــودة االئتمانيــة ، ولكــن 

جــودة االئتمــان المتوقعــة  ممتــازة، كمــا أن جــودة  الموجــودات والســيولة جيــدة جــدا، وقــوة مســتمرة الســتيعاب الديــن 

وخدمتــه، ولكــن هنــاك بعــض العوامــل قــد تكــون موجــودة وتوحــي أن العميــل يمكــن أن ال يكــون خالــي مــن مشــاكل مؤقتــة 

فــي وقــت مــا بالمســتقبل.

تصنيف مخاطر )4( جيد

العمــالء الذيــن يعتبــرون أعلــى مســتويات الجــودة المتوســطة ويتصفــون بجــودة ائتمانيــة ممتــازة، و مؤشــرات مخاطــر قليلــة،  

عناصــر القــوة متمثلــة فــي الســيولة النقديــة واســتقرار هوامــش الربــح والتدفــق النقــدي، وتنــوع األصــول وعــدم االعتمــاد علــى 

نــوع واحــد مــن النشــاط.

تصنيف مخاطر )5(  مرضية

تشــمل العمــالء المصنفيــن ضمــن مســتويات جــودة ائتمــان فــوق المتوســط مــع هامــش أقــل  لتغطيــة خدمــة الديــن مــع 

انخفــاض  لبعــض عناصــر القــوة. وتتمثــل عناصــر القــوة فــي جــودة الموجــودات، وســيولة مرضيــة، وقــدرة متوســطة الســتيعاب 

وتغطيــة خدمــة الديــن، و قــوة كافيــة ومرونــة ماليــة تعوضــان ســنوات الخســارة أو انخفــاض األربــاح.

تصنيف مخاطر )6( مقبولة

تشــمل العمــالء المصنفيــن  الذيــن عائداتهــم فــي انخفــاض، مــع وجــود صعوبــات فــي التدفقــات النقديــة وضعــف العوامــل 

األساســية فــي الســوق تشــير الــى مخاطــر أعلــى مــن المتوســط، وقــدرة محــدودة للحصــول علــى تمويــل اضافــي مــع تغطيــة 

متواضعــة لخدمــة الديــن باالضافــة الــى جــودة موجــودات وهامــش ربــح وحصــة ســوق أقــل مــن المتوســط، أداء العمــالء يعتبــر 

مرضــي ولكــن يمكــن أن يتأثــر ســلبً بعوامــل معاكســة مثــل انخفــاض فــي جــودة وكفايــة الضمانــات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

6-          التمويل - صافي ) تتمة (

تصنيف مخاطر )7( مخاطر عالية جدًا

يخضــع العمــالء تحــت هــذا التصنيــف  بالمجمــل لظــروف تجاريــة غيــر مرغــوب فيهــا تشــكل مخاطــر ائتمــان غيــر مناســبة وال 

مبــرر لهــا ولكــن ليــس الــى درجــة مبــررة  لتصنيــف  العميــل  دون المســتوى المطلــوب، حيــث لــم يتكبــد  خســارة لأربــاح أو 

المبلــغ األصلــي. وقــد تتضمــن نقــاط الضعــف المحتملــة لضعــف الظــروف الماليــة، وعــدم كفايــة مصــادر التمويــل، أو عــدم 

وجــود ضمانــات ومعلومــات ومســتندات ائتمانيــة كافيــة، هــذه الفئــة ال يمكــن تمييزهــا وتعتبــر ضمــن الفئــة المتوســطة، ولــن 

يتــم منــح تمويــالت جديــدة أو زيــادة التمويــالت القائمــة لهــذه الفئــة.

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل  )2

تتلخص حركة مخصص االنخفاض في قيمة التمويل خالل السنتين  المنتهيتين في 31 ديسمبر بما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2013

2,597,7722,234,8594,832,631الرصيد كما في بداية السنة

1,284,591908,7092,193,300مضاف خالل السنة *

(2,707,080)(1,399,735)(1,307,345)االستبعادات )ديون مشطوبة(

2,575,0181,743,8334,318,851الرصيد كما في نهاية السنة

* ال يشمل المضاف خالل السنة مبلغ 426,043  ألف ريال سعودي، والذي يمثل إضافات لمخصص االستثمارات.

بآالف الرياالت السعودية

إجماليشركاتأفراد2012

2,280,5431,357,4163,637,959الرصيد كما في بداية السنة

1,217,1871,079,7032,296,890مضاف خالل السنة *

(1,102,218)(202,260)(899,958)االستبعادات )ديون مشطوبة(

2,597,7722,234,8594,832,631الرصيد كما في نهاية السنة

* ال يشمل المضاف خالل السنة مبلغ 22,277 ألف ريال سعودي، والذي يمثل إضافات مخصص االستثمارات.

66
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للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

7-          االستثمارات - صافي 

تتكون االستثمارات كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة

  38,276,376  37,229,076مرابحات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  1,045,289  1,167,943صكوك - صافي

  39,321,665  38,397,019مجموع اإلستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

  646,073  816,388أسهم شركات

  574,791  359,651صناديق استثمارية

  1,220,864  1,176,039مجموع اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

  40,542,529  39,573,058صافي االستثمارات

إن اإلســتثمارات المذكــورة أعــاله والمدرجــة قيمتهــا العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل تمثــل أدوات ماليــة يتــم تقييمهــا علــى 

أســاس القيمــة العادلــة وذلــك وفقــً لالســتراجية الموثقــة الدارة المخاطــر بالمصــرف. 

وتشــمل االســتثمارات فــي أســهم شــركات علــى اســتثمارات متداولــة قدرهــا 793 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 

2013 )31 ديســمبر 2012: 623 مليــون ريــال ســعودي(.

إن االســتثمارات المدرجــة قيمتهــا العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل تتضمــن اســتثمارات محليــة قدرهــا 1,032 مليــون ريــال كمــا 

فــي 2013 )2012: 1,014 مليــون ريــال ســعودي( واســتثمارات خارجيــة قدرهــا 144 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2013 )2012: 

207 مليــون ريــال ســعودي(. 

ال توجــد ضمــن االســتثمارات المســجلة بالتكلفــة المطفــأة أرصــدة متأخــرة الســداد أو أرصــدة انخفضــت قيمتهــا كمــا فــي 31 

ديســمبر 2013. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

7-          االستثمارات - صافي )تتمة(

فيما يلي تحليل االستثمارات حسب األطراف كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

37,229,07638,276,376مؤسسات حكومية وشبه حكومية

794,466621,935شركات

21,92224,138بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,527,5941,620,080أخرى

39,573,05840,542,529صافي االستثمارات

8-          حسابات العمالء الجارية المدينة صافي

يتكون صافي حسابات العمالء الجارية المدينة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

 314,106 296,841حسابات العمالء الجارية المدينة )داخل المملكة(

(21,968))21,968(ناقصً: مخصص االنخفاض في القيمة

 292,138 274,873صافي حسابات العمالء الجارية المدينة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

9-          الممتلكات والمعدات - صافي 

يتكون صافي الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

المبانياالراضـي

 تحسينات

 على مباني

 وأرض

مستأجرة

اإلجمالي 2013المعدات واألثاث
 اإلجمالي

2012

التكلفة

 1,659,3501,469,730790,5412,526,0896,445,7105,853,217كما في 1 يناير

 138,346380,61854,083333,974907,021600,391اإلضافات خالل السنة

(7,898)-----اإلستبعادات

 1,797,6961,850,348844,6242,860,0637,352,7316,445,710كما  في 31 ديسمبر

االستهالك واإلطفاء المتراكم

 182,827620,8441,824,0592,627,7302,229,695-كما في 1 يناير

 41,589119,100243,864404,553401,699-المحّمل على السنة

(3,664)-----اإلستبعادات

 224,416739,9442,067,9233,032,2832,627,730-كما  في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

1,797,6961,625,932104,680792,1404,320,448كما  في 31 ديسمبر 2013

 1,659,3501,286,903169,697702,0303,817,980كما  في 31 ديسمبر 2012

تشــمل المبانــي أعمــــال تحــت التنفيـــذ بمبلــغ 466 مليــون ريــال ســعودي كما فــي 31 ديسمبـــر 2013 )31 ديسمبـــر 2012: 85 

مليــون ريــال ســعودي(.

ــال  ــة بلغــت 243 مليــون ريـ ــة المعلومــات بصافــي قيمــة دفتري ــاث يتضمــن موجــودات تتعلــق بتقني ــد المعــدات واألث إن بن

ــال ســعودي(. ســعودي )2012: 111 مليــون ريـ
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

10-          صافي الموجودات األخرى 

يتكون صافي الموجودات األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

937,4851,117,995 شيكات تحت التحصيل

420,343361,776 دفعات مقدمة

1,014,456933,702مدينون متنوعون

398,408279,650مصاريف مدفوعة مقدمً

272,590245,476ايرادات مستحقة

371,412337,532ممتلكات متنوعة

41,611150,995 أخرى

3,456,3053,427,126االجمالي

11-          المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية االخرى حسب نوعها كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

1,699,6261,855,628حسابات جارية

1,940,083379,617استثمارات بنوك الجل

3,639,7092,235,245االجمالي

كمــا تتكــون المطلوبــات للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى مــن أرصــدة داخــل وخــارج المملكــة كمــا فــي 31 ديســمبر ممــا 

يلــي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

1,441,06850,000داخل المملكة

2,198,6412,185,245خارج المملكة

3,639,7092,235,245االجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

12-          ودائع العمالء 

تتكون ودائع العمالء حسب العمالت كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

216,441,148206,896,968ريال سعودي

15,147,96514,497,670عمـالت أجنبية

231,589,113221,394,638االجمالي

كما تتكون ودائع العمالء حسب نوعها كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

206,275,543189,817,668ودائع تحت الطلب

20,723,08327,945,243استثمارات عمالء ألجل

4,590,4873,631,727حسابات عمالء أخرى

231,589,113221,394,638االجمالي

يمثل رصيد حسابات عمالء أخرى تأمينات االعتمادات وخطابات الضمان والشيكات المقبولة والحواالت.

13-          المطلوبات االخرى 

تتكون المطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

4,224,6615,199,790دائنون

618,782549,341مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

224,025441,030مصروفات مستحقة

44,37246,191األعمال الخيرية ) انظر إيضاح 30 (

1,125,4301,047,590أخرى

6,237,2707,283,942االجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

14-          رأس المال 

يتكــون رأس المــال المصــرح بــه، والمصــدر والمدفــوع بالكامــل كمــا فــي 31  ديســمبر 2013 و 2012 مــن 1,500 مليــون ســهم، 

بقيمــة اســمية قدرهــا 10 ريــال للســهم الواحــد.

15-          اإلحتياطي النظامي والعام وتعديالت على سنوات سابقة وأخرى 

يقضــي نظــام مراقبــة البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للمصــرف بتحويــل مــا ال يقــل عــن

% 25 مــن صافــي دخــل الســنة الــى اإلحتياطــي النظامــي. ويجــوز للمصــرف التوقــف عــن إجــراء هــذا التحويــل عندمــا يســاوي 

ــل مبلــغ  ــم تحوي ــع علــى المســاهمين. ت ــل للتوزي ــر قاب رصيــد هــذا االحتياطــي رأس المــال المدفــوع. إن هــذا االحتياطــي غي

1,043,549 ألــف ريـــال ســعودي إلــى االحتياطــي النظامــي خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2012، وعليــه ال يتطلــب 

مــن البنــك تحويــل مبالــغ إضافيــة حيــث أن المبلــغ التراكمــي لالحتياطــي النظامــي بلــغ 15 مليــار ريـــال ســعودي والــذي يعادل 

قيمــة رأس المــال.

كذلك يقوم المصرف بتجنيب احتياطي عام لمواجهة المخاطر المصرفية العامة وغيرها، إن وجدت.

ــزكاة حيــث كان  خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2012، قــام المصــرف بتغييــر سياســته المحاســبية المتعلقــة بال

المصــرف يقــوم بقيــد الــزكاة المحتســبة علــى المطلوبــات األخــرى و يتــم تغطيــة أيــة فروقــات الحقــة فــي احتســاب الــزكاة مــن 

ــً علــى  ــزكاة كتوزيعــات وليــس عبئ ــج ال ــر وتعال ــدة تعتب االحتياطــي العــام. ووفقــً للسياســة المحاســبية القديمــة والجدي

المصــرف. 

ــر 2012 وطبقــً للسياســة المحاســبية الجديــدة، فــإن المصــرف يقــوم بقيــد مبالــغ الــزكاة المحتســبة مــن  ابتــداًء مــن 1 يناي

قبــل المصــرف علــى االحتياطيــات األخــرى الــى حيــن أن يتــم تحديــد مبلــغ الــزكاة المســتحقة وعندهــا يتــم تحويــل مبلــغ الــزكاة 

ــال ســعودي قــد تــم إعــادة  المســتحقة مــن االحتياطيــات األخــرى الــى المطلوبــات األخــرى. وعليــه، فــإن مبلــغ 750 مليــون ريـ

ــى االحتياطيــات األخــرى خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر  2012. إن التغيــر فــي  ــات األخــرى إل تصنيفــه مــن المطلوب

السياســة ليــس لــه أي تأثيــر علــى قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

يقــوم المصــرف بمنــح أســهمه لموظفيــن محدديــن مؤهليــن مــن خــالل برامــج تحفيزيــة علــى أســاس األســهم بســعر الســوق 

ــح هــذه األســهم هــو اكمــال الموظــف ســنتين مــن الخدمــة بالمصــرف  ــة. ان شــرط من بعــد الحصــول علــى الموافقــة الالزم

وتتوقــف علــى تلبيــة مســتويات محــددة مــن الربحيــة والنمــو بالمصــرف. ليــس لــدى المصــرف أي التزامــات قانونيــة أو متوقعــة 

ــغ 38  ــارب مبل ــع أن تق ــغ المخصصــة لهــذا البرنامــج مــن المتوق ــي المبال ــح نقــدًا. إن إجمال ــادة شــراء أو تســوية هــذا المن الع

مليــون ريــال ســعودي.
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للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

16-          اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة

أ( الدعاوى القضائية

ــي  ــة، والت ــه العادي ــن دورة أعمال ــرف ضم ــد المص ــة ض ــة المقام ــاوى القضائي ــن الدع ــدد م ــاك ع ــمبر 2013، هن ــخ 31 ديس بتاري

ــدى الجهــات المختصــة. ــد النظــر ل ــاوى قي ــزال هــذه الدع ــح األئتمــان. ال ت ــة لمن ــات المحتمل يتعلــق بعضهــا بااللتزام

تــم تكويــن مخصصــات لقــاء بعــض هــذه الدعــاوى دون بعضهــا، حيــث تــرى ادارة المصــرف ايجابيــة موقفهــا منــه بنــاًء علــى 

تقييــم مستشــاري المصــرف القانونيــن.

ب( االرتباطات الرأسمالية

بلغــت اإلرتباطـــات الرأسماليـــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 مبلــغ 159 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2012: 136 مليــون 

ريــال ســعودي( تتعلــق بعقــود تطويــر وتحديــث الحاســب اآللــي، ومبلــغ 330 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2012: 1,036 

مليــون ريــال ســعودي( تتعلــق بانشــاء فــروع جديــدة وبإجــراء تحســينات علــى بعــض الفــروع الحاليــة.

ت( التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان

إن الغــرض الرئيســي مــن وراء هــذه األدوات هــو ضمــان توفيــر األمــوال للعمــالء عنــد طلبهــا. تتكــون التعهــدات واإللتزامــات 

المحتملــة المتعلقــة باإلئتمــان بشــكل أساســي مــن خطابــات الضمــان واالعتمــادات المســتندية والقبــوالت واإللتزامــات لمنــح 

اإلئتمــان غيــر المســتخدم. إن خطابــات الضمــان واإلعتمــادات المســتندية - التــي تعتبــر ضمانــات غيــر قابلــة للنقــض مــن قبــل 

المصــرف بالســداد فــي حالــة عــدم تمكــن العميــل مــن الوفــاء بإلتزاماتــه تجــاه األطــراف األخــرى - تحمــل نفــس مخاطــر اإلئتمــان 

التــي تحملهــا التمويــالت.

إن اإلعتمــادات المســتندية - التــي تعتبــر بمثابــة تعهــدات خطيــة مــن المصــرف نيابــة عــن العميــل تســمح للطــرف الثالــث 

بســحب األمــوال وفــق شــروط وأحــكام خاصــة - مضمونــة بالبضاعــة التــي تخصهــا وبالتالــي فإنهــا تحمــل مخاطــر أقــل. تمثــل 

القبــوالت تعهــدات المصــرف لســداد الكمبيــاالت المســحوبة مــن قبــل العمــالء.

أمــا المتطلبــات النقديــة بموجــب خطابــات الضمــان واالعتمــادات المســتندية فإنهــا تقــل كثيــرًا عــن المبلــغ الملتــزم بــه لعــدم 

توقــع المصــرف قيــام الطــرف الثالــث بســحب األمــوال بموجــب اإلتفاقيــة.

تمثــل اإللتزامــات لمنــح اإلئتمــان الجــزء غيــر المســتخدم مــن اإلئتمــان الممنــوح علــى شــكل تمويــالت وضمانــات واعتمــادات 
مســتندية. وفيمــا يتعلــق بمخاطــر اإلئتمــان المتعلقــة باإللتزامــات لمنــح اإلئتمــان غيــر المســتخدمة، فمــن المحتمــل أن 
يتعــرض المصــرف لخســارة بمبلــغ يعــادل اإللتزامــات غيــر المســتخدمة، لكــن يتوقــع أن يكــون مبلــغ الخســارة الــذي ال يمكــن 
تقديــره بشــكل معقــول أقــل كثيــرا مــن إجمالــي اإللتزامــات غيــر المســتخدمة ألن معظــم اإللتزامــات لمنــح اإلئتمــان تتطلــب 

مــن العمــالء الحفــاظ علــى معاييــر إئتمــان محــددة. إن إجمالــي اإللتزامــات القائمــة لمنــح اإلئتمــان غيــر المســتخدمة ال يمثــل 
ــل  ــم التموي ــدون تقدي ــا ب ــاء مدته ــم إنته ــات يت ــذه اإللتزام ــن ه ــد م ــتقبلية ألن العدي ــة المس ــات النقدي ــرورة المتطلب بالض

ــوب. المطل
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

16-          اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة )تتمة(

ت-1( فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لقاء اإللتزامات المحتملة كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

2013
 أقل من 3

أشهر

 من 3 أشهر

إلى سنة

 من سنة الى 5

سنوات

 أكثر من 5

سنوات
اإلجمالي

877,734654,46670,1221,930,0233,532,345االعتمادات المستندية والقبوالت

29,031674,4614,003,8492,350,7267,058,067خطابات الضمان

إلتزامات غير قابلة للنقض

2,088,9601,590,2001,934,6271,872,5397,486,326لمنح اإلئتمان

2,995,7252,919,1276,008,5986,153,28818,076,738اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية

2012
 أقل من 3

أشهر

 من 3 أشهر

إلى سنة

 من سنة الى 5

سنوات

 أكثر من 5

سنوات
اإلجمالي

954,7731,028,299150,6671,857,6613,991,400االعتمادات المستندية والقبوالت

20,288497,1023,822,6301,649,2535,989,273خطابات الضمان

إلتزامات غير قابلة للنقض

279,970574,7461,389,5941,674,4643,918,774لمنح اإلئتمان

1,255,0312,100,1475,362,8915,181,37813,899,447اإلجمالي

ت-2( فيما يلي تحلياًل لإلتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

13,491,55210,162,662شركات

4,585,1863,736,785بنوك ومؤسسات مالية وأخرى

18,076,73813,899,447االجمالي

 	

ث(  اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية

فيمــا يلــي تحليــاًل بالحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار المســتقبلية بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية غيــر القابلــة لإلغــاء التــي 

قــام  بهــا المصــرف كمســتأجر كمــا فــي 31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

17,39315,485أقل من سنة واحدة

142,196124,091من سنة الى 5 سنوات

42,27242,624أكثر من 5 سنوات

201,861182,200االجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

17-          صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

يتكون صافي الدخل من التمويل واالستثمارات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

التمويل

1,192,7241,180,128 متاجرة شركات

7,972,7277,586,899بيع بالتقسيط

482,241480,544مرابحة

االستثمارات وأخرى

251,503185,226مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي

172,206198,078 متاجرة مع البنوك

43,29755,531دخل الصكوك

10,114,6989,686,406اجمالي دخل التمويل واالستثمارات

(345,520))465,633(عائد العمالء من االستثمارات ألجل

9,649,0659,340,886صافي دخل التمويل واالستثمارات

18-          صافي أتعاب الخدمات المصرفية

فيما يلي تحلياًل لصافي أتعاب الخدمات المصرفية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

دخل أتعاب الخدمات المصرفية

1,554,8041,578,893 إيرادات الدفعات المقدمة عند التعاقد

482,583595,384 إيرادات أنظمة خدمة المدفوعات

514,506523,812إيرادات خدمات األسهم

378,429304,586إيرادات الحواالت

250,134184,159إيرادات البطاقات االئتمانية

91,06480,317إيرادات أتعاب المضاربة

559,914593,046أخرى

3,831,4343,860,197إجمالي دخل أتعاب الخدمات المصرفية

مصاريف أتعاب الخدمات المصرفية

(666,653))701,222(مصاريف أنظمة خدمة المدفوعات

(107,338))193,571(مصاريف خدمات االسهم

(773,991))894,793(إجمالي مصاريف أتعاب الخدمات المصرفية

2,936,6413,086,206صافي دخل أتعاب الخدمات المصرفية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

19-          دخل العمليات األخرى

فيما يلي تحليل لدخل العمليات األخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

317,997189,528ديون مشطوبة مستردة

30,41728,411توزيعات أرباح

20,92717,865 ربح بيع استثمارات متنوعة

204,762422,183صافي إيرادات أخرى

574,103657,987االجمالي

20-          الراوتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين

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

بآالف الرياالت السعودية

تعويضات متغيرة مدفوعة

اإلجماليأسهمنقدًاتعويضات ثابتةعدد الموظفين2013

3634,04116,2314,20554,477المديرين التنفيذيين

25490,8501,90487893,632 الموظفين العاملين في ادارة المخاطر

24694,0275,4763,222102,725 الموظفين العاملين في ادارة الرقابة

10,0671,568,874206,2602,3661,777,500موظفين أخرين

203,529   -1,939134,97968,550موظفين خارجيين

12,5421,922,771298,42110,6712,231,863اإلجمالي

 التعويضات المتغيرة المستحقة في
2013-   41,52027,309-   68,829

623   -   -623   -مكافآت أخرى متعلقة بالموظفين

12,5421,964,914325,73010,6712,301,315اإلجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

20-          الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين )تتمة(

بآالف الرياالت السعودية

تعويضات متغيرة مدفوعة

اإلجماليأسهمنقدًاتعويضات ثابتةعدد الموظفين2012

48,129-3633,37414,755المديرين التنفيذيين

88,943-25187,3561,587 الموظفين العاملين في ادارة المخاطر

95,173-24390,4114,762 الموظفين العاملين في ادارة  الرقابة

1,630,106-9,5241,455,802174,304موظفين أخرين

175,160-1,602112,08263,078موظفين خارجيين

2,037,511-11,6561,779,025258,486اإلجمالي

62,197-37,79224,405-التعويضات المتغيرة المستحقة في 2012

412--412-مكافآت أخرى متعلقة بالموظفين

2,100,120-11,6561,817,229282,891اإلجمالي

تبعــا لكــون المملكــة العربيــة الســعودية عضــوا فــي مجموعــة العشــرين )جــي - 20(، فقــد صــدرت التعليمــات بــأن جميــع 

ــتقرار  ــس االس ــة )Basel II( ومجل ــازل الثاني ــة ب ــر اتفاقي ــادئ ومعايي ــزم بمب ــب أن تلت ــة يج ــي المملك ــة ف ــات المالي المؤسس

المالــي )Financial Stability Board(. وأصــدرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )ســاما(، كمنظــم مالــي للمؤسســات 

الماليــة الســعودية، نظامهــا تحــول التعويضــات والمكافــآت ومــا يتســق مــع مبــادئ ومعاييــر اتفاقيــة بــازل الثانيــة ومجلــس 

االســتقرار المالــي.

ــدار  ــرف بإص ــام المص ــآت ق ــات والمكاف ــق بالتعويض ــا يتعل ــعودي فيم ــي الس ــد العرب ــة النق ــات مؤسس ــوء تعليم ــي ض وف

ــا. ــس االدارة عليه ــة مجل ــد موافق ــا بع ــم تنفيذه ــد ت ــآت وق ــات و المكاف ــة التعويض سياس

يغطــي نطــاق هــذه السياســة مصــرف الراجحــي وجميــع شــركاته التابعــة )المحليــة والدوليــة( والتــي تعمــل ضمــن القطــاع 

المالــي. ويشــمل ذلــك كل مــن الموظفيــن الرســميين وموظفــي التعاقــدات الدائمــة والمؤقتة ومقدمــي الخدمات )المشــاركة 

فــي المخاطــر ، إذا ســمحت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي باالســتعانة بمصــادر خارجيــة(.

وتمشــيً مــع المؤسســات المصرفيــة األخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية قــام مصــرف الراجحــي باســتخدام مزيجــا مــن 

التعويضــات الثابتــة والمتغيــرة لمكافــأة وجــذب المواهــب واالحتفــاظ بهــا. فأمــا التعويضــات الثابتــة يتــم قياســها ســنويا 

مقارنــة بالبنــوك المحليــة األخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويشــمل ذلــك الراتــب األساســي والبــدالت والمزايــا وهــي 

مربوطــة بدرجــات الموظفيــن الوظيفيــة. وأمــا التعويضــات المتغيــرة فهــي مربوطــة بــأداء الموظفيــن وقدرتهــم علــى تحقيق 

األهــداف المتفــق عليهــا مســبقً وتشــتمل علــى الحوافــز ومكافــأة األداء وأخــرى. وتدفــع  الحوافــز بشــكل رئيســي لموظفــي 

الفــروع، فــي حيــن أن مكافــآت األداء تدفــع لموظفــي اإلدارة العامــة والموظفيــن غيــر المؤهليــن للحصــول علــى الحوافــز.

77



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

20-          الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين )تتمة(

يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس اإلدارة وهي نسبة من أرباح المصرف.

21 -          ربحية السهم

تــم احتســاب ربحيــة الســهم علــى أســاس صافــي الدخــل للســنة مقســومً علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم المصــدرة 

خــالل الســنة )انظــر ايضــاح 14(.

22 -          إجمالي األرباح المقترح توزيعها والمدفوعة والزكاة الشرعية

قــام المصــرف بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن النصــف األول مــن عــام 2013 بمبلــغ صافــي قــدره 2,250,000 ألــف ريــال 

ســعودي )وذلــك بواقــع 1.50 ريــال ســعودي للســهم الواحــد(، كمــا بلــغ إجمالـــي األربـــاح المقتــرح توزيعهـــا عــن النصــف الثانــي 

مــن عــام 2013 مبلــغ 2,250,000 ألــف ريــال ســعودي )2012: 3,850,000 ألــف ريــال ســعودي(، وتــم حســم مبلــغ 750,000 

ألــف ريــال ســعودي )2012 :850,000 ألــف ريــال ســعودي( علــى حســاب الــزكاة مــن اجمالــي األربــاح المقتــرح توزيعهــا ليبقــى 

ــال ســعودي  ــال ســعودي للســهم الواحــد عــن عــام 2013 )2012: 3.25 ري صافــي ربــح الســهم المــوزع للمســاهمين 2.50 ري

للســهم الواحــد(.

قــدم المصــرف لمصلحــة الــزكاة والدخــل اإلقــرارات الزكويــة للســنوات حتــى 2012. تــم تســوية الوضــع الزكــوي للســنوات حتــى 

ــزكاة  ــة ال ــر مصلح ــب تقدي ــة 2009 حس ــنوات 1998 ولغاي ــن الس ــوي ع ــط الزك ــرف الرب ــتلم المص ــي. اس ــكل نهائ 1997 بش

والدخــل والــذي تضمــن اعبــاء زكويــة إضافيــة. تــم اإلعتــراض علــى أســس هــذه األعبــاء اإلضافيــة مــن قبــل جميــع البنــوك فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

وقــد تقــدم المصــرف باإلعتــراض علــى هــذه الربــوط الزكويــة ومــا زال فــي انتظــار رد المصلحــة. وتــرى إدارة المصــرف أن النتيجــة 

النهائيــة لإســتئناف واإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل المصــرف بالتعــاون مــع بنــوك أخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية ال 

يمكــن تحديدهــا بشــكل موثــوق بــه فــي المرحلــة الراهنــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

23-          النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

7,702,3635,880,149نقد

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى )حسابات

6,886,6637,423,279*  جارية و المرابحات(

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية

7,975,80613,025,798  )حسابات جارية(

22,564,83226,329,226االجمالي

* المرابحات المطلوبة من البنوك تستحق خالل )90 يومً أو أقل( من تاريخ اقتنائها.

24-          قطاعات األعمال

ــر الداخليــة المتعلقــة بنشــاطات المصــرف التــي يتــم  ــد القطاعــات التشــغيلية علــى أســاس التقاري يقــوم المصــرف بتحدي

مراجعتهــا بانتظــام مــن قبــل صانعــي القــرار الرئيســي بالمصــرف، وبشــكل أساســي مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للمصــرف، 

وذلــك لتوزيــع المــوارد علــى القطاعــات و تقييــم أدائهــا.

ألغراض إدارية يتكون المصرف من أربعة قطاعات مصرفية رئيسية وهي:

قطاع األفراد:

ــن  ــاب م ــوفة( واألتع ــة )المكش ــة المدين ــابات الجاري ــة والحس ــهيالت االئتماني ــراد والتس ــة باألف ــالء الخاص ــع العم ــمل ودائ يش

ــواالت. ــة والح ــات البنكي الخدم

قطاع الشركات:

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

قطاع الخزينة:

يشمل خدمات الخزينة و المرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي ومحفظة المتاجرة الخارجية.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

يشــمل اســتثمارات االفــراد والشــركات فــي الصناديــق االســتثمارية وخدمــات المتاجــرة فــي األســهم المحليــة والعالميــة 

والمحافــظ االســتثمارية.

تتــم المعامــالت بيــن القطاعــات المختلفــة أعــاله وفقــً لأحــكام والشــروط التجاريــة االعتياديــة الســائدة فــي القطــاع المصرفــي 

ــة  ــات المختلف ــات للقطاع ــودات والمطلوب ــل الموج ــات. تمث ــك القطاع ــن تل ــة بي ــف جوهري ــرادات أو مصاري ــاك اي ــد هن وال يوج

الموجــودات والمطلوبــات التشــغيلية وهــي أيضــا تمثــل غالبيــة موجــودات ومطلوبــات المصــرف.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

24-          قطاعات األعمال )تتمة(

يمــارس المصــرف نشــاطه بشــكل رئيســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولــه ســبعة شــركات تابعــة منهــا ثالثــة شــركات 

مســجلة خــارج المملكــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 و 2012، كمــا هــو مشــار إليــه فــي اإليضــاح )1- أ(.

ــة الموحــدة  ــم المالي ــة بالنســبة للقوائ ــر جوهري ــج أعمــال هــذه الشــركات ال تعتب ــات ونتائ ــي الموجــودات والمطلوب إن إجمال

للمصــرف  ككل.

أ( فيمـــا يلـــي تحليـــال باجمالـــي موجــــودات ومطلوبــات المصــرف وإجمالــي دخــل ومصروفــات العمليــات وصافــي الدخــل كمــا 

فــي وللســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2013 و 2012، لــكل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال:

بآالف الرياالت السعودية

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفراد2013
 قطاع خدمات

 االستثمار
والوساطة

االجمالي

141,604,24058,082,36577,280,9222,903,158279,870,685اجمالي الموجودات

191,041,33945,810,2764,473,755140,722241,466,092اجمالي المطلوبات

7,760,1041,692,985587,81473,79510,114,698اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

(465,633)(2,319)(52,110)(316,203)(95,001)عائد العمالء من االستثمارات ألجل

9,994,6091,948,6221,455,935715,52614,114,692اجمالي دخل العمليات

مخصص اإلنخفاض في قيمة

(2,619,343)    -    -(1,334,752)(1,284,591)  التمويل وأخرى

(404,553)(26,146)(1,884)(14,017)(362,506)استهالك واطفاء

(3,652,809)(314,909)(45,686)(347,668)(2,944,546)مصاريف العمليات األخرى

(6,676,705)(341,055)(47,570)(1,696,437)(4,591,643)اجمالي مصاريف العمليات

5,402,966252,1851,408,365374,4717,437,987صافي الدخل للسنة

 قطاع خدماتقطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفراد2012
االجمالياالستثمار والوساطة

128,452,44054,591,45381,303,5273,035,142267,382,562اجمالي الموجودات

173,997,75954,324,7612,517,17474,131230,913,825اجمالي المطلوبات

7,465,9421,620,535420,888179,0419,686,406اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

(345,520) (1,760)(77,500)(192,560)(73,700)عائد العمالء من االستثمارات ألجل

9,556,6171,925,7751,250,4411,250,18413,983,017اجمالي دخل العمليات

مخصص اإلنخفاض في قيمة

(2,319,167)--(1,101,980)(1,217,187)  التمويل وأخرى

(401,699)(24,742)(1,987)(12,542)(362,428)استهالك واطفاء

(3,377,445)(293,889)(47,362)(234,031)(2,802,163)مصاريف العمليات األخرى

(6,098,311)(318,631)(49,349)(1,348,553)(4,381,778)اجمالي مصاريف العمليات

5,174,839577,2221,201,092931,5537,884,706صافي الدخل للسنة

80



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

24-          قطاعات األعمال )تتمة(

ب( فيما يلي تحليال لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف لكل قطاع من القطاعات أعاله كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفراد2013
 قطاع خدمات

 االستثمار
والوساطة

االجمالي

الموجودات المدرجة في  قائمة
136,675,78752,820,84251,581,7751,601,225242,679,629  المركز المالي  الموحدة

التعهدات وااللتزامات  المحتملة
  باستثناء االلتزامات غير القابلة

10,590,412--3,007,0547,583,358  للنقض لمنح االئتمان

بآالف الرياالت السعودية

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفراد2012
 قطاع خدمات

 االستثمار
والوساطة

االجمالي

الموجودات المدرجة في  قائمة
117,487,44054,004,45365,766,5271,074,914229,333,334  المركز المالي  الموحدة

التعهدات وااللتزامات  المحتملة
  باستثناء االلتزامات غير القابلة

9,980,673--2,985,1596,995,514  للنقض لمنح االئتمان

إن مخاطــر االئتمــان تتضمــن القيمــة الدفتريــة لمكونــات قائمــة المركــز المالــي الموحــدة مــا عــدا النقــد واألرصــدة لــدى مؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي والممتلــكات و المعــدات والموجــودات األخــرى. إن قيمــة اإلئتمــان المســاوية لإتزامــات المحتملــة تــم 

إدراجهــا فــي مخاطــر اإلئتمــان.

25-          إدارة المخاطر المالية

تتعــرض نشــاطات المصــرف للعديــد مــن المخاطــر الماليــة، وأن هــذه األنشــطة تتطلــب تحليــل وتقويــم وإدارة نــوع واحــد أو 

أكثــر مــن المخاطــر.  ومــن المعلــوم أن االضطــالع بالمخاطــر يعتبــر أمــر جوهــري بالنســبة للعمــل المصرفــي وأن هــذه المخاطــر 

ــر  ــن المخاط ــم بي ــوازن مالئ ــق ت ــو تحقي ــرف ه ــدف المص ــان ه ــه، ف ــال. وعلي ــواق الم ــي أس ــاركة ف ــة للمش ــة حتمي ــي نتيج ه

والعوائــد وتقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للمصــرف.

ــع  ــر ووض ــذه المخاط ــل ه ــد وتحلي ــرف لتحدي ــر بالمص ــإدارة المخاط ــة ب ــة المتعلق ــراءات واألنظم ــات واإلج ــع السياس ــم وض يت

اإلجــراءات الرقابيــة المالئمــة للتقليــل مــن تلــك المخاطــر. ويقــوم المصــرف بمراجعــة السياســات واألنظمــة المتعلقــة بــإدارة 

المخاطــر بصــورة مســتمرة لمقابلــة التغيــرات فــي األســواق والمنتجــات وإتبــاع أفضــل الممارســات المصرفيــة.

تقــوم إدارة اإلئتمــان والمخاطــر بالمصــرف بــإدارة المخاطــر طبقــً للسياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. و تقــوم هــذه االدارة 

بتحديــد وتقويــم المخاطــر الماليــة بالتعــاون مــع الوحــدات العاملــة بالمصــرف. ومــن أهــم المخاطــر التــي تــم تحديدهــا مــن 

قبــل المصــرف هــي مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر العمليــات، ومخاطــر الســيولة، ومخاطــر الســوق، والتــي تشــتمل بدورهــا علــى 

مخاطــر العمــالت، ومخاطــر معــدالت الربحيــة، ومخاطــر األســعار.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

25-          إدارة المخاطر المالية )تتمة(

1( مخاطر اإلئتمان

تعتبــر مخاطــر اإلئتمــان مــن أكثــر المخاطــر أهميــة التــي يتعــرض لهــا المصــرف. وتتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم قــدرة 

الطــرف اآلخــر لعمليــة ماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه. ممــا يــؤدي إلــى تكبــد المصــرف لخســارة ماليــة. وتنشــأ مخاطــر اإلئتمــان 

بصــورة أساســية عــن التمويــالت )أو االئتمــان الممنــوح للعميــل(، والنقديــة، والودائــع لــدى البنــوك األخــرى. كمــا تتواجــد مخاطــر 

اإلئتمــان فــي بعــض األدوات الماليــة خــارج قائمــة المركــز المالــي بمــا فــي ذلــك اإلعتمــادات المســتندية والقبــوالت، واإللتزامــات 

لمنــح اإلئتمــان. وتتــم متابعــة ومراقبــة مخاطــر اإلئتمــان مــن قبــل مجموعــة إدارة اإلئتمــان والمخاطــر التــي تقــوم بوضــع معايير 

بشــأن األنشــطة التمويليــة للمصــرف.

أ( قياس مخاطر اإلئتمان

التمويل

يوجــد لــدى المصــرف عــدد مــن المنتجــات الماليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وذلــك لتلبيــة متطلبــات العمــالء. 

ــان  ــر اإلئتم ــتوى مخاط ــاس مس ــد قي ــرف. وعن ــدة للمص ــي الموح ــز المال ــة المرك ــي قائم ــل ف ــات كتموي ــذه المنتج ــف ه تصن

الخاصــة بالتمويــل مــع طــرف أخــر، يقــوم المصــرف بدراســة المــالءة االئتمانيــة الكليــة للعميــل بإتبــاع منهجيــة مالئمــة لقيــاس 

المخاطــر. ويقــوم المصــرف باســتخدام طريقــة تصنيــف درجــة مخاطــر باســتخدام 10 درجــات مخاطــر بنــاًء علــى عوامــل نوعيــة 

ــالت غيــر العاملــة تصنيــف  ــة منهــا تتعلــق بالتموي ــالت العاملــة تصنيــف )1-7(، وثالث وكميــة، ســبعة منهــا تتعلــق بالتموي

)8-10(. وتهــدف عمليــة تصنيــف درجــة المخاطــر الــى ايضــاح المخاطــر المتعلقــة بالعمــالء المحتمليــن للجهــات المختصــة 

بالموافقــة علــى منــح  االئتمــان والمســاعدة فــي تحديــد األســعار المناســبة.

وهــذا مــن شــأنه أن يمكــن المصــرف مــن كشــف نقــاط الضعــف فــي جــودة المحفظــة وإجــراء التعديــالت المالئمــة علــى 

مخصصــات مخاطــر اإلئتمــان فــي حالــة انخفــاض مســتوى جــودة اإلئتمــان، واحتمــال وقــوع خســائر.

يقــوم المصــرف بتقويــم أرصــدة عمــالء الشــركات المتأخــرة الســداد لتجنيــب المخصصــات المالئمــة للتمويــالت. أمــا بالنســبة 

لمحفظــة التمويــالت الخاصــة بعمــالء الشــركات المتبقيــة، فيقــوم المصــرف باســتخدام معــدل خســارة معيــن لتحديــد 

مخصــص بشــكل شــمولي مالئــم. يتــم تحديــد معــدل الخســارة علــى أســاس الخبــرة الســابقة فــي مجــال خســائر اإلئتمــان.

مخاطر التسويات

يتعــرض المصــرف أيضــا لمخاطــر التســويات مــن خــالل العمليــات الخاصــة باالتفاقيــات التــي تتــم مــع المؤسســات الماليــة 

األخــرى. وتتمثــل تلــك المخاطــر بعــدم قيــام الطــرف األخــر بااللتــزام بدفــع المبلــغ المطلــوب للمصــرف. علــى الرغــم مــن أن هــذا 

التعــرض يكــون عــادة لفتــرة قصيــرة إال انــه يمكــن أن يكــون ذو قيمــة عاليــة وجوهريــة ولتقليــل التعــرض لهــذا النــوع مــن 

المخاطــر يقــوم المصــرف بالتعامــل مــع العمــالء ذو التقييــم االئتمانــي المتميــز مــع االحتفــاظ بضمانــات ماديــة وفــرض حــد 

ســقف ائتمانــي معيــن لقيمــة التعامــل مــع كل عميــل بنــاًء علــى درجــة تصنيــف المخاطــر األئتمانيــة للعميــل.   
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ب( اإلجراءات المتعلقة بوضع حدود لمخاطر االئتمان وسياسات التقليل منها

ــة فــي العمليــات  إن مســئولية إدارة مخاطــر االئتمــان هــي مســئولية المصــرف ككل. ويتــم اســتخدام إدارة المخاطــر الفعال

اليوميــة وعنــد صنــع القــرار، ووضــع اإلســتراتيجيات، وبالتالــي فــان فهــم وإدارة مخاطــر اإلئتمــان هــي مــن مســئولية كل قطــاع 

مــن قطاعــات األعمــال بالمصــرف.

وتقوم وحدات ادارة المخاطر التالية بالمصرف بعملية مراقبة اإلئتمان على وجه الخصوص:

وحدة ائتمان الشركات   -

وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة اإلئتمان    -

وحدة معالجة الديون    -

وحدة سياسة اإلئتمان    -

وحدة إئتمان األفراد   -

تتــم عمليــة إدارة ومراقبــة مخاطــر اإلئتمــان المتعلقــة بهــذه التمويــالت، بوضــع حــدود معتمــدة لالئتمــان. يقــوم المصــرف بــادارة 

تلــك الحــدود ومراقبــة تركــزات مخاطــر اإلئتمــان عنــد تحديدهــا وخاصــة تلــك المتعلقــة باألفــراد والمجموعــات مــن العمــالء، 

والصناعــات والــدول.

ــة  ــس المنطق ــي نف ــة ف ــاطات مماثل ــي نش ــون ف ــالء يعمل ــن العم ــدد م ــود ع ــد وج ــان عن ــر اإلئتم ــي مخاط ــز ف ــج التركي ينت

ــة التــي ســتؤثر علــى مقدرتهــم علــى  الجغرافيــة أو أن يكــون للنشــاطات التــي يعملــون بهــا نفــس الخصائــص اإلقتصادي

الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة عنــد حــدوث التغيــرات فــي الظــروف اإلقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى. إن التركيــز 

ــر علــى قطــاع صناعــي أو منطقــة جغرافيــة  ــر أداء المصــرف تجــاه التطــورات التــي تؤث فــي مخاطــر اإلئتمــان يعنــي مــدى تأث

معينــة.

ــراد أو  ــز فــي المخاطــر الخاصــة بإف ــك بتجنــب التركي ــل وذل ــع التموي ــإدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل تنوي يقــوم المصــرف ب

ــة. ــة معين ــات اقتصادي ــة أو قطاع ــن جغرافي ــي أماك ــالء ف ــن العم ــة م مجموع

ــراد أو المجموعــات،  ــة الخاصــة باألف ــك بوضــع حــدود لمســتوى المخاطــر المقبول ــإدارة مخاطــر االئتمــان وذل يقــوم المصــرف ب

والقطاعــات الجغرافيــة و اإلقتصاديــة. يتــم مراقبــة هــذه المخاطــر بانتظــام، ويتــم مراجعتهــا مــرة واحــدة أو أكثــر بالســنة، عنــد 

الضــرورة. تعتمــد الحــدود المتعلقــة بمســتوى مخاطــر اإلئتمــان حســب المنتــج والقطــاع اإلقتصــادي والبلــد مــرة واحــدة علــى 

األقــل فــي الســنة مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة.

ــدار مخاطــر اإلئتمــان مــن خــالل التحليــل المنتظــم لمقــدرة العمــالء والعمــالء المحتمليــن علــى الوفــاء بتعهداتهــم  كمــا ت

ــم. ــل الحــدود الماليــة، حســبما هــو مالئ ــة وســداد التزاماتهــم الماليــة، وتعدي التعاقدي
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فيما يلي بيانً ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة لتقليل مخاطر اإلئتمان: 

1( الضمانات

يقــوم المصــرف بإتبــاع التعليمــات المتعلقــة بمســتوى وجــودة أنــواع محــددة مــن الضمانــات. تشــتمل الضمانــات الرئيســية 

علــى:

رهونات على العقارات السكنية والتجارية    -

النقدية واألسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل.    -

-   صفقات المرابحة للمتاجرة باألسهم )متاجرة األسهم المغطاه بالضمانات(

2( التعهدات وااللتزامات المتعلقة باالئتمان

إن الغــرض الرئيســي مــن هــذه األدوات هــو ضمــان توفيــر األمــوال للعمــالء عنــد طلبهــا. إن الضمانــات واإلعتمــادات المســتندية 

تحمــل نفــس مخاطــر االئتمــان التــي تحملهــا المنتجــات المصرفيــة األخــرى.

ــة عــن العميــل، تســمح للطــرف اآلخــر  ــة تعهــدات خطيــة مــن المصــرف، نياب إن اإلعتمــادات المســتندية - التــي تعتبــر بمثاب

بصــرف مبالــغ محــددة علــى حســاب المصــرف وفــق شــروط وأحــكام خاصــة - مضمونــة بالبضاعــة التــي تخصهــا، وبالتالــي 

يمكــن تجنــب جــزء مــن المخاطــر.

يقصــد بااللتــزام فــي منــح اإلئتمــان الجــزء غيــر المســتخدم مــن الموافقــات المعتمــدة لمنــح اإلئتمــان فــي شــكل منتجــات 

تمويليــة إضافيــة، وضمانــات، وإعتمــادات مســتنديه. وفيمــا يتعلــق بمخاطــر اإلئتمــان المتعلقــة بااللتزامــات لمنــح االئتمــان، 

فمــن المحتمــل أن يتعــرض المصــرف لخســارة بمبلــغ يعــادل إجمالــي اإللتزامــات غيــر المســتخدمة، ولكــن، فــان مبلــغ الخســارة 

المحتملــة هــو أقــل مــن اجمالــي االلتزامــات غيــر المســتخدمة ألن معظــم اإللتزامــات تمنــح للعمــالء الذيــن يتمتعــون بمعاييــر 

ائتمــان عاليــة.

ت( السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات

يتــم إثبــات مخصصــات اإلنخفــاض فــي القيمــة لقــاء الخســائر المتكبــدة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي وذلــك بنــاءًا علــى تقديــر 

اإلدارة ووجــود دليــل موضوعــي علــى حــدوث مثــل هــذا اإلنخفــاض.
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تقــوم اإلدارة بالتأكــد مــن وجــود دليــل موضوعــي علــى حــدوث انخفــاض فــي القيمــة طبقــً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 

وفــق األســس التاليــة الموضوعــة مــن قبــل المصــرف.

· 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 	

تنــص السياســة المتبعــة مــن قبــل المصــرف بــأن يتــم مراجعــة التمويــل الممنــوح لــكل عميــل مــن عمــالء الشــركات مــرة 

ــد مخصصــات اإلنخفــاض فــي  واحــدة علــى األقــل فــي الســنة أو أكثــر وذلــك عندمــا تقتضــي الظــروف ذلــك. كمــا يتــم تحدي

قيمــة التمويــل للحســابات التــي تــم تقويمهــا بصــورة فرديــة عــن طريــق تقويــم الخســائر المتكبــدة بتاريــخ قائمــة المركــز 

ــر اإلدارة. ــة علــى حــدة أو وفــق تقدي المالــي علــى أســاس كل حال

تشــتمل مراجعــة التمويــل علــى تقويــم الضمانــات المقتنــاة )بمــا فــي ذلــك إعــادة تأكيــد تعزيــز الضمــان( وااليــرادات المتوقعــة 

لذلــك الحســاب الفردي.

تجنب مخصصات اإلنخفاض التي يتم تقويمها على أساس شمولي بشأن ما يلي:

· محافظ الموجودات المتجانسة المتعلقة بالمحفظة التمويلية لأفراد التي يكون كل عنصر فيها لوحده غير هام.	

· المحفظــة التمويليــة للشــركات فــي حالــة تكبــد خســائر لــم يتــم تحديدهــا، باســتخدام الخبــرات الســابقة، والتقديــرات، 	

والطــرق اإلحصائيــة.
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يوضــح الجــدول أدنــاه الحــد األقصــى لمخاطــر اإلئتمــان بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة دون األخــذ باإلعتبــار الضمانــات 

أو تعزيــزات اإلئتمــان األخــرى وتشــتمل علــى األدوات الماليــة خــارج قائمــة المركــز المالــي المتعلقــة بمخاطــر اإلئتمــان كمــا فــي 

31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

البنود داخل قائمة المركز المالي

15,462,51016,094,818مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

صافي التمويل

· 57,722,94954,262,474شركات	

· 129,090,276117,679,004أفراد	

274,873292,138صافي حسابات عمالء جارية مدينة

3,456,3053,427,126صافي موجودات أخرى

206,006,913191,755,560إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي

البنود خارج قائمة المركز المالي

3,532,3453,991,400االعتمادات المستندية والقبوالت

7,058,0675,989,273خطابات الضمان

7,486,3263,918,774التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

18,076,73813,899,447إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي

224,083,651205,655,007الحد األقصى لمخاطر االئتمان

ــي  ــا ف ــرف كم ــا المص ــرض له ــن أن يتع ــن الممك ــي كان م ــان الت ــر االئتم ــي لمخاط ــع افتراض ــوأ وض ــاله أس ــدول أع ــل الج يمث

31 ديســمبر 2013 و 2012 دون األخــذ بعيــن اإلعتبــار أيــة ضمانــات أو تعزيــزات إئتمــان أخــرى متعلقــة بهــا. وفيمــا يتعلــق 

بالموجــودات داخــل قائمــة المركــز المالــي، تــم تحديــد المخاطــر أعــاله علــى أســاس صافــي القيمــة الدفتريــة المســجلة فــي 

ــي الموحــدة.  قائمــة المركــز المال

2(    مخاطر السيولة

تمثــل مخاطــر الســيولة عــدم مقــدرة المصــرف علــى الوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بإلتزاماتــه الماليــة عنــد اســتحقاقها وعــدم 

القــدرة علــى الحصــول علــى أمــوال بــدالً عــن المســحوب منهــا وبالتالــي عــدم مقــدرة المصــرف علــى ســداد المودعيــن والجهات 

الممولــة والوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بالتمويــالت. تحــدث مخاطــر الســيولة عنــد وجــود عــدم اســتقرار فــي الســوق وانخفــاض 

مســتوى التصنيــف االئتمانــي ممــا يــؤدي إلــى عــدم توفــر بعــض مصــادر التمويــل. إن تنــوع مصــادر التمويــل المتاحــة للمصــرف 

يســاعد علــى تقليــل هــذه المخاطــر. تــدار موجــودات المصــرف بعــد األخــذ باإلعتبــار ســيولته والحفــاظ علــى رصيــد مالئــم مــن 

النقديــة وشــبه النقديــة.
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عملية إدارة مخاطر السيولة

تشتمل عملية إدارة السيولة بالمصرف الخاضعة لمراقبة لجنة الموجودات والمطلوبات على ما يلي:

· التمويــل اليومــي ويــدار مــن قبــل الخزينــة لضمــان الوفــاء بااللتزامــات، ويشــمل ذلــك تغذيــة األمــوال عنــد اســتحقاقها 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.	

تتــم المراقبــة واإلفصــاح بتحليــل التدفقــات النقديــة لالســتحقاقات التعاقديــة وغيــر التعاقديــة. يتــم قيــاس صافــي التدفقــات 

النقديــة، وضمــان بقاءهــا ضمــن الحــدود المقبولــة. كما تقــوم إدارة الخزينة، ولجنــة الموجــودات والمطلوبات بالمصــرف بمراقبة 

مســتوى ونــوع التمويــالت غيــر المســتخدمة، واســتخدام تســهيالت الســحب علــى المكشــوف وأثــر االلتزامــات المحتملــة علــى 

وضــع الســيولة بالمصــرف مثــل الضمانــات واإلعتمــادات المســتندية.

يبيــن الجــدول أدنــاه ملخصــً باالســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة بتاريــخ قائمــة 

المركــز المالــي الموحــدة حتــى تاريــخ اإلســتحقاق.

تقــوم اإلدارة بمراقبــة االســتحقاقات التعاقديــة لضمــان توفــر الســيولة الكافيــة. تشــتمل الموجــودات المتاحــة للوفــاء 

ــة واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي،  بكافــة اإللتزامــات وتغطيــة االلتزامــات التمويليــة القائمــة علــى النقدي

ــي الســعودي،  ــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العرب ــً لنظــام مراقب ــات مــن البنــوك، وطبق والمطلوب

يحتفــظ المصــرف لــدى المؤسســة بوديعــة نظاميــة ال تقــل عــن % 7 مــن إجمالــي ودائــع العمــالء و % 4 مــن إجمالــي حســابات 

العمــالء األخــرى. إضافــة للوديعــة النظاميــة، يحتفــظ المصــرف باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن % 20 مــن التزامــات المصــرف 

تجــاه الودائــع، ويتكــون هــذا االحتياطــي مــن النقــد أو الذهــب أو الموجــودات التــي يمكــن تحويلهــا إلــى نقــد خــالل فتــرة ال تزيــد 

عــن ثالثيــن يومــً. كمــا يمكــن للمصــرف الحصــول علــى مبالــغ إضافيــة مــن خــالل ترتيبــات اســتثمارية خاصــة مــع مؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي تتضمــن عمليــات بيــع آجــل.
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فيمــا يلــي تحليــال لإســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات والمطلوبــات وحقــوق المســاهمين علــى أســاس التدفقــات النقديــة 

المخصومــة كمــا فــي 31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

أقل من 3 أشهر2013
 من 3 أشهر الى

سنة
 من سنة الى 5

سنوات
 أكثر من 5

سنوات
 بدون تاريخ

إستحقاق محدد
اإلجمالي

الموجودات

نقد و أرصدة لدى مؤسسة النقد
14,292,09729,970,266---15,678,169  والبنوك المركزية

مطلوبات من البنوك والمؤسسات
15,462,510---6,886,6638,575,847  المالية األخرى

186,813,225-23,429,72340,628,889104,708,39718,046,216التمويل – صافي

39,573,058-14,569,50421,442,422329,4123,231,720االستثمارات – صافي

274,873----274,873حسابات عمالء جارية مدينة  - صافي

4,320,4484,320,448----الممتلكات والمعدات – صافي

1,870,32446,850246,9181,124,353167,8603,456,305 صافي موجودات أخرى

62,709,25670,694,008105,284,72722,402,28918,780,405279,870,685اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات للبنوك والمؤسسات
17,2103,639,709--2,455,9361,166,563  المالية األخرى

218,404,4479,744,083895,7482,539,1365,699231,589,113 ودائع العمالء

27,9616,082,8306,237,270-25,240101,239 مطلوبات أخرى

38,404,59338,404,593---- حقوق المساهمين

220,885,62311,011,885895,7482,567,09744,510,332279,870,685اإلجمالي
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بآالف الرياالت السعودية

2012
 أقل من 3

أشهر
 من 3 أشهر

الى سنة
 من سنة الى 5

سنوات
 أكثر من 5

سنوات

 بدون تاريخ
 إستحقاق

محدد
اإلجمالي

الموجودات

نقد و أرصدة لدى مؤسسة النقد
12,360,54631,266,493---18,905,947  والبنوك المركزية

مطلوبات من البنوك والمؤسسات
16,094,818---7,423,2798,671,539  المالية األخرى

171,941,478-24,979,92535,977,93890,600,04720,383,568التمويل – صافي

40,542,529-133,937-14,425,52525,983,067االستثمارات – صافي

292,138-83,217-50,978157,943حسابات عمالء جارية مدينة  - صافي

3,817,9803,817,980----الممتلكات والمعدات – صافي

3,427,126--1,253,4941,148,4601,025,172 صافي موجودات أخرى

67,039,14871,938,94791,625,21920,600,72216,178,526267,382,562اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات للبنوك والمؤسسات
2,235,245-4,922-1,873,054357,269  المالية األخرى

221,394,638-219,228,1092,142,3098724,133 ودائع العمالء

7,283,9427,283,942---- مطلوبات أخرى

36,468,73736,468,737---- حقوق المساهمين

221,101,1632,499,5788729,05543,752,679267,382,562اإلجمالي

فيمــا يلــي تحليــال لإســتحقاقات التعاقديــة للمطلوبــات الماليــة علــى أســاس التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة كمــا فــي 

31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

أقل من 3 أشهر2013
 من 3 أشهر الى

سنة
 من سنة الى

5 سنوات
 أكثر من 5

سنوات
 بدون تاريخ

إستحقاق محدد
اإلجمالي

مطلوبات للبنوك والمؤسسات
3,647,708---2,461,3331,186,375  المالية األخرى

232,055,904-218,769,6639,816,889906,0942,563,258 ودائع العمالء

27,9616,082,8306,237,270-25,240101,239 مطلوبات أخرى

221,256,23611,104,503906,0942,591,2196,082,830241,940,882اإلجمالي
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بآالف الرياالت السعودية

أقل من 3 أشهر2012
 من 3 أشهر الى

سنة
 من سنة الى

5 سنوات
 أكثر من 5

سنوات
 بدون تاريخ

إستحقاق محدد
اإلجمالي

مطلوبات للبنوك والمؤسسات
2,247,056-4,931-1,884,249357,876  المالية األخرى

221,721,007-219,547,1262,149,6198824,174 ودائع العمالء

7,283,9427,283,942---- مطلوبات أخرى

221,431,3752,507,4958829,1057,283,942231,252,005اإلجمالي

قــد تــم بيــان تواريــخ اإلســتحقاق التراكميــة المتعلقــة بالتعهــدات واإللتزامــات المحتملــة فــي اإليضــاح رقــم )16/ ت-1( حــول 

القوائــم الماليــة الموحــدة.  

3( مخاطر السوق

يتعــرض المصــرف لمخاطــر الســوق والتــي تمثــل مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة ألداة ماليــة مــا نتيجــة 

للتغيــرات فــي األســعار الســائدة فــي الســوق. تنشــأ مخاطــر الســوق عــن منتجــات لهــا معــدالت ربحيــة ومنتجــات بالعمــالت 
األجنبيــة والصناديــق اإلســتثمارية والتــي يتعــرض جميعهــا لتغيــرات عامــة وخاصــة فــي الســوق، وللتغيــرات فــي مســتوى 
تقلبــات المعــدالت، واألســعار الســائدة فــي الســوق مثــل معــدالت الربحيــة، وأســعار الصــرف األجنبــي، واألســعار المتداولــة فــي 

الســوق.

يتــم مراقبــة مخاطــر الســوق مــن قبــل ادارة الخزينــة وادارة االئتمــان والمخاطــر، ويتــم إبــالغ لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بهــا 

شــهريا والتــي تقــوم ببحــث هــذه المخاطــر والتأكــد مــن مــدى مالءمــة مســتواها.

أ( مخاطر السوق – عمليات المضاربة

ال يتعــرض المصــرف لمخاطــر الســوق الناجمــة عــن عمليــات المضاربــة. حيــث أن المصــرف ملتــزم بأحــكام الشــريعة وال يســمح 
لــه بابــرام عقــود أو المضاربــة بــأدوات تتعلــق بعمليــات مضاربــة مثــل تغطيــة المخاطــر، والخيــارات، والعقــود المســتقبلية، 

والمشــتقات.

ب( مخاطر السوق – العمليات المصرفية

يتعــرض المصــرف لمخاطــر الســوق والتــي تمثــل مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة ألداة ماليــة مــا نتيجــة 

للتغيــرات فــي األســعار الســائدة فــي الســوق. تنشــأ مخاطــر الســوق عــن منتجــات لهــا معــدالت ربحيــة ومنتجــات بالعمــالت 

األجنبيــة والصناديــق اإلســتثمارية والتــي يتعــرض جميعهــا لتغيــرات عامــة وخاصــة فــي الســوق، وللتغيــرات فــي مســتوى 

تقلبــات المعــدالت، واألســعار الســائدة فــي الســوق مثــل معــدالت الربحيــة، وأســعار الصــرف األجنبــي، واألســعار المتداولــة فــي 

الســوق.
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· مخاطر معدالت الربحية	

تمثــل مخاطــر معــدالت الربحيــة الناتجــة عــن التدفقــات النقديــة، المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

ألداة ماليــة مــا نتيجــة للتغيــرات فــي معــدالت الربحيــة الســائدة فــي الســوق. ال يتعــرض المصــرف لمخاطــر هامــة نتيجــة ألثــار 

التقلبــات فــي مســتوى معــدالت الربحيــة فــي الســوق علــى تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية ألن غالبيــة موجــودات ومطلوبــات 

المصــرف المرتبطــة بأربــاح تتــم علــى أســاس معــدالت ربحيــة ثابتــة، وتســجل فــي القوائــم الماليــة بالتكلفــة المطفــأة. إضافــة 

إلــى ذلــك، فــان جــزء كبيــر مــن المطلوبــات الماليــة الخاصــة بالمصــرف غيــر مرتبــط بعمولــة.

· مخاطر العمالت األجنبية	

ــه  ــج أعمال ــي ونتائ ــزه المال ــى مرك ــوق عل ــي الس ــائدة ف ــرف الس ــعار الص ــي أس ــات ف ــار التقلب ــر آث ــرف لمخاط ــرض المص يتع

وتدفقاتــه النقديــة، تقــوم إدارة المصــرف بوضــع حــدود لمســتوى مركــز العملــة المقبــول لــكل عملــة وبشــكل إجمالــي لمراكــز 

العمــالت، ليــاًل وخــالل اليــوم، ويتــم مراقبــة تلــك المراكــز يوميــً.

يعتبــر الــدوالر األمريكــي العملــة التــي يتعــرض المصــرف لجــزء كبيــر مــن المخاطــر بشــأنها، إال أن ســعر صــرف الريال الســعودي 

ــاظ المصــرف بأرصــدة  ــة لعــدم احتف ــر ذات أهمي ــة األخــرى فإنهــا التعتب ــا العمــالت األجنبي ــدوالر األمريكــي. أم ــل ال مثبــت مقاب

كبيــرة مــن هــذه العمــالت وكنتيجــة لذلــك فــان المصــرف غيــر معــرض لمخاطــر كبيــرة مــن خــالل العمــالت األجنبيــة االخــرى.

لقــد قــام المصــرف بإجــراء اختبــار لمــدى تأثــر نتائجــه بالتغيــرات المحتملــة والمعقولــة فــي أســعار الصــرف األجنبــي عــدا التغيــر 

فــي ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي وذلــك باســتخدام متوســط أســعار الصــرف التاريخيــة، ولــم يكــن هنــاك وجــود أي أثــر هــام 

لمخاطــر العمــالت األجنبيــة علــى نتائــج المصــرف.

يبيــن الجــدول أدنــاه ملخصــً لمخاطــر أســعار العمــالت األجنبيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 و 2012، وتركيزات مخاطــر العمالت. 

كمــا تشــتمل علــى تحليــل لــأدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة الدفتريــة مصنفة حســب نــوع العملة:
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

25-          إدارة المخاطر المالية )تتمة(

بآالف الرياالت السعودية

 درهم2013
اماراتي

 تاكا
ليرةيوروين يابانيبنغالديشي

لبنانية
رنجت

ماليزي
دوالر

أمريكي
 جنيه

اإلجماليأخرىاسترليني

الموجودات

47,75620249,646232,29957,341133,251547,792--27,297النقد وما  في حكمه

 مطلوبات من البنوك
والمؤسسات
145,33837,85112,649164,94627778,918898,3063,9801,497,1473,539,162  المالية األخرى

1,392,07914,650,343-5,471,9497,786,315-----التمويل - صافي

523,6992,789,800-2,158,607106,884-610---االستثمارات - صافي

 حسابات عمالء جارية
1,162-----1,162---مدينة - صافي

218,623587,108-264,427104,058----- صافي موجودات أخرى

172,63537,85112,649214,4742298,723,5479,127,86261,3213,764,79922,115,367إجمالي الموجودات

المطلوبات
 مطلوبات للبنوك

والمؤسسات
1,903602740,2662,229,3703,941557,1933,549,652-14,3522,025  المالية األخرى

11,697156,54711,0626,176,1336,815,85411,7081,958,65415,147,965-6,310 ودائع العمالء

7,818142,121364,476)2,156(5,23343,6271,06819,147428147,190 مطلوبات أخرى

25,89545,65212,765177,59712,0927,063,5899,043,06823,4672,657,96819,062,093إجمالي المطلوبات

1,659,95884,79437,8541,106,8313,053,274)11,863(36,877)116()7,801(146,740الصافي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

25-          إدارة المخاطر المالية )تتمة(

بآالف الرياالت السعودية

 درهم2012
اماراتي

 تاكا
 ليرةيوروين يابانيبنغالديشي

لبنانية
 رنجت

 جنيهدوالر أمريكيماليزي
اإلجماليأخرىاسترليني

الموجودات

28,39615741,14919452,561209,00322,203113,234466,798النقد وما  في حكمه

 مطلوبات من البنوك
والمؤسسات
6,43517,5977,128118,837561,337,8002,883,0993,2661,299,3275,673,545  المالية األخرى

1,343,78413,847,520-5,262,5617,241,175-----التمويل - صافي

85,6711,970,444-1,011,685872,503-585---االستثمارات - صافي

 حسابات عمالء جارية
56,514809,358-751,7312-1,111---مدينة - صافي

5,460606,351-332,659268,232----- صافي موجودات أخرى

34,83117,5987,185161,6822508,748,99711,474,01425,4692,903,99023,374,016إجمالي الموجودات

المطلوبات
 مطلوبات للبنوك

والمؤسسات
13,125467782,487696,2961,936432,0302,009,638-78,8964,401  المالية األخرى

6,311187,73711,3415,827,5717,106,06711,5381,341,35014,497,670-5,755 ودائع العمالء

8,06597,472455,948-4,97654,6851,30818,796815269,831 مطلوبات أخرى

89,62759,0867,619219,65812,6236,879,8897,802,36321,5391,870,85216,963,256إجمالي المطلوبات

1,869,1083,671,6513,9301,033,1386,410,760(12,373)(57,976)(434)(41,488)(54,796)الصافي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

ت( مخاطر األسعار

ــة مــن خــالل قائمــة الدخــل، وتشــتمل علــى اإلســتثمارات  ــدى المصــرف بعــض االســتثمارات المدرجــة قيمتهــا العادل يوجــد ل

فــي الصناديــق اإلســتثمارية المتداولــة واالســتثمارات األخــرى. تنشــأ مخاطــر األســعار نتيجــة للتغيــرات فــي األســعار المتداولــة 

بالســوق الخاصــة بالصناديــق اإلســتثمارية.

وحيــث أن هــذه اإلســتثمارات هــي فــي عــدد محــدود مــن الصناديــق اإلســتثمارية وهــي غيــر هامــة بالنســبة إلجمالــي المحفظــة 

ــً، وتحــدد مخاطــر االحتفــاظ بهــا علــى أســاس التغيــرات فــي األســعار الســائدة  اإلســتثمارية، يقــوم المصــرف بمراقبتهــا دوري

بالســوق.

تتضمــن اإلســتثمارات األخــرى علــى مخاطــر متدنيــة أو معدومــة حيــث يتــم شــراء أغلبهــا لغــرض البيــع مباشــرة، وتتــم  تلــك 

اإلســتثمارات فقــط فــي حالــة وجــود أمــر بيــع مؤكــد، وبالتالــي فإنــه يتعــرض لمخاطــر متدنيــة.

ث( المخاطر التشغيلية

هــي مخاطــر الخســائر التــي قــد تنتــج مــن نقــص أو أخطــاء مــن أحــد اإلجــراءات الداخليــة، الموظفيــن، أنظمــة الحاســب أو قــد 

تحــدث مــن أحــداث خارجيــة.

المخاطــر التشــغيلية الكامنــة فــي معظــم أنشــطة المصــرف تتطلــب إتبــاع نهــج متكامــل لتحديــد وقيــاس ورصــد المخاطــر 

التشــغيلية.

ــادارة المخاطــر التشــغيلية فــي المصــرف مــن خــالل  تقــوم ادارة المخاطــر التشــغيلية التابعــة لقطــاع المخاطــر واالئتمــان ب

إنشــاء السياســات، تطويــر األنظمــة، وضــع األدوات وقيــاس األداء، باإلضافــة لمراقبــة تطبيقهــا واســتعمالها علــى جميــع 

ــتمر. ــه المس ــام بالتوجي ــات والقي القطاع

إن اإلجــراءات األساســية الثالثــة الخاصــة بالمخاطــر التشــغيلية هــي التقييــم الذاتــي لمراقبــة المخاطــر، وتحديــث قاعــدة 

ــة. ــاس المخاطــر وأحــداث المخاطــر التشــغيلية الخارجي ــة المؤشــرات الرئيســية لقي ــات للخســائر التشــغيلية، ومراقب البيان
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

26-          التركيز الجغرافي

ــر  ــة ومخاط ــات المحتمل ــدات واإللتزام ــات والتعه ــودات والمطلوب ــية للموج ــات الرئيس ــي للفئ ــع الجغراف ــي التوزي ــا يل أ( فيم

االئتمــان التابعــة لهــا كمــا فــي 31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

2013
 المملكة
 العربية

السعودية

 دول مجلس
 التعاون

 الخليجي
 األخرى

 والشرق
األوسط

 أمريكاأوروبا
الشمالية

 أمريكا
الالتينية

جنوب

شرق أسيا
اإلجماليدول أخرى

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة
29,970,266-309,854--29,347,437312,637338االنقد والبنوك المركزية

 مطلوبات من البنوك
 والمؤسسات المالية

586,76382,75315,462,510-11,782,5202,609,981174,660225,833األخرى

186,813,225-375,7995,471,949-177,661,3442,924,212379,921التمويل – صافي

39,573,058-1,277,715--38,261,56633,325452االستثمارات – صافي

257,052,8675,880,155555,371225,833375,7997,646,28182,753271,819,059اإلجمالي

المطلوبات

 مطلوبات للبنوك
 والمؤسسات المالية

867,1701,6043,639,709-1,441,0681,285,3856,35438,128األخرى

231,589,113-6,176,133---223,477,3831,935,597ودائع العمالء

7,043,3031,604235,228,822-224,918,4513,220,9826,35438,128اإلجمالي

 التعهدات واإللتزامات
3111,10118,076,738-14,797,15498,815244,8902,924,747المحتملة

 مخاطر االئتمان
 )موضحة بمبلغ المعادل

3111,10110,590,412-7,310,82898,815244,8902,924,747اإلئتماني(
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

26-          التركيز الجغرافي )تتمة(

بآالف الرياالت السعودية

2012
 المملكة
 العربية

السعودية

 دول مجلس
 التعاون

 الخليجي
 األخرى

 والشرق
األوسط

 أمريكاأوروبا
الشمالية

 أمريكا
الالتينية

جنوب

شرق أسيا
اإلجماليدول أخرى

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة
31,266,493-82,044--30,738,719445,392338االنقد والبنوك المركزية

 مطلوبات من البنوك
1,308,046969,98516,094,818-11,244,6172,444,773126,1501,247والمؤسسات المالية األخرى

171,941,478-328,6875,262,561--164,802,1801,548,050التمويل – صافي

40,542,529-746,344--39,290,561461,56444,060االستثمارات – صافي

246,076,0774,899,779170,5481,247328,6877,398,995969,985259,845,318اإلجمالي

المطلوبات

 مطلوبات للبنوك
826,91722,7092,235,245-50,0001,307,68915,89012,040والمؤسسات المالية األخرى

221,394,638-5,828,416---214,235,5121,330,710ودائع العمالء

6,655,33322,709223,629,883-214,285,5122,638,39915,89012,040اإلجمالي

 التعهدات واإللتزامات
323,22313,899,447-10,233,990102,181326,1073,233,914المحتملة

 مخاطر االئتمان )موضحة
323,2239,980,673-6,315,216102,181326,1073,233,914بمبلغ المعادل اإلئتماني(

ــة  ــي الخاص ــز المال ــة المرك ــارج قائم ــرف خ ــات المص ــل التزام ــن تحوي ــة ع ــغ الناتج ــي المبال ــادل االئتمان ــغ المع ــس مبال تعك

بالتعهــدات وااللتزامــات إلــى مخاطــر اإلئتمــان التــي تحملهــا التمويــالت باســتخدام معــدالت تحويــل ائتمانيــة محــددة مــن قبــل 

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. يتــم اســتخدام معــدالت التحويــل اإلئتمانيــة لتغطيــة مخاطــر االئتمــان المحتملــة نتيجــة 

قيــام المصــرف بالوفــاء بالتزاماتــه.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

26-          التركيز الجغرافي )تتمة(

ب( فيما يلي التوزيع الجغرافي للتمويالت غير العاملة ومخصص االنخفاض في قيمة التمويل كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية

مخصص انخفاضالتمويالت غير العاملة2013
قيمة التمويل

 صافي التمويالت غير
العاملة

1,190,047)1,701,723(2,891,770المملكة العربية السعودية

---دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

28,359)87,557(115,916جنوب شرق أسيا

1,218,406)1,789,280(3,007,686اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية

مخصص انخفاضالتمويالت غير العاملة2012
قيمة التمويل

 صافي التمويالت غير
العاملة

896,748(1,411,104)2,307,852المملكة العربية السعودية

-(1,092,086)1,092,086دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

37,149(93,133)130,282جنوب شرق أسيا

933,897(2,596,323)3,530,220اإلجمالي

راجع ايضاح )6- ت( للتمويالت العاملة.

27-      القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

يستخدم المصرف المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لأدوات 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.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

ج( فيما يلي تحلياًل بالموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر:

بآالف الرياالت السعودية2013

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالموجودات المالية

 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة

45,4681,176,039-1,130,571  من  خالل قائمة الدخل الشامل

بآالف الرياالت السعودية2012

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالموجودات المالية

 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة

47,6661,220,864-1,173,198  من  خالل قائمة الدخل الشامل

يمثــل المســتوى الثالــث مــن االســتثمارات، اســتثمارات مســجلة بالتكلفــة لعــدم إمكانيــة قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل 

ــوق به. موث

إن القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يتــم بموجبهــا تبــادل موجــودات مــا أو ســداد مطلوبــات مــا بيــن أطــراف راغبــة فــي ذلــك 

وبشــروط تعامــل عادلــة.

27-      القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(

إن القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة داخــل قائمــة المركــز المالــي، ال تختلــف جوهريــً عــن القيمــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة 

الموحــدة. إن القيمــة العادلــة للتمويــل المســتحق مــن وإلــى المصــارف والمســجل بالتكلفــة المطفــأة، ال تختلــف جوهريــً عــن 

القيمــة الدفتريــة المدرجــة فــي هــذه القوائــم الماليــة ألن أســعار العمــوالت الســائدة حاليــً فــي الســوق ألدوات ماليــة مماثلــة ال 

تختلــف كثيــرًا عــن األســعار المتعاقــد عليهــا وعلــى المــدى القصيــر األجــل بالنســبة للتمويــل مــن وإلــى المصــارف.

ــأداة  ــة ل ــة األصلي ــة يمكــن أن تختلــف عــن ســعر العملي ــم المعني إن القيمــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن طــرق التقوي

الماليــة. ويشــار إلــى الفــرق بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن طريقــة التقويــم بـــ »ربــح أو خســارة 

ــد القيمــة  ــة تحدي ــن إمكاني ــة أو تأجيلهــا لحي ــرة المعامل ــة يمكــن إطفاؤهــا علــى مــدى فت ــوم الواحــد«. إن هــذه المعامل الي

العادلــة لــأداة الماليــة باســتخدام بيانــات قابلــة للمالحظــة، أو تحققهــا مــن خــالل اإلســتبعاد. يتــم إثبــات التغيــرات التــي تطــرأ 

الحقــً علــى القيمــة العادلــة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل بــدون عكــس »أربــاح أو خســائر اليــوم األول« المؤجلــة.

28-      معامالت مع األطراف ذات العالقة

يتعامــل المصــرف خــالل دورة أعمالــه العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة. وتخضــع تلــك المعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة للضوابــط 

المنصــوص عليهــا فــي نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

28-      معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

فيما يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر:  

بآالف الرياالت السعودية

20132012الجهات ذات العالقة

أعضاء في مجلس االدارة

· 3,841,8332,481,462تمويل  متاجرة 	

· 579,573861,053تعهدات والتزامات محتملة*	

· 57,43182,694حسابات جارية	

شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة

· 1,694,14765,866تمويل  متاجرة 	

· 25,0407,449تعهدات والتزامات محتملة*	

مساهمين رئيسيين أخرين يملكون أكثر من  %5 من رأس مال المصرف

· 14,889استثمارات في صناديق	

· 19,95617,531مطلوبات أخرى	

صناديق مشتركة

· 359,651574,791استثمارات في صناديق	

* بنود خارج قائمة المركز المالي  

فيمــا يلــي تحليــاًل بااليــرادات والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة والمتضمنــة فــي القوائــم الماليــة 

الموحــدة للســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

88,314119,105دخل التمويل وأخرى

15,6468,789رواتب و مزايا الموظفين ) تذاكر سفر (

1,4122,098 مصروفات إيجارات ومباني

4,4973,123مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

إن مبالــغ التعويضــات المســجلة لصالــح أو مدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للســنتين المنتهيتيــن فــي 31 

ديســمبر هــي كمــا يلــي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

24,47026,609مزايا قصيرة األجل

1,138902مخصص مكافأة نهاية خدمة

يقصــد بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة األشــخاص الذيــن لهــم الســلطة والمســؤولية للتخطيــط والتوجيــه والتحكــم فــي أنشــطة 

المصــرف ســواًء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

29-      أموال المضاربة

تتكون أموال المضاربة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

13,247,19811,279,365مضاربات واستثمارات عمالء *

5,6365,640حسابات جارية - معادن

13,252,83411,285,005اإلجمالي

* إن المضاربــات واالســتثمارات تمثــل محافــظ اســتثمارية لعمــالء تــدار بواســطة شــركة الراجحــي الماليــة. وتعتبــر ضمــن البنــود 

خــارج قائمــة المركــز المالي.

30-      االيرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الشامل الموحدة

فيما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية المدرج رصيده ضمن المطلوبـات األخـرى كما في 31 ديسمبر )انظر إيضاح 13(:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

46,19120,308الرصيد كما في بداية السنة

105,08946,948االضافات خالل السنة

(21,065))106,908(المدفوع خالل السنة

44,37246,191الرصيد كما في نهاية السنة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

31-      خدمات إدارة اإلستثمار

يقــدم المصــرف خدمــات اســتثمارية لعمالئــه. قــام المصــرف بإنشــاء عــدة صناديــق مضاربــة فــي مجــاالت اســتثمارية مختلفــة 

وتقــوم إدارة االســتثمار لــدى المصــرف بــإدارة تلــك الصناديــق كمــا يتــم اســتثمار جــزء مــن أموالهــا بالمشــاركة مــع المصــرف. 

ــق  ــن إدارة صنادي ــي تتضم ــة والت ــركاته التابع ــالل ش ــن خ ــه م ــتثمار لعمالئ ــات إدارة االس ــم خدم ــرف بتقدي ــوم المص ــا يق كم

بإجمالــي موجــودات بلغــت 26,109 مليــون ريـــال ســعودي )31 ديســمبر 2012: 23,354. مليــون ريـــال ســعودي(. هــذا وال يتــم 

ــدرج حصــة المصــرف فــي  ــي الموحــدة للمصــرف، وت ــق المشــتركة ضمــن قائمــة المركــز المال ــم الماليــة للصنادي إدراج القوائ

ــارات، كمــا يتــم االفصــاح عنهــا ضمــن المعامـــالت مــع األطــراف ذات العالقــة. وقــد بلــغ رصيــد  هــذه الصناديــق ضمــن اإلستثمـ

المبالــغ المســتثمرة مــن قبــل المصــرف بتلــك الصناديــق االستثماريـــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 مبلــغ 359,651 ألــف ريــال 

ــال ســعودي(.  ســعودي )31 ديســمبر 2012: 574,791 ألــف ري

32-      كفاية رأس المال

تتمثــل أهــداف المصــرف عنــد ادارة رأس المــال فــي االلتــزام بمتطلبــات رأس المــال مــن قبــل مؤسســة النقــد العربي الســعودي 

لضمــان قــدرة المصــرف علــى االســتمرارية والحفــاظ علــى قاعــدة رأس مــال قويــة. حيــث تتــم مراقبــة معــدل كفايــة رأس المــال 

بشــكل يومــي مــن قبــل ادارة المصــرف. تتطلــب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن البنــوك االحتفــاظ بحــد أدنــى مــن 

ــى الموجــودات المرجحــة بالمخاطــر عنــد أو  ــي رأس مــال نظامــي إل رأس المــال النظامــي وأيضــً الحفــاظ علــى نســبة إجمال

أعلــى مــن % 8.

ــة رأس المــال باســتخدام نســب مقــررة بواســطة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. إن تلــك  يقــوم المصــرف بمراقبــة كفاي

النســب تقيــس كفايــة رأس المــال مــن خــالل مقارنــة رأس مــال المصــرف المؤهــل مــع قائمــة المركــز المالــي الموحــدة 

والتعهــدات وااللتزامــات لتعكــس مخاطرهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 و 2012:

بآالف الرياالت السعودية

20132012

 171,674,934 183,748,863مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر

 20,386,578 23,575,018مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر

 2,683,350 346,049مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر

 194,744,862 207,669,930اجمالي الركيزة األولى - للموجودات المرجحة المخاطر

 28,584,031 38,404,593رأس المال األساسي

 10,030,642 2,296,861رأس المال المساند

 38,614,673 40,701,454اجمالي رأس المال األساسي والمساند

نسبة معدل كفاية رأس المال

%  14.68%  18.49األساسي

%  19.83%  19.60األساسي والمساند

101



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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33-      أرقام المقارنة 

تــم إعــادة ترتيــب وتصنيــف األرقــام المقارنــة مــن أجــل عــرض أفضــل كلمــا كان ذلــك ضروريــً، ومــع ذلــك لــم يتــم إجــراء إعــادة 

ترتيــب أو تصنيــف جوهــري ضمــن هــذه القوائــم الماليــة.

34-      األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة 

ــف  ــن النص ــاهمين ع ــى المس ــاح عل ــع أرب ــر 2014 توزي ــخ 16 يناي ــد بتاري ــه المنعق ــي اجتماع ــرف ف ــس إدارة المص ــرح مجل اقت

الثانــي مــن الســنة الماليــة الحاليــة بمبلــغ صافــي قــدره 1,500 مليــون ريــال ســعودي، بعــد حســم الــزكاة علــى المســاهمين 

وذلــك بواقــع 1 ريــال ســعودي للســهم الواحــد. باإلضافــة إلــى زيــادة رأس مــال المصــرف مــن 15,000 مليــون ريـــال ســعودي 

إلــى 16,250 مليــون ريـــال ســعودي وذلــك بتحويــل مبلــغ 1,250 مليــون ريـــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة علــى أن يتــم إصدار 

ســهم مجانــي واحــد مقابــل كل 12 ســهم. إن اإلجــراءات النظاميــة المتعلقــة بزيــادة رأس المــال ســيتم إتخاذهــا بعــد أن تتــم 

الموافقــة علــى االقتــراح مــن قبــل الجمعيــة العموميــة العاديــة للمصــرف فــي إجتماعهــا القــادم.

35-      معايير التقارير المالية الدولية الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها 

قــررت المجموعــة عــدم التطبيــق المبكــر للمعاييــر الجديــدة التاليــة والتــي صــدرت ولكــن لــم يحــن موعــد تطبيقهــا للســنوات 

المحاســبية للمصــرف والتــي تبــدأ مــن أو بعــد 1 ينايــر 2014، وتقــوم حاليــً بتقييــم تأثيرهــا:

بنــاًء علــى تعديــل معيــار التقاريــر الدوليــة رقــم 10 - والــذي ينــص علــى إعفــاء توحيــد المنشــآت االســتثمارية والمطبــق ابتــداًء 

ــر 2014، إن هــذا اإلعفــاء للتوحيــد الملــزم ينــص علــى أن المنشــآت االســتثمارية المؤهلــة عليهــا احتســاب  مــن تاريــخ 1 يناي

االســتثمارات فــي المنشــآت المســيطر عليهــا إذا حققــت شــروط محــددة وبمــا فــي ذلــك مــن اســتثمارات فــي شــركات زميلــة 

ــة مــن خــالل قائمــة الدخــل المقدمــة باســتثناء أن تكــون تلــك الشــركات التابعــة التــي  ومشــاريع مشــتركة بالقيمــة العادل

تعتبــر إضافــة لأنشــطة االســتثمارية لتلــك المنشــآت االســتثمارية.

التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 - والذي سيكون قابل للتطبيق من 1 يناير 2014 والذي يوضح بأن:

أ- الشــركة حاليــً لديهــا حــق قانونــي ملــزم بإجــراء مقاصــة إذا كان ذلــك الحــق ال يتوقــف علــى أحــداث مســتقبلية وملزمــة 

ضمــن الســياق الطبيعــي لأعمــال وفــي حــال التعثــر فــي الســداد أو اإلفــالس للشــركة وجميــع األطــراف المقابلــة.

ب- إجمالــي الســداد يســاوي صافــي الســداد فقــط إذا كان هنــاك آليــة الســداد اإلجمالــي تتضمــن مميــزات شــطب أو تــؤدي 

إلــى نتيجــة ائتمــان غيــر جوهــري ومخاطــر ســيولة ومعالجــة الذمــم المدينــة والدائنــة مــن خــالل عمليــة أو دورة ســداد واحــدة.  
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012

35-      معايير التقارير المالية الدولية الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها )تتمة(

التعديــل علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 36 - والــذي ســيكون قابــل للتطبيــق مــن 1 ينايــر 2014 يشــير إلــى اإلفصــاح 

عــن المعلومــات حــول قابليــة اســترداد المبالــغ المتعلقــة باألصــول المنخفضــة القيمــة محــددًا بذلــك متطلبــات اإلفصــاح إذا 

كانــت هــذه المبالــغ علــى أســاس القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف االســتبعاد.

معيــار التقاريــر الدوليــة رقــم 9 – األدوات الماليــة )2010(: نســخة معدلــة مــن معيــار التقاريــر الدوليــة رقــم 9 )لــم يقــرر تاريــخ 

التطبيــق بعــد(. يتضمــن تعديــل المتطلبــات الخاصــة بتصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة والــذي يحــل محــل متطلبــات 

االســتبعاد الموجــودة مــن المعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 – األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس.

36-      اعتماد مجلس اإلدارة

اعتمد مجلس اإلدارة القوائـم الماليـة الموحدة بتاريخ 15 ربيع األول 1435 هـ )الموافق 16 يناير 2014 م(.

37-      افصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل 3 )غير مراجعة(

ــتكون  ــات س ــك اإلفصاح ــة وتل ــة والنوعي ــات الكمي ــض اإلفصاح ــرف بع ــن المص ــب م ــازل 3، يتطل ــة لب ــزة الثالث ــب الركي بموج

ــر الســنوي علــى التوالــي كمــا هــو  متاحــة علــى الموقــع اإللكترونـــي )www.alrajhibank.com.sa( باإلضافــة إلــى التقري

مطلــوب مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. إن تلــك اإليضاحــات ال تخضــع للمراجعــة مــن قبــل مراجعــي الحســابات 

القانونييــن للمصــرف.
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اتفاقية بازل 3
الركيزة الثالث المتعلقة باإلفصاح

لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار
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الجدول 1 : نطاق التطبيق

هــذه الوثيقــة عبــارة عــن اتفاقيــة بــازل 3، الركيــزة الثالثــة المتعلقــة باإلفصــاح لشــركة الراجحــي المصرفيــة لالســتثمار، 
بالمملكــة العربيــة الســعودية.

النتائــج الماليــة لكافــة الفــروع مجمعــة بالكامــل فــي نشــر نتائــج شــركة الراجحــي المصرفيــة لالســتثمار، الســعودية )مصــرف 
الراجحــي أو المصــرف(. وفيمــا يلــي وصــف موجــز للكيانــات الفرعيــة بالمجموعــة:

I . شركة الراجحي المالية

تــم تأســيس الشــركة فــي عــام 2007 م فــي المملكــة العربيــة الســعودية كفــرع مملــوك ملكيــة كاملــة لمصــرف الراجحــي. 
ويشــارك الفــرع فــي إدارة الصناديــق الماليــة والوســاطة الماليــة وتمويــل الشــركات.

          
II . شركة الراجحي للتطوير المحدودة، الرياض

تــم تأســيس الشــركة فــي عــام 2000 م لالســتثمار فــي األراضــي والبنــاء والعقــارات. والشــركة مملوكــة بنســبة %99 
لمصــرف الراجحــي.

III . شركة الراجحي المصرفية لالستثمار، ماليزيا

ــا، وهــي مملوكــة بنســبة %100  ــم خدمــات مصرفيــة إســالمية فــي ماليزي ــم تأســيس الشــركة فــي عــام 2006 م لتقدي ت
لمصــرف الراجحــي.

ليــس هنــاك قيــود أو معوقــات أخــرى كبيــرة علــى تحويــل األمــوال أو رأس المــال النظامــي داخــل المجموعــة. ومــع ذلــك فــإن 
هــذا يخضــع للحصــول علــى كافــة الموافقــات الداخليــة والخارجيــة مــن الجهــات المختصــة.

الجدول 2: هيكل رأس المال

يتكون رأس المال في مصرف الراجحي من:

1,500,000,000 سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل حيث تبلغ قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

الجدول 3: كفاية رأس المال

ــم  ــه وتقدي ــح مودعي ــرار بمصال ــة دون اإلض ــات طارئ ــأي احتياج ــاء ب ــى الوف ــرف عل ــدرة المص ــى ق ــال إل ــة رأس الم ــير كفاي تش
االئتمــان عبــر دوائــر األعمــال. ويتمثــل الهــدف الرئيســي إلدارة رأس المــال فــي تحســين الوضــع المالــي وتعزيــز كشــف الموازنــة 
للمصــرف لدعــم النمــو فــي األعمــال. ويهــدف المصــرف إلــى تعظيــم القيمــة للمســاهمين مــن خــالل الهيــكل األمثــل لــرأس 
المــال الــذي يحمــي مصالــح المســاهمين فــي الظــروف الصعبــة والحرجــة وتقديــم رأس مــال كاف للنمــو، وفــي نفــس الوقــت 

ضمــان االلتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة وتحقيــق تطلعــات المســاهمين.

وتتكون أهداف إدارة رأس المال من ثالثة أوجه:

1 . ضمان استقرار المصرف من خالل امتالك رأس مال كاف لتغطية الخسائر غير المتوقعة.
2 . تعزيز االستخدام الفعال لرأس المال من خالل تعظيم العائد ذي المخاطر المنضبطة.

3 . التمكيــن مــن تخصيــص رأس المــال بفعاليــة وكفــاءة لشــتى األعمــال مــن خــالل اتخــاذ القــرارات بحكمــة واإلدارة االســتباقية 
للمخاطر.
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ولتقديــر رأس المــال النظامــي؛ يخضــع مصــرف الراجحــي لالشــتراطات التــي نصــت عليهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
)SAMA(. وتتطلــب هــذه الشــروط مــن كل مصــرف أو مجموعــة مصرفيــة مــا يلــي:

أ . حيازة الحد األدنى من رأس المال المدفوع،
ب . الحفاظ على نسبة مجموع رأس المال النظامي إلى األصول المرجحة بالمخاطر عند أو أعلى من الحد األدنى المطلوب.

ــه يحتســب نســبة  ــازل II، وفــي هــذا الصــدد فإن ــاًء علــى ذلــك, فــإن مصــرف الراجحــي ملتــزم بتنفيــذ شــروط اتفاقيــة ب وبن
كفايــة رأس المــال لمخاطــر االئتمــان )المنهــج القياســي( ومخاطــر الســوق )المنهــج القياســي( ومخاطــر التشــغيل )المنهــج 
القياســي( علــى أســاس اإلرشــادات الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. وســوف يتــم اســتخدام هــذا المنهــج 

.II ــازل حتــى يقــوم المصــرف بتطبيــق النهــج المرتكــز علــى أســاس التقييــم الداخلــي بموجــب اتفاقيــة ب

االشتراطات العامة لإلفصاح النوعي

هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر ذات العالقة

إطار عمل إدارة المخاطر

يعــد إطــار عمــل إدارة المخاطــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن عمليــات وثقافــة مصــرف الراجحــي. ويهــدف إطــار عمــل إدارة المخاطــر إلــى 
تحديــد المســار األمثــل للعمــل فــي ظــروف عــدم اليقيــن وذلــك مــن خــالل تحديــد وقيــاس وترتيــب أولويــات ومراقبــة وإدارة 
المخاطــر الخصوصيــة والنظاميــة. ويقــوم المصــرف بــإدارة المخاطــر مــن خــالل إطــار عمــل ذي مبــادئ جيــدة للمخاطــر والتــي 
ــك  ــر، وذل ــة المخاط ــة ومراقب ــة مراجع ــة، وعملي ــورة طيب ــددة بص ــراءات مح ــات وإج ــً، وسياس ــً مثالي ــكاًل تنظيمي ــمل هي تش
بشــكل يتماشــى بالتــوازي مــع إســتراتيجيتنا طويلــة األمــد المتعلقــة باألعمــال. ويعــد إطــار العمــل شــاماًل، ولقــد تــم إبالغــه 

مــن مجلــس اإلدارة إلــى كل خطــوط األعمــال.

وتتــم أنشــطة إدارة المخاطــر فــي المصــرف بصفــة عامــة علــى مختلــف مســتويات التسلســل الوظيفــي، حيــث يقــدم مجلــس 
اإلدارة اإلشــراف العــام علــى إدارة المخاطــر فيمــا تضمــن اإلدارة التنفيذيــة للمصــرف بصــورة فعالــة التحديــد الوافــي للمخاطــر 

وتقديرهــا وإدارتهــا.

وتتولــى مجموعــة االئتمــان والمخاطــر المســئولية عــن تنفيــذ إطــار عمــل المخاطــر كوظيفــة مســتقلة عــن الخطــوط التجاريــة 
لأعمــال، وتعمــل بنــاًء علــى توجيــه المجلــس ولجانــه الفرعيــة )اللجــان التنفيذيــة والمراجعــة(. وإلجــراء المراقبــة المنتظمــة 
ــان  ــذه اللج ــمل ه ــتوى اإلدارة. وتش ــى مس ــة عل ــان متخصص ــن لج ــً بتكوي ــس اإلدارة أيض ــام مجل ــر، ق ــف المخاط وإدارة مختل
اللجنــة اإلداريــة العليــا ولجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة إدارة مديونيــات األصــول ولجنــة االئتمــان ولجنــة المعالجــة ولجنــة المطابقــة. 
وتتألــف هــذه اللجــان مــن إدارة تنفيذيــة عليــا تجتمــع بانتظــام لمناقشــة المســائل المتعلقــة بالتعــرض للمخاطــر الواقعــة 

تحــت إشــراف كل منهــا.

ويســتخدم المصــرف بيانــات ســنوية لقابليتــه علــى المخاطــر بالنســبة للمشــاريع فضــاًل عــن قطاعــات األعمــال الفرديــة، ويتــم 
مراقبــة أداء األعمــال مقابــل هــذه البيانــات بصفــة دوريــة.

وتنطبق المبادئ اإلرشادية التالية على كافة أنشطة االئتمان وإدارة المخاطر:

أ. االستقاللية: وجود تحديد واضح بين االئتمان وإدارة المخاطر وأقسام األعمال.
ب. الشــفافية: شــفافية هيــكل االئتمــان وإدارة المخاطــر وشــفافية السياســات واإلجــراءات وأن تقــوم علــى أســاس مبــادئ 

محــددة بوضــوح ويتــم إبالغهــا إلــى كافــة المســتويات.
ج. صالحية االعتماد والموافقة: تفويض صالحية االعتماد والموافقة إلى اللجان واألفراد من مجلس اإلدارة.

د. التوقيع المزدوج: تتطلب التزامات تحمل المخاطر موافقة اثنين على األقل من األفراد المفوضين.
هـــ . المحاســبة: المخاطــرة والعائــد مــن أي معاملــة منســوبة إلــى نفــس وحــدة األعمــال وتشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن تقديــر أداء 

األعمــال.
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تتولــى القيــام بــاإلدارة الوظيفيــة للمخاطــر فــي المصــرف مجموعــة االئتمــان وإدارة المخاطــر التــي يرأســها رئيــس المخاطــر 
ــركات وإدارة  ــان الش ــن إدارة ائتم ــر م ــان والمخاط ــة إدارة االئتم ــون مجموع ــذي. وتتك ــس التنفي ــى الرئي ــره إل ــع تقاري ــذي يرف ال

ــة وضبــط ومعالجــة االئتمــان. ــة وإدارة مخاطــر المشــاريع وإدارة مراقب ائتمــان التجزئ

وتشمل أنشطة مجموعة االئتمان وإدارة المخاطر ما يلي:

· تطوير وتوصيل وتوجيه ومراقبة االلتزام بسياسات المخاطر الشاملة.	

· تقديم توصيات بقابلية المصرف لتحمل المخاطر  إلى مجلس اإلدارة.	

· ــى ســلطات 	 ــات إل ــم التوصي ــة )أو تقدي تقييــم واعتمــاد حــدود المخاطر/التعــرض للمخاطــر ضمــن التفويضــات المخول
ــة التعــرض لمخاطــر كبيــرة( بمعــزل عــن األعمــال. االعتمــاد األعلــى فــي حال

· ــا 	 ــرض له ــر والتع ــدود المخاط ــالغ ح ــط وإب ــة وضب ــك مراقب ــي ذل ــا ف ــرى بم ــر األخ ــف المخاط ــة وظائ ــة لكاف اإلدارة اليومي
ــي. ــزام النظام ــة وااللت ــة الداخلي ــراض المراقب ألغ

1 . مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر المحتملــة لخســارة الدخــل و/أو إعــادة المبلــغ األصلــي نتيجــة عجــز أو عــدم قــدرة المقتــرض أو 
الطــرف اآلخــر علــى الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة.

يقــوم المصــرف بتنفيــذ شــبكة صالحيــة اعتمــاد قائمــة علــى أســاس المخاطــرة والمرتكــزة علــى أســاس التصنيــف االئتمانــي 
الداخلــي للعميــل ومقــدار التســهيالت المقترحــة. تحــدد هــذه الشــبكة مســتويات ســلطات اعتمــاد االئتمــان. وتعــود الســلطة 
النهائيــة العتمــاد أو رفــض مقترحــات االئتمــان إلــى مجلــس اإلدارة. وتشــمل المســتويات الخمســة األخــرى اللجنــة التنفيذيــة 

ولجــان االئتمــان. وتضمــن ســلطة االعتمــاد أن تتالئــم قــرارات االئتمــان مــع مــدى قابليــة المصــرف لتحمــل المخاطــر.

يعالج المصرف مخاطر االئتمان والتي ُتعد أهم عنصر من عناصر المخاطرة من خالل اإلجراءات التالية:

أ. إجــراءات االئتمــان: االعتمــاد والصــرف واإلدارة والتصنيــف واالســتعادة والشــطب تخضــع لسياســة المصــرف االئتمانيــة. تقــوم 
بمراجعــة هــذه السياســة مجموعــة إدارة االئتمــان والمخاطــر ويعتمدهــا المصــرف.

ب. مقترحــات اإلقــراض: تتــم مراجعــة كافــة مقترحــات االئتمــان بصــورة مســتقلة بواســطة مجموعــة إدارة االئتمــان والمخاطــر مــع 
ســلطتها فــي إمــا االعتمــاد ضمــن الحــدود المخولــة أو التوصيــة بالموافقــة إلــى ســلطة االعتمــاد األعلــى.

ج. حسابات إقراض الشركات: تتم مراجعتها سنويً على أقل تقدير.

تركيــز المخاطــر علــى األطــراف األخــرى والمناطــق الجغرافيــة والقطاعــات األخــرى يخضــع وتتــم مراقبتــه بواســطة اإلرشــادات 
والحــدود الــواردة فــي سياســة االئتمــان. ويتــم تصنيــف مخاطــر الشــركات المقترضــة باســتخدام طريقــة تصنيــف داخلــي إلدارة 
ــد  المخاطــر لتوفيــر الدعــم لقــرارات االئتمــان. ويقــوم المصــرف باســتمرار بتقييــم ومراقبــة التعــرض للمخاطــر لضمــان تحدي

مشــاكل االئتمــان المحتملــة فــي الوقــت المناســب.
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2 . مخاطر السوق والسيولة

ــة بالســلب أو اإليجــاب نتيجــة  مخاطــر الســوق عبــارة عــن مخاطــر الخســارة الناجمــة عــن أوضــاع الحيــود عــن كشــف الموازن
تحــركات ســلبية فــي أســعار الســوق. يتــم تحقيــق إدارة مخاطــر الســوق مــن خــالل تحديــد وتقديــر ومراقبــة وضبــط وإبــالغ كافــة 
األنشــطة التــي تنتــج عــن مخاطــر المعامــالت. وتتألــف مخاطــر الســوق فــي المصــرف مــن مخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر ســعر 

الصــرف ومخاطــر أســعار األســهم ومخاطــر أســعار الســلع.

أ. مخاطــر معــدل الربــح عبــارة عــن األثــر المحتمــل علــى هامــش صافــي دخــل المصــرف الناتــج عــن التغييــرات فــي معــدالت 
العائــد فــي الســوق. ويديــر المصــرف مخاطــر معــدل الربــح بمضاهــاة إعــادة تســعير األصــول والمديونيــات. ويقــوم المصــرف 

بقيــاس مخاطــر معــدل الربــح بتقييــم األثــر المحتمــل  للتغييــر بقيمــة 200 نقطــة أســاس ألســعار األقــراض.

ــة الناتجــة عــن  ــة األجنبي ــر التحــركات العكســية لســعر الصــرف علــى مخاطــر العمل ــارة عــن أث ب. مخاطــر ســعر الصــرف عب
معامــالت العمــالء التــي يقــوم بهــا المصــرف. ويتــم إعــادة تقييــم مراكــز العمــالت األجنبيــة بالنســبة ألســعار الســوق بصــورة 
يوميــة ويتــم مراقبتهــا فــي مقابــل حــدود المراكــز المعتمــدة. وتتحــرك معامــالت الصــرف األجنبــي بصــورة أساســية نتيجــة 

ــل التجــاري. وتعتبــر المخاطــر اإلجماليــة صغيــرة بالنســبة إلــى القيــم الســوقية. تحويــالت العمــالء ومعامــالت التموي

ج. مخاطــر أســعار األســهم عبــارة عــن أثــر تحــركات األســعار الســلبية فــي أســعار األســهم علــى مواقــف األســهم. ولــدى المصــرف 
مواقــف أســهم مفتوحــة محــدودة. ويتــم تقييــم هــذه المراكــز دوريــً وفقً ألســعار الســوق.

د. مخاطــر أســعار الســلع عبــارة عــن المخاطــر التــي تحــدث فــي المكاســب أو رأس المــال والتــي تنتــج عــن التحــركات الســلبية 
ألســعار الســلع. وينخــرط المصــرف فــي معامــالت ســلعية لتســهيل معامــالت العمــالء المتوافقــة مــع الشــريعة. وال يقــوم 

المصــرف بالمتاجــرة بنفســه فــي الســلع والمخاطــرة فــي هــذا المجــال تعــد غيــر جوهريــة.

 يديــر مصــرف الراجحــي مخاطــره الســوقية مــن خــالل نظــام جيــد مــن السياســات واإلجــراءات تحــت إشــراف لجنــة إدارة مديونيــات 
األصــول بهــدف الحــد مــن األثــر العكســي المحتمــل علــى جــودة أصــول وربحيــة المصــرف.

مخاطــر الســيولة تشــير إلــى العجــز المحتمــل للمصــرف عــن دفــع ديونــه والتزاماتــه عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها. قــد ينشــأ 
هــذا الوضــع بســبب الفشــل فــي تحويــل األصــول إلــى نقــد أو العجــز عــن تدبيــر أمــوال كافيــة أو يتــم تحصيــل أمــوال بتكلفــة 
عاليــة اســتثنائية والتــي قــد تؤثــر تأثيــرًا عكســيً علــى دخــل المصــرف ومركــزه الرأســمالي. وقــد تــؤدي مخاطــر الســيولة إلــى 
عجــز المصــرف عــن حــل أو تعويــض مخاطــر كامنــة فــي قواعــد أصولــه. وقــد يضطــر هــذا الوضــع المصــرف إلــى بيــع أصولــه 

بخســارة نتيجــة عــدم وجــود ســيولة ســوقية كافيــة.

ويأخذ المصرف في االعتبار مخاطر السيولة الثالثة الرئيسية التالية:

أ. مخاطــر الســيولة بأجــل ومخاطــر الطلــب التــي تنشــأ عندمــا ال يكــون هنــاك تطابــق بيــن الســيولة النقديــة الصــادرة والــواردة. 
وقــد يكــون هنــاك حــاالت تأخيــر غيــر متوقعــة فــي الســداد إلــى المصــرف )مخاطــر الســيولة بأجــل( أو ســيولة نقديــة لمدفوعات 

صــادرة عاليــة )مخاطــر الطلب(.

ب. مخاطــر الســيولة الهيكليــة تشــير إلــى تكلفــة الســيولة بغــرض ســد ثغــرات الســيولة إذا أصبحــت إعــادة التمويــل أكثــر 
تكلفــة بســبب انخفــاض الجــدارة االئتمانيــة للمصــرف.

ج. تنشــأ مخاطــر ســيولة الســوق حينمــا يتعــذر بيــع أحــد المراكــز فــي فتــرة زمنيــة مرغوبــة أو بخصــم فقــط. وهــذا مــا يحــدث 
بصفــة خاصــة مــع الســندات فــي األســواق غيــر الســائلة.



110

ــر  ــات مخاط ــق بسياس ــا يتعل ــات فيم ــم التوصي ــة وتقدي ــن مراجع ــئولية ع ــول المس ــات األص ــة إدارة مديوني ــل لجن تتحم
ــة. ــة والتنظيمي ــة الداخلي ــتراطات التنظيمي ــع االش ــق م ــا يتواف ــر بم ــليمة إلدارة المخاط ــة س ــع أنظم ــان وض ــيولة وضم الس

3 . مخاطر التشغيل

مخاطــر التشــغيل عبــارة عــن مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن إجــراءات وعمليــات داخليــة غيــر مالئمــة أو فاشــلة أو الخطأ البشــري 
أو األنظمــة و/أو األحــداث الخارجيــة. وتقــوم وحــدة إدارة مخاطــر التشــغيل ضمــن مجموعــة إدارة االئتمــان والمخاطــر بتســهيل 

إدارة مخاطــر التشــغيل فــي المصــرف.

وتقــوم وحــدة إدارة مخاطــر التشــغيل بتســهيل إدارة مخاطــر التشــغيل وذلــك مــن خــالل وضــع السياســات وتطويــر األنظمــة 
واألدوات والطــرق المنهجيــة ومراقبــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا واســتخدامها فــي وحــدات األعمــال وتوفيــر المراقبــة المســتمرة 

والتوجيــه عبــر المصــرف. وتقــدم لجنــة مخاطــر تشــغيل المجموعــة تقاريرهــا إلــى لجنــة إدارة المخاطــر.

الجدول 4 : مخاطر االئتمان: اإلفصاح العام لكافة البنوك

فيما يلي عمليات اإلفصاح المتعلقة بإجراءات إدارة مخاطر االئتمان في المصرف.

1 . تعاريف األصل المتجاوز فترة السداد والمتعثر

أ. ألغــراض المحاســبة: يعتبــر األصــل الممــول مســتحق مســبقً إذا كان الســداد قــد اســتحق منــذ 90 يومــً أو أقــل. أمــا إذا كان 
الســداد مســتحقً ألكثــر مــن 90 يومــً فــإن األصــل الممــول يعتبــر متعثرًا.

ب. ألغرض اتفاقية بازل II تعتبر األصول التمويلية متعثرة عندما:
- يعتبــر المصــرف أن الملتــزم بالدفــع مــن غيــر المحتمــل أن يدفــع التزاماتــه االئتمانيــة بالكامــل دون أن يلجــأ المصــرف إلــى 

إجــراءات مثــل تحقيــق ضمــان )إن كان قــد تمــت حيازتــه( ؛ أو
- كان المدين قد فات موعد استحقاق سداده ألكثر من 90 يومً على أي التزام ائتماني أساسي للمصرف.

2 . وصف المناهج المتبعة للمخصصات النوعية والعامة والطرق اإلحصائية
أ. مراكــز فــي محافــظ كل منهــا كبيــرة علــى حــدة أي أصــول شــركات لــدى المصــرف ويتــم مراجعتهــا بصــورة فرديــة لفحــص 
ضعفهــا وأي أصــول ذات ضعــف نوعــي تكــون مخصصــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار صافــي االســتعادة المســتقبلية المحتملــة 

للضمــان.
ب. أصــول كبيــرة كل منهــا ضعيفــة يتــم تجميعهــا معــً واالحتفــاظ بمخصــص بنــاًء علــى دراســة تــم القيــام بهــا علــى األداء 

التاريخــي للمحافــظ.
ج. محافــظ ال تعتبــر كل منهــا كبيــرة أي أصــول تجزئــة بالمصــرف وهــي مخصصــة علــى أســاس التحليــل الســلوكي للمحفظــة 

الضمنية.

3 . مناقشة سياسة إدارة مخاطر ائتمان المصرف

تعتبــر مخاطــر االئتمــان أهــم مخاطــر المصــرف وأكثرهــا انتشــارًا. ويتحمــل المصــرف التعــرض لخســارة االئتمــان وهــي 
المخاطــرة التــي يفشــل فيهــا الطــرف اآلخــر فــي المعاملــة الماليــة فــي الوفــاء بالتــزام عنــد اســتحقاقه بمــا يجعــل المصــرف 
ــل  ــر تأثيــرًا ســلبيً علــى توقيــت التدفــق النقــدي. وتنشــأ مخاطــرة االئتمــان أساســً عــن التموي يتكبــد خســارة ماليــة أو يؤث
)التســهيالت االئتمانيــة المقدمــة إلــى العمــالء( واالســتثمارات. وإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مخاطــرة ائتمانيــة فــي أدوات ماليــة 
معينــة نتيجــة الحيــود عــن كشــف الموازنــة بمــا فــي ذلــك الضمانــات وخطابــات االئتمــان وقبــول والتزامــات تمديــد االئتمــان. 
ويقــوم بمراقبــة وضبــط مخاطــر االئتمــان مجموعــة إدارة االئتمــان والمخاطــر التــي تضــع المعاييــر وتحــدد حــدود أنشــطة تمويــل 

المصــرف.
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تشمل عملية إدارة مخاطر ائتمان المصرف:

1 . قياس مخاطر االئتمان

يقــوم المصــرف بهيكلــة منتجــات ماليــة وفقــً لتعاليــم الشــريعة. وتصنــف هــذه المنتجــات إمــا كأصــول تمويــل أو اســتثمارات 
فــي كشــف الموازنــة المجمــع للمصــرف. وعنــد قيــاس مخاطــر االئتمــان ألصــول التمويــل علــى مســتوى الطــرف اآلخــر يعتبــر 
المصــرف الجــدارة االئتمانيــة الكليــة للعميــل المرتكــزة علــى أســاس تصنيــف المخاطــرة األصليــة. وبالنســبة للشــركات 
العمــالء تســتخدم منهجيــة تصنيــف المخاطــر مقياســً مكونــً مــن 22 نقطــة تقــوم علــى أســاس عوامــل كميــة ونوعيــة مــع 
19 فئــة لــأداء. وتســتخدم نتيجــة تصنيــف المخاطــرة فــي ترجمــة جــودة ائتمــان الطــرف اآلخــر وتســاعد علــى تحديــد الســعر 

المناســب الــذي يتــالءم مــع المخاطــرة المصاحبــة.

وتســاعد عمليــة تصنيــف المخاطــرة المصــرف علــى تحديــد أي نقــاط ضعــف فــي جــودة محفظــة األوراق وعمــل أي مخصصــات 
ــدة  ــركات المتعه ــم الش ــرف بتقيي ــوم المص ــائر. ويق ــور خس ــال ظه ــد احتم ــان وعن ــودة االئتم ــف ج ــاالت ضع ــي ح ــبة ف مناس
بالدفــع التــي فــات موعــد ســدادها لعمــل مخصصــات مناســبة مقابــل األصــول الضعيفــة. وبالنســبة إلــى محفظــة القــروض 
الباقيــة للشــركة يطبــق المصــرف معــدل خســارة لتحديــد المخصــص المناســب. ويتــم تحديــد معــدل الخســارة علــى أســاس 

الخبــرة التاريخيــة لخســائر االئتمــان.

ويطبــق المصــرف نمــاذج تحديــد ائتمــان التجزئــة باســتخدام تطبيــق أو ســجل ســلوكي ضمــن برنامــج ائتمــان تفصيلــي مــع 
معاييــر محــددة جيــدًا. ويعتمــد المصــرف علــى إرشــادات كميــة ونوعيــة علــى مســتوى المنتــج لمراقبــة مخاطــر االئتمــان فــي 

محفظــة التجزئــة لديــه.

2 . سياسات مراقبة وتخفيف المخاطر

تعتبــر مســئولية إدارة االئتمــان والمخاطــر واســعة وتكــون علــى نطــاق المشــروع. وتعتبــر إدارة المخاطــر القويــة مدمجــة فــي 
العمليــات اليوميــة وصنــع القــرار ووضــع اإلســتراتيجية، وبهــذا تجعــل فهــم وإدارة مخاطــر االئتمــان ضمــن مســئولية كل قطــاع 

لأعمال.

ولضمان تحقيق الموضوعية والمحاسبة وتعزيز الملكية، تساعد الوحدات التالية المصرف في عملية مراقبة االئتمان:

· وحدة ائتمان الشركات )تقييم وتقويم االئتمان(	

· وحدة إدارة ومراقبة وضبط االئتمان	

· وحدة المعالجة	

· وحدة سياسة االئتمان	

· وحدة ائتمان التجزئة )تقييم وتقويم االئتمان(	

· وحدة إدارة مخاطر المشاريع	

· وحدة مخاطر التشغيل	

يتــم تنفيــذ مراقبــة وإدارة مخاطــر االئتمــان المصاحبــة للتمويــل أو االســتثمارات مــن خــالل وضــع حــدود ائتمــان معتمــدة. ويديــر 
المصــرف الحــدود ويراقــب تركيــزات مخاطــر االئتمــان علــى الــدول والصناعــات وعلــى العمــالء األفــراد أو مجموعــات الشــركات.
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تظهــر تركيــزات مخاطــر االئتمــان حينمــا يشــارك عــدد مــن العمــالء فــي أنشــطة أعمــال مماثلــة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة 
ــي  ــابه ف ــة تتش ــات التعاقدي ــاء بااللتزام ــى الوف ــم عل ــل قدرته ــابهة تجع ــة متش ــمات اقتصادي ــم س ــون له ــة أو يك الجغرافي
التأثــر بالتغييــرات الجاريــة فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا. ويشــير تركيــز مخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية 

النســبية ألداء المصــرف للتطــورات التــي تؤثــر علــى صناعــة معينــة أو موقــع جغرافــي معيــن.

ويســعى المصــرف إلــى إدارة تعرضــه لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل تنويــع محفظتــه لضمــان عــدم وجــود تركيــزات مخاطــر غيــر 
ضروريــة مــن أفــراد أو مجموعــات العمــالء فــي مواقــع جغرافيــة أو قطاعــات اقتصاديــة معينــة.

كمــا يديــر المصــرف مخاطــر االئتمــان بوضــع حــدود مقبولــة علــى مســتوى المخاطــرة فيمــا يتعلــق بالعمــالء األفــراد ومجموعات 
الشــركات والقطاعــات الجغرافيــة واالقتصاديــة. ويتــم مراقبــة هــذه المخاطــر بصفــة مســتمرة وتخضــع للمراجعــة كل ســنة 
ــج والقطــاع  ــً. وتتــم مراجعــة الحــدود علــى مســتوى مخاطــر االئتمــان حســب المنت ــك ضروري ــار ذل ــد اعتب ــر عن أو لمــرات أكث

االقتصــادي وحســب الدولــة ســنويً علــى األقــل.
كمــا تتــم إدارة التعــرض لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل التحليــل المنتظــم لقــدرة العمــالء والعمــالء المحتمليــن علــى الوفــاء 

بااللتزامــات الماليــة والتزامــات الدفــع التعاقديــة وبمراجعــة حــدود االئتمــان كلمــا اقتضــت الضــرورة.

3 . عجز االئتمان/مخاطر الطرف اآلخر

يقــوم المصــرف بتقييــم مخاطــر عجــز االئتمــان لديــه كجــزء مــن الركيــزة األولــى باســتخدام منهــج قياســي. وفــي هــذه الطريقــة 
يتــم تحديــد قيــم المخاطــر ألنــواع معينــة مــن مخاطــر االئتمــان اســتنادًا بشــكل أساســي إلــى التقييــم الخارجــي الــذي توفــره 
وكاالت التصنيــف دون تصنيــف داخلــي. يتــم بعدهــا تقييــم مخاطــر العجــز علــى الشــروط الرأســمالية الناتجــة. يتــم حســاب 

أي رأس مــال إضافــي مطلــوب بموجــب الركيــزة األولــى باســتخدام نمــاذج داخليــة تــم تطويرهــا خصيصــً.

عنــد حســاب متطلبــات رأس المــال يتــم اســتخدام أســاليب تخفيــف مخاطــر االئتمــان للســيطرة علــى مخاطــر االئتمــان. 
وتشــمل هــذه األســاليب دون حصــر الضمــان المالــي مثــل النقــد واألســهم وبعــض أشــكال الضمــان المــادي مثــل العقــارات 

ــة. ــات المالي والضمان

أ. وطبقــً لتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بالنســبة للمنهــج القياســي، يقــوم المصــرف بتحديــد فئــات التعــرض 
للمخاطــر لمعالجــة رأس المــال علــى النحــو التالــي:

ب. الصناديــق الســيادية: تتطلــب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
التــي تتعــرض لصناديــق ســيادية أخــرى )تحقــق معيــار التوجيــه الموضــح فــي اتفاقيــة بــازل II( أن تســتخدم تقييــم المخاطــر 

التفضيليــة المحــدد لصناديــق الســيادة بواســطة الســلطة اإلشــرافية الوطنيــة المعنيــة.
المطالبــات ضــد البنــوك وشــركات الســندات تســتخدم تقييــم المخاطــر التفضيليــة المحــدد بموجــب الموجهــات اإلرشــادية 

  .II فــي بــازل

ج. المطالبــات ضــد بنــوك التطويــر متعــددة األطــراف والمطالبــات ضــد كيانــات الشــركات والمطالبــات المدرجــة فــي محافــظ 
التجزئــة التنظيميــة غيــر الرهونــات العقاريــة والمطالبــات المضمونــة بالرهونــات العقاريــة الســكنية والمطالبــات المضمونــة 
بالعقــارات التجاريــة والقــروض التــي مضــى أجــل اســتحقاقها والبنــود الخارجــة عــن كشــف الموازنــة يتــم معاملتهــا حســب 

.II إرشــادات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي حــول اتفاقيــة بــازل

الجدول 5: المنهج القياسي والمعايير اإلشرافية للمخاطر في مناهج التقييم الداخلي

ــه االئتمانيــة الداخليــة  يســتخدم المصــرف تقييمــات صــادرة عــن مؤسســات خارجيــة للتقييــم االئتمانــي الســتكمال تقييمات
الخاصــة بــه. ويقــوم  المصــرف بتخطيــط التقييمــات الصــادرة عــن المؤسســات الخارجيــة وذلــك لتوحيــد تقييمــات المخاطــرة 

 .II لكيانــات الشــركات والبنــوك وكيانــات القطــاع العــام والصناديــق الســيادية حســب إرشــادات اتفاقيــة بــازل
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وعنــد حســاب االشــتراطات الرأســمالية، يتــم تقييــم بعــض أنــواع مخاطــر التســهيالت بصفــة أساســية علــى أســاس التصنيــف 
الخارجــي المقــدم مــن وكاالت التصنيــف.

يستخدم المصرف تصنيفات مؤسسات التقييم الخارجية اآلتية:

·  ستاندارد آند بورز	

· موديز	

· فيتش	

الجدول 6: مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن المحافظ يخضع لمناهج التقييم الداخلي

غير منطبق

الجدول 7: تخفيف مخاطر االئتمان: اإلفصاح عن مناهج التقييم الداخلي والقياسية

إدارة المخاطــر وتخفيــف مخاطــر االئتمــان هــي جوانــب جوهريــة بالنســبة لطريقــة عمــل المصــرف والطريقــة التــي يقــوم فيهــا 
بإنجــاز أعمالــه. وفيمــا يلــي الطــرق األساســية التــي يديــر بهــا المصــرف ويخفــف مــن خاللهــا مخاطــر االئتمــان:

أ. حديــد الســقف: يضــع المصــرف حــدودًا لسياســته االئتمانيــة لحمايــة رأس مالــه. وتشــمل هــذه الحــدود مراقبــة التســهيالت 
االئتمانيــة الممنوحــة للشــركات بنــاًء علــى رأس مالهــا واحتياطياتهــا وســيولتها النقديــة وقطاعهــا )مجــال عملهــا(. ويتــم 
ــم  ــرف وتقيي ــادي للمص ــال االقتص ــن رأس الم ــة م ــبة مئوي ــرد بنس ــداد الف ــزم بالس ــرة للملت ــدود للمخاط ــى ح ــد أقص تحدي

الملتــزم بالســداد. وتشــمل السياســة حــدودًا إضافيــة علــى المــدة وتركيــز القطــاع.

ب. التأميــن والضمانــات الملموســة: يتــم تحديــد اشــتراطات الضمــان حســب منتــج القــرض علــى أســاس ضمانــات مقبولــة 
مثــل النقــد واألســهم والعقــار وغيرهــا مــن التعهــدات األخــرى وضمانــات األطــراف األخــرى. وهنــاك إرشــادات لتقييــم الضمــان 

وحــاالت يســعى فيهــا المصــرف للحصــول علــى ضمــان إضافــي.

ج. ســلطات الموافقــة علــى االئتمــان: يتــم تحديــد الموافقــات الفرديــة وموافقــات اللجــان علــى أســاس تصنيــف مخاطــر الملتزم 
بالســداد وحجــم المخاطــرة وطبيعة التســهيل.

د. عملية تقييم االئتمان: هناك عملية واضحة لتقييم االئتمان لضمان إتباع طريقة متسقة وقوية.

هـــ .تقييــم جــودة االئتمــان: تــم وضــع العديــد مــن النمــاذج لــكل مــن محافــظ التجزئــة والشــركات لتحديــد تصنيــف مخاطــر 
ــر النمــاذج باســتخدام العوامــل النوعيــة والكميــة الخاصــة بمصــرف الراجحــي لتأكيــد  ائتمــان الملتــزم بالســداد. وتــم تطوي

تصنيــف المخاطــر.

ــة  ــدى المصــرف وســيلة لحماي ــم حســب األصــول لضمــان أن يكــون ل ــي مالئ ــق قانون ــذ توثي ــم تنفي ــي: يت ــق القانون و. التوثي
ــواع مختلفــة مــن هــذا التوثيــق القانونــي تســتند إلــى المنتــج ونــوع التســهيل وجــودة  ــة العجــز. وهنــاك أن نفســه فــي حال

ــل. ــان والعمي االئتم
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الجدول 8: اإلفصاح العام عن المخاطر المتعلقة بمخاطر ائتمان الطرف اآلخر
غير منطبق

الجدول 9: التأمين: اإلفصاح بالنسبة لمناهج التصنيف الداخلية والقياسية

غير منطبق

الجدول 10: مخاطر السوق: اإلفصاح بالنسبة للبنوك التي تستخدم المناهج القياسية

يتعــرض المصــرف لمخاطــر الســوق وهــي مخاطــر تتمثل فــي أن القيمــة العادلة للســيولة النقدية المســتقبلية لــأداة المالية 
ســوف تتذبــذب بســبب التغييــرات فــي أســعار الســوق. وتنشــأ مخاطــر الســوق علــى المنتجــات القائمــة علــى أســاس معــدل 
الربــح والعملــة األجنبيــة والصناديــق المشــتركة والســلع. وجميعهــا تتعــرض لتحــركات عامــة نوعيــة فــي الســوق باإلضافــة 
ــً قياســيً لحســاب االشــتراطات  ــب أســعار الســوق أو األســعار. ويســتخدم المصــرف نموذج ــرات فــي مســتوى تقل ــى تغيي إل
الرأســمالية لمخاطــر الســوق. وتعتبــر عناصــر مخاطــرة الســوق المنطبقــة علــى مصــرف الراجحــي هــي مخاطــر معــدل األربــاح 

ومخاطــر ســعر الصــرف ومخاطــر األســهم ومخاطــر الســلع.

1. مخاطر العملة األجنبية
ــر التقلبــات فــي معــدالت ســعر صــرف العملــة األجنبيــة علــى مراكــزه مــن العملــة األجنبيــة والتــي  يتعــرض المصــرف لتأثي
تنشــأ عــن العمليــات. يضــع مجلــس اإلدارة حــدودًا علــى مســتوى التعــرض للمخاطــر حســب العملــة وعلــى مســتوى مجمــع 
ــة بالنســبة للمصــرف فــي  ــة األجنبي ــة. ويكمــن جــزء هــام مــن مخاطــر العمل والتــي يتــم قياســها ومراقبتهــا بصفــة يومي
عملــة الــدوالر األمريكــي حيــث أن الريــال الســعودي مربــوط بالــدوالر األمريكــي. وال تعتبــر مخاطــر العمــالت األخــرى ذات أهميــة 

ونتيجــة لذلــك فــإن المصــرف غيــر معــرض لمخاطــر عمــالت أجنبيــة كبــرى.

2. مخاطر معدل األرباح: فضاًل أنظر الجدول 14 لمزيد من التوضيح حول مخاطر معدل األرباح.

3. مخاطر سعر األسهم/األصول: فضاًل أنظر الجدول 13 لمزيد من التوضيح حول مخاطر سعر األسهم/األصول.

4. مخاطر السلع:
ــم  ــادة تقيي ــم إع ــلع. ويت ــعار الس ــي أس ــة ف ــركات المعاكس ــن التح ــة ع ــارة الناتج ــر الخس ــى مخاط ــلع إل ــر الس ــير مخاط تش

ــة. ــروف االقتصادي ــر الظ ــة لتغي ــوق نتيج ــة الس ــي قيم ــرات ف ــد التغيي ــة لتحدي ــة منتظم ــلع بصف ــة الس محفظ

وبصفتــه مصرفــً إســالميً، يقــوم مصــرف الراجحــي بشــراء وبيــع الســلع لتســهيل معامــالت العميــل لضمــان االلتــزام بأحــكام 
ــه فــي الســلع لتحقيــق ربــح. ويكــون تعــرض المصــرف لمخاطــر  الهيئــة الشــرعية. وال يجــري المصــرف أعمــاالً تجاريــة خاصــة ب
تقلبــات ســعر الســلع عــادة أثنــاء اليــوم ويقتصــر علــى فتــرة قصيــرة مــن الوقــت. وال تعــد هــذه المخاطــر جوهريــة بالنســبة 

للمصــرف.

الجدول 11: مخاطر السوق: اإلفصاح بالنسبة للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية للتعامل في المحافظ

غير منطبق

الجدول 12: مخاطر التشغيل
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لمحة عامة عن مخاطر التشغيل
اســتخدم مصــرف الراجحــي المنهــج القياســي لحســاب كفايــة رأس المــال الــذي يغطــي مخاطــر التشــغيل، ويعــّرف مخاطــر 
التشــغيل علــى أنهــا مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن العمليــات الداخليــة غيــر المالئمــة أو الداخليــة الفاشــلة والخطــأ البشــري 
والناتجــة عــن األنظمــة واألحــداث الخارجيــة. ويشــمل هــذا التعريــف المخاطــر القانونيــة ولكنــه يســتثني المخاطــر اإلســتراتيجية 

والمتعلقــة بالســمعة.

مصدر المخاطر: تنشأ مخاطر التشغيل بالنسبة للمصرف من مجاالت عدة منها:

أ. االحتيــال الداخلــي: عمــل يقصــد منــه االحتيــال أو ســوء تخصيــص الممتلــكات أو االلتفــاف علــى اللوائــح النظاميــة أو القانــون 
أو سياســة الشــركة باســتثناء أحــداث التنــوع الوظيفي/التمييــز التــي تشــمل طرفــً داخليــً واحــدًا علــى األقــل.

ب. االحتيــال الخارجــي: عمــل يقصــد منــه االحتيــال أو ســوء تخصيــص الممتلــكات أو االلتفــاف علــى اللوائــح القانونيــة مــن قبــل 
طــرف ثالــث )خارجــي(.

ج. ممارســات التوظيــف وســالمة مــكان العمــل: عمــل ال يتفــق مــع معاييــر التوظيــف والصحــة والســالمة واالتفاقيــات )مثــل دفــع 
مطالبــات إصابــات األشــخاص أو عــن أحــداث التنوع/التمييز(.

د. ممارســات العمــالء والمنتجــات واألعمــال: فشــل فــي الوفــاء بالتــزام مهنــي لعمــالء معينيــن )بمــا فــي ذلــك االشــتراطات 
االئتمانيــة والمالئمــة( ســواء كانــت عمــدًا أو مــن خــالل اإلهمــال أو الناتجــة عــن طبيعــة أو تصميــم أحــد المنتجــات.

هـ. اإلضرار باألصول المادية: خسارة أو اإلضرار باألصول المادية نتيجة كارثة طبيعية أو أحداث أخرى.

و. تعطل األعمال وفشل النظام: خسارة نتيجة تعطل األعمال أو فشل النظام.

ــن  ــركاء التجاريي ــع الش ــات م ــن العالق ــة م ــة أو إدارة العملي ــة المعامل ــل معالج ــة: فش ــليم والمعالج ــذ والتس ز. إدارة التنفي
والمورديــن.

يستخدم المصرف المنهج القياسي لحساب الحد األدنى لرأس المال النظامي لمخاطر التشغيل.

الجدول 13: األسهم: اإلفصاح بالنسبة للمراكز المصرفية الدفترية

استخدم مصرف الراجحي المنهج القياسي لحساب كفاية رأس المال الخاص بمركز أسهمه.

ويتعــرض المصــرف لمخاطــر األســهم فــي شــكل صناديــق مشــتركة واســتثمارات أســهم مباشــرة محــدودة. وتنشــأ مخاطــر 
الصناديــق المشــتركة حينمــا يصــدر المصــرف صناديــق أساســية جديــدة يقــوم بإدارتهــا مديــرو صناديــق فــي شــركة الراجحــي 
الماليــة. ومــع أن المصــرف يقــوم بتســويق هــذه الصناديــق إلــى العمــالء، إال أنــه يحتفــظ بــرأس المــال األساســي فــي دفاتــره. 
ــي  ــعار ف ــب األس ــرف لتقل ــرض المص ــريعة. ويتع ــكام الش ــع أح ــق م ــل وتتواف ــة األج ــتثمارات طويل ــهم اس ــذه األس ــر ه وتعتب

الصناديــق المشــتركة التــي لديــه فــي دفاتــره.

ويتــم االحتفــاظ باســتثمارات األســهم المباشــرة لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن. وقــد يتــم بيــع هــذه االســتثمارات اســتجابة 
ــرات هامــة علــى أســعار األســهم. وال يتعامــل المصــرف فــي هــذه االســتثمارات. الحتياجــات الســيولة أو لتغيي

ويتــم إعــادة تقييــم اســتثمارات المصــرف فــي الصناديــق المشــتركة واألســهم المباشــرة حســب ســعر الســوق بانتظــام، وهــي 
ــت هامة. ليس
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ــه. ويعــود ذلــك إلــى طبيعــة هيــكل كشــف  ــاح عــادة فــي أصــول المصــرف وليــس فــي مديونيات تكمــن مخاطــر معــدل األرب
ــة المصــرف. موازن

- المديونيــات: تكــون أغلــب ودائــع عمــالء المصــرف فــي حســابات جاريــة ليــس عليهــا أربــاح. ال تؤثــر التغييــرات فــي معــدالت 
األربــاح علــى هــذه الحســابات. ومــع ذلــك فــإن المصــرف لديــه عــدد صغيــر مــن ودائــع الشــركات ودائــع تجزئــة بأجــل والتــي تعتبــر 

ذات حساســية بالنســبة للمعــدل.

- األصــول: يتقاضــى المصــرف معــدالت أربــاح مختلفــة وفقــً لحلــول أجــل القــروض وخصائــص المخاطــرة لقطــاع العمــالء الذيــن 
ــاح التــي يتــم تطبيقهــا علــى تمويــل العمــالء علــى أســاس معــدالت الســوق. وهنــاك  يتــم تمويلهــم. وتقــوم معــدالت األرب
ــل  ــوق )مث ــدل الس ــتخدام مع ــم اس ــه يت ــرًا ألن ــرف. ونظ ــول المص ــعار ألص ــد األس ــادة تحدي ــرات إع ــة وفت ــاح مختلف ــدالت أرب مع
ســايبور SAIBOR وســار SAR وليبــور LIBOR للــدوالر األمريكــي( كمؤشــر قياســي لمعــدل األربــاح، فــإن انخفــاض معــدل األربــاح 

يمكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض المكاســب المســتقبلية.

فيما يلي وصف لكل نوع فرعي من مخاطر معدل األرباح:

أ. مخاطــر إعــادة تحديــد األســعار: ينشــأ ذلــك مــن عــدم مطابقــة موعــد االســتحقاق بيــن محفظــة األصــول والمديونيــات التــي 
تمولهــا. وتكمــن المخاطــرة فــي أن المصــرف قــد يتعــرض النخفــاض المكاســب المســتقبلية حينمــا تنخفــض معــدالت األربــاح. 
ويعــود ذلــك إلــى تركيــب الدفتــر الــذي يتكــون غالبــً مــن مديونيــات حســاب جــاري ليــس عليهــا أربــاح وأصــول ذات معــدالت 
ثابتــة. وبمعنــى آخــر، يعتبــر المصــرف ذا حساســية لألصــول بحيــث يســتفيد مــن ارتفــاع المعــدالت ويتضــرر مــن انخفــاض 
المعــدالت، ألن مبلــغ إعــادة تحديــد أســعار األصــول يكــون أكبــر مــن مديونيــات إعــادة تحديــد األســعار. وهــذا هــو النــوع األساســي 

مــن مخاطــر معــدالت األربــاح الــذي يؤثــر علــى مصــرف الراجحــي.
 

ب. مخاطــر منحنــى العائــد: تحــدث مخاطــر منحنــى العائــد حينمــا يكــون هنــاك تحــوالت غيــر متوازيــة فــي منحنــى العائــد بيــن 
النهايــات القصيــرة والمتوســطة والطويلــة لهيــكل المــدة بحيــث تــؤدي إلــى تغييــر حــاد أو ثبــات أو انقــالب منحنــى العائــد. 
وتؤثــر هــذه المخاطــر بصفــة أساســية علــى إعــادة تقييــم األصــول مثــل ضمانــات الدخــل الثابــت. وال يعتبــر تعــرض المصــرف 

لهــذه المخاطــر هامــً.

ج. مخاطــر األســاس: تتعلــق مخاطــر األســاس بالمقارنــة غيــر التامــة بيــن مختلــف منحنيــات العائــد التــي يحــدد المصــرف علــى 
أساســها ســعر أصولــه ومديونياتــه. وال تعتبــر هــذه المخاطــر هامــة ألن أصــول المصــرف ومديونياتــه تعتمــد بصفــة أساســية 

.SAIBOR علــى معــدالت ســايبور

د. مخاطــر الخيــار: تنشــأ مخاطــر الخيــار حينمــا يكــون ألحــد العمــالء المؤسســيين الحــق وليــس االلتــزام بالتأثيــر علــى توقيــت 
ــة. وتعتبــر هــذه المخاطــرة محــدودة فــي  ومقــدار الســيولة النقديــة ألحــد األصــول أو المديونيــات أو أداة خــارج كشــف الموازن
المصــرف نظــرًا ألن معظــم المديونيــات عبــارة عــن حســابات جاريــة ليــس عليهــا أربــاح وال تتأثــر بالتقلبــات فــي معــدالت األربــاح. 
وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن لألصــول اســتحقاق تعاقــدي ثابــت. وفــي حــاالت الســداد المبكــر، تتطلــب العقــود فــي العــادة دفــع األربــاح 

المســتحقة لكامــل مــدة القــرض.

منهج القياس

يســتخدم المصــرف نهــج المكاســب المعرضــة للمخاطــر لقيــاس الحساســية العامــة لمخاطــر معــدالت األربــاح. ويتنــاول نهــج 
ــذه  ــز ه ــجلة. وترك ــرف المس ــب المص ــى مكاس ــاح عل ــدل األرب ــي مع ــر ف ــر التغيي ــة تأثي ــر كيفي ــة للمخاط ــب المعرض المكاس
ــي  ــات ف ــة. والتقلب ــنة التالي ــالل الس ــادة خ ــك ع ــون ذل ــب، ويك ــل القري ــي األج ــب ف ــى المكاس ــر عل ــى المخاط ــة عل المنهجي
معــدالت األربــاح عــادة مــا يكــون لهــا أكبــر األثــر علــى المكاســب المســجلة مــن خــالل التغييــرات فــي صافــي دخــل التمويــل 
بالمصــرف )أي دخــل التمويــل مطروحــً منــه الدخــل المدفــوع علــى االســتثمارات بأجــل ومصروفــات تمويــل المرابحــة(. ويقيــم 
ــة للســهم الواحــد لالنخفــاض المتــوازي فــي معــدالت الســوق علــى المعــدل  ــر عــدد 200 مــن القيمــة الدفتري هــذا النهــج أث

ــد االنخفــاض المحتمــل فــي المكاســب. الجــاري لأصــول فــي مختلــف الفتــرات الزمنيــة لتحدي


