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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) شركة مساهمة سعودية( 
 

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 

 

 ۷ 

 عام - ۱
 

 التأسيس والعمل ) أ

 ا") وتم الترخيص بإنشائهالمصرف("  تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار (شركة مساهمة سعودية)
م) وفقــا لما ورد في الفقــرة ۱۹۸۷يونيو ۲۹هـ (الموافـق ۱٤۰۷ذو القعدة  ۳وتاريخ  ٥۹بالمرسوم الملكي رقم م/

 م).۱۹۸۷يونيو ۲۳هـ (الموافق ۱٤۰۷شوال  ۲٦) وتاريخ ۲٤٥) من قـرار مجلس الـوزراء رقــم (٦(
 

 هو كما يلي: مصرفوعنوان المركز الرئيسي لل ۱۰۱۰۰۰۰۰۹٦بموجب السجل التجاري رقم  المصرفعمل ي
 

 مصرف الراجحي
 شارع العليا العام

  ۱۱٤۱۱الرياض  – ۲۸ .ب .ص
 المملكة العربية السعودية

 
 ونظام��ه المص��رفف��ي مزاول��ة األعم��ال المص��رفية واإلس��تثمارية وفق��ا لعق��د تأس��يس  المص��رف تتمث��ل أغ��راض

بمزاول�ة العملي�ات  المصرفقوم يالبنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله واألساسي وألحكام نظام مراقبة 
 ٥۲۸ عددهابلغ من خالل شبكة فروع ، ساب الغير، داخل المملكة وخارجهاالمصرفية واإلستثمارية لحسابه أو لح

. ) فرع�اً  ٥۱۳: ۲۰۱۲ ديس�مبر ۳۱ ( ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في  ، بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكةفرعاً 
: ۲۰۱۲ ديس��مبر ۳۱ ( ۲۰۱۳ديس��مبر  ۳۱كم��ا ف��ي  موظف��اً  ۱۰٫٦۰۳ ع��دد م��وظفي المص��رف  اجم��الي بل��غكم��ا 

كم�ا ه�و  حصص�هامتلك جميع أو غالبي�ة يبتأسيس بعض الشركات التابعة والمصرف كما قام   .) موظفاً  ۱۰٫۰٥٤
 موضح أدناه:

 

 
 اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية
۲۰۱۳ 

 نسبة الملكية
۲۰۱۲ 

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لسعوديةشركة الراجحي للتطوير المحدودة / ا
 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ شركة الراجحي المحدودة / ماليزيا
 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ شركة الراجحي المالية / السعودية

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ مصرف الراجحي / الكويت
 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ مصرف الراجحي / األردن

 السعوديةشركة وكالة تكافل الراجحي / 
 شركة الراجحي للخدمات االدارية / السعودية

۹۹٪ 
۱۰۰٪ 

۹۹٪ 
- 

 

تأس�يس ش�ركة الراجح�ي للخ�دمات االداري�ة ، وت�م توحي�د   ۲۰۱۳ديس�مبر  ۳۱تم خالل السنة المالي�ة المنتهي�ة ف�ي 
 .القوائم المالية لجميع الشركات التابعة المذكورة أعاله

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۸ 

 الهيئة الشرعية ) ب

هيئة شرعية لضمان  سيسهأحكام الشريعة االسالمية فقد أنشأ منذ تأمع  عمالهأمن المصرف بتوافق  التزاماً 
المصرف لموافقتها ورقابتها ونظرت الهيئة في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات خضوع أعمال 
 .الالزمة بشأنها

 
 اإلعدادأسس  - ۲
 

 بيان االلتزام ) أ

طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن المرفقة لقوائم المالية الموحدة اقوم المصرف بإعداد ي
المالية  عد المصرف قوائمهيكما  .والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير الماليةمؤسسة النقد العربي السعودي 

النظام األساسي و  مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعوديةكون متسقة الموحدة لت
  .للمصرف

 

 القياسأسس  ) ب

قياس القيمة العادلة لإلستثمارات المدرج  باستثناءيتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 
 . قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 

 وعملة العرض الوظيفية العملة ) ت

يتم تقريبها ألقرب للمصرف، و الوظيفيةيتم عرض وإظهار القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي بصفته العملة 
 .ألف لایر سعودي، باستثناء ما يذكر خالف ذلك

 

 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية ) ث

ن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات إ
مة والتي يمكن أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها. كما واالفتراضات المحاسبية الها

يم هذه ييتطلب ذلك أن تقوم االدارة باستخدام تقديراتها حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تق
بقة والعوامل األخرى التقديرات واالفتراضات واألحكـام بصورة مستمرة، ويتم احتسابها استنادا الى الخبرات السا

 .بما في ذلك الحصول على المشورة من االستشاريين واألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف
 

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



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۹ 

 التمويلفي قيمة االنخفاض خسائر  )۱
 

 لتقييم خسائر ،محدد وإجمالي، بشكل الخاصة به التمويل محافظبمراجعة  بشكل ربع سنوي، ،يقوم المصرف
يقوم المصرف  ،يجب تسجيلها في القيمة نخفاضا ولتحديد فيما إن كان هناك خسائر .نخفاض في قيمتهااإل

قابل للقياس في  ير إلى وجود إنخفاضشبيانات قابلة للمالحظة ت أية تقديرات وأحكام للتأكد من وجود بعمل
تشير إلى وجود  للمالحظةويمكن أن يشتمل هذا الدليل على بيانات قابلة  .التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

 .العمالءالسداد من قبل مجموعة من  حالةفي  سلبيتغير 
 

بعد األخذ  التمويل ةاالنخفاض في قيم على الخبرات السابقة بشأن خسائر اتقوم اإلدارة باستخدام التقديرات بناءً 
التي  لعمليات التمويلانخفاض مماثل  وجودبعين اإلعتبار خصائص مخاطر اإلئتمان والدليل الموضوعي على 

واإلفتراضات المستخدمة في  يم المنهجيةيتق بصورة منتظمة، يتم .تضمنتها المحفظة عند تقدير التدفقات النقدية
 .المستقبلية لتقليل أية فروقات بين الخسائر المقدرة والفعليةحجم وتوقيت التدفقات النقدية  تقدير

 
 لألدوات المالية القيمة العادلة )۲

 
في تاريخ كل بالقيمة العادلة كالممتلكات االستثمارية والموجودات غير المالية  تقيس المجموعة األدوات المالية

 . قائمة مركز مالي
 

منظمة بين عملية  في بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام عنداستالمه  الممكن الثمنالقيمة العادلة هي إن 
أطراف متعاملة في السوق وذلك في تاريخ القياس الخاص بهذه العملية. ويستند قياس القيمة العادلة على 

 بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:افتراض بأن عملية 

 .في سوق نشط للموجودات والمطلوبات، أو -
 .لموجودات والمطلوباتلكثر إيجابية السوق األسوق نشط، في ل عدم توفر ظفي  -
 

 األكثر إيجابية يجب أن يكون متاح للمجموعة. النشط أو السوق إن
 

 يتصرفون على أساس مافي السوق  األطراف المشاركةأن  بافتراضالقيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقاس إن 
 .يعظم مصالحهم االقتصادية

 
في السوق على  األطراف المشاركة االعتبار قدرة بعينإن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ 

منافع اقتصادية من استخدام الموجودات من خالل أقصى وأفضل استخدام لها، أو عن طريق بيعها إلى  توليد
 أفضل استخدام لها.أقصى وباستخدام الموجودات ب يقومونفي السوق مشاركين آخرين  أطراف

 
المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف وكفاية البيانات المتوفرة لقياس القيمة العادلة، من تستخدم 

التي ال يمكن وتقليل استخدام المدخالت  التي يمكن مالحظتها خالل زيادة استخدام المدخالت ذات العالقة
 .مالحظتها

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۱۰ 

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها واإلفصاح عنها في القوائم المالية بالقيمة العادلة 
على أساس أقل مستوى مدخالت والذي يكون وذلك  ،المشار إليه أدناهحسب التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 

 لقياس القيمة العادلة ككل: جوهرياً 
 

 .أو المطلوبات الموجودات المالية النشطة لنفس قاسواأل في معّدلة)ال(غير  لمتداولةاألسعار ا المستوى األول:
 

مستوى من المدخالت والتي تكون مهمة لقياس القيمة  حيث أن أقلتقييم الأساليب يعتمد على  المستوى الثاني:
 .مباشر أو غير مباشر يتم مالحظتها بشكلالعادلة 

 
مهمة لقياس القيمة العادلة الأقل مستوى من المدخالت حيث أن تقييم الأساليب يعتمد على  المستوى الثالث:

 .مالحظةتكون غير 
 

 :فيها المستثمرالشركات السيطرة على تحديد  )۳
 

يمكن أن يكون لها تأثير كبير التي واإلدارة  لتقدير) خاضعة أ - ۳(في اإليضاح رقمكما  مؤشرات السيطرةإن 
 تورق والصناديق االستثمارية.ال منشآت للمجموعة في حصصفي حالة وجود 

 
 صناديق االستثمار

فيما إذا كان للمجموعة سيطرة على تحديد إن . يةصناديق االستثمارالمدير صندوق لعدد من كل المجموعة عمت
تقييم المصالح االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في  فيه علىصندوق استثماري معين عادة ما يتم التركيز 

، ورسوم إدارية متوقعة) باإلضافة إلى حقوق المستثمرين في تغيير مدير عموالت قائمةالصندوق (تشمل 
الصندوق. وكنتيجة لذلك فإن المجموعة استنتجت بأنها تعمل كوكيل عن المستثمرين في جميع الحاالت، 

 د تلك الصناديق. وعليه، فإنها لم تقم بتوحي
 

 مبدأ االستمرارية المحاسبي )٤
 

لقد قامت إدارة المصرف بتقييم مقدرة المصرف على وفقاً لمبدأ االستمرارية.  الموحدة تم إعداد القوائم المالية
نه يوجد لدى المصرف الموارد الكافية لمواصلة بدأ االستمرارية، وأنها مقتنعة بأاالستمرار في العمل وفقاً لم
كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية أمور هامة يمكن أن تثير شكوكاً هامة حول  .أعماله في المستقبل المنظور

 .وفقاً لمبدأ االستمرارية المحاسبيالمصرف على االستمرار في العمل 
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 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۱۱ 

 السياسات المحاسبية الهامةملخص  - ۳

مع تلك المستخدمة في إعداد الق�وائم المالي�ة  متسقة السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة إن 
 يوج�د ال والت�يالتعديالت على المعايير المعايير الجديدة التالية و تطبيقباستثناء  ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتهية في 

 :للمصرف الموحدة المالية القوائم لىع جوهري تأثير لها
 
 عرض البنود الخاصة ببنود الدخل الشامل األخرى - )۱التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( •

 توضيح متطلبات بيانات المقارنة (تعديل) -
 القوائم المالية الموحدة - )۱۰معيار التقارير المالية الدولي رقم ( •
 اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرى - )۱۲الدولي رقم (معيار التقارير المالية  •
 قياس القيمة العادلة - )۱۳معيار التقارير المالية  الدولي رقم ( •
 مزايا الموظفين - ۲۰۱۱ المعدل عام )۱۹معيار المحاسبة الدولي رقم ( •
 والمشاريع المشتركة الزميلةالشركات  - ۲۰۱۱ المعدل عام) ۲۸معيار المحاسبة الدولي رقم ( •
 القوائم المالية المنفصلة - ۲۰۱۱ المعدل عام) ۲۷رقم (معيار المحاسبة الدولي  •
 الموجودات والمطلوبات المالية مقاصة –إفصاحات  - ۲۰۱۱ المعدل عام) ۷لتقارير المالية رقم (ل الدولي معيارال •
التع���ديالت عل���ى أس���اس االس���تنتاجات لمع���ايير المحاس���بة  •

 (التحس���ينات الس���نوية لع���ام ۳٤و  ۳۲و  ۱٦و  ۱  الدولي���ة
۲۰۱۱( 

 

 

 الموحدة المالية القوائم إعداد أسس ) أ

 فيها يمتلك والتي)  المجموعة ( له التابعة والشركات مصرفلل القوائم المالية من الموحدة المالية القوائم تتكون
 المالية القوائم إعداد تم .والتشغيلية المالية سياساتها ويسيطر على رأسمالها من% ٥۰ عن تزيد حصة المصرف
السياسات المحاسبية يتم تغيير  .متسقة محاسبية سياسات باستخدام للمصرف المالية الفترة لنفس التابعة للشركات

 مع السياسات المطبقة في المصرف. ركات التابعة عند الضرورة لتكون متسقةللش
 

حقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة توت .المصرف عليها يسيطر التي آتالمنش تلك هي التابعة اتالشركإن 
القدرة على التأثير على تلك المنافع من  امن الشركات المستثمر فيها ولديهمتغيرة أو لديها حقوق بالحصول على منافع 

 .على تلك الشركات المستثمر فيها اخالل سيطرته
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 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۱۲ 

 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامةملخص  - ۳

أخذ تأو (حقوق مماثلة) في الشركات المستثمر فيها،  حقوق التصويت غالبية المصرف أقل منعندما يكون لدى 
 ق والظروف في تقييم القدرة على السيطرة من خالل ما يلي:ئباالعتبار جميع الحقاالمجموعة 

 
 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حق التصويت اآلخرين في الشركات المستثمر فيها. -
 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -
 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. -

 
حال كان هناك حقائق أو ظروف في  م ال،المستثمر فيها أ ةسيطر على الشركما إذا كانت تتقوم المجموعة بإعادة تقييم 

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

تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في 
حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على  على السيطرة المجموعة حصولقائمة الدخل الشامل من تاريخ 

 الشركة التابعة.
 

الملكية. وإذا فقدت حقوق  ، يتم احتسابها ضمنابعة دون فقدان السيطرة عليهاإن التغير في حصة الملكية في الشركة الت
 المجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنها:

 
 تستبعد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة. -۱
 تستبعد القيمة الدفترية لحصص الملكية غير المسيطر عليها. -۲
 الملكية.تستبعد فروق الترجمة المتراكمة المسجلة في حقوق  -۳
 لمبلغ المستلم.لتعترف بالقيمة العادلة  -٤
 .امحتفظ به اتتعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار -٥
 تعترف بأي زيادة أو نقص في الربح أو الخسارة. -٦
لربح أو الخسارة ا إلى األخرىتعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في بند الدخل الشامل  -۷

ستبعاد المباشر المطلوباً إذا قامت المجموعة با حسب ما هو مالئم، والذي يكونأو األرباح المبقاة، 
 للموجودات والمطلوبات ذات العالقة.

 
، فليس هنالك حصص غير مسيطر عليها تستدعي اإلفصاح المصرفبما أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل من قبل 

 عنها.
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 ۱۳ 

 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامةملخص  -۳

 هذه عن الناتجة والمصاريف يراداتاالو المجموعة شركات بين المتبادلة ةيالداخلو المعامالت  األرصدةاستبعاد  يتم
في  األقلية شركاء حصة تؤول ،۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱ في كما. الموحدة المالية القوائم إعداد عند المعامالت

 المركز قائمة في مستقلة بصورة إظهارها يتم لم وبالتالي مفوضين لصالح المصرف، مساهمين إلى الشركات التابعة
 .الموحدة الشامل الدخل قائمة أو الموحدة المالي

 

 الزكاة ) ب

وتعتبر التزاما على  ،يتم احتساب الزكاة في ضوء أحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة العربية السعودية
. يتم إحتساب الزكاة بناءا على حقوق الملكية أو صافي الدخل وبالتالي يتم خصمها من األرباح الموزعة، المساهمين

وفي حالة وجود أي فروقات بين احتساب المصرف وربط مصلحة الزكاة  بإستخدام األسس الواردة في أنظمة الزكاة، 
 .)۱٥ات األخرى (ايضاح االحتياط قيدها علىفانه يتم  ،والدخل

 
 تاريخ التداول ) ت

لتزم فيه ييتم إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي 
أن يتم تسليم بشراء وبيع الموجودات المالية  تتطلب العمليات اإلعتيادية المتعلقة .المصرف بشراء أو بيع الموجودات

 .تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق
 
 العمالت األجنبية  ) ث

كل شركة تقوم يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي. والتي هي أيضاً العملة الوظيفية للشركة األم. 
 والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس باستخدام العملة الوظيفية. ،الوظيفية الخاصة بها العملةبتحديد 

 
إجراء تلك  في تاريخالسائدة بأسعار التحويل  اللایر السعوديإلى  تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية

جنبية  كما في نهاية السنة بأسعار كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األ .المعامالت
 .التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة

 
 الشامل يتم إظهار األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية  في قائمة الدخل

 .الموحدة
 

 إلى اللایر السعودي بعة المسجلة بالعمالت االجنبيةتحّول أرصدة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركات التا
وتحّول قوائم الدخل للشركات التابعة بمتوسط أسعار  .بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة

 .التحويل السائدة خالل السنة
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 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۱٤ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -۳

تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعملة األجنبية و التى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بإستخدام سعر الصرف السائد 
بتاريخ على معدل التحويل  لقيمة العادلة فيتم تحويلها بناءً . أما بالنسبة للبنود غير النقدية المسجلة بابدء العمليةبتاريخ 

 قيمتها العادلة. تحديد
 

إذا كانت التابعة التي تعمل خارج المملكة (للشركات  ل فروقات الترجمة الناتجة عن تحويل القوائم الماليةتسج
، يتم تحويل الشركات التابعة التي تعمل خارج المملكة استبعادضمن حقوق المساهمين في بند مستقل. عند  )جوهرية

للشركات التابعة التي تعمل قة بتحويل القوائم المالية والمتعل فروقات الترجمة المتراكمة والمسجلة في حقوق المساهمين
 "مصاريف/ايرادات عمليات أخرى". قائمة الدخل ضمن بندلى إخارج المملكة 

 
 المالية األدواتمقاصة  ) ج

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي 
عندما يكون لدى المصرف نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات ملزم و

 .وتسديد المطلوبات في آن واحد
 

ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار  الموحدة الشامل ال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل
 .للمصرففي السياسات المحاسبية بشكل محدد أو تفسير محاسبي، وكما هو مبين 

 
 إثبات االيرادات ) ح

والبيع وبعض االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة يتم إثبات االيرادات من عمليات المتاجرة، والمرابحة،  •
 .القائمةعلى األرصدة  الفعليبإستخدام العائد  و خدمات الفيزا بالتقسيط وتمويل االستصناع

 
 .الخدمة تقديم عند والعموالت األتعاب إثبات يتم •

 
 بها، المتعلقة المباشرة التكلفة مع تأجيلها فيتم استخدامها، يتم ما غالباً  التي التمويل لمنح التعهدات أتعاب إن •

 تعهداتال يتوقع أن تؤدي  وعندما .استخدامها عند التمويل عمليات عن الفعلي للعائد كتسوية إثباتها ويتم
التمويل يتم االعتراف بها بطريقة القسط الثابت وعلى مدى تعهدات التمويل إلى استخدام التمويل، فإن أتعاب 

 .التعهدفترة 
 

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

 
 األوراق حفظ وخدمات المالي التخطيط وخدمات واألموال الموجودات إدارة عن المستلمة األتعاب أما  •

 مدى على نسبي بشكل إثباتها فيتم معينة، فترة مدى على تقديمها يتم التي األخرى المماثلة والخدمات المالية
 . المقدمة الخدمة فترة
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 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۱٥ 
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 .استالمها بأحقية اإلقرار عند األرباح توزيعاتايرادات  إثبات يتم •
 

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

  واإلستثمار التمويل ) خ

 والبي�ع بالتقس�يط المت�اجرة عل�ى تش�تمل والت�ي ،وائدع والتي ال تحمل المصرفية المنتجات بعض لعمالئه المصرف يقدم
 .اإلسالمية الشريعة ألحكام طبقاً  واإلستصناع ،والمرابحة

 
 :  التالي النحو على واإلستثمار التمويل عمليات المصرف يصنف

 

 المطفأة بالتكلفة ةمقتنا )۱

والذمم  وهي تقابل تعريف القروض والسلف المطفأة بالتكلفةو بعض االستثمارات  التمويالت هذه تصنف
 بالتقسيط، والبيع المتاجرة، حسابات أرصدة من تكونتو ،)۳۹حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ( المدينة

يتم االعتراف بالتمويل واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة  .وعمليات الفيزا والمرابحة واإلستصناع
الفعلي) ناقصاً أي مبالغ تم شطبها  عائدالمبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة (باستخدام أساس 

 القيمة. في نخفاضالومخصص ا
 

  الدخل قائمة في العادلة قيمتها مدرجة )۲

 مدرجة استثمارات" أو" المتاجرة ألغراض مقتناه استثمارات"إلى  الفئة هذه ضمن اإلستثمارات تصنف
 . لها األولي اإلثبات عند وذلك" الدخل قائمة في العادلة قيمتها

 
المتاجرة تمثل االستثمارات التي تم اقتناءها أساساً بغرض بيعها في  االستثمارات المحتفظ بها ألغراض نإ

  .األخرى واإلستثمارات اإلستثمارية، الصناديقتلك اإلستثمارات تتكون من  المدى القصير.
 

 الشامل قائمة الدخلمن خالل ويتم قيد التغير في القيمة العادلة  العادلة بالقيمة اإلستثمارات  هذه تقاس
عند االعتراف األولي بالقيمة  القيمة العادلةتكاليف تلك المعامالت، إن وجدت، ال تضاف إلى  .الموحدة
 كمصروف في القوائم المالية الموحدة. تعتبروإنما  ،من خالل قائمة الدخل العادلة
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 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامةملخص  -۳

 قيمة الموجودات الماليةاإلنخفاض في  ) د

إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أي  ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة ،يتم
الفرق بين القيمة الدفترية وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد  .أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي يتم إثباتها بإحتساب التغيرات صافي ولذلك األصل  للموجودات
ويتم تسوية القيمة الدفترية للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة مباشرة أو من خالل إستخدام  ،في قيمتها الدفترية
 .الموحدةالشامل ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخل  في القيمة االنخفاض حساب مخصص

 

قوم تيتطلب ذلك من االدارة أن  .بصورة فردية التمويالتالخاصة لكافة  في القيمة االنخفاض يتم تقويم مخصصات
ص لتحديد حجم المخص التمويل،بممارسة اجتهاد أثناء تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بذلك 

تعتمد هذه التقديرات بشكل أساسي على افتراضات تتعلق بالعديد من العوامل التي تتطلب بدورها درجات . المطلوب له
مما يتطلب إجراء تغييرات في مخصصات  ،كما أن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف ،مختلفة من االجتهاد وعدم التأكد

قوم المصرف بتجنيب ي ،الخاصة المبينة أعاله في القيمة نخفاضاال اضافة لمخصصات .مستقبالً  في القيمة االنخفاض
يتم تجنيب هذه  التمويالت.لقاء االنخفاض في قيمة كل نوع من أنواع إضافية للمحفظة  في قيمة انخفاض مخصصات

وجود خسائر غير محددة في تاريخ قائمة المركز  عند وجود دليل موضوعي يشير إلى ،المخصصات لقاء الخسائر
يتم تقدير مبالغ تلك المخصصات على أساس حاالت االخفاق السابقة للجهات المستثمر معها والتصنيفات  مالي.ال

 .االئتمانية لتلك الجهات مع االخذ في االعتبار الظروف االقتصادية السائدة
 

تشتمل األسس والمعايير المتبعة من قبل المصرف للتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع خسائر اإلنخفاض في 
  -القيمة على ما يلي :

 التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه •
 الصعوبات التي يواجهها العميل في توفير التدفقات النقدية  •
 سدادعدم االلتزام بتعهدات أو شروط ال •
 الشروع في إتخاذ إجراءات التصفية ضد العميل •
 انخفاض مستوى الموقف التنافسي للعميل •
 انخفاض قيمة الضمانات •
 

وفي حالة عدم إمكانية تحصيل مبلغ التمويل، فانه يتم شطبه من مخصص اإلنخفاض في القيمة الخاص به. تشطب هذه 
 .مبلغ الخسارة التمويالت بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد

 

وإذا ما تبين الحقاً انخفاض مبلغ خسائر اإلنخفاض وان هذا اإلنخفاض يعود إلى أحداث وقعت بعد إثبات خسائر 
عكس قيد خسارة اإلنخفاض المثبتة سابقاً وذلك  اإلنخفاض (مثل تحسن مستوى التصنيف االئتماني للعميل)، فانه يتم

  .لقيد هذا في قائمة الدخل الشامل تحت بند " مخصص انخفاض القيمة "بتسوية حساب المخصص. ويتم إثبات عكس ا
 

 .ال يتم شطب الموجودات المالية اال بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۱۷ 

 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامةملخص  -۳

 ات الموجودات والمطلوبات الماليةالتوقف عن إثب ) ذ

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات 
 .بالتخلي عن السيطرة على الموجودات الماليةالمالية أو عند قيام المصرف 

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

 

 حسابات العمالء الجارية المدينة ) ر

كوك في ناقصا أية مبالغ مش المطفأة الجارية المدينة، والتي ال تحمل أية عموالت، بالتكلفة العمالء يتم قياس حسابات
 .ومخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد تحصيلها

 

 الممتلكات والمعدات ) ز

علما بأنه ال يتم إستهالك األراضي  .بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك واإلطفاء المتراكم الممتلكات والمعداتتظهر 
األخرى وذلك على  الممتلكات والمعداتتبع المصرف طريقة القسط الثابت في احتساب إستهالك وإطفاء ي .المملوكة

 أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات التالية:

 

 تحسينات على أرض مستأجرة او عمر األصل أيهما أقل ترة التأجير التعاقديةحسب ف
 مباني سـنة  ۳۳

 مستأجرة مبانيتحسينات على  سنوات أيهما أقل  ۳او  حسب فترة التأجير التعاقدية
 معدات وأثاث سنوات  ۱۰ - ۳

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

 
تحدد األرباح والخسائر الناجمة عن االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت االستبعادات مع القيمة الدفترية، و يتم ادراجها 

 .في قائمة الدخل الشامل الموحدة
 

عندما تشير األحداث أو في تاريخ كل تقرير يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها 
التغيرات في الظروف إلى عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فوراً إلى القيمة 

 .القابلة لإلسترداد لها وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لإلسترداد له
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۱۸ 

 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامةملخص  -۳
 

 ودائع العمالء ) س

وتقاس الحقاً  ،للمبلغ المستلم بالقيمة العادلةإثبات كافة ودائع العمالء، والتي التحمل أية عموالت،  ،في األصل ،يتم
 .بالتكلفة المطفأة

 
 الضمانات ) ش

وخطابات ضمان، يقوم المصرف خالل دورة أعماله العادية بمنح ضمانات مالية تتضمن اعتمادات مستندية، 
. يتم في األصل، اثبات قيمة العالوة المستلمة كمطلوبات ضمن ودائع العمالء ، وخطابات االعتمادات القائمةوقبوالت

ل ضمان بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدير للمصاريف في القوائم المالية الموحدة. يتم قياس التزام المصرف تجاه ك
ة من الضمانات، أيهما أكبر. تدرج أي زيادة في االلتزامات المتعلقة شئالمطلوبة لسداد االلتزامات المالية النا

 .الموحدة الشامل بالضمانات المالية في قائمة الدخل
 

 المخصصات ) ص

قانوني حالي أو التزام بناء قائم نتيجة أحداث سابقة، ومن يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المصرف التزام 
المحتمل أن يتطلب استخدام الموارد المتدفقة بما فيها المنافع االقتصادية لسداد هذا االلتزام وأيضاً عندما يكون باإلمكان 

 .عمل تقدير للمبلغ يمكن االعتماد عليه
 

 محاسبة عقود اإليجار ) ض

مستأجر عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على   بصفته برمها المصرفيتعتبر عقود اإليجار التي 
برمها يكما تعتبر عقود اإليجار التي  .الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار الشامل قائمة الدخل

 من اإليجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت. باإليراد كما يتم االعتراف .عقود إيجار تشغيلية بصفته مؤجراً  المصرف
 

 النقد وما في حكمه ) ط

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يعرف النقد وما في حكمه بأنه تلك المبالغ المدرجة في النقدية 
البنوك  من اتلوبالمطمل أيضا على ، كما يش)النظامية ائعباستثناء الود(واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .من تاريخ االقتناءأو أقل التي تستحق خالل تسعين يوماً والمؤسسات المالية األخرى 
 

 الموحدة  الشامل اإليرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل ) ظ

 وفقاً لقرارات الهيئة الشرعية، تستبعد إيرادات العموالت الخاصة المستلمة من قبل المصرف من الدخل وتدرج ضمن
 .أعمال خيريةكمة المركز المالي الموحدة وتصرف المطلوبات األخرى في قائ

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۱۹ 

 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامةملخص  -۳
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ) ع

طبقاً ألحكام نظام العمل والعمال  التقييم االكتواري باستخدامص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف يخصتيتم 
  .السعودي والمتطلبات التنظيمية المحلية

 
 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم ) غ

يقدم المصرف لموظفيه برنامج الدفعات المحسوب علي أساس األسهم "برنامج منح األسهم للموظفين" المعتمد من 
يمنح المصرف األسهم للموظفين المؤهلين مقابل خدماتهم، مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب هذا البرنامج 

وتعرض خيارات األسهم على الموظفين المؤهلين وفق أسعار شراء محددة سلفاً ولمدة محددة. وبتاريخ استحقاق 
 البرنامج، يسلم المصرف األسهم المخصصة للموظفين وفقاً لشروط وأحكام البرنامج.

 
الموحدة  الشامل قدمة بواسطة الموظفين مقابل منح خيارات األسهم تقيد على قائمة الدخلن التكلفة العادلة للخدمات المإ

 مج.اكمصروف على مدى فترة الوفاء بالخدمة وتمثل القيمة العادلة قيمة األسهم المخصصة عند اعتماد البرن
 

على متابعة  بناءاً في نهاية كل فترة مالية، يتم تقدير عدد الخيارات التي من المتوقع الوفاء بها من قبل الموظفين 
الظروف المستجدة، و يتم قيد أي تأثير العادة التقدير الدوري على قائمة الدخل الموحدة وكذلك على قائمة حقوق 

 المساهمين.
 

 أموال المضاربة ) ف

إستثمارات مقيدة وتظهر أرصدتها ضمن  المجموعةعتبرها تيات المضاربة لحساب العمالء وبعملالمجموعة قوم ت
تقاضاها مقابل ذلك في تمن األرباح التي  المجموعةالحسابات النظامية خارج القوائم المالية الموحدة كما تظهر حصة 

 .للمجموعة الموحدةالشامل قائمة الدخل 
 

 خدمات ادارة االستثمار ) ق

خدمات استثمار لعمالئه والتي تتضمن إدارة بعض صناديق االستثمار. إن الموجودات المحتفظ بها  المجموعةتقدم 
بصفة األمانة أو االستثمار ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة 

االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة خالل قائمة  في هذه الصناديق مدرجة ضمن للمجموعة. ان حصة المجموعة
 .الدخل الشامل، تدرج األتعاب المكتسبة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة

 
 تعريف منتجات المصرف ) ك

ُ ألحكام الشريعة االسالمية فيما يلي  يقدم المصرف لعمالئه منتجات مصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقا
 .ض المنتجات التمويليةوصف لبع

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲۰ 

 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامةملخص  -۳
 

على وعد منه  اً يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبة بشراء بضاعة أو أصل وبيعه للعميل بناء تمويل متاجرة:
األجل المتفق عليها في عن الثمن النقدي ويصبح العميل مديناً للمصرف بثمن البيع لمدة  بالشراء بثمن مؤجل يزيد

 .العقد
 

يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبة بشراء البضاعة أو األصل وبيعه للعميل بثمن مؤجل  تمويل بيع بالتقسيط:
يزيد عن ثمنها نقداُ ويصبح العميل مديناً للمصرف بثمن البيع ويقوم العميل بسداد قيمة البيع على أقساط متفق عليها في 

 .العقد
 
 على طلب العميل بناءً  وموصوفة ومحددةف بموجبه بتصنيع سلعة معينة يمثل عقداً يقوم المصر مويل استصناع:ت

 .باالضافة الى الربح يتضمن التكلفةويصبح  العميل مديناً للمصرف بثمن االستصناع الذي 
 

يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبة بشراء سلعة أو أصل معين وبيعه للعميل بمثل الثمن األول  تمويل مرابحة:
 .معرفة العميل للربح والتكلفة كالً على حدةمع زيادة ربح معلوم متفق عليه مع العميل أي 

 

 والبنوك المركزية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودينقد ال - ٤

 ديسمبر مما يلي: ۳۱كما في  والبنوك المركزية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يتكون النقد
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
    

 ٥٫۸۸۰٫۱٤۹    ۷٫۷۰۲٫۳٦۳   النقد في الصندوق
 ۱۲٫۳٦۰٫٥٤٦    ۱٤٫۲۹۲٫۰۹۷   وديعة نظامية

 ۱۳٫۰۲٥٫۷۹۸    ۷٫۹۷٥٫۸۰٦   حسابات جارية
    
   ۲۹٫۹۷۰٫۲٦٦    ۳۱٫۲٦٦٫٤۹۳ 

 

يتعين على المصرف وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي اإلحتفاظ بوديعة 
 ،تحت الطلب بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء والبنوك المركزية نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 .تحسب في نهاية كل شهر ميالدي والتي وحسابات العمالء األخرى ألجل،واستثمارات العمالء 
 

في من النقد وما  النظامية أعاله غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف، وبالتالى فإنها ال تعتبر جزءاً  ائعإن الود
 عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة. حكمه

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲۱ 

 والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات من البنوكال - ٥

 مما يلي:ديسمبر  ۳۱لمالية األخرى كما في من البنوك والمؤسسات ا المطلوبات تتكون
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
    

 ۱٫۳۱۷٫٤٥٥    ۱٫٦۸۹٫۱٥٤   حسابات جارية
 ۱٤٫۷۷۷٫۳٦۳    ۱۳٫۷۷۳٫۳٥٦   متاجـرة 

    
   ۱٥٫٤٦۲٫٥۱۰    ۱٦٫۰۹٤٫۸۱۸ 

 

ال توجد ضمن المطلوبات من البنوك والمؤسس�ات المالي�ة األخ�رى أرص�دة مت�أخرة الس�داد أو أرص�دة  انخفض�ت قيمته�ا 
 .۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 

 

 صافي - التمويل - ٦
 التمويل )۱

 مما يلي:ديسمبر  ۳۱كما في التمويل  يتكون صافي ) أ
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 الصافي  المخصص  اإلجمالي ۲۰۱۳

 ۳٦٫۲۰۰٫٤۷٦    ) ۱٫۷۱۹٫۲٥۹(   ۳۷٫۹۱۹٫۷۳٥   متاجرة شركات
 ۱۳۷٫۲۱٤٫۷۱۷    ) ۱٫۸۱٦٫۷۲٥(   ۱۳۹٫۰۳۱٫٤٤۲   بيع بالتقسيط

 ۱۲٫۹۳٥٫۷٤۹    ) ۷٦۲٫۱۳٤(   ۱۳٫٦۹۷٫۸۸۳   مرابحات
 ٤٦۲٫۲۸۳    ) ۲۰٫۷۳۳(  ٤۸۳٫۰۱٦   فيزا

 ۱۸٦٫۸۱۳٫۲۲٥    )٤٫۳۱۸٫۸٥۱ (  ۱۹۱٫۱۳۲٫۰۷٦   المجموع
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 الصافي  المخصص  اإلجمالي ۲۰۱۲

 ۳۳٫۰٤۷٫٤٥٤    ) ۲٫۲۱۰٫۲۸۳(   ۳٥٫۲٥۷٫۷۳۷   متاجرة شركات
 ۱۲٥٫۷٦۱٫۸۷۸    ) ۱٫۸۲٥٫٥۸۹(   ۱۲۷٫٥۸۷٫٤٦۷   بيع بالتقسيط

 ۱۲٫٥٦۳٫۸۰۰    ) ۷۸٤٫۹٥٤(   ۱۳٫۳٤۸٫۷٥٤   مرابحات
 ٥٦۸٫۳٤٦    ) ۱۱٫۸۰٥(   ٥۸۰٫۱٥۱   فيزا

 ۱۷۱٫۹٤۱٫٤۷۸    ) ٤٫۸۳۲٫٦۳۱(   ۱۷٦٫۷۷٤٫۱۰۹   المجموع
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲۲ 

 ( تتمة ) صافي -التمويل  -٦

 :ديسمبر ۳۱كما في  داخل وخارج المملكة من حيث توزيعه التمويل لصافي فيما يلي تحليالً  ) ب
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 المجموع  فيزا  مرابحات  بيع بالتقسيط  متاجرة شركات ۲۰۱۳

          
 ۱۸۱٫۸۰٦٫۱۱٦    ٤۸۰٫٤۸۲    ۱۰٫۲۰۷٫٤٥۰    ۱۳٥٫٤۸٦٫۳۰۲    ۳٥٫٦۳۱٫۸۸۲   داخل المملكة
  ۹٫۳۲٥٫۹٦۰    ۲٫٥۳٤    ۳٫٤۹۰٫٤۳۳    ۳٫٥٤٥٫۱٤۰    ۲٫۲۸۷٫۸٥۳   خارج المملكة

 ۱۹۱٫۱۳۲٫۰۷٦     ٤۸۳٫۰۱٦    ۱۳٫٦۹۷٫۸۸۳    ۱۳۹٫۰۳۱٫٤٤۲    ۳۷٫۹۱۹٫۷۳٥   اإلجمالي
 ) ٤٫۳۱۸٫۸٥۱ (  ) ۲۰٫۷۳۳ (  ) ۷٦۲٫۱۳٤ (  ) ۱٫۸۱٦٫۷۲٥(   ) ۱٫۷۱۹٫۲٥۹(  المخصص

 ۱۸٦٫۸۱۳٫۲۲٥    ٤٦۲٫۲۸۳    ۱۲٫۹۳٥٫۷٤۹   ۱۳۷٫۲۱٤٫۷۱۷    ۳٦٫۲۰۰٫٤۷٦   الصافي
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 المجموع  فيزا  مرابحات  بيع بالتقسيط  متاجرة شركات ۲۰۱۲

          
 ۱٦۹٫٤٤۲٫۹۲٥    ٥۷٦٫۷٦۳    ۹٫۸٤۸٫۹۱٦     ۱۲٤٫٥۹٥٫۱٤۲    ۳٤٫٤۲۲٫۱۰٤   داخل المملكة
 ۷٫۳۳۱٫۱۸٤    ۳٫۳۸۸    ۳٫٤۹۹٫۸۳۸    ۲٫۹۹۲٫۳۲٥    ۸۳٥٫٦۳۳   خارج المملكة

 ۱۷٦٫۷۷٤٫۱۰۹    ٥۸۰٫۱٥۱    ۱۳٫۳٤۸٫۷٥٤    ۱۲۷٫٥۸۷٫٤٦۷    ۳٥٫۲٥۷٫۷۳۷   اإلجمالي
 ) ٤٫۸۳۲٫٦۳۱(   ) ۱۱٫۸۰٥(   ) ۷۸٤٫۹٥٤(   ) ۱٫۸۲٥٫٥۸۹(   ) ۲٫۲۱۰٫۲۸۳(  المخصص

 ۱۷۱٫۹٤۱٫٤۷۸    ٥٦۸٫۳٤٦    ۱۲٫٥٦۳٫۸۰۰    ۱۲٥٫۷٦۱٫۸۷۸     ۳۳٫۰٤۷٫٤٥٤   الصافي
 

 حسب القطاعات اإلقتصادية الرئيسية التالية: التمويلومخصص  التمويلفيما يلي تحليل بمخاطر تركيز صافي  ) ت

 الرياالت السعوديةبآالف  

۲۰۱۳ 
 غير العاملة التمويالت  التمويالت العاملة

 االنخفاض مخصص 
 لتمويالتصافي ا  في القيمة

        
 ۲۳٫۷٥٤٫۷٦٦    ) ۳۱٥٫۷۱۹(   ۳۳۸٫٥٦۰  ۲۳٫۷۳۱٫۹۲٥ تجاري 
 ۱۳٫۱٤٤٫٥۳۷    ) ۲۸۰٫٦۷۹(   ٤٦٦٫۹۱۹  ۱۲٫۹٥۸٫۲۹۷ صناعي

 ۸٫۸۷۹٫٥۱۱    ) ۳٥٫٥۸۳(   ۱۱۹٫۱۳٦  ۸٫۷۹٥٫۹٥۸ بناء وإنشاءات
 ۱۳۰٫٦۰۳٫۸۸۱    ) ۱٫۰٦۱٫٤۱۲(   ۱٫۷٦۱٫۹۹۳  ۱۲۹٫۹۰۳٫۳۰۰ شخصية 

 ۷٫۰٦۷٫۳۸۱    ) ۱٫٤٥۸(   ۱۱٫۷۲۷  ۷٫۰٥۷٫۱۱۲ خدمات
 ۹۲٦٫۲٤۰    ) ۹٤٫۲۷۱(   ۲۹۸٫۸٥۹  ۷۲۱٫٦٥۲ اكـزراعة وأسم

 ٤٫۹٦٦٫٤۸۰    ) ۱٥۸(   ۱۰٫٤۹۲  ٤٫۹٥٦٫۱٤٦ أخرى
 ۱۸۹٫۳٤۲٫۷۹٦    ) ۱٫۷۸۹٫۲۸۰(   ۳٫۰۰۷٫٦۸٦  ۱۸۸٫۱۲٤٫۳۹۰ اإلجمالي

 ) ۲٫٥۲۹٫٥۷۱(   ) ۲٫٥۲۹٫٥۷۱(      مخصص إضافي للمحفظة
 ۱۸٦٫۸۱۳٫۲۲٥    ) ٤٫۳۱۸٫۸٥۱(      الرصيد

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲۳ 

 ( تتمة ) صافي -التمويل  -٦
 الرياالت السعوديةبآالف   

۲۰۱۲ 
 

  التمويالت العاملة
غير  التمويالت

 العاملة
 االنخفاض مخصص 

          لتمويالتصافي ا  في القيمة
 ۲۰٫٦۱۹٫۸٦٤  )۳٤۲٫۸٤۰(  ٤٦٦٫۱٥۹  ۲۰٫٤۹٦٫٥٤٥  تجاري 
 ۱٤٫۳۷۸٫۱۰۳  )٥٥٫۲۲۷(  ۷٥٫۰۹۲  ۱٤٫۳٥۸٫۲۳۸  صناعي

 ۸٫٥٤۹٫٦۳۰  )۸۳٫۰۷۰(  ۱۱۲٫۹٥۰  ۸٫٥۱۹٫۷٥۰  بناء وإنشاءات
 ۱۱۸٫۹۹٥٫۰٥۳  )۱٫۲۸۱٫۷۲۳(  ۱٫۷٤۲٫۷٥۸  ۱۱۸٫٥۳٤٫۰۱۸  شخصية 

 ۱۰٫۳۸۹٫۳٦٦  )۸۲۱٫۳۸۸(  ۱٫۱۱٦٫۸٤۱  ۱۰٫۰۹۳٫۹۱۳  خدمات
 ۱۷۳٫۲٦٥  )۱٫٤۷۸(  ۲٫۰۱۰  ۱۷۲٫۷۳۳  اكـزراعة وأسم

 ۱٫۰۷۲٫٥۰٥  )۱۰٫٥۹۷(  ۱٤٫٤۱۰  ۱٫۰٦۸٫٦۹۲  أخرى
 ۱۷٤٫۱۷۷٫۷۸٦  )۲٫٥۹٦٫۳۲۳(  ۳٫٥۳۰٫۲۲۰  ۱۷۳٫۲٤۳٫۸۸۹  اإلجمالي
 )۲٫۲۳٦٫۳۰۸(  )۲٫۲۳٦٫۳۰۸(      للمحفظة إضافي مخصص

 ۱۷۱٫۹٤۱٫٤۷۸  )٤٫۸۳۲٫٦۳۱(      الرصيد
 

يعكس الج�دول أدن�اه تحلي�ل فئ�ات التموي�ل كم�ا تظه�ر ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي وبحس�ب قطاع�ات االعم�ال الرئيس�ية  ) ث
 :ديسمبر ۳۱كما في  للمصرف

 الرياالت السعوديةبآالف   
 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۳

       
 ۳۷٫۹۱۹٫۷۳٥  ۳۷٫۹۱۹٫۷۳٥  -  متاجرة شركات

 ۱۳۹٫۰۳۱٫٤٤۲  ۹٫۲۳۷٫۹۷٤  ۱۲۹٫۷۹۳٫٤٦۸  بيع بالتقسيط
 ۱۳٫٦۹۷٫۸۸۳  ۱۲٫۳۰۹٫۰۷۳  ۱٫۳۸۸٫۸۱۰  مرابحات

 ٤۸۳٫۰۱٦  -  ٤۸۳٫۰۱٦  فيزا
 ۱۹۱٫۱۳۲٫۰۷٦  ٥۹٫٤٦٦٫۷۸۲  ۱۳۱٫٦٦٥٫۲۹٤  المجموع

 )٤٫۳۱۸٫۸٥۱(  )۱٫۷٤۳٫۸۳۳(  )۲٫٥۷٥٫۰۱۸(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة
 ۱۸٦٫۸۱۳٫۲۲٥  ٥۷٫۷۲۲٫۹٤۹  ۱۲۹٫۰۹۰٫۲۷٦  التمويل صافي

 
 الرياالت السعوديةبآالف   

 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۲
       

 ۳٥٫۲٥۷٫۷۳۷  ۳٥٫۲٥۷٫۷۳۷  -  متاجرة شركات
 ۱۲۷٫٥۸۷٫٤٦۷  ۹٫۱٥۰٫٥۸٥  ۱۱۸٫٤۳٦٫۸۸۲  بيع بالتقسيط

 ۱۳٫۳٤۸٫۷٥٤  ۱۲٫۰۸۹٫۰۱۱  ۱٫۲٥۹٫۷٤۳  مرابحات
 ٥۸۰٫۱٥۱  -  ٥۸۰٫۱٥۱  فيزا

 ۱۷٦٫۷۷٤٫۱۰۹  ٥٦٫٤۹۷٫۳۳۳  ۱۲۰٫۲۷٦٫۷۷٦  المجموع

 )٤٫۸۳۲٫٦۳۱(  )۲٫۲۳٤٫۸٥۹(  )۲٫٥۹۷٫۷۷۲(  في القيمة االنخفاض مخصصناقصاً: 
 ۱۷۱٫۹٤۱٫٤۷۸  ٥٤٫۲٦۲٫٤۷٤  ۱۱۷٫٦۷۹٫۰۰٤  التمويل صافي

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲٤ 

 ( تتمة ) صافي - التمويل - ٦

ملخصاً بأرصدة التمويل وذلك حسب األرصدة غير المتأخرة والمتأخرة السداد والتي لم تنخفض يبين الجدول أدناه  ) ج
 :ديسمبر ۳۱كما في  قيمتها و كذلك األرصدة التي انخفضت قيمتها وبحسب قطاعات األعمال الرئيسية للمصرف

 

 الرياالت السعوديةبآالف   

۲۰۱۳ 

أرصدة التمويل غير  
متأخرة السداد 

تنخفض والتي لم 
  قيمتها

أرصدة التمويل 
متأخرة السداد 

والتي لم تنخفض 
  قيمتها

أرصدة التمويل 
التي انخفضت 

  االجمالي  قيمتها

 مخصص
في  االنخفاض
 الصافي  القيمة

             
 ۱۲۹٫۰۹۰٫۲۷٦  )۲٫٥۷٥٫۰۱۸(  ۱۳۱٫٦٦٥٫۲۹٤  ۱٫۷٦۱٫۹۹۳  ۳۳۲٫۷۸٤  ۱۲۹٫٥۷۰٫٥۱۷  أفراد

 ٥۷٫۷۲۲٫۹٤۹  )۱٫۷٤۳٫۸۳۳(  ٥۹٫٤٦٦٫۷۸۲  ۱٫۲٤٥٫٦۹۳  ۲٦۰٫۷٦۰  ٥۷٫۹٦۰٫۳۲۹  شركات
 ۱۸٦٫۸۱۳٫۲۲٥  )٤٫۳۱۸٫۸٥۱(  ۱۹۱٫۱۳۲٫۰۷٦  ۳٫۰۰۷٫٦۸٦  ٥۹۳٫٥٤٤  ۱۸۷٫٥۳۰٫۸٤٦  االجمالي

 

 الرياالت السعوديةبآالف   

۲۰۱۲ 

أرصدة التمويل غير  
متأخرة السداد 

والتي لم تنخفض 
  قيمتها

أرصدة التمويل 
متأخرة السداد 

والتي لم تنخفض 
  قيمتها

أرصدة التمويل 
التي انخفضت 

  االجمالي  قيمتها

مخصص 
في  االنخفاض
 الصافي  القيمة

             
 ۱۱۷٫٦۷۹٫۰۰٤  )۲٫٥۹۷٫۷۷۲(  ۱۲۰٫۲۷٦٫۷۷٦  ۱٫۷٤۲٫۷٥۸  ۳٤٦٫۹۳٤  ۱۱۸٫۱۸۷٫۰۸٤  أفراد

 ٥٤٫۲٦۲٫٤۷٤  )۲٫۲۳٤٫۸٥۹(  ٥٦٫٤۹۷٫۳۳۳  ۱٫۷۸۷٫٤٦۲  ۱٥۱٫۳۲٦  ٥٤٫٥٥۸٫٥٤٥  شركات
 ۱۷۱٫۹٤۱٫٤۷۸  )٤٫۸۳۲٫٦۳۱(  ۱۷٦٫۷۷٤٫۱۰۹  ۳٫٥۳۰٫۲۲۰  ٤۹۸٫۲٦۰  ۱۷۲٫۷٤٥٫٦۲۹  االجمالي

 
يوماً كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلوم�ات أخ�رى بخ�الف  ۹۰المتأخر السداد لمدة تقل عن لم يتم اعتبار التمويل 

 .ذلك
 

 .جمالي أرصدة التمويل العاملةإإن األرصدة غير متأخرة السداد والمتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها تمثل 
 

 :ديسمبر ۳۱كما في  والذي لم تنخفض قيمته )يوم ۹۰لغاية (بجودة التمويل متأخر السداد  تحليالً  يبين الجدول التالي ) ح
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۳

       
 ٥۳۷٫۳۳٦  ۲٤۸٫٤۸٦  ۲۸۸٫۸٥۰  مقبولة -تمويالت عاملة 
 ٥٦٫۲۰۸  ۱۲٫۲۷٤  ٤۳٫۹۳٤  تحت المالحظة -تمويالت عاملة 

 ٥۹۳٫٥٤٤  ۲٦۰٫۷٦۰  ۳۳۲٫۷۸٤  اإلجمالي
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲٥ 

 ( تتمة ) صافي -التمويل  - ٦
 الرياالت السعوديةبآالف  

 إجمالي  شركات  أفراد ۲۰۱۲
      

 ۳۹٦٫۲۹۲  ۱۲٦٫۲٦۰  ۲۷۰٫۰۳۲ مقبولة -تمويالت عاملة 
 ۱۰۱٫۹٦۸  ۲٥٫۰٦٦  ۷٦٫۹۰۲ تحت المالحظة -تمويالت عاملة 

 ٤۹۸٫۲٦۰  ۱٥۱٫۳۲٦  ۳٤٦٫۹۳٤ اإلجمالي
 

إن التمويالت ضمن فئ�ة مقبول�ة ه�ي تم�ويالت عامل�ة، وله�ا خص�ائص أساس�ية هام�ة، وتش�تمل عل�ى تل�ك الت�ي ل�م تظه�ر 
 .أو محتملةحاالت ضعف فعلية 

 
ال إتتضمن فئة تحت المالحظة تمويالت عاملة. إن أصل المبل�غ له�ذة التح�ويالت وعوائ�د األرب�اح غي�ر مس�تحقة الس�داد، 

نتيج�ة  ب�داء مزي�د م�ن االهتم�ام بش�أن أي ح�االت ض�عف مالي�ة أو غي�ر مالي�ة ق�د تح�دث مس�تقبالً إأنها تتطلب م�ن االدارة 
النخفاض التوقعات المتعلقة بالسداد وبالتالي عدم سداد أصل المبلغ أو عوائ�د األرب�اح، ان التم�ويالت تح�ت المالحظ�ة ال 

 .تعرض المصرف الى مخاطر كافية ألن يتم تخفيض تصنيفها
 

 :ديسمبر ۳۱كما في  بأعمار التمويل المتأخر السداد والذي لم تنخفض قيمته تحليالً  يبين الجدول التالي ) خ
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۳
       األعمار

 ۳۸٦٫۸۹۰  ۱۸٥٫٦۲٤  ۲۰۱٫۲٦٦  يوم ۳۰متأخرة السداد لغاية 
 ۱٥۰٫٤٤٦  ٦۲٫۸٦۲  ۸۷٫٥۸٤  يوماً  ٦۰-۳۱متأخرة السداد ما بين  
 ٥٦٫۲۰۸  ۱۲٫۲۷٤  ٤۳٫۹۳٤  يوماً  ۹۰-٦۱متأخرة السداد ما بين  

 ٥۹۳٫٥٤٤  ۲٦۰٫۷٦۰  ۳۳۲٫۷۸٤  اإلجمالي
 ۳٫٥۱٤٫٦٦۳  ۳٫٥۱٤٫٦٦۳  -  القيمة العادلة للضمانات

 
 الرياالت السعوديةبآالف   

 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۲
       األعمار

 ۳۰٤٫۹٤٦  ۱۱۱٫٦۹٦  ۱۹۳٫۲٥۰  يوم ۳۰متأخرة السداد لغاية 
 ۹۱٫۳٤٦  ۱٤٫٥٦٤  ۷٦٫۷۸۲  يوماً  ٦۰-۳۱متأخرة السداد ما بين  
 ۱۰۱٫۹٦۸  ۲٥٫۰٦٦  ۷٦٫۹۰۲  يوماً  ۹۰-٦۱متأخرة السداد ما بين  

 ٤۹۸٫۲٦۰  ۱٥۱٫۳۲٦  ۳٤٦٫۹۳٤  اإلجمالي
 ٥٫۱٥۳٫۹۹۰  ٥٫۱٥۳٫۹۹۰  -  القيمة العادلة للضمانات

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

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲٦ 

 التمويل ( تتمة ) صافي - ٦

يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات  ) د
 :ديسمبر ۳۱كما في  المتعلقة بها والتي يحتفظ بها المصرف

 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۳

       
 ۱٫۲٤٥٫٦۹۳  ۱٫۲٤٥٫٦۹۳  -  قيمته بشكل فرديتمويل انخفضت 

 ۹۷۰٫٦٥۹  ۹۷۰٫٦٥۹  -  القيمة العادلة للضمانات
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۲

       
 ۱٫۷۸۷٫٤٦۲  ۱٫۷۸۷٫٤٦۲  -  قيمته بشكل فردي تتمويل انخفض

 ۹۲۳٫٥۲۰  ۹۲۳٫٥۲۰  -  القيمة العادلة للضمانات
 

وتش�تمل ه�ذه  يحتفظ المص�رف بش�كل ع�ام خ�الل عملي�ات التموي�ل بض�مانات لتقلي�ل مخ�اطر اإلئتم�ان المتعلق�ة بالتموي�ل.
الض��مانات عل��ى ودائ��ع العم��الء، وودائ��ع نقدي��ة أخ��رى، وض��مانات مالي��ة، وأس��هم محلي��ة ودولي��ة، وعق��ارات، وممتلك��ات 

مقاب�ل عملي�ات التموي�ل الشخص�ية والتجاري�ة، كم�ا ت�تم  يتم اإلحتفاظ به�ذه الض�مانات، بش�كل أساس�ي، ومعدات و أخرى.
 .ادارتها لمواجهة المخاطر المتعلقة بعمليات التمويل

 

 :ديسمبر ۳۱كما في  يبين الجدول أدناه جودة التمويالت غير متأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها ) ذ
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
    

 -  - )۱تصنيف مخاطر (
 -  - )۲تصنيف مخاطر (
 ٤٫۷۹۸٫٤۱۰  ۳٫٤۰٦٫۸٤۲ )۳تصنيف مخاطر (
 ۲٦٫۸۸۷٫٦٦۹  ۱۹٫۱٥۳٫۱٥۹ )٤تصنيف مخاطر (
 ۷۹٫۷۹۷٫۰٥۷  ۹٥٫۷٤۳٫۷۰۱ )٥تصنيف مخاطر (
 ٥۳٫٦۹۰٫۹٤۰  ٦٥٫۱۱٥٫٥۰۹ )٦تصنيف مخاطر (
 ۷٫٥۷۱٫٥٥۳  ٤٫۱۱۱٫٦۳٥ )۷تصنيف مخاطر (

    
 ۱۷۲٫۷٤٥٫٦۲۹  ۱۸۷٫٥۳۰٫۸٤٦ اإلجمالي

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲۷ 

 ( تتمة ) صافي -التمويل  - ٦
 

 ) استثنائي۱تصنيف مخاطر (
 .العمالء من ذوي المكانة االئتمانية، ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة االئتمان

 
 ) ممتاز۲تصنيف مخاطر (

منح تس�هيالت له�ذه وتكاد ال توجد مخاطر في  .العمالء في أعلى مستويات الجودة االئتمانية، في الوقت الراهن ومستقبالً 
الفئة، فالتدفقات النقدية تعكس بصورة استثنائية ومستقرة هامش كبير م�ن الحماي�ة، كم�ا أن الت�دفق النق�دي المتوق�ع يظه�ر 
معدالت قوية لهامش الحماية والسيولة في تغطي�ة خدم�ة ال�دين، مؤش�رات المراك�ز المالي�ة قوي�ة ج�داً م�ع موج�ودات ذات 

 .ة والسيولةنوعية ممتازة من حيث القيم
 

 ) متفوق۳تصنيف مخاطر (
العمالء الذين يتمتعون بدرجة ائتمان عالية وهم يمثلون الجانب األدنى للمستوى األعلى للجودة االئتمانية ، ولكن جودة 
االئتمان المتوقعة  ممتازة، كما أن جودة  الموجودات والسيولة جيدة جدا، وقوة مستمرة الستيعاب الدين وخدمته، ولكن 
هناك بعض العوامل قد تكون موجودة وتوحي أن العميل يمكن أن ال يكون خالي من مشاكل مؤقتة في وقت ما 

 .بالمستقبل
 

 ) جيد٤تصنيف مخاطر (
العمالء الذين يعتبرون أعلى مستويات الج�ودة المتوس�طة ويتص�فون بج�ودة ائتماني�ة ممت�ازة، و مؤش�رات مخ�اطر قليل�ة،  

تن�وع األص�ول وع�دم االعتم�اد عل�ى ر ه�وامش ال�ربح والت�دفق النق�دي، ويولة النقدية واستقراعناصر القوة متمثلة في الس
 .نوع واحد من النشاط

 
 )  مرضية٥تصنيف مخاطر (

دين م�ع انخف�اض  تشمل العمالء المصنفين ضمن مستويات جودة ائتمان ف�وق المتوس�ط م�ع ه�امش أق�ل  لتغطي�ة خدم�ة ال�
القوة في جودة الموجودات، وس�يولة مرض�ية، وق�درة متوس�طة الس�تيعاب وتغطي�ة . وتتمثل عناصر لبعض عناصر القوة

 .نخفاض األرباحاخدمة الدين، و قوة كافية ومرونة مالية تعوضان سنوات الخسارة أو 
 

 ) مقبولة٦تصنيف مخاطر (
ف العوامل التدفقات النقدية وضع تشمل العمالء المصنفين  الذين عائداتهم في انخفاض، مع وجود صعوبات في

األساسية في السوق تشير الى مخاطر أعلى من المتوسط، وقدرة محدودة للحصول على تمويل اضافي مع تغطية 
متواضعة لخدمة الدين باالضافة الى جودة موجودات وهامش ربح وحصة سوق أقل من المتوسط، أداء العمالء يعتبر 

 .فاض في جودة وكفاية الضماناتمرضي ولكن يمكن أن يتأثر سلباً بعوامل معاكسة مثل انخ
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲۸ 

 التمويل ( تتمة ) صافي - ٦

 ) مخاطر عالية جداً ۷تصنيف مخاطر (
يخضع العمالء تحت هذا التصنيف  بالمجمل لظروف تجارية غير مرغوب فيها تشكل مخاطر ائتمان غير مناسبة وال 

حيث لم يتكبد  خسارة لألرباح أو  مبرر لها ولكن ليس الى درجة مبررة  لتصنيف  العميل  دون المستوى المطلوب،
وعدم كفاية مصادر التمويل، أو عدم وجود المحتملة لضعف الظروف المالية،  المبلغ األصلي. وقد تتضمن نقاط الضعف

ضمانات ومعلومات ومستندات ائتمانية كافية، هذه الفئة ال يمكن تمييزها وتعتبر ضمن الفئة المتوسطة، ولن يتم منح 
 .و زيادة التمويالت القائمة لهذه الفئةتمويالت جديدة أ

 

 االنخفاض في قيمة التمويل مخصص )۲

 ديسمبر بما يلي: ۳۱في  تينالمنتهي  تينخالل السن التمويل االنخفاض في قيمة تتلخص حركة مخصص
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۳

       
 ٤٫۸۳۲٫٦۳۱  ۲٫۲۳٤٫۸٥۹  ۲٫٥۹۷٫۷۷۲  في بداية السنةكما الرصيد 

 ۲٫۱۹۳٫۳۰۰  ۹۰۸٫۷۰۹  ۱٫۲۸٤٫٥۹۱  مضاف خالل السنة *
 )۲٫۷۰۷٫۰۸۰(  )۱٫۳۹۹٫۷۳٥(  )۱٫۳۰۷٫۳٤٥(  (ديون مشطوبة) االستبعادات

 ٤٫۳۱۸٫۸٥۱  ۱٫۷٤۳٫۸۳۳  ۲٫٥۷٥٫۰۱۸  في نهاية السنة كما الرصيد
 

 الستثمارات.امخصص لألف لایر سعودي، والذي يمثل إضافات   ٤۲٦٫۰٤۳* ال يشمل المضاف خالل السنة مبلغ 
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 إجمالي  شركات  أفراد  ۲۰۱۲

       
 ۳٫٦۳۷٫۹٥۹  ۱٫۳٥۷٫٤۱٦  ۲٫۲۸۰٫٥٤۳  في بداية السنةكما الرصيد 

 ۲٫۲۹٦٫۸۹۰  ۱٫۰۷۹٫۷۰۳  ۱٫۲۱۷٫۱۸۷  مضاف خالل السنة *
 )۱٫۱۰۲٫۲۱۸(  )۲۰۲٫۲٦۰(  )۸۹۹٫۹٥۸(  )ديون مشطوبة( االستبعادات

 ٤٫۸۳۲٫٦۳۱  ۲٫۲۳٤٫۸٥۹  ۲٫٥۹۷٫۷۷۲  في نهاية السنةكما الرصيد 
 

 الستثمارات.ا، والذي يمثل إضافات مخصص سعودي ألف لایر ۲۲٫۲۷۷ * ال يشمل المضاف خالل السنة مبلغ
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۲۹ 

 صافي - االستثمارات - ۷

 مما يلي: ديسمبر ۳۱كما في  االستثماراتتكون ت
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 

    بالتكلفة المطفأة ةمسجل استثمارات

 ۳۸٫۲۷٦٫۳۷٦    ۳۷٫۲۲۹٫۰۷٦   مرابحات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 ۱٫۰٤٥٫۲۸۹    ۱٫۱٦۷٫۹٤۳   صافي - صكوك
 ۳۹٫۳۲۱٫٦٦٥    ۳۸٫۳۹۷٫۰۱۹   اإلستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة مجموع

    
    مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات 

 ٦٤٦٫۰۷۳    ۸۱٦٫۳۸۸   أسهم شركات
 ٥۷٤٫۷۹۱    ۳٥۹٫٦٥۱   صناديق استثمارية

 ۱٫۲۲۰٫۸٦٤    ۱٫۱۷٦٫۰۳۹   مجموع اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
    

 ٤۰٫٥٤۲٫٥۲۹    ۳۹٫٥۷۳٫۰٥۸   صافي االستثمارات
 

على أس�اس ها يتم تقييمستثمارات المذكورة أعاله والمدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل تمثل أدوات مالية إن اإل
  .القيمة العادلة وذلك وفقاً لالستراجية الموثقة الدارة المخاطر بالمصرف

 
ديس�مبر  ۳۱ملي�ون لایر س�عودي كم�ا ف�ي  ۷۹۳ ق�درهامتداول�ة عل�ى اس�تثمارات  ش�ركات أسهم وتشمل االستثمارات في

 .)لایر سعودي مليون ٦۲۳: ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱( ۲۰۱۳
 

ملي�ون لایر كم�ا  ۱٫۰۳۲ل تتضمن استثمارات محلية ق�درها ستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخالإن ا
 ۲۰۱۳كما في لایر سعودي مليون  ۱٤٤رها ) واستثمارات خارجية قدلایر سعوديمليون  ۱٫۰۱٤: ۲۰۱۲( ۲۰۱۳في 

 ) . لایر سعوديمليون  ۲۰۷: ۲۰۱۲(
 

 ۳۱أرصدة متأخرة السداد أو أرصدة انخفضت قيمتها كما في  تثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأةال توجد ضمن االس
  .۲۰۱۳ديسمبر 

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳۰ 

 صافي (تتمة) – االستثمارات - ۷

 :ديسمبر ۳۱كما في  فيما يلي تحليل االستثمارات حسب األطراف
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
    

 ۳۸٫۲۷٦٫۳۷٦  ۳۷٫۲۲۹٫۰۷٦ مؤسسات حكومية وشبه حكومية
 ٦۲۱٫۹۳٥  ۷۹٤٫٤٦٦ شركات

 ۲٤٫۱۳۸  ۲۱٫۹۲۲ بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 ۱٫٦۲۰٫۰۸۰  ۱٫٥۲۷٫٥۹٤ أخرى
 ٤۰٫٥٤۲٫٥۲۹  ۳۹٫٥۷۳٫۰٥۸ االستثمارات صافي

 

 صافي - العمالء الجارية المدينةحسابات  - ۸

 مما يلي: ديسمبر ۳۱كما في  يتكون صافي حسابات العمالء الجارية المدينة
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
    

 ۳۱٤٫۱۰٦   ۲۹٦٫۸٤۱  (داخل المملكة) حسابات العمالء الجارية المدينة
 )۲۱٫۹٦۸(  )۲۱٫۹٦۸( في القيمة االنخفاض مخصصناقصاً: 

 ۲۹۲٫۱۳۸   ۲۷٤٫۸۷۳  صافي حسابات العمالء الجارية المدينة
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳۱ 

 صافي - الممتلكات والمعدات - ۹

 ديسمبر مما يلي: ۳۱كما في  الممتلكات والمعداتيتكون صافي 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 
  المباني  االراضـي

تحسينات على 
مباني وأرض 

  مستأجرة
المعدات 
  واألثاث

اإلجمالي 
۲۰۱۳  

اإلجمالي 
۲۰۱۲ 

            التكلفة
 ٥٫۸٥۳٫۲۱۷   ٦٫٤٤٥٫۷۱۰  ۲٫٥۲٦٫۰۸۹  ۷۹۰٫٥٤۱  ۱٫٤٦۹٫۷۳۰  ۱٫٦٥۹٫۳٥۰ يناير ۱ فيكما 
 ٦۰۰٫۳۹۱   ۹۰۷٫۰۲۱  ۳۳۳٫۹۷٤  ٥٤٫۰۸۳  ۳۸۰٫٦۱۸  ۱۳۸٫۳٤٦ ضافات خالل السنةاإل

 )۷٫۸۹۸(  -  -  -  -  - اإلستبعادات
 ٦٫٤٤٥٫۷۱۰   ۷٫۳٥۲٫۷۳۱  ۲٫۸٦۰٫۰٦۳  ۸٤٤٫٦۲٤  ۱٫۸٥۰٫۳٤۸  ۱٫۷۹۷٫٦۹٦ ديسمبر ۳۱في   كما

            
            المتراكمواإلطفاء  االستهالك

 ۲٫۲۲۹٫٦۹٥   ۲٫٦۲۷٫۷۳۰  ۱٫۸۲٤٫۰٥۹  ٦۲۰٫۸٤٤  ۱۸۲٫۸۲۷  - يناير ۱ فيكما 
 ٤۰۱٫٦۹۹   ٤۰٤٫٥٥۳  ۲٤۳٫۸٦٤  ۱۱۹٫۱۰۰  ٤۱٫٥۸۹  - المحّمل على السنة

 )۳٫٦٦٤(  -  -  -  -  - اإلستبعادات
 ۲٫٦۲۷٫۷۳۰   ۳٫۰۳۲٫۲۸۳  ۲٫۰٦۷٫۹۲۳  ۷۳۹٫۹٤٤  ۲۲٤٫٤۱٦  - ديسمبر ۳۱في   كما

            
            صافي القيمة الدفترية

   ٤٫۳۲۰٫٤٤۸  ۷۹۲٫۱٤۰  ۱۰٤٫٦۸۰  ۱٫٦۲٥٫۹۳۲  ۱٫۷۹۷٫٦۹٦ ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱في   كما

 ۳٫۸۱۷٫۹۸۰     ۷۰۲٫۰۳۰  ۱٦۹٫٦۹۷  ۱٫۲۸٦٫۹۰۳  ۱٫٦٥۹٫۳٥۰ ۲۰۱۲ ديسمبر ۳۱في   كما
 

: ۲۰۱۲ر ـبسمدي ۳۱( ۲۰۱۳ر ـديسمب ۳۱مليون لایر سعودي كما في  ٤٦٦بمبلغ  ذـال تحت التنفيــتشمل المباني أعم
 .مليون لایر سعودي) ۸٥

 

ريـال س�عودي مليون  ۲٤۳بلغت تتعلق بتقنية المعلومات بصافي قيمة دفترية  موجوداتإن بند المعدات واألثاث يتضمن 
 ريـال سعودي). مليون ۱۱۱: ۲۰۱۲(

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳۲ 

 صافي الموجودات األخرى - ۱۰

 مما يلي: ديسمبر ۳۱كما في  يتكون صافي الموجودات األخرى
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ۱٫۱۱۷٫۹۹٥  ۹۳۷٫٤۸٥  شيكات تحت التحصيل 
 ۳٦۱٫۷۷٦  ٤۲۰٫۳٤۳  دفعات مقدمة 

 ۹۳۳٫۷۰۲  ۱٫۰۱٤٫٤٥٦  مدينون متنوعون
 ۲۷۹٫٦٥۰  ۳۹۸٫٤۰۸  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 ۲٤٥٫٤۷٦  ۲۷۲٫٥۹۰  مستحقة ايرادات
 ۳۳۷٫٥۳۲  ۳۷۱٫٤۱۲  ممتلكات متنوعة

 ۱٥۰٫۹۹٥  ٤۱٫٦۱۱  أخرى 
 ۳٫٤۲۷٫۱۲٦  ۳٫٤٥٦٫۳۰٥  االجمالي

 

 والمؤسسات المالية األخرى للبنوكالمطلوبات  - ۱۱

 مما يلي: ديسمبر ۳۱كما في والمؤسسات المالية االخرى حسب نوعها  لبنوكلالمطلوبات  تتكون
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ۱٫۸٥٥٫٦۲۸  ۱٫٦۹۹٫٦۲٦  حسابات جارية
 ۳۷۹٫٦۱۷  ۱٫۹٤۰٫۰۸۳  استثمارات بنوك الجل

 ۲٫۲۳٥٫۲٤٥  ۳٫٦۳۹٫۷۰۹  االجمالي
 

ما م ديسمبر ۳۱كما في من أرصدة داخل وخارج المملكة  والمؤسسات المالية األخرى لبنوكلالمطلوبات  كما تتكون
 يلي:

 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ٥۰٫۰۰۰  ۱٫٤٤۱٫۰٦۸  داخل المملكة
 ۲٫۱۸٥٫۲٤٥  ۲٫۱۹۸٫٦٤۱  خارج المملكة

 ۲٫۲۳٥٫۲٤٥  ۳٫٦۳۹٫۷۰۹  االجمالي
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳۳ 

 ودائع العمالء - ۱۲

 مما يلي: ديسمبر ۳۱كما في تتكون ودائع العمالء حسب العمالت 
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲      

 ۲۰٦٫۸۹٦٫۹٦۸  ۲۱٦٫٤٤۱٫۱٤۸  لایر سعودي
 ۱٤٫٤۹۷٫٦۷۰  ۱٥٫۱٤۷٫۹٦٥  ةيالت أجنبـعم

 ۲۲۱٫۳۹٤٫٦۳۸  ۲۳۱٫٥۸۹٫۱۱۳  االجمالي
 

 مما يلي: ديسمبر ۳۱كما في  كما تتكون ودائع العمالء حسب نوعها
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲      

 ۱۸۹٫۸۱۷٫٦٦۸  ۲۰٦٫۲۷٥٫٥٤۳  تحت الطلبودائع 
 ۲۷٫۹٤٥٫۲٤۳  ۲۰٫۷۲۳٫۰۸۳  استثمارات عمالء ألجل
 ۳٫٦۳۱٫۷۲۷  ٤٫٥۹۰٫٤۸۷  حسابات عمالء أخرى

 ۲۲۱٫۳۹٤٫٦۳۸  ۲۳۱٫٥۸۹٫۱۱۳  االجمالي
 

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

 لمطلوبات األخرىا - ۱۳

 مما يلي: ديسمبر ۳۱كما في تتكون المطلوبات األخرى 
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲      

 ٥٫۱۹۹٫۷۹۰  ٤٫۲۲٤٫٦٦۱  دائنون
 ٥٤۹٫۳٤۱  ٦۱۸٫۷۸۲  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ٤٤۱٫۰۳۰  ۲۲٤٫۰۲٥  مصروفات مستحقة
 ٤٦٫۱۹۱  ٤٤٫۳۷۲  ) ۳۰إيضاح  انظر األعمال الخيرية (

 ۱٫۰٤۷٫٥۹۰  ۱٫۱۲٥٫٤۳۰  أخرى

 ۷٫۲۸۳٫۹٤۲  ٦٫۲۳۷٫۲۷۰  االجمالي
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳٤ 

 أس المالر - ۱٤

مليون  ۱٫٥۰۰من  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر   ۳۱والمدفوع بالكامل كما في يتكون رأس المال المصرح به، والمصدر 
 لایر للسهم الواحد. ۱۰سهم، بقيمة اسمية قدرها 

 
 و تعديالت على سنوات سابقة وأخرى حتياطي النظامي والعاماإل - ۱٥

٪ من ۲٥عن  ال يقل لمصرف بتحويل ماليقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي 
لمصرف التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يساوي رصيد هذا لويجوز . صافي دخل السنة الى اإلحتياطي النظامي

 ۱٫۰٤۳٫٥٤۹تم تحويل مبلغ . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين .االحتياطي رأس المال المدفوع
من البنك  ال يتطلب، وعليه ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱السنة المنتهية في ألف ريـال سعودي إلى االحتياطي النظامي خالل 

مليار ريـال سعودي والذي يعادل قيمة رأس  ۱٥بلغ لالحتياطي النظامي تحويل مبالغ إضافية حيث أن المبلغ التراكمي 
 المال.

 
 ، إن وجدت.قوم المصرف بتجنيب احتياطي عام لمواجهة المخاطر المصرفية العامة وغيرهايكذلك 

 
 كان حيث بالزكاة المتعلقة المحاسبية سياسته بتغيير المصرف قام ،۲۰۱۲ ديسمبر ۳۱ في المنتهية السنة خالل

 من الزكاة احتساب في الحقة فروقات أية تغطية يتم و األخرى المطلوبات على المحتسبة الزكاة قيدالمصرف يقوم ب
  على المصرف. ليس عبئاً كتوزيعات وووفقاً للسياسة المحاسبية القديمة والجديدة تعتبر وتعالج الزكاة  .العام االحتياطي

 
من قبل  المحتسبة الزكاة مبالغ بقيديقوم  المصرففإن  الجديدة، للسياسة المحاسبية وطبقاً  ۲۰۱۲ يناير ۱ من ابتداءً 

مبلغ الزكاة المستحقة وعندها يتم تحويل مبلغ الزكاة الى حين أن يتم تحديد  األخرى االحتياطيات علىالمصرف 
مليون ريـال سعودي قد تم إعادة  ۷٥۰وعليه، فإن مبلغ  المستحقة من االحتياطيات األخرى الى المطلوبات األخرى.

. إن التغير في ۲۰۱۲ديسمبر   ۳۱خالل السنة المنتهية في  تصنيفه من المطلوبات األخرى إلى االحتياطيات األخرى
 الموحدة. الشاملالسياسة ليس له أي تأثير على قائمة الدخل 

 
على أساس األسهم بسعر السوق بعد  تحفيزيةمن خالل برامج لموظفين محددين مؤهلين  بمنح أسهمه يقوم المصرف

وتتوقف بالمصرف  الخدمةهو اكمال الموظف سنتين من  األسهم. ان شرط منح هذه الحصول على الموافقة الالزمة
التزامات قانونية أو متوقعة العادة  يالربحية والنمو بالمصرف. ليس لدى المصرف أعلى تلبية مستويات محددة من 

مليون لایر  ۳۸ من المتوقع أن تقارب مبلغ لهذا البرنامججمالي المبالغ المخصصة إن إ .نقداً  المنح أو تسوية هذاشراء 
 سعودي.

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳٥ 

 واإللتزامات المحتملةاإلرتباطات    - ۱٦
 الدعاوى القضائية ) أ

 ،ةالعادي هأعمال دورة ضمن المصرف ضد المقامة القضائية الدعاوى من عدد هناك ،۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱بتاريخ 
 .المختصة الجهات لدى النظر قيد الدعاوى هذه تزال ال .األئتمان لمنح المحتملة بااللتزامات بعضها يتعلق والتي

 

ى عل منه بناءً  موقفها ايجابية المصرف ادارة ترى حيث بعضها، دون الدعاوى هذه بعض لقاء مخصصات تكوين تم
 القانونين. المصرف تقييم مستشاري

 

 االرتباطات الرأسمالية ) ب

: ۲۰۱۲ ديسمبر ۳۱مليون لایر سعودي ( ۱٥۹ مبلغ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱بلغت اإلرتباطـات الرأسماليـة كما في 
 ۳۱مليون لایر سعودي ( ۳۳۰، ومبلغ مليون لایر سعودي) تتعلق بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي ۱۳٦

بإجراء تحسينات على بعض الفروع عودي) تتعلق بانشاء فروع جديدة ومليون لایر س ۱٫۰۳٦: ۲۰۱۲ ديسمبر
 الحالية.

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان ) ت

تتكون التعهدات  .من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها إن الغرض الرئيسي
واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من خطابات الضمان واالعتمادات المستندية والقبوالت 

التي تعتبر ضمانات غير  -إن خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية  .واإللتزامات لمنح اإلئتمان غير المستخدم
 -قابلة للنقض من قبل المصرف بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بإلتزاماته تجاه األطراف األخرى 

 التمويالت.تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملها 
 

سمح للطرف الثالث التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المصرف نيابة عن العميل ت -إن اإلعتمادات المستندية 
تمثل  .مضمونة بالبضاعة التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل -بسحب األموال وفق شروط وأحكام خاصة 

 .القبوالت تعهدات المصرف لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء
 

كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فإنها تقل 
 .توقع المصرف قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب اإلتفاقية

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳٦ 

 ( تتمة ) اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة   - ۱٦

وضمانات واعتمادات  تمويالتتمثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان الممنوح على شكل 
تعرض يوفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان المتعلقة باإللتزامات لمنح اإلئتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن  .مستندية

المصرف لخسارة بمبلغ يعادل اإللتزامات غير المستخدمة، لكن يتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي ال يمكن تقديره 
مة ألن معظم اإللتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من بشكل معقول أقل كثيرا من إجمالي اإللتزامات غير المستخد

إن إجمالي اإللتزامات القائمة لمنح اإلئتمان غير المستخدمة ال يمثل  .العمالء الحفاظ على معايير إئتمان محددة
 مطلوب.بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه اإللتزامات يتم إنتهاء مدتها بدون تقديم التمويل ال

 

 :ديسمبر ۳۱كما في  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لقاء اإللتزامات المحتملة) ۱-ت

 

 الرياالت السعوديةبآالف  

۲۰۱۳ 
 ۳أقل من 
  أشهر

أشهر  ۳من 
  لى سنةإ

 ٥من سنة الى 
  سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

          
 ۳٫٥۳۲٫۳٤٥  ۱٫۹۳۰٫۰۲۳  ۷۰٫۱۲۲  ٦٥٤٫٤٦٦  ۸۷۷٫۷۳٤ االعتمادات المستندية والقبوالت

 ۷٫۰٥۸٫۰٦۷  ۲٫۳٥۰٫۷۲٦  ٤٫۰۰۳٫۸٤۹  ٦۷٤٫٤٦۱  ۲۹٫۰۳۱ خطابات الضمان
 إلتزامات غير قابلة للنقض

 ۷٫٤۸٦٫۳۲٦  ۱٫۸۷۲٫٥۳۹  ۱٫۹۳٤٫٦۲۷  ۱٫٥۹۰٫۲۰۰  ۲٫۰۸۸٫۹٦۰ اإلئتمان لمنح   

 ۱۸٫۰۷٦٫۷۳۸  ٦٫۱٥۳٫۲۸۸  ٦٫۰۰۸٫٥۹۸  ۲٫۹۱۹٫۱۲۷  ۲٫۹۹٥٫۷۲٥ اإلجمالي
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

۲۰۱۲ 
 ۳أقل من 
  أشهر

أشهر  ۳من 
  لى سنةإ

 ٥من سنة الى 
  سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات

          
 ۳٫۹۹۱٫٤۰۰  ۱٫۸٥۷٫٦٦۱  ۱٥۰٫٦٦۷  ۱٫۰۲۸٫۲۹۹  ۹٥٤٫۷۷۳ االعتمادات المستندية والقبوالت

 ٥٫۹۸۹٫۲۷۳  ۱٫٦٤۹٫۲٥۳  ۳٫۸۲۲٫٦۳۰  ٤۹۷٫۱۰۲  ۲۰٫۲۸۸ خطابات الضمان
 إلتزامات غير قابلة للنقض

 ۲۷۹٫۹۷۰ اإلئتمان لمنح  
 

٥۷٤٫۷٤٦ 
 

۱٫۳۸۹٫٥۹٤  ۱٫٦۷٤٫٤٦٤  ۳٫۹۱۸٫۷۷٤ 

 ۱۳٫۸۹۹٫٤٤۷  ٥٫۱۸۱٫۳۷۸  ٥٫۳٦۲٫۸۹۱  ۲٫۱۰۰٫۱٤۷  ۱٫۲٥٥٫۰۳۱ اإلجمالي
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳۷ 

 ( تتمة ) اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة   - ۱٦

 
 :ديسمبر ۳۱كما في  األخرى إللتزامات المحتملة حسب األطرافلفيما يلي تحليالً ) ۲-ت

 
 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ۱۰٫۱٦۲٫٦٦۲  ۱۳٫٤۹۱٫٥٥۲  شركات
 ۳٫۷۳٦٫۷۸٥  ٤٫٥۸٥٫۱۸٦  أخرىبنوك ومؤسسات مالية و

 ۱۳٫۸۹۹٫٤٤۷  ۱۸٫۰۷٦٫۷۳۸  االجمالي
 

 بعقود اإليجار التشغيليةلتزامات المتعلقة اإل ) ث
  فيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التش�غيلية غي�ر القابل�ة لإللغ�اء الت�ي ق�ام

 :ديسمبر ۳۱كما في  بها المصرف كمستأجر

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ۱٥٫٤۸٥  ۱۷٫۳۹۳  أقل من سنة واحدة
 ۱۲٤٫۰۹۱  ۱٤۲٫۱۹٦  سنوات ٥من سنة الى 

 ٤۲٫٦۲٤  ٤۲٫۲۷۲  سنوات ٥أكثر من 
 ۱۸۲٫۲۰۰  ۲۰۱٫۸٦۱  االجمالي

 

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳۸ 

 من التمويل واالستثمارات دخلالصافي  - ۱۷

 ديسمبر مما يلي: ۳۱للسنتين المنتهيتين في تمويل واالستثمارات المن دخل ال يتكون صافي

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 

     التمويل

 ۱٫۱۸۰٫۱۲۸  ۱٫۱۹۲٫۷۲٤  متاجرة شركات 
 ۷٫٥۸٦٫۸۹۹  ۷٫۹۷۲٫۷۲۷  بيع بالتقسيط

 ٤۸۰٫٥٤٤  ٤۸۲٫۲٤۱  مرابحة
     

     االستثمارات وأخرى
 ۱۸٥٫۲۲٦  ۲٥۱٫٥۰۳  مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 ۱۹۸٫۰۷۸  ۱۷۲٫۲۰٦  متاجرة مع البنوك 
 ٥٥٫٥۳۱  ٤۳٫۲۹۷  دخل الصكوك
 ۹٫٦۸٦٫٤۰٦  ۱۰٫۱۱٤٫٦۹۸  التمويل واالستثماراتاجمالي دخل 

 )۳٤٥٫٥۲۰(  )٤٦٥٫٦۳۳(  ستثمارات ألجلالمن اعمالء العائد 
 ۹٫۳٤۰٫۸۸٦  ۹٫٦٤۹٫۰٦٥  التمويل واالستثمارات صافي دخل

 
 صافي أتعاب الخدمات المصرفية - ۱۸

 ديسمبر: ۳۱للسنتين المنتهيتين في تعاب الخدمات المصرفية أفيما يلي تحليالً لصافي 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 

     الخدمات المصرفية تعابدخل أ

 ۱٫٥۷۸٫۸۹۳  ۱٫٥٥٤٫۸۰٤  إيرادات الدفعات المقدمة عند التعاقد 
 ٥۹٥٫۳۸٤  ٤۸۲٫٥۸۳  إيرادات أنظمة خدمة المدفوعات 

 ٥۲۳٫۸۱۲  ٥۱٤٫٥۰٦  إيرادات خدمات األسهم
 ۳۰٤٫٥۸٦  ۳۷۸٫٤۲۹  إيرادات الحواالت

 ۱۸٤٫۱٥۹  ۲٥۰٫۱۳٤  إيرادات البطاقات االئتمانية
 ۸۰٫۳۱۷  ۹۱٫۰٦٤  أتعاب المضاربة إيرادات
 ٥۹۳٫۰٤٦  ٥٥۹٫۹۱٤  أخرى

 ۳٫۸٦۰٫۱۹۷  ۳٫۸۳۱٫٤۳٤  الخدمات المصرفية إجمالي دخل أتعاب
     

     الخدمات المصرفية أتعابمصاريف 
 )٦٦٦٫٦٥۳(  )۷۰۱٫۲۲۲(  أنظمة خدمة المدفوعاتمصاريف 

 )۱۰۷٫۳۳۸(  )۱۹۳٫٥۷۱(  مصاريف خدمات االسهم
 )۷۷۳٫۹۹۱(  )۸۹٤٫۷۹۳(  الخدمات المصرفية أتعاب مصاريف إجمالي

 ۳٫۰۸٦٫۲۰٦  ۲٫۹۳٦٫٦٤۱  الخدمات المصرفية صافي دخل أتعاب
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ۳۹ 

 دخل العمليات األخرى - ۱۹
 ديسمبر: ۳۱األخرى للسنتين المنتهيتين في فيما يلي تحليل لدخل العمليات 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ۱۸۹٫٥۲۸  ۳۱۷٫۹۹۷  ديون مشطوبة مستردة
 ۲۸٫٤۱۱  ۳۰٫٤۱۷  توزيعات أرباح

 ۱۷٫۸٦٥  ۲۰٫۹۲۷  ربح بيع استثمارات متنوعة 
 ٤۲۲٫۱۸۳  ۲۰٤٫۷٦۲  أخرىصافي إيرادات 

 ٦٥۷٫۹۸۷  ٥۷٤٫۱۰۳  االجمالي
 

 الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين - ۲۰
 :ديسمبر ۳۱في  ةالمنتهية للسن تحليل للرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفينفيما يلي 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  

 عدد الموظفين
 

 تعويضات ثابتة
 تعويضات متغيرة مدفوعة 

 اإلجمالي  أسهم  نقداً     ۲۰۱۳
           

 ٥٤٫٤۷۷  ٤٫۲۰٥  ۱٦٫۲۳۱  ۳٤٫۰٤۱  ۳٦  المديرين التنفيذيين
الموظفين العاملين في ادارة 

 المخاطر 
 

۲٥٤ 
 

۹۰٫۸٥۰ 
 

۱٫۹۰٤  ۸۷۸  ۹۳٫٦۳۲ 
الموظفين العاملين في ادارة 

 الرقابة 
 

۲٤٦ 
 

۹٤٫۰۲۷ 
 

٥٫٤۷٦  ۳٫۲۲۲  ۱۰۲٫۷۲٥ 
 ۱٫۷۷۷٫٥۰۰  ۲٫۳٦٦  ۲۰٦٫۲٦۰  ۱٫٥٦۸٫۸۷٤  ۱۰٫۰٦۷  موظفين أخرين

 ۲۰۳٫٥۲۹  -     ٦۸٫٥٥۰  ۱۳٤٫۹۷۹  ۱٫۹۳۹  موظفين خارجيين

 ۲٫۲۳۱٫۸٦۳  ۱۰٫٦۷۱  ۲۹۸٫٤۲۱  ۱٫۹۲۲٫۷۷۱  ۱۲٫٥٤۲  اإلجمالي
التعويضات المتغيرة 

 ۲۰۱۳المستحقة في 
 

   -  ٤۱٫٥۲۰  ۲۷٫۳۰۹     -  ٦۸٫۸۲۹ 
مكافآت أخرى متعلقة 

 بالموظفين
 

   -  ٦۲۳     -     -  ٦۲۳ 

 ۲٫۳۰۱٫۳۱٥  ۱۰٫٦۷۱  ۳۲٥٫۷۳۰  ۱٫۹٦٤٫۹۱٤  ۱۲٫٥٤۲  اإلجمالي
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٤۰ 

 الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين ( تتمة ) - ۲۰

 الرياالت السعوديةبآالف   
عدد   

 الموظفين
تعويضات  

  ثابتة
 تعويضات متغيرة مدفوعة

 اإلجمالي  أسهم  نقداً    ۲۰۱۲
           

 ٤۸٫۱۲۹  -  ۱٤٫۷٥٥  ۳۳٫۳۷٤  ۳٦  المديرين التنفيذيين
 ۸۸٫۹٤۳  -  ۱٫٥۸۷  ۸۷٫۳٥٦  ۲٥۱  الموظفين العاملين في ادارة المخاطر 
 ۹٥٫۱۷۳  -  ٤٫۷٦۲  ۹۰٫٤۱۱  ۲٤۳  الموظفين العاملين في ادارة  الرقابة 

 ۱٫٦۳۰٫۱۰٦  -  ۱۷٤٫۳۰٤  ۱٫٤٥٥٫۸۰۲  ۹٫٥۲٤  موظفين أخرين
 ۱۷٥٫۱٦۰  -  ٦۳٫۰۷۸  ۱۱۲٫۰۸۲  ۱٫٦۰۲  موظفين خارجيين

 ۲٫۰۳۷٫٥۱۱  -  ۲٥۸٫٤۸٦  ۱٫۷۷۹٫۰۲٥  ۱۱٫٦٥٦  اإلجمالي
 ٦۲٫۱۹۷  -  ۲٤٫٤۰٥  ۳۷٫۷۹۲  -  ۲۰۱۲التعويضات المتغيرة المستحقة في 

 ٤۱۲  -  -  ٤۱۲  -  مكافآت أخرى متعلقة بالموظفين
 ۲٫۱۰۰٫۱۲۰  -  ۲۸۲٫۸۹۱  ۱٫۸۱۷٫۲۲۹  ۱۱٫٦٥٦  اإلجمالي

 

أن جميع ت التعليمات بقد صدرف)، ۲۰ -المملكة العربية السعودية عضوا في مجموعة العشرين (جي تبعا لكون 
مجلس االستقرار و (Basel II) مبادئ ومعايير اتفاقية بازل الثانيةب المؤسسات المالية في المملكة يجب أن تلتزم

مالي للمؤسسات  كمنظمعودي (ساما)، مؤسسة النقد العربي السأصدرت و. (Financial Stability Board)المالي 
مجلس اتفاقية بازل الثانية و مبادئ ومعايير مع يتسق وما ات والمكافآتالتعويض تحولظامها ن ،المالية السعودية

 االستقرار المالي.
 

 سةاسي بإصدار المصرف قام ات والمكافآتالتعويضفيما يتعلق بمؤسسة النقد العربي السعودي  تعليماتفي ضوء و
 وقد تم تنفيذها بعد موافقة مجلس االدارة عليها. المكافآت و التعويضات

 

ة والدولية) والتي تعمل ضمن القطاع المحليالتابعة ( وجميع شركاته مصرف الراجحيهذه السياسة  يغطي نطاق
(المشاركة في مقدمي الخدمات و الرسميين وموظفي التعاقدات الدائمة والمؤقتة ويشمل ذلك كل من الموظفين المالي.

  .االستعانة بمصادر خارجية)بالمخاطر ، إذا سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي 
 

مزيجا من قام مصرف الراجحي باستخدام  مع المؤسسات المصرفية األخرى في المملكة العربية السعودية تمشياً و
 مقارنةقياسها سنويا يتم التعويضات الثابتة . فأما تعويضات الثابتة والمتغيرة لمكافأة وجذب المواهب واالحتفاظ بهاال
وهي مربوطة الراتب األساسي والبدالت والمزايا  ذلك في المملكة العربية السعودية ويشمل المحلية األخرىالبنوك ب

فهي مربوطة بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق األهداف وأما التعويضات المتغيرة  الوظيفية. الموظفين بدرجات
في  ،عولموظفي الفروتدفع  الحوافز بشكل رئيسي  .وأخرىالحوافز ومكافأة األداء عليها مسبقاً وتشتمل على المتفق 
 .مؤهلين للحصول على الحوافزالوالموظفين غير  لموظفي اإلدارة العامة تدفعاألداء  مكافآت حين أن

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٤۱ 

 الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين ( تتمة ) - ۲۰

 المكافآت والتعويضات من قبل مجلس اإلدارة وهي نسبة من أرباح المصرف.هذه يتم إقرار 
 

 السهم يةربح - ۲۱

م المصدرة خالل المتوسط المرجح لعدد األسه علىلسنة مقسوماً لدخل العلى أساس صافي لسهم ا يةتم احتساب ربح
 .)۱٤ايضاح انظر السنة (

 

 الشرعيةإجمالي األرباح المقترح توزيعها والمدفوعة والزكاة  - ۲۲

ألف  ۲٫۲٥۰٫۰۰۰بمبلغ صافي قدره  ۲۰۱۳قام المصرف بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف األول من عام 
عن النصف بلغ إجمالـي األربـاح المقترح توزيعهـا كما  ،لایر سعودي للسهم الواحد) ۱٫٥۰وذلك بواقع (لایر سعودي 

 حسم، وتم ألف لایر سعودي) ۳٫۸٥۰٫۰۰۰: ۲۰۱۲( لایر سعوديألف  ۲٫۲٥۰٫۰۰۰مبلغ  ۲۰۱۳ الثاني من عام
على حساب الزكاة من اجمالي األرباح ألف لایر سعودي)  ۸٥۰٫۰۰۰: ۲۰۱۲( ألف لایر سعودي ۷٥۰٫۰۰۰ مبلغ

 ۲۰۱۳عن عام  للسهم الواحد سعودي لایر ۲٫٥۰ المقترح توزيعها ليبقى صافي ربح السهم الموزع للمساهمين
 ).للسهم الواحد يلایر سعود ۳٫۲٥: ۲۰۱۲(

 
تم تسوية الوضع الزكوي للسنوات . ۲۰۱۲ الزكوية للسنوات حتى لمصلحة الزكاة والدخل اإلقرارات المصرفقدم 

حسب تقدير مصلحة  ۲۰۰۹ولغاية  ۱۹۹۸السنوات  الربط الزكوي عن المصرفاستلم . بشكل نهائي ۱۹۹۷حتى 
عتراض على أسس هذه األعباء اإلضافية من قبل جميع تم اإل الزكاة والدخل والذي تضمن اعباء زكوية إضافية.

 .البنوك في المملكة العربية السعودية
 

 أن المصرف وترى إدارةلمصلحة. ا رد انتظار في وما زال الزكوية هذه الربوط على باإلعتراض المصرف تقدم وقد
في المملكة العربية  أخرى بنوك مع بالتعاون المصرف قبل من المتخذة واإلجراءات لإلستئناف النهائية النتيجة

 .الراهنة في المرحلة به موثوق تحديدها بشكل يمكن الالسعودية 
 

 
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٤۲ 

 النقد وما في حكمه - ۲۳

 مما يلي: ديسمبر ۳۱كما في  يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ٥٫۸۸۰٫۱٤۹  ۷٫۷۰۲٫۳٦۳  نقد
 والمؤسسات المالية األخرى (حسابات  مطلوبات من البنوك

 *جارية و المرابحات)  
 

٦٫۸۸٦٫٦٦۳  ۷٫٤۲۳٫۲۷۹ 
 والبنوك المركزية العربي السعودي أرصدة لدى مؤسسة النقد

 (حسابات جارية)  
 

۷٫۹۷٥٫۸۰٦  ۱۳٫۰۲٥٫۷۹۸ 

 ۲٦٫۳۲۹٫۲۲٦  ۲۲٫٥٦٤٫۸۳۲  االجمالي

 من تاريخ اقتنائها. )أو أقل يوماً  ۹۰( المرابحات المطلوبة من البنوك تستحق خالل* 
 

 األعمال قطاعات - ۲٤

المصرف التي يتم مراجعتها  بنشاطاتالمصرف بتحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة  يقوم
بانتظام من قبل صانعي القرار الرئيسي بالمصرف، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع 

 الموارد على القطاعات و تقييم أدائها.
 

 قطاعات مصرفية رئيسية وهي: أربعةمن مصرف تكون اليألغراض إدارية 

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

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

و المرابح�ات م�ع مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي خدمات الخزين�ة  يشمل :  ينةقطاع الخز
 ومحفظة المتاجرة الخارجية.

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

 
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٤۳ 

 األعمال ( تتمة ) قطاعات - ۲٤

 السائدة في القطاع المصرفي تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقاً لألحكام والشروط التجارية االعتيادية
وال يوجد هناك ايرادات أو مصاريف جوهرية بين تلك القطاعات. تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة 

 المصرف.الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات 
 

مسجلة ثالثة شركات  منها عةشركات تاب ةبعسنشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وله  مصرفال يمارس
 .أ) -۱( ، كما هو مشار إليه في اإليضاح۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱كما في خارج المملكة 

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

 ككل. مصرف لل
 

وإجمالي دخل ومصروفات العمليات وصافي الدخل  المصرفات موجــودات ومطلوبال باجمالـي فيمـا يلـي تحليـ ) أ
 ، لكل قطاع من قطاعات األعمال:۲۰۱۲و ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ وللسنتين المنتهيتين في في كما

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ۲۰۱۳
قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 
 االجمالي

 ۲۷۹٫۸۷۰٫٦۸٥ ۲٫۹۰۳٫۱٥۸ ۷۷٫۲۸۰٫۹۲۲ ٥۸٫۰۸۲٫۳٦٥ ۱٤۱٫٦۰٤٫۲٤۰ اجمالي الموجودات

 ۲٤۱٫٤٦٦٫۰۹۲ ۱٤۰٫۷۲۲ ٤٫٤۷۳٫۷٥٥ ٤٥٫۸۱۰٫۲۷٦ ۱۹۱٫۰٤۱٫۳۳۹ اجمالي المطلوبات

 ۱۰٫۱۱٤٫٦۹۸ ۷۳٫۷۹٥ ٥۸۷٫۸۱٤ ۱٫٦۹۲٫۹۸٥ ۷٫۷٦۰٫۱۰٤ اجمالي دخل التمويل و االستثمارات
 )٤٦٥٫٦۳۳( )۲٫۳۱۹( )٥۲٫۱۱۰( )۳۱٦٫۲۰۳( )۹٥٫۰۰۱( ستثمارات ألجلالن املعمالء اعائد 

 ۱٤٫۱۱٤٫٦۹۲ ۷۱٥٫٥۲٦ ۱٫٤٥٥٫۹۳٥ ۱٫۹٤۸٫٦۲۲ ۹٫۹۹٤٫٦۰۹ لعملياتا اجمالي دخل
 مخصص اإلنخفاض في قيمة

 )۲٫٦۱۹٫۳٤۳( -     -     )۱٫۳۳٤٫۷٥۲( )۱٫۲۸٤٫٥۹۱( التمويل وأخرى  

 )٤۰٤٫٥٥۳( )۲٦٫۱٤٦( )۱٫۸۸٤( )۱٤٫۰۱۷( )۳٦۲٫٥۰٦( استهالك واطفاء

 )۳٫٦٥۲٫۸۰۹( )۳۱٤٫۹۰۹( )٤٥٫٦۸٦( )۳٤۷٫٦٦۸( )۲٫۹٤٤٫٥٤٦( العمليات األخرى مصاريف

 )٦٫٦۷٦٫۷۰٥( )۳٤۱٫۰٥٥( )٤۷٫٥۷۰( )۱٫٦۹٦٫٤۳۷( )٤٫٥۹۱٫٦٤۳( لعملياتمصاريف ااجمالي 

 ۷٫٤۳۷٫۹۸۷ ۳۷٤٫٤۷۱ ۱٫٤۰۸٫۳٦٥ ۲٥۲٫۱۸٥ ٥٫٤۰۲٫۹٦٦ لسنةل دخلالصافي 
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٤٤ 

 األعمال ( تتمة ) قطاعات - ۲٤

 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ۲۰۱۲
قطاع خدمات 

االستثمار 
 والوساطة

 
 االجمالي

 ۲٦۷٫۳۸۲٫٥٦۲ ۳٫۰۳٥٫۱٤۲ ۸۱٫۳۰۳٫٥۲۷ ٥٤٫٥۹۱٫٤٥۳ ۱۲۸٫٤٥۲٫٤٤۰ اجمالي الموجودات

 ۲۳۰٫۹۱۳٫۸۲٥ ۷٤٫۱۳۱ ۲٫٥۱۷٫۱۷٤ ٥٤٫۳۲٤٫۷٦۱ ۱۷۳٫۹۹۷٫۷٥۹ اجمالي المطلوبات

 ۹٫٦۸٦٫٤۰٦ ۱۷۹٫۰٤۱ ٤۲۰٫۸۸۸ ۱٫٦۲۰٫٥۳٥ ۷٫٤٦٥٫۹٤۲ اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

 )۳٤٥٫٥۲۰( )۱٫۷٦۰(  )۷۷٫٥۰۰( )۱۹۲٫٥٦۰( )۷۳٫۷۰۰( ستثمارات ألجلالن املعمالء اعائد 

 ۱۳٫۹۸۳٫۰۱۷ ۱٫۲٥۰٫۱۸٤ ۱٫۲٥۰٫٤٤۱ ۱٫۹۲٥٫۷۷٥ ۹٫٥٥٦٫٦۱۷ لعملياتا اجمالي دخل

 )۲٫۳۱۹٫۱٦۷( - - )۱٫۱۰۱٫۹۸۰( )۱٫۲۱۷٫۱۸۷( مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل وأخرى
 )٤۰۱٫٦۹۹( )۲٤٫۷٤۲( )۱٫۹۸۷( )۱۲٫٥٤۲( )۳٦۲٫٤۲۸( استهالك واطفاء

 )۳٫۳۷۷٫٤٤٥( )۲۹۳٫۸۸۹( )٤۷٫۳٦۲( )۲۳٤٫۰۳۱( )۲٫۸۰۲٫۱٦۳( العمليات األخرى مصاريف
 )٦٫۰۹۸٫۳۱۱( )۳۱۸٫٦۳۱( )٤۹٫۳٤۹( )۱٫۳٤۸٫٥٥۳( )٤٫۳۸۱٫۷۷۸( لعملياتمصاريف ااجمالي 

 ۷٫۸۸٤٫۷۰٦ ۹۳۱٫٥٥۳ ۱٫۲۰۱٫۰۹۲ ٥۷۷٫۲۲۲ ٥٫۱۷٤٫۸۳۹ لسنةل دخلالصافي 
 

 ديسمبر: ۳۱تعرض لها المصرف لكل قطاع من القطاعات أعاله كما في يفيما يلي تحليال لمخاطر االئتمان التي  ) ب
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ۲۰۱۳
قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 
 االجمالي

 قائمة  الموجودات المدرجة في
 ۲٤۲٫٦۷۹٫٦۲۹ ۱٫٦۰۱٫۲۲٥ ٥۱٫٥۸۱٫۷۷٥ ٥۲٫۸۲۰٫۸٤۲ ۱۳٦٫٦۷٥٫۷۸۷ المركز المالي  الموحدة  

 التعهدات وااللتزامات  المحتملة
 باستثناء االلتزامات غير القابلة  
 ۱۰٫٥۹۰٫٤۱۲ - - ۷٫٥۸۳٫۳٥۸ ۳٫۰۰۷٫۰٥٤ للنقض لمنح االئتمان  

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ۲۰۱۲
قطاع خدمات 

االستثمار 
 والوساطة

 
 االجمالي

 قائمة  الموجودات المدرجة في
 ۲۲۹٫۳۳۳٫۳۳٤ ۱٫۰۷٤٫۹۱٤ ٥٦٫۷٦٦٫٥۲۷ ٥٤٫۰۰٤٫٤٥۳ ۱۱۷٫٤۸۷٫٤٤۰ المالي  الموحدة المركز  

 التعهدات وااللتزامات  المحتملة
 باستثناء االلتزامات غير القابلة  
 ۹٫۹۸۰٫٦۷۳ - - ٦٫۹۹٥٫٥۱٤ ۲٫۹۸٥٫۱٥۹ للنقض لمنح االئتمان  

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٤٥ 

 األعمال ( تتمة ) قطاعات - ۲٤

رص�دة ل�دى مؤسس�ة األالنق�د ودا ع إن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة ما
. إن قيمة اإلئتمان المس�اوية لإلتزام�ات المحتمل�ة ت�م والموجودات األخرى والممتلكات و المعداتالنقد العربي السعودي 

 إدراجها في مخاطر اإلئتمان.
 

 إدارة المخاطر المالية - ۲٥

تتطل�ب تحلي�ل وتق�ويم وإدارة ن�وع واح�د أو  األنش�طةتتعرض نشاطات المصرف للعديد من المخ�اطر المالي�ة، وأن ه�ذه 
أكث��ر م��ن المخ��اطر.  وم��ن المعل��وم أن االض��طالع بالمخ��اطر يعتب��ر أم��ر ج��وهري بالنس��بة للعم��ل المص��رفي وأن ه��ذه 

وعلي��ه، ف��ان ه��دف المص��رف ه��و تحقي��ق ت��وازن مالئ��م ب��ين  .المخ��اطر ه��ي نتيج��ة حتمي��ة للمش��اركة ف��ي أس��واق الم��ال
 آلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمصرف.المخاطر والعوائد وتقليل ا

 
يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمصرف لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع 

 ويقوم المصرف بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة .اإلجراءات الرقابية المالئمة للتقليل من تلك المخاطر
 المخاطر بصورة مستمرة لمقابلة التغيرات في األسواق والمنتجات وإتباع أفضل الممارسات المصرفية.

 
تقوم إدارة اإلئتمان والمخاطر بالمصرف بإدارة المخاطر طبقاً للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. و تقوم هذه 

لعاملة بالمصرف. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من االدارة بتحديد وتقويم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات ا
والتي تشتمل بدورها على  ،ومخاطر السوق ،، ومخاطر السيولةتمخاطر العملياوقبل المصرف هي مخاطر االئتمان، 

 مخاطر العمالت، ومخاطر معدالت الربحية، ومخاطر األسعار.
 

 مخاطر اإلئتمان )۱

المخاطر أهمية التي يتعرض لها المصرف. وتتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة تعتبر مخاطر اإلئتمان من أكثر 
الطرف اآلخر لعملية مالية على الوفاء بالتزاماته. مما يؤدي إلى تكبد المصرف لخسارة مالية. وتنشأ مخاطر 

ى البنوك األخرى. كما اإلئتمان بصورة أساسية عن التمويالت (أو االئتمان الممنوح للعميل)، والنقدية، والودائع لد
تتواجد مخاطر اإلئتمان في بعض األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك اإلعتمادات المستندية 
والقبوالت، واإللتزامات لمنح اإلئتمان. وتتم متابعة ومراقبة مخاطر اإلئتمان من قبل مجموعة إدارة اإلئتمان 

 بشأن األنشطة التمويلية للمصرف.والمخاطر التي تقوم بوضع معايير 
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٤٦ 

 إدارة المخاطر المالية ( تتمة ) - ۲٥

 قياس مخاطر اإلئتمان ) أ

 التمويل
يوجد لدى المصرف عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك لتلبية متطلبات 
العمالء. تصنف هذه المنتجات كتمويل في قائمة المركز المالي الموحدة للمصرف. وعند قياس مستوى مخاطر 

االئتمانية الكلية للعميل بإتباع منهجية اإلئتمان الخاصة بالتمويل مع طرف أخر، يقوم المصرف بدراسة المالءة 
درجات مخاطر  ۱۰مالئمة لقياس المخاطر. ويقوم المصرف باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر باستخدام 

)، وثالثة منها تتعلق ۷-۱سبعة منها تتعلق بالتمويالت العاملة تصنيف ( على عوامل نوعية وكمية،بناًء 
). وتهدف عملية تصنيف درجة المخاطر الى ايضاح المخاطر المتعلقة ۱۰-۸بالتمويالت غير العاملة تصنيف (

 بالعمالء المحتملين للجهات المختصة بالموافقة على منح  االئتمان والمساعدة في تحديد األسعار المناسبة.
 

وهذا من شأنه أن يمكن المصرف م�ن كش�ف نق�اط الض�عف ف�ي ج�ودة المحفظ�ة وإج�راء التع�ديالت المالئم�ة عل�ى 
 مخصصات مخاطر اإلئتمان في حالة انخفاض مستوى جودة اإلئتمان، واحتمال وقوع خسائر.

 
يقوم المصرف بتقويم أرصدة عمالء الشركات المتأخرة السداد لتجنيب المخصصات المالئمة للتمويالت. أما 

ل خسارة معين لتحديد بالنسبة لمحفظة التمويالت الخاصة بعمالء الشركات المتبقية، فيقوم المصرف باستخدام معد
 مخصص بشكل شمولي مالئم. يتم تحديد معدل الخسارة على أساس الخبرة السابقة في مجال خسائر اإلئتمان.

 

 مخاطر التسويات
يتعرض المصرف أيضا لمخاطر التسويات من خالل العمليات الخاصة باالتفاقيات التي تتم م�ع المؤسس�ات المالي�ة 

بعدم قيام الطرف األخر بااللتزام بدفع المبلغ المطل�وب للمص�رف. عل�ى ال�رغم م�ن األخرى. وتتمثل تلك المخاطر 
أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قص�يرة إال ان�ه يمك�ن أن يك�ون ذو قيم�ة عالي�ة وجوهري�ة ولتقلي�ل التع�رض له�ذا 

حتف�اظ بض�مانات مادي�ة النوع من المخاطر يقوم المصرف بالتعامل مع العمالء ذو التقييم االئتم�اني المتمي�ز م�ع اال
 على درجة تصنيف المخاطر األئتمانية للعميل.    وفرض حد سقف ائتماني معين لقيمة التعامل مع كل عميل بناءً 
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 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٤۷ 

 إدارة المخاطر المالية ( تتمة ) - ۲٥

 اإلجراءات المتعلقة بوضع حدود لمخاطر االئتمان وسياسات التقليل منها ) ب

مسئولية المصرف ككل. ويتم استخدام إدارة المخ�اطر الفعال�ة ف�ي العملي�ات إن مسئولية إدارة مخاطر االئتمان هي 
اليومية وعند صنع القرار، ووضع اإلستراتيجيات، وبالتالي فان فهم وإدارة مخاطر اإلئتمان ه�ي م�ن مس�ئولية ك�ل 

 قطاع من قطاعات األعمال بالمصرف.
 

 اإلئتمان على وجه الخصوص: وتقوم وحدات ادارة المخاطر التالية بالمصرف بعملية مراقبة
 وحدة ائتمان الشركات  -
 وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة اإلئتمان   -
 وحدة معالجة الديون   -
 وحدة سياسة اإلئتمان   -
 وحدة إئتمان األفراد  -

 
المصرف تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بهذه التمويالت، بوضع حدود معتمدة لالئتمان. يقوم 

بادارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر اإلئتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والمجموعات من 
 العمالء، والصناعات والدول.

 
ينتج التركيز في مخاطر اإلئتمان عند وجود عدد من العمالء يعملون في نشاطات مماثلة في نفس المنطقة 
الجغرافية أو أن يكون للنشاطات التي يعملون بها نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على 

ن إة أو السياسية أو الظروف األخرى. الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف اإلقتصادي
التركيز في مخاطر اإلئتمان يعني مدى تأثر أداء المصرف تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع صناعي أو 

 منطقة جغرافية معينة.
 

يقوم المصرف بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع التمويل وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بإفراد 
 موعة من العمالء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.أو مج

 
يقوم المصرف بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو 
المجموعات، والقطاعات الجغرافية و اإلقتصادية. يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتها مرة واحدة أو 
أكثر بالسنة، عند الضرورة. تعتمد الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر اإلئتمان حسب المنتج والقطاع اإلقتصادي 

 والبلد مرة واحدة على األقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية.
 

عهداتهم كما تدار مخاطر اإلئتمان من خالل التحليل المنتظم لمقدرة العمالء والعمالء المحتملين على الوفاء بت
 التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية، وتعديل الحدود المالية، حسبما هو مالئم.
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 فيما يلي بياناً ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة لتقليل مخاطر اإلئتمان: 
 

 الضمانات )۱

تشتمل الضمانات الرئيسية  أنواع محددة من الضمانات.يقوم المصرف بإتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة 
 على:

 رهونات على العقارات السكنية والتجارية   -
 النقدية واألسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل.   -
 صفقات المرابحة للمتاجرة باألسهم (متاجرة األسهم المغطاه بالضمانات)   -

 

 تمانالتعهدات وااللتزامات المتعلقة باالئ )۲

إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. إن الضمانات واإلعتمادات 
 المستندية تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها المنتجات المصرفية األخرى.

العميل، تسمح للطرف التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المصرف، نيابة عن  -إن اإلعتمادات المستندية 
مضمونة بالبضاعة التي  -اآلخر بصرف مبالغ محددة على حساب المصرف وفق شروط وأحكام خاصة 

 تخصها، وبالتالي يمكن تجنب جزء من المخاطر.

يقصد بااللتزام في منح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح اإلئتمان في شكل منتجات 
ية، وضمانات، وإعتمادات مستنديه. وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح تمويلية إضاف

االئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض المصرف لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي اإللتزامات غير المستخدمة، ولكن، 
ظم اإللتزامات تمنح للعمالء فان مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من اجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن مع

 الذين يتمتعون بمعايير ائتمان عالية.
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 السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات ) ت

عل�ى  قائم�ة المرك�ز الم�الي وذل�ك بن�اءاً  يتم إثبات مخصصات اإلنخف�اض ف�ي القيم�ة لق�اء الخس�ائر المتكب�دة بت�اريخ
 تقدير اإلدارة ووجود دليل موضوعي على حدوث مثل هذا اإلنخفاض.

 
تقوم اإلدارة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض في القيم�ة طبق�اً لمعي�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م 

 وفق األسس التالية الموضوعة من قبل المصرف. ۳۹
 

 ليهالتأخر عن سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد ع •
 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  •

 
عميل من عمالء الشركات مرة ن يتم مراجعة التمويل الممنوح لكل السياسة المتبعة من قبل المصرف بأتنص 

كما يتم تحديد مخصصات اإلنخفاض في  .واحدة على األقل في السنة أو أكثر وذلك عندما تقتضي الظروف ذلك
قيمة التمويل للحسابات التي تم تقويمها بصورة فردية عن طريق تقويم الخسائر المتكبدة بتاريخ قائمة المركز 

 وفق تقدير اإلدارة. المالي على أساس كل حالة على حدة أو
 

شتمل مراجعة التمويل على تقويم الضمانات المقتناة (بما في ذلك إعادة تأكيد تعزيز الضمان) وااليرادات ت
 المتوقعة لذلك الحساب الفردي.

 
 تجنب مخصصات اإلنخفاض التي يتم تقويمها على أساس شمولي بشأن ما يلي:

 
فظة التمويلية لألف�راد الت�ي يك�ون ك�ل عنص�ر فيه�ا لوح�ده غي�ر محافظ الموجودات المتجانسة المتعلقة بالمح •

 هام.
المحفظة التمويلية للشركات في حالة تكبد خسائر لم يتم تحدي�دها، باس�تخدام الخب�رات الس�ابقة، والتق�ديرات،  •

 والطرق اإلحصائية.
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بت�اريخ إع�داد الق�وائم المالي�ة الموح�دة دون األخ�ذ باإلعتب�ار يوضح الج�دول أدن�اه الح�د األقص�ى لمخ�اطر اإلئتم�ان 
الضمانات أو تعزيزات اإلئتمان األخرى وتشتمل على األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر 

 :ديسمبر ۳۱كما في  اإلئتمان
 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

     المركز الماليالبنود داخل قائمة 
 ۱٦٫۰۹٤٫۸۱۸  ۱٥٫٤٦۲٫٥۱۰  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

     
     صافي التمويل

 ٥٤٫۲٦۲٫٤۷٤  ٥۷٫۷۲۲٫۹٤۹  شركات •
 ۱۱۷٫٦۷۹٫۰۰٤  ۱۲۹٫۰۹۰٫۲۷٦  أفراد •

 ۲۹۲٫۱۳۸  ۲۷٤٫۸۷۳  صافي حسابات عمالء جارية مدينة
 ۳٫٤۲۷٫۱۲٦  ۳٫٤٥٦٫۳۰٥  ىصافي موجودات أخر

 ۱۹۱٫۷٥٥٫٥٦۰  ۲۰٦٫۰۰٦٫۹۱۳  إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي
     

     البنود خارج قائمة المركز المالي
 ۳٫۹۹۱٫٤۰۰  ۳٫٥۳۲٫۳٤٥  االعتمادات المستندية والقبوالت

 ٥٫۹۸۹٫۲۷۳  ۷٫۰٥۸٫۰٦۷  خطابات الضمان
 ۳٫۹۱۸٫۷۷٤  ۷٫٤۸٦٫۳۲٦  التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 ۱۳٫۸۹۹٫٤٤۷  ۱۸٫۰۷٦٫۷۳۸  إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي

 ۲۰٥٫٦٥٥٫۰۰۷  ۲۲٤٫۰۸۳٫٦٥۱  الحد األقصى لمخاطر االئتمان
 

يمثل الجدول أعاله أسوأ وضع افتراضي لمخاطر االئتمان التي كان من الممكن أن يتعرض لها المصرف كما ف�ي 
وفيم�ا  .دون األخذ بعين اإلعتبار أية ضمانات أو تعزي�زات إئتم�ان أخ�رى متعلق�ة به�ا ۲۰۱۲و ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱

يتعلق بالموجودات داخل قائمة المركز المالي، تم تحديد المخاطر أعاله على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة 
 في قائمة المركز المالي الموحدة. 
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 مخاطر السيولة )۲

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المصرف على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماته المالية عند استحقاقها وعدم 
القدرة على الحصول على أموال بدالً عن المسحوب منها وبالتالي عدم مقدرة المصرف على سداد المودعين 

تحدث مخاطر السيولة عند وجود عدم استقرار في السوق  .بالتمويالتوالجهات الممولة والوفاء بالتزاماته المتعلقة 
إن تنوع مصادر التمويل  .وانخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل

تدار موجودات المصرف بعد األخذ باإلعتبار سيولته والحفاظ  .لمصرف يساعد على تقليل هذه المخاطرلالمتاحة 
 على رصيد مالئم من النقدية وشبه النقدية.

 عملية إدارة مخاطر السيولة

 تشتمل عملية إدارة السيولة بالمصرف الخاضعة لمراقبة لجنة الموجودات والمطلوبات على ما يلي:
 
فاء بااللتزامات، ويشمل ذلك تغذية األموال عند استحقاقها أو التمويل اليومي ويدار من قبل الخزينة لضمان الو •

 استثمارها.
 مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية. •
 .ة التركزات وملخص استحقاق الديونإدار •
 مراقبة تنويع مصادر التمويل. •
 صول مع الخصوم.إدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة األ •
 

يتم قياس صافي التدفقات  تتم المراقبة واإلفصاح بتحليل التدفقات النقدية لالستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية.
كما تقوم إدارة الخزينة، ولجنة الموجودات والمطلوبات بالمصرف  النقدية، وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة.

ر المستخدمة، واستخدام تسهيالت السحب على المكشوف وأثر االلتزامات بمراقبة مستوى ونوع التمويالت غي
 المحتملة على وضع السيولة بالمصرف مثل الضمانات واإلعتمادات المستندية.

 
يبين الجدول أدناه ملخصاً باالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة 

 الموحدة حتى تاريخ اإلستحقاق.المركز المالي 
 

تشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة  .تقوم اإلدارة بمراقبة االستحقاقات التعاقدية لضمان توفر السيولة الكافية
اإللتزامات وتغطية االلتزامات التمويلية القائمة على النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، 
والمطلوبات من البنوك، وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ 

٪ من إجمالي حسابات ٤٪ من إجمالي ودائع العمالء و ۷مؤسسة بوديعة نظامية ال تقل عن المصرف لدى ال
٪ من التزامات ۲۰يحتفظ المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن  إضافة للوديعة النظامية، .العمالء األخرى

تحويلها إلى نقد خالل المصرف تجاه الودائع، ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الذهب أو الموجودات التي يمكن 
كما يمكن للمصرف الحصول على مبالغ إضافية من خالل ترتيبات استثمارية خاصة  .فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً 

 مع مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن عمليات بيع آجل.
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على أساس التدفقات النقدية المطلوبات وحقوق المساهمين فيما يلي تحليال لإلستحقاقات التعاقدية للموجودات و
 ديسمبر: ۳۱كما في المخصومة 

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

۲۰۱۳ 
 أشهر ۳أقل من 

شهر الى أ ۳من 
 سنة

 ٥من سنة الى 
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
 اإلجمالي إستحقاق محدد

       

       الموجودات
 مؤسسة النقدنقد و أرصدة لدى 

 ۲۹٫۹۷۰٫۲٦٦ ۱٤٫۲۹۲٫۰۹۷ - - - ۱٥٫٦۷۸٫۱٦۹ والبنوك المركزية  
 مطلوبات من البنوك والمؤسسات

 ۱٥٫٤٦۲٫٥۱۰ - - - ۸٫٥۷٥٫۸٤۷ ٦٫۸۸٦٫٦٦۳ المالية األخرى  
 ۱۸٦٫۸۱۳٫۲۲٥ - ۱۸٫۰٤٦٫۲۱٦ ۱۰٤٫۷۰۸٫۳۹۷ ٤۰٫٦۲۸٫۸۸۹ ۲۳٫٤۲۹٫۷۲۳ صافي – التمويل

 ۳۹٫٥۷۳٫۰٥۸ - ۳٫۲۳۱٫۷۲۰ ۳۲۹٫٤۱۲ ۲۱٫٤٤۲٫٤۲۲ ۱٤٫٥٦۹٫٥۰٤ صافي – االستثمارات
 ۲۷٤٫۸۷۳ - - - - ۲۷٤٫۸۷۳ صافي - حسابات عمالء جارية مدينة 

 ٤٫۳۲۰٫٤٤۸ ٤٫۳۲۰٫٤٤۸ - - - - صافي – الممتلكات والمعدات
 ۳٫٤٥٦٫۳۰٥ ۱٦۷٫۸٦۰ ۱٫۱۲٤٫۳٥۳ ۲٤٦٫۹۱۸ ٤٦٫۸٥۰ ۱٫۸۷۰٫۳۲٤ صافي موجودات أخرى 

 ۲۷۹٫۸۷۰٫٦۸٥ ۱۸٫۷۸۰٫٤۰٥ ۲۲٫٤۰۲٫۲۸۹ ۱۰٥٫۲۸٤٫۷۲۷ ۷۰٫٦۹٤٫۰۰۸ ٦۲٫۷۰۹٫۲٥٦ اإلجمالي

       
       المطلوبات وحقوق المساهمين

 والمؤسسات مطلوبات للبنوك
 ۳٫٦۳۹٫۷۰۹ ۱۷٫۲۱۰ - - ۱٫۱٦٦٫٥٦۳ ۲٫٤٥٥٫۹۳٦ المالية األخرى  

 ۲۳۱٫٥۸۹٫۱۱۳ ٥٫٦۹۹ ۲٫٥۳۹٫۱۳٦ ۸۹٥٫۷٤۸ ۹٫۷٤٤٫۰۸۳ ۲۱۸٫٤۰٤٫٤٤۷ ودائع العمالء 
 ٦٫۲۳۷٫۲۷۰ ٦٫۰۸۲٫۸۳۰ ۲۷٫۹٦۱ - ۱۰۱٫۲۳۹ ۲٥٫۲٤۰ مطلوبات أخرى 

 ۳۸٫٤۰٤٫٥۹۳ ۳۸٫٤۰٤٫٥۹۳ - - - - حقوق المساهمين 

 ۲۷۹٫۸۷۰٫٦۸٥ ٤٤٫٥۱۰٫۳۳۲ ۲٫٥٦۷٫۰۹۷ ۸۹٥٫۷٤۸ ۱۱٫۰۱۱٫۸۸٥ ۲۲۰٫۸۸٥٫٦۲۳ اإلجمالي
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 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٥۳ 

 إدارة المخاطر المالية ( تتمة ) - ۲٥

 الرياالت السعوديةبآالف  

۲۰۱۲ 
 أشهر ۳أقل من 

شهر الى أ ۳من 
 سنة

 ٥من سنة الى 
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
 اإلجمالي إستحقاق محدد

       

       الموجودات
 نقد و أرصدة لدى مؤسسة النقد

 ۳۱٫۲٦٦٫٤۹۳ ۱۲٫۳٦۰٫٥٤٦ - - - ۱۸٫۹۰٥٫۹٤۷ والبنوك المركزية  
 مطلوبات من البنوك والمؤسسات

 ۱٦٫۰۹٤٫۸۱۸ - - - ۸٫٦۷۱٫٥۳۹ ۷٫٤۲۳٫۲۷۹ المالية األخرى  

 ۱۷۱٫۹٤۱٫٤۷۸ - ۲۰٫۳۸۳٫٥٦۸ ۹۰٫٦۰۰٫۰٤۷ ۳٥٫۹۷۷٫۹۳۸ ۲٤٫۹۷۹٫۹۲٥ صافي –التمويل 

 ٤۰٫٥٤۲٫٥۲۹ - ۱۳۳٫۹۳۷ - ۲٥٫۹۸۳٫۰٦۷ ۱٤٫٤۲٥٫٥۲٥ صافي –االستثمارات 

 ۲۹۲٫۱۳۸ - ۸۳٫۲۱۷ - ۱٥۷٫۹٤۳ ٥۰٫۹۷۸ صافي - حسابات عمالء جارية مدينة 

 ۳٫۸۱۷٫۹۸۰ ۳٫۸۱۷٫۹۸۰ - - - - صافي – الممتلكات والمعدات

 ۳٫٤۲۷٫۱۲٦ - - ۱٫۰۲٥٫۱۷۲ ۱٫۱٤۸٫٤٦۰ ۱٫۲٥۳٫٤۹٤ صافي موجودات أخرى

 ۲٦۷٫۳۸۲٫٥٦۲ ۱٦٫۱۷۸٫٥۲٦ ۲۰٫٦۰۰٫۷۲۲ ۹۱٫٦۲٥٫۲۱۹ ۷۱٫۹۳۸٫۹٤۷ ٦۷٫۰۳۹٫۱٤۸ اإلجمالي

       

       المطلوبات وحقوق المساهمين
 والمؤسسات  للبنوكمطلوبات 

 ۲٫۲۳٥٫۲٤٥ - ٤٫۹۲۲ - ۳٥۷٫۲٦۹ ۱٫۸۷۳٫۰٥٤ المالية األخرى  

 ۲۲۱٫۳۹٤٫٦۳۸ - ۲٤٫۱۳۳ ۸۷ ۲٫۱٤۲٫۳۰۹ ۲۱۹٫۲۲۸٫۱۰۹ ودائع العمالء 

 ۷٫۲۸۳٫۹٤۲ ۷٫۲۸۳٫۹٤۲ - - - - مطلوبات أخرى 

 ۳٦٫٤٦۸٫۷۳۷ ۳٦٫٤٦۸٫۷۳۷ - - - - حقوق المساهمين 

 ۲٦۷٫۳۸۲٫٥٦۲ ٤۳٫۷٥۲٫٦۷۹ ۲۹٫۰٥٥ ۸۷ ۲٫٤۹۹٫٥۷۸ ۲۲۱٫۱۰۱٫۱٦۳ اإلجمالي

 

 ۳۱فيما يلي تحليال لإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة كما في 
 ديسمبر:

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

۲۰۱۳ 
 أشهر ۳أقل من 

 شهرأ ۳من 
 الى سنة

من سنة الى 
 سنوات ٥

 ٥أكثر من 
 سنوات

تاريخ بدون 
 اإلجمالي إستحقاق محدد

       
 مطلوبات للبنوك والمؤسسات

 ۳٫٦٤۷٫۷۰۸ - - - ۱٫۱۸٦٫۳۷٥ ۲٫٤٦۱٫۳۳۳ المالية األخرى  
 ۲۳۲٫۰٥٥٫۹۰٤ - ۲٫٥٦۳٫۲٥۸ ۹۰٦٫۰۹٤ ۹٫۸۱٦٫۸۸۹ ۲۱۸٫۷٦۹٫٦٦۳ ودائع العمالء 

 ٦٫۲۳۷٫۲۷۰ ٦٫۰۸۲٫۸۳۰ ۲۷٫۹٦۱ - ۱۰۱٫۲۳۹ ۲٥٫۲٤۰ مطلوبات أخرى 

 ۲٤۱٫۹٤۰٫۸۸۲ ٦٫۰۸۲٫۸۳۰ ۲٫٥۹۱٫۲۱۹ ۹۰٦٫۰۹٤ ۱۱٫۱۰٤٫٥۰۳ ۲۲۱٫۲٥٦٫۲۳٦ اإلجمالي
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٥٤ 

 إدارة المخاطر المالية ( تتمة ) - ۲٥

 الرياالت السعوديةبآالف  

۲۰۱۲ 
 أشهر ۳أقل من 

شهر الى أ ۳من 
 سنة

 ٥من سنة الى 
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
 اإلجمالي إستحقاق محدد

       

 والمؤسساتمطلوبات للبنوك 
 ۱٫۸۸٤٫۲٤۹ المالية األخرى  

 
۳٥۷٫۸۷٤٫ - ٦۹۳۱ - ۲٫۲٤۷٫۰٥٦ 

 ۲۲۱٫۷۲۱٫۰۰۷ - ۲٤٫۱۷٤ ۸۸ ۲٫۱٤۹٫٦۱۹ ۲۱۹٫٥٤۷٫۱۲٦ ودائع العمالء 
 ۷٫۲۸۳٫۹٤۲ ۷٫۲۸۳٫۹٤۲ - - - - مطلوبات أخرى 

 ۲۳۱٫۲٥۲٫۰۰٥ ۷٫۲۸۳٫۹٤۲ ۲۹٫۱۰٥ ۸۸ ۲٫٥۰۷٫٤۹٥ ۲۲۱٫٤۳۱٫۳۷٥ اإلجمالي
 

حول ) ۱-/ ت۱٦(ات المحتملة في اإليضاح رقم اإلستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات واإللتزامقد تم بيان تواريخ 
 القوائم المالية الموحدة .  

 

 مخاطر السوق )۳

يتعرض المصرف لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية ما نتيجة 
السائدة في السوق. تنشأ مخاطر السوق عن منتجات لها معدالت ربحية ومنتجات بالعمالت للتغيرات في األسعار 

وللتغيرات في مستوى  ،األجنبية والصناديق اإلستثمارية والتي يتعرض جميعها لتغيرات عامة وخاصة في السوق
جنبي، واألسعار واألسعار السائدة في السوق مثل معدالت الربحية، وأسعار الصرف األ ،تقلبات المعدالت

 المتداولة في السوق.
 

يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل ادارة الخزينة وادارة االئتمان والمخاطر، ويتم إبالغ لجنة الموجودات 
 والمطلوبات بها شهريا والتي تقوم ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى مالءمة مستواها.

 

 عمليات المضاربة –مخاطر السوق  ) أ

المصرف لمخاطر السوق الناجمة عن عمليات المضاربة. حيث أن المصرف ملتزم بأحكام ال يتعرض 
الشريعة وال يسمح له بابرام عقود أو المضاربة بأدوات تتعلق بعمليات مضاربة مثل تغطية المخاطر، 

 والخيارات، والعقود المستقبلية، والمشتقات.
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٥٥ 

 إدارة المخاطر المالية ( تتمة ) - ۲٥

 العمليات المصرفية –مخاطر السوق  ) ب

يتعرض المصرف لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية ما 
نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق. تنشأ مخاطر السوق عن منتجات لها معدالت ربحية ومنتجات 

 ،يتعرض جميعها لتغيرات عامة وخاصة في السوقبالعمالت األجنبية والصناديق اإلستثمارية والتي 
واألسعار السائدة في السوق مثل معدالت الربحية، وأسعار الصرف  ،وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدالت
 األجنبي، واألسعار المتداولة في السوق.

 
 مخاطر معدالت الربحية •

المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية تمثل مخاطر معدالت الربحية الناتجة عن التدفقات النقدية، 
المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في معدالت الربحية السائدة في السوق. ال يتعرض المصرف 
لمخاطر هامة نتيجة ألثار التقلبات في مستوى معدالت الربحية في السوق على تدفقاتها النقدية المستقبلية 

وبات المصرف المرتبطة بأرباح تتم على أساس معدالت ربحية ثابتة، ألن غالبية موجودات ومطل
إضافة إلى ذلك، فان جزء كبير من المطلوبات المالية  وتسجل في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة.

 الخاصة بالمصرف غير مرتبط بعمولة.
 

 مخاطر العمالت األجنبية •

رف السائدة في السوق على مركزه المالي يتعرض المصرف لمخاطر آثار التقلبات في أسعار الص
ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية، تقوم إدارة المصرف بوضع حدود لمستوى مركز العملة المقبول لكل 

 عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، ليالً وخالل اليوم، ويتم مراقبة تلك المراكز يومياً.
 

لمصرف لجزء كبير من المخاطر بشأنها، إال أن سعر يعتبر الدوالر األمريكي العملة التي يتعرض ا
صرف اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي. أما العمالت األجنبية األخرى فإنها التعتبر ذات 
أهمية لعدم احتفاظ المصرف بأرصدة كبيرة من هذه العمالت وكنتيجة لذلك فان المصرف غير معرض 

 ألجنبية االخرى.لمخاطر كبيرة من خالل العمالت ا
 

لقد قام المصرف بإجراء اختبار لمدى تأثر نتائجه بالتغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار الصرف 
األجنبي عدا التغير في سعر صرف الدوالر األمريكي وذلك باستخدام متوسط أسعار الصرف التاريخية، 

 ائج المصرف.ولم يكن هناك وجود أي أثر هام لمخاطر العمالت األجنبية على نت
 

، ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱يبين الجدول أدناه ملخصاً لمخاطر أسعار العمالت األجنبية كما في 
وتركيزات مخاطر العمالت. كما تشتمل على تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة 

 حسب نوع العملة:



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٥٦ 

 إدارة المخاطر المالية ( تتمة ) - ۲٥

 الرياالت السعوديةبآالف  

 اإلجمالي أخرى جنيه استرليني دوالر أمريكي رنجت ماليزي ليرة لبنانية يورو ين ياباني تاكا بنغالديشي درهم اماراتي ۲۰۱۳

           

           الموجودات
 ٥٤۷٫۷۹۲ ۱۳۳٫۲٥۱ ٥۷٫۳٤۱ ۲۳۲٫۲۹۹ ٤۹٫٦٤٦ ۲۰۲ ٤۷٫۷٥٦ - - ۲۷٫۲۹۷ النقد وما في حكمه

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات
 ۳٫٥۳۹٫۱٦۲ ۱٫٤۹۷٫۱٤۷ ۳٫۹۸۰ ۸۹۸٫۳۰٦ ۷۷۸٫۹۱۸ ۲۷ ۱٦٤٫۹٤٦ ۱۲٫٦٤۹ ۳۷٫۸٥۱ ۱٤٥٫۳۳۸ المالية األخرى  

 ۱٤٫٦٥۰٫۳٤۳ ۱٫۳۹۲٫۰۷۹ - ۷٫۷۸٦٫۳۱٥ ٥٫٤۷۱٫۹٤۹ - - - - -  صافي - التمويل

 ۲٫۷۸۹٫۸۰۰ ٥۲۳٫٦۹۹ - ۱۰٦٫۸۸٤ ۲٫۱٥۸٫٦۰۷ - ٦۱۰ - - - صافي - االستثمارات

 ۱٫۱٦۲ - - - - - ۱٫۱٦۲ - - - صافي -حسابات عمالء جارية مدينة 

 ٥۸۷٫۱۰۸ ۲۱۸٫٦۲۳ - ۱۰٤٫۰٥۸ ۲٦٤٫٤۲۷ - - - - - صافي موجودات أخرى 

 ۲۲٫۱۱٥٫۳٦۷ ۳٫۷٦٤٫۷۹۹ ٦۱٫۳۲۱ ۹٫۱۲۷٫۸٦۲ ۸٫۷۲۳٫٥٤۷ ۲۲۹ ۲۱٤٫٤۷٤ ۱۲٫٦٤۹ ۳۷٫۸٥۱ ۱۷۲٫٦۳٥ الموجودات جماليإ

           
           المطلوبات

 والمؤسسات مطلوبات للبنوك
 ۳٫٥٤۹٫٦٥۲ ٥٥۷٫۱۹۳ ۳٫۹٤۱ ۲٫۲۲۹٫۳۷۰ ۷٤۰٫۲٦٦ ٦۰۲ ۱٫۹۰۳ - ۲٫۰۲٥ ۱٤٫۳٥۲ المالية األخرى  

 ۱٥٫۱٤۷٫۹٦٥ ۱٫۹٥۸٫٦٥٤ ۱۱٫۷۰۸ ٦٫۸۱٥٫۸٥٤ ٦٫۱۷٦٫۱۳۳ ۱۱٫۰٦۲ ۱٥٦٫٥٤۷ ۱۱٫٦۹۷ - ٦٫۳۱۰ ودائع العمالء 

 ۳٦٤٫٤۷٦ ۱٤۲٫۱۲۱ ۷٫۸۱۸ )۲٫۱٥٦( ۱٤۷٫۱۹۰ ٤۲۸ ۱۹٫۱٤۷ ۱٫۰٦۸ ٤۳٫٦۲۷ ٥٫۲۳۳ مطلوبات أخرى 

 ۱۹٫۰٦۲٫۰۹۳ ۲٫٦٥۷٫۹٦۸ ۲۳٫٤٦۷ ۹٫۰٤۳٫۰٦۸ ۷٫۰٦۳٫٥۸۹ ۱۲٫۰۹۲ ۱۷۷٫٥۹۷ ۱۲٫۷٦٥ ٤٥٫٦٥۲ ۲٥٫۸۹٥ المطلوبات جماليإ

 ۳٫۰٥۳٫۲۷٤ ۱٫۱۰٦٫۸۳۱ ۳۷٫۸٥٤ ۸٤٫۷۹٤ ۱٫٦٥۹٫۹٥۸ )۱۱٫۸٦۳( ۳٦٫۸۷۷ )۱۱٦( )۷٫۸۰۱( ۱٤٦٫۷٤۰ الصافي

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٥۷ 

 إدارة المخاطر المالية ( تتمة ) - ۲٥

 الرياالت السعوديةبآالف  
 اإلجمالي أخرى جنيه استرليني دوالر أمريكي رنجت ماليزي لبنانيةليرة  يورو ين ياباني تاكا بنغالديشي درهم اماراتي ۲۰۱۲

           

           الموجودات
 ٤٦٦٫۷۹۸ ۱۱۳٫۲۳٤ ۲۲٫۲۰۳ ۲۰۹٫۰۰۳ ٥۲٫٥٦۱ ۱۹٤ ٤۱٫۱٤۹ ٥۷ ۱ ۲۸٫۳۹٦ النقد وما في حكمه

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات
 المالية األخرى  

 
٦٫٤۳٥ 

 
۱۷٫٥۹۷ 

 
۷٫۱۲۸ 

 
۱۱۸٫۸۳۷ 

 
٥٦ 

 
۱٫۳۳۷٫۸۰۰ 

 
۲٫۸۸۳٫۰۹۹ 

 
۳٫۲٦٦ 

 
۱٫۲۹۹٫۳۲۷ 

 
٥٫٦۷۳٫٥٤٥ 

 ۱۳٫۸٤۷٫٥۲۰ ۱٫۳٤۳٫۷۸٤ - ۷٫۲٤۱٫۱۷٥ ٥٫۲٦۲٫٥٦۱ - - - - -  صافي - التمويل
 ۱٫۹۷۰٫٤٤٤ ۸٥٫٦۷۱ - ۸۷۲٫٥۰۳ ۱٫۰۱۱٫٦۸٥ - ٥۸٥ - - - صافي – االستثمارات

 ۸۰۹٫۳٥۸ ٥٦٫٥۱٤ - ۲ ۷٥۱٫۷۳۱ - ۱٫۱۱۱ - - -  صافي - حسابات عمالء جارية مدينة
 ٦۰٦٫۳٥۱ ٥٫٤٦۰ - ۲٦۸٫۲۳۲ ۳۳۲٫٦٥۹ - - - - - صافي موجودات أخرى 

 ۲۳٫۳۷٤٫۰۱٦ ۲٫۹۰۳٫۹۹۰ ۲٥٫٤٦۹ ۱۱٫٤۷٤٫۰۱٤ ۸٫۷٤۸٫۹۹۷ ۲٥۰ ۱٦۱٫٦۸۲ ۷٫۱۸٥ ۱۷٫٥۹۸ ۳٤٫۸۳۱ الموجودات جماليإ
           

           المطلوبات
 والمؤسسات  مطلوبات للبنوك

 ۲٫۰۰۹٫٦۳۸ ٤۳۲٫۰۳۰ ۱٫۹۳٦ ٦۹٦٫۲۹٦ ۷۸۲٫٤۸۷ ٤٦۷ ۱۳٫۱۲٥ - ٤٫٤۰۱ ۷۸٫۸۹٦ المالية األخرى  
 ۱٤٫٤۹۷٫٦۷۰ ۱٫۳٤۱٫۳٥۰ ۱۱٫٥۳۸ ۷٫۱۰٦٫۰٦۷ ٥٫۸۲۷٫٥۷۱ ۱۱٫۳٤۱ ۱۸۷٫۷۳۷ ٦٫۳۱۱ - ٥٫۷٥٥ ودائع العمالء 

 ٤٥٥٫۹٤۸ ۹۷٫٤۷۲ ۸٫۰٦٥ - ۲٦۹٫۸۳۱ ۸۱٥ ۱۸٫۷۹٦ ۱٫۳۰۸ ٥٤٫٦۸٥ ٤٫۹۷٦ مطلوبات أخرى 

 ۱٦٫۹٦۳٫۲٥٦ ۱٫۸۷۰٫۸٥۲ ۲۱٫٥۳۹ ۷٫۸۰۲٫۳٦۳ ٦٫۸۷۹٫۸۸۹ ۱۲٫٦۲۳ ۲۱۹٫٦٥۸ ۷٫٦۱۹ ٥۹٫۰۸٦ ۸۹٫٦۲۷ المطلوبات جماليإ

 ٦٫٤۱۰٫۷٦۰ ۱٫۰۳۳٫۱۳۸ ۳٫۹۳۰ ۳٫٦۷۱٫٦٥۱ ۱٫۸٦۹٫۱۰۸ )۱۲٫۳۷۳( )٥۷٫۹۷٦( )٤۳٤( )٤۱٫٤۸۸( )٥٤٫۷۹٦( الصافي
 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) سعودية( شركة مساهمة 

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٥۸ 

 مخاطر األسعار ) ت

يوجد لدى المصرف بعض االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، وتشتمل على 
المتداولة واالستثمارات األخرى. تنشأ مخاطر األسعار نتيجة اإلستثمارات في الصناديق اإلستثمارية 

 للتغيرات في األسعار المتداولة بالسوق الخاصة بالصناديق اإلستثمارية.
 

وحيث أن هذه اإلستثمارات هي في عدد محدود من الصناديق اإلستثمارية وهي غير هامة بالنسبة إلجمالي 
بمراقبتها دورياً، وتحدد مخاطر االحتفاظ بها على أساس التغيرات في المحفظة اإلستثمارية، يقوم المصرف 

 األسعار السائدة بالسوق.
 

تتضمن اإلستثمارات األخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض البيع مباشرة، 
 اطر متدنية.وتتم  تلك اإلستثمارات فقط في حالة وجود أمر بيع مؤكد، وبالتالي فإنه يتعرض لمخ

 

 المخاطر التشغيلية ) ث

هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج من نقص أو أخطاء من أحد اإلجراءات الداخلية، الموظفين، أنظمة 
 الحاسب أو قد تحدث من أحداث خارجية.

 
المخاطر التشغيلية الكامنة في معظم أنشطة المصرف تتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد 

 التشغيلية.المخاطر 
 

تقوم ادارة المخاطر التشغيلية التابعة لقطاع المخاطر واالئتمان بادارة المخاطر التشغيلية في المصرف من 
خالل إنشاء السياسات، تطوير األنظمة، وضع األدوات وقياس األداء، باإلضافة لمراقبة تطبيقها واستعمالها 

 على جميع القطاعات والقيام بالتوجيه المستمر.
 

، وتحديث الذاتي لمراقبة المخاطرتقييم الهي  الخاصة بالمخاطر التشغيلية الثالثة اإلجراءات األساسية إن
قاعدة البيانات للخسائر التشغيلية، ومراقبة المؤشرات الرئيسية لقياس المخاطر وأحداث المخاطر التشغيلية 

 الخارجية.
 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٥۹ 

 التركيز الجغرافي - ۲٦
 ديسمبر: ۳۱التابعة لها كما في فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان  ) أ

 

  الرياالت السعوديةبآالف 

المملكة العربية  ۲۰۱۳
 السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى 
 أمريكا الالتينية أمريكا الشمالية أوروبا والشرق األوسط

 جنوب

 اإلجمالي دول أخرى شرق أسيا
         

         الموجودات
 ۲۹٫۹۷۰٫۲٦٦ - ۳۰۹٫۸٥٤ - - ۳۳۸ ۳۱۲٫٦۳۷ ۲۹٫۳٤۷٫٤۳۷ والبنوك المركزية االنقدنقد وأرصدة لدى مؤسسة 

 ۱٥٫٤٦۲٫٥۱۰ ۸۲٫۷٥۳ ٥۸٦٫۷٦۳ - ۲۲٥٫۸۳۳ ۱۷٤٫٦٦۰ ۲٫٦۰۹٫۹۸۱ ۱۱٫۷۸۲٫٥۲۰ مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 ۱۸٦٫۸۱۳٫۲۲٥ - ٥٫٤۷۱٫۹٤۹ ۳۷٥٫۷۹۹ - ۳۷۹٫۹۲۱ ۲٫۹۲٤٫۲۱۲ ۱۷۷٫٦٦۱٫۳٤٤ صافي – التمويل

 ۳۹٫٥۷۳٫۰٥۸ - ۱٫۲۷۷٫۷۱٥ - - ٤٥۲ ۳۳٫۳۲٥ ۳۸٫۲٦۱٫٥٦٦ صافي – االستثمارات

 ۲۷۱٫۸۱۹٫۰٥۹ ۸۲٫۷٥۳ ۷٫٦٤٦٫۲۸۱ ۳۷٥٫۷۹۹ ۲۲٥٫۸۳۳ ٥٥٥٫۳۷۱ ٥٫۸۸۰٫۱٥٥ ۲٥۷٫۰٥۲٫۸٦۷ اإلجمالي
         

         المطلوبات
 ۳٫٦۳۹٫۷۰۹ ۱٫٦۰٤ ۸٦۷٫۱۷۰ - ۳۸٫۱۲۸ ٦٫۳٥٤ ۱٫۲۸٥٫۳۸٥ ۱٫٤٤۱٫۰٦۸ مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 ۲۳۱٫٥۸۹٫۱۱۳ - ٦٫۱۷٦٫۱۳۳ - - - ۱٫۹۳٥٫٥۹۷ ۲۲۳٫٤۷۷٫۳۸۳ ودائع العمالء

 ۲۳٥٫۲۲۸٫۸۲۲ ۱٫٦۰٤ ۷٫۰٤۳٫۳۰۳ - ۳۸٫۱۲۸ ٦٫۳٥٤ ۳٫۲۲۰٫۹۸۲ ۲۲٤٫۹۱۸٫٤٥۱ اإلجمالي

         

 ۱۸٫۰۷٦٫۷۳۸ ۱۱٫۱۰۱ ۳۱ - ۲٫۹۲٤٫۷٤۷ ۲٤٤٫۸۹۰ ۹۸٫۸۱٥ ۱٤٫۷۹۷٫۱٥٤ التعهدات واإللتزامات المحتملة

         

 ۱۰٫٥۹۰٫٤۱۲ ۱۱٫۱۰۱ ۳۱ - ۲٫۹۲٤٫۷٤۷ ۲٤٤٫۸۹۰ ۹۸٫۸۱٥ ۷٫۳۱۰٫۸۲۸ بمبلغ المعادل اإلئتماني) مخاطر االئتمان (موضحة
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٦۰ 

 التركيز الجغرافي ( تتمة ) - ۲٦

  الرياالت السعوديةبآالف 

المملكة العربية  ۲۰۱۲
 السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى 
 أمريكا الالتينية أمريكا الشمالية أوروبا والشرق األوسط

 جنوب

 اإلجمالي دول أخرى شرق أسيا
         

         الموجودات
 ۳۱٫۲٦٦٫٤۹۳ - ۸۲٫۰٤٤ - - ۳۳۸ ٤٤٥٫۳۹۲ ۳۰٫۷۳۸٫۷۱۹ والبنوك المركزية نقد وأرصدة لدى مؤسسة االنقد

 ۱٦٫۰۹٤٫۸۱۸ ۹٦۹٫۹۸٥ ۱٫۳۰۸٫۰٤٦ - ۱٫۲٤۷ ۱۲٦٫۱٥۰ ۲٫٤٤٤٫۷۷۳ ۱۱٫۲٤٤٫٦۱۷ المالية األخرىمطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 ۱۷۱٫۹٤۱٫٤۷۸ - ٥٫۲٦۲٫٥٦۱ ۳۲۸٫٦۸۷ - - ۱٫٥٤۸٫۰٥۰ ۱٦٤٫۸۰۲٫۱۸۰ صافي – التمويل

 ٤۰٫٥٤۲٫٥۲۹ - ۷٤٦٫۳٤٤ - - ٤٤٫۰٦۰ ٤٦۱٫٥٦٤ ۳۹٫۲۹۰٫٥٦۱ صافي – االستثمارات
 ۲٥۹٫۸٤٥٫۳۱۸ ۹٦۹٫۹۸٥ ۷٫۳۹۸٫۹۹٥ ۳۲۸٫٦۸۷ ۱٫۲٤۷ ۱۷۰٫٥٤۸ ٤٫۸۹۹٫۷۷۹ ۲٤٦٫۰۷٦٫۰۷۷ اإلجمالي

         
         المطلوبات

 ۲٫۲۳٥٫۲٤٥ ۲۲٫۷۰۹ ۸۲٦٫۹۱۷ - ۱۲٫۰٤۰ ۱٥٫۸۹۰ ۱٫۳۰۷٫٦۸۹ ٥۰٫۰۰۰ مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 ۲۲۱٫۳۹٤٫٦۳۸ - ٥٫۸۲۸٫٤۱٦ - - - ۱٫۳۳۰٫۷۱۰ ۲۱٤٫۲۳٥٫٥۱۲ ودائع العمالء

 ۲۲۳٫٦۲۹٫۸۸۳ ۲۲٫۷۰۹ ٦٫٦٥٥٫۳۳۳ - ۱۲٫۰٤۰ ۱٥٫۸۹۰ ۲٫٦۳۸٫۳۹۹ ۲۱٤٫۲۸٥٫٥۱۲ اإلجمالي

         
 ۱۳٫۸۹۹٫٤٤۷ ۳٫۲۲۳ ۳۲ - ۳٫۲۳۳٫۹۱٤ ۳۲٦٫۱۰۷ ۱۰۲٫۱۸۱ ۱۰٫۲۳۳٫۹۹۰ التعهدات واإللتزامات المحتملة

         
 ۹،۹۸۰،٦۷۳ ۳٫۲۲۳ ۳۲ - ۳٫۲۳۳٫۹۱٤ ۳۲٦٫۱۰۷ ۱۰۲٫۱۸۱ ٦٫۳۱٥٫۲۱٦ مخاطر االئتمان (موضحة بمبلغ المعادل اإلئتماني)

 
لى مخاطر اإلئتمان التي تحملها تعكس مبالغ المعادل االئتماني المبالغ الناتجة عن تحويل التزامات المصرف خارج قائمة المركز المالي الخاصة بالتعهدات وااللتزامات إ

النقد العربي السعودي.يتم استخدام معدالت التحويل اإلئتمانية لتغطية مخاطر االئتمان المحتملة نتيجة قيام التمويالت باستخدام معدالت تحويل ائتمانية محددة من قبل مؤسسة 
 المصرف بالوفاء بالتزاماته.



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٦۱ 

 التركيز الجغرافي ( تتمة ) - ۲٦

 ديسمبر: ۳۱كما في  التمويل في قيمة نخفاضالافيما يلي التوزيع الجغرافي للتمويالت غير العاملة ومخصص  ) ب

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

غير التمويالت  ۲۰۱۳
 العاملة

 انخفاضمخصص 
 التمويلقيمة 

التمويالت صافي 
 غير العاملة

    
 ۱٫۱۹۰٫۰٤۷ )۱٫۷۰۱٫۷۲۳( ۲٫۸۹۱٫۷۷۰ المملكة العربية السعودية

 - - - دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 ۲۸٫۳٥۹ )۸۷٫٥٥۷( ۱۱٥٫۹۱٦ جنوب شرق أسيا

 ۱٫۲۱۸٫٤۰٦ )۱٫۷۸۹٫۲۸۰( ۳٫۰۰۷٫٦۸٦ اإلجمالي
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

غير التمويالت  ۲۰۱۲
 العاملة

 انخفاضمخصص 
 التمويلقيمة 

صافي التمويالت 
 غير العاملة

    
 ۸۹٦٫۷٤۸ )۱٫٤۱۱٫۱۰٤( ۲٫۳۰۷٫۸٥۲ المملكة العربية السعودية

 - )۱٫۰۹۲٫۰۸٦( ۱٫۰۹۲٫۰۸٦ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 ۳۷٫۱٤۹ )۹۳٫۱۳۳( ۱۳۰٫۲۸۲ جنوب شرق أسيا

 ۹۳۳٫۸۹۷ )۲٫٥۹٦٫۳۲۳( ۳٫٥۳۰٫۲۲۰ اإلجمالي
 

 ) للتمويالت العاملة.ت -٦راجع ايضاح (

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٦۲ 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - ۲۷
 ومستوياتها العادلة القيمة تحديد

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

 .) اضافات أو تعديل بدون ( ةدااأل لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار    :۱ المستوى
 

 تحديد يتم أخرى تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار  :۲ المستوى
 .للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة

 
 .للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحدد لم تقويم طرق  :۳ المستوى

 
 :ديسمبر ۳۱كما في  فيما يلي تحليالً بالموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة

 
 الرياالت السعوديةبآالف  ۲۰۱۳

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية
 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة 

 ۱٫۱۷٦٫۰۳۹ ٤٥٫٤٦۸ - ۱٫۱۳۰٫٥۷۱ من  خالل قائمة الدخل الشامل  
 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  ۲۰۱۲
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة 
 ۱٫۲۲۰٫۸٦٤ ٤۷٫٦٦٦ - ۱٫۱۷۳٫۱۹۸ من خالل قائمة الدخل الشامل  

 
 يمثل المستوى الثالث من االستثمارات، استثمارات مسجلة بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.

 
إن القيم��ة العادل��ة ه��ي القيم��ة الت��ي ي��تم بموجبه��ا تب��ادل موج��ودات م��ا أو س��داد مطلوب��ات م��ا ب��ين أط��راف راغب��ة ف��ي ذل��ك 

 وبشروط تعامل عادلة.
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٦۳ 

 ( تتمة ) العادلة للموجودات والمطلوبات الماليةالقيمة  - ۲۷

إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، ال تختلف جوهرياً عن القيمة المدرجة في القوائم المالية 
والمسجل بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهرياً عن القيمة  لمصارفإن القيمة العادلة للتمويل المستحق من وإلى ا .الموحدة

الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية ألن أسعار العموالت السائدة حالياً في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف 
 .المصارفكثيراً عن األسعار المتعاقد عليها وعلى المدى القصير األجل بالنسبة للتمويل من وإلى 

 
 .إن القيمة التي يتم الحصول عليها من طرق التقويم المعنية يمكن أن تختلف عن سعر العملية األصلية لألداة المالية
 .ويشار إلى الفرق بين سعر المعاملة والقيمة التي يتم الحصول عليها من طريقة التقويم بـ "ربح أو خسارة اليوم الواحد"

ى فترة المعاملة أو تأجيلها لحين إمكانية تحديد القيمة العادلة لألداة المالية إن هذه المعاملة يمكن إطفاؤها على مد
يتم إثبات التغيرات التي تطرأ الحقاً على القيمة العادلة  .باستخدام بيانات قابلة للمالحظة، أو تحققها من خالل اإلستبعاد

 جلة.مباشرة في قائمة الدخل بدون عكس "أرباح أو خسائر اليوم األول" المؤ
 

 مع األطراف ذات العالقةمعامالت  - ۲۸

خالل دورة أعماله العادية م�ع أط�راف ذات عالق�ة. وتخض�ع تل�ك المع�امالت م�ع أط�راف ذات عالق�ة  المصرف تعاملي
 المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. لضوابطل

 
 :  ديسمبر ۳۱ وللسنة المنتهية في يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في فيما

 
 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 

     ذات العالقة اتالجه
     

     أعضاء في مجلس االدارة
 ۲٫٤۸۱٫٤٦۲  ۳٫۸٤۱٫۸۳۳  تمويل  متاجرة  •
 ۸٦۱٫۰٥۳  ٥۷۹٫٥۷۳  تعهدات والتزامات محتملة* •
 ۸۲٫٦۹٤  ٥۷٫٤۳۱  حسابات جارية •

     
     شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة

 ٦٥٫۸٦٦  ۱٫٦۹٤٫۱٤۷  تمويل  متاجرة  •
 ۷٫٤٤۹  ۲٥٫۰٤۰  تعهدات والتزامات محتملة* •

     
     % من رأس مال المصرف٥مساهمين رئيسيين أخرين يملكون أكثر من 

 ۱٤٫۸۸۹   -  استثمارات في صناديق •
 ۱۷٫٥۳۱  ۱۹٫۹٥٦  ىمطلوبات أخر •

     
     صناديق مشتركة

 ٥۷٤٫۷۹۱  ۳٥۹٫٦٥۱  استثمارات في صناديق •
 

  * بنود خارج قائمة المركز المالي 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٦٤ 

 ( تتمة ) مع األطراف ذات العالقةمعامالت  - ۲۸

والمتضمنة في القوائم المالية  العالقةفيما يلي تحليالً بااليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات 
 :ديسمبر ۳۱للسنتين المنتهيتين في  الموحدة

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ۱۱۹٫۱۰٥  ۸۸٫۳۱٤  التمويل وأخرىدخل 
 ۸٫۷۸۹  ۱٥٫٦٤٦  ( تذاكر سفر )رواتب و مزايا الموظفين 

 ۲٫۰۹۸  ۱٫٤۱۲   مصروفات إيجارات ومباني
 ۳٫۱۲۳  ٤٫٤۹۷  مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 

 ۳۱للسنتين المنتهيتين في  التنفيذية إن مبالغ التعويضات المسجلة لصالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
 :هي كما يليديسمبر 

 
 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ۲٦٫٦۰۹  ۲٤٫٤۷۰  مزايا قصيرة األجل
 ۹۰۲  ۱٫۱۳۸  مخصص مكافأة نهاية خدمة

 

 المصرف يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة
 .سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر

 أموال المضاربة - ۲۹

 مما يلي:ديسمبر  ۳۱كما في تتكون أموال المضاربة 
 

 السعودية الرياالتبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲      

 ۱۱٫۲۷۹٫۳٦٥  ۱۳٫۲٤۷٫۱۹۸  * استثمارات عمالءمضاربات و
 ٥٫٦٤۰  ٥٫٦۳٦  معادن -حسابات جارية 

 ۱۱٫۲۸٥٫۰۰٥  ۱۳٫۲٥۲٫۸۳٤  اإلجمالي
 

ضمن * إن المضاربات واالستثمارات تمثل محافظ استثمارية لعمالء تدار بواسطة شركة الراجحي المالية. وتعتبر 
 خارج قائمة المركز المالي. البنود

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٦٥ 

 الموحدة الشامل االيرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل - ۳۰

إيضاح انظر ( ديسمبر ۳۱كما في  رصيده ضمن المطلوبـات األخـرى المدرجما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية في
۱۳:( 

 

 الرياالت السعوديةبآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
     

 ۲۰٫۳۰۸  ٤٦٫۱۹۱  في بداية السنةكما الرصيد 
 ٤٦٫۹٤۸  ۱۰٥٫۰۸۹  االضافات خالل السنة

 )۲۱٫۰٦٥(  )۱۰٦٫۹۰۸(  خالل السنة وعفالمد

 ٤٦٫۱۹۱  ٤٤٫۳۷۲  في نهاية السنة كما الرصيد
 

 خدمات إدارة اإلستثمار  - ۳۱

مضاربة في مجاالت استثمارية مختلفة قام المصرف بإنشاء عدة صناديق يقدم المصرف خدمات استثمارية لعمالئه. 
وتقوم إدارة االستثمار لدى المصرف بإدارة تلك الصناديق كما يتم استثمار جزء من أموالها بالمشاركة مع المصرف. 
كما يقوم المصرف بتقديم خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل شركاته التابعة والتي تتضمن إدارة صناديق 

هذا مليون ريـال سعودي).  .۲۳٫۳٥٤: ۲۰۱۲ديسمبر ۳۱(مليون ريـال سعودي  ۲٦٫۱۰۹بلغت  موجوداتبإجمالي 
وتدرج حصة المصرف  المالي الموحدة للمصرف، ة المركزضمن قائمالمشتركة لصناديق وال يتم إدراج القوائم المالية ل

كما يتم االفصاح عنها ضمن المعامـالت مع األطراف ذات العالقة. وقد بلغ  ،في هذه الصناديق ضمن اإلستثمـارات
ألف  ۳٥۹٫٦٥۱ مبلغ ۲۰۱۳ديسمبر ۳۱تلك الصناديق االستثماريـة كما في بالمصرف  من قبلرصيد المبالغ المستثمرة 

 . ألف لایر سعودي) ٥۷٤٫۷۹۱: ۲۰۱۲ديسمبر ۳۱لایر سعودي (
 

 كفاية رأس المال  - ۳۲

 مصرف عند ادارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعوديتتمثل أهداف ال
ل حيث تتم مراقبة معدل كفاية رأس الما لضمان قدرة المصرف على االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية.

بشكل يومي من قبل ادارة المصرف. تتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك االحتفاظ بحد أدنى من رأس 
موجودات المرجحة بالمخاطر عند أو أعلى من الالمال النظامي وأيضاً الحفاظ على نسبة إجمالي رأس مال نظامي إلى 

۸.٪ 
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٦٦ 

 كفاية رأس المال ( تتمة ) - ۳۲

كفاية رأس المال باستخدام نسب مقررة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي. إن تلك النسب يقوم المصرف بمراقبة 
تقيس كفاية رأس المال من خالل مقارنة رأس مال المصرف المؤهل مع قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات 

 :۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱وااللتزامات لتعكس مخاطرها كما في 

 السعوديةالرياالت بآالف   
  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 

 ۱۷۱٫٦۷٤٫۹۳٤   ۱۸۳٫۷٤۸٫۸٦۳   مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر
 ۲۰٫۳۸٦٫٥۷۸   ۲۳٫٥۷٥٫۰۱۸   مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر

 ۲٫٦۸۳٫۳٥۰   ۳٤٦٫۰٤۹   مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر
 ۱۹٤٫۷٤٤٫۸٦۲   ۲۰۷٫٦٦۹٫۹۳۰   المرجحة المخاطر للموجودات -اجمالي الركيزة األولى 

     
 ۲۸٫٥۸٤٫۰۳۱   ۳۸٫٤۰٤٫٥۹۳   رأس المال األساسي
 ۱۰٫۰۳۰٫٦٤۲   ۲٫۲۹٦٫۸٦۱   رأس المال المساند

 ۳۸٫٦۱٤٫٦۷۳   ٤۰٫۷۰۱٫٤٥٤   اجمالي رأس المال األساسي والمساند
     

     نسبة معدل كفاية رأس المال
 ٪۱٤٫٦۸   ٪۱۸٫٤۹   األساسي

 ٪۱۹٫۸۳   ٪۱۹٫٦۰   األساسي والمساند
 

 أرقام المقارنة - ۳۳

ومع ذلك لم يتم إجراء إعادة ل عرض أفضل كلما كان ذلك ضرورياً، من أج المقارنة تم إعادة ترتيب وتصنيف األرقام
 .لقوائم الماليةا ضمن هذه ترتيب أو تصنيف جوهري

 
 الموحدةاألحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي  - ۳٤

توزيع أرباح على المساهمين عن النصف  ۲۰۱٤يناير  ۱٦اقترح مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
مليون لایر سعودي، بعد حسم الزكاة على المساهمين وذلك  ۱٫٥۰۰الثاني من السنة المالية الحالية بمبلغ صافي قدره 

مليون ريـال سعودي إلى  ۱٥٫۰۰۰إلى زيادة رأس مال المصرف من باإلضافة  .لایر سعودي للسهم الواحد ۱بواقع 
مليون ريـال سعودي من األرباح المبقاة على أن يتم إصدار  ۱٫۲٥۰مليون ريـال سعودي وذلك بتحويل مبلغ  ۱٦٫۲٥۰

أن تتم سهم. إن اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال سيتم إتخاذها بعد  ۱۲سهم مجاني واحد مقابل كل 
 الموافقة على االقتراح من قبل الجمعية العمومية العادية للمصرف في إجتماعها القادم.

 
 

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ) ( شركة مساهمة سعودية

 
 ( تتمة ) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في 
 

 ٦۷ 

 معايير التقارير المالية الدولية الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها - ۳٥

لمعايير الجديدة التالية والتي صدرت ولكن لم يحن موعد تطبيقها للسنوات المبكر لتطبيق القررت المجموعة عدم 
 :، وتقوم حالياً بتقييم تأثيرها۲۰۱٤ يناير ۱أو بعد  منالمحاسبية للمصرف والتي تبدأ 

 
نشآت االستثمارية والمطبق والذي ينص على إعفاء توحيد الم - ۱۰على تعديل معيار التقارير الدولية رقم  بناءً  •

، إن هذا اإلعفاء للتوحيد الملزم ينص على أن المنشآت االستثمارية المؤهلة عليها ۲۰۱٤يناير  ۱من تاريخ  اءً ابتد
احتساب االستثمارات في المنشآت المسيطر عليها إذا حققت شروط محددة وبما في ذلك من استثمارات في شركات 

المقدمة باستثناء أن تكون تلك الشركات التابعة التي  قائمة الدخلزميلة ومشاريع مشتركة بالقيمة العادلة من خالل 
 ثمارية لتلك المنشآت االستثمارية.تعتبر إضافة لألنشطة االست

 
 والذي يوضح بأن: ۲۰۱٤يناير  ۱والذي سيكون قابل للتطبيق من  - ۳۲التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 
الشركة حالياً لديها حق قانوني ملزم بإجراء مقاصة إذا كان ذلك الحق ال يتوقف على أحداث مستقبلية وملزمة  - أ

 أو اإلفالس للشركة وجميع األطراف المقابلة.ضمن السياق الطبيعي لألعمال وفي حال التعثر في السداد 
 

ت�ؤدي  أو ش�طبجمالي تتضمن ممي�زات اإلاد سدآلية الإذا كان هناك  فقط داسديساوي صافي ال دسداإجمالي ال - ب
ة الذمم المدينة والدائنة من خالل عملي�ة أو دورة س�داد ان غير جوهري ومخاطر سيولة ومعالجنتيجة ائتم إلى

 واحدة.
 

 اإلفصاحيشير إلى  ۲۰۱٤يناير  ۱سيكون قابل للتطبيق من  والذي - ۳٦التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
متطلبات اإلفصاح إذا  المنخفضة القيمة محدداً بذلك األصولبقابلية استرداد المبالغ المتعلقة  لحوالمعلومات  عن

 .االستبعاد المبالغ على أساس القيمة العادلة ناقصاً تكاليفهذه كانت 
 

(لم يقرر  ۹): نسخة معدلة من معيار التقارير الدولية رقم ۲۰۱۰األدوات المالية ( – ۹معيار التقارير الدولية رقم  •
 محل لحيالذي لمطلوبات المالية واوقياس بتصنيف يتضمن تعديل المتطلبات الخاصة  تاريخ التطبيق بعد).

 راف والقياس.األدوات المالية: االعت – ۳۹الموجودة من المعيار المحاسبة الدولي رقم  االستبعادمتطلبات 
 

 اعتماد مجلس اإلدارة - ۳٦

 م).۲۰۱٤يناير  ۱٦هـ (الموافق ۱٤۳٥ ربيع األول ۱٥اعتمد مجلس اإلدارة القوائـم الماليـة الموحدة بتاريخ 
 

 )مراجعة(غير  ۳افصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل  - ۳۷

والنوعية وتلك اإلفصاحات ستكون ، يتطلب من المصرف بعض اإلفصاحات الكمية ۳بموجب الركيزة الثالثة لبازل 
إلى التقرير السنوي على التوالي كما هو  1Tباإلضافة )Uwww.alrajhibank.com.sa)UT1اإللكترونـي  متاحة على الموقع

الحسابات  مطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. إن تلك اإليضاحات ال تخضع للمراجعة من قبل مراجعي
 للمصرف. القانونيين

 

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