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وزان والسدحانلفاكي بي إم جي 

الموحدةالموجزة القوائم المالیة المرحلیة تقریر فحص

راجحي المصرفیة لإلستثمارالشركةمساھميإلى السادة 

)سعودیةشركة مساھمة (

مقدمة

شركاتھا وشركة الراجحي المصرفیة لإلستثمار ("المصرف")لالمرفقة الموحدةلقد فحصنا قائمة المركز المالي المرحلیة

الشاملوالدخل لدخلل الموحدةالمرحلیة ئمواقالو،٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في  )یشار إلیھم مجتمعین بـ"المجموعة"(التابعة 

المرحلیة الموحدة للتغیرات في حقوق المساھمین والقوائمفي ذلك التاریخأشھر المنتھیتینالتسعة وأشھرلفترتي الثالثة

 واليت Ƣđ املتعلقة )١٩و ()١٧) إلى (١واالیضاحات من (والتدفقات النقدیة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ 
وكذلك)١٨یضاح رقم (اإللم نقم بفحص .الموحدةالموجزةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهمنیتجزأ الجزءاً  تعترب

حیث أنھا ال تقع ضمن ")٣لبازل (الركیزة الثالثةإیضاحاتب"والمتعلقة في اإلیضاح المذكور المعلومات المشار إلیھا 

الموحدةالموجزةالقوائم المالیة المرحلیةهھذعرض وولة عن إعداد ؤإن إدارة المصرف مس.الذي قمنا بھنطاق الفحص

لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة وبعض المتطلبات الخاصة باالفصاح عن كفایة رأس المال الصادرة عن مؤسسة وفقاً 

نتیجة التعبیرعنولیتنا ھي ؤإن مس.") "القوائم المالیة المرحلیة٣٤النقد العربي السعودي ومعیار المحاسبة الدولي رقم (

.بناًء على الفحص الذي قمنا بھالموحدةالموجزة فحص ھذه القوائم المالیة المرحلیة 

نطاق الفحص

اییر المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الخاصة بعملیات الفحص والمعیار الدولي الخاص لمعلتم فحصنا وفقاً 

یشتملالمرحلیة من قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة"."فحص البیانات المالیة )،٢٤١٠(بعملیات الفحص رقم 

ولین عن األمور المالیة ؤإستفسارات الى المستوجیھ بصورة أساسیة علىالموحدةالموجزة فحص القوائم المالیة المرحلیة 

أقل نطاقاً . إن ھذا الفحص على البیانات المالیةت الفحص األخرى اجراءإوت الفحص التحلیلياجراءإتطبیق والمحاسبیة و

في المملكة العربیة السعودیة ومعاییر المراجعة من عملیة المراجعة التي تتم وفقاً لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا 

على علم بكافة األمور الھامة التى یمكن ننا ھذا الفحص من الحصول على تأكیدات بأننا أصبحنا ال یمكِّ  يوبالتالالدولیة 

.حول المراجعةاً فإننا ال نبدي رأی،علیھو،أثناء القیام بأعمال المراجعةتحدیدھا 

نتیجة الفحص

المرفقة لم یتم الموحدةالموجزة لى اإلعتقاد بأن القوائم المالیة المرحلیة إیلفت انتباھنا ما یدعوا بناًء على فحصنا، لم

معاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ل الجوھریة، طبقاً  يإعدادھا، من كافة النواح

).٣٤ومعیار المحاسبة الدولي رقم (السعودي 
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 ا") وتم الترخيص بإنشائهالمصرف(" تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار (شركة مساهمة سعودية)
لما ورد في الفقــرة  فقــاً و) و1987 يونيو 29هـ (الموافـق 1407ذو القعدة  3تاريخ ب 59بالمرسوم الملكي رقم م/

 ).1987يونيو 23هـ (الموافق 1407شوال  26تاريخ ب) 245ـرار مجلس الـوزراء رقــم () من ق6(
 

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

 مصرف الراجحي
 شارع العليا العام

  11411الرياض  – 28 .ب .ص
 المملكة العربية السعودية

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

بمزاولة العمليات المصرفية  المصرفقوم يألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله ووفقاً و
بتأسيس بعض الشركات التابعة المصرف لحسابه أو لحساب الغير، داخل المملكة وخارجها. كما قام  االستثماريةو

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

 الشرعية الهيئة

 أعمال خضوع لضمان شرعية هيئة لدى المصرف ،االسالمية الشريعة أحكام مع أعماله بتوافق المصرف من التزاماً 
 .بشأنها الالزمة القرارات وتصدر المصرف أعمال من العديد في الهيئة وتنظر ورقابتها لموافقتها المصرف

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2

 أسس اإلعداد

بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة  المصرفقوم ي
عد ي. كما ) المتعلق بالقوائم المالية المرحلية34ومعيار المحاسبة الدولي رقم (عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

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

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

 .2014ديسمبر  31جنب مع القوائم المالية السنوية للمصرف للسنة المنتهية في  إلى اً جنب تتم قراتهاويجب أن 
 

إستخدام بعض األحكام والتقديرات  من اإلدارة إن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب
لموجودات، لمعروضة لق السياسات المحاسبية، والمبالغ اواإلفتراضات المحاسبية الهامة والتي تؤثر على تطبي

 المطلوبات، الدخل والمصاريف. قد تختلف نتائج األعمال الفعلية عن هذه التقديرات.
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 ( تتمة ) ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2

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

  .2014ديسمبر  31في المالية الموحدة للسنة المنتهية 
 

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

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

 للمصرف. القوائم المالية المرحلية الموجزة
 

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

ى لالقدرة ع امع المنشأة ويكون لديه االحق في عائدات متنوعة من خالل تعامله اأو يكون لديهالمجموعة  تمارس

 على تلك المنشأة. االتأثير على تلك العائدات من خالل سيطرته

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

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

 .فيها المستثمر الشركات في اآلخرين التصويت حق حاملي مع التعاقدية الترتيبات -
 .أخرى تعاقدية ترتيبات عن الناشئة الحقوق -
 والممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية مثل حصص الملكية. للمجموعة ةالمحتملو الحالية التصويت حقوق -

 
 كان حال في ال، أم فيها المستثمر المنشأة على ت تسيطركان إذا ما فترةكل في نهاية  تقييمال بإعادة المجموعة قومت

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

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

اعتباراً من تاريخ الشراء وحتى تاريخ  رحليةخالل الفترة في قائمة الدخل الشامل الم المستبعدةالتابعة المشتراة أو 
 ، حسب ما هو مالئم.البيع
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 ) تتمة ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( -2
 

وأي دخل ومصاريف غير محققة نشأت من المعامالت الداخلية مع الشركات  األرصدة الداخلية مع الشركات التابعة،
التابعةعند اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة، يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة كاألرباح 

 غير المحققة، وذلك فقط للدرجة حيث ال يوجد دليل على االنخفاض في القيمة 
 

(يشار إليهم مجتمعين  المرحلية الموجزة الموحدة، القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة م الماليةالقوائتشمل 
المرحلية الموجزة  القوائم المالية، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن 2015 سبتمبر 30كما في . بالمجموعة)

 الموحدة:
 

 نسبة الملكية ٪ اسم الشركة التابعة
 

 2015 2014  
 / شركة الراجحي للتطوير

 لسعوديةا
مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة 100 100

من  لمصرفالتمويل العقاري ل لدعم برامج السعودية
سندات ملكية العقارات تحت اسمها ب اإلحتفاظخالل نقل و

 الممتلكاتبعض  بيعإيرادات تحصيل نيابة عن البنك، و
خدمات االستشارات  قديمالبنك، وتلتي تباع من قبل ا

تسجيل العقارات، ، وتقديم خدمة الهندسيةالعقارية و
 ف على تقييم العقارات.اشراإلو

 شركة الراجحي 
 المحدودة / ماليزيا  

إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية  مصرف 100 100
 في ماليزيا. يعملو منشأ، 2013عام لاإلسالمية 

 شركة الراجحي 
 المالية / السعودية  

مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة 100 100
 قديم خدماتأو لت رئيسي و/ كوكيل عمللت السعودية

 اتدارة و االستشاراإلالوساطة المالية، والتأمين و
 .والترتيبات و الحفظ

 البنك المركزي الكويتي. مسجل في 100 100 مصرف الراجحي / الكويت
عمل يفي المملكة االردنية الهاشمية  عامل أجنبي فرع 100 100 مصرف الراجحي / األردن

جميع االعمال المالية والمصرفية واالستثمارية  بتقديم
واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واالحجار الكريمة وفقا 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية وقانون البنوك النافذ.
 شركة وكالة تكافل 

 الراجحي / السعودية  
مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة 99 99

كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا  عمللت السعودية
 إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.

 شركة الراجحي للخدمات
 100 100  االدارية / السعودية  

مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة
 .خدمات التوظيف تقديمل السعودية

 
ُ جميع الشركات التابعة مملوكة  نأ بما  غير تعتبر مسيطرةالغير  حصصال نفإمن قبل المصرف،  كلياً  شبهاو  كليا

  .عنها اإلفصاح يتم لم وبالتالي جوهرية
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة ) -2
 

 المحاسبيةالسياسات 

إن السياسات المحاسبة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في 
التعديالت على المعايير الحالية كما تطبيق عدا  ما .2014ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

على الفترة الحالية  يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدةهو مذكور أدناه، والتي ال 
 أو السابقة والتي من غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على الفترات المستقبلية:

 
وما  2014 يوليو 1من  المطبق على الفترات السنوية ابتداءً  – 19المحاسبة الدولي رقم ر امعيالتعديالت على  •

برامج المزايا المحددة التي تتضمن مشاركات من الموظفين و/ أو أطراف أخرى. تتيح هذه بعده، المتعلق ب
التعديالت، عند الوفاء بشروط محددة، إمكانية عدم التقيد بالمتطلبات المقترحة في التعديالت الصادرة خالل العام 

راف األخرى بالفترات المقدم فيها الخدمة بموجب خطة والتي تتطلب ربط اسهامات الموظفين أو األط 2011
لتوزيع االستفادة على الفترات أو على أساس القسط الثابت. وتتيح هذه التعديالت خيار تخفيض تكلفة الخدمة 

 خالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة وذلك عند الوفاء بشروط محددة.
 

 2013-2011و  2012-2010 الخاص��ة بالتق��ارير المالي��ة لل��دوراتالتط��ويرات الس��نوية عل��ى المع��ايير الدولي��ة  •
 وما بعده. ويرد ملخص التعديالت كما يلي: 2014يوليو  1المطبقة على الفترات السنوية ابتداًء من 

 
ش�روط االس�تحقاق" م�ن وال�ذي ت�م تعديل�ه ليوض�ح تعري�ف " 2المعيار ال�دولي الخ�اص بالتق�ارير المالي�ة رق�م  -

 "شروط األداء" و "شروط الخدمة". عريفخالل الفصل بين ت
 قياس ولتوضيح تصنيف  تعديله تماالعمال "  اندماج"  3الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  المعيار -

المحاسبة  علىينطبق  ال المعيارتم تعديله أيضا للتوضيح ان  الذيو ،االعمال اندماجفي  المحتمل العوض
  . 11في المعيار الدولي الخاص للتقارير المالية رقم  المشتركة الترتيبات على

"القطاع��ات التش��غيلية" وال��ذي ت��م تعديل��ه ليتطل��ب بوض��وح  -8المعي��ار ال��دولي الخ��اص بالتق��ارير المالي��ة رق��م  -
  اإلفصاح عن األحكام التي اتخذتها اإلدارة لتطبيق معايير تجميع القطاعات.

وال�ذي ت�م تعديل�ه لتوض�يح قي�اس األرص�دة الدائن�ة والمدين�ة  13المالي�ة رق�م المعيار الدولي الخاص بالتقارير  -
قصيرة األجل التي ال تحمل معدل عائد على أساس المبالغ المفوترة بدون احتساب الخص�م، ف�ي ح�ال إذا ك�ان 

ق�ود أثر الخصم غير جوهري. كما تم تعديله لتوض�يح إمكاني�ة تطبي�ق االس�تثناءات المتعلق�ة بالمح�افظ عل�ى الع
بغ�ض  9والمعيار ال�دولي الخ�اص بالتق�ارير المالي�ة رق�م  39المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

النظر عن مدى استيفائها لش�روط التص�نيف كموج�ودات أو مطلوب�ات مالي�ة بموج�ب معي�ار المحاس�بة ال�دولي 
  .32رقم 

 -38ات" ومعي��ار المحاس��بة ال��دولي رق��م "الممتلك��ات والمص��انع والمع��د -16معي��ار المحاس��بة ال��دولي رق��م  -
"الموجودات غير الملموسة" واللذان تم تعديلهما لتوضيح متطلبات نموذج "إعادة تقييم" من خالل اإلقرار بأن 
إع��ادة التقي��يم لمجمع��ات االس��تهالك (اإلطف��اء) ال يس��توجب ف��ي جمي��ع األح��وال التناس��ب م��ع قيم��ة التغي��ر ف��ي 

  ل.إجمالي القيمة الدفترية لألص
"اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة"، ت�م توس�يع نط�اق تعري�ف األط�راف  -24معيار المحاسبة الدولي رقم  -

ذوي العالقة لتشمل المنشأة اإلدارية التي تقدم خدمات موظفين رئيسية لمص�در التق�ارير المالي�ة بش�كل مباش�ر 
 أو غير مباشر.
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  إدارة المخاطر المالية
 للس��نة الموح��دة  المالي��ة الس��نوية ق��وائمالق م��ع تل��ك المفص��ح عنه��ا ف��ي تتف�� مص��رفالمخ��اطر المالي��ة للأه��داف 

 .2014ديسمبر  31المنتهية في 
 
 

 صافي - االستثمارات - 3

 مما يلي: االستثماراتتكون ت
 السعودية الرياالتبآالف  
 2014سبتمبر  30  2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 ) مراجعة غير(   ) مراجعة(   ) مراجعة غير(  

 22.953  23.660  72.486 )1-3( في شركة زميلة استثمار

      بالتكلفة المطفأة ةمسجل استثمارات
 39.845.640  39.866.296  41.435.332 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى مرابحات
 1.631.389  1.507.939  1.637.362 صافي – ومرابحات صكوك

 41.477.029  41.374.235  43.072.694 بالتكلفة المطفأة ستثمارات المسجلةالمجموع ا
      

 من خالل العادلة قيمتها مدرجةاستثمارات 
      قائمة الدخل  
      

 937.473  786.257  693.461 شركات أسهم
 128.504  124.331  1.265.091 مشتركة صناديق

 العادلة قيمتها المدرجة اإلستثمارات مجموع
 1.065.977  910.588  1.958.552 من خالل قائمة الدخل  
      

 242.593  241.140  241.010 صناديق مشتركة – للبيع متاحة استثمارات

 42.808.552  42.549.623  45.344.742 اإلستثمارات مجموع

م���ن أس���هم ٪) 22.5: 2014س���بتمبر  30٪) (22.5: 2014ديس���مبر  31٪ (22.5يمتل��ك المص���رف نس���بة   3-1
، اس��تثمر 2015س��بتمبر  30أش��هر المنتهي��ة ف��ي  التس��عةخ��الل  ش��ركة تكاف��ل الراجح��ي، ش��ركة مس��اهمة س��عودية.

   مليون لایر سعودي والتي تمثل حصته في زيادة رأس مال الشركة. 45المصرف مبلغ 
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 صافي - التمويل - 4

 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 2014سبتمبر  30  2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30  
 ( غير مراجعة )  ( مراجعة )  ( غير مراجعة )  

        مسجل بالتكلفة المطفأة
 39.738.748  39.720.497  40.229.579  متاجرة شركات

 151.224.977  153.883.993  158.940.439  بيع بالتقسيط
 14.515.480  14.433.268  13.259.012  مرابحات

 404.234  440.799  140.140  فيزا –بطاقات ائتمانية 
 205.883.439  208.478.557  212.569.170  التمويل العامل

 
 

     
 3.157.488  2.655.729  2.910.924  التمويل غير العامل

 209.040.927  211.134.286  215.480.094  إجمالي التمويل
 

 

     
 )5.393.423(  )5.194.326(  )5.569.762(  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 203.647.504  205.939.960  209.910.332  صافي التمويل

 
 ودائع العمالء  - 5

 مما يلي:ودائع العمالء كون تت

 الرياالت السعوديةبآالف   
 2014سبتمبر  30  2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30  
 ( غير مراجعة )  ( مراجعة )  ( غير مراجعة )  

 224.460.350  228.791.014  253.193.013  الطلب ودائع تحت
 21.519.539  22.513.661  8.400.390  استثمارات ألجل

 4.049.103  4.772.372  3.887.024  حسابات عمالء أخرى

 250.028.992  256.077.047  265.480.427  االجمالي
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 محتملةاللتزامات الاأموال المضاربة و - 6

 لتزامات المحتملة مما يلي:الالمضاربة واتتكون أموال 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 2014سبتمبر  30  2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30  
 ( غير مراجعة )  ( مراجعة )  ( غير مراجعة )  

       أموال المضاربة
 13.976.238  12.947.486  14.588.484  استثمارات عمالءمضاربات و

       
       التزامات محتملة

 4.009.763  4.379.984  3.613.208  االعتمادات المستندية والقبوالت
 7.569.479  7.386.363  7.293.922  خطابات الضمان
 5.265.310  7.084.928  4.120.301  ئتمان االلمنح  ة للنقضالتزامات غير قابل

 16.844.552  18.851.275  15.027.431  محتملةال االلتزامات مجموع
       
أموال المضاربة وإلتزامات  جماليإ

 محتملة
 

29.615.915  31.798.761  30.820.790 

 
إن المصرف طرف في قضايا في سياق األعمال اإلعتيادية والتي تم الدفاع عنها. بينما ال يمكن تحديد النتائج النهائية 

 يةال تتوقع إدارة المصرف أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على القوائم المال .وجه اليقين  ىعل القضايالتلك 
 المرحلية الموجزة الموحدة. المالية القوائم ضمن بالفعلماهو منصوص  باستثناء للمصرف الموجزة الموحدة المرحلية

 االحتياطات األخرى - 7

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

لموظفين محددين مؤهلين. تمثل أسعار ممارسة  ههميمنح المصرف أسذلك، تتضمن خيارات أسهم الموظفين حيث 
البرنامج لهؤالء الموظفين. إن شرط منح هذه الخيارات هو  منحخيارات األسهم القيمة السوقية لهذه األسهم بتاريخ 

إكمال الموظف سنتين من التوظيف بالمصرف. تتوقف ممارسة الموظفين لحقوق خيارات هذه األسهم على الوفاء 
ات الربحية والنمو بالمصرف. ليس لدى المصرف أي التزامات قانونية أو متوقعة العادة شراء أو ببعض متطلب

ال يوجد اي تغير في تقدير زكاة  ، 2015سبتمبر  30المنتهية في  شهرخالل فترة التسعة ا .نقداً  الخياراتتسوية هذه 
 31 في المنتهية للسنة السنوية المالية القوائم في عنه مفصح هو كما الزكوي المصرف موقف ظل حيث المصرف،

 .2014 ديسمبر
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 دخل العمليات األخرى - 8

 فيما يلي تحليل لدخل العمليات األخرى 
 

 أشهر المنتهية في لتسعةلفترة ا لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 2014سبتمبر  30 0152 سبتمبر 30 2014سبتمبر  30 0152 سبتمبر 30

52B30.477 27.947 13.066 6.614 توزيعات أرباح 

53B22 5.845 22 2 ومعدات ممتلكات ربح بيع 

54Bدخل االستثمار في شركة زميلة 
3.243 2.592 3.826 1.031 

55B)  ات بالقيمة العادلة/ ربح استثمار)خسارة 
 على قائمة الدخل  

)175.542( 54.678 )106.872( 149.104 

57B 64.280 115.209 26.069 42.956 ايرادات أخرىصافي 

58B244.914 45.955 96.427 )122.727( االجمالي 

 

 النقد وما في حكمه - 9

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

 الرياالت السعوديةبآالف  
 2014سبتمبر  30  2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 مراجعة )( غير   ( مراجعة )  ( غير مراجعة ) 

 11.705.427  8.963.159         11.282.101 نقد
العربي السعودي  أرصدة لدى مؤسسة النقد

 822.753  9.140.784         5.513.208  (حسابات جارية) والبنوك المركزية
 والمؤسسات المالية  مطلوبات من البنوك

 1.831.753  4.128.042  4.176.325 )1-9) (مرابحاتاألخرى (حسابات جارية و  

 14.359.933  22.231.985  20.971.634 اإلجمالي

 خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها. األخرى المرابحات المطلوبة من البنوكتستحق  9-1
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 األعمال قطاعات - 10

 مراجعته�ا ي�تم والت�ي لمص�رفا بأنش�طة الخاص�ة الداخلي�ة اإلداري�ة التق�ارير أس�اس على األعمال قطاعات تعريف يتم
 .للقطاعات األداء وتقييم الموارد توزيع ألغراض وذلكصانعي القرار الرئيسى بالمصرف  بواسطة دورياً 

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

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

 
ثالث شركات  منها شركات تابعة سبعنشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وله  مصرفال يمارس

 ة.مسجلة خارج المملك
 

 قطاعات مصرفية رئيسية وهي: أربعةمن مصرف تكون اليألغراض إدارية 

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

 والحواالت.

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

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

وخدمات  المشتركةيشمل استثمارات االفراد والشركات في الصناديق  : والوساطة االستثمارخدمات قطاع 
 .االستثماريةالمتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ 
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دخل اجمالي ، و2014و  2015سبتمبر  30في كما  ةـجموعالمات ــودات ومطلوبــجمالي موجإب فيما يلي تحليـالً 
لكل قطاع من قطاعات  التاريخ ذلكفي   تينالمنتهي أشهر التسعة يتلفتروصافي الدخل ومصروفات العمليات 

 األعمال:
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

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

 االستثمار والوساطة
 

 االجمالي

 325.212.629 1.774.227 91.857.156 60.963.241 170.618.005 اجمالي الموجودات

 280.252.885 130.903 3.652.786 48.431.698 228.037.498 اجمالي المطلوبات

 7.695.573 29.558 100.150 1.405.977 6.159.888 اجمالي دخل التمويل و االستثمارات
 )223.265( - )4.243( )133.962( )85.060( ستثمارات ألجلمن االعمالء العائد 

 1.854.665 344.315 35.775 384.955 1.089.620 صافي أتعاب الخدمات المصرفية
 779.037 - 779.037 - - صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية

 45.955 64.187 (154.100) 8.627 127.241 األخرى ) العملياتخسارة(دخل

 10.151.965 438.060 756.619 1.665.597 7.291.689 لعملياتا اجمالي دخل

 )1.409.190( - - )325.002( )1.084.188( مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل 
 )294.977( )3.037( )1.908( )4.343( )285.689( استهالك واطفاء

 )3.266.488( )108.803( )39.935( )254.707( )2.863.043( العمليات األخرى مصاريف

 )4.970.655( )111.840( )41.843( )584.052( )4.232.920( لعملياتمصاريف ااجمالي 

 5.181.310 326.220 714.776 1.081.545 3.058.769 صافي دخل الفترة
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ( غير مراجعة ) 2014سبتمبر  30
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة
 

 االجمالي

 298.713.642 1.213.426 75.824.253 61.579.838 160.096.125 اجمالي الموجودات

 258.274.045 - 4.254.985 58.528.661 195.490.399 اجمالي المطلوبات

 7.597.732 30.824 126.937 1.297.268 6.142.703 اجمالي دخل التمويل و االستثمارات
 (299.289) (1.475) (33.106) (154.611) (110.097) ستثمارات ألجلمن االعمالء العائد 

 2.327.025 417.028 31.882 461.596 1.416.519 المصرفية صافي أتعاب الخدمات

 710.552 - 710.552 - - صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية

 244.914 - 180.600 - 64.314 دخل العمليات األخرى

 10.580.934 446.377 1.016.865 1.604.253 7.513.439 لعملياتا اجمالي دخل

 (1.889.142) - - (669.921) (1.219.221) مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل 

 (307.739) (3.795) (202) (6.151) (297.591) استهالك واطفاء

 (3.067.687) (114.114) (47.037) (243.909) (2.662.627) العمليات األخرى مصاريف

 (5.264.568) (117.909) (47.239) (919.981) (4.179.439) لعملياتمصاريف ااجمالي 

 5.316.366 328.468 969.626 684.272 3.334.000 دخل الفترةصافي 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 11
 

 ومستوياتها العادلة القيمة تحديد

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

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

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

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

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

 :القياس، ويتم قياس القيمة العادلة على افتراض تحقق أي من السوق في تاريخ بين المتعاملين في
 

 أو المطلوبات، وأللموجودات  متاح سوق أساسيوجود  •
 .المطلوبات وأفي حال عدم وجود سوق اساسي،  ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات  •

 
قائمة المركز المالي، ال تختلف جوهرياً عن القيمة المدرجة في القوائم  المشمولة فيإن القيم العادلة لألدوات المالية 

فأة، ال تختلف جوهرياً عن إن القيم العادلة للتمويل المستحق من وإلى البنوك والمسجل بالتكلفة المط .المالية الموحدة
ياً في السوق ألدوات مالية مماثلة ال الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية ألن أسعار العموالت السائدة حالالقيمة 

 تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها وعلى المدى القصير األجل بالنسبة للتمويل من وإلى البنوك.
 

 فيما يلي تحليالً بالموجودات بالقيمة العادلة:
 

 الرياالت السعوديةبآالف   2015سبتمبر  30
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة
 1.958.552 23.461 1.265.091 670.000 من خالل قائمة الدخل   

 241.010 - 241.010 - موجودات مالية متاحة للبيع

 670.000 1.506.101 23.461 2.199.562 

المصنفة ضمن المستوى  العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيعاالستثمارات المدرجة بقيمتها تمثل 
الثاني على صناديق مشتركة، تحدد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة 

 .المركز المالي المرحلية الموحدة
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 ( تتمة ) الماليةللموجودات والمطلوبات العادلة  القيمة  - 11
 

تشتمل االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة المصنفة ضمن المستوى الثالث على استثمارات في حقوق ملكية مسجلة 
 بالتكلفة لعدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه. 

 
 الرياالت السعوديةبآالف   2014 ديسمبر  31

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

قيمتها العادلة بمدرجة  موجودات مالية
 910.588 23.492 124.331 762.765 من خالل قائمة  الدخل 

 241.140 - 241.140 - متاحة للبيع موجودات مالية

 762.765 365.471 23.492 1.151.728 
 

 مع األطراف ذات العالقةمعامالت  - 12

خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة. وتخضع تلك المعامالت مع أطراف ذات عالقة  المصرف تعاملي
 المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. لضوابطل

 
 : سبتمبر 30في  تينالمنتهي تينوللفتر يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في فيما

 
 الرياالت السعوديةبآالف  
 2014سبتمبر  30  2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 

       ) مراجعة غير(   ( مراجعة )  ) مراجعة غير(  العالقة ذات الجهة
      وأعضاء اإلدارة العليا: االدارة مجلس في أعضاء

 4.294.893  4.686.529  1.172.216 تمويل •
 441.847  421.889  384.421 * محتملة والتزامات تعهدات •
 -  40.301  70.656 حسابات جارية •

 من ٪5 من أكثر يملكون( نوأخر نورئيسي ونمساهم
      ):المصرف مال رأس

 22.588  22.386  23.110 مطلوبات أخرى •

مجلس      في أعضاء بكفالة ومؤسسات شركات
ومساهمون رئيسيون اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا 

   أخرون:

  

  

 1.427.847  1.395.782  402.949 تمويل •

 25.669  4.667  - محتملة والتزامات تعهدات •

      :مشتركة صناديق

 371.097  365.471  1.506.101 مشتركة صناديق في استثمارات •

 * بنود خارج قائمة المركز المالي
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 ) تتمة ( العالقةمع األطراف ذات معامالت   -12
 فيما يلي تحليالً بااليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 
 باالف الرياالت السعودية  باالف الرياالت السعودية 
 في المنتهية أشهر التسعة لفترة  في المنتهيةر أشه الثالثة لفترة 
 2014سبتمبر  30  2015سبتمبر  30  2014سبتمبر  30  2015سبتمبر  30 

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

 59.695  48.451  24.161  15.013 دخل التمويل

 10.346  3.903  1.900  1.348 مصاريف تذاكر مدفوعة لشركة زميلة

 1.059  1.059  353  353 ومصروفات متعلقة بهامباني  إيجارات

 3.375  3.900  1.125  1300 وبدالت أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 
  

 :دارة التنفيذيةبمزايا اإلتحليالً  يما يليف
 

 باالف الرياالت السعودية  باالف الرياالت السعودية 
 في المنتهية أشهر التسعة لفترة  في المنتهيةر أشه الثالثة لفترة 
 2014سبتمبر  30  2015 سبتمبر 30  2014سبتمبر  30  2015سبتمبر  30 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة) 

 21.317  14.231  5.400  2.087 مزايا قصرة األجل

 1.079  829  429  350 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  

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

 
 رأس المال - 13

ريـال  10مليون سهم وذلك بواقع  1.625يتكون رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 
ريـال  10سهم كأسهم منحة وذلك بواقع  125.000.000إصدار المصرف اقترح مجلس إدارة  .للسهم الواحد

قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  من ذلك على الموافقةودي للسهم الواحد، و تمت سع
 ).2014إبريل  14هـ (الموافق 1435جمادى اآلخرة  14بتاريخ  ةللمصرف المنعقد

 
  السهم يةربح - 14

أساس صافي  علىم 2014م و 2015سبتمبر  30في  اشهر المنتهيتين  التسعةو  الثالثة فترةلسهم لا يةتم احتساب ربح
 في كل نهاية فترة. المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة علىدخل الفترة مقسوما 
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 كفاية رأس المال - 15

تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي 
على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ، والحفاظ على وجود رأس  والحفاظ  السعودي،
 مال قوي.

من قبل إدارة  المصرف، وتتطلب  بشكل يومي يتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس المال النظامي
ن رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى م

 ٪.8وهو دنى ألاالمخاطر عند أو تزيد عن الحد بالموجودات المرجحة  إلىاجمالي رأس المال النظامي 
 

يقوم المصرف باستخدام األساليب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لقياس مدى كفاية رأس المال، 
المحتملة وذلك  االلتزاماتالمؤهل مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات ووذلك بمقارنة بنود رأس المال 

 الظهار مخاطرها النسبية كما هو مبين بالجدول أدناه:
 

 الرياالت السعوديةبآالف  
 2014سبتمبر  30  2014ديسمبر  31  2015سبتمبر  30 
 ( غير مراجعة )  ( مراجعة )  ( غير مراجعة ) 

 201.353.197  202.080.035  211.639.155 المخاطرب المرجحة للموجودات االئتمان مخاطر
 23.575.018  23.971.738  23.971.738 المخاطرب المرجحة للموجودات العمليات مخاطر
 1.516.075  683.906  7.180.725 المخاطرب المرجحة للموجودات السوق مخاطر
 226.444.290  226.735.679  242.791.618 المخاطربالمرجحة  لموجوداتا اجمالي

      
 40.439.597  41.896.194  44.959.744 األول المستوى -األساسي المال رأس
 2.516.915  2.526.000  2.645.489  الثاني المستوى -األساسي المال رأس

 42.956.512  44.422.194  47.605.233 والمساند األساسي المال رأس اجمالي
      

      نسبة معدل كفاية رأس المال
 %17.86  ٪18.48  %18.52 األساسي

 %18.97  ٪19.59  %19.61 األساسي والمساند
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  الموزعةاألرباح  - 16

هـ 1436 األولى ىجماد 10للمصرف في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  العاديةغير  العمومية الجمعية وافقت
 31) على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2015 مارس 1(الموافق 
( خمسة وسبعون هللة لكل   0.75 مليون لایر سعودي وذلك بواقع 1.218,75 بمبلغ صافي قدره 2014ديسمبر 

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

هـ 1435ة جمادي األخر 14 رف في اجتماعها الذي عقد بتاريخللمص العاديةغير  العمومية الجمعية وافقت
 31الية المنتهية في ) على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة الم2014أبريل  14(الموافق 
بعد حسم  للسهم الواحد،لایر سعودي  1قع مليون لایر سعودي وذلك بوا 1.500بمبلغ صافي قدره  2013ديسمبر 

 مليون ريـال سعودي. 750بمبلغ الزكاة على المساهمين 
 

توزيع أرباح على المساهمين عن النصف األول من السنة  2015يوليو  6بتاريخ  مجلس إدارة المصرف قرر
لایر سعودي للسهم الواحد بعد  نصفمليون لایر سعودي وذلك بواقع  812.5لمالية الحالية، بمبلغ صافي قدره ا

  .حسم الزكاة على المساهمين
 

 أرقام المقارنة - 17

 شى مع تصنيفات الفترة الحالية.اأعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتم
 

 )3افصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل ( - 18

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

ال تخضع للمراجعة من قبل مراجعي الحسابات  اإلفصاحاتمطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. إن تلك 
 القانونيين للمصرف.
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2015.( 
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