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 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ا  تشكل جزء( 37( إلى )1من )إن اإليضاحات المرفقة 
 

 

 2114  5132  إيضاحات الموجودات

      

 العربي السعودي أرصدة لدى مؤسسة النقدو نقد

 4 األخرى والبنوك المركزية  

 

5.01210.32  3355855377 

 1655165218  520.330122  5 والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات من البنوك

 42.549.623  20.22..1.0  6 االستثمارات 

 205.939.960  .531053.0.2  7 صافي  -التمويل 

 -  301210111  8 عقاريةاستثمارات 

 458135941  0.13..202  8 صافي - ممتلكات ومعدات

 453165446  202130531  9 موجودات أخرى

 31757115555  .132023.022   الموجودات إجمالي

      المساهمينالمطلوبات وحقوق 

      المطلوبات

 251355237  2022.0552  11 والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات للبنوك

 25651775147  .522055.0.2  11 ودائع العمالء

 756135177  03.20213.  14و  12 مطلوبات أخرى

 26558155361  102.2..52.0   المطلوبات إجمالي

      المساهمينحقوق 

 16.250.000  3205210111  13 رأس المال

 16.250.000  3205210111  14 إحتياطي نظامي

 255985599  0.22...50  14 احتياطيات أخرى

 4.828.845  02220111.   أرباح مبقاة

 159685751  502.20111  22 والزكاة إجمالي أرباح مقترح توزيعها

 4158965194  22021.0122   المساهمينحقوق  إجمالي

   المساهمينالمطلوبات وحقوق  إجمالي
132023.022.  31757115555 
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 الموحدة الدخلقائمة 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 
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 2114  5132  إيضاحات 

      الدخل

 1152125518   31052.01.1  16 من التمويل واالستثماراتدخل الإجمالي 

 (3955198)  (.021..5)  16 ستثمارات ألجلوالبنوك والمؤسسات المالية لإلالعمالء  اتعائد

 958175321   0.2.0.25.  16 من التمويل واالستثماراتدخل الصافي 
      

 257385465   50.1201.3  17 صافي أتعاب الخدمات المصرفية

 9525156   0222...   صرف عمالتصافي أرباح 

 1595133   31103.2  18 العمليات األخرىدخل 

 1356665974    2..310.220   إجمالي دخل العمليات
      

      المصاريف

 255145113   502230121  19 رواتب ومزايا الموظفين 

 2575133   .5210.3   إيجارات ومصاريف مباني

 4125716   ..1.201  8 ستهالك وإطفاءا

 153315328   301.20521  21 وإدارية أخرىمصاريف عمومية 

 253125179   30.2.0152  3 - 7 صافي –االنخفاض في قيمة التمويل  مخصص

 45443   202.2  28 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 658315812   202320.11   إجمالي مصاريف العمليات
      

 658365172   031101.2.   للسنة دخلالصافي 

 مليون 15625  مليون 30252  21و  13 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

 4521   .201  21 )باللاير السعودي( األساسي والمخفض السهم يةربح
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5132  2114 

 658365172   031101.2.  ايضاحات صافي الدخل للسنة

      

االخر المعاد تصنيفها أو التي من الممكن أن يعاد  الشامل الدخل بنود

  :الحقةمستقبال في قائمة الدخل الموحدة في فترات  تصنيفها

 

   

      للبيع متاحة استثمارات -

 35679   (5120.32)  32 العادلة القيمة في التغير صافي -

 (133)  3220131  32 الموحدة الدخل قائمة إلى المحولة المبالغ صافي -

  أجنبية عملياتناتجة عن ترجمة  صرف عمالت فروق -
 

(32.0...)  (685561) 

   للسنة األخر الشامل الدخل إجمالي
20.3.05.1 

 
657715157 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ا  تشكل جزء (37( إلى )1من ) إن اإليضاحات المرفقة



 

 المصرفية لالستثمارشركة الراجحي 

 ( مساهمة سعودية) شركة 

 الموحدةالتغيرات في حقوق المساهمين قائمة 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 
 الرياالت السعودية (بآالف ) 
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 أخرى ياتاحتياط احتياطي نظامي رأس المال إيضاحات

 

 أرباح مبقاة

 إجمالي أرباح

 مقترح توزيعها

 االجمالي والزكاة

5132        

 203.2..230 30.2.0.21 20.5.0.22 ..02..502 3205210111 3205210111  5132يناير  3في كما الرصيد 

 - (210111.) - 210111.  - - 22 االحتياطيات األخرىل الى المحو  

 (3053.0.21) (3053.0.21) - - - -  2114 نصف الثاني منتوزيعات أرباح مدفوعة عن ال

 (350211.) - (350211.) - - - 22 2115توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن النصف األول من 

 (20351) - (20351) - - -  تسويات فترة سابقة

 (5120.32) - - (5120.32) - -  متاحة للبيع الستثمارات لال صافي التغير في القيمة العادلة

لة إلى قائمة الدخل   3220131 - - 3220131 - -  الموحدةصافي المبالغ المحو 

 (...32.0) - - (...32.0) - -  عمالت أجنبية ترجمةصافي الحركة في احتياطي 

 (5..5330) - - (5..5330) - -  مباشرة في حقوق الملكية المعترفصافي الدخل 

 031101.2. - 031101.2. - - -  صافي الدخل للسنة

 20.3.05.1 - 031101.2. (5..5330) - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 20131 - - 20131 - - 14 برنامج أسهم الموظفين

ل الى الزكاة المستحقة والمدرجة ضمن المطلوبات األخرى  (32101.2) - - (32101.2) - - 14و  12 المحو 

 - 502.20111 (502.20111) - - - 22و  14 إجمالي توزيعات األرباح المقترحة والزكاة

 22021.0122 502.20111 02220111. 0.22...50 3205210111 3205210111  5132ديسمبر  13في كما الرصيد 

 
 
 
 
 
 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ا  تشكل جزء (37( إلى )1من ) إن اإليضاحات المرفقة

 

 



 

 المصرفية لالستثمارشركة الراجحي 

 ( مساهمة سعودية) شركة 

 الموحدةالتغيرات في حقوق المساهمين قائمة 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 
 الرياالت السعودية (بآالف ) 
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 احتياطي نظامي رأس المال إيضاحات 

 ياتاحتياط

 أخرى

 

 أرباح مبقاة

 إجمالي أرباح

 مقترح توزيعها

 االجمالي والزكاة

5132        

 3854975715  252515111  451865423  251615292  1551115111 1551115111  5132يناير  3في كما الرصيد 

 - (7515111) - 7515111  - - 55 االحتياطيات األخرىل الى المحو  

 (155115111) (155115111) - - - -  2113توزيعات أرباح مدفوعة عن النصف الثاني من 

 (156255111) - (156255111) - - - 55 2114توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن النصف األول من 

 - - (152515111) - - 152515111  أسهم منحة مصدرة

ل إلى االحتياطيات النظامية  - - (152515111) - 152515111 -  المحو 

 35679  - - 35679  - -  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

لة إلى قائمة الدخل الموحدة  (133) - - (133) - -  صافي المبالغ المحو 

 (685561) - - (685561) - -  عمالت أجنبية ترجمةصافي الحركة في احتياطي 

 (655115) - - (655115) - -  مباشرة في حقوق الملكية المعترفصافي الدخل 

 658365172  - 658365172  - - -  صافي الدخل للسنة

 657715157  - 658365172  (655115) - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 115761  - - 115761  - - 32 برنامج أسهم الموظفين

ل الى الزكاة المستحقة والمدرجة ضمن   (2585438) - - (2585438) - - 32و  35 المطلوبات األخرىالمحو 

 - 1.968.750 1.968.750 - - - 55و  32 إجمالي توزيعات األرباح المقترحة والزكاة

 4158965194  1.968.750 4.828.845 255985599  1652515111 1652515111  5132ديسمبر  13في كما الرصيد 

 

 

 

      

 

الموحدة القوائم الماليةال يتجزأ من هذه  ا  تشكل جزء(  37( إلى )1من ) إن اإليضاحات المرفقة
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 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 الرياالت السعودية (بآالف ) 
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 للسنة المنتهية في   

 2114 ديسمبر 31  5132 ديسمبر 13  إيضاحات 

      ةالتشغيلي األنشطةمن  يةالنقد اتالتدفق
 658365172   031101.2.   الدخل للسنةي فصا

      األنشطة التشغيلية: النقد مني التعديالت لتسوية صافي الدخل الى صاف
 25495  .3110.1  18 مدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات خسائر

 4125716   ..1.201  8 استهالك وإطفاء
 (255615)  (20.23)  18 صافي – ممتلكات ومعدات بيعمكاسب 
 (685561)  (...32.0)   عمالت أجنبية ترجمةاحتياطي 
 253125179   30.2.0152  3 - 7  لفي قيمة التموي االنخفاض مخصص

 (15738)  (.20.2)  18 الحصة من الربح في الشركة الزميلة
 115761   20131   مصاريف برنامج أسهم الموظفين

      الموجودات التشغيلية ( النقص فيالزيادة)صافي 
 (715189533)  (.30.210.2)  4 والبنوك المركزية وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 (358125319)  (330.230.12)   مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (2154385914)  (205120.11)   تمويل

 35573  (1120.12)   استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
 (5755268)  (...15.0)   صافي – خرىاألموجودات ال

      الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية صافي
 (155145472)  ...502550   والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات للبنوك
 2454875934   3210.55   ودائع العمالء

 154585929  2.30252   مطلوبات أخرى

 659185534  (.121.33..)   يةالتشغيل من األنشطة الناتج)المستخدم في( النقد  صافي
      ةاإلستثماري األنشطةمن  يةالنقد اتالتدفق

 (9125215)  (2..303230)  8 شراء ممتلكات ومعدات
 -  (220111)   استثمارات في شركات زميلة

 (133)  (1..2320)   استثمارات متاحة للبيع
 (259775216)  1025302.1   بالتكلفة المطفأة استثمارات مسجلة

 -  (301210111)   عقاريةاستثمارات 
 315621   .0.2.   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (35857.943)  0225..1   ةاإلستثماري األنشطة( فيالمستخدم ) من اتجالن النقد يصاف
      األنشطة التمويليةمن  يةالنقد اتالتدفق

 (351255111)  (501130521)   توزيعات أرباح مدفوعة
 (2585438)  (32101.2)   زكاة مدفوعة

 (353835438)  (503.20252)   التمويلية المستخدم في األنشطة النقد يصاف
      

 (3325847)  (0.2.0212.)   وما في حكمهالنقد  فيصافي التغير 
 2255645832   2..5505130   السنةفي بداية كما  النقد وما في حكمه

 2252315985   3501.502.1  23  السنةفي نهاية كما  النقد وما في حكمه

      معامالت إضافية غير نقدية:
 المحققة من المكاسب / )الخسائر(صافي التغير في القيمة العادلة ناقصا  

 االستثمارات المتاحة للبيع  
  

(230.12) 
 

 35546 

 2585438   32101.2   تحويل الزكاة من اإلحتياطات األخرى إلى المطلوبات األخرى

الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ا  تشكل جزء( 37( إلى )1من ) إن اإليضاحات المرفقة
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 عام - 1

 التأسيس والعمل ( أ

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

م( وفقــا لما ورد في 7591يونيو 95هـ )الموافـق 7041ذو القعدة  3وتاريخ  95بالمرسوم الملكي رقم م/

 م(.7591يونيو 93هـ )الموافق 7041شوال  96( وتاريخ 909( من قـرار مجلس الـوزراء رقــم )6الفقــرة )
 

 هو كما يلي: مصرفوعنوان المركز الرئيسي لل 7474444456بموجب السجل التجاري رقم  المصرفعمل ي

 

 مصرف الراجحي
 شارع العليا العام

  33233الرياض  – .5 .ب .ص
 المملكة العربية السعودية

 
 

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

بمزاولة العمليات  المصرفقوم ياألساسي وألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله و

 965 عددهابلغ من خالل شبكة فروع ، ساب الغير، داخل المملكة وخارجهارية لحسابه أو لحالمصرفية واإلستثما

. ( فرعا   999: 9470 ديسمبر 37 ) 9479ديسمبر  37كما في  ، بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكةفرعا  

: 9470 ديسمبر 37 ) 9479ديسمبر  37كما في  موظفا  793310عدد موظفي المصرف اجمالي بلغكما 

)جنبا إلى جنب مع البنك المشار إليها فيما بتأسيس بعض الشركات التابعة المصرف كما قام   .( موظفا   773167

 كما هو موضح أدناه:ي يملك جميع أو غالبية حصصها ذيلي "بالمجموعة"( ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 ) تتمة ( الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 11 

 

 نسبة الملكية ٪ اسم الشركة التابعة

 

 5112     5112  

  /شركة الراجحي للتطوير 

 لسعوديةا

مسررجلة فرري المملكررة العربيررة  شررركة ذات مسررؤولية محرردودة 744 111

مرن خرالل  لمصررفالتمويرل العقراري ل لدعم برامج السعودية

لعقارات تحت اسرمها نيابرة عرن سندات ملكية اب اإلحتفاظنقل و

التري تبراع  الممتلكاتبعض  بيعإيرادات تحصيل ، ومصرفال

العقاريرررة خررردمات االستشررارات  قررديم، وتمصررررفمررن قبررل ال

ف علرى اشرراإلالهندسية، وتقرديم خدمرة تسرجيل العقرارات، وو

 تقييم العقارات.

 شركة الراجحي  المحدودة /

 ماليزيا 

إسرررالمي مررررخص بموجرررب قرررانون الخررردمات الماليرررة  مصررررف 744 111

 في ماليزيا. يعملو منشأ، 9473عام لاإلسالمية 

 شركة الراجحي   المالية / 

 السعودية

شررركة ذات مسررؤولية محرردودة مسررجلة فرري المملكررة العربيررة  744 111

الوسراطة  قديم خردماتأو لت رئيسي و/ كوكيل عمللت السعودية

والترتيبرررررات و  اتدارة و االستشررررراراإلالماليرررررة، والترررررأمين و

 .الحفظ

 شركة وكالة تكافل الراجحي / 

 السعودية

ذات مسررؤولية محرردودة مسررجلة فرري المملكررة العربيررة شررركة  55 99

كوكيررل لتسرريير أنشررطة وسرراطة التررأمين وفقررا  عمررللت السررعودية

 إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.

شركة الراجحي للخدمات االدارية / 

 744 111 السعودية 

شررركة ذات مسررؤولية محرردودة مسررجلة فرري المملكررة العربيررة 

 تقديم خدمات التوظيف.ل السعودية

 

ر غي تعتبر المسيطرةغير  الحصص فإنمن قبل المصرف،  كليا   شبهاو  كليا  جميع الشركات التابعة مملوكة  أن بما

  .اتم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله .عنها اإلفصاح يتم لم وبالتالي جوهرية
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 الهيئة الشرعيةب(  

هيئة شرعية لضمان  سيسهأحكام الشريعة االسالمية فقد أنشأ منذ تأمع  عمالهأمن المصرف بتوافق  التزاما  

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

 .الالزمة بشأنها

 

 اإلعدادأسس  - 5

 
 بيان االلتزام (أ 

طبقا  لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن المرفقة لقوائم المالية الموحدة اقوم المصرف بإعداد ي

كما  .الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الماليةلتقاريرلمؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية 

عقد التأسيس بالمملكة العربية وأمع نظام مراقبة البنوك كون متسقة المالية الموحدة لت عد المصرف قوائمهي

  .النظام األساسي للمصرفوالسعودية 

 

 واالعداد القياسأسس  (ب 

ستثمارات المدرج قياس القيمة العادلة لال باستثناءيتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية 

 .واالستثمارات المتاحة للبيع قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 

 12 خالل في تسوية االسترداد أو بشأن تحليال ويقدم. السيولة من أجل مركز الماليلل قائمته المصرف يعرض

فى ايضاح رقم  (الغير الحالي) تاريخ التقريربعد  شهرا من 12أكثر من والحالي( التقرير ) تاريخبعد شهرا من 

99/9.  

 

 وعملة العرض الوظيفية العملة (ج 

يتم تقريبها ألقرب للمصرف، و الوظيفيةيتم عرض وإظهار القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي بصفته العملة 

.ألف لاير سعودي، باستثناء ما يذكر خالف ذلك

 

 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية (د 

الدولية الخاصة بالتقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات  ن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعاييرإ

واالفتراضات المحاسبية الهامة والتي يمكن أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها. كما 

هذه يم ييتطلب ذلك أن تقوم االدارة باستخدام تقديراتها حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تق

التقديرات واالفتراضات واألحكـام بصورة مستمرة، ويتم احتسابها استنادا الى الخبرات السابقة والعوامل األخرى 

 .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
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والتي  تقريرفي تاريخ ال لعدم دقة التقديرات األخرى والمصادر الرئيسية األساسية المتعلقة بالمستقبل االفتراضات

 ،لية القادمةالماالمطلوبات خالل السنة للموجودات و على القيمة الدفترية إلى تعديل جوهري كبير يؤدي لها أثر

 المالية القوائم عند إعداد المتوفرة ماتوالمعلالتقديرات على و االفتراضات المصرف يستند .كما هو موضح أدناه

التغيرات في  بسبب قد تتغير، ومع ذلك، التطورات المستقبلية حول القائمةاالفتراضات الظروف و. الموحدة

 .عند حدوثها في االفتراضات هذه التغيرات وتنعكس. مصرفسيطرة ال ظروف خارجة عن أو السوق

 

 التمويلفي قيمة االنخفاض خسائر  (.
 

يقوم المصرف، بشكل ربع سنوي، بمراجعة محافظ التمويل الخاصة به، بشكل محدد وإجمالي، لتقييم خسائر اإلنخفاض في 

االقتصادية بما في ذلك مستويات البطالة، قيمتها. يأخذ التقييم في الحسبان البيانات من مخاطر تركيزات القرض والبيانات 

 مؤشرات أسعار العقارات ومخاطر الدولة وأداء مجموعات األفراد مختلفة.

 

ينطبق على المكون الفردي من المخصص االجمالي النخفاض القيمة على الموجودات المالية التي تم تقييمها بشكل فردي 

ة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع أن تصل إليها. في تقدير هذه التدفقات النخفاض القيمة، ويستند على أفضل تقدير اإلدار

النقدية، تقوم اإلدارة بوضع تقديرات حول الوضع المالي للمدين وصافي القيمة القابلة للتحقق من أي ضمانات ذات الصلة. 

دارة المصرف بتقديرفيما اذا كانت هنالك بيانات أو ولتحديد فيما إن كان هناك خسائر انخفاض في القيمة يجب تسجيلها، يقوم ا

معلومات )دليل موضوعي( تشير إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. ويمكن أن تشتمل هذه 

ء. تقوم اإلدارة األدلة على بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد من قبل مجموعة من العمال

باستخدام التقديرات بناء  على الخبرات السابقة بشأن خسائر االنخفاض في قيمة التمويل بعد األخذ بعين اإلعتبار خصائص 

مخاطر االئتمان والدليل الموضوعي على وجود انخفاض مماثل لعمليات التمويل التي تضمنتها المحفظة عند تقدير التدفقات 

منتظمة، تقييم المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتقليل  النقدية. يتم بصورة

أية فروقات بين الخسائر المقدرة والفعلية ويتم تقييم كل الموجودات المنخفضة القيمة ومزاياها وتمت الموافقة على استراتيجية 

 لة للتحصيل بشكل مستقل من قبل وظيفة مخاطر االئتمان.التجريب وتقديرات التدفقات النقدية قاب

 

يتم إنشاء المخصص الكلي لمجموعات من القروض المتجانسة باستخدام األساليب اإلحصائية مثل منهجية معدل الدحرجة 

حجم الخسائر.  وتقديرات الخسائر الداخلية. تستخدم منهجية التحليل اإلحصائي للبيانات التاريخية على المتعثرات إلى تقدير

تطبق اإلدارة الحكم لضمان أن تقدير الخسائر تصل إلى أساس من المعلومات التاريخية وتعديلها بشكل مناسب لتعكس 

الظروف االقتصادية ومزيج المنتجات في تاريخ التقرير. يتم تقييم معدالت الدحرجة ومعدالت الخسارة بانتظام ضد تجربة 

 الخسارة الفعلية.

 

لخسارة المتكبدة ولكن لم يعلن عنها بخسائر االئتمان الكامنة في محافظ القروض والسلف التي لها خصائص يغطي مخصص ا

مخاطر ائتمان مماثلة عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير إلى أنها تحتوي على عناصر هبوط ولكن عناصر الفردية 

الخسارة الجماعي، ترى اإلدارة العوامل مثل جودة  المنخفضة اليمكن حتى اآلن تحديدها. في تقييم الحاجة إلى مخصص

االئتمان، حجم المحفظة، تركيزات والعوامل االقتصادية. لتقدير المخصصات المطلوبة، يتم إجراء افتراضات لتحديد كيفية 

ية الحالية. صياغة الخسائر الكامنة وتحديد المتغيرات اإلدخال المطلوبة، على أساس الخبرة التاريخية والظروف االقتصاد

 تعتمد دقة البدالت تعتمد على افتراضات النموذج والمتغيرات المستخدمة في تحديد المخصص الكلي.
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 المتاحة للبيع والصكوكاالنخفاض في قيمة استثمارات األسهم   (2

. في تاريخ كل تقرير األسهم المتاحة للبيع استثمارات في قيمة نخفاضاال لتحديد مدى احكمه المصرفبدي ي

 ما إذا كان في تقييم تكلفتها. في القيمة العادلة لما دون ممتدأو  جوهريمدى وجود انخفاض ويشمل ذلك تحديد 

إن تحديد  .عند االعتراف المبدئي لألصل األصلية مقابل التكلفة القيمة العادلة في االنخفاض، يتم تقييم جوهريا

بتقييم  المصرفقوم يوفي سبيل إبداء مثل هذه األحكام، . ماحكإبداء أ" يتطلب لممتدا" أو" لجوهريا" االنخفاض

وأداء ، للشركة المستثمر فيها في الوضع المالي تدهور في سعر السهم. العاديمن بين عوامل أخرى، التقلب 

 استثماراتها في يقوم البنك بمراجعة. النقدية التشغيلية والتمويلية التقنية، والتدفقات والتغيرات في القطاع

تقييم  كما ينطبق على حكما مماثال وهذا يتطلب. منخفضة كانتتقييم ما إذا تاريخ كل تقرير ل في كوكالص

ندما يكون هناك دليل ع االنخفاض في القيمة مناسبا   بأن المصرفعتقد يإلى ذلك،  وباإلضافة للتمويل. فردي

والتدفقات  التقنيةوأداء القطاع والتغيرات في والصناعة المالية للشركة المستثمر فيها  على تدهور في الحالة

 النقدية التشغيلية والتمويلية.

 

 لألدوات المالية القيمة العادلة (3

 . في تاريخ كل قائمة مركز ماليبالقيمة العادلة والموجودات غير المالية  األدوات المالية المصرفقيس ي

 

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 ظل عدم توفر في  -

 

 .يجابية يجب أن يكون متاح للمصرفاألكثر إ النشط أو السوق إن

 

 يتصرفون على أساس مافي السوق  األطراف المشاركةأن  بافتراضالقيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقاس إن 

 .يعظم مصالحهم االقتصادية

 

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

توليد منافع اقتصادية من استخدام الموجودات من خالل أقصى وأفضل استخدام لها، أو عن طريق بيعها إلى 

 ا.أطراف آخرين مشاركين في السوق يقومون باستخدام الموجودات بأقصى وأفضل استخدام له

 

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

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

 مالحظتها.

 

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

 

)مثل  مباشرة إما الذي يتم رصده 1 في المستوى المدرجة مضمنة مدخالت بخالف األسعار المستوى الثاني:

أسعار السوق  باستخدام: أدوات مقيمة هذه الفئة وتشملمشتقة من األسعار(. ) أو غير مباشرة( األسعار

 التي تعتبر في األسواق مماثلة أو مشابهة لألدوات األسعار المعلنة مماثلة؛دوات أسواق نشطة أل المدرجة في

يمكن  غير مباشر بشكل مباشر أو جوهريةالمدخالت ال فيها جميع أساليب التقييم األخرى أو نشطة؛ أقل من

 .من بيانات السوق مالحظتها

 

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

 .مالحظةتكون غير 

 

 :المدرجة بالتكلفة المطفأةتصنيف اإلستثمارات  (4

 

 دفعات ثابتة المشتقة ذات تصنيف الموجودات المالية غير في 39 معيار المحاسبة الدولي رقم مصرفيتبع ال

  .المطفأة بالتكلفة كاستثماراتتاريخ استحقاق ثابت و للتحديدأو قابلة 

 

 

 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها: (5
 

يمكن أن يكون لها تأثير التي واإلدارة  لتقدير( خاضعة ب - 3) في اإليضاح رقمكما  مؤشرات السيطرةإن 

 االستثمارية.تورق والصناديق ال منشآت للمجموعة في حصصكبير في حالة وجود 

 

 صناديق االستثمار

فيما إذا كان للمجموعة سيطرة على تحديد إن . يةصناديق االستثمارالمدير صندوق لعدد من كل المجموعة عمت

في  لح االقتصادية اإلجمالية للمصرفتقييم المصا فيه علىصندوق استثماري معين عادة ما يتم التركيز 

دارية متوقعة( باإلضافة إلى حقوق المستثمرين في تغيير مدير ، ورسوم إعموالت قائمةالصندوق )تشمل 

عمل كوكيل عن المستثمرين في جميع الحاالت، وعليه، ك فإن المصرف استنتج بأنه يالصندوق. وكنتيجة لذل

 د تلك الصناديق. فإنها لم تقم بتوحي

 

 

 :واألعباء المخصصات للمطلوبات (6
 

ية تحقق أي تمالبعمل تقديرات الح اإلدارة قامت. االعتيادية األعمال سياق فييتلقى المصرف مطالبات قانونية 

 هو كما ،ان مدة التوصل لنتيجة هذه المطالبات القانونية غير محددة  .مطالبات من خالل تجنيب مخصصات

 على المطاف نهاية في تعتمد والتكلفة توقيتيعتمد ال .االقتصادية المحتمل من المنافع تدفقال مقدارالحال ل

 في المملكة العربية السعودية. للقانون وفقا المتبعة القانونية اإلجراءات
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 مبدأ االستمرارية المحاسبي (7
 

على  لمصرفلقد قامت إدارة المصرف بتقييم مقدرة اوفقا  لمبدأ االستمرارية.  الموحدة تم إعداد القوائم المالية

الموارد الكافية لمواصلة  المصرفنه يوجد لدى مقتنعة بأ بدأ االستمرارية، وأنهااالستمرار في العمل وفقا  لم

كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية أمور هامة يمكن أن تثير شكوكا  هامة حول  .في المستقبل المنظور اأعماله

 .وفقا  لمبدأ االستمرارية المحاسبيعلى االستمرار في العمل  المصرف

 
 
 السياسات المحاسبية الهامةملخص  - 3

مرع تلرك المسرتخدمة فري إعرداد القروائم  متسقةالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة إن 

التغيررر فرري السياسررات المحاسرربية الناتجررة مررن معررايير  باسررتثناء 9470ديسررمبر  37الماليررة الموحرردة للسررنة المنتهيررة فرري 

 ة. ليس للتغييرات التالية أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمصرف:التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدل

 

 التعديالت على المعايير الراهنة (أ 

 2114يوليرو  1 تبردأ فري أو بعرد للفتررات السرنوية التري المطبق 19 معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت على (1

 وهرذا يروفر. أطرراف ثالثرة أو المروظفين و / مرن مسراهمة التي تنطروي علرى المنافع المحددة خطط تنطبق على

مسراهمات  إلسرناد 2111 تعرديالت المقترحرة فري المتطلبرات مرن ،متطلبراتال مرن بعرض تلبيرة علرى بناء ،عفاءا

 التعررديل .القسررط الثابررت علررى أسرراس منفعررة أو خطررة صرريغة فرري إطررارفترررات الخدمررة طرررف ثالررث ل / الموظررف

ذات  الخدمررة يررتم تقررديم الفترررة الترري الخدمررة فرري تكلفررة، للحررد مررن تررم تلبيررة المتطلبرراتإذا  الخيررار، يعطرري الحررالي

 الصلة.

المعمرول بهرا  2113-2111و  2112-2111دورة  لمعايير الدولية إلعرداد التقرارير الماليرةل التحسينات السنوية (2

 :تحت كما يليت التعديالملخص هذه  يتلخص. و2114يوليو  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ":عتماد تطبيق المعايير الدوليرة للتقرارير الماليرة ألول مررة"ا 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

المعدلرة تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة أو المطلوب من ولكن ليس  أنه يسمحالتعديل يوضح 

 .بالنسبة للمطبقين ألول مرة العتماده في وقت مبكرولكن هو متاح  ةالتي لم تصبح بعد إلزامي

 بشركلاق" لتحديرد حالرة االسرتحق"تعديلره لتوضريح تعريرف تم  2إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار الدولي -

 "حالة الخدمة ". و داء"األشرط "  منفصل تعريف

مبرالغ اللتوضريح تصرنيف وقيراس  تعديلرهترم " دمرج األعمرال" 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقرم  -

المحتملة في دمج األعمرال. ترم تعديلره كرذلك لتوضريح أن المعيرار ال ينطبرق علرى المحاسربة لتشركيل جميرع 

 .11 إلعداد التقارير المالية رقم أنواع الترتيبات المشتركة في المعيار الدولي

االفصراح تتطلرب صرراحة لالتشرغيلية" ترم تعديلره "القطاعرات  8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 التجميع. مقياسعن األحكام الصادرة من قبل اإلدارة في تطبيق 
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  قصيرة األجل المدينة والدائنة الذممتوضيح قياس ل 13تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

. ترم تعديلره جروهري غيرر إذا كان ترأثير الخصرمدون خصم،  مفوترةالبقيمتها  التحمل معدالت عمولةالتي 

محفظة يحتمل أن ينطبرق علرى العقرود فري نطراق معيرار المحاسربة الردولي رقرم الاستثناء كذلك لتوضيح أن 

تعريرف الموجرودات  بغض النظر عن ما إذا كانت تلبري 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 39

 .32أو المطلوبات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

"الموجرودات  38"الممتلكات والمعردات" ومعيرار المحاسربة الردولي رقرم  16رقم معيار المحاسبة الدولي ال -

التعررديالت توضرريح متطلبررات نمرروذج إعررادة التقيرريم مررع االعتررراف بررأن إعررادة صررياغة  غيررر الملموسررة":

   لألصل. ةستهالك المتراكم )اإلطفاء( ليست دائما متناسبة مع تغير في القيمة الدفترية اإلجمالياال

تعريرف طررف ترم توسريع نطراق  "عالقرة"اإلفصاح عن األطرراف ذات ال 24رقم معيار المحاسبة الدولي ال -

، سرواء للكيران المفصرحليشرتمل الكيران االداري الرذي يقردم خردمات كبرار مروظفي االدارة العليرا ذي عالقة 

 غير مباشر. بشكل مباشر أو 

تقيرريم مررا إذا كرران  علررى الكيرران يجررب هالسررتثمار العقرراري" يوضررح أنرر"ا 41رقررم معيررار المحاسرربة الرردولي ال -

وإجراء تقييم مسرتقل  41ولي رقم معيار المحاسبة الدل وفقاهي عقار استثماري  عليها المستحوذالممتلكات 

 .العمالا دمج يشكل االستحواذلتحديد ما إذا كان  3داد التقارير المالية رقم معيار الدولي إلعوفقا ل

 
 التوحيد أسس (ب 

 االيضاح رقموالشركات التابعة لها على النحو المبين في  مصرفالمالية الموحدة القوائم المالية لل القوائمتشمل هذه 

إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة  المجموعة"(. تم"بالمالية )يشار إليها مجتمعة  القوائمإلى هذه  1

. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة ماثلة، باستخدام سياسات محاسبية ممصرفالمالية لل

 .لمصرفلمواءمتها مع السياسات المتبعة من قبل ا

 

لشركة ا على المجموعة سيطرت. المجموعة عليها سيطرت فيها التي المستثمرالشركات  هي التابعة الشركاتان 

 فيها المستثمر في الشركة مشاركته فيها نتيجة حقوق لديه يكونعوائد متغيرة أو ل يتعرض عندمافيها  المستثمر

 قوائمال تدرج .فيها المستثمر الشركة على سلطته خالل من العوائد تلك على التأثير على القدرة يكون لهعندما و

 ها.انتهاء تاريخ حتى السيطرة بدء تاريخ مناعتبارا   الموحدة المالية القوائم ضمن التابعة للشركات المالية

 

 من وغيرها شبيهةال للمعامالت التقييم وأساليب موحدة محاسبية سياسات باستخدام الموحدة المالية القوائم أعدت

 السياسات مع كي تتسقل الضرورة عند التابعة للشركات المحاسبية السياسات تغيير تم. مماثلة ظروف في األحداث

 .من قبل المصرف المتبعة
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 :ما يلي المجموعةعندما يتوفر لدى وفقط  عندما فيها المستثمرالشركة  على المجموعة يسيطر، التحديد وجه علىو
 

 ذات األنشطة هتوجيعلى  الحالية القدرة منحهت التي الحالية حقوقال أي) فيها المستثمر الشركة علىالسيطرة  •

 .(فيها المستثمر لشركةبا الصلة

 .فيها المستثمر في الشركة مشاركته نتيجةمنها  أو الحصول على حقوق متغيرةلعوائد  التعرض •

 .عوائدها حجم على للتأثير فيها المستثمرالشركة  على سلطته استخدام على القدرة •

 

يأخذ المصرف المستثمر فيها،  شركةلافي  مماثلة حقوقأي  أو التصويت حقوق أغلبية المجموعةال يمتلك  عندما

 ذلك: ويشمل فيها، المستثمرالشركة  علىمدى سيطرته  تقييم عند الصلة ذات والظروف الوقائع بعين االعتبار

 .فيها المستثمر لشركةفي ا خريناآل التصويتحملة حقوق  مع تعاقدي ترتيبأي  -

 .أخرى تعاقدية ترتيبات أي عن الناشئة الحقوق -

 .األسهم مثل الملكية حقوق أدوات من له الممنوحة للمصرف والمحتملة الفعلية التصويت حقوق -

 

 أو حقائق هناك كان حال في ال، مالمستثمر فيها أ ةالشرك على سيطري كان إذا مابإعادة تقييم  المجموعة قومت

الموجودات والمطلوبات  تدرج .الثالثة السيطرة عناصر من أكثر أو واحد على تغيرات وجود إلى تشير ظروف

واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من 

 .عن السيطرة على الشركة التابعة المصرفحتى تاريخ توقف  على السيطرة المصرف حصولتاريخ 

 

إن التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة دون فقدان السيطرة عليها، يتم احتسابها ضمن حقوق الملكية. وإذا 

 فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنها:
 

 تستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة. -7

 القيمة الدفترية لحصص الملكية غير المسيطر عليها. تستبعد -9

 تستبعد فروق الترجمة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية. -3

 تعترف بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم. -0

 تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها. -9

 تعترف بأي زيادة أو نقص في الربح أو الخسارة. -6

األم من البنود المسجلة سابقا  في بند الدخل الشامل األخرى إلى الربح أو الخسارة تعيد تصنيف حصة الشركة  -1

أو األرباح المبقاة، حسب ما هو مالئم، والذي يكون مطلوبا  إذا قامت المجموعة باالستبعاد المباشر 

 للموجودات والمطلوبات ذات العالقة.

 

غير مسيطرة تستدعي ملكية التابعة مملوكة بالكامل من قبل المصرف، ليس هناك حصص  الشركاتبما أن 

 اإلفصاح عنها.
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 عن الناتجة والمصاريف يراداتاالو المجموعة شركات بين المتبادلة ةيالداخلو المعامالت  األرصدةاستبعاد  يتم

 شركاء حصة تؤول ،9470 و 9479 ديسمبر 37 في كما. الموحدة المالية القوائم إعداد عند المعامالت هذه

 في مستقلة بصورة إظهارها يتم لم وبالتالي مفوضين لصالح المصرف، مساهمين إلى في الشركات التابعة األقلية

 .الموحدة الشامل الدخل قائمة أو الموحدة المالي المركز قائمة

 

 الزميلةالشركات 

سيطرة(، على السياسات )ولكن ليس  جوهريتأثير  المصرفمارس عليها يهي الشركات التي  الزميلةالشركات 

االستثمارات في الشركات بمبدئيا  يتم االعتراف .المالية والتشغيلية والتي هي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك

المركز المالي  قائمةفي  يتم عرضهاقوق الملكية وحوفقا لطريقة  يتم المحاسبة عنها فيما بعدبالتكلفة و الزميلة

 أيهما أقل. كية أو القيمة القابلة لالستردادحقوق المل بالحساب وفقا لطريقة ةالموحد

 

من صافي موجودات الشركة  المصرفبعد الحيازة في حصة التغييرات التكلفة زائد حقوق الملكية تمثل القيمة 

 ناقصامالية متوفرة(  قوائمالمتراكمة على أساس آخر واالحتياطيات واألرباح / الخسائر  النتائج)حصة  الزميلة

 انخفاض القيمة، إن وجدت.

 

 قائمةيمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة من خالل 

حقوق الملكية )قبل المركز المالي يبقى أقل من  قائمةفي ، مثل أن القيمة الدفترية لالستثمار الموحدةالدخل 

الدفترية لالستثمار في الفرق بين القيمة بيتم االعتراف ال أو القيمة القابلة لالسترداد.  مخصص انخفاض القيمة(

 3قائمة الدخل الموحدةوالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة في  لزميلةالشركة ا

 

 الزكاة (ج 

وتعتبر التزاما على  ،في ضوء أحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة العربية السعوديةيتم احتساب الزكاة 

على حقوق الملكية أو صافي الدخل  اب الزكاة بناء  . يتم إحتسوبالتالي يتم خصمها من األرباح الموزعة، المساهمين

حتساب المصرف وربط مصلحة وفي حالة وجود أي فروقات بين ا بإستخدام األسس الواردة في أنظمة الزكاة، 

 .(70)ايضاح  يتم إنشاء احتياطي في االحتياطيات األخرى بالفرق ،الزكاة والدخل

 

 تاريخ التداول (د 

لتزم تيتم إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي 

بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم  تتطلب العمليات اإلعتيادية المتعلقة .أو بيع الموجودات بشراء المجموعةفيه 

 .تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق
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يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة من 

 طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة. المجموعةفيه خالل قائمة الدخل( مبدئيا  في تاريخ المتاجرة الذي أصبح 

 

 العمالت األجنبية  (ه 

تقوم كل  .عملة الوظيفية للشركة األموهو) باللاير السعودي )"لاير سعودي"يتم عرض القوائم المالية الموحدة 

 ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية.يفية منشأة بتحديد عملتها الوظ

 

إجراء  السائدة في تاريخ صرفسعار الوفقا أل إلى اللاير السعودي ل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبيةيحوتيتم 

)فيما عدا  ل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبيةيتحويتم كما  .تلك المعامالت

وفقا  في نهاية السنة إلى اللاير السعوديالوحدات المالية التي تمثل جزء من صافي االستثمار في عمليات أجنبية( 

 الموحدة. تاريخ قائمة المركز الماليفي السائدة  صرفسعار الأل

 

المكاسب والخسائر للعمالت األجنبية الناتجة عن البنود النقدية هي عبارة عن الفرق بين المعدل للتكلفة المطفأة في 

عملة العملة الوظيفية في بداية السنة بسعر الفائدة الفعلي والدفعات خالل السنة، وتحويل التكلفة المطفأة في ال

 األجنبية بسعر الصرف في نهاية السنة.

 

 تقيد أو تحمل المكاسب والخسائر المحققة والغير المحققة الناتجة عن صرف على قائمة الدخل الشامل الموحدة. 

 

ف للشركات التابعة األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا ألسعار الصرالنقدية يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 

الدخل للشركات التابعة األجنبية وفقا لمتوسط  ويتم تحويل قائمةالمركز المالي الموحد.  تاريخ قائمةالسائدة في 

 أسعار الصرف للسنة.

 

عملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف اليتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية ب

عملة أجنبية الة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالسائدة في تواريخ المعامالت األولي

 باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

 

، ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي في سعر التقريركما في تاريخ 

دخل في المتوسط المرجح ألسعار الصرف للسنة. قوائم الالمركز المالي، ويتم تحويل  قائمةف كما في تاريخ الصر

 على الفروقات الناتجة عن الترجمة في الدخل الشامل اآلخر. االعترافيتم 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 اعادة تصنيف، يتم تفقدأو سيطرة مشتركة  جوهرياستبعاد العمليات األجنبية مثل تلك السيطرة، تأثير يتم عند 

الدخل كجزء من الربح أو الخسارة  قائمةالمتعلقة بتلك العملية األجنبية في  التحويلالمبلغ المتراكم في احتياطي 

في شركة تابعة التي تتضمن عملية  حصتهاد من مجموعة الجزء الوحيال تستبعدالناتجة عن التخلص منها. عندما 

 إلى الحصص غير المسيطرة. من المبلغ التراكمي المتعلقةنسبة تعيد انتساب ال أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة،

 

 المالية األدواتمقاصة  (و 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي 

نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات  المجموعةملزم وعندما يكون لدى 

 الموحدة الشامل دات والمصروفات في قائمة الدخلال يتم إجراء مقاصة بين اإليرا .وتسديد المطلوبات في آن واحد

في السياسات المحاسبية بشكل محدد معيار أو تفسير محاسبي، وكما هو مبين ما لم يطلب أو يسمح به أي 

 .لمجموعةل

 

 إثبات االيرادات (ز 

يمكن قياس ومجموعة، سوف تتدفق لل المنافع االقتصادية يكون من المحتمل أن إلى الحد الذي اتاإليراديتم اثبات 

 .يراداتاثبات اإلتحقق أن  التالية قبل المحددة المقاييس كذلك يجب أن تتوفر موثوق بها.اإليرادات بصورة 

  ،والبيع وبعض االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة يتم إثبات االيرادات من عمليات المتاجرة، والمرابحة

العائد الفعلي هو  .ةالقائمعلى األرصدة  الفعليبإستخدام العائد  و خدمات الفيزا بالتقسيط وتمويل االستصناع

المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة والمتحصالت خالل العمر المتوقع لألصل 

اللتزام المالي. عند أو االلتزام المالي )أو خالل فترة أقصر عند االقتضاء( إلى القيمة الدفترية لألصل أو ا

شروط التعاقدية لألداة المالية للالنظر بحساب العائد الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

 .يةولكن باستثناء خسائر االئتمان في المستقبل

 الخدمة تقديم عند والعموالت األتعاب إثبات يتم. 

 فيتم ،وغيرها من الرسوم المتعلقة االئتمان استخدامها يتم ما غالبا   التي التمويل لمنح التعهدات أتعاب إن 

 .استخدامها عند التمويل عمليات عن الفعلي للعائد كتسوية إثباتها ويتم بها، المتعلقة المباشرة التكلفة مع تأجيلها

التمويل يتم االعتراف بها تعهدات التمويل إلى استخدام التمويل، فإن أتعاب  تعهداتال يتوقع أن تؤدي  وعندما

 .التعهدبطريقة القسط الثابت وعلى مدى فترة 
 

 طبقا   ،زمني نسبي أساس على األخرى، والخدمات االستشارية والخدمات المدارة المحافظ أتعاب إثبات يتم 

 .المعنية الخدمات لعقود

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

 فترة مدى على نسبي بشكل إثباتها فيتم معينة، فترة مدى على تقديمها يتم التي األخرى المماثلة والخدمات

فيها  يتم الفترة التي االستثمار خالل المتعلقة بصناديق الموجودات احتساب رسوم إدارة يتم. المقدمة الخدمة

بشكل مستمر على  تسجيلهاالتي يتم خدمات األمانة و الثروات إدارة نفسه على وينطبق المبدأ. تقديم الخدمة

 3فترة من الزمن مدى
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 موافقة المساهمينتتم  عند الذي هو عادة استالمها بأحقية اإلقرار عند األرباح توزيعاتايرادات  إثبات يتم 

من أدوات مالية محتفظ  الدخل صافي، دخل المتاجرة من صافي كمكون أرباح تنعكس. توزيعات األرباحعلى 

 تصنيف على أساس اإليرادات التشغيلية األخرى أو من القيمة العادلة من خالل قائمة الدخلبها القيمة 

 .ملكيةالداة حقوق ألاألساسي 

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

 من المحققة وغير المحققة األرباح والخسائرتشمل جميع و األنشطة التجارية من دخل المتاجرة النتائج الصافية 

بالنسبة والتوزيعات ، االستثمار دخل أو مصروفإجمالي  بها من يتعلقوما  التغيرات في القيمة العادلة

 .صرف العمالت األجنبيةفروق و المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية للموجودات
 المالية  الموجودات والمطلوباتب تتعلق ألدوات الماليةل الدخل قائمة من خالل القيمة العادلة من الدخل صافي

بالقيمة العادلة  المحققة وغير المحققة التغيرات وتشمل جميع الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل المصنفة

 فروق أسعار الصرف األجنبي.و التوزيعاتواالستثمارات  ودخل

 

 واإلستثمار التمويل (ح 

والبيررع  المترراجرة علررى تشررتمل والترري ،وائرردع والترري ال تحمررل المصرررفية المنتجررات بعررض العمالئهرر المصرررف قرردمي

 .اإلسالمية الشريعة ألحكام طبقا   واإلستصناع ،والمرابحة بالتقسيط

 

:  التالي النحو على واإلستثمار التمويل عمليات المصرف صنفي
 

 المطفأة بالتكلفة مدرجة (1

حسب  وهي تقابل تعريف القروض والسلف المطفأة بالتكلفةو بعض االستثمارات  التمويالت هذه تصنف

 واإلستصناع بالتقسيط، والبيع المتاجرة، حسابات أرصدة من تكونتو ،(35معيار المحاسبة الدولي رقم )

االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة مبدئيا  بالقيمة العادلة وتقاس يتم االعتراف  .وعمليات الفيزا والمرابحة

 في نخفاضالالفعلي( ناقصا  أي مبالغ تم شطبها ومخصص ا العائدالحقا  بالتكلفة المطفأة )باستخدام أساس 

 القيمة.

 

دفعات  مع المصرفمن قبل  التي تنشأ أو يستحوذ عليها المشتقة الموجودات المالية غير هو من التمويلإن 

 المقترض يسدد عندما هاستبعاد يتم. للمقترضين النقد عند دفع التمويل يتم إثبات. أو قابلة للتحديد ثابتة

 .والعوائد جميع المخاطر نقلفيها يتم  التيفي الحاالت أو ، شطبه أو التمويل في حالة بيع أو، التزاماته

 

 اإلضافية المباشرة تكاليف المعامالت، باإلضافة إلى بالقيمة العادلةمبدئيا  عمليات التمويل يتم قياس جميع

التحويالت فإن ، األولي االعتراف عدب .العائد الفعلي أساس المطفأة باستخدام بالتكلفةبعد ذلك  ويتم قياسه

 الفترة نهاية مفصح عنهاال القيم يتم تحديد. عادة المسموح بها ليست التمويل فئات مختلفة من الالحقة بين

 .في الفقرات التالية النحو المبين على أساس التمويل مختلفة من لفئات الالحقة
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 الدخل قائمة في العادلة ةقيمبال مدرجة (5

 مدرجة استثمارات" أو" المتاجرة ألغراض مقتناه استثمارات"إلى  الفئة هذه ضمن اإلستثمارات تصنف

 ن االستثمارات المحتفظ بها ألغراضإ. لها األولي اإلثبات عند وذلك" الدخل قائمة من خالل العادلة ةقيمبال

تلك اإلستثمارات تتكون  المتاجرة تمثل االستثمارات التي تم اقتناءها أساسا  بغرض بيعها في المدى القصير.

ويتم قيد التغير في  العادلة بالقيمة اإلستثمارات  هذه تقاس .األخرى ستثماراتالوا ستثمارية،الا الصناديقمن 

القيمة تكاليف تلك المعامالت، إن وجدت، ال تضاف إلى  .الموحدة الشامل قائمة الدخلمن خالل القيمة العادلة 

كمصروف في القوائم المالية  تعتبروإنما  ،من خالل قائمة الدخل عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة العادلة

كقيمة عادلة من  المحتفظ بها من الموجودات الماليةتوزيعات األرباح و االستثمارات دخل تنعكس دة.الموح

ضمن  ألدوات الماليةل القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من أو الدخل دخل المتاجرة إما خالل قائمة الدخل

 دخل تشغيلي أخر في قائمة الدخل الموحدة.

 

 االستثمارات تصنيف يتم لمباستثناء األدوات غير المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، 

مصنفة بالقيمة العادلة من ال تلكبخالف  مبدئيال للتسجيل الحقا  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 من العادلة القيمةبوتحويلها من فئة االستثمارات  تصنيفها يعاد قدو ،المبدئيخالل قائمة الدخل عند التسجيل 

 القريب، المدى على الغرض من االحتفاظ بها البيع أو الشراء يعد لم إذا( تداولال )أي الدخل قائمة خالل

 :التاليةالشروط  حققتت وعندما
 

 يستدعي األمر إعادة تصنيف، وإذا لم المدينة والذمم القروض تعريف ستوفىا قد المالي األصل كان إذا •

إذا كان  يعاد تصنيف األصل الماليقد  كمحتفظ به للمتاجرة بتاريخ التسجيل المبدئي، عندها المالي األصل

 .االستحقاق تاريخ حتى أو المنظور المستقبل في المالي األصلب االحتفاظ على والقدرة النية لدى المنشأة
 

ه من فئة تصنيفعندئٍذ إعادة  يمكن ،المدينة والذمم القروض تعريف استوفى قد المالي األصل لم يكنإذا  •

 ".نادرة حاالت" فيالمحتفظ به للمتاجرة 

 

 للبيع المتاحة االستثمارات – للبيع متاحة (3
 

 تاريخ حتى بها محتفظاالستثمارات ال ضمن تصن ف ال لتيا المشتقة غير والصكوك األسهم تلك هي

التي يكون الهدف منها و ،بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلأو المدينة  الذممو القروض وأ االستحقاق

 أسعار في التغيرات أو السيولة بمتطلبات للوفاء بيعها يمكنو الزمن من محددة غير فترةل بها االحتفاظ

 .األسهم أسعار أوالصرف  أسعار وأ الخاصة العموالت
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 تكاليف ذلك في بما بالقيمة العادلة مبدئيا  للبيع"  متاحة" أنها على فتصن   التي االستثمارات إدراج يتم

التي يتعذر  رةمسع  الغير  سهمألا باستثناء العادلة بالقيمة قياسها يتموبعد ذلك  اإلضافيةو المباشرة المعامالت

غير  الخسائر أو األرباح إدراج يتمكما . التكلفةسعر ب إدراجهاحيث يتم  به موثوق بشكلقياس قيمتها العادلة 

االستثمار  إيقاف تسجيل يتم حتى الدخل الشامل اآلخر ضمن العادلة القيمة في اتالتغير عن الناتجةالمحققة 

 اآلخر الشامل الدخل فيسبق تسجيلها  متراكمةئر خساأو  حاربأ أي تصنيف يعاد وعندها قيمته تنخفض أو

األخرى  االستثمارات"قد يعاد تصنيف أي ضمان محتفظ به كمتاح للبيع إلى فئة  .وحدةالم الدخل قائمة إلى

كان لدى  إذاو" المطفأة بالتكلفة المقتناة األخرى االستثمارات "تعريفاستوفى  إذا" المطفأة بالتكلفة المدرجة

 .تاريخ االستحقاق حتى أو المنظور المستقبل في بذلك األصل المالي االحتفاظ على والقدرة النية المجموعة

 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية (ط 

 المطفأة بالتكلفة المدرجة

 نتيجة االنخفاض إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة ،يتم

 وأنه المالية األصول أو مجموعة من لألصل المالي األولي االعتراف بعد التي وقعت أو أكثر من األحداث واحدة

 المالية أو مجموعة من لألصل المالي المستقبلية المقدرة على التدفقات النقدية تأثير اله خسائر / حدث خسارة

الفرق بين القيمة الدفترية وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد  .يمكن تقديرها بشكل موثوق األصول التي

صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي يتم إثباتها بإحتساب ولذلك األصل  وداتللموج

ويتم تسوية القيمة الدفترية للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة مباشرة أو من  ،التغيرات في قيمتها الدفترية

 .الموحدةالشامل ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخل  في القيمة االنخفاض خالل إستخدام حساب مخصص

 

المحتفظ بها  أي من الموجودات المالية أو التمويلفي قيمة  انخفاض بسببخسائر االئتمان محدد ل يكون مخصص

تحصيل كافة المبالغ  لن يكون قادرا على المصرف موضوعي على أن إذا كان هناك دليل المطفأة بالتكلفة

 القيمة القابلة لالستردادالقيمة القابلة لالسترداد. القيمة الدفترية و بين الفرق المخصص المحدد هو غمبل. المستحقة

من الكفاالت تكون قابلة لالسترداد ل المبالغ المقدرة بما في ذلك، النقدية المتوقعة الحالية للتدفقات هي القيمة

 .األصلي العائد الفعلي على أساس معدل مخصومة والضمانات
 

اجتهاد أثناء تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بذلك  بممارسةقوم تيتطلب ذلك من االدارة أن 

تعتمد هذه التقديرات بشكل أساسي على افتراضات تتعلق بالعديد . لتحديد حجم المخصص المطلوب له التمويل،

 ،كما أن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف ،االجتهاد وعدم التأكدمن العوامل التي تتطلب بدورها درجات مختلفة من 

االنخفاض في  اضافة لمخصصات .مستقبال  االنخفاض في القيمة مما يتطلب إجراء تغييرات في مخصصات 

لقاء إضافية للمحفظة  انخفاض في قيمة قوم المجموعة بتجنيب مخصصاتت ،الخاصة المبينة أعاله القيمة

. عند وجود دليل ،يتم تجنيب هذه المخصصات لقاء الخسائر التمويالت.االنخفاض في قيمة كل نوع من أنواع 

يتم تقدير مبالغ تلك المخصصات  وجود خسائر غير محددة في تاريخ قائمة المركز المالي. موضوعي يشير إلى

فات االئتمانية لتلك الجهات مع االخذ في على أساس حاالت االخفاق السابقة للجهات المستثمر معها والتصني

 .االعتبار الظروف االقتصادية السائدة
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لتقييم االنخفاض الكلي، يستخدم المصرف تقديرات الخسائر الداخلية ويقوم بعمل تعديالت إذا كانت الظروف 

الخسائر الفعلية من المرجح أن تكون أكبر أو أقل مما توحي به االتجاهات  االقتصادية واالئتمانية الحالية تملي أن

 التاريخية. يتم تقييم معدالت الخسارة بانتظام مقابل النتائج الفعلية للتأكد من أنها ال تزال مناسبة.

 

إلنخفاض للتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع خسائر ا المجموعةتشتمل األسس والمعايير المتبعة من قبل 

  -في القيمة على ما يلي :

 التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه 

  الصعوبات التي يواجهها العميل في توفير التدفقات النقدية 

 عدم االلتزام بتعهدات أو شروط السداد 

 الشروع في إتخاذ إجراءات التصفية ضد العميل 

 انخفاض مستوى الموقف التنافسي للعميل 

 قيمة الضمانات رتدهو 

صص اإلنخفاض في القيمة الخاص به. عدم إمكانية تحصيل مبلغ التمويل، فانه يتم شطبه من مخ حالةوفي 

 .تشطب هذه التمويالت بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة

 

وإذا ما تبين الحقا  انخفاض مبلغ خسائر اإلنخفاض وان هذا اإلنخفاض يعود إلى أحداث وقعت بعد إثبات خسائر 

عكس قيد خسارة اإلنخفاض المثبتة سابقا   ي للعميل(، فانه يتماالئتماناإلنخفاض )مثل تحسن مستوى التصنيف 

بند "مخصص انخفاض وذلك بتسوية حساب المخصص. ويتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل تحت 

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

 

 لبيعالدين المتاحة ل وأدوات األسهم استثمارات
 

 هناك كان إذا ماحول  فردي تقييمإجراء ب تقوم المجموعة ،للبيع متاحة كاستثمارات المصنفة الدين دواتأل بالنسبة

المدرجة  ماليةال موجوداتبال الخاصة المعايير إلى نفس استنادا   القيمة في نخفاضحدوث ا على موضوعي دليل

 قياسها يتم التي المتراكمة الخسائر انخفاض القيمة يمثل عن المسجل المبلغ فإن ذلك، ومع .المطفأة بالتكلفة

تم  االستثمارذلك  قيمة في انخفاضخسارة  أي ناقصا   الحالية، العادلة والقيمة المطفأة التكلفة بين الفرقاعتبارها ب

كان و الدين ألداةالعادلة القيمة  ، حدوث زيادة فيالحقة فترة في ،تبين إذا .الدخل قائمةفي  سابقا   بهااالعتراف 

يتم  ،الدخل قائمة في القيمة انخفاض خسارة تسجيل بعد قعي ائتماني حدثب موضوعيا   باإلمكان ربط هذه الزيادة

 الموحدة . الدخل قائمة خالل من القيمة انخفاض خسارةعكس 
 

العادلة لما  تهاقيمفي  المستمر أو كبيرال نخفاضالافإن  بيع،لل متاحةك بها المحتفظاألسهم  ستثماراتال بالنسبةأما 

 قائمة خالل من القيمة انخفاض خسارة عكس يمكن ال .القيمة انخفاض على ا  موضوعي دليال   يعتبر تهاتكلفدون 

ال  في القيمة نخفاضاال تسجيل بعد العادلة القيمة في زيادةأن أي  ويعني ذلك ،لاألصتسجيل  استمر طالما الدخل

 في سبق تسجيلها متراكمة خسائر أو أرباح أي يتم إدراجوعند إيقاف التسجيل،  .الملكية يتم تسجيلها إال في حقوق

 .للسنة ةالموحد الدخل قائمة ضمن الملكية حقوق
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 العقارات األخرى (ي 

. المستحقة والسلف القروض تسوية مقابل العقارات بعض على ،اديتيعاال هلسياق عم في ،لمجموعةاتستحوذ 

تدرج في البداية أيهما أقل، بصافي القيمة البيعية للقروض و للبيع بها محتفظ موجودات العقارات هذه تعتبر

 الوأي تكاليف البيع )إذا جوهرية(. والسلف المستحقة أو القيمة العادلة المتداولة للعقارات ذات الصلة، ناقصا 

 .وحدةالم الدخل قائمةفي  األخرى العقارات من اإليجار إيرادات يتم قيد. العقارات هذه على استهالكأي  يحتسب

 

وتدرج في بعد االثبات المبدئي، يتم تحميل أي شطب للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع في قائمة الدخل الشامل. 

 تجاوزبشرط أال ي الموجودات لهذه تكاليف البيع ناقصا   العادلة القيمة تقييم إعادةمن  الحقة مكاسب أي قائمة الدخل

 .الدخل قائمة في االستبعاد عن الناتجة الخسائر أو األرباح إدراج يتم .االنخفاض المتراكمذلك 

 

 ات الموجودات والمطلوبات الماليةالتوقف عن إثب (ك 

 موجوداتمجموعة  جزء من أو من موجودات ماليةأو جزء ) يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية 

عند انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات المالية أو  (مالية مماثلة

 ما يتم تحويل األصل ويعتبر التحويل كتوقف عن االعتراف.عند

 

  أي عند تنفيذ عند استنفاذها،  المالية( االلتزامات)أو جزء من يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

 .االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته

 

 االستثمارات العقارية (ل 

هي االستثمارات المملوكة لغرض االيجار طويل األجل والغيرمستغلة من قبل المجموعة. االستثمارات العقارية 

 .الموحدة ويتم تقييمها على أساس التكلفة بعد خصم االستهالك المحمل على قائمة الدخل

 

 الممتلكات والمعدات (م 

 .المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك واإلطفاء المتراكم والمعدات الممتلكاتتظهر 

تبع المصرف طريقة القسط الثابت في احتساب إستهالك وإطفاء ي .علما بأنه ال يتم إستهالك األراضي المملوكة

 األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات التالية: الممتلكات والمعدات

 

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

 مباني سـنة  33

 مستأجرة مبانيتحسينات على  سنوات أيهما أقل  3او  حسب فترة التأجير التعاقدية

 وأثاثمعدات  سنوات  74 - 3

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

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

 .ادراجها في قائمة الدخل الشامل الموحدة

 

يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها في تاريخ كل تقرير عندما تشير األحداث أو 

إلى التغيرات في الظروف إلى عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فورا  

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

 

 ودائع العمالء (ن 

 والتي تمثل القيمة العادلة، لياتعمودائع العمالء هي مطلوبات مالية يتم اثباتها بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة ال

 .وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة ،للمبلغ المستلم

 

 الضمانات  (س 

القبول و خطابات الضمانخطابات االعتماد و التي تشمل الضمانات المصرف يعطي سياق األعمال العادية في

 الستلم هامش على تسجيل الهوامش المستلمةيتم ، في البداية .االعتماد الجاهزة خطابالوقوف إلى جانب و

. الموحدة المالية القوائمفي  ودائع العمالء وتدرج في العالوة المستلمة قيمة العادلة وهي بالقيمة المطلوباتك

بقيمة االقساط المطفأة أو أفضل  بموجب كل ضمان المصرف قياس مطلوبات المبدئي، يتم االعتراف وبعد

 زيادة أييتم تسجيل . علىتقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزامات مالية تنشأ نتيجة تلك الضمانات، أيهما أ

 – االئتمان "مخصصات خسائر تحت الموحدةالدخل  قائمة في بالضمانات المالية المطلوبات المتعلقة في

" صافي – المصرفيةالخدمات من أتعاب " تحت الموحدةالدخل  قائمةفي  المستلم قسطالتسجيل  يتمصافي". 

 .للضمانالعمر الزمني  الثابت على مدى على أساس القسط

 

 المخصصات (ع 

التزام قانوني حالي أو التزام بناء قائم نتيجة أحداث سابقة،  المجموعةيتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى 

ومن المحتمل أن يتطلب استخدام الموارد المتدفقة بما فيها المنافع االقتصادية لسداد هذا االلتزام وأيضا  عندما 

 .كن االعتماد عليهيكون باإلمكان عمل تقدير للمبلغ يم

 

 محاسبة عقود اإليجار  (ف 

 

 المستأجر هي المجموعة إذا كان (1)
 

 الموجودات ملكية زاياوم مخاطر كافة أساسي بشكل المجموعة إلى نقلت ال التي اإليجار عقود تصنيف يتم

عقود  تعتبر جميعها المجموعة برمهات التي اإليجار عقودفإن جميع  ،بالتاليو. كعقود إيجار تشغيلية المؤجرة

 على )الموحدة( الدخل إلى قائمة التشغيلية اإليجار عقود بموجب تتم التي عاتالدفيتم تحميل  .يةتشغيل إيجار

 .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس
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تحت  للمؤجر مطلوب سدادها ةدفع يإن أف اإليجار، فترة انتهاء قبل التشغيلي اإليجار عقد فسخ يتم عندما

 التي الفترة في كمصروفيتم احتسابها  ،(وجدت )إذا المتوقعة اإليجار إيراداتصافية من  ،بند الجزاءات

 الفسخ.يتم فيها 

 

 وما في حكمها عقود التعهيد الخارجي مثل إيجاركعقود  المصنفة غير ترتيباتال بتقييم المجموعةقوم ت

 يحتسب الحقا  بشكل منفصل. كي إيجار على تحتويلتحديد ما إذا كانت 

 

 المؤجر يه لمجموعةا تإذا كان (2)
 

 اإليجار اتترتيبالخاضعة ل الموجوداتبما في ذلك  ،التمويلي التأجير بموجب الموجودات نقل يتم عندما

 الحالية القيمة بتحتس ،(وجدت)إن  (بالتمليك الوعد مع اإلجارة أو بالتمليك المنتهية اإلجارة )مثل ةاإلسالمي

المبلغ  بين الفرق يتم تسجيل. "السلفو القروض" ضمن الذمم المدينة وتدرج ضمن بنداإليجار  دفعاتل

 احتساب يتمضمن بند إيرادات تمويل غير مكتسبة.  بلغ المستحقللم الحالية والقيمة المستحقاإلجمالي 

 .ثابت دوري عائد معدل عكسالتي ت االستثمار صافي طريقة باستخدام اإليجار فترة خالل اإليجار إيرادات

 

 النقد وما في حكمه   (ص 

والتي تشمل األوراق النقدية والعمالت  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يعرف النقد وما في حكمه

باستثناء )بأنه تلك المبالغ المدرجة في النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  المعدنية في الصندوق

خالل ثالثة  التي تستحق المالية األخرىالمؤسسات أرصدة لدى البنوك ومل أيضا على ، كما يش(النظامية ائعالود

 .لةالعاد في القيمةمخاطر التغير تخضع ل شرائها والتي أقل من تاريخ أشهر أو

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل  (ق 

يتم قياس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم، ويتم احتسابها كمصروف عندما يتم تقديم 

 الخدمة ذات الصلة.

 

 الموحدة  الشامل اإليرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل (ر 

من الدخل وتدرج  المجموعةوفقا  لقرارات الهيئة الشرعية، تستبعد إيرادات العموالت الخاصة المستلمة من قبل 

 .أعمال خيريةكمة المركز المالي الموحدة وتصرف ضمن المطلوبات األخرى في قائ
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (ش 

طبقا  ألحكام نظام العمل والعمال  التقييم االكتواري باستخداممكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف  صيخصتيتم 

  .السعودي والمتطلبات التنظيمية المحلية

 

 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم (ت 

موظفين" المعتمد من يقدم المصرف لموظفيه برنامج الدفعات المحسوب علي أساس األسهم "برنامج منح األسهم لل

مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب هذا البرنامج يمنح المصرف األسهم للموظفين المؤهلين مقابل خدماتهم، 

وتعرض خيارات األسهم على الموظفين المؤهلين وفق أسعار شراء محددة سلفا  ولمدة محددة. وبتاريخ استحقاق 

 موظفين وفقا  لشروط وأحكام البرنامج.البرنامج، يسلم المصرف األسهم المخصصة لل

 

المقدمة بواسطة الموظفين مقابل منح خيارات األسهم تقيد على قائمة الدخل الشامل  للخدماتإن التكلفة العادلة 

 ى مدى فترة الوفاء بالخدمة وفقا لشروط األداء الغير متعلقة بالسوق.الموحدة كمصروف عل

 

بناءا  على متابعة الظروف المستجدة،  متوقع الوفاء بهامالية، يتم تقدير عدد الخيارات التي من ال فترةفي نهاية كل 

 و يتم قيد أي تأثير العادة التقدير الدوري على قائمة الدخل الموحدة وكذلك على قائمة حقوق المساهمين.

 

 أموال المضاربة (ث 

إستثمارات مقيدة وتظهر أرصدتها ضمن  المجموعةعتبرها تبعمليات المضاربة لحساب العمالء و المصرفقوم ي

تقاضاها مقابل ذلك تمن األرباح التي  المجموعةالحسابات النظامية خارج القوائم المالية الموحدة كما تظهر حصة 

 .للمجموعة الموحدةالشامل في قائمة الدخل 

 

 خدمات ادارة االستثمار    (خ 

لتي تتضمن إدارة بعض صناديق االستثمار. إن الموجودات المحتفظ بها خدمات استثمار لعمالئه وا يقدم المصرف

االستثمار ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية  أوبصفة األمانة 

العادلة في هذه الصناديق مدرجة ضمن االستثمارات المدرجة قيمتها  الموحدة للمجموعة. ان حصة المجموعة

 .خالل قائمة الدخل الشامل، تدرج األتعاب المكتسبة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة

 

 المجموعةتعريف منتجات    (ذ 

يقدم المصرف لعمالئها منتجات مصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقا  ألحكام الشريعة االسالمية فيما يلي 

 وصف لبعض المنتجات التمويلية:
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على وعد  ا  بموجبة بشراء بضاعة أو أصل وبيعه للعميل بناء المجموعة قومتيمثل عقدا  تمويليا   تمويل متاجرة:

عن الثمن النقدي ويصبح العميل مدينا  للمصرف بثمن البيع لمدة األجل المتفق عليها  منه بالشراء بثمن مؤجل يزيد

 .في العقد

 

بموجبة بشراء البضاعة أو األصل وبيعه للعميل بثمن  المجموعةقوم تتمويليا   عقدا  يمثل  تمويل بيع بالتقسيط:

مؤجل يزيد عن ثمنها نقدا  ويصبح العميل مدينا  للمصرف بثمن البيع ويقوم العميل بسداد قيمة البيع على أقساط 

 .متفق عليها في العقد

 

على طلب  بناء   وموصوفة ومحددةبموجبه بتصنيع سلعة معينة  المجموعةم قوتيمثل عقدا   تمويل استصناع:

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

 

بموجبة بشراء سلعة أو أصل معين وبيعه للعميل بمثل الثمن  المجموعةقوم ت تمويليا  يمثل عقدا   تمويل مرابحة:

 .معرفة العميل للربح والتكلفة كال  على حدةاألول مع زيادة ربح معلوم متفق عليه مع العميل أي 

 

 األخرى والبنوك المركزية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودينقد ال -2

 ديسمبر مما يلي: 37كما في  والبنوك المركزية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يتكون النقد
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 5132  2114 

    

 859635159  0.2205.2. النقد في الصندوق

 1554815434  3.021505.5 وديعة نظامية

 951415784  220321. حسابات جارية
   

 5.01210.32  3355855377 

 

والتعليمات  يتعين على المصرف وفقا  لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

بنسب  والبنوك المركزية اإلحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعوديالمطبقة للشركات التابعة للمصرف 

تحسب في  والتي وحسابات العمالء األخرى ألجل،واستثمارات العمالء  ،تحت الطلب مئوية محددة من ودائع العمالء

 .نهاية كل شهر ميالدي

 

إن الودائع النظامية أعاله غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف، وبالتالى فإنها ال تعتبر جزءا  من النقد وما في 

 .(93)ايضاح حكمه عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
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 والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات من البنوكال -2

 مما يلي:ديسمبر  37لمالية األخرى كما في من البنوك والمؤسسات ا المطلوبات تتكون
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 5132  2114 
    

 159795331  302210222 حسابات جارية

 1455365877  52022.02.1 متاجـرة 
   

 1655165218  520.330122 اإلجمالي
 
 

 فضت قيمتها.انخى أرصدة متأخرة السداد أو أرصدة ال توجد ضمن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخر

 
 
 االستثمارات  - 6

 مما يلي:ديسمبر  37االستثمارات كما في تكون ت  -أ 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 5132  2114 

 235661  .2023. * شركات زميلةاستثمارات في 

    بالتكلفة المطفأة مدرجة استثمارات

 3958665296  120.5.0113 مرابحات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 155175939  305520212 صافي  –صكوك 

 4153745235  1.0.250222 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة مجموع
    

    بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمدرجة استثمارات 

 7865257  510225 استثمارات أسهم

 1245331  303530311 صناديق مشتركة

 9115588  303220222 مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
    

    استثمارات متاحة للبيع

 -  2510212 استثمارات أسهم

 2415141  10.53. مشتركة صناديق

 2415141  120552. مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
   

 4255495623  20.22..1.0 صافي االستثمارات
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 استثمارات ) تتمة ( -6

  تصنف االستثمارات المذكورة أعاله المدرجة بالقيمة العادلة من خرالل قائمرة الردخل كرذلك عنردما يرتم تقيريم األدوات 

  .المالية على أساس القيمة العادلة ويكون ذلك وفق االستراتيجية الموثقة إلدارة المخاطر بالمصرف

 

 37ال توجد ضمن االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة أرصدة متأخرة السداد أو أرصدة انخفضت قيمتها كما في 

  .9479ديسمبر 

 

 شركةتأمين التعاوني، شركة الراجحي لل من أسهم٪( 2255 :2114 ديسمبر 31)٪ 2255 المصرفيمتلك * 

زادت  لاير سعودي كما مليون 45مبلغ  إضافي اراستثمب مصرفقام ال، 2115عام  خالل. مساهمة سعودية

 .للتأمين التعاوني الراجحي رأس مال شركة حصتها في

 

 ديسمبر بما يلي: 37في  تينالمنتهي تين خالل السنفيما يلي تحليل لمكونات االستثمارات  -ب 

 
 الرياالت السعوديةبآالف   

 المجموع  غير متداولة  متداولة  5132

   

 120.5.0113  120.5.0113  -  استثمارات مرابحات لدى مؤسسة 

 305520212  10211..  1250312  استثمارات صكوك 

 5501.2.  510225  0.51..2  استثمارات أسهم

 305130.52  305130.52   -  صناديق استثمار

 20.22..1.0  .1.0.520.1  .30123012  االجمالي

 

 الرياالت السعوديةبآالف   

 المجموع  غير متداولة  متداولة  5132

   

 3958665296  3958665296  -  استثمارات مرابحات لدى مؤسسة

 155175939  151745833  4335116  استثمارات صكوك

 8195917  235493  7865424  استثمارات أسهم

 3655471  3655471  -  صناديق استثمار

 25022.0251  4153315193  152195531  االجمالي
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 استثمارات ) تتمة ( - 6

 

 37فري  ترينالمنتهي تين خرالل السرنفيما يلي تحليال لألرباح والخسائر غير المحققة والقريم العادلرة لالسرتثمارات  -ج

 ديسمبر بما يلي:

 الرياالت السعوديةبآالف    

5132 
 

  القيمة الدفترية

مالي األرباح غير جا

 المحققة

اجمالي الخسائر 

 غير المحققة

 

 القيمة العادلة

 0.32..1202  (.35.013) -  120.5.0113  النقد استثمارات مرابحات لدى مؤسسة

 305550521  (105.3) -  305520212  استثمارات صكوك

 5501.2.  - -  5501.2.  استثمارات أسهم

 305130.52  - -  305130.52  صناديق استثمار

 1.0.2205.2  (..31102) -  20.22..1.0  االجمالي

 

 الرياالت السعوديةبآالف    

5132 
 

  القيمة الدفترية

مالي األرباح جا

 غير المحققة

اجمالي الخسائر غير 

 المحققة

 

 العادلةالقيمة 

 3956995393  (1665913) -  3958665296 النقد استثمارات مرابحات لدى مؤسسة

 155135416  (45523) -  155175939  استثمارات صكوك

 8195917  - -  8195917  استثمارات أسهم

 3655471  - -  3655471  صناديق استثمار

 4253785197        (1715426) -  4255495623  االجمالي

 

 ديسمبر: 37فيما يلي بيانا  بالجودة االئتمانية لالستثمارات كما في  -د 
 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 5132  5132 

   

 3958665296  120.5.0113 مرابحات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 157195312  3012.0222 استثمارات من الدرجة األولى

 -  - الدرجة األولىاستثمارات دون 

 9745125  ..103..30 استثمارات غير مصنفة

 4255495623  20.22..1.0 االجمالي

 بورز التصنيف ستاندرد آند يعادل مخاطر االئتمان وجود تلك االستثمارات االستثمارات من الدرجة األولى يتضمن

صناديق خاصة، وأسهم متداولة و أسهم بشكل رئيسي من وتضم االستثمارات الغير مصنفة. BBB إلى AAA من

 .ةالمشترك
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 استثمارات ) تتمة ( - 6

 :ديسمبر 31 في كما االستثمارات فئاتاألجنبية حسب  االستثمارات تحليل يلي فيما  -هـ 
 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 5132 

 

5132 

   بالتكلفة المطفأة مدرجة استثمارات

 1.507.939  305520212 صكوك
    

 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مدرجةاستثمارات 
 
   

 21.305  530522 أسهم استثمارات

 124.331  31.02.1 مشتركة صناديق
    

 1.653.575  3012202.3 اإلجمالي

 

 

 :ديسمبر 31فيما يلي تحليل االستثمارات حسب األطراف المقابلة كما في   - و
 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 5132  5132 

   

 3958665296  120.5.0113 مؤسسات حكومية وشبه حكومية

 7865257  .2220.2 شركات

 235661  .2023. بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 158735411  .5025.022 أخرى

 4255495623  20.22..1.0 صافي االستثمارات
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 صافي – التمويل - 7

 التمويل (1

 مما يلي:ديسمبر  37كما في التمويل  يتكون صافي (أ 

 

 الرياالت السعوديةبآالف  

     إجمالي التمويل 

 الصافي  المخصص  غير العامل  العامل 5132

 120.220211  (5..1023.0)  ..30.1202  1.022.0112 متاجرة شركات

 2..323012.0  (505320522)  301110.12  3230.230132 بيع بالتقسيط

 .023...330  (.1.022)  20312  ...3501330 مرابحات

 1220.21  (2..30)  2202.5  5.20322 فيزا

 .531053.0.2  (..101..20)  105220.33  5350.520122 المجموع

 

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

     إجمالي التمويل 

 الصافي  المخصص  غير العامل  العامل 5132

 3852485912  (252125514)  7315919  3957215497 متاجرة شركات

 15351195191  (251925957)  153185154  15358835993 بيع بالتقسيط

 1451215284  (8945386)  582.402  1454335268 مرابحات

 4615684  (45479)  245364  4415799 فيزا

 21559395961  (551945326)  256555729  21854785557 المجموع

 
 

 :ديسمبر 37كما في  داخل وخارج المملكة من حيث توزيعه التمويل لصافي يلي تحليال  فيما  (ب 

 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 المجموع  فيزا  مرابحات  بيع بالتقسيط  متاجرة شركات 5132

       

 2..51.05110  12.01.2  01250111.  32.02220321  1.0.220151 داخل المملكة

 101.5..0.  30223  102220223  ...10.120  23.03.5 خارج المملكة

 .3052..5320  .12.0.1  2....35013  32105250123  21012502.2 اإلجمالي

 (..101..20)  (2..30)  (.1.022)  (505320522)  (5..1023.0) المخصص

 .531053.0.2  1220.21  .023...330  2..323012.0  120.220211 الصافي
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 ) تتمة ( صافي -التمويل   -7
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 المجموع  فيزا  مرابحات  بيع بالتقسيط  متاجرة شركات 5132

       

 21352935981  4625923  1153615117  15154355714  4151345236 داخل المملكة

 758415316  25241  356545553  357665343  4175171  خارج المملكة

 21151345286  4655163  1551155671  15552125147  4154515416  اإلجمالي

 (551945326)  (45479)  (8945386)  (251925957)  (252125514) المخصص

 205.939.960  4615684  1451215284  15351195191  3852485912  الصافي

 

 حسب القطاعات اإلقتصادية الرئيسية التالية: التمويلومخصص  التمويلفيما يلي تحليل بمخاطر تركيز صافي  (ج 

 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
 غير العاملة التمويالت  التمويالت العاملة

 االنخفاض مخصص 

 لتمويالتصافي ا  في القيمة
       

 5302520.22  (5..2.30)  ..23.01  .5301.1032 تجاري 

 .310222012  (2.0323)  2.0323  .310222012 صناعي

 .0.13013.  (0.51..5)  2.0522.  1..03130. بناء وإنشاءات

 1..32505220  (.210.3.)  ...302210  32302220.32 شخصية 

 .01120.5.  (3310.13)  3.10.53  .05.50.1. خدمات

 21.0112  (12)  -  21.01.3 اكـزراعة وأسم

 0155..505  (..3302)  320152  505.103.2 أخرى

 532013.05.3  (2..302.50)  105220.33  5350.520122 اإلجمالي

 (203110251)  (203110251)     مخصص إضافي للمحفظة

 .531053.0.2  (..101..20)     الرصيد

 
  

 الرياالت السعوديةبآالف 

5132 
 

  التمويالت العاملة

غير  التمويالت

 العاملة

 االنخفاض مخصص 

 لتمويالتصافي ا  في القيمة
       

 2459985888  (3745933)  3935435  245981.386 تجاري 

 1155865187  (211)  55327  1155815171  صناعي

 1351375614  (55576)  425347  1351115833  بناء وإنشاءات

 15156975489  (153915415)  251775614  15159115281  شخصية 

 558215766  (65659)  365361  557925165  خدمات

 6885126  -  -  6885126  اكـزراعة وأسم

 255265329  (213)  646  255255896  أخرى

  209.356.289  (1.777.997)   2.655.729   208.478.557  اإلجمالي

 (3.416.329)  (3.416.329)      مخصص إضافي للمحفظة

  205.939.960  (5.194.326)      الرصيد
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 ) تتمة ( صافي -التمويل   -7

يعكس الجدول أدناه تحليل فئرات التمويرل كمرا تظهرر فري قائمرة المركرز المرالي وبحسرب قطاعرات االعمرال الرئيسرية  (د 

 :ديسمبر 37كما في  للمصرف

 الرياالت السعوديةبآالف  

 إجمالي  شركات  أفراد 5132
   

 21012502.2  21012502.2  - متاجرة شركات

 32105250123  0.130152.  32201110.52 بيع بالتقسيط

 2..35013.0  .3301.10.2  21.0112 مرابحات

 .12.0.1  -  .12.0.1 فيزا

 .3052..5320  .2102.20.2  ..322013202 المجموع

 (..101..20)  (.0.2..102)  (503.20223) ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة

 .531053.0.2  2.01.20133  .32103530.2 التمويل صافي
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 إجمالي  شركات  أفراد 5132
   

 4154515416  4154515416  - متاجرة شركات

 15552125147  1151865648  14551155399 بيع بالتقسيط

 1551155671  1354895585  155265185 مرابحات

 4655163  -  4655163 فيزا

 21151345286  6451275639  14751165647 المجموع

 (551945326)  (253115915)  (258925411) ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة

 21559395961  6158255724  14451145236 التمويل صافي
 

 تنخفض لم والتي السداد والمتأخرة المتأخرة غير األرصدة حسب وذلك التمويل بأرصدة ملخصا   أدناه الجدول يبين هـ(

 :ديسمبر 37كما في  للمجموعة الرئيسية األعمال قطاعات وبحسب قيمتها انخفضت التي األرصدة كذلك و قيمتها
 

 الرياالت السعوديةبآالف   

5132 

أرصدة التمويل غير  

متأخرة السداد 

والتي لم تنخفض 

  قيمتها

أرصدة التمويل 

متأخرة السداد 

تنخفض والتي لم 

  قيمتها

أرصدة التمويل 

التي انخفضت 

  االجمالي  قيمتها

 مخصص

في  االنخفاض

 الصافي  القيمة

       

 .32103530.2  (503.2.223)  ..322013202  .30122013  .5.30.5  321022.0125 أفراد

 2.01.20133  (.2....102)  .2102.20.2  30.3302.2  5.202.3  2.022.02.2  شركات

 .531053.0.2  (..1.3..20)  .3052..5320  105220.33  0251..2  53503120.12  االجمالي
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 ) تتمة ( صافي -التمويل   -7
 

 الرياالت السعوديةبآالف   

5132 

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

       

 14451145236  (258925411)  14751165647  158795863  3515531  14457765254 أفراد

 6158255724  (253115915)  6451275639  7755866  8345118  6255175655  شركات

 21559395961  (551945326)  21151345286  256555729  151845648  21752935919  االجمالي

 

يوما  كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخررى بخرالف  54المتأخر السداد لمدة تقل عن لم يتم اعتبار التمويل 

 .ذلك
 

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

 

 37كمررا فرري  والررذي لررم تررنخفض قيمترره (يرروم 54لغايررة )بجررودة التمويررل متررأخر السررداد  تحلرريال   يبرين الجرردول التررالي (و 

 :ديسمبر

 الرياالت السعوديةبآالف   

 إجمالي  شركات  أفراد  5132

   

 25.0212  05.5..3  51.0535  مقبولة -تمويالت عاملة 

 32.0.32  ..31205  .21023  تحت المالحظة -تمويالت عاملة 

 0251..2  5.202.3  .5.30.5  اإلجمالي

 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 إجمالي  شركات  أفراد 5132

   

 8175651  5125111  3155551 مقبولة -تمويالت عاملة 

 3765998  3325118  445981 تحت المالحظة -تمويالت عاملة 

 151845648  8345118  3515531 اإلجمالي
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إن التمويالت ضمن فئرة مقبولرة هري تمرويالت عاملرة، ولهرا خصرائص أساسرية هامرة، وتشرتمل علرى تلرك التري لرم تظهرر 

 .ضعف فعلية أو محتملةحاالت 

تتضمن فئة تحت المالحظة تمويالت تتميز أيضا  بكونها عاملة وجارية ومحدثرة مرن حيرث الردفعات األصرلية ومردفوعات 

األرباح، إال أنها تتطلب من اإلدارة إبداء مزيرد مرن االهتمرام بشرأن أي حراالت ضرعف ماليرة أو غيرر ماليرة حيرث إنهرا قرد 

توقعررات المتعلقررة بالسررداد أو الرردفعات األصررلية أو مرردفوعات األربرراح. إن التمررويالت تحررت تررؤدي مسررتقبال  إلررى ترردهور ال

 .المالحظة ال تعر ض المصرف لمخاطر كافية حتى يتم تخفيض تصنيفها
 

 :ديسمبر 37كما في  بأعمار التمويل المتأخر السداد والذي لم تنخفض قيمته تحليال   يبين الجدول التالي (ز 
 

 السعودية الرياالتبآالف    

5132 
متاجرة  

  شركات

 بيع
 فيزا بالتقسيط

 
 إجمالي

   األعمار

 0323..5  .21051 1..0..  ..31.01  يوم 31متأخرة السداد لغاية 

 53203.3  5102.5 .2.022  31.0123  يوما   61-31متأخرة السداد ما بين 

 ..101.  3..530 130212  3.0223  يوما   91-61متأخرة السداد ما بين 

 0251..2  3150225 .032..3  5.202.3  اإلجمالي

 .20113021  - -  .20113021  القيمة العادلة للضمانات مقابل التمويل المضمون
 
 
 

 الرياالت السعوديةبآالف    

5132 
متاجرة  

  شركات

 بيع
 فيزا بالتقسيط

 
 إجمالي

  األعمار

 936.502  115152 215.374  7115176  يوم 31متأخرة السداد لغاية 

 1465318  55778 735346  675184  يوما   61-31متأخرة السداد ما بين 

 101.838  55271 395719  565858  يوما   91-61متأخرة السداد ما بين 

 151845648  225111 3285429  8345118  اإلجمالي

 7935189  - -  7935189  القيمة العادلة للضمانات مقابل التمويل المضمون

 

يحررتفظ المصرررف مررن خررالل أعمالهررا االعتياديررة عمليررات التمويررل بضررمانات لتقليررل مخرراطر االئتمرران المتعلقررة بالتمويررل. 

وتشتمل هذه الضمانات على ودائع العمرالء، وودائرع نقديرة أخررى، وضرمانات ماليرة، وأسرهم محليرة ودوليرة، وعقرارات، 

يتم اإلحتفاظ بهذه الضمانات، بشكل أساسي، مقابل عمليرات التمويرل الشخصرية والتجاريرة،  وممتلكات ومعدات و أخرى.

)القيمرة  القيمرة العادلرة للضرمانات تقريم مرن خبرراء مسرتقليين .كما تتم ادارتها لمواجهة المخاطر المتعلقة بعمليرات التمويرل

يسررتخدمون طرررق متعررددة لتحديررد القيمررة العادلررة  ( وطرررق التقيرريم المتعررارف عليهررا.  الخبررراءةالمتداولررة اذا كانررت متاحرر

للعقارات المضمونة بما فيها الطرق المتعارف عليها المبنيه على المبيعات الحديثة او التدفق النقدي المخصروم مرع االخرذ 

 باالعتبار معدل الفائدة، والربح من االيجار والقيمة النهائية.
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إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات يبين الجدول أدناه  (ح 

 :ديسمبر 37كما في  المتعلقة بها والتي يحتفظ بها المصرف
 
 
 

 الرياالت السعوديةبآالف   

 إجمالي  شركات  أفراد  5132

   

 30.3302.2  30.3302.2  -  تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي

 30223..30  30223..30  -  القيمة العادلة للضمانات
 
 
 
 

 الرياالت السعوديةبآالف   

 إجمالي  شركات  أفراد  5132

   

 7755866  7755866  -  تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي

 151225145  151225145  -  القيمة العادلة للضمانات
 
 
 

متأخرة السرداد والتري لرم ترنخفض قيمتهرا ترم تصرنيفها فئرة قياسري، وهرذه أرصردة عاملرة إن أرصدة التمويل لألفراد الغير 

ولديها تاريخ ائتماني ذو خصائص جوهرية قوية وتدفق نقدي وسداد في الوقرت المحردد حيرث ترتم مراقبتهرا بشركل منرتظم 

 70031163990:  9470ديسمبر  37) 9479ديسمبر  37ألف لاير سعودي كما في  79336653399والتي بلغت 

 ألف لاير سعودي(.

 
 

 :ديسمبر 37كما في  غير متأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتهاقروض اليبين الجدول أدناه جودة  (ط 

 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 االجمالي ةغير ممول ةممول 2015

    

 .2015..20 20.53. .20.11011 (3-1مخاطر منخفضة )

 .3025..230 20.210212 22055.0.52 (6-4مخاطر مقبولة )

 8.414.641 875.188 7.539.453 (7)تحت المالحظة  مخاطر

2.022.02.2 7.713.514 2203.301.. 

 321022.0125 - 321022.0125محافظ األفراد

   

 53.0.210221 0.310232. 212.136.936 اإلجمالي
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 السعوديةالرياالت بآالف  

 االجمالي ةغير ممول ةممول 2014

    

 651385231 1975186 559415145 (3-1مخاطر منخفضة )

 6352715335 1156825192 5255895143 (6-4مخاطر مقبولة )

 457195515 7325148 359875367 (7)تحت المالحظة  مخاطر

62.517.655 11.611.426 74.129.081 

 144.776.254 - 144.776.254محافظ األفراد

   

 218.905.335 1156115426 207.293.909 اإلجمالي

 
 

 ديسمبر: 37قروض العاملة كما في اليبين الجدول أدناه جودة  ( ي

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 االجمالي ةغير ممول ةممول 2015

    

 .20.3..20 20.22. 20.510.22 (3-1مخاطر منخفضة )
 .250521022 0151...20 2202220222 (6-4مقبولة )مخاطر 

 8.457.302 879.625 7.577.677 (7)تحت المالحظة  مخاطر

58.763.175 7.753.612 66.516.787 

 153.961.181 - 153.961.181محافظ األفراد

   

 220.477.968 7.753.612 212.724.356 اإلجمالي

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 االجمالي ةغير ممول ةممول 2014

    

 651555118 1995715 559555313 (3-1مخاطر منخفضة )

 6452365227 1158335276 5354125951 (6-4مخاطر مقبولة )

 4.726.875  733.356  3.993.519  (7)تحت المالحظة  مخاطر

63.351.773  11.766.347  75.118.120  

  145.126.784 -  145.126.784محافظ األفراد

   

 220.244.904 11.766.347 208.478.557 اإلجمالي
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 ديسمبر: 37كما في  وقائمة تحت المالحظة عاملةالغير يبين الجدول أدناه جودة قروض الشركات  ( ف

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 5132 5132 

   الشركات

 4.726.875 8.457.302 قائمة تحت المالحظة

   الغير عاملة:

 492.436 1.212.823 (8تصنيف مخاطر )

 35.979 508.464 (9تصنيف مخاطر )

 247.451 190.307 (11تصنيف مخاطر )

 10.368.896 5.502.741 

 1.879.863 1.355.317 محافظ األفراد

  

 7.382.604 11.724.213اإلجمالي

  

 

 أدناه ويبين الجدول. االئتمانية التعرضات بعض ضدتعزيزات ائتمانية أخرى و ضمانات تمتلك المجموعة ( ق

 :ديسمبر 31كما في  التمويل، قروض الشركات مختلفة من ضد أنواع عقدت للضمانات التي األنواع الرئيسية

 

 5132 5132 الرياالت السعوديةبآالف 

   

 3.618.085 3.562.767 %51أقل من 

51 %- 71% 2.117.022 2.220.949 

71 %- 91% 270.361 694.321 

91 %- 111% 463.702 124.858 

 7.837.817 6.370.276 %111أكثر من 

   

 14.496.030  12.784.128 صافي التمويل
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 ( استثنائي1تصنيف مخاطر )

 .االئتمانية، ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة االئتمانالعمالء من ذوي المكانة 

 

 ( ممتاز5تصنيف مخاطر )

وتكاد ال توجد مخاطر في منح تسرهيالت لهرذه  .ية، في الوقت الراهن ومستقبال  االئتمانالعمالء في أعلى مستويات الجودة 

أن التردفق النقردي المتوقرع يظهرر الفئة، فالتدفقات النقدية تعكس بصورة استثنائية ومستقرة هامش كبير مرن الحمايرة، كمرا 

معدالت قوية لهامش الحماية والسيولة في تغطيرة خدمرة الردين، مؤشررات المراكرز الماليرة قويرة جردا  مرع موجرودات ذات 

 .نوعية ممتازة من حيث القيمة والسيولة

 

 ( متفوق3تصنيف مخاطر )

ية ، ولكن جودة االئتماندنى للمستوى األعلى للجودة العمالء الذين يتمتعون بدرجة ائتمان عالية وهم يمثلون الجانب األ

المتوقعة  ممتازة، كما أن جودة  الموجودات والسيولة جيدة جدا، وقوة مستمرة الستيعاب الدين وخدمته، ولكن  االئتمان

هناك بعض العوامل قد تكون موجودة وتوحي أن العميل يمكن أن ال يكون خالي من مشاكل مؤقتة في وقت ما 

 .ستقبلبالم

 

 ( جيد2تصنيف مخاطر )

العمالء الذين يعتبرون أعلى مستويات الجرودة المتوسرطة ويتصرفون بجرودة ائتمانيرة ممترازة، و مؤشررات مخراطر قليلرة،  

تنروع األصرول وعردم االعتمراد علرى ر هروامش الرربح والتردفق النقردي، وعناصر القوة متمثلة في السيولة النقدية واستقرا

 .طنوع واحد من النشا

 

 (  مرضية2تصنيف مخاطر )

دين مرع انخفراض  تشمل العمالء المصنفين ضمن مستويات جودة ائتمان فروق المتوسرط مرع هرامش أقرل  لتغطيرة خدمرة الر

. وتتمثل عناصر القوة في جودة الموجودات، وسريولة مرضرية، وقردرة متوسرطة السرتيعاب وتغطيرة لبعض عناصر القوة

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

 

 ( مقبولة6تصنيف مخاطر )

قات النقدية وضعف العوامل التدف 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 

 .معاكسة مثل انخفاض في جودة وكفاية الضمانات مرضي ولكن يمكن أن يتأثر سلبا  بعوامل
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 ( مخاطر عالية جدا  7تصنيف مخاطر )

يخضع العمالء تحت هذا التصنيف  بالمجمل لظروف تجارية غير مرغوب فيها تشكل مخاطر ائتمان غير مناسبة وال 

حيث لم يتكبد  خسارة لألرباح أو المبلغ  دون المستوى المطلوب،مبرر لها ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل 

وعدم كفاية مصادر التمويل، أو عدم وجود المحتملة لضعف الظروف المالية،  األصلي. وقد تتضمن نقاط الضعف

م منح ضمانات ومعلومات ومستندات ائتمانية كافية، هذه الفئة ال يمكن تمييزها وتعتبر ضمن الفئة المتوسطة، ولن يت

 .تمويالت جديدة أو زيادة التمويالت القائمة لهذه الفئة

 

 دون المستوى (8تصنيف المخاطر )

ائتمان شكل مخاطر تومتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم تسعون يوما . ال العمالء هذا التصنيف يشمل

االلتزامات. ليست هناك حماية كافية السداد المعتاد في خطر، وهناك ضعف واضح في دعم سداد و. هغير مقبول

لألصول من خالل صافي الثروة الحالية )حقوق الملكية( للعميل أو قدرته على السداد أو من خالل الضمان المرهون. 

% 99واإلرشادات الداخلية لمصرف الراجحي يجب استيفاء نسبة  العربي السعودي حسب متطلبات مؤسسة النقد

 عرضات ضمن هذه الفئة.كمخصص خاص مقابل كافة الت

 

 مشكوك في تحصيلها (9تصنيف المخاطر )

يوما  و ترى اإلدارة أن  794متعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم التعاقدية الالعمالء  يشمل هذا التصنيف

مؤكد. وهناك السداد الكامل غير وهناك إمكانية السترداد/إنقاذ القيمة ولذلك يجب تأجيل عملية شطب المديونية. 

إشكاالت كبيرة تؤدي إلى احتمال خسارة جزء من أصل المديونية. ونقاط الضعف واضحة إلى درجة أن التحصيل 

 الكامل غير مرجح على نحو كبير وذلك بناء على المعلومات الحالية والظروف والقيم. حسب متطلبات مؤسسة النقد

% كمخصص خاص مقابل كافة 94ي يجب استيفاء نسبة واإلرشادات الداخلية لمصرف الراجح العربي السعودي

 التعرضات ضمن هذه الفئة.

 

 رديئة أو هالكة )خسارة( (11تصنيف المخاطر )

يوما . ومن المتوقع حدوث خسارة  364متعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم الالعمالء يشمل هذا التصنيف 

% 744ل التصنيف كأصول نشطة. يجب استيفاء مخصص خاص بنسبة صول غير قابلة للتحصيل وال تكفواألكاملة. 

 مصرف.السياسة شطب المديونيات المطبقة لدى  حسبيلي ذلك إجراء عملية شطب 
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 االنخفاض في قيمة التمويل مخصص (5

 ديسمبر بما يلي: 37في  تينالمنتهي تينخالل السن التمويل االنخفاض في قيمة تتلخص حركة مخصص

 
 الرياالت السعوديةبآالف   

 إجمالي  شركات  أفراد  5132

   

 203.20152  501130.32  50233..50  في بداية السنةكما الرصيد 

 ...502120  0252..301  3015.0121  مضاف خالل السنة 

 (32..30.52)  (31302.3)  (30.52.311)  )ديون مشطوبة( االستبعادات

 ..101..20  .0.2..102  503.20223  في نهاية السنة كما الرصيد

 

 الرياالت السعوديةبآالف   

 إجمالي  شركات  أفراد  5132

   

 453185851  157435833  255755118  في بداية السنةكما الرصيد 

 256675623  9415227  157275396  مضاف خالل السنة

 (157925148)  (3825145)  (154115113)  )ديون مشطوبة( االستبعادات

 551945326  253115915  258925411  في نهاية السنةكما الرصيد 

 
 

 :يلي كما الموحدة الدخل قائمة في للسنة التمويل قيمة في االنخفاض مخصص صافي (3

 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 5132  2114 
    

 256675623  ...502120 مضاف خالل السنة للتمويل       

 (3555444)  (22.0.25) صافي –مبالغ مستردة مشطوبة سابقا         
   

 253125179   30.2.0152 صافي –مخصص االنخفاض في القيمة        
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 :كالتالي وبيانها التمويلي التأجير من المدينة الذمم التمويل يشمل (2

 

 الرياالت السعوديةبآالف 

  5132  2114 

 24.701.447  2855935184  التمويلي التأجير من المدينة الذمم إجمالي

 واحدة سنة من أقل
 

154335731  165319 

 1459145964  1858225712  سنوات خمس إلى واحدة سنة

 957715164  853365751  سنوات خمس من أكثر

 2457115447  5.02.103.2  اجمالي التمويل

 (2.783.479)  (102.20322)  التمويلي التأجير من محققة غير مستقبلية تمويل إيرادات

     

 21.917.968  52031.0111  التمويلي التأجير من المدينة الذمم صافي
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 صافي - الممتلكات والمعداتاالستثمارات العقارية و - 8

 ديسمبر مما يلي: 37كما في  الممتلكات والمعداتيتكون صافي 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 

  المباني  االراضـي

تحسينات على 

مباني وأرض 

  مستأجرة

المعدات 

  5132اإلجمالي   واألثاث

اإلجمالي 

5132 

       التكلفة

 753525731  8.236.247  3.247.721  8675466  252755324  158455736 يناير 1 فيكما 

 9125215  151415995  4565731  625963  5115541  1115762 ضافات خالل السنةاإل

 (28.699)  (55281)  -  -  (25394)  (25887) اإلستبعادات

 8.236.247  953725961  357145451  9315429  257835471  159545611 ديسمبر 31في   كما
            

            المتراكمواإلطفاء  االستهالك

 351325283  354225316  253325625  8445585  2455196  - يناير 1 فيكما 

 4125716  3745199  2945829  275153  525117  - المحم ل على السنة

 (225693)  (25375)  -  -  (25375)  - اإلستبعادات

 354225316  357945131  256275454  8715738  2945838  - ديسمبر 31في   كما
            

            صافي القيمة الدفترية

   0.13..202  ...301.20  2.02.3  0215..502  30.220233 5112 ديسمبر 31في   كما

 158455736 5112 ديسمبر 31في   كما
 

251315228 
 

225881  9155196    458135941 

 
 
 

: 9470ر ـبسمدي 37) 9479ر ـديسمب 37مليون لاير سعودي كما في  541بمبلغ  ذـتحت التنفيال ــتشمل المباني أعم

 .مليون لاير سعودي( 171

 
 

ريـال سعودي مليون  045بلغت تتعلق بتقنية المعلومات بصافي قيمة دفترية  موجوداتإن بند المعدات واألثاث يتضمن 

 ريـال سعودي(. مليون 919: 9470)

 

 القيمة الدفترية لالسثمارات العقارية مطابقة تقريبا  للقيمة العادلة.إن صافي 
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 الموجودات األخرى - 9

 مما يلي: ديسمبر 37كما في  تكون الموجودات األخرىت

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 
     

 7835828  23.05.2  ذمم مدينة من المقاصة

 3165382  5.101.1  دفعات مقدمة 

 151685516  .301.20.1  مدينون 

 5745152  2230.52  مصاريف مدفوعة مقدما  

 2795287  1310112  مستحقة ايرادات

 4915354  301320132  ممتلكات متنوعة

 1915653  5210122  حسابات عمالء مدينة

 6135274  22.05.2  صافي –أخرى 

 453165446  202130531  االجمالي

 

 والمؤسسات المالية األخرى للبنوكالمطلوبات  - 11

 مما يلي: ديسمبر 37كما في والمؤسسات المالية االخرى حسب نوعها  لبنوكلالمطلوبات  تتكون

 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 
   

 151185552  2320125  حسابات جارية

 151265685  5..10.250  استثمارات بنوك الجل

 251355237  2022.0552  االجمالي

 
 ودائع العمالء - 11

 مما يلي: ديسمبر 37كما في  تتكون ودائع العمالء حسب نوعها 

 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 
     

 22857915114  0351...5210  تحت الطلبودائع 

 2255135661  0232..3101  استثمارات عمالء ألجل

 457725372  20.210311  حسابات عمالء أخرى

 25651775147  .522055.0.2  االجمالي

 

 يمثل رصيد حسابات عمالء أخرى تأمينات االعتمادات وخطابات الضمان والشيكات المقبولة والحواالت.
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 )تتمة( ودائع العمالء - 11

 مما يلي: ديسمبر 37كما في تتكون ودائع العمالء حسب العمالت كما 

 

 السعوديةالرياالت بآالف   

  5132  2114 
     

 24251955963  .5220.22021  لاير سعودي

 1359815184  3101.10515  ةيالت أجنبـعم

 25651775147  .522055.0.2  االجمالي

 لمطلوبات األخرىا - 15

 مما يلي: ديسمبر 37كما في تتكون المطلوبات األخرى 
 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 
   

 553175261  205150551  دائنون

 6535439  2320522  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 5735598  2.20222  مصروفات مستحقة

 345475  2..510  ( 34إيضاح  انظر األعمال الخيرية )

 151245315  1..3021.0  أخرى

 756135177  03.20213.  االجمالي

 
 

 أس المالر - 13

لكل  رياالت 74قدرها  مليون سهم 73699 يتكون من والمدفوع بالكامل المصرح به والمصدررأس المال المصرف 

 .لكل سهم ( رياالت 74درها مليون سهم ق 73699: 9470) سهم

 

أبريل  70هـ )الموافق 7039 جمادى الثانية 77في اجتماعها المنعقد بتاريخ وافقت الجمعية العمومية غير العادية 

مليون لاير سعودي من خالل تحويل  763994مليون لاير سعودي إلى  793444( على زيادة رأس المال من 9470

 مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة عن طريق إصدار سهم منحة واحد لكل اثني عشر سهما  من الملكية. 73994
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 أخرى واحتياطيات العاماالحتياطي حتياطي النظامي واال - 12

٪ من 99ال يقل عن  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

مليون  73994. تم تحويل مبلغ إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين .االحتياطي رأس المال المدفوع

، وعليه ال يتطلب من البنك تحويل مبالغ إضافية حيث أن المبلغ 9470ريـال سعودي إلى االحتياطي النظامي خالل 

المال. وباالضافة إلى ذلك مليون ريـال سعودي والذي يعادل قيمة رأس  763994  التراكمي لالحتياطي النظامي بلغ

 يقوم المصرف بتكون احتياطي عام مناسب لتغطية المخاطر المصرفية واألخرى، إن وجدت.
 
 

 االحتياطيات علىمن قبل المصرف  المحتسبة الزكاة مبالغ بقيديقوم  المصرففإن  ،للمصرف للسياسة المحاسبية طبقا  

لى حين أن يتم تحديد مبلغ الزكاة المستحقة وعندها يتم تحويل مبلغ الزكاة المستحقة من االحتياطيات األخرى إ األخرى

 9993039:  9470ألف لاير سعودي ) 7033316تحويل مبلغ قام المصرف خالل السنة ب لى المطلوبات األخرى.إ

 .مستحقة زكاةكألف لاير سعودي( إلى المطلوبات األخرى 
 

عمالت أجنبية  تحويلاحتياطي استثمارات متاحة للبيع واحتياطي إلى ذلك، تشمل االحتياطيات األخرى  وباإلضافة

  ين.الموظف برنامج منافعو

 
 :أجنبية عمالت ترجمةحركة االستثمارات المتاحة للبيع واحتياطي  ملخصيلي  فيما       

 السعودية الرياالتبآالف  

5132 
 االستثمارات

 للبيع المتاحة
 عمالت ترجمة 

 المجموع  أجنبية

     

 .5.031  .550.5  201.1 السنة بداية في الرصيد

 (5120.32)  -  (5120.32) في القيمة العادلة التغير صافي

 3220131  -  3220131 الموحدةالمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل  صافي

 (...32.0)  (...32.0)  - األجنبية العمليات ترجمة فروق

 (220252) االجمالي
 

(31.0323)  (3.102.2) 

 

 السعودية الرياالتبآالف  

5132 
 االستثمارات

 للبيع المتاحة
 عمالت ترجمة 

 المجموع  أجنبية

      

 10355.  ..305.  1.834 السنة بداية في الرصيد

 ..102  -  3.679 العادلة القيمة في التغير صافي

 (311)  -  (311) الموحدة الدخل قائمة إلى المحولة المبالغ صافي

 (2.0223)  (2.0223)  - األجنبية العمليات ترجمة فروق

 5.380 االجمالي
 

550.5.  5.031. 
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 (واحتياطيات أخرى )تتمة العاماالحتياطي حتياطي النظامي واال - 12

ممارسة خيار شراء األسهم  سعريمثل  .المؤهلينموظفيه لبعض  أسهمه ، تحت برنامج منافع الموظفين،يمنح المصرف

سنتين من العمل  إتمام لمنح هذه الخيارات يشترطلهؤالء الموظفين.  األسهمالقيمة السوقية لهذه األسهم في تاريخ منح 

في  الربحية والنموب ت المتعلقةمن قبل الموظفين لتحقيق بعض متطلبا خياراتالهذه  ممارسةوتخضع . لدى المصرف

 .نقدا   أو تسويتها الخيارات هذه شراء إعادةبقانوني أو متوقع  التزامأي  وال يترتب على المصرف. المصرف
 
 

 المحتملة لتزاماتواال االرتباطات   - 12

 الدعاوى القضائية (أ 

 هأعمال دورة ضمن المصرف ضد المقامة القضائية الدعاوى من عدد هناك ،9479ديسمبر  37بتاريخ 

 الجهات لدى النظر قيد الدعاوى هذه تزال ال .االئتمان لمنح المحتملة بااللتزامات بعضها يتعلق والتي ،ةالعادي

 . المختصة
 

 منه بناء   موقفها ايجابية المصرف ادارة ترى حيث بعضها، دون الدعاوى هذه بعض لقاء مخصصات تكوين تم

 القانونين. المصرف ى تقييم مستشاريعل

 

 الرأسمالية االرتباطات (ب 

: 9470 ديسمبر 37مليون لاير سعودي ) 991 مبلغ 9479ديسمبر  37الرأسماليـة كما في  االرتباطاتبلغت 

 37مليون لاير سعودي ) 939، ومبلغ مليون لاير سعودي( تتعلق بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي795

تحسينات على بعض الفروع بإجراء عودي( تتعلق بانشاء فروع جديدة ومليون لاير س 73999: 9470 ديسمبر

 الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 ) تتمة ( الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 51 

 

 )تتمة( االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -12

 االئتمانالمحتملة المتعلقة ب لتزاماتالتعهدات واال (ج 

تتكون التعهدات  .إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها

بشكل أساسي من خطابات الضمان واالعتمادات المستندية والقبوالت  االئتمانالمحتملة المتعلقة ب لتزاماتواال

التي تعتبر ضمانات  -إن خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية  .غير المستخدم االئتمانلمنح  لتزاماتواال

ه تجاه األطراف التزاماتلوفاء ببالسداد في حالة عدم تمكن العميل من ا لمجموعةغير قابلة للنقض من قبل ا

 التمويالت.التي تحملها  االئتمانتحمل نفس مخاطر  -األخرى 

 

نيابة عن العميل تسمح للطرف الثالث  لمجموعةالتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من ا -إن اإلعتمادات المستندية 

 .مضمونة بالبضاعة التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل -بسحب األموال وفق شروط وأحكام خاصة 

 معظم القبوالت المصرفيتوقع  .تمثل القبوالت تعهدات المصرف لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء

أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية  .لعمالءا قبل سدادها من قبل التي ستقدم

 .االتفاقيةعن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المصرف قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب  كثيرا  فإنها تقل 

 

وضمانات  تمويالتالممنوح على شكل  االئتمانالجزء غير المستخدم من  االئتمانلمنح  لتزاماتتمثل اال

غير المستخدمة، فمن  االئتمانلمنح  لتزاماتالمتعلقة باال االئتمانوفيما يتعلق بمخاطر  .واعتمادات مستندية

غير المستخدمة، لكن يتوقع أن يكون مبلغ  لتزاماتتعرض المصرف لخسارة بمبلغ يعادل االيالمحتمل أن 

غير المستخدمة ألن معظم  لتزاماتمن إجمالي اال ا  كثيرالخسارة الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول أقل 

القائمة  لتزاماتإن إجمالي اال .تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير إئتمان محددة االئتمانلمنح  لتزاماتاال

يتم  لتزاماتغير المستخدمة ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه اال االئتمانلمنح 

 إنتهاء مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب.

 

 :ديسمبر 37كما في  المحتملة لتزاماتات التعاقدية لقاء االاالستحقاقفيما يلي ( 7-ج

 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
 1أقل من 

  أشهر

أشهر  1من 

  لى سنةإ

 2من سنة الى 

  سنوات

 2أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات

       

 ...301.30 5102.5  3.10112  22305.1  2520.51 االعتمادات المستندية 

 2210.31 ..103  20132 .31.012  11.0223 قبوالت

 20.1.0.11 .5012.035  101.50315 ..23203  2501.5 خطابات الضمان

 غير قابلة للنقض التزامات

 .5022.021  5.201.5  ..2.02.  301.30.23  ..3301 االئتمان لمنح   

 3101150123  5..501.10  202120.21  .502.2052  0.23... اإلجمالي
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 ) تتمة ( االرتباطات وااللتزامات المحتملة - 12

 

 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
 1أقل من 

  أشهر

أشهر  1من 

  لى سنةإ

 2من سنة الى 

  سنوات

 2أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات

       

 358435646 251755766  1495911  8185273  7195716 االعتمادات المستندية 

 5365338 35189  345845 1495521  3485784 قبوالت

 753865363 158615133  451915214 153665896  695131 خطابات الضمان

 التزامات غير قابلة للنقض

 751845928  156145798  151895316  357375211  5435613 االئتمان لمنح  

 1858515275  556535886  554645256  651615911  1.671.233 اإلجمالي

 
 

 :ديسمبر 37كما في  األخرى المحتملة حسب األطراف لتزاماتاللفيما يلي تحليال  ( 9-ج

 
 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

   

 1256155991  032.0.51.  شركات

 652355284  .30322035  أخرىومؤسسات مالية وبنوك 

 1858515275  3101150123  االجمالي

 

 

 المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية لتزاماتاال (د 

  تفيما يلي تحليال  بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي قام

 :ديسمبر 37كما في  كمستأجر المجموعةبها 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

   

 215659  510212  أقل من سنة واحدة

 1565319  3.50521  سنوات 9من سنة الى 

 435146  .22025  سنوات 9أكثر من 

 2215114  52105.2  االجمالي
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 من التمويل واالستثمارات دخلالصافي  - 16

 ديسمبر مما يلي: 37للسنتين المنتهيتين في تمويل واالستثمارات المن دخل ال يتكون صافي

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

    التمويل

 152985142  ...301510  متاجرة شركات 

 759115152  .0.310.1.  بيع بالتقسيط

 5215643  2.50125  مرابحة

     االستثمارات وأخرى

 2735431  52.02.5  مع مؤسسة النقد العربي السعوديمرابحات 

 1485946  .51.021  متاجرة مع البنوك 

 615215  220211  دخل الصكوك

  10.212.518  31052.01.1  التمويل واالستثماراتاجمالي دخل 

 (333.926)  (5220133)   ستثمارات ألجلاال منعمالء العائد 

 (615272)  (.22025)  ستثمارات ألجلاال من المالية والمؤسسات لبنوكمن المطلوب  عائد

 958175321  0.2.0.25.  من التمويل واالستثمارات دخلالصافي 

 

 صافي أتعاب الخدمات المصرفية - 17

 ديسمبر: 37تعاب الخدمات المصرفية للسنتين المنتهيتين في أفيما يلي تحليال  لصافي 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

    الخدمات المصرفية تعابدخل أ

 153625133  1.0.52.  إيرادات الدفعات المقدمة عند التعاقد 

 4635535  50122..  إيرادات أنظمة خدمة المدفوعات 

 5315817  22.0112  إيرادات خدمات األسهم

 3875716  2210.31  إيرادات الحواالت

 3155514  2250212  إيرادات البطاقات االئتمانية

 935555  ...3120  أتعاب المضاربة إيرادات

 1265393  .325032  ايرادات مدفوعات سداد

 3775458  .213032  أخرى

 356485121  10.110.22   إجمالي دخل أتعاب

     

      أتعابمصاريف 

 (7955148)  (10122..)  مصاريف أنظمة خدمة المدفوعات

 (1145518)  (.31.021)  االسهممصاريف خدمات 

 (9195556)  (1..0...)   أتعاب مصاريف إجمالي

 257385465  50.1201.3  الخدمات المصرفية صافي أتعاب
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 دخل العمليات األخرى - 18

 ديسمبر: 37فيما يلي تحليل لدخل العمليات األخرى للسنتين المنتهيتين في 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

  345837    230152 توزيعات أرباح

  255615    20.23  ربح بيع ممتلكات ومعدات

     15738  .20.2  دخل االستثمار في شركة زميلة

  (25496)   (.3110.1)  من االستثمارات والصناديق)خسارة( / ربح 

  235825    5.0251  دخل بيع استثمارات متنوعة

  755614    3350.21   أخرىصافي إيرادات 

 1595133    31103.2  االجمالي

 

 

 الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين - 19

 :ديسمبر 37في  ةالمنتهية للسن تحليل للرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفينفيما يلي 

 الرياالت السعوديةبآالف                                                        

  

 الموظفين عدد

 

 تعويضات ثابتة

 

  5132في  تعويضات متغيرة مدفوعة    

  أسهم  نقدا      5132

       

  .50.1  ...20  2.0212  22 المديرين التنفيذيين

مل على تيؤدون مهام تشن وموظف

 30331  مخاطر

 

13.03.1 

 

25015.  10...  

  30253  320522  .311031  132 يؤدون مهام رقابيةن وموظف

  50522  3120.12  302220.31  2..310 ونموظفين أخر

  310225  2..0..3  30.110.13  3501.2 اإلجمالي

التعويضات المتغيرة المستحقة في 

9479   1120.15      

      25502.1    تكاليف الموظفين األخرى

      502230121     اجمالي الرواتب كما في قائمة الدخل
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 الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين ) تتمة ( - 19

 الرياالت السعوديةبآالف                                                             

  

عدد 

 الموظفين

 

تعويضات 

 ثابتة

 

  5132تعويضات متغيرة مدفوعة في      

  أسهم  نقدا      5132

       

  25793  95454  295131  41 التنفيذيينالمديرين 

  25748  515768  3275878  15171 مل على مخاطرتيؤدون مهام تشن وموظف

  811  115117  795253  216 يؤدون مهام رقابيةن وموظف

  25824  1635374  152465459  115343 موظفين أخرين

  95175  2345613  156825621  115761  اإلجمالي

      2885913   9470التعويضات المتغيرة المستحقة في 

      5425581    تكاليف الموظفين األخرى

      255145113    اجمالي الرواتب كما في قائمة الدخل

 

تشمل تعويضات نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية والسفر ألغراض العمل والتدريب ومزايا الموظفين تكاليف 

ت قد صدرف(، 94 -المملكة العربية السعودية عضوا في مجموعة العشرين )جي تبعا لكون األخرى.الموظفين 

 (Basel II) مبادئ ومعايير اتفاقية بازل الثانيةب أن جميع المؤسسات المالية في المملكة يجب أن تلتزمالتعليمات ب

النقد العربي السعودي )ساما(،  مؤسسةأصدرت و. (Financial Stability Board)مجلس االستقرار المالي و

اتفاقية  مبادئ ومعايير مع يتسق وما ات والمكافآتالتعويض تحولظامها ن ،مالي للمؤسسات المالية السعودية كمنظم

 مجلس االستقرار المالي.بازل الثانية و

 

 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

مقدمي الخدمات )المشاركة في 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 تمشيا  و

 مقارنةقياسها سنويا يتم التعويضات الثابتة . فأما الثابتة والمتغيرة لمكافأة وجذب المواهب واالحتفاظ بهاتعويضات ال

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 المتفق عليها مسبقا  وتشتمل على 

ر هذه يتم إقرا .مؤهلين للحصول على الحوافزالوالموظفين غير  لموظفي اإلدارة العامة تدفعاألداء  مكافآت حين أن

 المكافآت والتعويضات من قبل مجلس اإلدارة وهي نسبة من أرباح المصرف.
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 وأخرى المصاريف العمومية واالدارية - 51

 ديسمبر: 37للسنتين المنتهيتين في  للمصاريف العمومية واالداريةفيما يلي تحليال  

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

    

 3695766  2120.12  خدمات عامة

 2885159  11.02.2  أجهزة الحاسب األلي

 2435124  5.30355  هاتف وكهرباء 

 1315681  210221  استشارية

 455611  110222  حكومية

 2535188  5.30211  متنوعة

 153315328  301.20521  وأخرى المصاريف العمومية واالداريةإجمالي 

 
 السهم يةربح - 51

 المرجح لعدد السنة على المتوسط صافي ربح بقسمة تم 9470 و 9479 ديسمبر 37المنتهية في سنة لل ربحية السهم

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة هو عدد األسهم العادية القائمة في بداية إن  األسهم القائمة.

عامل الوقت  .المرجحفترة مضروبة بعامل الوقت خالل ال المصدرةأو  المشتراةاألسهم العادية  معدال بعددالفترة، 

حساب ربحية تم تعديل كنسبة من إجمالي عدد األيام في تلك الفترة.  التي كانت األسهم فيها قائمةهو عدد األيام  المرجح

 (.73إيضاح ) بأثر رجعي المنحة المصدرة أسهمتأثير عطاء إل 9470ديسمبر  37السهم للسنة المنتهية في 

 

 األرباح المقترح توزيعها والمدفوعة والزكاة الشرعيةإجمالي  - 55

 ألف 9793944بمبلغ صافي قدره  9479المصرف بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف األول من عام  قام

لغ صافي قدره مبب 9470عام  )النصف األول من لاير سعودي للسهم الواحد( نصف بواقع وذلك)لاير سعودي 

إقترح مجلس االدارة توزيع أرباح كما  ،لاير سعودي للسهم الواحد(( 7سعودي )وذلك بواقع الف لاير  736993444

(، سعودي لاير ألف 735693194: 9470ألف لاير سعودي ) 930193444 مبلغ 9479 عام من الثانيعن النصف 

حساب الزكاة من اجمالي لألف لاير سعودي(  1943444: 9470ألف لاير سعودي ) 9943444مبلغ  حسمتم سيو

 9479عن عام  للسهم الواحد لاير سعودي 739األرباح المقترح توزيعها ليبقى صافي ربح السهم الموزع للمساهمين 

 (.للسهم الواحد يلاير سعود 7319: 9470)

 

 ربوطتسوية ال ت. تم9470الزكوية للسنوات حتى  اإلقرارات )"المصلحة"( لمصلحة الزكاة والدخل المصرفقدم 

 9445 ولغاية 7559 من السنوات عن ةط الزكويوالرب المصرفبشكل نهائي. استلم  9447للسنوات حتى  ةالزكوي

ألف لاير سعودي منها  937933977ألف لاير سعودي، تم حساب ودفع مبلغ  939603399بمبلغ مصلحة ال من

ألف لاير سعودي ضمن  1743907بلغ المتبقي البالغ مبموجب تعليمات الهيئة الشرعية للمصرف وتم تسجيل ال

 9470ولغاية  9474االحتياطيات األخرى. إضافة الى ذلك، قام المصرف باحتساب الوعاء الزكوي للسنوات من 

ألف لاير سعودي، تم حساب ودفع مبلغ  335553909مع متطلبات مصلحة الزكاة والدخل بمبلغ على أساس يتفق 

 ألف  930033499مبلغ  وتم تسجيل للمصرفسعودي منها بموجب تعليمات الهيئة الشرعية الف لاير  739973603
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 )تتمة( إجمالي األرباح المقترح توزيعها والمدفوعة والزكاة الشرعية - 55

حساب هذه األعباء االضافية  فيلاير سعودي ضمن االحتياطيات األخرى. تم تقديم اعتراض على األساس المستخدم 

 من قبل جميع البنوك في المملكة العربية السعودية وبالتالي ال يتوقع المصرف أية أعباء زكوية اضافية.

 

 أن المصرف إدارة وترىلمصلحة. ا رد انتظار في زال وما الزكوية الربوط هذه على عتراضباال المصرف تقدم وقد

المملكة العربية  في أخرى بنوك مع بالتعاون المصرف قبل من المتخذة واإلجراءات لإلستئناف النهائية النتيجة

 .الراهنة المرحلة في به موثوق بشكل تحديدها يمكن الالسعودية 

 
 النقد وما في حكمه - 53

 مما يلي: ديسمبر 37كما في  يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

   

 859635159  0.2205.2.  نقد

ا  من تاريخ يوم 54تستحق خالل  والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات من البنوك

  االقتناء

 

50.230122  451285142 

 العربي السعودي والبنوك المركزية أرصدة لدى مؤسسة النقد

 )حسابات جارية(  

 

.220321  951415784 

 2252315985  3501.502.1  االجمالي

 

 األعمال قطاعات - 52

المصرف التي يتم مراجعتها  بنشاطاتبتحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة  المجموعة قومت

للمصرف، وذلك لتوزيع ، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي بالمجموعةبانتظام من قبل صانعي القرار الرئيسي 

 الموارد على القطاعات و تقييم أدائها.

 

 قطاعات مصرفية رئيسية وهي: أربعةمن  المجموعةتكون تألغراض إدارية 

ية والحسابات االئتمانيشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت   قطاع األفراد

واألتعاب من الخدمات البنكية والحواالت. الجارية المدينة )المكشوفة(

والتسهيالت  وكبار العمالء يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات قطاع الشركات

 .ية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة(االئتمان
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 األعمال ) تتمة ( قطاعات - 52

و المرابحرات مرع مؤسسرة النقرد العربري السرعودي خدمات الخزينرة  يشمل قطاع الخزينة

 ومحفظة المتاجرة الخارجية.

يشمل استثمارات االفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات والوساطة االستثمارخدمات قطاع 

 المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.

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

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

 صرف.المالموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات 

 

 ة واحدةشرك منها شركات تابعة خمسةنشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وله  مصرفال يمارس

، 9470و  9479 ديسمبر 37كما في ، بإضافة للفروع في الخارج مسجلة في األردن والكويت مسجلة خارج المملكة

والمطلوبات ونتائج أعمال هذه الشركات ال تعتبر إن إجمالي الموجودات  .أ( -7) كما هو مشار إليه في اإليضاح

 ككل. مصرف جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة لل
 

وإجمالي دخل ومصروفات العمليات وصافي الدخل  المجموعةات ال باجمالـي موجــودات ومطلوبفيمـا يلـي تحليـ ( أ

 قطاع من قطاعات األعمال:، لكل 9470و  9479ديسمبر  37 وللسنتين المنتهيتين في في كما
 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 5132
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 

 االجمالي

 .132023.022 .022..502 3022.0132. ..22023.02 .3220.22011 اجمالي الموجودات

 102.2..52.0 320.11. 2..0.520. .32023.012 .5250.53023 اجمالي المطلوبات

 31052.01.1 1.0522 2.103.2 .30.23022 02.202.5. اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

 ستثمارات ألجلمن االعمالء العائد 
(..01.1) (5510122) - - (5..021.) 

 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
.02..01.. 30.230231 2.103.2 1.0522 .0.2.0.25 

 صافي أتعاب الخدمات المصرفية
30223.255 2..0..2 2.02.. 2320312 50.1201.3 

 صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية
- - ...0222 - ...0222 

 األخرى ( العملياتخسارة)دخل
(320.15) (302.5) 230211 ..0121 31103.2 

 لعملياتا اجمالي دخل
.05550.3. 5051.0.12 302230.21 2130233 310.220..2 

 مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل 
(..30.22) (..20121) - - (30.2.0152) 

 استهالك واطفاء
(12502.1) (35021.) (50235) (2022.) (1.201..) 

 العمليات األخرى مصاريف
(10.1101.5) (52202..) (220.1.) (32301.2) (205.102.2) 

 (202320.11) (32.0.21) (2.0323) (30521.5.2) (2031.0211) لعملياتمصاريف ااجمالي 

 031101.2. .221022 ..302.202 .2025.. ..201.201 للسنةدخل الصافي 
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 األعمال ) تتمة ( قطاعات -52

 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 5132
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 

 االجمالي

 11.0.330222 201330.23 0.31..201. 2..21053.0 32101.20151 اجمالي الموجودات

 5220.320123 2011.02.1 3.02130213 530.220232 53.01110.52 اجمالي المطلوبات

 .310535023 220532 2.10122 501.10.53 .02.2025. اجمالي دخل التمويل و االستثمارات
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 الرياالت السعوديةبآالف  

 الخزينةقطاع  قطاع الشركات قطاع األفراد 2114
قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 

 االجمالي

 قائمة  الموجودات المدرجة في

 3..52201120  2.210.749 58.835.744 61.443.496 142.515.802 المالي  الموحدة المركز  

 التعهدات وااللتزامات  المحتملة

 باستثناء االلتزامات غير القابلة  

 .330.22012 - - 7.471.437 4.294.910 للنقض لمنح االئتمان  

 

رصردة لردى مؤسسرة األدا النقرد وع إن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة ما

. إن قيمة االئتمان المساوية لاللتزامات المحتملرة ترم والموجودات األخرى والممتلكات و المعداتالنقد العربي السعودي 

 مخاطر االئتمان. إدراجها في

 

 إدارة المخاطر المالية - 52

تتطلرب تحليرل وتقرويم وإدارة نروع واحرد أو  األنشرطةللعديد من المخاطر الماليرة، وأن هرذه  المجموعةتتعرض نشاطات 

أكثررر مررن المخرراطر.  ومررن المعلرروم أن االضررطالع بالمخرراطر يعتبررر أمررر جرروهري بالنسرربة للعمررل المصرررفي وأن هررذه 

هررو تحقيررق ترروازن مالئررم بررين  المجموعررةوعليرره، فرران هرردف  .المخرراطر هرري نتيجررة حتميررة للمشرراركة فرري أسررواق المررال

 .للمجموعة المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي

 

لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع  المجموعةيتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر ب

بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة  المجموعةقوم تو .اإلجراءات الرقابية المالئمة للتقليل من تلك المخاطر

 المخاطر بصورة مستمرة لمقابلة التغيرات في األسواق والمنتجات وإتباع أفضل الممارسات المصرفية.

 

بإدارة المخاطر طبقا  للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. و تقوم هذه  المجموعةوالمخاطر ب االئتمانتقوم إدارة 

. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من المجموعةاالدارة بتحديد وتقويم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة ب

والتي تشتمل بدورها على  ،ومخاطر السوق ،، ومخاطر السيولةتمخاطر العملياو، االئتمانهي مخاطر  المجموعةقبل 

 طر األسعار.مخاطر العمالت، ومخاطر معدالت الربحية، ومخا

 

 االئتمانمخاطر  (1

في عدم قدرة  االئتمان. وتتمثل مخاطر المجموعةتعرض لها تمن أكثر المخاطر أهمية التي  االئتمانتعتبر مخاطر 

لخسارة مالية. وتنشأ مخاطر  المجموعةه. مما يؤدي إلى تكبد التزاماتالطرف اآلخر لعملية مالية على الوفاء ب

 الممنوح للعميل(، والنقدية، والودائع لدى البنوك األخرى. كما  االئتمانبصورة أساسية عن التمويالت )أو  االئتمان

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 ) تتمة ( الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 61 

 إدارة المخاطر المالية ) تتمة ( -52

في بعض األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك اإلعتمادات المستندية  االئتمانتتواجد مخاطر 

 االئتمانمن قبل مجموعة إدارة  االئتمان. وتتم متابعة ومراقبة مخاطر االئتمانلمنح  لتزاماتوالقبوالت، واال

 .للمجموعةوالمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن األنشطة التمويلية 

 
 االئتمانقياس مخاطر  (أ 

 التمويل

عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك لتلبية متطلبات  المجموعةيوجد لدى 

العمالء. تصنف هذه المنتجات كتمويل في قائمة المركز المالي الموحدة للمصرف. وعند قياس مستوى مخاطر 

كلية للعميل بإتباع منهجية ية الاالئتمانبدراسة المالءة  المجموعةقوم تالخاصة بالتمويل مع طرف أخر،  االئتمان

درجات مخاطر  74باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر باستخدام  المجموعةقوم تمالئمة لقياس المخاطر. و

(، وثالثة منها تتعلق 1-7سبعة منها تتعلق بالتمويالت العاملة تصنيف ) على عوامل نوعية وكمية،بناء  

(. وتهدف عملية تصنيف درجة المخاطر الى ايضاح المخاطر المتعلقة 74-9بالتمويالت غير العاملة تصنيف )

 بة.والمساعدة في تحديد األسعار المناس االئتمانبالعمالء المحتملين للجهات المختصة بالموافقة على منح  

 

من كشرف نقراط الضرعف فري جرودة المحفظرة وإجرراء التعرديالت المالئمرة علرى  المجموعة تمكنوهذا من شأنه أن 

 المجموعرةقروم ت ، واحتمرال وقروع خسرائر.االئتمرانفي حالرة انخفراض مسرتوى جرودة  االئتمانمخصصات مخاطر 

مررة للتمرويالت. أمرا بالنسربة لمحفظررة بتقرويم أرصردة عمرالء الشرركات المتررأخرة السرداد لتجنيرب المخصصرات المالئ

باسررتخدام معرردل خسررارة معررين لتحديررد مخصررص  المجموعررةقرروم تالتمررويالت الخاصررة بعمررالء الشررركات المتبقيررة، ف

 .االئتمانبشكل شمولي مالئم. يتم تحديد معدل الخسارة على أساس الخبرة السابقة في مجال خسائر 

 

 مخاطر التسويات

أيضا لمخاطر التسويات من خالل العمليات الخاصة باالتفاقيات التي تتم مع المؤسسرات الماليرة  المجموعةتعرض ت

األخرى. وتتمثل تلك المخاطر بعدم قيام الطرف األخر بااللتزام بدفع المبلغ المطلروب للمصررف. علرى الررغم مرن 

ة وجوهريرة ولتقليرل التعررض لهرذا أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصريرة إال انره يمكرن أن يكرون ذو قيمرة عالير

ي المتميرز مرع االحتفراظ بضرمانات ماديرة االئتمانبالتعامل مع العمالء ذو التقييم  المجموعةقوم تالنوع من المخاطر 

 ية للعميل.   االئتمانعلى درجة تصنيف المخاطر  وفرض حد سقف ائتماني معين لقيمة التعامل مع كل عميل بناء  
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 وسياسات التقليل منها االئتماناإلجراءات المتعلقة بوضع حدود لمخاطر  (ب 

ككل. ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالرة فري العمليرات  المجموعةهي مسئولية  االئتمانإن مسئولية إدارة مخاطر 

هري مرن مسرئولية كرل  االئتماناليومية وعند صنع القرار، ووضع اإلستراتيجيات، وبالتالي فان فهم وإدارة مخاطر 

 .المجموعةقطاع من قطاعات األعمال ب
 

 على وجه الخصوص: االئتمانبعملية مراقبة  المجموعةوتقوم وحدات ادارة المخاطر التالية ب

 وحدة ائتمان الشركات  -

  االئتمانوحدة إدارة ومتابعة ومراقبة   -

 وحدة معالجة الديون   -

  االئتمانوحدة سياسة   -

 وحدة إئتمان األفراد  -
 

 المجموعةقوم تالمتعلقة بهذه التمويالت، بوضع حدود معتمدة لالئتمان.  االئتمانتتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر 

عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والمجموعات من  االئتمانبادارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر 

 العمالء، والصناعات والدول.
 

عند وجود عدد من العمالء يعملون في نشاطات مماثلة في نفس المنطقة  االئتمانينتج التركيز في مخاطر 

لتي يعملون بها نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على الجغرافية أو أن يكون للنشاطات ا

ن إهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. التزاماتالوفاء ب

تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع صناعي أو  المجموعةيعني مدى تأثر أداء  االئتمانالتركيز في مخاطر 

 منطقة جغرافية معينة.
 

من خالل تنويع التمويل وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بإفراد  االئتمانبإدارة مخاطر  المجموعةقوم ت

 أو مجموعة من العمالء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.
 

وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو  االئتمانطر بإدارة مخا المجموعةقوم ت

المجموعات، والقطاعات الجغرافية واإلقتصادية. يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتها مرة واحدة أو 

لقطاع اإلقتصادي حسب المنتج وا االئتمانأكثر بالسنة، عند الضرورة. تعتمد الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر 

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

من خالل التحليل المنتظم لمقدرة العمالء والعمالء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم  االئتمانكما تدار مخاطر 

 هم المالية، وتعديل الحدود المالية، حسبما هو مالئم.التزاماتالتعاقدية وسداد 
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 : االئتمانفيما يلي بيانا  ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة لتقليل مخاطر 

 

 الضمانات (1

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

 على:

 رهونات على العقارات السكنية والتجارية   -

 النقدية واألسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل.   -

 صفقات المرابحة للمتاجرة باألسهم )متاجرة األسهم المغطاه بالضمانات(   -

 

 االئتمانالمتعلقة ب لتزاماتالتعهدات واال (5

إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. إن الضمانات واإلعتمادات 

 التي تحملها المنتجات المصرفية األخرى. االئتمانالمستندية تحمل نفس مخاطر 

سمح للطرف ، نيابة عن العميل، تالمجموعةالتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من  -إن اإلعتمادات المستندية 

مضمونة بالبضاعة التي  -وفق شروط وأحكام خاصة  المجموعةاآلخر بصرف مبالغ محددة على حساب 

 تخصها، وبالتالي يمكن تجنب جزء من المخاطر.

في شكل منتجات  االئتمانالجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح  االئتمانيقصد بااللتزام في منح 

لمنح  لتزاماتالمتعلقة باال االئتمانتمويلية إضافية، وضمانات، وإعتمادات مستنديه. وفيما يتعلق بمخاطر 

غير المستخدمة، ولكن،  لتزاماتلخسارة بمبلغ يعادل إجمالي اال المجموعةتعرض ت، فمن المحتمل أن االئتمان

تمنح للعمالء  لتزاماتغير المستخدمة ألن معظم اال لتزاماتفان مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من اجمالي اال

 الذين يتمتعون بمعايير ائتمان عالية.

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 ) تتمة ( الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 64 

 إدارة المخاطر المالية ) تتمة ( -52

 السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات (ج 

على تقردير  قائمة المركز المالي وذلك بناء   يتم إثبات مخصصات اإلنخفاض في القيمة لقاء الخسائر المتكبدة بتاريخ

 اإلدارة ووجود دليل موضوعي على حدوث مثل هذا اإلنخفاض.

 

تقوم اإلدارة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض في القيمرة طبقرا  لمعيرار المحاسربة الردولي رقرم 

 .المجموعةوفق األسس التالية الموضوعة من قبل  35
 

 اد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليهالتأخر عن سد 

  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 

 

ن يتم مراجعة التمويل الممنوح لكل عميل من عمالء الشركات مرة بأ المجموعةالسياسة المتبعة من قبل تنص 

كما يتم تحديد مخصصات اإلنخفاض في  .واحدة على األقل في السنة أو أكثر وذلك عندما تقتضي الظروف ذلك

ز قيمة التمويل للحسابات التي تم تقويمها بصورة فردية عن طريق تقويم الخسائر المتكبدة بتاريخ قائمة المرك

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

 

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:
 

 ظ الموجودات المتجانسة المتعلقة بالمحفظة التمويلية لألفراد التي يكون كل عنصر فيها لوحده غير هام.محاف 
 

  ،المحفظة التمويلية للشركات في حالرة تكبرد خسرائر لرم يرتم تحديردها، باسرتخدام الخبررات السرابقة، والتقرديرات

 والطرق اإلحصائية.
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بتراريخ إعرداد القروائم الماليرة الموحردة دون األخرذ باإلعتبرار  االئتمرانيوضح الجردول أدنراه الحرد األقصرى لمخراطر 

األخرى وتشتمل على األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر  االئتمانالضمانات أو تعزيزات 

 :ديسمبر 37كما في  االئتمان

 
 السعوديةالرياالت بآالف   

  5132  2114 

   

     البنود داخل قائمة المركز المالي

 1655165218  520.330122  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

     

     صافي التمويل

 6158255724  2.01.20133  شركات 

 14451145236  .32103530.2  أفراد 

 251425997  503120221  صافي موجودات أخرى

 22454995165  51.052201.2  إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي

     

     البنود خارج قائمة المركز المالي

 453795984  30.220.35  االعتمادات المستندية والقبوالت

 753865363  20.1.0.11  خطابات الضمان

 751845928  .5022.021  التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 1858515275  3101150123  إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي

 24353515441  52.022.0212  الحد األقصى لمخاطر االئتمان

 

كما في  المجموعةتعرض لها تالتي كان من الممكن أن  االئتمانيمثل الجدول أعاله أسوأ وضع افتراضي لمخاطر 

وفيمرا  .دون األخذ بعين اإلعتبار أية ضمانات أو تعزيزات إئتمان أخررى متعلقرة بهرا 9470و 9479ديسمبر  37

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 (5

ه المالية عند استحقاقها وعدم التزاماتعلى الوفاء بالتعهدات المتعلقة ب المجموعةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة 

على سداد المودعين  المجموعةالقدرة على الحصول على أموال بدال  عن المسحوب منها وبالتالي عدم مقدرة 

تحدث مخاطر السيولة عند وجود عدم استقرار في  .المتعلقة بالتمويالته التزاماتوالجهات الممولة والوفاء ب

إن تنوع مصادر  .ي مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويلاالئتمانالسوق وانخفاض مستوى التصنيف 

بعد األخذ باإلعتبار سيولته  المجموعةتدار موجودات  .لمصرف يساعد على تقليل هذه المخاطرلالتمويل المتاحة 

 والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وشبه النقدية.

 عملية إدارة مخاطر السيولة

 الخاضعة لمراقبة لجنة الموجودات والمطلوبات على ما يلي: المجموعةتشتمل عملية إدارة السيولة ب
 

 يشمل ذلك تغذية األموال عند استحقاقها ، ولتزاماتالتمويل اليومي ويدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء باال

 أو استثمارها.

 .مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية 

 ة التركزات وملخص استحقاق الديونإدار. 

 .مراقبة تنويع مصادر التمويل 

 .إدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة األصول مع الخصوم 
 

يتم قياس صافي التدفقات  تتم المراقبة واإلفصاح بتحليل التدفقات النقدية لالستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية.

كما تقوم إدارة الخزينة، ولجنة الموجودات والمطلوبات  النقدية، وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة.

استخدام تسهيالت السحب على المكشوف وأثر بمراقبة مستوى ونوع التمويالت غير المستخدمة، و المجموعةب

 مثل الضمانات واإلعتمادات المستندية. المجموعةالمحتملة على وضع السيولة ب لتزاماتاال
 

ات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة االستحقاقيبين الجدول أدناه ملخصا  ب

 .االستحقاقاريخ المركز المالي الموحدة حتى ت
 

تشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة  .ات التعاقدية لضمان توفر السيولة الكافيةاالستحقاقتقوم اإلدارة بمراقبة 

التمويلية القائمة على النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،  لتزاماتوتغطية اال لتزاماتاال

ظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والمطلوبات من البنوك، وطبقا  لن

٪ من إجمالي 0٪ من إجمالي ودائع العمالء و 1يحتفظ المصرف لدى المؤسسة بوديعة نظامية ال تقل عن 

٪ من 94يحتفظ المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن  إضافة للوديعة النظامية، .حسابات العمالء األخرى

المصرف تجاه الودائع، ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الذهب أو الموجودات التي يمكن تحويلها  التزامات

كما يمكن للمصرف الحصول على مبالغ إضافية من خالل ترتيبات  .إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما  

 بيع آجل. استثمارية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن عمليات
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فيما يلي تحليال لإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس التدفقات النقدية المخصومة كما في 

المتوقعة نظرا لتاريخ االحتفاظ بالودائع في  النقديةالجدير ذكره ان الجدول ادناه ال يمثل التدفقات   ديسمبر. 37

أشهر".  تقوم اإلدارة بقياس ومتابعة مخاطر  3المجموعة.  تم تصنيف الودائع تحت الطلب ضمن "اقل من 

السيولة للمجموعة على اساس التدفقات النقدية المتوقعة والذي يتم تقديرة بناء على خبرة المجموعة بخصوص 

إضافة الى ماسبق، تنص سياسة مخاطر السيولة للمجموعة على وضع حدود لمخاطر   حركة الودائع تاريخيا.

 السيولة تتطابق مع افضل الممارسات وتتوافق مع نسبة السيولة المحددة من قبل الجهات االشرافية.
 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
 أشهر 1أقل من 

شهر الى أ 1من 

 سنة

 2من سنة الى 

 سنوات
 2أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

      

     الموجودات

 نقد و أرصدة لدى مؤسسة النقد

 5.01210.32 .10252012 2031.0151 101.50.35 32021.0212 والبنوك المركزية  

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات

 520.330122 - .3033.0.2 320.2205.2 0.120.11. المالية األخرى  

 .531053.0.2 .320.2.021 .33.0.51022 220.2.0221 .2011..5.0 صافي –التمويل 

 20.22..1.0 10.1.0.15 1031.0113 .3101.30.2 550.520.35 االستثمارات 

 503120221 - - - 50312.221 صافي موجودات أخرى 

 11203.20.22 .5201310.2 .35.01510.2 .0.1...20. .01.1022.. اإلجمالي

      

      المطلوبات 

 والمؤسسات مطلوبات للبنوك

 2022.0552 ..2102 25102.5 120.25. 50.220133 المالية األخرى  

 .522055.0.2 - ..1.202 302.20122 52201220.52 ودائع العمالء 

 30132..20 - - - 30132..20 مطلوبات أخرى 

 .52.022.011 ..2102 .30151052 ..5023103 52203.50.21 اإلجمالي

  1.021.0.22 10121..510 ..35.011102 1012.0233. (0112..3.201) الفجوة
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 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
 شهر الى سنةأ 1من  أشهر 1أقل من 

 2من سنة الى 

 سنوات
 2أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

      

     الموجودات

 نقد و أرصدة لدى مؤسسة النقد

 3355855377 - - - 3355855377 والبنوك المركزية  

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات

 1655165218 - - 9.610.754 6.905.454 المالية األخرى  

 21559395961 14.789.415 119.619.864 45.374.329 26.156.352 صافي –التمويل 

 4255495623 1.280.993 10.574 23.162.515 1851955541 االستثمارات 

 .00..2.99 - - - 251425997 صافي موجودات أخرى 

 31156345165 16.070.408 119.630.438 7851475598 8657855721 اإلجمالي

      

      المطلوبات 

 والمؤسسات مطلوبات للبنوك

 251355237 63.178 236.164 833.904 151115991 المالية األخرى  

 25651775147 3.095.232 1.612.806 12.284.314 23951845695 ودائع العمالء 

 653415565 - - - 653415565 مطلوبات أخرى 

 26455535849 3.158.410 1.848.970 1351185218 24654285251 اإلجمالي

 3651815316 1259115998 11757815468 6551295381 (15956425531) الفجوة

 

 

 

 37لإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة كما في فيما يلي تحليال 

 ديسمبر:
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
 أشهر 1أقل من 

 شهرأ 1من 

 الى سنة

من سنة الى 

 سنوات 2
 2أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي إستحقاق محدد

       

 والمؤسساتمطلوبات للبنوك 

 ..2022105 .210.1 ..2102 25102.5 120.25. .50.32052 المالية األخرى  

 52205220155 .2.1013 - ..1.202 .302.2022 .5210.1.022 ودائع العمالء 

 30132..20 - - - - 30132..20 مطلوبات أخرى 

 52.02.20112 3.0322. ..2102 .30151052 5023102.1 52102.20.15 اإلجمالي
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 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
 أشهر 1أقل من 

شهر الى أ 1من 

 سنة

 2من سنة الى 

 سنوات
 2أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي إستحقاق محدد

       

 مطلوبات للبنوك والمؤسسات

 2.175.237 - - - 2.152.335 22.902 المالية األخرى  

 256.097.529 - 3.731.329 996.116 10.831.249 240.538.835 ودائع العمالء 

 653415565 - - - - 653415565 مطلوبات أخرى 

 26456145331 - 357315329 9965116 1259835584 24659135312 اإلجمالي

 

حول ( 7-ج/15)المحتملة في اإليضاح رقم  لتزاماتالتراكمية المتعلقة بالتعهدات واال االستحقاققد تم بيان تواريخ 

 القوائم المالية الموحدة.

 

 مخاطر السوق (3

لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية ما نتيجة  المجموعةتعرض ت

للتغيرات في األسعار السائدة في السوق. تنشأ مخاطر السوق عن منتجات لها معدالت ربحية ومنتجات بالعمالت 

وللتغيرات في مستوى  ،ة في السوقاألجنبية والصناديق اإلستثمارية والتي يتعرض جميعها لتغيرات عامة وخاص

واألسعار السائدة في السوق مثل معدالت الربحية، وأسعار الصرف األجنبي، واألسعار  ،تقلبات المعدالت

 المتداولة في السوق.

 

والمخاطر، ويتم إبالغ لجنة الموجودات  االئتمانيتم مراقبة مخاطر السوق من قبل ادارة الخزينة وادارة 

 والتي تقوم ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى مالءمة مستواها. شهريا  والمطلوبات بها 

 

 عمليات المضاربة –مخاطر السوق  (أ 

بأحكام  هلمخاطر السوق الناجمة عن عمليات المضاربة. حيث أن المصرف ملتزم المجموعةتعرض تال 

الشريعة وال يسمح له بابرام عقود أو المضاربة بأدوات تتعلق بعمليات مضاربة مثل تغطية المخاطر، 

 والخيارات، والعقود المستقبلية، والمشتقات.
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 العمليات المصرفية –مخاطر السوق ب( 

تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية ما لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر  المجموعةتعرض ت

نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق. تنشأ مخاطر السوق عن منتجات لها معدالت ربحية ومنتجات 

 ،بالعمالت األجنبية والصناديق اإلستثمارية والتي يتعرض جميعها لتغيرات عامة وخاصة في السوق

واألسعار السائدة في السوق مثل معدالت الربحية، وأسعار الصرف  ،وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدالت

 األجنبي، واألسعار المتداولة في السوق.

 

 مخاطر معدالت الربحية 

أسعار الناتجة عن تقلبات  النقدية المستقبلية التدفقات هي مخاطر مخاطر معدالت الربحية للتدفق النقدي

 جوهريتعرض  ليس لديه أي المصرفو، في السوق معدالت الربح بسبب التغيرات فياألدوات المالية 

 باعتبارها المستقبلية النقديةتدفقاتها  على السائدة في السوق معدالت الربح مستوى التقلبات في آلثار

 ثابتة بمعدالت هي تستحقالتي  األرباحالتزامات و المالية للموجودات األرباح كسب من جزء جوهري

المالية  المطلوبات كبير منجزء ، هذا وباإلضافة إلى، بالتكلفة المطفأة المالية قوائمفي ال ويتم إدراجها

 .عمولةغير مرتبط ب مصرفلل

 

تنشأ مخاطر سعر العمولة من احتمالية أن التغيرات في معدالت الربح سوف تؤثر إما على القيمة العادلة 

لفترات  معدل حدود الفجوات لجنةأو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية. أنشأ مجلس اإلدارة 

ة لضمان المحافظة على محددة. يراقب المصرف المراكز يوميا ويستخدم استراتيجيات إدارة الفجو

 المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.

 

الجدول التالي يبين الحساسية المتعلقة بالتغير المحتمل في معدالت الربح، مع افتراض ثبات المتغيرات 

األخرى، في قائمة الدخل أو حقوق الملكية للمصرف. حساسية الدخل هو تأثير التغيرات المفترضة في 

ى صافي الدخل لسنة واحدة، على أساس المعدل العائم لغير المتاجرة على الموجودات معدالت الربح عل

. حساسية حقوق 2114ديسمبر  31و  2115ديسمبر  31والمطلوبات المالية المحتفظ بها كما في 

الملكية هو نفس حساسية الدخل حيث المصرف اليملك سعر ثابت متاح لبيع الموجودات المالية كما في 

. يتم رصد جميع حاالت التعرض للمصرف وتحليلها في 2114ديسمبر  31و  2115بر ديسم 31

 تركيزات العملة ويتم االفصاح عن الحساسيات ذات الصلة بالمليون لاير سعودي.
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 بالماليين الرياالت السعودية 2115

 إجمالي التمويل واالستثمار حساسية من دخل زيادة في األساس العملة

 الحد األدنى الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   

 152 225 187 211 25+ لاير سعودي

 

 بالماليين الرياالت السعودية 2115

 حساسية من دخل إجمالي التمويل واالستثمار نقصان في األساس العملة

 األدنىالحد  الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   

 152- 225- 187- 211- 25- لاير سعودي

 

 بالماليين الرياالت السعودية 2114

 حساسية من دخل إجمالي التمويل واالستثمار زيادة في األساس العملة

 الحد األدنى الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   

 133 155 147 155 25+ لاير سعودي

 

 السعوديةبالماليين الرياالت  2114

 حساسية من دخل إجمالي التمويل واالستثمار نقصان في األساس العملة

 الحد األدنى الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   

 133- 155- 147- 155- 25- لاير سعودي

 

تؤثر حركات معدل الربح تؤثر على حقوق الملكية من خالل األرباح المحتجزة، عن طريق أي زيادة أو 

 في الدخل من صافي التمويل واالستثمار. نقصان
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 الرياالت السعوديةبآالف  5132

 اإلجمالي سنوات 2أكثر من  سنوات 2إلى  3 شهر 35إلى  2 شهور 2إلى  1 شهور 1أقل من 

       الموجودات

والبنوك  العربي السعودي أرصدة لدى مؤسسة النقدو نقد

 المركزية األخرى

32021.021. 1.027.604 2.055.208 5.138.020 10252012. 27.053.716 

 26.911.056 - 1.119.968 10.569.523 5.284.762 0.120.11. والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات من البنوك

 39.876.864 3.838.902 3.139.301 6.714.633 3.357.316 22.826.712 صافي –االستثمارات 

 210.217.868 16.749.509 118.923.659 31.179.109 15.589.554 27.776.037 صافي  –التمويل والسلف 

 503120221 - - - - 503120221 موجودات أخرى

 11203.20.22 .5201310.2 128.320.948 50.518.473 25.259.236 .01.1022.. إجمالي الموجودات

       المطلوبات 

 4.558.224 ..2102 623.672 623.228 311.614 50.220133 والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات للبنوك

 256.227.769 - 396.587 983.571 491.785 52201220.52 ودائع العمالء

 30132..20 - - - - 30132..20 مطلوبات أخرى

 .52.022.011 ..2102 .30151052 ...302120 ..1101. 52203.50.21 إجمالي المطلوبات

 1.021.0.22 .1012..510 ..35.011102 674...7..2 .5202220.1 (0112..3.201) الفجوة

       

 1.021.0.22 .1012..510 ..35.011102 2.0.3302.2 .5202220.1 (0112..3.201) قائمة المركز المالي –حساسية معدل الربح 

 0222..5 - - - - 279.464 خارج قائمة المركز المالي –حساسية معدل الربح 

 1.021.0.22 .1012..510 ..35.011102 2.0.3302.2 .5202220.1 (3.20.3.0.21) إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

 012.01.2.. .1.0.3.023 320.2.0121 (.3350225015) (32301220111) (3.20.3.0.21) فجوة حساسية معدل الربح التراكمي

 

يقوم المصرف بإدارة التعرض آلثار عدة مخاطر مصاحبة للتقلبات في المستويات السائدة ألسعار 

يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى عدم . العموالت في السوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية

مراقبتها يوميا من قبل قسم خزينة تطابق تكرر نسبة العمولة التي يمكن االضطالع بها، والتي يتم 

ويلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر معدل الربح. المدرج في الجدول األدوات  .المصرف

المالية للمصرف بالقيمة الدفترية، التي تم تصنيفها وفقا إلعادة التسعير التعاقدي أو تواريخ االستحقاق، 

نتيجة لعدم التطابق أو الفجوات في مبالغ  يتعرض المصرف لمخاطر معدل الربح أيهما أسبق.

الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو يتم اعادة تسعيرها في 

فترة معينة. يقوم المصرف بإدارة هذه المخاطر عن طريق مطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات 

 من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر.
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 إدارة المخاطر المالية ) تتمة ( -52

 الرياالت السعوديةبآالف  5132

 اإلجمالي سنوات 2أكثر من  سنوات 2إلى  3 شهر 35إلى  2 شهور 2إلى  1 شهور 1أقل من 

       الموجودات

والبنوك  العربي السعودي أرصدة لدى مؤسسة النقدو نقد

 المركزية األخرى

1102.201.. - - - - 33.585.377 

 16.516.208 - - 6.407.169 3.203.585 6.905.454 والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات من البنوك

 42.549.623 1..305.10 10.574 15.441.677 7.720.838 3.01.20223 صافي –االستثمارات 

 205.939.960 14.789.415 119.619.864 30.249.553 15.124.776 26.156.352 صافي  –التمويل والسلف 

 ...501250 - - - - ...501250 موجودات أخرى

 11102120322 .3201.1021 119.630.438 ..01..2501 ..52012.03 20.53..20. إجمالي الموجودات

       المطلوبات 

 2.135.237 ..2103 236.164 555.936 .0.2..5 3..301130 والمؤسسات المالية األخرى مطلوبات للبنوك

 256.077.047 1.1.20515 1.612.806 8.189.543 4.094.771 51.01.202.2 ودائع العمالء

 201230222 - - - - 201230222 مطلوبات أخرى

 .52202210.2 1032.0231 1.848.970 ..0.2202. .201.50.1 522025.0523 إجمالي المطلوبات

 1201.10132 ...350.330 .3022..33.0 2101250.51 5302.20221 (32.02250211) الفجوة

       

 1201.10132 ...350.330 .3022..33.0 2101250.51 5302.20221 (32.02250211) قائمة المركز المالي –حساسية معدل الربح 

 0522..2 - - - - 587.254 خارج قائمة المركز المالي –حساسية معدل الربح 

 1201.10132 ...350.330 .3022..33.0 2101250.51 5302.20221 (32.012205.2) إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

 2..50.2.0. 12022.02.1 510.2202.5 (2..201520.) (0.32..31.01) (32.012205.2) فجوة حساسية معدل الربح التراكمي

 

 

المشتقة، والتي تستخدم فجوة البنود خارج المركز المالي تمثل صافي المبالغ االسمية لألدوات المالية 

معدل الربح الفعلي )العائد الفعلي( لألداة المالية النقدية هو المعدل الذي  إلدارة مخاطر معدل الربح.

عندما يستخدم في حساب القيمة الحالية، ينتج عنه القيمة الدفترية لألداة. السعر عبارة عن السعر 

المطفأة وسعر السوق الحالي للسعر العائم لألداة أو  التاريخي ألداة ذات سعر ثابت محتفظ بها بالتكلفة

 القيمة العادلة لألداة.
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 إدارة المخاطر المالية ) تتمة ( - 52

 

 اإلجمالي أخرى جنيه استرليني دوالر أمريكي رنجت ماليزي يورو ين ياباني درهم اماراتي 5132

         

    الموجودات

 501.50121 110322. ..1102 1103.2. 5520.51 .230.1 - 530221 النقد وما في حكمه

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات

 0222..502 305110123 .2022 20251.. 2..5310 .33.0.2 .530.3 52101.2 المالية األخرى  

 3..30..310 50.220.21 - 2021.0353 1..201.20 - - -  صافي -التمويل 

 .30151025 - - 50.52. 305110122 .12 - - صافي -االستثمارات 

 35.0212 120522 .1 2301.2 .110.2 - - - موجودات ثابته

 52.0.21 350513 3.2 230.22 3.20212 22 - - صافي موجودات أخرى 

 51052202.1 201120211 1.01.3 02510.15. 205.20212 .3.1033 .530.3 5230252 الموجودات جماليإ

         

         المطلوبات

 والمؤسسات مطلوبات للبنوك

 ..3022202 0212. .30.2 305.20213 51.0.12 .3. - 5. المالية األخرى  

 3101.10515 10.210.31 530.12 305230.21 2012.0.11 .3.10.1 5205.2 .20.1 ودائع العمالء 

 2210122 3210115 .20.2 3220531 .2022. 550211 30111 20.22 مطلوبات أخرى 

 2..35012.0 .20115012 5.0251 50.150223 201.10512 ..51203 520132 .31022 المطلوبات جماليإ

 .20.1..0. 3011101.2 3..0. 20.530523 150511. (5201.1) (202.2) ...5210 الصافي
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 إدارة المخاطر المالية ) تتمة ( - 52

 

 اإلجمالي أخرى جنيه استرليني دوالر أمريكي رنجت ماليزي يورو ين ياباني درهم اماراتي 5132

         

    الموجودات

 05.2... .233055 3302.5 35102.5 .5.10.2 550.21 - 210212 حكمهالنقد وما في 

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات

 50.5.0.22 2.20513 ..01. 3..301310 2320.52 ...32.0 02.1. 25201.2 المالية األخرى  

 320.220.32 503250523 - 02150.12. .205.10.3 - - -  صافي -التمويل 

 .30.110.1 .5032. - 3120.22 3023201.2 ..1 - - صافي -االستثمارات 

 22103.2 210.23 - .311053 5.20121 30325 - - صافي موجودات أخرى 

 510.120.22 105.10251 .3.022 01.20121. 0.2.0.12. ..3.103 02.1. 2220.11 الموجودات جماليإ

         

         المطلوبات

 والمؤسسات مطلوبات للبنوك

 .052..205 510525 .30.2 2.0115. .10232011 30.52 - 5. المالية األخرى  

 301.2..310 .022..505 530553 5..01110. .10313022 5210221 0352. 03.2. ودائع العمالء 

 0151... 32.05.5 .011. 25105.2 .021.. 520131 30121 .025. مطلوبات أخرى 

 ..52201 3103.2 3202.2 المطلوبات جماليإ
202.20332 .02.20211 1101.. 502.203.1 3.01.20122 

 30.5.0213 .2025.. (.310.5) (609.037) 303.20.53 (10535.) (2.2) 2250352 الصافي
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 إدارة المخاطر المالية ) تتمة ( -52

 

 ت األجنبيةمخاطر العمال 

تمثل مخاطر العملة مخاطر تغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت 

حدودا على المراكز عن طريق العمالت والتي يتم مراقبتها بشكل  المصرفت ادارة األجنبية. وقد وضع

 منتظم لضمان الحفاظ على المراكز ضمن الحدود.

 

على  2115ديسمبر  31ويبين الجدول أدناه العمالت التي لدى المصرف تعرض جوهري كما في 

يحسب التحليل التأثير على األصول النقدية غير المتاجرة والمطلوبات والتدفقات النقدية المتوقعة. 

الحركة المحتملة المعقولة في أسعار العملة مقابل اللاير السعودي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى 

ثابتة، على قائمة الدخل )بسبب القيمة العادلة للعملة غير التجارية الموجودات والمطلوبات النقدية 

. في حين أن الحقوق ادة المحتملة في قائمة الدخل أوالحساسة( والحقوق. ويظهر تأثير إيجابي على الزي

 .الحقوق الدخل أو قائمةتأثير سلبي يدل على احتمال حدوث صافي انخفاض في 

 

 

 بالماليين الرياالت السعودية

 31تعررررررض العملرررررة كمرررررا فررررري 

 5112ديسمبر 

 تأثيرها على الحقوق تأثيرها على صافي الدخل النغير في سعر العملة )%(

 5.03 5.03 5-+/ إماراتيدرهم 

 112.55 112.55 5-+/ دوالر أمريكي

 1.52 1.52 2-+/ يورو

 0.94 0.94 2-+/ روبية هندية

 2.14 2.14 2-+/ روبية باكستانية

 
 

 بالماليين الرياالت السعودية

 31تعررررررض العملرررررة كمرررررا فررررري 

 2014 ديسمبر

 تأثيرها على الحقوق تأثيرها على صافي الدخل النغير في سعر العملة )%(

 9013 9013 5-+/ درهم إماراتي

 12073 12073 5-+/ دوالر أمريكي

 1096 1096 2-+/ يورو

 1018 1018 2-+/ روبية هندية

 1072 1072 2-+/ روبية باكستانية
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 إدارة المخاطر المالية ) تتمة ( -52

 

 موقف العملة 

المركز بإدارة التعرض آلثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة العمالت األجنبية على  يقوم المصرف

التعرض للعملة بطريقتين بشكل اجمالي . يضع مجلس اإلدارة حدود لمستوى المالي والتدفقات النقدية

يرة صافي مخاطر كب المصرفويتم مراقبتها يوميا. في نهاية العام، لدى ليوم واحد و وخالل اليوم 

 :فيما يلي بالعمالت األجنبية

 
 5132 5132 
 الرياالت السعوديةبآالف  الرياالت السعوديةبآالف  
 طويل / )قصير( طويل / )قصير( 

   

 (773.272) 5.627.664 دوالر أمريكي
 (690) (4.350) ين ياباني

 (18.109) (30.346) يورو
 (25326) 7.823 جنيه استرليني

 1.478.303 2320322 أخرى
 

 
 مخاطر األسعار ( ج

بعض االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، وتشتمل على  المصرفوجد لدى ي

اإلستثمارات في الصناديق اإلستثمارية المتداولة واالستثمارات األخرى. تنشأ مخاطر األسعار نتيجة 

 للتغيرات في األسعار المتداولة بالسوق الخاصة بالصناديق اإلستثمارية.

 

هي في عدد محدود من الصناديق اإلستثمارية وهي غير هامة بالنسبة إلجمالي وحيث أن هذه اإلستثمارات 

بمراقبتها دوريا ، وتحدد مخاطر االحتفاظ بها على أساس التغيرات في  المجموعةقوم تالمحفظة اإلستثمارية، 

 األسعار السائدة بالسوق.

 

شراء أغلبها لغرض البيع مباشرة، تتضمن اإلستثمارات األخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم 

 وتتم  تلك اإلستثمارات فقط في حالة وجود أمر بيع مؤكد، وبالتالي فإنه يتعرض لمخاطر متدنية.
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 إدارة المخاطر المالية ) تتمة ( -52

 مخاطر سعر السهم 

تشير مخاطر األسهم لخطر االنخفاض في القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات لغير أغراض 

المتاجرة للمصرف نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم 

بب تغيير الفردية. تأثير على االستثمار في األسهم للمصرف التي عقدت كاستثمارات متاحة للبيع بس

 ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة على النحو التالي:األسعارمحتمل معقول في 

 

 2114ديسمبر  31 5132ديسمبر  13 

التغير في سعر 

 السهم %

 بالمليون لايرالتغير 

 سعودي

التغير في سعر 

 السهم %

التغير بالمليون لاير 

 سعودي

     

  76527-+/ 11-+/  25012-+/ 31-+/ حقوق الملكية

  36554-+/ 11-+/ .35103-+/ 31-+/ صناديق مشتركة

 

 

 المخاطر التشغيلية ( د

هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج من نقص أو أخطاء من أحد اإلجراءات الداخلية، الموظفين، أنظمة 

 الحاسب أو قد تحدث من أحداث خارجية.

 

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

 المخاطر التشغيلية.

 

 إدارة تسهلاالئتمان والتي و مجموعة إدارة المخاطر ضمن إدارة المخاطر التشغيلية إنشاء وحدة تم قد

 وتطوير السياسات من خالل وضع المخاطر التشغيلية إدارة تسهل، مصرففي ال المخاطر التشغيلية

المراقبة  وتوفير وحدات العملاستخدامها داخل و تنفيذها، واإلشراف على واألدوات والمنهجيات األنظمة

 .لمصرففي مختلف أنحاء ا والتوجيه المستمرة

 

، وتحديث الذاتي لمراقبة المخاطرتقييم الهي  الخاصة بالمخاطر التشغيلية الثالثة اإلجراءات األساسيةإن 

التشغيلية، ومراقبة المؤشرات الرئيسية لقياس المخاطر وأحداث المخاطر التشغيلية قاعدة البيانات للخسائر 

 الخارجية.
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 التركيز الجغرافي -56

 ديسمبر: 37التابعة لها كما في  االئتمانالمحتملة ومخاطر  لتزاماتفيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات واال ( أ

 

  الرياالت السعوديةبآالف 

المملكة العربية  5132
 السعودية

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

 جنوب

 اإلجمالي دول أخرى شرق أسيا

     الموجودات

 5.01210.32 - .553031 - - - 2.0.55. .5022..520 والبنوك المركزية نقد وأرصدة لدى مؤسسة االنقد

 520.330122 5510.11 ..21202 - 5110322 5210.51 502.10322 5103320232 المالية األخرىمطلوبات من البنوك والمؤسسات 

 .531053.0.2 - ...201.20 - - - 105.101.2 1..515022.0 صافي – التمويل

 20.22..1.0 - 3015101.3 - - .12 150121 1.025301.1 صافي – االستثمارات

 112012.0212 5510.11 2..202.20 - 5110322 ..52203 20.220552 .5.1032.011 اإلجمالي

         

         المطلوبات

 2022.0552 .2.0.2 1520225 - 0.13. 3.0313 550.22. 102510112 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 .522055.0.2 - 2012.0.11 - - - .2021.0.2 .5220223052 ودائع العمالء

 1..20..5210 .2.0.2 201.105.2 - 0.13. 3.0313 201130211 202.2..52.0 اإلجمالي
         

 3101150123 3.0112 .30232012 - 5110131 50212 22.0.25 ..01...0. المحتملة لتزاماتالتعهدات واال

         

 0.210235. 3.0112 .2023.. - 5110131 50212 22.0.25 ..2032.02 ي(االئتمانبمبلغ المعادل  )موضحة االئتمانمخاطر 
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 التركيز الجغرافي ) تتمة ( -56

  الرياالت السعوديةبآالف 

المملكة العربية  5132
 السعودية

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

 جنوب

 اإلجمالي دول أخرى شرق أسيا
         

     الموجودات

 3355855377 - 2715847 - - 338 4575989 3258565213 نقد وأرصدة لدى مؤسسة االنقد والبنوك المركزية

 1655165218 1115418 5685677 - 151675426 1815391 751245185 755755121 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 21559395961 - 551275966 - - - 255495224 19852625771 صافي –التمويل 

 4255495623 - 156195281 - - 398 335896 4158965148 صافي –االستثمارات 

 29855915168 1115418 755865771 - 151675426 1815127 1151655294 27955915142 اإلجمالي

         

         المطلوبات

 251355237 197 3375868 - 3885967 35621 151225987 2815597 األخرىمطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 

 25651775147 - 651725678 - - - 254245643 24754795726 ودائع العمالء

 25852125284 197 655115546 - 3885967 35621 355475631 24757615323 اإلجمالي

 1858515275 185665 156215211 - 515113 25841 4465241 1657115227 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 .330.22012 3.0222 12.0222 - 230311 50.21 2220521 0.21...310 مخاطر االئتمان )موضحة بمبلغ المعادل االئتماني(

 

التي تحملها  االئتمانإلى مخاطر  لتزاماتخارج قائمة المركز المالي الخاصة بالتعهدات واال المجموعة التزاماتي المبالغ الناتجة عن تحويل االئتمانتعكس مبالغ المعادل 

المحتملة نتيجة قيام  االئتمانية لتغطية مخاطر االئتمانالتمويالت باستخدام معدالت تحويل ائتمانية محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.يتم استخدام معدالت التحويل 

 .اهالتزاماتبالوفاء ب المجموعة
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 التركيز الجغرافي ) تتمة ( - 56

 

 ديسمبر: 37كما في  التمويل في قيمة نخفاضالافيما يلي التوزيع الجغرافي للتمويالت غير العاملة ومخصص  ( ب

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
غير التمويالت 
 العاملة

 انخفاضمخصص 

 التمويلقيمة 

صافي التمويالت 
 غير العاملة

    

 302.305.2 (302250232) 3..105110 المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى والشرق 

 30.22 (.2012) 20135 األوسط

 3102.2 (320232) .5.031 جنوب شرق أسيا

 302.10.12 (2..302.50) 105220.33 اإلجمالي

 

 

 الرياالت السعوديةبآالف  

5132 
غير التمويالت 
 العاملة

 انخفاضمخصص 

 التمويلقيمة 

صافي التمويالت 
 العاملة غير

    

 8625518 (157195269) 255715777 المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى والشرق 

 - - - األوسط

 155224 (685728) 835952 جنوب شرق أسيا

 8775732 (157775997) 256555729 اإلجمالي

 ( للتمويالت العاملة.أ -1راجع ايضاح )
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 العادلة للموجودات والمطلوبات الماليةالقيمة   -  57

 

 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    :7 المستوى
 

 تحديد يتم أخرى تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار  :9 المستوى

 .للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة
 

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

 

 :ديسمبر 37كما في  تحليال  بالموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلةفيما يلي 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  5132

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 5110521 - - 5110521 استثمارات في شركة زميلة

 مدرجة قيمتها العادلة استثمارات 

 303220222 510225 303530311 - من خالل قائمة الدخل   

 120552. - 10.53. 2510212 متاحة للبيع استثمارات

 .510222 305130.52 510225 5012.0113 

 

 الرياالت السعوديةبآالف  2114

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 1115171 - - 1115171 شركة زميلةاستثمارات في 

 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة 

 9115588 235492 1245331 7625765 من خالل قائمة الدخل  

 2415141 - 2415141 - استثمارات متاحة للبيع

 8625935 3655471 235492 152515898 

 

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

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

 .المالي الموحدة
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 ) تتمة ( العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القيمة  - 57

 بالتكلفة حيث ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. ن االستثمارات، استثمارات مسجلةوى الثالث مالمستتمثل 

 

يمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية عن القجوهريا  المركز المالي التختلف القيم العادلة لألدوات المالية في قائمة

عن القيمة الدفترية جوهريا  البنوك والمسجل بالتكلفة المطفأةالمستحق من وإلى الموحدة. التختلف القيم العادلة للتمويل 

مماثلة ال تختلف كثيرا عن أسعار  المدرجة في القوائم المالية، حيث أن أسعار العموالت السوقية الحالية ألدوات مالية

 .المستحق من وإلى البنوكللتمويل وعلى المدى القصير األجل بالنسبة المتعاقد عليها، 

 

الصفقة  بين سعر والفرق، ألداة مالية سعر الصفقة مع، ذات الصلة نموذج التقييم تم الحصول عليها من قيمة تختلفقد 

 أو تأجيلها الصفقة على مدى الحياة من إطفاؤها إماواحد من األرباح والخسائر"  "يوم يشار اليه عادة باسم نموذج وقيمة

التخلص منها،  من خالل تتحقق أو، في السوق يمكن مالحظتها بياناتداة باستخدام لأل القيمة العادلة يمكن تحديد حتى

 .تأجيل يوم واحد ربح وخسارة عكس بدون الدخل مباشرة في قائمة القيمة العادلة في تغييرات الحقةيتم التعرف على و

 

 مع األطراف ذات العالقةمعامالت  - 58

عالقرة ذوي  عالقة. وتخضع تلك المعرامالت مرع أطرراف ذويالعادية مع أطراف  اخالل دورة أعماله المجموعة تعاملت

 المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. لضوابطل
 

 :  ديسمبر 37 وللسنة المنتهية في يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في فيما

 السعوديةالرياالت بآالف   

  5132    5132 

     ذات العالقة اتالجه
   

   أعضاء في مجلس االدارة

  154175259  320.25.  تمويل متاجرة 

 2795591  5210222  * تعهدات والتزامات محتملة 

 40.301  25  حسابات جارية 
     

     شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة

  153195775  .51022.  تمويل متاجرة 

 185945  -  * تعهدات والتزامات محتملة 
    

     % من رأس مال المصرف(2مساهمين رئيسيين أخرين )يملكون أكثر من 

 352265989  50.2.0211  تمويل متاجرة 

 2565318  52301.3  * تعهدات والتزامات محتملة 

 25  حسابات جارية  - 

 225386  510522  مطلوبات أخرى 
    

     صناديق مشتركة

 3655471  305130.52  استثمارات في صناديق 

  بنود خارج قائمة المركز المالي * 
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 ) تتمة ( مع األطراف ذات العالقةمعامالت   -58

 والمتضمنة في القوائم المالية  العالقة ذويفيما يلي تحليال  بااليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف 

 :ديسمبر 37للسنتين المنتهيتين في  الموحدة

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 
 

 775153  .23022 التمويل دخل 

 655217  3110231  أتعاب المضاربة

 125197  205.5  ) تذاكر طيران (رواتب و مزايا الموظفين 

 851  21.   إيجارات مباني

 45443  202.2  مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 37للسنتين المنتهيتين في  التنفيذية إن مبالغ التعويضات المسجلة لصالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 :هي كما يليديسمبر 
 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 
 

 445247  1.0315 مزايا قصيرة األجل

 15488  30125  مخصص مكافأة نهاية خدمة

 

 لمجموعةا يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة

 .سواء  بشكل مباشر أو غير مباشر

 أموال المضاربة - 59

 مما يلي:ديسمبر  37كما في تتكون أموال المضاربة 
 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 
    

 1259455448  .310521023  * استثمارات عمالءمضاربات و

 25138  50121  معادن -حسابات جارية 

 1259475486  .310525022  اإلجمالي

 

ضمن * إن المضاربات واالستثمارات تمثل محافظ استثمارية لعمالء تدار بواسطة شركة الراجحي المالية. وتعتبر 

مطابقة للمعايير المحاسبية للمجموعة، هذه االرصدة التظهر في القوائم المالية وهي  خارج قائمة المركز المالي. البنود

 لقدرة االئتمانية.اظ على اللحفالموحدة النها محتفظ بها من قبل المجموعة 
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 الموحدة االيرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل - 31

إيضاح انظر ) ديسمبر 37كما في  رصيده ضمن المطلوبـات األخـرى المدرجما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية في

79:) 

 

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

    

 445372  1202.2  السنةالرصيد كما في بداية 

 115578  230.55  االضافات خالل السنة

 (215475)  (250255)  المدفوع خالل السنة

 345475  2..510  الرصيد كما في نهاية السنة

 

 خدمات إدارة اإلستثمار  - 31

في مجاالت استثمارية مختلفة  مشتركة بإنشاء عدة صناديق  المجموعة تقام. اخدمات استثمارية لعمالئه المجموعة قدمت

. المجموعةبإدارة تلك الصناديق كما يتم استثمار جزء من أموالها بالمشاركة مع  المجموعةوتقوم إدارة االستثمار لدى 

التابعة والتي تتضمن إدارة صناديق  امن خالل شركاته ابتقديم خدمات إدارة االستثمار لعمالئه المجموعةقوم ت كما

 هذاريـال سعودي(.  مليون 993590: 9470ديسمبر 37)ريـال سعودي  مليون 393947بلغت  تموجودابإجمالي 

وتدرج حصة  ،للمجموعةالمالي الموحدة  المركز ةقائم ضمن المشتركة لصناديقل المالية القوائم إدراج يتم وال

كما يتم االفصاح عنها ضمن المعامـالت مع األطراف ذات العالقة.  ،في هذه الصناديق ضمن اإلستثمـارات المجموعة

مبلغ  9479ديسمبر 37 في كما االستثماريـة الصناديق تلكب المجموعة قبل منوقد بلغ رصيد المبالغ المستثمرة 

  .(سعودي لاير ألف 3693017: 9470ديسمبر 37) سعودي لاير ألف 739473590

 

 كفاية رأس المال  35

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

السعودي، والحفاظ على مقدرة المجموعة في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ، والحفاظ على وجود رأس  

 مال قوي.

المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المجموعة، وتتطلب يتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس 

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

 ٪.9اجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى وهو 
 

جموعة باستخدام األساليب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لقياس مدى كفاية رأس المال، تقوم الم

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

 الظهار مخاطرها النسبية كما هو مبين بالجدول أدناه:



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 ) تتمة ( الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 86 

 رأس المال ) تتمة (كفاية  -35

 الرياالت السعوديةبآالف   

  5132  2114 

 202.080.035  512015.0222 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر

 23.971.738  510.1.03.5  مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر

 683.906  6.150.633  مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر

 226.735.679  01.1..51205  للموجودات المرجحة المخاطر -اجمالي الركيزة األولى 

 
 

   

 41.896.193  22021.0122  رأس المال األساسي

 2.526.000  .033..502  رأس المال المساند

 44.422.193  2.053.03.1  اجمالي رأس المال األساسي والمساند

 
 

   

     المالنسبة معدل كفاية رأس 

 ٪18.48   %3.0.2  األساسي

 ٪19.59   %510.1  األساسي والمساند
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 معايير التقارير المالية الدولية الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها  -33

لمعايير الجديدة التالية التي صدرت ولكن لم يحن موعد تطبيقها للسنوات المبكر لتطبيق العدم المصرف قررت 

 :قوم حاليا  بتقييم تأثيرهاي، و9479 يناير 7أو بعد  فيالمحاسبية للمصرف التي تبدأ 
 

ية التي فيما يلي ملخصا  عن معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتعديالت على المعايير السارية على الفترات السنو
 :9479يناير  7تبدأ في أو بعد 

 
 بعد أو في تبدأ التيعلى الفترات السنوية  يسري  
   

 2118 يناير 1 المالية األدوات 9 رقم الدولي المالية التقارير معيار

   

 2117 يناير 1 العمالء مع العقود من اإليرادات 15 رقم الدولي المالية التقارير معيار

   

 2116 يناير 1 حسابات التأجيل النظامية 14 رقم الدولي المالية التقارير معيار

   

 المالية التقارير معيار على التعديالت

 11 رقم الدولي

 على االستحواذات عن المحاسبة

 2116 يناير 1 المشتركة العمليات في الحصص

   

 المحاسبة معيار على التعديالت

 38 ورقم 16 رقم الدولي

 االستهالك حساب طرق توضيح

 2116 يناير 1 المقبولة واإلطفاء

   

   

 المحاسبة معيار على التعديالت

 27 رقم الدولي

طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية 

 2116 يناير 1 المنفصلة

   

 المالية التقارير عيارم على التعديالت

 المحاسبة و معيار 11 رقم الدولي

 28 رقم الدولي

بيع أو مساهمة األصول بين 

أو  الشقيقةالمستثمرين وشركاتها 

 2116 يناير 1 المشاريع المشتركة

   

المعايير الدولية على  التعديالت

 إلعداد التقارير المالية

التحسينات السنوية لمعايير التقارير 

 2116 يناير 1 2114-2112دورة المالية الدولية 

   

الدولي إلعداد  على معيار التعديالت

 12و رقم  11رقم  التقارير المالية

 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

استثناء كيانات االستثمار: تطبيق 

 2116 يناير 1 التوحيد

   

 المحاسبة معيار على التعديالت

 2116 يناير 1 مبادرة اإلفصاح 1 رقم الدولي

 

 

 

 

 

   



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 ) تتمة ( الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 5132و  5132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 88 

 اإلدارة مجلس اعتماد     -32

 (.م9476 فبراير 79)الموافق هـ 7031 جمادى األول 9مجلس اإلدارة القوائـم الماليـة الموحدة بتاريخ  اعتمد

 

 أرقام المقارنة  -32

 لم يتم إجراء أية، ومع ذلك، عرض أفضل من أجل حيثما كان ذلك ضروريااألرقام  تصنيفإعادة  أو إعادة ترتيب تم

 .القوائم الماليةهذه  كبيرة في إعادة تصنيف أو إعادة ترتيب

 

 األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة -36

توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من  9476يناير  97اقترح مجلس إدارة المصرف في اجتماعه بتاريخ 

 واحدالزكاة على المساهمين وذلك بواقع مليون لاير سعودي، بعد حسم 73699السنة المالية الحالية بمبلغ صافي قدره 

 ويخضع اقتراح مجلس االدارة العتماد الجمعية العمومية العادية للمصرف في إجتماعها القادم. .للسهم الواحد لاير

 

 ( 3) بازل بالركيزة الثالثة ل افصاحات خاصة -37

االضافية المتعلقة بهيكل رأس المال للمصرف ، يتطلب من المصرف بعض اإلفصاحات 3بازل الركيزة الثالثة لبموجب 

في خالل (www.alrajhibank.com.sa)  للمصرف اإللكترونـي وتلك اإلفصاحات ستكون متاحة على الموقع

كما هو مطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. إن تلك اإليضاحات ال تخضع للمراجعة من قبل الوقت المحدد 

 للمصرف. حسابات القانونيينال مراجعي


