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حضرات األخوة المساهمين الكرام:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. وبعد 

عن  السنوي  تقريره  لكم  يقدم  أن  اإلدارة  مجلس  يسر 
نشاطات المصرف للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 

2009م .
لقـد نجــــح المصــــرف في تحقيـــــق النمــــو في أنشطتــــــه 
المختلفـــة بمــــا يتواكـب مع األوضاع اإلقتصادية المحـــلية، 
واستطاع المصرف تحقيــــق نتائـــج جيدة رغــم الظـــروف 
العالمية ليؤكد قوة ومتانة اإلقتصاد الوطني، حيث تفيد 
للمملكة  القطاعية  اإلقتصادية  األنشطة  بأن  المؤشرات 
 
ً
 إيجـابيـــــا

ً
 ونمــوا

ً
العربيـــة السعــــودية قد حققت إستقــرارا

 في أنشطتهـــــا ممــا انعكــــس على 
ً
 ملحوظـــــا

ً
وتوسعـــا

توسيع قاعدة اإلقتصاد الوطني وتنويعها.
إلى  اهلل  بمشيئة  اإلقتصادية  التوقعات  تشير  كذلك 
استمــرار النمـــــو في قطـاعــــات المملكــــــة اإلقتصاديــــــــة 
العام  خالل  المصرفي  القطاع  ضمنها  ومن  المختلفة، 

المالي القادم 2010م.

2009م  في  والعشرين  الثاني  عامه  المصرف  أنهى  لقد 
بالعديد من االنجازات، إذ تم التركيز على تطوير الخدمات 
المصرفيـة، وتقديــم منتجــات تمويليــة تالئــم إحتيــاجــات 
 للدور الريادي للمصرف 

ً
العمالء- األفراد والشركات – تعزيزا

في العديد من األنشطة المصرفية.

النتائج المالية
2009م  الماضي  العام  عن  صافية  أرباحًا  المصرف  حقق 
بلغت 6,767 مليون ريال، مقابل 6,525 مليون ريال للعام 
2008م بنسبة ارتفاع قدرها %4، حيث بلغ صافي إيرادات 
 8,494 9,354 مليون ريال في مقابل  التمويل واالستثمار 
مليون ٍريال في العام المالي 2008م بنسبة ارتفاع قدرها 
مليون   1,973 المصرفية  الخدمات  إيرادات  وبلغت   ،10%
ريال في مقابل 1,724 مليون ريال وبنسبة ارتفاع أكثر من 
%14، فيما بلغ إجمالي دخل العمليات 11,505 مليون ريال 

مقابل 10,575 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9%.
 

وقد اتسمت محفظة التمويل بالتنوع ما بين المتاجرة، 
واالستصناع، واإلجارة، والمرابحة، والبيع بالتقسيط، حيث 
 141 بمبلغ  مقارنة  ريال  مليار   149 أرصدتها  صافي  بلغ 
%6، في  2008م وبمعدل نمو قدره  مليار ريال في عام 
مليار   29 إلى  لتصل  المساهمين  حقوق  ارتفعت  حين 
 6.3% بلغت  زيادة  وبنسبة  ريال  مليار   27 مقابل  ريال 
وارتفع إجمالي الموجودات إلى 171 مليار ريال في مقابل 

163 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 5% .

كمــا بلغــت أرصــدة العمــالء 121 مليــــار ريـــال في مقــابـــل 
الذي يعكس ثقة  األمر   ،3.4% زيادة  ريال بنسبة  117 مليار 
المتعاملين مع المصرف ونمو حصته في القطاع المصرفي. 
الموجودات  معدل  على  عائدًا  المصرف  حقق  وقد  هذا 
حقوق  معدل  على  العائد  بلغ  حين  في   4.1% بلغ 
ريال   4.51 الواحد  السهم  ربح  وبلغ   ،24% المساهمين 

في مقابل 4.35 ريال في  العام المالي 2008م.

أثر األنشطة الرئيسية في المصرف
فيما يلي تحليل بإجمالي موجودات ومطلوبات المصرف 
للسنتين  الدخل  وصافي  العمليات،  ومصاريف  ودخل 

المنتهيتين في 31 ديسمبر 2009-2008 للمصرف.

تقرير مجلس اإلدارة

معدل العائد على الموجودات

إجمالي الموجودات بالمليون ريال
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  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

قطاع الخزينة قطاع الشركاتقطاع األفراد

قطاع خدمات 

اإلجمالياالستثمار والوساطة

63,139,91453,589,88746,154,110489,313163,373,224إجمالي الموجودات

71,441,56651,714,00211,527,1931,658,664136,341,425إجمالي المطلوبات

5,780,5272,454,7721,996,514343,45410,575,267إجمالي دخل العمليات

)4,050,663()176,214()379,021()694,159()2,801,269(إجمالي مصاريف العمليات

2,979,2581,760,6131,617,493167,2406,524,604صافي الدخل

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

قطاع الخزينة قطاع الشركاتقطاع األفراد

قطاع خدمات 

اإلجمالياالستثمار والوساطة

69,770,85950,978,97649,561,176418,718170,729,729إجمالي الموجودات

94,498,36733,941,55811,877,5071,671,413141,988,845إجمالي المطلوبات

7,153,6982,167,3681,721,536462,69011,505,292إجمالي دخل العمليات

)4,738,064()224,163()337,851()1,253,525()2,922,525(إجمالي مصاريف العمليات

4,231,173913,8431,383,685238,5276,767228صافي الدخل

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

20092008200720062005

170,729,729163,373,224124,886,482105,208,74495,037,981إجمالي الموجودات

151,595,350142,287,129104,875,44589,563,18880,134,684صافي التمويل واالستثمارات

141,988,845136.341,425101,280,37085,029,26881,568,687إجمالي المطلوبات

28,740,88427,031,79923,606,11220,179,47613,469,294إجمالي حقوق الملكية

120,533,020116,611,04389,725,16773,397,98070,112,192ودائع العمالء

6,767,2286,524,6046,449,6577,301,8915,633,327صافي األرباح

4.514.354.305.418.35ربح السهم
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التحليل الجغرافي لإليرادات
تتحقق إيرادات المصرف من نشاطاته في المملكة العربية السعودية وخارجها والجدول التالي يوضح طبيعتها:

توزيع األرباح
النظام  من   41 للمادة  وفقًا  األخرى  والتكاليف  والزكاة،  العامة،  المصروفات  جميع  خصم  بعد  الصافية  أرباحه  المصرف  يوزع 
األساسي للمصرف، واألنظمة، والتعليمات ذات العالقة. ونتيجة لألداء المتميز وما تحقق بفضل اهلل من صافي أرباح لهذا العام، 

فإن مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع األرباح على النحو التالي: 

الشركات التابعة
يملك المصرف شركات تابعة تساعده في إدارة أنشطته وتنويع إيراداته، ويوضح الجدول التالي نسبة وطبيعة ملكية الشركات 

كما في 2009/12/31م :

من خارج المملكةمن داخل المملكة

 6,782,697)15,469(

طبيعة النشاطنســبـــــــــة المــلكيـــــــــة

2009 20082009
نشاط عقاري%99  -                                    إس بي سي المحدودة / برتش فيرجن آيالندز

نشاط عقاري%100 -                                     اربنت فات المحدودة / المملكة المتحدة

خدمات استشارية%100 -                                     الراجحي لالستثمارات المحدودة / لندن

تأجير طائرات%99 -                                     شركة آرا )1( المحدودة / جيرسي

نشاط عقاري%99 %99                                شركة الراجحي للتطوير المحدودة / الرياض                                            

خدمات بنكية%100 %100                              شركه الراجحي المصرفية لالستثمار المحدودة/ماليزيا                            

خدمات مالية%99 %99                                شركة الراجحي المالية                                                                               

                                                                             )بآالف الرياالت السعودية(

6,767,228أرباح العام 

121,286أرباح مبقاة من العام الماضي

)1,875,000(أرباح مرحلية موزعة على المساهمين عن النصف األول بواقع »1.25« ريال لكل سهم

)2,250,000(أرباح مقترح توزيعها على المساهمين عن النصف الثاني بواقع »1.50« ريال لكل سهم

)1,691,807(المحول إلى االحتياطي النظامي

)366,465(احتياطي عام

)327,459(زكاة مستحقة

377,783أرباح مبقاة ترحل للعام القادم
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مجلس اإلدارة
يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مكون من 11 عضوًا، تنتخبهم الجمعية العامة العادية كل ثالث 

سنوات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم وهو ما يسمح به النظام األساسي للمصرف. 
السعودية  العربية  المملكة  الشركات في  الثانية من الئحة حوكمة  بالمادة  الواردة  للتعريفات  األعضاء وفقًا  ويتم تصنيف 

الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

التغير في نسبه ملكيــة أسـهم المصرف لـرئيـس وأعضـــــاء مجـــلس اإلدارة وكبــــار التنفيذيين 
وزوجاتهم وأوالدهم القصر

العضــوية في الشركاتصفة العضويةالمهام الوظيفيةاالسم
المساهمة األخرى

شركة اسمنت ينبع، شركة نادك الزراعية عضو مجلس إدارة غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

العضو المنتدب عبداهلل بن سليمان الراجحي

والرئيس التنفيذي 

شركة الراجحي للتأمينعضو مجلس إدارة تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقلعضو مجلس اإلدارةسليمان بن صالح الراجحي 

شركة تبوك الزراعيةعضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبداهلل بن عبد العزيز الراجحي

عضو مجلس إدارة مستقلعضو مجلس اإلدارةصالح بن علي أبا الخيل

شركة الجبس األهليةعضو مجلس إدارة مستقلعضو مجلس اإلدارةمحمد بن عبدالعزيز الراجحي

شركة تبوك الزراعيةعضو مجلس إدارة مستقلعضو مجلس اإلدارةمحمد بن عبداهلل الراجحي

عضو مجلس إدارة مستقلعضو مجلس اإلدارةعلي بن أحمد الشدي

عضو مجلس إدارة مستقلعضو مجلس اإلدارةسعيد بن عمر العيسائي

عضو مجلس إدارة مستقلعضو مجلس اإلدارةمحمد بن عثمان البشر

عضو مجلس اإلدارة  عبدالعزيز بن خالد الغفيلي

)ممثل المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية(

شركة صافوالعضو مجلس إدارة غير تنفيذي

                     رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر

عدد األسهم 

بداية العام

نسبه الملكية 

في بداية العام

صافي التغير 

خالل العام

نسبة التغير 

خالل العام

عدد األسهم 

نهاية العام

نسبه الملكية 

في نهاية العام

495,162,97033.01%150,159,10610.01%645,322,07643.02%
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اجتماعات   6 اإلدارة  مجلس  عقد  وقد  هذا 
خالل عام 2009م كالتالي:

اللجان  المصرف مهامه من خالل  إدارة  ويمارس مجلس 
اإلدارة فيما عدا  الرئيسية المشكلة من أعضاء مجلس 
تنفيذين  التي تضم خمسة أعضاء غير  المراجعة  لجنة 
مجلس  رئيس  يرأسها  والتي  التنفيذية،  اللجنة  تقوم 
إياها  يخولها  التي  والسلطات  المهام  بجميع  اإلدارة 
مجلس اإلدارة ودراسة كافة األمور التي يتطلب المجلس 
تقديــم توصيــــات بشأنهــــا أو اتخــــاذ القــرارات المناسبـــة 

حيالها، وقد عقدت اللجنة 7 جلسات خالل عام 2009م، 
وتتكون مــن األعضـــاء التاليـــــة أسمائهــم )سليــمان بن 
عبدالعزيز الراجحي، عبداهلل بن سليمان الراجحي، صالح 
بن علي أبا الخيل، سليمان بن صالح الراجحي(. أما لجنة 
وهم  أعضاء  ثالثة  من  المكونة  والمكافآت،  الترشيحات 
علي  بن  صالح  )رئيسًا(،  الراجحي  سليمان  بن  )عبداهلل 
أبا الخيل، سليمان بن صالح الراجحي(، فتقوم بـالمهام 
التوصية  أهمها  التنفيذية.  الئحتها  إليها وفق  المناطة 
باختيار أعضاء مجلس اإلدارة والتوصية كذلك للمجلس 
بشــأن تعييـــن كبـــــار التنفيـــذييـــن وتحـــديــد رواتبــهـــم 
ومكافآتهم، وقد عقدت اللجنة عدد 7 جلسات خالل عام 
2009م. في حين تقوم لجنة المراجعة بدور أساسي وهام 
النظاميــــة  بواجباته  للوفاء  اإلدارة  مجلس  مساعدة  في 
التدقيق  مــات  إلى مهـ  إضـــافـــــة  المـاليــــة والمحاسبيــــة، 
الخارجيين،  المراجعين  مع  والتنسيق  المحاسبي 
وتتكون من األعضاء التالية أسمائهم )سليمان بن صالح 
أحمد  بن  علي  السلطان،  محمد  بن  سلطان  الراجحي، 
بن  عبدالرحمن  السياري،  إبراهيم  بن  عبداهلل  الشدي، 
صالح الفيز(. علمًا بأن العضو األخير متخصص في األمور 
خالل  جلسات   5 اللجنة  عقدت  وقد  والمحاسبية  المالية 

عام 2009م. 

*آخر جلسة حضرها العضو محمد العيسى هي الجلسة 

128 في تاريخ 2009/05/16م
**أول جلسة حضرها األستاذ / عبد العزيز الغفيلي هي 

الجلسة 129 في تاريخ 2009/08/16م

المكافآت والتعويضات
يقوم المصرف بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات 
ألعضــاء مجــلس اإلدارة، وأعضـــاء اللجـــان المنبثقـــة عنـــه 
للمصرف،  األساسي  النظام  مــن   )19( للمادة  استنادًا 
كمــا يقـــوم بدفـــع رواتب ومكافـــآت وتعويضــــات لكبــــار 
التنفيذييــــن حســب العقـــود الموقعــــة معهـــم. وفيمــــا 
المدفوعة  والرواتب  والمكافآت  المصاريف  تفاصيل  يلي 
ألعضاء مجلس اإلدارة ولسبعة من كبار التنفيذيين في 

المصرف متضمنة الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

نسبه الحضورعدد الحضورالتاريخ

.12009/01/19                   8   72% 

.22009/02/2310 91%

.32009/05/169 82%

.42009/08/168 73%

.52009/10/2010 91%

.62009/12/2810 91%

  
البيان

أعضاء 
مجلس اإلدارة 

التنفيذيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

التنفيذيين

كبار 
التنفيذيين 

6,282,384-2,598,000الرواتب والتعويضات

685,500144,0001,332,498البدالت

3,031,0002,340,6675,384,785المكافآت الدورية والسنوية

3,325,000--الخطط التحفيزية

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

6,314,5002,484,66716,324,667اإلجمالي

 

عدد حضورهاالسم

ست جلساتسليمان بن عبدالعزيز الراجحي

ست جلساتعبداهلل بن سليمان الراجحي

ست جلساتسليمان بن صالح الراجحي

ست جلساتعبداهلل بن عبد العزيز الراجحي

ست جلساتصالح بن علي أبا الخيل

جلستينمحمد بن إبراهيم العيسى 

ال يوجدمحمد بن عبدالعزيز الراجحي

أربع جلساتمحمد بن عبداهلل الراجحي

خمس جلساتعلي بن أحمد الشدي

أربع جلساتسعيد بن عمر العيسائي

ست جلساتمحمد بن عثمان البشر

ثالث جلساتعبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

*

**
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العقوبات والجزاءات المفروضة على المصرف
أهمية  ذات  غرامات  أو  جزاءات  ألي  المصرف  يتعرض  لم 

تذكر خالل العام المالي 2009م.

العقود مع ذوي العالقة
بخالف المعلومات الواردة في إيضاح رقم )29( في القوائم 
المالية، فال يوجد مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي ونائبه والمدير المالي.  

المدفوعات النظامية 

مزايا وبرامج الموظفين
تدفع مزايا وتعويضات الموظفين في المصرف خالل أو 
السعودي  العمل  لنظام  طبقًا  الخدمة  مدة  نهاية  في 
نهاية  مخصص  رصيد  بلغ  وقد  المصرف،  وسياسات 

الخدمة كما في نهاية عام 2009م 557 مليون ريال.
1990/3/22م  9 بتاريخ  بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 
الموافق  1410/11/20هـ  بتاريخ  العامة  الجمعية  وقرار 

أسهم  من  سهم  ألف   150 تخصيص  تم  1990/5/15م، 
العاملين وفقًا لشروط محددة، وقد  المصرف لصندوق 
الصندوق  على  دين  ريال  مليون   15 قيمتها  اعتبرت 
المصرف للصندوق   كجزء من قرض بدون مقابل قدمه 
بالكامل،  القرض  سداد  تم  وقد  ريال،  مليون   50 بمبلغ 
المجانية  المنح  وقد نمت تلك األسهم من خالل عملية 
من  لبعض  المصرف  مال  رأس  لزيادة  كأرباح  الموزعة 
التجزئة  بعد  األسهم  عدد  بلغ  حتى  الماضية  السنوات 
30 مليون سهم حتى  المالية  طبقًا لقرار هيئة السوق 
بتاريخ  اإلدارة  مجلس  وافق  كما  2009/12/31م.  تاريخ 
2007/11/5م قيام المصرف بمنح الصندوق قرض بدون 
خالل  يسدد  أن  على  ريال  مليون   125 بمبلغ  مقابل 
سنتين وتم سداد مبلغ 70 مليون من القرض والمتبقي 
55 مليون سيتم سدادها الحقًا، وعلى أن يتم استثمار 
برنامج  لتمويل  الصندوق، وتوزيع عوائده  أصول وموارد 
منح  وبرنامج  أسهمه،  في  المصرف  موظفي  مشاركة 
منح  وبرنامج  المتميزين،  للموظفين  المصرف  أسهم 
وفقا  وذلك  مقابل،  بدون  شخصية  سلف  الموظفين 
والمعتمدة من  برنامج  الخاصة بكل  والشروط  للقواعد 
بموظفي  خاص  آخر  مشروع  أي  وكذلك  اإلدارة،  مجلس 

المصرف يوافق عليه مجلس اإلدارة الحقًا.
له  مستقلة  اعتبارية  شخصية  الصندوق  وُيعد  هذا 
المالية  القوائم  ضمن  ُتدرج  ال  مستقلة  مالية  قوائم 

الموحدة للمصرف.

دفاتر الحسابات 
يؤكد مجلس اإلدارة بأنه:

• تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل المناسب وفقًا 
للسياسات والمعايير المحاسبية المتبعة

• ال يوجد ثمة شكوك بشأن قدرة المصرف على المضي 
قدمًا في مواصلة نشاطه

الجهة
بآالف الرياالت 

السعودية

327,459الزكاة المستحقة على المساهمين

139,598المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

552جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

467,609المجموع
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إجراءات  لفاعلية  السنوية  المراجعة  نتائج 
الرقابة الداخلية:

• تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة 
ويتم تدعيم فاعليته من خالل ما يلي: 

-  وجود إدارات متخصصة في مجال المراجعة، والرقابة 
على اإللتزام، وإدارة المخاطر المختلفة للمصرف

- وجــود لجنــــة مراجعــة، وبمــا يــدعـــــم إرســاء أفضــل 
والمسـاهمــة  الحـوكمـــة،  مجـــال  فـــي  الممارســـــات 
الـداخلييـــن  المراجعيـــن  استقالليــــة  تعزيــــز  فــي 
دوريــــــــــة  بصـــــورة  إليهــــــا  ويقــدم  والخــــارجييــــن، 
األنشطــة  و/أو  الوحـــدات  عــــن  تقـاريـــــر  ومنتظمـــة 
محل المراجعة، بما يمكن من توفير تقييم مستمر 

لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته

الرقابة  نظام  وفاعلية  كفاية  مدى  مراجعة  يتم   •
الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وفقا لخطة 
سنوية معتمدة من لجنة المراجعة، كما يتم مراجعة 
بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من خالل 
مراجعي الحسابات، وكذلك من خالل أعمال الفحص 
الذي يتم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

الرقابة  الكافية بنتائج مراجعة نظام  العناية  إيالء  يتم   •
الداخلية، والتأكد من التعامل مع أي مالحظات تتكشف 
بجدية والعمل على متابعة تصويبها ووضع الضوابط 

الكفيلة بعدم تكرارها

المخاطر المستقبلية
من المتوقع أن يواجه مصرف الراجحي تحديات متزايدة 
في عام 2010م بسبب األزمة العالمية وما ينجم عنه على 
الصعيد العالمي من التباطؤ الذي يتوقع أن يؤثر على 
المتوقع  ومن  السعودية.  العربية  المملكة  في  السوق 
أن تباطؤ النمو االقتصادي قد يجمع مع زيادة البعد عن 
أخذ أي مخاطر وهذا بدوره متوقع أن يؤدي إلى انخفاض 
األصول  نوعية  وتدهور  اإلقراض،  في  النمو  معدالت 
والربحية. ولذلك وفي حين تدني نسبة االستثمارات من 
استثمارات  يقابله  أن  المتوقع  من  فإنه  الخاص  القطاع 
كبيرة في األصول المدعومة حكوميًا على نطاق اإلقتصاد 

المحلي، وعلى هذا فإن مصرف الراجحي ما زال في وضع 
جيد لمواجهة تحديات الزيادة المتوقعة ولديه اإلمكانية 

لإلستفادة من امتيازاتها المحلية الكبيرة.

الئحة حوكمة الشركات
بصفة عامة، يعمل المصرف وفقًا ألحكام وإرشادات الئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد 
طبقت إدارة المصــرف أحكــام الالئحـــة اإللزاميـــة ومعظم 
أحكامهـــا االستـرشــاديـــة، ويــوجــد لدينـــا بعـض البنـــود 
االسـترشــادية الـواردة فـي الئحـة الحوكمـة والتـي لم يتم 
تطبيقهـــا مـــن قبـــل المصـــرف في العام المالي 2009م 

هي اآلتي:

• التصويت التراكمي
لــــم يعمل المصـــــرف بعـد بمقتضيــــات التصــويــــت 
التراكمي حيــث أنهـا مــن المتطلبـــات االسترشاديـة، 
وإن كانــت التهيئـــة للعمــل بـــه فـــي طــــور اإلعــــداد، 
هذا  تطبيق  القريب  المستقبل  فــي  ويتــوقــع 
النظام من التصويت، علمًا بأن عملية التوعية بمزايا 
لتحقيق  ضرورية  المصرف  لمساهمي  النظام  هذا 

الفائدة المرجوة منه

• نظام حوكمة خاص بالمصرف
الحوكمة  الئحة  متطلبات  بمعظم  المصرف  يعمل 
وبكل المتطلبــات اإللزاميــــة الواردة فيــــه، والمصـــــرف 
اآلن فـــي طـــور إعداد الئحة حـــوكمة خـــاصـــة به تــراعــي 
متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة 
النقد  مؤسسة  متطلبات  إلى  باإلضافة  المال،  سوق 
التروي  يفضل  المصرف  بأن  علمًا  السعودي.  العربي 
في عدم كتابة الالئحة الخاصة بالمصرف حتى صدور 
النقد  تعتزم مؤسسة  التي  الشركات  الئحة حوكمة 

إصدارها قريبًا

• سياسة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح
السيــاســـة تحـــت اإلعــداد حيـــث تحتــــاج ألن تكــــون 
شاملة وهادفة لحماية كل المصالح بما فيها تبيان 
سياسة المصرف تجاه المسؤولية االجتماعية وهي 

إحدى ركائز عمل المصرف في الوقت الحالي
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مراجعي الحسابات
تم في الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة 
فـــي 2009/02/23م إعـــــادة تعيــيــــن الســـــــادة إرنســــــت 
 Price( و الجــــريــــد وشـــركــاه )ERNST&YOUNG( ويــونـــغ
Waterhouse Coopers( كمراجعين قانونيين لحسابات 
المصرف للعام المالي 2009م. وستقوم الجمعية العامة 
العاديـــة القادمــة بــإذن اهلل بإعادة تعييــــن المراجعيــــن 
وذلك  2010م،  المالي  للعام  غيرهم  اختيار  أو  الحاليين 

بناء على توصية لجنة المراجعة في هذا الشأن.

الخاتمــة
حققه  بما  واعتزازه  سروره  عن  يعبر  اإلدارة  مجلس  إن 
المصــــرف مـــن نتائــــج إيجـــابيـــة خالل العــام 2009م. وبهذه 
لخادم  وامتنانه  شكره  آيات  أسمى  يرفع  فإنه  المناسبــة 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
حفظه اهلل ورعاه، وولي عهده صاحب السمو الملكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيــز نائب رئيـــس مجـــلس الــــوزراء ووزيـر 
الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي 
األمير نايــف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثـانــي ووزيــــر 

الداخلية ولحكومتنا الرشيدة.

كما يقدم شكره الجزيل لمقام وزارة المالية، ووزارة التجارة 
والصنـــاعـــة ومؤسســـة النقـــد العربــي السعودي، وهيئة 

ودعمهم  ومساندتهم  تعاونهم  على  المالية  السوق 
األثر  له  كان  مما  المصرفي  القطاع  لتطوير  المتواصل 

والدور الكبير في دعم اإلقتصاد الوطني ونموه. 

ويتقدم المجلس بالشكر الجزيل ألصحاب الفضيلة رئيس 
جهودهم  على  المصرف  في  الشرعية  الهيئة  وأعضاء 
فيما  الشرعي  الرأي  إبداء  في  ومساهمتهم  المخلصة 
يعرض عليهم من استفسارات تتعلق باألعمال واألنشطة 
لعمالئه،  المصرف  يقدمها  التي  واالستثمارية  المصرفية 

سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.

شكره  عن  ليعبر  أيضا  الفرصة  هذه  المجلس  وينتهز 
وتقديره لألخوة المساهمين وعمالئنا الكرام ومراسلينا 
له  كان  الذي  وتعاونهم  وثقتهم  دعمهم  على  األعزاء 
أثره في تحقيق مزيدًا من التقدم واالزدهار للمصرف، كما 
ينقل خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالمصرف، 
على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تأدية واجبهم 

ومهام عملهم.

مجلس اإلدارة



تحقيق أعلى أرباح لـ 5 
سنوات متتالية بين 
المصارف السعودية
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المجموعة الشرعية 
مستقلة  شرعية  هيئة  تأسيسه  منذ  المصرف  أنشأ 
العامة  الجمعية  قبل  من  الئحتها  وتقر  تكوينها  يعتمد 
لضمان خضوع جميع أعمال المصرف لموافقة الهيئة ومن 
ثم رقابتها من خالل إدارة الرقابة الشرعية المرتبطة بها. 

إنشائها  منذ  الهيئة  من  الصادرة  القرارات  عدد  بلغ  وقد 
حتى نهاية العام 2009م )901( قرارًا منها )50( قرارًا خالل 
2009م  العام  خالل  الهيئة  عقدت  كما  فقط.  العام  هذا 
)40( اجتماعًا أجازت من خالله عددًا من المنتجات، والعقود، 
الملحوظات  واالتفاقيــــات، والنمــاذج، وعالجــــت عـــددًا من 

وأجابت على عدد من االستفسارات.    

وتتكون المجموعة الشرعية من اإلدارات التالية:

 1- إدارة أمانة الهيئة الشرعية:
الهيئة  على  لعرضها  الموضوعات  بإعداد  تقوم 
أمانة  أعدت  وقد  الجتماعاتها،  والتحضير  الشرعية 
للعرض  موضوع   )200( من  أكثر  الشرعية  الهيئة 
على الهيئة الشرعية خالل هذا العام، تم خدمتها 
بالبحــــوث والمعلومــــــات الفقهيـــــــة والمصـــرفيـــــة 
في  الشرعية  الهيئة  أمانة  أسهمت  كما  الالزمة. 
البدائل  المنتجات وإيجاد  ابتكار وتطوير عددًا من 

الشرعية المناسبة.

2-إدارة الرقابة الشرعية:
 تشرف على أعمال المصرف فيما يتعلق بتطبيق 
 )160( من  بأكثر  اإلدارة  قامت  وقد  الهيئة.  قرارات 
المصرفية،  والفروع  العامة،  اإلدارة  في  رقابية  زيارة 

ومراكز التحويل، وصاالت المتاجرة وغيرها.

–خالل هذا العام- العمل على  وقد تبنت  إدارة الرقابة 
مشروع تدريبي توعوي شامل لجميع موظفي المصرف، 
تنفيذ  خاللها  من  تم  لذلك،  متكاملة  خطة  أعدت  وقد 
عدد من الدورات التدريبية، وإصدار عدد من المطبوعات 
التوعوية للموظفين، كما تم نشر مطبوعات عامة في 

فقه المعامالت. 

المجموعة المصرفية لألفراد
• تقدم المجموعة المصرفية لألفراد مجموعة متكاملة 
من المنتجات المالية والخدمات المصرفية لألفراد، بما 
في ذلك من حسابات جارية وتمويل شخصي وتمويل 
المنتجات في  عقاري وتمويل للسيارات، تتوافر هذه 

مختلف فروع المصرف على امتداد المملكة

• عمدت المجموعة المصرفية لألفراد، من خالل عملية 
توسيع شبكة الفروع المصرفية، إلى افتتاح 19 فرعًا 

جديدًا وإلى تجديد فروع قائمة وعددها 48 فرعا

• يعتبر تحويل الراجحي عنصر آخر مهم من مكونات 
المجمـوعـــة المصـــرفيـــة لألفــراد األســاسيـــة. فتحـويل 
بعد  عن  مصرفية  خدمات  منتجات  يقدم  الراجحي 
تصل  شاملة  وبتغطيٍة  العمالء،  من  واسعة  لقاعدة 
إلى أكثر من 50 وجهة.  وفي العام 2009م، تم افتتاح 

8 مراكز جديدة للخدمات المصرفية عن بعد

• على صعيد الخدمات االلكترونية، تم إضافة 250 صراف 
يجعل مصرفنا هو  مما  بيع.  نقطة  و2350  آلي جديد 
األول في المملكة من حيث توفير مثل هذه الشمولية 
في الخدمة المصرفية وامتالك هذا العدد من الفروع 
ونقاط البيـــع وتقديـــم هذه الفعاليــــة في الخـــدمـــات 
المصرفية بواسطة اإلنترنت والهاتف المصرفي. فقد 
وصـــل عـــدد العمــالء المسجــليـــن فــي خـدمــة الهاتف 

المصرفي إلى حوالي 1,8 مليون عميل

• بلغ عدد العمالء الذين يستعملون الخدمات المصرفية 
بواسطة اإلنترنت إلى أكثر من مليون، بمعدل عمليات 

تحويل وصل إلى 2 مليون في الشهر الواحد

• عمل مصرفنـــا إلى تعزيز شمولية خــدمــــات الهاتــــف 
المصــــرفي الجــوال »جـــوال الراجحــــي/موبايل«. فأطلق 
خالل  من  اإلنترنت  بواسطة  المصرفية  الخدمة  مؤخرًا 

الهاتف الجوال

مع  تواصله  بتعزيز  مصرفنا  قام  أوسع،  نطاق  على   •
العمالء وتوثيقه من خالل توفير ما يلي: 

- وسائل إلكترونية عند تنفيذ عمليات التحويل من 
أي فرع من الفروع

- إصدار فوري لبطاقات االئتمان في مختلف الفروع
- تقرير إلكتروني عبر الخدمة المصرفية بواسطة اإلنترنت
- شاشات للصراف اآللي، جديدة وسهلة االستعمال  

المجموعة المصرفية للشركات
المصارف  أفضل  من  واحدًا  الراجحي  مصرف  باعتبار   •
المصرفية  المجموعة  تقدم  العالم،  في  اإلسالمية 
أم  الشركات  قطاع  في  سواء  لعمالئها،  للشركات 
المالية  الحلول  من  واسعة  مجموعة  التجارة،  قطاع 
الشــريعــة اإلســالميــة كالمــرابحـــة  الموافقة لمبـــادئ 
 BAI( والمشــاركــة، واالستثناء، واإلجارة والبيع باألجل
Ajel(. في العام 2009م، استمرت مجموعات الشركات 
للشركات  المصرفية  القطاعات  مع  تواصلها  بدعم 
والتجارية منها عبر تقديم أفضل الحلول المصرفية، 
على الرغم من الظروف اإلقتصادية العالمية الصعبة

العمليـــات  بأن  للشركات  المصرفية  المجموعة  تؤمن   •
المصرفيــــــة هـــي واحــــــدة مـــن أهــــــم اإلحتيـــــــاجـــــات 

ملخص النشاط خالل العام
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للشركات. في ضوء ما سبــــق، استمــــــرت مجموعــــــة 
إلــــى  الراميـــة  الشـركــات بقــوة بمتابعــة استثماراتهـا 
تحسين قاعدة العمليات المصرفية في العام 2009م، 
أيضًا،  2010م  العام  في  بها  االستمرار  إلى  وستعمد 
البراعة  أجل  من  والقدرات  الخصائص  ستعزز  أنها  أي 
المصرفية  العمليات  حاليًا  تحتل  العمالء.  إرضاء  في 
لمجموعة الشركات مركزًا مهمًا على مستوى منتجات 
إدارة النقد، والخدمات المالية التجارية في العالم. وخير 

دليل على ذلك ما يلي من تفصيل: 

إدارة النقد والحلول االلكترونية
• خالل العام 2009م، خضعت قـاعدة العمليــات المصرفية 
من  العديد  إلى  بنجاح  بالشركات  الخاصة  اإللكترونية 
ذلك  في  بما  الوظيفي  ألدائها  والتحسينات  التعزيزات 
تجديد بوابة ربط العمالء عبر اإلنترنت بغيــــة تسهيــــل 
العمليـات المصرفيــــة اإللكترونيـــة و فعاليتها وكلفتها. 
هذه التحسينات أدت إلى إرتفاع عدد العمالء المسجلين 
الناتج  أثرت في  كما   49% إلى  اإللكترونية  الخدمات  في 

النهائي لحجم العمليات إذ ارتفع إلى 46%  

• اكتمل إنشاء نظام خدمة بيان الرواتب وانتقل عمالء 
الجديد.  النظام  إلى  القديم  النظام  من  الشركات 
عناصر  من  مهمًا  عنصرًا  والحماية  السرية  فأضحت 
اتخذت  وعليه،  اإلنترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
المجموعة المصرفية للشركات خطوة جوهرية تجاه 
تحسين السرية والحماية من خالل منح كل العمالء 
خاصة،  أمنية  رموز  الخدمات  هذه  في  المسجلين 
أعلى  إلى  اإللكترونية  مصرفنا  خدمات  مخضعًة 
ينتقل  أن  المتوقع  ومن  العالمية،  السالمة  معايير 
هذا  إلى  الخدمات  هذه  في  المسجلين  العمالء  كل 
البروتوكول الجديد في الفصل األول من عام 2010م 

التمويل التجاري وشبكة الموردين
إعادة  إلى  التجارة  2009م، خضعت وحدة  العام  في   •
مستوى  تحسن  للعمالء  واضحًا  وأضحى  هيكلة 
تحسنت  فقد  مصرفنا،  خدمات  تنفيذ  أو  تسليم 
أوجه عديدة من عمل المصرف، واستمرت في توسيع 
مبادئ  يتوافق مع  بما  عامًة  المصرف  انتشار خدمات 

الشريعة اإلسالمية

بدأ  حيث  اإللكترونية  التجارة  خدمة  مصرفنا  أطلق   •
العمالء باستعمالها

• أصبــح استيــــــراد وتصــــدير المنتجــــــات والخـدمـــــات 
وتسليمها يتم إلكترونيًا عبر المصرف، األمر الذي رفع 
مدة  تقليص  في  يساهم  زال  وما  الخدمة  مستوى 

األداء بالنسبة للعمالء 

مجموعة الخزينة
تقــدم مجموعــــة الخـزينــــة بـــاقـــة مـــن خدمــــات التمويـــل 
وعمليـــات تبــــادل العمــالت األجنبيــــة لعمالئهـــا ولإلدارات 
األخرى بالمصرف، وتلعب المجموعة دورًا رائدًا في أسواق 

ودوليًا، محققة  وإقليميًا  محليًا  األجنبية  العمالت  تبادل 
حصة سوقية معتبرة، وذلك نتيجة لما يتمتع به مصرفنا 

من تمّيز وتفرد قوي في عمليات التجزئة المصرفية

• يركز فريق التمويل واالستثمار على إستيفاء متطلبات 
استراتيجيات  من  يلزم  ما  وتنفيذ  المصرف  تمويل 
األرباح  نسبة  من  الفريق  استفاد  وقد  السيولة،  إلدارة 
واإللتزامات  األصول  بين  للفارق  والممثلة  المتحققة 
الربحية  تعظيم  بهدف  فعالة  بطريقة  المستحقة 
وتحقيق مستويات سيولة جيدة وفقا لما هو مطلوب

الخاصة  الحسابات  بإدارة  السيولة،  إدارة  فريق  يقوم   •
بالمصرف في أكثر من أربعين )40( بلدًا مختلفًا مما 
يطلبها  التي  التحويل  خدمات  توفير  في  يساهم 

العمالء وتقديمها لهم

التحديات في جميع  من  العديد  2009م،  العام  تخلل   •
األسواق المالية، إثر تفجر األزمة المالية العالمية وتفاقم 
استمرارها، لكن المركز المالي القوي لمصرفنا مصحوبًا 
برغبــة األســواق القوية للتعامل ائتمانيـــًا مع مصــــرف 
الراجحـي، أديـا إلى تمكين مجموعة الخزينة من الحصول 
على التمويــالت أو المـــــوارد الماليـــــة المطلـوبـــة بيســـر 
وسهولة ومن دون أية صعوبات، كما نجحت مجموعة 
لها  أتيحت  التي  الفرصة  من  االستفادة  من  الخزينة 

بسبب تأرجح أو تذبذب أسواق تبادل العمالت األجنبية

• تم تحقيق وإنجاز ما تقدم من خالل تزويد العمالء بما 
يلزم من معلومات بشأن تحركات األسواق في الوقت 
اإللكتروني  البريد  رسائل  خالل  من  وذلك  المناسب 
والرســائـــــل القصيــرة ذات الوســائــط المتعـــددة، وقـــد 
مكن ذلك الجهد، عمالئنا الكرام من مواكبة األسواق 
ومتابعتها بطريقة مستمرة ومنتظمة وساعدهم في 
واستمرت  المناسب،  الوقت  في  المناسب  القرار  اتخاذ 
مجموعة الخزينة في بناء قاعدة عمالئها ووسعت أكثر 
بهدف  جغرافيًا  وعملياتها  خدماتها  نطاق  من  وأكثر 
أعمـال  وتنميــة  وتطـويرها  السـيولة  مصــادر  تحسـين 

تبادل العمالت األجنبية وتعظيمها

 الراجحي كابيتال
• الراجحي كابيتال هو االسم الذي يدرج مصرفنا تحته 
مصرف  أن  خصوصًا  المصرفية  استثماراته  مختلف 
الشركة  وهذه  منها،   99% نسبة  يمتلك  الراجحي 

مرخص لها من هيئة السوق المالية 

مصرفية  استثمارات  تحقيق  بهدف  الشركة  ُأنشأت   •
متكاملة تشمل األعمال التالية:
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-  إدارة األصول 
-  الوساطة

-  االستثمارات المصرفية
-  الخدمات المالية والعقارية

-  األسهم الخاصة

  إدارة األصول  
• تختــــص إدارة األصــــول باستراتجيـــات االستثمـــار ســــواء 
الفردي أم المؤسساتي، وتقدم فئة كاملة من األصول 
والمنتجــــات اإلداريـــــــــة، المـوافقــــة لمبــــادئ الشــريعـــــة، 
والمؤسسات  التقاعد،  وصناديق  األفراد،  المستثمرين  إلى 

الخيرية، وغيرها من االستثمارات المؤسساتية

• أعدت إدارة األصول سجاًل عبر االستراتيجيات المتعلقة 
بإدارة معادلة المخاطر/مقابل العائدات في كل فئات 
األصول، وتتضمن استراتيجات المدخول الثابت أمواالً 
نقدية، وسلع. كما تقدم حلوالً خاصة وفقًا للمواصفات 
تعتمد  فهي  األسهم  استراتجيات  أما  واالحتياجات، 
على أبحاث جوهرية ودراسات تحليلية نوعية يطبقها 

مدراء لهم باع طويل في هذا المجال  

   الوساطة
• ارتفعت حصة الوساطة في السوق إلى أكثر من 20%، 
سنة بعد سنة وذلك بالرغم من العوامل المانعة القوية 
التي طرأت عامًة مثل خطة إعادة الهيكلة وارتفاع حدة 
حد  على  والجدد  القدامى  المنافسين  مع  المنافسة 
الجماعي  العمل  إلى  يعود  ذلك  في  والفضل  السواء، 
والمبادرات  المستدام،  وااللتزام  المتضافرة،  والجهود 
المــوجهــة لصــالح العمــالء، كل هـذه الركائـــز زادت من 
حصة السوق، ومكنت مصرفنا من احتالل المركز الثاني 

في المملكة على هذا الصعيد

• في العام 2009م، تم اإلعداد لمجموعة من المبادرات 
التي تهدف إلى تعظيم شبكة المبيعات، وتحسين 
فعالية العمليات المصرفية، ورفع نسبة إرضاء العمالء. 
2009م  العام  في  الهيكلة  إعادة  خطة  ركزت  فقد 
للعمالء وفقًا  التجارية  الوظائف  الخدمات وعلى  على 
حسن  على  دليل  خير  ولطلباتهم.  إلحتياجاتهم 
اإللكترونية،  الوسائل  تحسين  على  الوساطة  تركيز 
العمالء في  التي سجلهــا   500% الزيادة بنسبـة  هو 
حديثة  آفاق  وفتح  الهاتفي  اإلتصال  خطــوط  قاعـدة 

لوظائفهم التجارية

  االستثمار المصرفي
• يؤمن االستشارة المالية وخدمات ضخ رؤوس األموال 
إلى الشركات والحكومات في األسواق الواقعة ضمن 
متكاملة  مقاربة  مصرفنا  طور  هنا،  من  أهدافنا. 
لتغطية العمالء وتنظيم العمل المصرفي من خالل 
الصناعة، والمنتجات، والمجموعات الجغرافية، يعمل 
المصرفيين أو أصحاب المال في الراجحي كابيتال مع 
باقة من الخبراء في أسواق األسهم المالية وأسواق 

القــروض الماليــــة لمســـاعدة العمـــالء على تحقيــــق 
أهدافهم االستراتيجية والمالية

• استطاع مصرفنا، في العام 2009م، أن يكرس موقعه 
كـواحـــد مـــن أفضـــل المصـــــارف االسـتثمـاريــــة الـرائـــدة 
في عمليات أسواق األسهم المالية في المملكة العربية 
استحقاقات  كابيتال  الراجحي  أنجزت  فقد  السعودية، 
والقيادة  كاإلكتتاب  مصرفية  أنشطة  تضمنت  مهمة 
سعــودي  ريــــال  مليار   4,8 إجمالي  وتلقي  اإلدارة  في 
في  المالية  اإلصدارات  وحقــوق  العـــام  اإلكتتـــاب  عبـــر 

أسواق البورصة السعودية

  الخدمات المالية والعقارية
• في عام 2009م، استمرت أنشطتنا الخاصة بأسواق 
بعــض  في  العمالء  بمســاعــــدة  الماليــــة  القروض 
أهــــم عمليــــاتهـــم المــاليــة. فقــد دعمـــت الـــراجحــي 
كابيتـــال قدراتها في المجالين المالي والعقاري من 
الخدمات  في  المهنيين  توظيف  على  التركيز  خالل 
تعهدات  تؤمن  التي  الفرق  وعلى  والعقارية  المالية 

قروض جديدة

• زاد العمــالء حتـــى فــــي ظــــل تدهــــور النمــو في العـالـم 
يتعامـلون  التــي  األنشطــة  كميــة  من  والمنطقــة، 
أنشطته  تكــريس  فاستطـــاع مصرفنــــا  فيهــــا معنــــا، 
كواحدة من أفضل األنشطة الرائدة في أسواق التمويل 
المالية في المملكة، وذلك يعود إلى انجاز مصرفنا في 
كأداء  عملياته  في  مهمة  استحقاقات  2009م  العام 
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صفة االستشارة المالية والتسويات بفائض بلغ 5 مليار 
ريال سعودي

وعلى الرغم من ضعف توقعات مشروع التمويل في العام 
عمليات  بدعامة  والعقارية  المالية  الخدمات  تتمتع  2010م، 
وتعهدات العام 2009م الصحيحة. لذلك، سيتمحور التركيز 

في العام 2010م على تنفيذ التعهدات القائمة.

  األسهم الخاصة
نشاطه  الراجحي  مصرف  أطلق  2009م،  العام  في   •
الخاص باألسهم من خالل اإللتزام النوعي باالستثمار 
العقاري، والنمو المالي، وتطور الهيكلية، وغيرها من 

القطاعات االقتصادية

المهنــي  زاد عدد طاقمه  أن مصرفنــا  بالذكـر  الجديـــر   •
المعني بإدارة النمو وخدمات األسهم الخاصة. كما حدد 
أولوية تحقيق أفضل أداء وأفضل تنفيذ لهذه الخدمات 
بمهنية عالية ونزاهة وتفان، من أجل بناء أفضل فئة 

لتقديم خدمات األسهم على مستوى المنطقة

   أداء مصرف الراجحي- ماليزيا
والركود  التحديات  من  وبالرغم  2009م،  العام  في   •
االقتصـــادي العـــالمـــي، حقــق المصـــرف أداًء متميـــزًا 
 ،Ringgit رينغيـــــت  مليـــون   19.7 بلــغ  ربحـــًا  مسجــاًل 
لكن  2006م،  عام  أكتوبر   16 في  عملياته  بدء  منذ 
المطلوبـــات للصفقـــات التجـاريـــة قــد كبــدت خسـائــر 

قدرها 14.5 مليون رينغيت

إلى  رينغيت  مليون   4,8 من  األصول  إجمالي  ارتفع   •
 31 أي  المالية  السنة  نهاية  في  رينغيت  مليون   5,7

ديسمبر 2009م

في  مهني  فريق  عضو   390 المصرف  استقطب   •
األفراد  مجموعة  في  عالمية  خدمات  يقدم  فرعًا   19
العام  شهد  كما  واالستثمار،  والخزينــــة  والشــركات 
مصـــــرف  أول  بصفتــــه  المصـــرف،  انضمــام  2009م 
عمالءنا  منح  الذي  األمر   ،MEPS شبكة  إلى  إسالمي، 

إمكانية استعمال 9000 صراف آلي

وتحسنه  االقتصاد  تعافي  يتوقع  2010م،  العام  في   •
بعد مضي عام من النتائج السلبية، وعليه، سيسعى 
المصــــرف إلى المحافظـــة على صفتـــــه التنافسيــــــة 
في مواجهـــة التحديـــــات، إلــى ذلك، يتـــوقع استمـــرار 
المصـــرف في رفــــع مستويــــات أدائــــه مــن النمـــو عبـر 
توسيع أنشطته ومبادراته وخدمة عمالئه الفعليين 

ومنحهم نوعية عالية من الخدمات والمنتجات  

  المجموعة المالية
قامت  حيث  واإلنجازات،  بالتحديات  العام  هذا  اتسم   •
المجموعة بنجاح بإنجاز مشروع تطبيق معيار اإلفصاح 

المالي الدولي رقم )8(

من  المكون  بفريقها  الماليـة  المجمــوعــــة  واصـلت   •
محاسبيـــن محترفيــــن عملهـــا وجهــودهـــا إلنشـــــاء 
أفضل األنظمة، والسياسات، واإلجراءات، والممارسات 
المالية واإلدارية، مركزًة بصفه خاصة على ميكنة بيئة 

اإلجراءات والتي بدورها حدت من التدخل اليدوي

• إيمانـًا من المجموعة المالية بدورها كشريك فعال إلنجــاح 
الدعم  المجموعة  قدمت  المختلفة  المصرف  قطاعات 
منتجات  وتطــويـــر  لدراســـة سيـــاســة  والــالزم  الكــامــل 
المصرف، وتقـــوم اإلدارة عــــن كثـــب بمراقبــــة اإلجراءات 
وربحية  وإنتاجية  نتائج  على  المؤثرة  الخارجية  المالية 

المصرف، وتقدم لذلك الوسائل التصحيحية الالزمة

المحاسبين  من  فريق  من  تتكون  المالية  المجموعة   •
المحترفيــن القــادريــن على إنجـــاز أعمالهـــم فــي الـوقت 
المحدد على الدوام، وسوف تستمر المجموعة في إنشاء 
أفضل نموذج لعمل ناجح ودعمه بأحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا وبأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية

  مجموعة المخاطر واالئتمان 
• يؤمن مجلس إدارة الراجحي بأن فعالية إدارة المخاطر 
تشكل جزءًا ال يتجزأ من اإلدارة الناجحة، وتغذي النمو 
وهذا  المصرف،  أنشطة  مختلف  في  عامة  والنجاح 
االستثمار  خالل  من  ترسيخه  على  المجلس  عمل  ما 
والوسائل  البشرية  للموارد  المجال  هذا  في  القوي 
مجموعة  أصبحت  بحيث  والسياسات  التكنولوجية 
المخاطر واالئتمان شريكًا أساسيًا ومساهمًا في نمو 
المصرف وبلورة قيمته اإلضافية وتوجهه االستراتيجي 

وصوالً أحيانًا إلى مراقبة أية مخاطر سلبية

• تقوم اللجان اإلداريـة ولجــان مجـــالس اإلدارات بالتوجيه 
والمســاعدة مـــع القيـــام باإلدارة والمــراقبـــة لمخــاطـــر 
المخاطر  المصــرف بشكل شامل، وهذا يؤمن تحديد 
وتحليلها وتقييمها ومراقبتها والتعريف عنها داخل 
وخارج المؤسسة وإعالن إجراء المراقبة المالئمة والفعالة 

إلدارتها

تقوم  للمخاطر،  متكاملة  إدارة  الراجحي  مصرف  يملك   •
مجموعـــة المخـاطــر واالئتمـــان بتطــويرهـــا والمحــافظـة 
عليها، وتطويـــر السيــاســات المتعلقة بالمخــاطـر التي 
الحصر، كمخاطر  ال  المثال  المصرف، على سبيل  تواجه 
االئتمان،  ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر 
السيــولــة، ومخــاطــر معدل الربحيــة، ومخاطــر السمعـــة 
والمخاطر االستراتيجية، وتخضع إدارة المخاطر، من جهة 
أخرى، إلى المراجعة المستقلة من قبل لجنة التدقيق 
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• في العام 2009م، أجرت إدارة المخاطر واالئتمان عددًا 
المصرف  في  المخاطر  إدارة  لهيكلة  التحسينات  من 
معيار  تطبيق  في  تقدمًا  محرزة  واإلجراءات  واألنظمة 
معـدالت  نمــوذج  بتـطويــــر  يتعـلق  فيمـــا  بــازل2 
أدوات  ومراجعة  الموجودة  النماذج  وتنقيح  جــديـــدة 
المعّدلة  المالية  المخاطر  تتضمن  التي  التسعير 
إلى  باإلضافـــة  RAROC، هــذا  العائــدات  مقابل 
االئتمان،  مخاطر  مستوى  على  أخـــرى  تحسينــات 
الســوق على نطــاق  التشغيلية، ومخـــاطر  والمخاطر 
النــاس، والسيـــاســات واإلجـراءات، والتــدريـب، وأنظمة 

تكنولوجيا المعلومات

المخاطر  إدارة  فلسفة  تطوير  في  المصرف  سيستمر   •
والقدرات والكفــــاءات لتبيــــان مكانته الدوليــــة في إدراة 
المخــاطــر وتعظيــم معــادلــة المخاطر/مقابل العائدات 
السوق،  الريادة في سياسات مخاطر  والمحافظة على 
قبل  من  الموضـوعــة  للمعايير  وفقـًا  الربحية  ومخـاطـر 

مجلس اإلدارة

التخطيط االستراتيجي
• يتطلع مصرف الراجحي على المدى البعيد إلى تحقيق 
الريادة في الخدمات التمويلية على مستوى المنطقة، 

كما يهدف إلى تقديم قيمة قوية لمساهميه

• تتوقع إدارة مجموعة التخطيط االستراتيجي االستدامة 
في ايجاد فرص للنمو في األقسام التي تتمتع بقاعدة 
وباإللتزام  األعمال  تنفيذ  في  وبدقة  قوية  رأسمالية 
الغايات اعتمدت المجموعة في  في تسليمها، لهذه 

تخطيطها على األسس التالية:

- توسيع الخدمات المصرفية لألفراد وتنويعها بغية 
تقوية موقع مصرفنا الريادي

العاملين في  - االستمرار في تطوير كفاءة وقدرات 
المصرف وفقًا لمختلف أنواع إحتياجات العمالء

- تقديم منتجات جديدة ومغرية  لإلستثمار واإلدخار 
بغية تلبية حاجات األفراد والشركات

إلى  دائمًا  والتطلع  العمالء  مع  المباشر  التواصل   -
توفير الخدمة النوعية لهم في مختلف األوقات

- تنمية كفاءة القدرات في األداء واإلدارة الوقائية من 
المخاطر

- تحديث القاعدة التكنولوجية من أجل بلوغ أهدافنا 
ووعودنا تجاه العمالء

• ال بد من الذكر أن مصرفنا حصل في العام 2009 على 
تراخيص وسجل تعامله مع المصارف المركزية الوطنية 
في كل من الكويت واألردن، يهدف مصرفنا بهذا إلى 
بدء عملياته التجارية فورًا في كل من البلدين، األمر الذي 
يمنح عمالءنا، سواء األفراد أو الشركات، خدمات تمويليــة 

اإلسالمية  المصـــرفيـــة  بالخدمـــات  ويرتقــي  متكامــلة، 
إلى أعلى المستويات في دول جديدة ولعمالء جدد

االستراتيجي  للتخطيط  المصرفيـة  المجمـوعة  ستعمد   •
إلى دراســـة فـــرص توسيعيـــة جديــدة مبـــاشــرة أوعبـــر 

الشركات لعرضها دوريًا على مجلس اإلدارة

مجموعة الموارد البشرية
• يتمحور التحدي القائم أمامنا في التركيز على جذب 
دم  ضخ  في  تسـاهـم  ألنهــا  وتنميتهــا  الكفـاءات 
من  خاصًة  العام  المصرفي  المستوى  على  إيجــابــي 

Lead خالل برنامج الريادة

• ينطوي تحت لواء هذا البرنامج مجموعة من المدراء 
تخطيط  وضع  خالل  من  تمكنوا  الذين  العامين 
تطويــريــة  وبــرامــــج  دروس  إعــــداد  مـــن  متناسق 
تعنى بمفهوم القيادة والمهارات البرامجية والتدريب 

الوظيفي المدّعم بالتدريب الفني والتقني

• يتم انتقـاء نخبـــة من المشاركيـــن فــي هــذا البرنـامج 
لتدريبها على يد اختصاصيين بغيــة إيالئهـم االهتمام 
الكفيــل بتنميـــــة كفاءاتهــــــم الشخصيــــــة وتفعيـــــل 

مهاراتهم القيادية

الموارد  من  غنيًا  مصدرًا  لمصرفنا  يؤمن  ما  هذا   •
البشرية المؤهلة لتمثيل دور الريادة في المستقبل

اإلطار نفسه، في تنفيذ مشروع  باشر مصرفنا، في   •
العام، وهي  الرتب والرواتب خالل هذا  توسيع نظام 
خطوة تحفـز العاملين في مصرفنـــا وتفعــل أدائهم، 
وعلى  المكافآت  هيكلة  إعادة  على  تساعد  كما 

االرتقاء بمستوى المنافسة لمواكبة تحديات السوق

إجمالية  نسبة  قلص مصرفنا  اإلنتاجية،  يخص  فيما   •
باالعتماد  ولكن   5% بلغت  لديه،  الموجودة  األعداد  من 
أي  تجنب  أجل  من  أدق  وتنفيذ  دقيقة  مقاربة  على 

خسارة في النتاج النهائي

• في الواقع، أدت سياسات االستبقاء الماضية والثبات 
التسرب  معدل  انخفاض  إلى  المصرفي  المناخ  في 
الوظيفي إلى أقل من %8 مقابل المعدل الذي كان 

متوقع ونسبته  10% 

• أدخل مصرفنا 330 موظف جديد مركزًا على الموارد 
سعودة  نسبة  بذلك  محققًا  السعودية،  البشرية 

بلغت 90%

مجموعة الخدمات المشتركة
قسم تكنولوجيا المعلومات

انجازات العام 2009
• في العام 2009 حققنا العديد من االنجازات التي أدت إلى 
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تحسين موقع المصرف في مختلف المجاالت، فقد أطلقنا 
بالتمويل  المتعلق  الجزء  منتجات جديدة وتعزيزات في 
للشركات  المصرفية  والخدمات   )CTF( للعمالء  التجاري 
 ،)GCPCA( وسيـــر عمــــل  ،)e-Corporate( عبر االنـتـرنــت

واألوراق النقديـة، وبطــاقـات االئتمـــــان EMV، وغيرها

 ITIL V3 وضعنا معايير مكتبة تكنولوجيا المعلومات •
التي تحدد بوضوح أهم األعمال للمستخدمين، وأفضل 
الممارسات للمساهمين، وذلك من أجل تعزيز القدرات 

واإلجراءات في ميدان تكنولوجيا المعلومات

• سلمنا كافــة المشاريـــع في وقتها مع مراعاة التكلفة 
مـــن دون المسـاس بالنوعيـــة، قمنـــا بـذلك من خـــالل 
الجديــدة   )EPM( المؤسســـات  إدارة  اعتماد مقــاربـات 

لبرنــامـــج الحوكمة ومشروع اإلدارة

• من جهة أخرى، عمدنا إلى مراجعة تصميم تكنولوجيا 
التغيير في  المعلومات وإلى تحديثه من أجل تولي 
التطبيقات والهيكلية، والتحكم بها بشكل فعال، 

وحماية أعمالنا وتحصينها

عملية   150 لتحمل  اآلليـة  مصــارفنــا  قــدرة  وسعنــا   •
في الثانية في أوقات الذروة لتجنيب عمالئنا مشقة 
حمل األموال، في الوقت نفسه أجرينــا مليـــون عملية 
تمويـــل مـــن خـــالل تنفيـــذ طــرق سهلة وسريعة في 

نظام التمويل للعمالء

القيمة في األنشطة  الخدمات  بدأنا تقديم عدد من   •
مليون  تسجيل  محققين  االنترنت،  عبر  المصرفية 
عمليات  في   2.4m إلى  تصل  قدرات  بواسطة  عميل 

اإلنترنت

• ُزودت الفروع بعمليات إصدار بطاقات ائتمان سريعة 
وفعالــة، وعمـد كـل فـــرع إلـى اإلصــــدار الفــــوري لهــذه 

البطاقات

• خصصنــا قسمــًا منفصـــاًل لتكنولوجيـــا المعلـومــات 
الكويت،  فرع  عمليـــات  عالية إلستيعاب  بقدرة  مـزود 
السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  بمعايير  والتزمنا 

SAMA PCI
 

• يتلقى مركز خدمة العمالء ثماني مليون اتصال كل 
شهر لدعم األعمال، وخدمة مليوني عميل في خدمة 
نظام  بواسطة  واستطعنا   ،IVR الصوتي   اآللي  الرّد 
عالي الكفاءة القيام بمليون عملية بيان رواتب على 

طول يوم كامل مخصص لذلك 

قطاع  المخاطر
• في العام 2009، ابتكرت مجموعة الخدمات المشتركة 
إدارة  لقطاع  مشتركة  وخدمات  مستديم  عمل  نظام 
المخاطر )BS&SSR(، وهذا ما شكل نواة قسم حماية 

المعلومات، وتقوم المهام المنطوية تحت هذا القسم 
على األهداف الدقيقة التالية:

1- تحديد وبناء مجتمع أعمال مستديم
سياسات  وإعداد  األعمال  في  االستمرارية  بناء   -2

وقائية ضد األزمات
3- تــأمين التخصص والمهنيـــة في استــراتيجيــــات 
ومقاربــات التعافـــي وحــل مشــاكل تكنولوجيـــا 

المعلومات
4- تعزيـــز منــاخ السـيطــرة علــى المـخاطــــر ضمـــن 

مجموعة الخدمات المشتركة
5- إدارة خاصيـــة نظــام حمايــة المعلومــات الصعبــة 

داخل المصرف

الخـدمــــات  مجموعـــة  أطلقت  الغايـــات،  هذه  لتحقيـق   •
المشتركة في السنة المالية للعام 2009، العديد من 
المشاريع المهمة والمبادرات التي من شأنها دعم كل 
واستـراتيجيــة  المشتركــة  الخدمــات  استرتيجيــات  من 

الخدمات المشتركة والمصرف في آن واحد

• بدأنا أيضًا و مازلنـا نوظف مهـارات عالية لتمكننا من 
تنفيــذ مبادراتنـــا، التــي مـــن شأنهـا، خالل العام 2010، 
تحــويـــل المصـــرف إلى منظمــة متكامـلـة ومسـتديمــة 
تكنـولــوجيـــا  فـي مجــال  المخـاطــر  وتقليـص معـدالت 

المعلومات، واألعمال وحماية المعلومات 

• هذا نموذج عن المبادرات التي بدأنا بها وأنهيناها في 
العام 2009: 

- تقييم المخاطر العامة
- إدارة هوية الدخول

- تقييم مخاطر التطبيقات الدقيقة
- المراقبة المستمرة لألنظمة المهمة

- دليل إدارة األزمات
- برنامج التوعية على حماية المعلومات والتأسيس 

للتدريب السنوي

• فـي النهــايــــة، نحــن فــي المــراحــل النهـائيـــة لبــرنـــامـج 
المؤسسة الواسع، والذي من شأنه أن يضمن للمصرف 
مستوى  على  ومنضبطة  حديثة  وإجراءات  سياسات 

كل وظائفه المهمة

اإلدارة الهندسية واألمالك
جديدًا  فرعًا   19( للمخطط  وفقًا  فرعًا   46 إنشاء  تم   •

وإعادة تمركز 27 فرعًا(
تمركز  )11 فرعًا منهم كإعادة  13 فرعًا  تجديد  إعادة   •

واثنين ثابتين(
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•  إعادة تجديد 5 مراكز تحويل )3 منهم جدد و 2 ثابتين(
• تطوير 3 فروع للشركات

• إعادة تجديد مركزين للسيولة النقدية
• 160 جهاز صرف آلي

• تطوير مركز األرشيف في السلي
 ALI/العـــــالي وعقـــــــود  مشـــروع/إجـــــراءات  إتمـــــــام   •
الخاص بتنظيم التسويق والمبيع في )49 نقطة تم 

إطالقها(

  العقود وعمليات الشراء
• تعود إلى مجموعة اإلدارة التي تتولى تلبية احتياجات 
المصــرف مــراعـيــة فـي ذلك الكلفــة والنـوعيـــة عـلى 
مستوى المنتجـــات والخدمـــات، وتتولى أيضا مراقبة 

المدفوعات الخاصة بعمليات المصرف وإدارتها

• تتولى مجموعــة اإلدارة وظيفــة الخدمات الطبية التي 
تخدم 26000 شخص من جهاز العاملين في المصرف 

وعائالتهم في مختلف أرجاء المملكة 

  الصيانة وخدمات نظام الدعم
العام  ملفات  إجمالي  من  ملف(   60000 توثيق  )تم   •

األول من مشروع التوثيق اإللكتروني

• تطبيق الترميز الرامي إلى تنظيم الملفات، تخزينها 
والوصول إليها سريعًا

• تقليص %15 من مدفوعات خدمات الدعم والصيانة

  األمن والسالمة
العام  في  اإلنجازات  من  العديد  القسم  هذا  حقق   •

2009 وهي:
- نجاح تنفيذ خطة إفراغ المركز الرئيسي في المصرف

الفروع  مختلف  حماية  أنظمة  ربط  عملية  إتمام   -
بالمركز الرئيسي والتحكم بها عن بعد

 CCTV التلفزيونية  المراقبة  أشرطة  كافة  توثيق   -
متعددة  شبكة  في  وتخزينها  المدمجة  واألقراص 
بالطرق  مقارنة  وجهدًا  وقتًا  يوفر  مما  الوسائط 

القديمة المعتادة
 ALR تأمين الحماية ألكثر من 300 صراف آلي جديد -

عبر تراخيص السحب الفوري اآللي
جديدًا  ومركزًا  فرعًا   58 من  ألكثر  الحماية  تأمين   -
وتطوير أنظمة الحماية في أكثر من 40 فرع ومركز

  الرقابة على اإللتزام
• يتولى هذا القسم متابعة تنفيذ سياسة اإللتزام الخاصة 
باألنظمة والتعليمات الموضوعة مسبقًا كدليل إلزامي 
لجميع إدارات المصرف أثناء العمل، وذلك بهدف تأمين 
التنفيذ الصحيح والقانوني لإلجراءات المعمول بها في 
المصــرف وتصــويــب أي تجـــاوزات قد تظـهــر فــي العمـــل 

التطبيقي، بالتنسيق مع األقسام المعنية

• فــي العـام 2009، تم تعـزيــز وظيــفــــة الرقــابــة على 
اإللتزام بواسطة إدارة عليا تتمتع بخبرة عالمية تفوق 
الـ 18 سنة، فعمدت هذه اإلدارة إلى زيادة العناصر بناًء 
على عالقة اإللتزام في ما بين المدراء لدعم مجموعات 
العمــل، إلـــى ذلك، قـــامـــت اإلدارة بتخصيـــص بــرنــامج 
والتدرب  فأكثر  أكثر  اإللتزام  لتركيز  للمدراء  تدريب 
على مكافحة غسل األموال في مختلف فروع مصرف 
الراجحي. تتضمن لجنة رقابة االلتزام هيئة إداريًة عليا 

ُشكلت في يونيو عام 2009

• تقـوم هــذه الهيئـــة اإلداريــــة باالجتمــاع دوريـــًا لتغطيــة 
مواضيع اإللتزام ومكافحة غسل األموال ويطلع مجلس 
اإلدارة ولجنة التدقيق المالي على محاضر االجتماعات، 
كما تسعى إدارة الرقابة على اإللتزام، من خالل اشتراكها 
بعدد من اللجان بمؤسسة النقد العربي السعودي ومع 
البنوك المحلية األخرى ، إلى إبراز جهود المصرف ورغبته 
بتطبيق  االلتزام  مستويات  أعلى  تحقيق  في  الجادة 

األنظمة المصرفية المحلية والدولية

  قسم مكافحة غسيل األموال
• تحرص اإلدارة العليا في مصرف الراجحي على حماية 
أو  مشروعة  غير  تعامالت  أي  من  المصرف  عالقات 
المحافظة  بضرورة  منها  إيمانا  مشبوهة،  تعامالت 

على نزاهة االقتصاد الوطني وحقوق العمالء

• تقوم إدارة مكافحة غسيل األموال وبتوجيه مستمر 
العليا والجهات المختصة في السعودية،  من اإلدارة 
بمنع إجراء أي تعامالت غير مشروعة ودراسة العمليات 

التي يشتبه بعدم شرعيتها وتحليلها

• سخــرت إدارة مكافحــة غسيـــل األمـــوال خـــالل النصــــف 
األخير من العام عددًا من األنظمة التقنية التي تساعد 
على كشف التعامــالت المشبــوهــــة خالل مدة قصيرة، 
كمــا تسعــى إلــى تطــويـــر هــذه األنظمــة لتتــواءم مع 
المستجـــدات التـــي تطرأ على عمليــات غسيل األموال، 
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وبما أن التدريــب له أهميته في هذا الجانب، تعمل إدارة 
غسيـــل األمــــوال على التدريــــب المستمر والمتخصص 

لمنسوبيها في مجال مكافحة غسيل األموال

  المسؤولية االجتماعية
• اســـتمّر المصــــرف فــي تعميــــق معـــانـــي وتطـبيقـــــات 
المفهــوم الشـــامـــل للمســؤولية االجتماعيـــة داخـــل 
المسؤوليـــة  ثقـافـــة  نشـــر  وفــي  وخــــارجــه،  المصــرف 
الفـردية نحو المجتمع، فجاءت برامجه متنّوعة ومتعّددة 

وفق سياسة واضحة في خدمة المجتمع

• حقق المصـرف عدًدا من االنجازات المتميزة حصد من 
خاللهــا عــدًدا مـــن الجــوائـــز والتكريمــات. وداخـل بيئة 
العمل تم تنظيم فعاليات مختلفة، منها ورشة عمل 
للقيادات العليا حول المسؤولية االجتماعية للشركات، 
ومعرض توعيــة ضـــد أضـــرار التدخين، وحمالت للتبرع 

بالدم والتطعيــــم ضـــد اإلنفلونـــزا، وترشيد استهالك 
الكهرباء والمياه والورق، وتدوير المستعمل منه، كما 
انخفضت نسبة تسرب الموظفين مقارنة بعام 2008

خدمــــة  مجـــاالت  تنـّوع  في  بتمّيــزه  المصــــرف  يفخـــر   •
المجتمــع مـــن خـــالل رعـــايـــة المناسبـــات االجتماعيــــة، 
اإلعالميين،  بين  االجتماعية  المسؤولية  ثقافة  ونشر 
ودعـم المشاريـع الصغيرة لألسر المنتجة، والمشاركة 
المتفّوقات  وتكريم  البيئة،  تحسيــن  في  التطّوعيـــة 
دراسًيا، وتطوير مهـــــارات طــــالب المــــدارس، بــاإلضافـة 
التطهير  حساب  من  ريال  مليون   70 تخصيـص  إلـى 
ومليوني  سعود،  الملك  بجامعة  صحي  مركز  إلنشاء 

ريال لمشروع األمير سلطان للطوارئ

• يقــّدم المصـــــرف خـدمـــاتــــــه المصـــرفيـــــــة والتقنيــــــة 
للجمعيات الخيرية



التوسع الدولي في
ماليزيا والكويت واألردن
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شركة الراجحي المصرفية للالستثمار 
)قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2009 و2008(

بآالف الرياالت السعودية

تعتبراإليضاحات المرفقة من )1( الى )38( جزءًا ال يتجزأ من القوائم المالية الموحدة

  
20092008إيضاح

الموجودات:

43,449,1553,629,777نقـــد

57,963,8657,672,252أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

61,281,4442,891,765مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

7148,707,005140,676,723صافي التمويل

82,888,3451,610,406االستثمارات

9695,791914,228صافي حسابات عمالء جارية مدينة

103,182,1572,868,160صافي ممتلكات ومعدات

112,561,9673,109,913صافي موجودات أخرى

170,729,729163,373,224إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات:

126,102,0737,901,630مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,875,000          -13تمويل مرابحة مشترك من بنوك

14120,533,020116,611,043ودائع العمالء

2,328,8202,129,999حسابات عمالء أخرى )بما فيها تأمينات االعتمادات واالمانات والشيكات المقبولة والحواالت(

1513,024,9327,823,753مطلوبات أخرى

141,988,845136,341,425إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين:

1615,000,00015,000,000رأس المال

1710,419,1778,727,370إحتياطي نظامـي

744,248121,286أرباح مبقاة

232,577,4593,183,143إجمالي  أرباح مقترح توزيعها

28,740,88427,031,799إجمالي حقوق المساهمين

170,729,729163,373,224إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

القوائم المالية الموحدة



29

شركة الراجحي المصرفية للالستثمار 
)قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2009 و2008(

بآالف الرياالت السعودية

تعتبراإليضاحات المرفقة من )1( الى )38( جزءًا ال يتجزأ من القوائم المالية الموحدة

  
20092008إيضاح

الدخل:

9,802,3259,423,272إجمالي دخل التمويل

)819,453()529,816(عائدات مدفوعة إلستثمارات عمالء ألجل

)107,156()40,447(عائدات مدفوعة لتمويل مرابحة مشترك من بنوك

199,232,0628,496,663صافي دخل التمويل

)2,222(121,970دخل )مصروف( االستثمارات

201,390,9801,241,267صافي أتعاب الخدمات المصرفية

582,322483,459صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية

21177,958356,100دخل العمليات األخرى

11,505,29210,575,267إجمالي دخل العمليات

المصاريف:

1,718,7251,648,657رواتب ومزايا الموظفين

144,438136,830إيجارات ومصاريف مباني

71,760,7271,227,423-2مخصص االنخفاض في قيمة التمويل وأخرى، صافي

788,584651,277مصاريف عمومية وإدارية أخرى

322,619383,401إستهالك وإطفاء

292,9713,075مصاريف مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

4,738,0644,050,663إجمالي مصاريف العمليات

6,767,2286,524,604صافي دخل السنة

          -           -بنود الدخل الشامل

6,767,2286,524,604صافي الدخل الشامل

1,500 مليون1,500 مليون16و22المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

224.514.35ربح السهم )بالريال السعودي(
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شركة الراجحي المصرفية للالستثمار 
)قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2009 و2008(

بآالف الرياالت السعودية

تعتبراإليضاحات المرفقة من )1( الى )38( جزءًا ال يتجزأ من القوائم المالية الموحدة

  

إيضاح
رأس 
المال

احتياطي
نظامي

احتياطي
عــــــام

أرباح
مبقاة

إجمالي 
أرباح مقترح 

اإلجماليتوزيعها

2009

121,2863,183,14327,031,799        -15,000,0008,727,370الرصيد في 1 يناير 2009

)2,625,000()2,625,000(        -        -           -           -توزيعات أرباح مدفوعة عن العام السابق

           -           -        -        -           -           -17المحّول الى االحتياطي العام

6,767,228           -6,767,228        -           -           -صافي الدخل الشامل

          -           -)1,691,807(        -1,691,807           -المحّول الى االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن 
)1,875,000(           -)1,875,000(        -           -           -23النصف االول من العام الحالي

          -2,577,459)2,577,459(        -           -           -17و23إجمالي أرباح مقترح توزيعها

)558,143()558,143(        -        -           -           -23المحّول الى الزكاة المستحقة

744,2482,577,45928,740,884        -15,000,00010,419,177الرصيد في 31 ديسمبر 2009

2008

13,500,0007,096,219197,6501,588,3261,223,91723,606,112الرصيد في 1 يناير 2008

)675,000()675,000(        -        -           -           -توزيعات أرباح مدفوعة عن العام السابق

          -           -)1,500,000(        -           -161,500,000إصدار أسهم منحة

          -           -)88,326(88,326           -           -17المحّول الى االحتياطي العام

6,524,604           -6,524,604        -           -           -صافي الدخل الشامل

          -           -)1,631,151(        -1,631,151           -المحّول الى االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن 
)1,875,000(           -)1,875,000(        -           -           -23النصف االول من العام الحالي

          -3,183,143)2,897,167()285,976(           -           -17و23إجمالي أرباح مقترح توزيعها

)548,917()548,917(        -        -           -           -23المحّول الى الزكاة المستحقة

121,2863,183,14327,031,799        -15,000,0008,727,370الرصيد في 31 ديسمبر  2008
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شركة الراجحي المصرفية للالستثمار 
)قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2009  و2008(

بآالف الرياالت السعودية

تعتبراإليضاحات المرفقة من )1( الى )38( جزءًا ال يتجزأ من القوائم المالية الموحدة

20092008

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

6,767,2286,524,604صافي الدخل

التعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية الناتجة من 
النشاطات التشغيلية:

322,619383,401استهالك وإطفاء

      -)17,872(مكاسب بيع ممتلكات ومعدات

1,760,7271,227,423مخصص انخفاض في قيمة التمويل وأخرى، صافي

صافي )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:

)593,227()291,772(وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )ايضاح 5( 

)38,789,147()9,773,533(تمويل

)1,038,226()1,277,939(استثمارات

200,961175,766حسابات عمالء جارية مدينة

)572,017(547,946موجودات أخرى

صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية:

5,308,540)1,799,557(مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

3,921,97726,885,876ودائع العمالء

198,821117,220حسابات عمالء أخرى

4,643,0363,218,692مطلوبات أخرى

5,202,6422,848,905صافي التدفقات النقدية الناتجة من النشاطات التشغيلية

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية:
)630,182()905,880(شراء ممتلكات ومعدات

      -287,136متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)630,182()618,744(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
      -)1,875,000(تمويل مرابحة مشترك من بنوك

)2,550,000()4,500,000(توزيعات أرباح مدفوعة

)2,550,000()6,375,000(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

)331,277()1,791,102(صافي النقص في النقد وما في حكمه

6,521,9916,853,268النقد وما في حكمه في بداية السنة

4,730,8896,521,991النقد وما في حكمه في نهاية السنة )إيضاح 24(



أكبر مصرف لتحويل
األموال في السعودية
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1. عـام
أ( التأسيس والعمل

)شركة  لالستثمار  المصرفية  الراجحي  شركة  تأسست 
بإنشائه  الترخيص  وتم  »المصرف«  سعودية(  مساهمة 
بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 3 ذي القعدة 1407هـ 
)الموافق 29 يونيو 1987( وفقًا لما ورد في الفقرة )6( من 
1407هـ  شوال   26 وتاريخ   )245( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

)الموافق 23 يونيو 1987(.
يعمـــل المصــــــرف بموجـــــب السجـــــل التجـــــــــاري رقـــــــــم 
هو  للمصرف  الرئيسي  المركز  وعنوان   ،1010000096

كما يلي:

مصرف الراجحي
شارع العليا العام

ص ب 28 – الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

المصرفية  األعمال  مزاولة  في  المصرف  أغراض  تتمثل 
واإلستثمـاريــــة وفقــــًا لعقـد تأسيــس المصـــرف ونظامــه 
وقرار مجلس  البنوك،  مراقبة  نظام  وألحكام  األساسي، 
الوزراء المشار إليه أعاله، ويقوم المصرف بمزاولة العمليات 
المصرفية واإلستثمارية لحسابه أو لحساب الغير، داخل 
 477 عددها  فروع  شبكة  خالل  من  وخارجهـا،  المملكة 
فرعًا، بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكة كما في 
اجمالي  بلغ  كما  فرعًا(.   456  :2008(  2009 ديسمبر   31
عدد موظفي المصرف 8.307 موظفا كما في 31 ديسمبر 
2009 )2008: 8.299 موظفا(. كما قام المصرف بتأسيس 
بعـض الشـركـــات التـــابعــــة ويمتـــلك جميـــــع أو غالبــيــــة 

أسهمها كما هو موضح أدناه.

ب( الهيئة الشرعية
احكــــــام  مــــع  أعمـــالـــه   بتوافق  المصـــرف  مـــن  التزامـــا 
هيئـة  تأسيســــه  منذ  أنشـأ  فقد  االسـالميـة  الشريعـة 
شرعيــــة لضمــــان خضــــوع أعمــــال المصـــرف لموافقتـهـــا 
ورقابتها ونظرت الهيئة في العديد من أعمال المصرف 

وأصدرت القرارات الالزمة بشأنها.

2. أسس العرض
أ( بيان االلتزام

المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  يقوم المصرف بإعداد 
الصــــادرة  المالية  للمؤسسات  المحاسبة  لمعايير  طبقًا 
والمعاييـــر  السعـــــودي  العربي  النقـــد  مؤسســــة  عـــن 
المصرف  يعد  كما  الماليـــة.  بالتقارير  الخاصــــة  الدوليـــــة 
قوائمـه الماليـــة الموحــدة لتتماشــى مــع نظـــام مراقبــــة 
البنوك ونظام الشركــات بالمملكـة العربيـــة السعوديــة  

والنظام األساسي للمصرف. 

ب( أسس القياس
التكلفة  لمبدأ  وفقًا  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  يتم 
لإلستثمارات  العادلة  القيمة  لقياس  المعدل  التاريخية 

المدرج قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل.

ج( العملة الرئيسية للمصرف
بالريال  الموحدة  المالية  القوائم  وإظهار  عرض  يتم 
ويتم  للمصرف،  الرئيسية  العملة  بصفته  السعودي 

تقريبها ألقرب ألف ريال سعودي.

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2009 و2008م

      نســبـــــــــة المــلكيـــــــــةإسم الشركة التابعة

20092008
%99    -إس بي سي المحدودة / برتش فيرجن آيالندز

%100    -اربنت فات المحدودة / المملكة المتحدة

%100    -الراجحي لالستثمارات المحدودة / لندن

%99    -شركة آرا )1( المحدودة / جيرسي

%99 %99 شركة الراجحي للتطوير المحدودة / الرياض

%100 %100 شركه الراجحي المصرفية لالستثمار المحدودة/ماليزيا

%99%99 شركة الراجحي المالية

لقد تم تصفية بعض الشركات التابعة خالل عام 2009 وذلك بعد اتمام الغرض الذي أنشئت من أجله 
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د( األحكــــام والتقـديــــــــرات واإلفتــــراضــــــات 
المحـــاسبيـــة الجوهــــريـــة

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية 
الخـــاصـــة بالتقــاريــــر الماليــــة، يتطلـــب اسـتخـــدام بعـــض 
يمكن  والتي  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات  التقديرات 
المفصح  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  على  تؤثر  أن 
باستخـدام  االدارة  تقــــــوم  أن  ذلك  يتطلـــب  كمـــا  عنهـا، 
المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  حول  تقديراتها 
للمصـــرف، يتـــم تقـــويم هـــذه التـقديــــرات واإلفتـراضـــــات 
واألحكـام بصورة مستمرة، ويتم احتسابها إستنادًا إلى 
الخبرات السابقة والعوامل األخرى بما في ذلك الحصول 
المستقبلية  واألحداث  االستشاريين  من  المشورة  على 

والتي يعتقد بأنها معقولة وفقًا للظروف. 

فيمــــا يـلي بعــض الحــــاالت التي تستخــدم فيهــــا اإلدارة 
التقديرات واإلفتراضات واألحكام:

1( انخفاض خسائر االئتمان على التمويل
محافظ  بمراجعة  سنوي،  ربع  بشكل  المصرف،  يقوم 
لتقييم  وجماعي،  خاص  بشكل  به،  الخاصة  التمويل 
كان  إن  فيما  ولتحديد  قيمتها.  في  اإلنخفاض  خسائر 
القيمة،  في  إنخفاض  لخسائر  وجود  على  دليل  هناك 
يقوم المصرف بعمل تقديرات وأحكام للتأكد من وجود 
أية بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود إنخفاض قابل 
للقياس في التدفقــــــات النقــدية المستقبلية المقدرة. 
ويمكـن أن يشتمـــل هـــذا الدليـــل علـى بيانـــات قابلـــــة 
للمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد 

من قبل مجموعة من المقترضين.
الخبــــرات  على  بنـــاًء  التقديــرات  باستخـدام  اإلدارة  تقــوم   
اإلعتبار  بعين  األخذ  بعد  التمويل  خسائر  بشأن  السابقة 
خصائص مخاطر االئتمان والدليل الموضوعي على وجود 
انخفاض مماثل لعمليات التمويل التي تضمنتها المحفظة 
عند تقدير التدفقات النقدية، يتم بصورة منتظمة تقييم 
حجم  تقدير  في  المستخدمة  واإلفتراضات  المنهجية 
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتقليل أية فروقات 

بين الخسائر المقدرة والفعلية.

2( مبدأ االستمرارية المحاسبي
على  المصرف  مقدرة  بتقييم  المصرف  إدارة  قامت  لقد 
وأنها  االستمرارية،  لمبدأ  وفقًا  العمل  في  االستمرار 
مقتــنعــة بـــأنــه يـــوجــد لــدى المصـــرف المـــوارد الكـافيـــــة 
لمواصلة أعماله في المستقبل المنظور. كما أنه ال علم 
لدى اإلدارة بأية أمور هامة يمكن أن تثير شكوكًا هامة 
لمبدأ  وفقًا  العمل  في  االستمرار  على  المصرف  حول 
االستمراريـــة المحاسبــي. وعليــه، تـم المضـي فـي إعـــداد 

القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ االستمرارية.

3( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 
في  المتبعة  الهامة  المحاسبية  السياسات  أدناه  نورد 
السياسات  تتماشى  الموحدة.  المالية  القوائم  إعداد 
مع  المالية  القوائم  إعداد هذه  المتبعة في  المحاسبية 
الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  في  المستخدمة  تلك 

الخاص  الدولي  المعيار  إتباع  عدا  فيما  الماضية،  للسنة 
بالتقارير المالية رقم 8 – القطاعات التشغيلية إلى جانب  
التعديالت على بعض المعايير المتبعة حاليًا طبقًا لما 

هو مبين أدناه:

- المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 8 – القطاعات 
التشغيلية ، والذي حل محل معيار المحاسبة الدولية رقم 
اإلفصاح عن  يتطلب  والذي  القطاعية،  المعلومات   –  14

المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية بالمصرف

- التعديــالت والتغـيـــرات عـلى المعيــــار الــدولي الخــــــاص 
بالتقارير المالية رقم 1 – عرض القوائم المالية

- التعديـــالت على المعيـــار الدولي الخــــاص بالتقــاريـــــر 
المالية رقم 7 – اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية،  
حول  اإلفصاحات  من  مزيدًا  إبداء  التعديالت  تتطلب 
طرق قيـــاس القيمــــة العــادلــــة ومخـــاطـــر السيـــولــــة، 
وبشكل خاص، تتطلب التعديالت اإلفصاح عن طرق 

قياس القيمة العادلة حسب مستويات قياسها

لقـد قـام المصـرف بإتبــاع المعاييــر والتعديـالت أعـاله بأثـر 
رجعي، ولم يكن لذلك أي أثر على المركز المالي للمصرف 
الضرورة،  المقارنة، عند  بيانات  تعديل  تم  المالي.  وأدائه 

وذلك لتتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية.

3.  أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
أ( القوائم المالية

تشتمـــل القـــوائــــــم المــاليــــة المـوحــدة على حســـابــــات 
يمتلك  والتي  له  التابعة  والشركات  الراجحي  مصرف 
رأسمــالهــا  من   50% عـــن  تــزيــد  حصــة  المصـرف  فيها 
تم  والتشغيلية.  المالية  سياساتها  على  ويسيطـــر 
الفترة  لنفس  التابعة  للشركات  المالية  القوائم  إعداد 
المالية للمصرف باستخدام سياسات محاسبية متسقة.

الشركة التابعة هي تلك المنشأة التي يسيطر المصرف 
على  للحصول  والتشغيلية  المالية  سياساتها  على 
منافع من نشاطاتها، وبشكل عام ، يمتلك فيها حصة 
التصويت. يتم  له  الذي يحق  المال  تزيد عن نصف رأس 
توحيد الشركة التابعة اعتبارًا من تاريخ إنتقال السيطرة 
على تلك الشركة الى المصرف، ويتوقف توحيد الشركة 
التابعة عند انتقال السيطرة من المصرف، وتدرج نتائج 
الشركات التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة، 
إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل الموحدة اعتبارًا من 

تاريخ الشراء أو تاريخ اإلستبعاد، حسبما هو مالئم.
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المجموعة  شركات  بين  المتداخلة  األرصدة  حذف  يتم 
وااليــرادات والمصــاريف الناتجــة عــن هذه المعامـالت عند 
إعداد القوائم المالية الموحدة. كما في 31 ديسمبر 2009 
و2008، تؤول حصة شركاء األقلية في الشركات التابعة 
لم  وبالتالي  المصرف،  لصالح  إلى مساهمين مفوضين 
يتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة المركز المالي 

الموحدة أو قائمة الدخل الشامل الموحدة.

ب( الزكاة
فريضة  وقواعد  أحكام  ضوء  في  الزكاة  احتساب  يتم 
إلزامًا  وتعتبر  السعودية،  العربية  المملكة  في  الزكاة 
على المسـاهميــن، وبالتالي يتم خصمهـــا مـــــن األربــــــاح 
الموزعــــة، وفــي حـالــــة وجـود أي فـروقـــــات بيـن احتســاب 
الزكاة والدخل، فانه يتم قيدها  المصـرف وربط مصلحة 

على االحتياطي العام.

جـ( تاريخ التداول
بشراء  المتعلقة  اإلعتيادية  العمليات  كافة  إثبات  يتم 
الذي  التاريخ  التداول، أي  المالية بتاريخ  الموجودات  وبيع 
الموجودات، وتتطلب  أو بيع  المصرف بشراء  يلتزم فيه 
الموجودات  وبيع  بشراء  المتعلقة  اإلعتيادية  العمليات 
المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية 

تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق.

د( العمالت األجنبية 
تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال 
السعودي بأسعار التحـويـــل السـائــدة حيــن إجــراء تــلك 
والمطلوبات  الموجودات  أرصدة  تحول  كما  المعامالت، 
النقديــة المسجلـــة بالعمــالت األجنبيـــة كمــا فـي نهايـــة 
السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  الريال  إلى  السنة 

بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

المحققة  وغير  المحققة  الخسائر  أو  األرباح  إظهار  يتم 
الناتجــة عـن تحويــل العمـالت األجنبيــة في قائمــة الدخـل 

الشامل الموحدة.

الخاصة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  أرصدة  تحّول 
بالشركات التابعة المسجلة بالعمالت االجنبية إلى الريال 
السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز 
المالي الموحدة، وتحّول قوائم الدخل بالعمالت االجنبية 
السائدة  التحويل  أسعار  بمتوسط  التابعة  للشركات 

خالل السنة.

هـ( مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
ويدرج  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  تتم 
وجود  عند  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  الصافي 
نية  المصرف  لدى  يكون  وعندما  ملزم،  نظامي  حق 
لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي 

أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

و( إثبات االيرادات
• يـــتــــم إثـبـــــات اإليــــــرادات مـــــن عملــيــــــات المتـــاجــــــرة، 

والمرابحة، والمشاركة، والبيـع بالتقسيـــــط وتمويــــــل 
االستصنـــاع بإستخدام العائد الفعلي على األرصدة 

الخدمة.  تقديم  عند  والعموالت  األتعاب  إثبات  يتم   •
ما  غالبًا  التي  التمويل  لمنح  اإللتــزامـــات  أتعــاب  أما 
يتـم استخـدامهـــــا، فيتـــم تأجيــلهــــــا مـــع التكلفـــة 
كتسوية  إثباتها  ويتم  بها،  المتعلقة  المبـــاشـــرة 
للعائد الفعلي عن عمليات التمويل عند استخدامها. 
والخدمات  المدارة  المحافظ  أتعاب  إثبات  يتم 
نسبي،  أساس  على  األخرى،  والخدمات  االستشارية 
طبقًا لعقود الخدمات المعنية. أما األتعاب المستلمة 
التخطيط  وخــدمات  واألمـــوال  الموجـــودات  إدارة  عن 
والخــدمـــات  الماليـــة  األوراق  حفــظ  وخدمـــات  المالـي 
فترة  مدى  على  تقديمها  يتم  التي  األخرى  المماثلة 
معينة، فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة 
الخدمة المقدمة. وفي الحاالت التي ال يتوقع ان تؤدي 
فيها ارتباطات التمويل إلى استخدام التمويل، فإنه 
الثابت  القسط  بطريقة  اإللتزامات  أتعاب  إدراج  يتم 

على مدى فترة اإللتزام

• يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها

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

ز ( التمويل واإلستثمار 
المصرفية  المنتجات  بعض  لعمالئه  المصرف  يقدم 
على  تشتمل  والتي  الفوائد  تجنب  مبدأ  على  القائمة 
المتاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحة، واالستصناع طبقًا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.

يصنف المصرف عمليات التمويل واإلستثمار على النحو 
التالي: 

1 - مقتناة بالتكلفة المطفأة
تقابل  وهي  المطفأة  بالتكلفة  التمويالت  هذه  تقاس 
تعريف القروض والسلف حسب معيار المحاسبة الدولي 
رقم )39(، وتتكون من أرصدة حسابات المتاجرة، والبيع 

بالتقسيط، واالستصناع والمرابحة.

2 -مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 
»استثمارات  كـ  الفئة  هذه  ضمن  اإلستثمارات  تصنف 
مقتناه ألغراض المتاجرة«، أو »استثمارات مدرجة قيمتها 
العادلة في قائمة الدخل«، وذلك عند اإلثبات األولي لها. 
من  وتتكون  العادلة،  بالقيمة  اإلستثمارات  هذه  تقاس 
األراضـــــي والعقـــــــارات، والصنــــــاديـــــــــــق االستثمـــــاريـــــــة، 

واالستثمارات األخرى.

المطفأة، في األصل،  بالقيمة  المسجل  التمويل  إثبات  يتم 
المطفأة  بالتكلفة  الحقًا  قياسه  ويعاد  العادلة،  بالقيمة 

ناقصًا أية مبالغ مشطوبة ومخصص اإلنخفاض في القيمة
قيمتها  المدرج  االستثمارات  إثبات  األصل،  في  يتم، 
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العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويستمر 
في  التغير  قيد  ويتم  العادلة،  بالقيمة  الحقًا  قياسها 

القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

ح( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة، إجراء تقويم للتأكد 
أصل  أي  قيمة  انخفاض  على  دليل موضوعي  أي  وجود  من 
وجود  حالة  وفي  المالية.  الموجودات  من  مجموعة  أو  مالي 
الدفترية  القيمة  بين  الفرق  تحديد  يتم  الدليل،  هذا  مثل 
للتدفقات  الحالية  القيمة  وصافي  األصل  لذلك  للموجودات 
النقدية المستقبلية المتوقعة والتي يتم إثباتها بإحتساب 
التغيرات في قيمتها الدفترية، ويتم تسوية القيمة الدفترية 
للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة مباشرة أو من 
في  التسوية  مبلغ  ويدرج  مخصص  حساب  إستخدام  خالل 

قائمة الدخل الشامل الموحدة.

يتـــم تقـويــــم المخصصــــات الخــــاصـــة لكــافــة التمويــالت 
بصورة فردية، ويتطلب ذلك من اإلدارة أن تقوم بممارسة 
النقدية  التدفقات  وتوقيت  حجم  تقدير  أثناء  اجتهاد 
حجم  لتحديد  التمويل،  بذلك  الخاصة  المستقبلية 
المخصص المطلوب له، وتعتمد هذه التقديرات بشكل 
العوامل  من  بالعديد  تتعلق  افتراضات  على  أساسي 
التي تتطلب بدورها درجات مختلفة من االجتهاد وعدم 
مما  تختلف،  أن  يمكن  الفعلية  النتائج  أن  كما  التأكد، 
يتطلب إجراء تغييرات في هذه المخصصات مستقباًل. 
إضافة للمخصصات الخاصة المبينة أعاله، يقوم المصرف 
بتجنيب مخصصات بشكل شمولي لقاء االنخفاض في 
هذه  تجنيب  ويتم  التمويالت،  أنواع  من  نوع  كل  قيمة 
موضوعي  دليل  وجود  عند  الخسائر،  لقاء  المخصصات 
قائمة  تاريخ  في  محددة  غير  خسائر  وجود  إلى  يشير 
على  المخصصات  تلك  مبالغ  تقدير  يتم  المالي.  المركز 
أساس حاالت اإلخفاق السابقة للجهات المستثمر معها 
والتصنيفات االئتمانية لتلك الجهات مع األخذ في االعتبار 

الظروف االقتصادية السائدة. 

المصرف  قبل  من  المتبعة  والمعايير  األسس  تشتمل 
خسائر  وقوع  على  موضوعي  دليل  وجود  من  للتأكد 

اإلنخفاض في القيمة على ما يلي:

• التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه

• الصعــــوبات التي يواجههــا العميــل في توفيـــر التدفقـــــات   
   النقدية 

• عدم اإللتزام بتعهدات أو شروط السداد

• الشروع في اتخاذ إجراءات التصفية ضد العميل

• انخفاض مستوى الموقف التنافسي للعميل

• انخفاض قيمة الضمانات

فإنه  التمويل،  مبلغ  تحصيل  إمكانية  عدم  حالة  وفي 
الخاص  القيمة  االنخفاض في  يتم شطبه من مخصص 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  بعد  التمويالت  هذه  تشطب  به. 

الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة.
وإذا ما تبين الحقًا انخفاض مبلغ خسائر االنخفاض، وان هذا 
االنخفاض يعود إلى أحداث وقعت بعد إثبات خسائر اإلنخفاض 

)مثل تحسن مستوى التصنيف االئتماني للعميل(، 
فانه يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقًا، وذلك 
القيد هذا  إثبات عكس  ويتم  المخصص.  بتسوية حساب 
ال  القيمة«.  انخفاض  »مخصص  بند  تحت  الدخل  قائمة  في 
كافة  استنفاذ  بعد  إال  المالية  الموجودات  شطب  يتم 

الوسائل الممكنة لتحصيلها.

ط( التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات 
المالية 

انتهاء  عند  المالية  الموجودات  إثبات  عن  التوقف  يتم 
الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية الخاصة بهذه 
الموجـودات الماليــــة، أو عنــد قيــــام المصـــرف بنقــل غـالبيــة 

المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية تلك الموجودات.
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند استنفاذها، أي 
عند تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.

ي( حسابات العمالء الجارية المدينة
ال  والتي  المدينة،  الجارية  العمالء  حسابات  قياس  يتم 
مبالغ  أية  ناقصًا  المطفأة  بالتكلفة  عموالت،  أية  تحمل 
مشــكــوك فـــي تحصيلهـــــا ومخصــص االنخفـــــاض فـــي 

القيمة، إن وجد.

ك( الممتلكات والمعدات
تظهــــر الممتلكـــات والمعـــدات بالتكلفـــــة بعــد خصــــم 
اإلستهالك واإلطفاء المتراكم، علمًا بأنه ال يتم استهالك 
األراضي المملوكة. يتبع المصرف طريقة القسط الثابت 
في احتســـاب استهـــالك وإطفـــاء الممتلكــات والمعـدات 
األخــرى وذلـك على أســــاس األعمــــار اإلنتـــاجيـة المتوقعــة 

للموجودات التالية:

يتم، بتـاريــخ كل قـائمـة مـركز مـالي، مـراجعـة األعمـار اإلنتاجية 
والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم تعديلها إذا لزم األمر.

تحسينات على
أرض مستأجرة

حسب فترة
التأجير التعاقدية

33 سـنة مباني 

3 سنواتتحسينات على مباني مستأجرة

3 - 10 سنوات معدات وأثاث
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تحــدد األربــــاح والخســــائـــر الناجمــة عن االستبعـــاد وذلـك 
بمقارنـــة متحصــالت االستبعــادات مع القيمــة الدفتريــة، 

ويتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض 
في قيمتها، وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في 
الظــروف إلـــى عـــدم إمكانيـــة استرداد قيمتها الدفترية. 
يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريـة للموجــودات فـــورًا إلـــى 
القيمة القابلة لالسترداد لها وذلك في حالة زيادة القيمة 

الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له.

ل( ودائع العمالء
يتم، في األصل، إثبات كافة ودائع العمالء، والتي ال تحمل 
أيــة عمـوالت، بالقيمـة العادلـة للمبلـغ المستــلم، وتقــاس 

الحقًا بالتكلفة المطفأة.

م( المخصصات
يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المصرف إلتزام 
قانوني حالي أو إلتزام بناء قائم نتيجة أحداث سابقة، ومن 
المحتمل أن يتطلب استخدام الموارد المتدفقة بما فيها 
المنافع اإلقتصادية لسداد هذا اإللتزام وأيضًا عندما يكون 

باإلمكان عمل تقدير للمبلغ يمكن االعتماد عليه.

ن( محاسبة عقود اإليجار 
تعتبــر عقـــود اإليجــــار التــي يبــرمهـــا المصـــرف بصــفتــــه  
مستأجر عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات 
اإليجـــار على قائمـــة الدخــل الشــامــل الموحـــدة بطـريقـــة 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
بصفته  المصرف  يبرمها  التي  اإليجار  عقود  تعتبر  كما 

مؤجرًا عقود إيجار تشغيلية. 

س( النقد وما في حكمه
يعرف  الموحدة،  النقدية  التدفقات  قائمة  إعداد  ألغراض 
النقـد ومــــا فـي حكـمـه، بـأنــه تـلك المبــالــغ المـدرجــة فــي 
النقدية والمعادن الثمينة واألرصدة لدى مؤسسة النقد 
العـربـي السعـودي باستثنــاء الوديعــة النظــاميـــة، كمـــا 
تستحق  التي  البنوك  لدى  األرصدة  على  أيضا  يشتمل 

خالل تسعين يومًا من تاريخ االقتناء.

قائمة  من  المستبعدة  الخاصة  اإليرادات  ع( 
الدخل الشامل الموحدة 

وفقًا لقرارات الهيئة الشرعية، تستبعد إيرادات العموالت 
الخاصة المستلمة من قبل المصرف من الدخل، وتدرج 
ضمـن المطـلوبـــات األخــرى فــي قـائمــــة المــركـــز المــالـــي 

الموحدة وتصرف على أعمال خيرية.

ف( أموال المضاربة
يقــوم المصــــرف بعمليــــات المضـــاربــة لحســاب العمـــالء 
أرصدتها  المصرف استثمارات مقيدة وتظهر  ويعتبرها 
ضمن الحسابات النظامية خارج القوائم المالية الموحدة، 
يتقاضاها  التي  األرباح  من  المصرف  حصة  تظهر  كما 

مقابل ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

ص( خدمات إدارة االستثمار
والتي تتضمن  المصرف خدمات استثمار لعمالئه  يقدم 
إدارة بعض صناديق االستثمار. إن الموجودات المحتفظ 
بها بصفة األمانة أو االستثمار ال تعتبر موجودات خاصة 
المالية  القوائم  في  إدراجها  يتم  ال  وبالتالي  بالمصرف، 
الموحدة للمصرف. إن حصة المصرف في هذه الصناديق 
خالل  من  قيمتها  المدرجة  االستثمارات  ضمن  مدرجة 
ضمن  المكتسبة  األتعاب  تدرج  الشامل.  الدخل  قائمة 

ايضاح األطراف ذات العالقة.

4. النقد 
يتكون النقد كما في 31 ديسمبر مما يلي:

5. األرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  لدى  األرصدة  تتكون 

كما في 31 ديسمبر مما يلي:

يتعين على المصرف وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات 
اإلحتفاظ  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  عن  الصادرة 
السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  لدى  نظامية  بوديعة 
بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء وحسابات العمالء 

األخرى تحسب في نهاية كل شهر ميالدي.
 

6. المطلوبــــات مــن البنــــوك والمؤسســات 
الماليـــة  األخــــرى

تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
كما في 31 ديسمبر من أرصدة حسابات جارية كما يلي:

والمؤسسات  البنوك  من  المطلوبات  ضمن  توجد  ال 
المالية األخرى أرصدة متأخرة السداد أو أرصدة  انخفضت 

قيمتها كما فى 31 ديسمبر 2009.

                       )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

3,448,5123,629,138النقد في الصندوق

643639المعادن الثمينة

3,449,1553,629,777اإلجمالي

                       )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

7,963,5757,671,803 وديعة نظامية

290449حسابات جارية

7,963,8657,672,252اإلجمالي

                       )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

1522,500داخل المملكة

1,281,2922,889,265خارج المملكة

1,281,4442,891,765اإلجمالي
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7. صافي التمويل 

7-1   التمويل 

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

ب(  فيما يلي تحلياًل لصافي التمويل كما في 31 ديسمبر من حيث توزيعها داخل وخارج المملكة:

                 )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

الصافيالصافيالمخصصاإلجمالي

تمويل  مسجل بالتكلفة المطفأة

35,607,47431,383,681       -35,607,474متاجـــرة خزينة

31,628,16435,569,297)1,989,072(33,617,236متاجرة شركات 

65,784,50059,070,283)1,520,615(67,305,115بيع بالتقسيط

901,2821,290v412       -901,282استصـــــــــــــــــناع

14,227,38213,019,556)675,395(14,902,777مرابحـــــــــــــــــــــة

558,203343,494)7,166(565,369فـــــــــــــــــــــــــــــيزا

148,707,005140,676,723)4,192,248(152,899,253المجموع

                 )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

البيــــــــان
متاجرة 
خزينة 

متاجرة 
شركات

بيــــــع
المجموعالمجموعفيزامرابحةاستصناعبالتقسيط

31,655,36833,617,23667,159,385901,2827,353,929565,369141,252,569106,849,380داخل المملكة

11,646,68437,777,673-7,548,848-145,730-3,952,106خارج المملكة

35,607,47433,617,23667,305,115901,28214,902,777565,369152,899,253144,627,053اإلجمالي

)3,950,330()4,192,248()7,166()675,395(-)1,520,615()1,989,072(-المخصص

35,607,47431,628,16465,784,500901,28214,227,382558,203148,707,005140,676,723الصافي
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ج( فيما يلي تحليل بمخاطر تركيز صافي التمويل ومخصـص التمـويـــل حســـب القطـــاعـــــات اإلقتصـــــاديــــــة الرئيسية التالية 
كما في 31 ديسمبر:

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

صافي التمويالتالمخصصالتمويالت غير العاملةالتمويالت العاملة

13,081,203      -      -13,081,203بنوك ومؤسسات مالية أخرى

26,725,881)1,171,763(25,159,2252,738,419تجاري 

10,904,170      -      -10,904,170صناعي

24,241,526      -      -24,241,526عام )حكومي(

4,990,253      -      -4,990,253خدمات

1,664,214      -      -1,664,214زراعة وأسماك

8.765.889)151(8,754,00812,032بناء وإنشاءات

58,623,736)1,015,676(58,523,4821,115,930شخصية 

1,714,791      -      -1,714,791أخرى

150,711,663)2,187,590(149,032,8723,866,381اإلجمالي 

)2,004,658()2,004,658(مخصص إضافي للمحفظة

148.707.005)4.192.248(الرصيد

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

صافي التمويالتالمخصصالتمويالت غير العاملةالتمويالت العاملة

7,673,886      -      -7,673,886بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 35,951,089)453,811(34,982,2301,422,670تجاري 

 5,536,800      -      -5,536,800صناعي

 25,054,133)8,933(25,053,6469,420عام )حكومي(

3,392,360      -      -3,392,360خدمات

 1,772,022      -      -1,772,022زراعة وأسماك

 8,141,153)16,827(8,133,02624,954بناء وإنشاءات

53,698,966)952,409(53,341,9371,309,438شخصية 

1,974,664      -      -1,974,664أخرى

143,195,073)1,431,980(141,860,5712,766,482اإلجمالي 

)2,518,350()2,518,350(مخصص إضافي للمحفظة

140,676,723)3,950,330(الرصيد
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د( يعكــس الجـــدول أدنـــاه تحليــل فئــات التمويــل كمـــا تظهر في قائمة المركز المالي وبحسب قطاعات االعمال الرئيسية 
للمصرف،  كما في 31 ديسمبر:

 
  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد

35,607,47435,607,474      -      -متاجرة خزينة

33,617,236      -33,617,236      -متاجرة شركات

67,305,115      -61,456,6685,848,447بيع بالتقسيط

901,282      -901,282      -استصـــــــــــــناع

2,202,42511,034,6661,665,68614,902,777مرابحــــــــــــــــــــة

565,369      -      -565,369فـــــــــــــــــــــــــــيزا

64,224,46251,401,63137,273,160152,899,253المجموع

)4,192,248(      -)2,013,647()2,178,601(ناقصا: المخصص

62,045,86149,387,98437,273,160148,707,005صافي التمويل

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد

31,383,68131,383,681      -      -متاجرة خزينة

36,728,640      -36,728,640      -متاجرة شركات

 61,336,735      - 3,729,293 57,607,442بيع بالتقسيط

 1,290,412      - 1,290,412-استصـــــــــــــناع

 1,340,70813,534,508 8,255,348 3,938,452مرابحــــــــــــــــــــة

353,077      --353,077فـــــــــــــــــــــــــــيزا

61,898,97150,003,69332,724,389144,627,053المجموع

)3,950,330(-)1,183,919()2,766,411(ناقصا: المخصص

59,132,56048,819,77432,724,389140,676,723صافي التمويل
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تنخفض  لم  والتي  السداد  والمتأخرة  المتأخرة  غير  األرصدة  حسب  وذلك  التمويل  بأرصدة  ملخصًا  أدناه  الجدول  يبين  هـ( 
قيمتها وكذلك األرصدة التي انخفضت قيمتها وبحسب قطاعات األعمال الرئيسية للمصرف،  كما في 31 ديسمبر:

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

أرصــــدة التمويــل 

غيــــــــر متأخــــــــــرة 

السداد والتي لم 

قيمتها تنخفض 

أرصــــدة التمويــل

متــــــــــأخــــــــــــــــــــرة 

السداد والتي لم 

قيمتها تنخفض 

أرصدة التمويل 

التي انخفضت 

الصافيالمخصصاإلجماليقيمتها

62,045,861)2,178,601(62,995,093113,4391,115,93064,224,462أفراد

49,387,984)2,013,647(48,102,102549,0782,750,45151,401,631شركات

37,273,160         -37,273,160      -      -37,273,160خزينة 

148,707,005)4,192,248(148,370,355662,5173,866,381152,899,253اإلجمالي

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

أرصــــدة التمويــل 

غيــــــــر متأخــــــــــرة 

السداد والتي لم 

قيمتها تنخفض 

أرصــــدة التمويــل

متــــــــــأخــــــــــــــــــــرة 

السداد والتي لم 

قيمتها تنخفض 

أرصدة التمويل 

التي انخفضت 

الصافيالمخصصاإلجماليقيمتها

59,132,560)2,766,411(60,035,95734,3311,828,68361,898,971أفراد

48,819,774)1,183,919(48,994,50071,394937,79950,003,693شركات

32,724,389-32,724,389--32,724,389خزينة 

140,676,723)3,950,330(141,754,846105,7252,766,482144,627,053اإلجمالي

لم يتم اعتبار التمويل  المتأخر السداد لمدة تقل عن 90 يومًا كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخالف ذلك.
إن األرصدة غير متأخرة السداد والمتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها تمثل إجمالي أرصدة التمويل العاملة.
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إن التمويالت ضمن فئة مقبولة هي تمويالت عاملة، ولها خصائص أساسية هامة، وتشتمل على تلك التي لم تظهر حاالت 
ضعف فعلية أو محتملة.

تتضمن فئة تحت المالحظة تمويالت عاملة وأن أصل المبلغ وعوائد األرباح غير مستحقة السداد، إال أنها تتطلب من اإلدارة إبداء 
مزيد من االهتمام بشأن أي حاالت ضعف مالية أو غير مالية قد تحدث مستقبال نتيجة النخفاض التوقعات المتعلقة بالسداد 
وبالتالي عدم سداد أصل المبلغ أو عوائد األرباح. إن التمويالت تحت المالحظة ال تعرض المصرف إلى مخاطر كافية بحيث يتم 

تصنيفها دون ذلك.

و( يبين الجدول التالي تحلياًل بجودة التمويل متأخر  السداد لغاية 90 يوم والتي لم تنخفض قيمته كما في 31 ديسمبر:
 

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد

469,372        -106,300363,072تمويالت عاملة - مقبولة

193,145        -7,139186,006تمويالت عاملة - تحت المالحظة

662,517        -113,439549,078اإلجمالي

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد

93,021        -28,13764,884تمويالت عاملة - مقبولة

12,704        -6,1946,510تمويالت عاملة - تحت المالحظة

105,725        -34,33171,394اإلجمالي
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تحدد القيمة العادلة للضمانات وفق األسعار المتداولة وطرق تقييم أخرى ) حسب توفرها(.

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

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد 

232,672        -58,787173,885متأخرة السداد لغاية 30 يوم

236,700        -47,513189,187متأخرة السداد ما بين  30-60 يوما

193,145        -7,139186,006متأخرة السداد ما بين  60-90 يوما

662,517        -113,439549,078اإلجمالي

240,390        -240,390        -القيمة العادلة للضمانات

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد

78,202        -19,72258,480متأخرة السداد لغاية 30 يوم

14,819        -8,4156,404متأخرة السداد ما بين  30-60 يوما

12,704        -6,1946,510متأخرة السداد ما بين  60-90 يوما

105,725        -34,33171,394اإلجمالي

37,464        -37,464        -القيمة العادلة للضمانات
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يحتفظ المصرف خالل عمليات التمويل الخاصة به، بضمانات لتقليل مخاطر االئتمان المتعلقة بالتمويل. تشتمل هذه الضمانات 
يتم  أخرى.  ومعدات  وممتلكات  وعقارات،  ودولية،  محلية  وأسهم  مالية،  وضمانات  أخرى،  نقدية  وودائع  العمالء،  ودائع  على 
اإلحتفاظ بهذه الضمانات، بشكل أساسي، مقابل عمليات التمويل الشخصية والتجارية، وتدار لمواجهة المخاطر المتعلقة بها 

بصافي القيمة البيعية لها.

للضمانات  العادلة  القيمة  وكذلك  فردية،  بصورة  قيمتها  انخفضت  التي  التمويل  أرصدة  إجمالي  أدناه  الجدول  يبين  ح( 
المتعلقة بها والتي يحتفظ بها المصرف كما في  31 ديسمبر:

ط( يبين الجدول أدناه جودة التمويالت غير متأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها:

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد 

2,750,451        -2,750,451        -تمويل انخفض قيمته بشكل فردي

492,844        -492,844        -القيمة العادلة للضمانات

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد 

937,799        -937,799        -تمويل انخفض قيمته بشكل فردي

93,310        -93,310        -القيمة العادلة للضمانات

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

         -تصنيف مخاطر )1(

24,486,572تصنيف مخاطر )2(

20,076,052تصنيف مخاطر )3(

28,770,251تصنيف مخاطر )4(

51,594,731تصنيف مخاطر )5(

15,528,675تصنيف مخاطر )6(

7,914,074تصنيف مخاطر )7(

148,370,355اإلجمالي

لم يتم عرض المعلومات الخاصة بالعام 2008 نظرًا ألن النظام المعني بتجميع هذه المعلومات كان ال يزال في مرحلة التطبيق.
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- تصنيف مخاطر )1( استثنائي
العمالء من ذوي المكانة االئتمانية وفي قمة جودة االئتمان.

- تصنيف مخاطر )2( ممتاز
العمـالء فــي أعـلى مستــويـــات الجــــودة االئتـمانيــــة، في 
الوقت الراهن ومستقباًل. تكاد ال توجد مخاطر في منح 
تسهيالت لهذه الفئة. التدفقات النقدية تعكس بصورة 
استثنائية ومستقرة هامشًا كبيرًا من الحماية. التدفق 
الحماية  لهامش  قوية  معدالت  يظهر  المتوقع  النقدي 
المراكز  مؤشرات  الدين.  خدمة  تغطية  في  والسيولة 
المالية قوية جدًا مع موجودات نوعية ممتازة من حيث 

القيمة والسيولة.

- تصنيف مخاطر )3( متفوق
العمــالء الذيـــن يتمتعـون بــدرجـــة ائتمـــان عــاليـــة وهــم 
يمثـلون الجــانــب األدنــى لمستـوى جــودة ائتمانية عاليــة 
ولكن مع جودة ائتمان مرتقبة ممتازة. جودة جيدة جدًا 
في الموجودات والسيولة. قوة متصلة الستيعاب الدين 
وخدمته. بعض العوامل قد تكون موجودة وتوحي أن 
العميل يمكن أن ال يكون خالي من مشاكل مؤقتة في 

وقت ما بالمستقبل.

- تصنيف مخاطر )4( جيد
المتوسطة  الجودة  مستويات  رأس  على  الذين  العمالء 
ما بين المقترضين والذين هم يقينًا ذو جودة سليمة، 
وهؤالء لهم  مقومات خطر ضئيلة. عناصر القوة متمثلة 
الربح والتدفق  النقدية واستقرار هوامش  السيولة  في 
النقدي، وتنوع األصول وعدم االعتماد على نوع واحد من 

النشاط.

- تصنيف مخاطر )5(  مرضية
تشمـل العمـالء المصنفيــن ضمــن مستــويـــات  جــودة ائتمان 
فوق المتوســط مــع هامش أصغــر  لتغطيــة خدمة الدين مع 
بعض عناصر قوة منخفضة. جودة موجودات وسيولة مرضية 
وقدرة متوسطة الستيعاب وتغطية خدمة الدين. قوة كافية 

ومرونة مالية تعوضان سنوات الخسارة أو انخفاض األرباح.

- تصنيف مخاطر )6( مقبولة
تشمل العمالء والذين عائداتهم في انخفاض، توترات في 
التدفقات النقدية وضعف العوامل األساسية في السوق 
محدودة  قدرة  المتوسط.  من  أعلى  مخاطر  إلى  تشير 
للحصول على تمويل إضافي مع تغطية متواضعة لخدمة 
الدين باإلضافة الى جودة موجودات وهامش ربح وحصة 
سوق أقل من المتوسط. أداء العمالء يعتبر مرضي ولكن 
يمكن أن يتأثر سلبًا بعوامل معاكسة مثل انخفاض في 

جودة وكفاية الضمانات.

- تصنيف مخاطر )7( مخاطر عالية جدًا
عمومًا يخضع العمالء تحت هذا التصنيف لظروف تجارية 
ائتمان غير مناسبة وال  غير مرغوب فيها تشكل مخاطر 
مبرر لها ولكن ليس إلى درجة تبرر تصنيفًا دون المستوى 
المطلوب. لم تحدث خسارة لألرباح أو المبلغ األصلـي. نقـاط 
الضعــف المحتمــلة قـــد تتضمـــن ضعــــف الظروف المالية، 
وبرامج غير واقعية للسداد، وعدم كفاية مصادر التمويل، 
ائتمانية  ومستندات  ومعلومات  ضمانات  وجود  عدم  أو 
كافية واقعية. هذه الفئة ال يمكن تمييزها وتعتبر ضمن 
أو  المتوسطة. عمومًا لن يتم منح تمويالت جديدة  الفئة 

زيادة التمويالت القائمة لهذه الفئة.
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7-2  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
تتلخص حركة مخصص االنخفاض في قيمة التمويل خالل السنة  المنتهية في 31 ديسمبر بما يلي:

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي خزينةشركاتأفراد

3,950,330      -2,766,4111,183,919الرصيد في بداية السنة

1,707,919      -707,1661,000,753مضاف خالل السنة

)1,466,001(      -)171,025()1,294,976(االستبعادات )ديون مشطوبة(

4,192,248      -2,178,6012,013,647الرصيد في نهاية السنة

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي  خزينةشركاتأفراد

4,027,678 3,026,447900,472100,759الرصيد في بداية السنة

1,230,100      -493,216 736,884مضاف خالل السنة

)100,759()100,759(--مبالغ مستردة مجنبة سابقا

)1,206,689(      -)209,769()996,920(االستبعادات )ديون مشطوبة(

3,950,330      -2,766,4111,183,919الرصيد في نهاية السنة

8. االستثمارات 
تتكون االستثمارات كما في 31 ديسمبر مما يلي:

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل:

1,187,262569,722استثمارات في أراضي وعقارات وسيارات وأخرى

703,531705,785استثمارات في صكوك

753,607172,978استثمارات في شركات

243,945161,921استثمارات في صناديق استثمارية

2,888,3451,610,406الرصيد 

بالقيمة  الدخل تمثل أدوات مالية تم تخصيصها  العادلة من خالل قائمة  المذكورة أعاله والمدرجة قيمتها  إن االستثمارات 
العادلة وذلك وفقًا لالستراتيجية الموثقة إلدارة المخاطر بالمصرف.

ال توجد ضمن االستثمارات أرصدة متأخرة السداد أو أرصدة انخفضت قيمتها كما في 31 ديسمبر 2009. 
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9. صافي حسابات العمالء الجارية المدينة
يتكون صافي حسابات العمالء الجارية المدينة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

10. صافي  الممتلكات والمعدات
يتكون صافي الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر مما يلي:

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

741,023914,228حسابات العمالء الجارية المدينة )داخل المملكة(

       -)45,232(ناقصا: المخصص 

695,791914,228صافي حسابات العمالء الجارية المدينة

                 )بآالف الرياالت السعودية(

األراضـي

تحسينات 
على أرض 
المبانــيمستأجرة

تحسينات 
على مباني 

مستأجرة
المعدات 

واألثاث
اإلجمالي 

2009
اإلجمالي 

2008

التكلفة:

 4,040,233 4,663,343 1,278,2612,328961,348433,3241,988,082في 1 يناير

 254,39383,120568,367905,880630,182    -       -االضافات خالل السنة

)7,072()649,861()553,148(-)90,305(    -)6,408(اإلستبعادات

 1,271,8532,3281,125,436516,4442,003,3014,919,3624,663,343في 31 ديسمبر

االستهالك واإلطفاء المتراكم:

 1,449,132 1,795,183 1,297153,819168,2591,471,808       -في  1 يناير

 6116,961115,280190,317322,619353,123       -االضافات خالل السنة

)7,072()380,597()290,291(       -)90,306(    -       -اإلستبعادات

 1,35880,474283,5391,371,8341,737,2051,795,183       -في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية:

          ــ1,271,8539701,044,962232,905631,4673,182,157في 31 ديسمبر 2009

 2,868,160 1,278,2611,031807,529265,065516,274في 31 ديسمبر 2008

تشتمل المباني على أعمــال تحت التنفيـذ قدرها 387 مليــون ريــال سعــودي كما في 31 ديسمبـر 2009 
)2008: 443 مليون ريال سعودي(. 
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11. صافي الموجودات األخرى
يتكون صافي الموجودات األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

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

كما تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى كما  في 31 ديسمبر من أرصدة داخل وخارج المملكة كما يلي:

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

 663,5001,252,692ايرادات تمويل متاجرة مستحقة

 92,35185,853ايرادات تمويل مرابحة مستحقة

 103,122134,556ايرادات تمويالت أخرى مستحقة

 280,980361,282دفعات مقدمة للغير

 153,491573,740شيكات تحت التحصيل عمالء

198,887153,334مصاريف مدفوعة مقدما

 202,540394,064مدينون متنوعون

887,062231,510أخرى 

 2,581,9333,187,031اإلجمالي 

)77,118()19,966(ناقصا: المخصص 

 2,561,9673,109,913صافي موجودات أخرى

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

2,113,3273,806,705حسابات جارية

3,988,7464,094,925استثمارات بنوك ألجل

6,102,0737,901,630اإلجمالي

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

3,649,8732,217,936داخل المملكة 

2,452,2005,683,694خارج المملكة 

6,102,0737,901,630اإلجمالي
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14. ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء حسب العمالت كما في 31 ديسمبر مما يلي:

15. المطلوبات األخرى
تتكون المطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

13. تمويل مرابحة مشترك من بنوك
ريال سعودي( لمدة ثالث سنوات تم الحصول  )1.875 مليون  500 مليون دوالر أمريكي  الرصيد تمويل مرابحة تسهيالت بمبلغ  يمثل هذا 

عليها من مجموعة بنوك. تم سداد باقي األرباح مع المبلغ األصلي المستلم بموجب هذه التسهيالت خالل شهر مايو 2009م. 

كما تتكــــون ودائـــــع العمـــــالء حســــب نوعهـا كما في 31 ديسمبر مما يلي:

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

116,112,497111,589,544ريال سعودي

4,420,5235,021,499عمالت أجنبية

120,533,020116,611,043اإلجمالي

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

7,518,0003,041,000مطلوب لمؤسسة النقد العربي السعودي

2,880,6212,418,625دائنون

557,558474,822مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

78,20664,810األعمال الخيرية )أنظر إيضاح 31(

1,990,5471,824,496أخرى

13,024,9327,823,753اإلجمالي

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

107,004,24596,164,697ودائع عمالء جارية

13,528,77520,446,346استثمارات عمالء ألجل

120,533,020116,611,043اإلجمالي

يمثل الرصيد المطلوب لمؤسسة النقد العربي السعودي المبلغ المستخدم من قبل المصرف لفترة قصيرة األجل وذلك 
بموجب االتفاقية المبرمة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
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16. رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به، والمصدر والمدفوع بالكامل 
ريــــال   10 بليـــون سهم، بقيمـــة إسميـــة قدرهـــا   1.25 من 

سعودي للسهم.

في  للمصرف  العادية  غير  العمومية  الجمعية  وافقت 
اجتماعها الذي عقد بتاريخ 17 صفر 1429هـ )الموافق 24 
فبراير 2008م( على زيادة رأس مال المصرف من 13,500 
سعودي  ريال  مليون   15,000 إلى  سعودي  ريال  مليون 
أسهم  تسعة  كل  مقابل  واحد  مجاني  سهم  باصدار 
ريال سعودي  1,500 مليون  بتحويل مبلغ  قائمة، وذلك 

من األرباح المبقاة.  

17. االحتياطي النظامي والعام
يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية 
والنظام األساسي للمصرف بتحويل ما ال يقل عن %25 من 
صافي دخل السنة الى اإلحتياطي النظامي. ويجوز للمصرف 
هذا  رصيد  يساوي  عندما  التحويل  هذا  إجراء  عن  التوقف 
االحتياطي رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل 

للتوزيع على المساهمين.

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

في  للمصرف  العادية  غير  العمومية  الجمعية  وافقت 
)الموافق  1429هـ  صفر   17 بتاريخ  عقد  الذي  اجتماعها 
ريال  مليون   88.3 مبلغ  تحويل  على  2008م(  فبراير   24
سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتياطي العام. اقترح 
يناير   19 بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  اإلدارة  مجلس 
من  سعودي  ريال  مليون   286 مبلغ  تحويل  2009م 

االحتياطي العام إلى األرباح المبقاة.

18. اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة

أ( الدعاوى القضائية
بتاريخ 31 ديسمبر 2009، هناك عدد من الدعاوى القضائية 
لقاء بعض  تكوين مخصصات  وتم  المصرف.  مقامة ضد 
هذه الدعـــاوى بنــاًء على تقدير المستشــاريـن القانونيين 

للمصرف. 

ب( االرتباطات الرأسمالية
بلغت اإلرتباطـات الرأسماليـة كما في 31 ديسمبر 2009 
مبلغ 82.9 مليون ريال سعودي )2008: 95.5 مليون ريال 

سعودي( تتعلق بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي.

ج( التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير 
األموال للعمالء عند طلبها. تتكون التعهدات واإللتزامات 
المحتملة المتعلقة باالئتمان بشكل أساسي من خطابات 
واإللتزامات  والقبوالت  المستندية  واالعتمادات  الضمان 
الضمان  خطابات  إن  المستخدم.  غير  االئتمان  لمنح 
واالعتمادات المستندية - التي تعتبر ضمانات غير قابلة 
للنقض من قبل المصرف بالسداد في حالة عدم تمكن 
العميل من الوفاء بإلتزاماته تجاه األطراف األخرى - تحمل 

نفس مخاطر االئتمان التي تحملها التمويالت.

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

الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء.

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

بموجب اإلتفاقية.

المستخدم  غير  الجزء  االئتمان  لمنح  اإللتزامات  تمثل 
وضمانات  تمويالت  شكل  على  الممنوح  االئتمان  من 
االئتمان  بمخاطر  يتعلق  وفيما  مستندية.  واعتمادات 
المستخدمة،  غير  االئتمان  لمنح  باإللتزامات  المتعلقة 
فمن المحتمل أن يتعرض المصرف لخسارة بمبلغ يعادل 
مبلغ  يكون  أن  يتوقع  لكن  المستخدمة،  غير  االلتزامات 
الخسارة الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول أقل كثيرا 
معظم  ألن  المستخدمة،  غير  االلتزامات  إجمالي  من 
االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على 
معايير ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح 
المتطلبات  بالضرورة  يمثل  ال  المستخدمة  غير  االئتمان 
النقدية المستقبلية، ألن العديد من هذه االلتزامات يتم 

إنتهاء مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب.
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1- فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات واإللتزامات المحتملة كما في 31 ديسمبر:

2- فيما يلي تحلياًل للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى كما في 31 ديسمبر:

د( اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
فيما يلي تحلياًل بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي قام  بها 

المصرف كمستأجر:

   2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

أقل من 3 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من سنة 
الى 5 

سنوات
أكثر من 5 

 اإلجماليسنوات

2,387,295546,455245,7671,684,5654,864,082االعتمادات المستندية  والقبوالت

4,353,1131,194,3221,895,828111,9017,555,164خطابات الضمان

437,387678,1456,380,5534,081,86111,577,946إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

7,177,7952,418,9228,522,1485,878,32723,997,192اإلجمالي

   2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

أقل من 3 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من سنة 
الى 5 

سنوات
أكثر من 5 

 اإلجماليسنوات

1,890,5531,235,811373,2711,098,1074,597,742االعتمادات المستندية  والقبوالت

414,6334,149,1053,162,881278,2218,004,840خطابات الضمان

2,255,7123,429,8902,746,0271,062,2809,493,909إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

4,560,8988,814,8066,282,1792,438,60822,096,491اإلجمالي

بلغ الجزء غير المستخدم من اإللتزامات غير المؤكدة والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت من قبل المصرف، والقائمة كما في 31 
ديسمبر 2009 ما مقداره 8.378 مليون ريال سعودي )2008: 9.320 مليون ريال سعودي(.

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

8,450,8778,418,858شركات

15,546,31513,677,633بنوك ومؤسسات مالية وأخرى

23,997,19222,096,491اإلجمالي

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

11,02819,825أقل من سنة واحدة

98,59776,070من سنة الى 5 سنوات

26,07733,798أكثر من 5 سنوات

135,702129,693اإلجمالي
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19. صافي دخل التمويل
يتكون صافي دخل التمويل للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

20. صافي أتعاب الخدمات المصرفية
فيما يلي تحلياًل لصافي أتعاب الخدمات المصرفية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

842,362821,826متاجرة خزينة

2,002,8592,226,728متاجرة شركات 

 6,266,5095,740,385بيع بالتقسيط

 108,141150,913استصناع

 582,454483,420مرابحة

9,802,3259,423,272إجمالي دخل التمويل 

)819,453()529,816(عائدات مدفوعة الستثمارات عمالء ألجل

)107,156()40,447(عائدات مدفوعة لتمويل مرابحة من بنوك

9,232,0628,496,663صافي دخل التمويل 

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008دخل األتعاب

 319,745543,176ايرادات خدمات األسهم

 320,413257,769ايرادات أنظمة خدمة المدفوعات 

 250,378218,690ايرادات الحواالت

 155,174117,991ايرادات البطاقات االئتمانية

 827,797718,411أخرى

 1,873,5071,856,037إجمالي دخل األتعاب 

مصاريف األتعاب

)289,130()108,577(مصاريف خدمات االسهم

)325,640()373,950(مصاريف أنظمة خدمة المدفوعات

)614,770()482,527(إجمالي مصاريف األتعاب

 1,390,9801,241,267صافي دخل األتعاب
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21. دخل العمليات األخرى
فيمـــا يلــــي تحليـــــل لدخـــــل العمليــــات األخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

24. النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

13,1676,939ربح بيع استثمارات متنوعة )سيارات(

36,32576,489أتعاب المضاربة

128,466272,672صافي إيرادات أخرى

177,958356,100اإلجمالي

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

3,449,1553,629,777نقد

1,281,4442,891,765مطلوبات من البنوك )حسابات جارية(

290449أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  )حسابات جارية(

4,730,8896,521,991اإلجمالي

22. ربح السهم
المصدرة خالل  المرجح لعدد األسهم  المتوسط  السنة مقسومًا على  السهم على أساس صافي دخل  ربح  يتم احتساب 

السنة. 

23. إجمـــالي األربـــــاح المقتـــرح توزيعهــــــا والمدفوعة والزكاة الشرعية
قام  المصرف بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف األول من عام 2009 بمبلغ صافي قدره 1,875,000 ألف ريال سعودي 
وذلك بواقع 1.25 ريال سعودي للسهم الواحد. كما بلغ إجمالـي األربـاح المقترح توزيعهـا عن النصف الثاني من العام 2009 
327,459 ألف ريال سعودي )2008:  3,183,143 ألف ريال سعودي(، وتم حسم مبلغ  2,577,459 ألف ريال سعودي )2008:  مبلغ 
558,143 ألف ريال سعودي( على حساب الزكاة من إجمالي األرباح المقترح توزيعها ليبقى صافي ربح السهم الموزع للمساهمين  

2.75 ريال  سعودي عن عام 2009 )2008: 3 ريال سعودي (.

زكوية  ربوط  بإصدار  والدخل  الزكاة  مصلحة  وقامت  نهائي.  بشكل   1997 حتى  للسنوات  الزكوي  الوضع  تسوية  وتم  هذا 
لألعوام من 1998 حتى 2006 واعترض المصرف عليها.

تم تكوين مخصص لفروقات الزكاة، إن وجدت، عن األعوام السابقة المذكورة أعاله. 
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25. قطاعات المصرف
لقد إتبع المصرف المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 8 – القطاعات التشغيلية، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2009. يتطلب 
مراجعتها  يتم  التي  المصرف  بقطاعات  المتعلقة  الداخلية  التقارير  أساس  على  التشغيلية  القطاعات  تحديد  يتم  بأن  المعيار 
بانتظام من قبل صانعي القرار الرئيسي بالمصرف، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد 
على القطاعات و تقييم أدائها. وبعد اتباع المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية، لم يطرأ أي تغيير على طريقة تحديد قطاعات 

المصرف.

ألغراض إدارية يتكون المصرف من أربعة قطاعات مصرفية رئيسية وهي:

إيرادات أو مصاريف  تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقًا لألحكام والشروط التجارية االعتيادية. اليوجد هناك 
جوهرية بين تلك القطاعات. تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي 

أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف.

يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وله ثالثة شركات تابعة كما في 31 ديسمبر 2009 
)2008 :سبعة شركات(. )أنظر ايضاح 1- أ(.

إن إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ونتائج أعمال هذه الشركات ال تعتبر جوهرية بالنسبة 
للقوائم المالية الموحدة للمصرف ككل.

قطاع األفراد:
يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية والحسابات 

الجارية المدينة )المكشوفة( واألتعاب من الخدمات المصرفية والحواالت.

قطاع الشركات:
يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات وكبار العمالء والتسهيالت 

االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة(.

يشمل خدمات الخزينة ومحفظة المتاجرة الخارجية.قطاع الخزينة :

قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
يشمل استثمارات األفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات 

المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.
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الدخل للسنتين  العمليات، وصافي  المصرف، وإجمالي دخل ومصاريف  بإجمالي موجودات ومطلوبات  –فيما يلي تحلياًل  أ 
المنتهيتين في 31 ديسمبر لكل قطاع من قطاعات المصرف.

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفراد

قطاع خدمات 

اإلجمالياالستثمار والوساطة

69,770,85950,978,97649,561,176418,718170,729,729إجمالي الموجودات

905,880       -   553,3597,348345,173مصاريف رأسمالية  للسنة

94,498,36733,941,55811,877,5071,671,413141,988,845إجمالي المطلوبات

6,048,6222,842,664840,35370,6869,802,325إجمالي دخل التمويل

)529,816()62,402()372,013()3,977()91,424(عائدات مدفوعة إلستثمارات عمالء ألجل

)40,447(       -   )40,447(       -          -   عائدات مدفوعة لتمويل مرابحة مشترك من بنوك

7,153,6982,167,3681,721,536462,69011,505,292إجمالي دخل العمليات

)1,760,727(       -   )100,430()1,037,918()622,379(مخصص االنخفاض في قيمة التمويل وأخرى، صافي

)322,619()19,863()72,922()7,439()222,395(استهالكات واطفاء

)2,654,718()204,300()164,499()208,168()2,077,751(مصاريف العمليات األخرى

)4,738,064()224,163()337,851()1,253,525()2,922,525(إجمالي مصاريف العمليات

4,231,173913,8431,383,685238,5276,767,228صافي الدخل

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفراد

قطاع خدمات 

اإلجمالياالستثمار والوساطة

63,139,91453,589,88746,154,110489,313163,373,224إجمالي الموجودات

630,182       -   511,28914,475104,418مصاريف رأسمالية  للسنة

1,658,664136,341,425 71,441,56651,714,00211,527,193إجمالي المطلوبات

5,527,1652,757,158999,343139,6069,423,272إجمالي دخل التمويل

)819,453()15,188()592,562()18,343()193,360(عائدات مدفوعة الستثمارات عمالء ألجل

)107,156(       -   )107,156(       -          -   عائدات مدفوعة لتمويل مرابحة مشترك من بنوك

10,575,267  343,454   1,996,514 5,780,5272,454,772إجمالي دخل العمليات

)1,227,423(       -   )269,806()441,906()515,711(مخصص االنخفاض في قيمة التمويل وأخرى، صافي

)383,401()24,008()46,685()14,010()298,698(استهالكات واطفاء

)2,439,839(   )152,206( )62,530(      )238,243(   )1,986,860(مصاريف العمليات األخرى

)4,050,663(  )176,214( )379,021(   )694,159(  )2,801,269(إجمالي مصاريف العمليات

6,524,604    167,240 1,617,493 2,979,2581,760,613صافي الدخل
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ب - فيما يلي تحليال لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف لكل قطاع من القطاعات أعاله كما في 31 ديسمبر:

إن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة ما عدا النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد 
العربي السعودي والممتلكات والمعدات والموجودات األخرى.

  2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفراد

قطاع خدمات 

اإلجمالياالستثمار والوساطة

الموجودات المدرجة في  

62,600,80850,260,92440c438,428272,425153,572,585قائمة المركز المالي  الموحدة

التعهدات واإللتزامات المحتملة باستثناء 

12,419,246       -             -      7,856,2864,562,960اإللتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمان

  2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

قطاع الخزينةقطاع الشركاتقطاع األفراد

قطاع خدمات 

اإلجمالياالستثمار والوساطة

الموجودات المدرجة في  

56,370,61852,795,77836,621,737304,989146,093,122قائمة المركز المالي  الموحدة

التعهدات واإللتزامات المحتملة باستثناء 

12,602,582         -             -      5,548,999  7,053,583اإللتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمان

26. إدارة المخاطر المالية
تتعرض نشاطات المصرف للعديد من المخاطر المالية، 
وإن هذه النشاطات تتطلب تحليل وتقويم وقبول وإدارة 
بالمخاطر  االضطالع  إن  المخاطر.  من  أكثر  أو  واحد  نوع 
المصرفي وأن هذه  للعمل  بالنسبة  أمر جوهري  يعتبر 
المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في أسواق المال. 
وعليه، فان هدف المصرف هو تحقيق توازن مالئم بين 
المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على 

األداء المالي للمصرف.

يتـم تصميــم السياســات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة 
هــــذه  وتحليــــل  لتحديــــد  بالمصــــرف  المخــاطــر  بـــإدارة 
المخاطـــر ووضــــع اإلجـــراءات الرقابيـــة المالئمــة للتقليــــل 
السياسات  بمراجعة  المصرف  المخاطر. ويقوم  تلك  من 
واألنظمــة المتعلقـــة بــإدارة المخاطـــر بصـــورة مستمــــرة 
أفضل  وإتباع  والمنتجات  األسواق  التغيرات في  لمقابلة 

الممارسات.

بإدارة  بالمصرف  والمخاطر  االئتمان  إدارة  تقوم مجموعة 
المخاطر طبقًا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. 
المالية  المخاطر  وتقويم  بتحديد  المجموعة  تقوم هذه 

بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمصرف.

ومـــن أهــم المخاطــر التي تم تحديدها من قبل المصرف 
ومخاطـــر  العمليــات،  ومخــاطــر  االئتمـــان،  مخـــاطـــر  هي 
على  بدورها  تشتمل  والتي  السوق  ومخاطر  السيولة 
ومخاطر  الربحية،  معدالت  ومخاطر  العمالت،  مخاطر 

األسعار األخرى.

26-1 مخاطر االئتمان 
على  أهمية  المخاطر  أكثر  من  االئتمان  مخاطر  تعتبر 
تمثل  التي  االئتمان  لمخاطر  المصرف  يتعرض  المصرف. 
الوفاء  على  مالية  لعملية  اآلخر  الطرف  مقدرة  عدم 
مالية.  لخسارة  المصرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما  بالتزاماته. 
االستثمارات  عن  أساسية  بصورة  االئتمان  مخاطر  تنشأ 
لدى  والودائع  والنقدية،  للعميل(،  الممنوح  االئتمان  )أو 
بعض  في  االئتمان  مخاطر  تتواجد  كما  األخرى.  البنوك 
ذلك  في  بما  المالي  المركز  قائمة  خارج  المالية  األدوات 
الضمانــات الخاصــة ببيـع أو شــراء العمـالت، واالعتمـــادات 
تتم  االئتمان.  لمنح  وااللتزامات  والقبـوالت،  المستنديــــة 
متابعــة ومراقبــة مخاطر االئتمــــان مـــــن قبــــل مجموعـــــة 
إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن 

األنشطة التمويلية للمصرف. 
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أ-  قياس مخاطر االئتمان 
التمويل

يوجد لدى المصرف عدد من المنتجات المالية المتوافقة 
متطلبات  لتلبية  وذلك  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع 
العمالء. تصنف هذه المنتجات كتمويل في قائمة المركز 
للمصرف. وعند قياس مستوى مخاطر  الموحدة  المالي 
المصرف  يقوم  أخر،  طرف  مع  بالتمويل  الخاصة  االئتمان 
بدراسة المالءة االئتمانية الكلية للعميل بإتباع منهجية 
مالئمة بشأن المخاطر.  يقوم المصرف باستخدام طريقة 
22 درجــــة تعتمـــد  مــن  تتألــف  التـي  للمخاطـــر  تصنيــف 
تتعلق  منها  عشر  تسعة  وكمية،  نوعية  عوامل  على 
تتعلق  منها  وثالثة   ،)7-1( تصنيف  العاملة  بالتمويالت 
من  الهدف  إن   .)10-8( تصنيف  العاملة  غير  بالتمويالت 
المختصة  الجهات  إبالغ  هو  المخاطر،  تصنيف  عملية 
المالزمة  بالمخاطر  اإلدارة  مجلس  حتى  االئتمان  باعتماد 
تحديد  في  والمساعدة  المقترحة،  المالية  للموجودات 

األسعار المناسبة.

نقاط  كشف  من  المصرف  يمكن  أن  شأنه  من  وهذا 
الضعف في جودة المحفظة، وإجراء التعديالت المالئمة 
انخفاض  حالة  في  اإلئتمان  مخاطر  مخصصات  على 

مستوى جودة االئتمان، واحتمال وقوع خسائر.

يقوم المصرف بتقويم أرصدة عمالء الشركات المتأخرة 
للتمويــالت.  المالئمــــة  المخصصــــات  لتجنيــب  الســداد 
أما بالنسبة لمحفظة التمويالت الخاصة بعمالء الشركات 
خسارة  معدل  باستخدام  المصرف  فيقوم  المتبقية، 
يتم  مالئم.  شمولي  بشكل  مخصص  لتحديد  معين 
تحديد معدل الخسارة على أساس الخبرة السابقة في 

مجال خسائر االئتمان.

مخاطر التسويات
خالل  من  التسويات  لمخاطر  أيضا  المصرف  يتعرض   
المؤسسات  مع  تتم  التي  باإلتفاقيات  الخاصة  العمليات 
األخر  الطرف  يقوم  ال  عندما  الخطر  يقع  األخرى.  المالية 
هذا  أن  مع  للمصرف.  المطلوب  المبلغ  ودفع  باإللتزام 
التعــرض يكــون عـــادة لفتـــرة قصيـــرة، إال انه يمكــن أن 
يكون ذو قيمة عالية وجوهرية، ولتقليل التعرض لهذا 
التقييم  العمالء ذو  بالتعامل مع  المصرف  الخطر يقوم 
االئتماني العالي مع االحتفاظ بضمانات مادية وفرض حد 
سقف ائتماني معين لقيمة التعامل مع كل عميل بناء 

على درجة تقييمه االئتماني.    

ب-  اإلجراءات المتعلقة بوضع حدود لمخاطر 
االئتمان وسياسات التقليل منها 

إن مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان هي مسؤولية المصرف 
ككل. ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة فــي العمليــات 
اإلستراتيجيات،  ووضــــع  القــــرار،  صنـــع  وعنــد  اليوميــــة 
من  هي  االئتمان  مخاطر  وإدارة  فهم  فان  وبالتالي 

مسؤولية كل قطاع من قطاعات األعمال بالمصرف.

للمشاركة،  وتعزيزًا  والمسؤولية،  الموضوعية،  ولضمان 
في  بالمساعدة  بالمصرف  التالية  األعمال  وحدات  تقوم 

عملية مراقبة االئتمان:

-  وحدة ائتمان الشركات
-  وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة االئتمان 

-  وحدة معالجة الديون 
-  وحدة سياسة االئتمان 

-  وحدة ائتمان األفراد

تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه 
التمويالت، بوضع حدود معتمدة لالئتمان. يقوم المصرف 
بإدارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان عند 
تحديدها وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والمجموعات من 

العمالء، والصناعات والدول.

االئتــمـان عند وجود عدد  مخــاطــر  فــي  التــركيـــز  ينتــج 
نفس  في  مماثلة  نشاطات  في  يعملون  العمـالء  مــن 
التـــي  للنشـــاطـــات  يكــون  أن  أو  الجغــرافيــة  المنطقـــة 
ستؤثر  التي  اإلقتصادية  الخصائص  نفس  بها  يعملون 
على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند 
السياسية  أو  اإلقتصادية  الظروف  في  التغيرات  حدوث 
أو الظروف األخرى. إن التركيز في مخاطر االئتمان يعني 
على  تؤثر  التي  التطورات  تجاه  المصرف  أداء  تأثر  مدى 

قطاع صناعي أو منطقة جغرافية معينة.

يقوم المصـــرف بإدارة مخـاطــر االئتمان من خالل تنويـــع 
التمويــل، وذلك بتجنــب التركيــــز في المخــاطــر الخـــاصــة 
أو  جغرافية  أماكن  في  العمالء  من  مجموعة  أو  بأفراد 

قطاعات اقتصادية معينة.

يقوم المصرف بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بوضع حدود 
لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو المجموعات، 
والقطاعــات الجغرافيــــة واإلقتصاديـــة. يتم مراقبــــة هذه 
أكثر  أو  واحدة  مرة  مراجعتها  ويتم  بانتظام،  المخاطر 
بالسنة، عند الضرورة. تعتمد الحدود المتعلقة بمستوى 
اإلقتصــادي  والقطــاع  المنتـج  حسـب  االئتمــان  مخــاطـــر 
والبلد مرة واحدة على األقل في السنة من قبل اللجنة 

التنفيذية.

كما تدار مخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لمقدرة 
العمـالء، والعمالء المحتمليــن على الوفــــاء بتعهداتهـــــم 
التعاقــديــــة وســداد التـــزاماتهـــم الماليـة، وتعديل الحدود 

المالية، حسبما هو مالئم.

فيما يلي بيانًا ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة 
لتقليل مخاطر االئتمان: 

ب-1( الضمانات
بمستوى  المتعلقة  التعليمات  بإتباع  المصرف  يقوم 
الضمانات  تشتمل  الضمانات.  من  محددة  أنواع  وجودة 

الرئيسية على:
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-  رهونات على العقارات السكنية والتجارية 
-  النقديـــــة واألسهــم والموجــــودات العــامـــة الخاصــة 

بالعميل. 
-  األسهـــم بالنسبـــة إلى صفقــات المرابحـــة )متاجرة 

األسهم المضمونة(

ب-2( التعهدات وااللتزامات المتعلقة باالئتمان 
توفير  األدوات هو ضمان  الرئيسي من هذه  الغرض  إن 
واإلعتمادات  الضمانات  إن  طلبها.  عند  للعمالء  األموال 
تحملها  التي  االئتمان  مخاطر  نفس  تحمل  المستندية 

المنتجات المصرفية التقليدية.

إن اإلعتمادات المستندية - التي تعتبر بمثابة تعهدات 
خطيـة مــن المصــرف، نيــابــة عن العميــل، تسمح للطـرف 
وفق  المصرف  حساب  على  محددة  مبالغ  بصرف  اآلخر 
شروط وأحكام خاصة - مضمونة بالبضاعة التي تخصها، 

وبالتالي يمكن تجنب جزء من المخاطر.

المستخدم من  الجزء غير  االئتمان  اإللتزامات لمنح  تمثل 
منتجات  شكل  على  االئتمان  لمنح  المعتمدة  الموافقات 
واعتمادات مستنديه. وفيما  إضافية، وضمانات،  تمويلية 
لمنـــح  بااللتزامــــات  المتعلقـــة  االئتمـــان  يتعـلق بمخــاطــر 
االئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض المصرف لخسارة بمبلغ 
فان  ولكن،  المستخدمة،  غير  االلتزامات  إجمالي  يعادل 
مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي االلتزامات غير 
االئتمان تتطلب  االلتزامات لمنح  المستخدمة ألن معظم 

من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

ج- السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة 
والمخصصات 

ألغراض إعداد التقارير المالية يتم فقط إثبات مخصصات 
بتاريخ  المتكبدة  الخسائر  لقاء  القيمة  في  االنخفاض 
قائمة المركز المالي وذلك بناء على تقدير اإلدارة ووجود 

دليل موضوعي على حدوث مثل هذا اإلنخفاض.

تقوم اإلدارة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على حدوث 
انخفاض في القيمة طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 

وفق األسس التالية الموضوعة من قبل المصرف.

- التأخر عن سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه
-  الصعوبــات التي يواجههــــا العميـــــل بشــــأن توفيــــــــر 

التدفقات النقدية 
- عدم االلتزام بشروط أو تعهدات السداد

- البدء باتخاذ إجراءات التصفية ضد العميل
-  تدهور الوضع التنافسي للعميل

-  انخفاض قيمة الضمان 

يتم  بأن  المصـرف  قبـــل  مـــن  المتبعـــة  السيــاســة  تنص 
مراجعــة وضـــع كـل عميـــل مـــرة واحـــدة على األقـــــل فـــي 
السنة أو أكثر وذلك عندما تقتضي الظروف ذلك. تحدد 

مخصصات اإلنخفاض في القيمة بشأن الحسابات التي تم 
تقويمها بصورة فردية وذلك بتقويم الخسائر المتكبدة 
على  حالة  كل  أساس  على  المالي  المركز  قائمة  بتاريخ 

حدة أو وفق تقدير اإلدارة.

يشتمل التقويم في العادة الضمانات المقتناة )بما في 
ذلك إعادة تأكيد تعزيز الضمان( والمقبوضات المتوقعة 

لذلك الحساب الفردي.

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

-  محــافــظ المــوجــــــودات المتجـــــــانســــة المتعــلقــــة 
بالمحفظــة التمويلية لألفراد التي يكون كل عنصر 

فيها لوحده غير هام
-  ولقــــاء المحفظـــة التمويليــــة للشركـــات في حــالــة 
تكبد خسائر لم يتم تحديدها، باستخدام الخبرات 

السابقة، والتقديرات، والطرق اإلحصائية

االئتمان  لمخــاطــر  األقصـــى  الحــد  التالي  الجـدول  يوضـح 
باالعتبار  األخذ  الموحدة دون  المالية  القوائم  إعداد  بتاريخ 
على  وتشتمــل  األخــرى  االئتمان  تعزيـــزات  أو  الضمانــات 
األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر 

االئتمان:
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26-2 مخاطر السيولة
على  المصرف  مقدرة  عدم  السيولة  مخاطر  تمثل 
عند  المالية  بالتزاماته  المتعلقة  بالتعهدات  الوفاء 
استحقاقها وعدم القدرة على الحصول على أموال بدالً 
عن المسحوب منها وبالتالي عدم مقدرة المصرف على 
بالتزاماته  والوفاء  المقترضة  والجهات  المودعين  سداد 
المتعلقة بالتمويالت. تحدث مخاطر السيولة عند وجود 
التصنيف  وانخفاض مستوى  السوق  استقرار في  عدم 
مصــادر  بعــض  تــوفـــر  عدم  إلى  يؤدي  مما  االئتماني 
للمصرف  المتاحة  التمــويــل  مصــادر  تنـوع  إن  التمويـل. 
موجودات  تدار  المخاطر.  هذه  تقليل  على  يساعد 
المصرف بعد األخذ باالعتبار سيولته والحفاظ على رصيد 

مالئم من النقدية وشبه النقدية. 

عملية إدارة مخاطر السيولة
تشتمل عملية إدارة السيولة بالمصرف الخاضعة لمراقبة 

لجنة الموجودات والمطلوبات على ما يلي:

لضمان  الخزينة  قبل  من  ويدار  اليومي  التمويل   -
الوفاء باإللتزامات، ويشمل ذلك تغذية األموال عند 

استحقاقها أو استثمارها
-  مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي 

لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية
-  إدارة التركزات وملخص استحقاق الديون 

-  مراقبة تنويع مصادر التمويل
األصــول  مطــابقــة  عــدم  ومــراقبـــة  السيــولــة  إدارة   -

مـــع الخصوم

تتم المراقبـــة واإلفصـــــاح بتحليــــل التــدفقات النقديـــــة 
التعاقدية. يتم قيـــاس  التعاقدية وغيــر  لالستحقــاقــات 
الحدود  النقدية، وضمان بقائها ضمن  التدفقات  صافي 
المقبولة. كما تقــوم إدارة الخزينـــة، ولجنـــة الموجـــودات 
والمطلوبات بالمصرف بمراقبة مستوى ونوع التمويالت 
على  السحب  تسهيالت  واستخدام  المستخدمة،  غير 
المكشوف وأثر االلتزامات المحتملة على وضع السيولة 

بالمصرف مثل الضمانات واالعتمادات المستندية.

التعاقدية  باالستحقاقات  ملخصًا  أدناه  الجدول  يبين 
المتبقية  الفترة  أساس  على  والمطلوبات  للموجودات 
بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة حتى تاريخ اإلستحقاق.

لضمان  التعاقدية  االستحقاقات  بمراقبة  اإلدارة  تقوم 
المتـاحــة  توفر السيـولة الكافيــة. تشتمــل الموجـــودات 

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

البنود داخل قائمة المركز المالي:

1,281,4442,891,765مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

صافي التمويل :

49,387,98448,819,774شركات

62,045,86159,132,560أفراد

37,273,16032,724,389خزينة

695,791914,228صافي حسابات عمالء جارية مدينة

2,561,9673,109,913صافي موجودات أخري

153,246,207147,592,629إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي

البنود خارج قائمة المركز المالي :

4,864,0824,597,742االعتمادات المستندية والقبوالت

7,555,1648,004,840خطابات الضمان

11,577,9469,493,909التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

23,997,19222,096,491إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي

177,243,399169,689,120الحد األقصى لمخاطر االئتمان

يمثل الجدول أعاله أسوأ وضع افتراضي لمخاطر االئتمان التي كان من الممكن أن يتعرض لها المصرف كما في 31 ديسمبر 
2009 و2008 دون األخذ بعين اإلعتبار أية ضمانات أو تعزيزات ائتمان أخرى متعلقة بها. وفيما 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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للوفـــاء بكافة االلتزامــات وتغطيـــة االلتـزامـــات التمويليـــة 
واألرصدة  الثمينة  والمعادن  النقدية  على  القـائمـــة 
والمطلوبات  السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  لدى 
والتعليمات  البنوك  مراقبة  لنظام  وطبقًا  البنوك،  من 
العربي السعودي، يحتفظ  النقد  الصادرة عن مؤسسة 
 7 المصرف لدى المؤسسة بوديعة نظامية ال تقل عن %
حسابات  إجمالي  من   4% و  العمالء  ودائع  إجمالي  من 
يحتفظ  النظامية،  للوديعة  إضافة  األخرى.  العمالء 
المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن %20 من التزامات 
المصرف تجاه الودائع، ويتكون هذا االحتياطي من النقد 

نقد  إلى  تحويلها  يمكن  التي  الموجودات  أو  الذهب  أو 
خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومًا. كما يمكن للمصرف 
الحصول على مبالغ إضافية من خالل ترتيبات استثمارية 
تتضمن  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  مع  خاصة 

عمليات بيوع آجلة.

فيمـــا يلي تحليـــاًل لإلستحقـــاقــات التعاقديـــة للموجـودات 
والمطلوبات وحقوق المساهمين على أساس التدفقات 

النقدية المخصومة كما في 31 ديسمبر:

   2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

أقل من 3 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من سنة 
الى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات

بدون تاريخ 
إستحقاق 

 اإلجماليمحـــدد

الموجودات:

3,449,155---3,449,155نقد

7,963,865-4,026,399-2,695,1481,242,318أرصدة لدى مؤسسة النقد

1,281,444----1,281,444مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

148,707,005-43,017,90437,538,72254,873,59613,276,783صافي التمويل

2,888,345---2,667,980220,365االستثمارات

695,791--591,42220,87483,495صافي حسابات عمالء جارية مدينة 

3,182,1573,182,157----صافي الممتلكات والمعدات

2,561,967-301,338992,86069,7261,198,043صافي موجودات أخرى 

54,004,39140,015,13955.026.81718,501,2253,182,157170,729,729اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين:

6,102,073---2,113,3273,988,746مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

120,533,020-13,528,775--107,004,245ودائع العمالء 

2,328,820----2,328,820حسابات عمالء أخرى

2,465,93213,024,932---10,559,000مطلوبات أخرى 

28,740,88428,740,884----حقوق المساهمين 

13,528,77531,206,816170,729,729-122,005,3923,988,746اإلجمالي
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   2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

أقل من 3 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من سنة 
الى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات

بدون تاريخ 
إستحقاق 

 اإلجماليمحـــدد

الموجودات:

3,629,777----3,629,777نقد

7,672,2527,672,252----أرصدة لدى مؤسسة النقد

2,891,765----2,891,765مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

140,676,723-23,519,32648,231,61657,061,06811,864,713صافي التمويل

1,610,406---1,487,541122,865االستثمارات

914,228--793,88718,126102,215صافي حسابات عمالء جارية مدينة 

2,868,1602,868,160----صافي الممتلكات والمعدات

3,109,9133,109,913----صافي موجودات أخرى 

32,322,29648,372,60757,163,28311,864,71313,650,325163,373,224اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين:

7,901,630---3,806,7054,094,925مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,875,000---251,1081,623,892تمويل مرابحة مشترك من بنوك

116,611,043-96,164,69720,308,432135,4152,499ودائع العمالء 

2,129,999----2,129,999حسابات عمالء أخرى

2,524,5077,823,753---5,299,246مطلوبات أخرى 

27,031,79927,031,799----حقوق المساهمين 

107,651,75526,027,249135,4152,49929,556,306163,373,224اإلجمالي

   2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

أقل من 3 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من سنة 
الى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات

بدون تاريخ 
إستحقاق 

 اإلجماليمحـــدد

6,123,911---2,113,3274,010,584مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

120,607,413-13,603,168--107,004,245ودائع العمالء

2,328,820----2,328,820حسابات عمالء أخرى

2,465,93213,024,932---10,559,000مطلوبات أخرى

13,603,1682,465,932142,085,076-4,010,584 122,005,392  اإلجمالي

فيما يلي تحليال لإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة كما في 31 ديسمبر:
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   2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

أقل من 3 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة

من سنة 
الى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات

بدون تاريخ 
إستحقاق 

 اإلجماليمحـــدد

7,901,630---3,806,7054,094,925مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,884,373---251,1081,633,265تمويل مرابحة مشترك من بنوك

116,892,919-108,335,1778,408,174146,7132,855ودائع العمالء

2,129,999----2,129,999حسابات عمالء أخرى

2,524,5077,823,753---5,299,246مطلوبات أخرى

119,822,23514,136,364146,7132,8552,524,507136,632,674اإلجمالي

قد تم بيان تواريخ اإلستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم 18/ ج-1( حول القوائم المالية الموحدة   

26-3 مخاطر السوق
يتعرض المصــرف لمخـاطـر السـوق والتي تمثـل مخــاطـر 
ما  مالية  ألداة  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  تذبذب 
نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق. تنشأ 
مخاطر السوق عن منتجات لها معدالت ربحية، ومنتجات 
بالعمالت األجنبية، والصناديق اإلستثمارية والتي يتعرض 
السوق، وللتغيرات  لتغيرات عامة وخاصة في  جميعها 
في  السائدة  واألسعار  المعدالت  تقلبات  مستوى  في 
األجنبي،  الصرف  وأسعار  الربحية،  معدالت  مثل  السوق 

واألسعار المتداولة في السوق.

يتــم مراقبــــة مخـــاطــر الســوق مــن قبـل إدارة الخزينــــة 
والمخاطر، ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات بها 
من  والتأكد  المخاطر  هذه  ببحث  تقوم  والتي  شهريا 

مدى مالءمة مستواها.

أ- مخاطر السوق – عمليات المضاربة 
ال يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناجمة عن عمليات 
المضاربة. إن المصرف ملتزم بأحكام الشريعة وال يسمح 
لــه بـابــرام عقـــود أو المضــاربـــة بأدوات تتعـلق بعمليـــات 
مضــاربـــة مثـــل تغطيــــة المخــاطــر، والخيــارات، والعقــود 

المستقبلية، والمشتقات.

ب- مخاطر السوق
– العمليات المصرفية 

مخاطر  تمثل  والتي  السوق  لمخاطر  المصرف  يتعرض 
ما  مالية  ألداة  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  تذبذب 
نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق. تنشأ 
مخاطر السوق عن منتجات لها معدالت ربحية ومنتجات 
بالعمالت األجنبية والصناديق اإلستثمارية والتي يتعرض 
وللتغيرات  السوق  في  وخاصة  عامة  لتغيرات  جميعها 
في  السائدة  واألسعار  المعدالت  تقلبات  مستوى  في 
األجنبي،  الصرف  وأسعار  الربحية،  معدالت  مثل  السوق 

واألسعار المتداولة في السوق.

-  مخاطر معدالت الربحية
تمثــل مخـــاطـــر معــدالت الربحيـــة النـاتجــة عن التدفقــات 
النقدية  التدفقات  تذبذب  عن  الناتجة  المخاطر  النقدية، 
للتغيرات في معدالت  نتيجة  ما  مالية  ألداة  المستقبلية 
الربحية السائدة في السوق. ال يتعرض المصرف لمخاطر 
الربحية  معدالت  مستوى  في  التقلبات  ألثار  نتيجة  هامة 
في السوق على تدفقاتها النقدية المستقبلية ألن غالبية 
موجودات ومطلوبات المصرف المرتبطة بأرباح تتم على 
أساس معدالت ربحية ثابتة، وتسجل في القوائم المالية 
من  كبير  جزء  فان  ذلك،  إلى  إضافة  المطفأة.  بالتكلفة 

المطلوبات المالية الخاصة بالمصرف غير مرتبط بأرباح.

- مخاطر العمالت األجنبية
يتعرض المصرف لمخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف 
أعماله  ونتائج  المالي  مركزه  على  السوق  في  السائدة 
حدود  بوضع  المصرف  إدارة  تقوم  النقدية،  وتدفقاته 
لمسـتوى مـركـز العمـلــة المقبـــول لكل عمـلــة وبشـكــل 
اليوم، ويتم مراقبة  لياًل وخالل  العمالت،  لمراكز  إجمالي 

تلك المراكز يوميًا.

يعتبــر الـدوالر األمريكي العمــلة التــي يتعرض المصـــرف 
لجزء كبير من المخاطر بشأنها، إال أن سعر صرف الريال 
العمالت  أما  األمريكي.  الدوالر  مقابل  مثبت  السعودي 
األجنبية األخرى فإنها ال تعتبر ذات أهمية لعدم احتفاظ 
وكنتيجة  العمالت  هذه  من  كبيرة  بأرصدة  المصرف 
لذلك فان المصرف غير معرض لمخاطر كبيرة من خالل 

العمالت األجنبية االخرى.

لقد قام المصرف بإجراء اختبار لمدى تأثر نتائجه بالتغيرات 
عدا  األجنبي  الصرف  أسعار  في  والمعقولة  المحتملة 
التغير في سعر صرف الدوالر األمريكي وذلك باستخدام 
متوسط أسعار الصرف التاريخية، ولم يكن هناك وجود 
أي أثر هام لمخاطر العمالت األجنبية على نتائج المصرف.
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مخاطر  وتركيزات   ،2008 و   2009 ديسمبر   31 في  كما  األجنبية  العمالت  أسعار  لمخاطر  ملخصًا  أدناه  الجدول  يبين 
العمالت. كما تشتمل على تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب نوع العملة:

   2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

درهم 

اماراتي

تاكا 

بنغالديشي

ين 

يوروياباني

ليرة 

لبنانية

رنجت 

ماليزي

دوالر 

أمريكي

جنيه 

إجماليأخرىاسترليني

الموجودات:

831,66521335,793108,30113,68544,194243,444-9,585النقد وما في حكمه

مطلوبات من البنوك والمؤسسات 
58,07084,24210,708141,1819,148122,889389,2412,973462,8411,281,293المالية األخرى

16,602,409--5,801,29510,568,647-232,467---صافي التمويل

1,427,274--1,135,424291,297-553---االستثمارات

1,224-58--1,211---صافي حسابات عمالء جارية مدينة

104240,580-6192,381149,563)195(-)1,334(صافي موجودات أخرى 

66,32184,24210,521407,1389,3617,187,78211,507,05416,666507,13919,796,224إجمالي الموجودات

المطلوبات:

مطلوبات للبنوك والمؤسسات 
1,711,580457,2302,1883,6502,277,492-97,646--5,198المالية األخرى

1,493170,24412,0113,701,881518,2549,2925,2754,420,523-2,073ودائع العمالء

481,75241,519573,803-3,24977,478-9,801حسابات عمالء أخرى

5,46883,579156,587)141,529(3,88881,0098888,23760,13254,915مطلوبات أخرى

20,96081,0095,630353,60572,1435,468,3761,315,70716,95294,0237,428,405إجمالي المطلوبات

413,11612,367,819)286(1,719,40610,191,347)62,782(45,3613,2334,89153,533الصافي
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   2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

درهم 

اماراتي

تاكا 

بنغالديشي

ين 

يوروياباني

ليرة 

لبنانية

رنجت 

ماليزي

دوالر 

أمريكي

جنيه 

إجماليأخرىاسترليني

الموجودات:

840,04617629,428132,3744,89289,673310,753-14,156النقد وما في حكمه

مطلوبات من البنوك والمؤسسات 
2,629,857-237,04145,670167,68170,9098,657316,4391,775,5077,953المالية األخرى

241,9288,553,103-4,630,1873,157,044-523,944---صافي التمويل

2,623,784-628,8271,665,8295,568-5,259315,520-2,781االستثمارات

54,722-68854,034------صافي حسابات عمالء جارية مدينة

110,447272,325-121,12042,009-284)199(-)1,336(صافي موجودات أخرى 

252,64245,670172,749950,7038,8335,726,0016,773,45172,447442,04814,444,544إجمالي الموجودات

المطلوبات:

مطلوبات للبنوك والمؤسسات 
1,879,1091,500,2492,742113,1913,573,485-27,681--50,513المالية األخرى

1,875,000--1,875,000------تمويل مرابحة مشترك مع بنوك

1,090386,49812,1952,969,3851,640,9936,3584,8155,021,499-165ودائع العمالء

1,233,9895,731119,4412,121,860--186,189568,535-7,975حسابات عمالء أخرى

4,22273,9809096,61060,29663,084119,6783,99079,967412,736مطلوبات أخرى

62,87573,980188,188989,32472,4914,911,5786,369,90918,821317,41413,004,580إجمالي المطلوبات

814,423403,54253,626124,6341,439,964)63,658()38,621()15,439()28,310(189,767الصافي

ج- مخاطر األسعار
يوجد لدى المصرف بعض االستثمارات المدرجة قيمتها 
العادلة من خالل قائمة الدخل، وتشتمل على االستثمارات 
فـــي الصنــاديــــق االستثماريـــة المتــداولـــة واالسـتثمــارات 
األخرى. تنشأ مخاطر األسعار نتيجة للتغيرات في األسعار 

المتداولة بالسوق الخاصة بالصناديق االستثمارية.
وحيــث أن هـذه االستثمارات هــي في عــدد محــدود مـــن 
الصناديق االستثمارية وهي غير هامة بالنسبة إلجمالي 
دوريًا،  بمراقبتها  المصرف  يقوم  االستثمارية،  المحفظة 
التغيرات في  أساس  بها على  االحتفاظ  وتحدد مخاطر 

األسعار السائدة بالسوق.
تتضمـن االسـتثــمــارات األخــرى علـى مخــاطــر متــدنيـــة أو 
مباشرة،  البيع  لغرض  أغلبها  يتم شراء  معدومة حيث 
وتتــم تــلك االســتثمــارات فقط في حـالــة وجــود أمــر بيــع 

مؤكد، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر متدنية.

د- المخاطر التشغيلية
هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج من نقص أو أخطاء 
من أحد اإلجــراءات الداخلية ، الموظفيــن، أنظمـة الحاسب 

أو قد تحدث من أحداث خارجية.

الكامنـــة فـــي معظــم أنشطـــة  المخـــاطـر التشغيليـــة 
المصــرف تتطلب إتبـــاع نهــج متكامــل لتحديــد وقيـــاس 

ورصد المخاطر التشغيلية.
تـم إنشــاء وحــدة المخــاطــر التشغيليــة التابعــة لقطـــاع 
المخاطر واالئتمان والتي تقوم بإدارة هذه المخاطر في 
المصــرف مـــن خـــالل إنشـــاء السيــاسـات، تطوير األنظمة، 
تطبيقها  لمراقبة  باإلضافة  األداء،  وقياس  األدوات  وضع 
بالمراقبة  والقيام  القطاعات  جميع  على  واستعمالها 

المستمرة والتوجيه.
هنـــاك ثــــالث إجـــراءات أســـاسيـــــة والخـــاصــة بالمخـــاطــــر 
التشغيليــة وهـــي تقييـــم مـــراقبـــة المخـــاطـــر الـــذاتــي، 
قاعــدة بيانات للخسائر التشغيلية، والتطبيق النهائي 
لمؤشــرات قيـــاس المخـــاطـــر والتـي صممـت مــن أجل أن 

تعمل على نحو يعزز بعضها البعض.
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27.  التركيز الجغرافي
أ - فيـمـــا يــلـي التوزيــــع الجغـــرافـــي للفـئـــــــات الرئيـسـيـــــة للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر 

االئتمان التابعة لها كما في 31 ديسمبر:

   2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون

الخليجي األخرى 
أوروباوالشرق األوسط

امريكا 
الشمالية

أمريكا 
الالتينية

جنوب
شرق أسيا

دول 
اإلجماليأخرى

الموجودات:

11,413,020-34,183----11,378,837نقدية وأرصدة لدى مؤسسة االنقد 

410,5373,9831,281,444-152514,946186,085165,741مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

148,707,005-5,801,294--137,182,7502,733,0422,989,919صافي التمويل

2,888,345-101,066-1,846,646724,43723,039193,157االستثمارات

6,347,0803,983164,289,814-150,408,3853,972,4253,199,043358,898اإلجمالي

المطلوبات:

1,787,6558,0626,102,073-3,649,873577,31018,25260,921مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

120,533,020-3,701,821----116,831,199ودائع العمالء

120,481,072577,31018,25260,9215,489,4768,062126,635,093اإلجمالي

1,667,08375,81223,997,192-21,810,872153,145222,93067,350التعهدات واإللتزامات المحتملة

مخاطر االئتمان )ظاهرة بمبالغ المعادل 
اإلئتماني( للتعهدات وااللتزامات المحتملة

12,267,585107,73922,7835,695-14,86757712,419,246

   2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون

الخليجي األخرى 
أوروباوالشرق األوسط

امريكا 
الشمالية

أمريكا 
الالتينية

جنوب
شرق أسيا

دول 
اإلجماليأخرى

الموجودات:

11,302,029-28,773----11,273,256نقدية وأرصدة لدى مؤسسة االنقد 

447,897262,1382,891,765-2,500525,36397,3691,556,498مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

140,676,723-4,631,812---103,662,88232,382,029صافي التمويل

1,610,406-174,429-567,125733,91217,071117,869االستثمارات

5,282,911262,138156,480,923-115,505,76333,641,304114,4401,674,367اإلجمالي

المطلوبات

1,502,73742,8947,901,630-2,217,9362,783,009109,7641,245,290مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,875,000-----1,875,000تمويل مرابحة مشترك من بنوك

116,611,043-2,969,385----11,641,658ودائع العمالء

4,472,12242,894126,387,673-115,859,5944,658,009109,7641,245,290اإلجمالي

15,852,123768,43651,2301,128,341968,814987,0192,340,52822,096,491التعهدات واإللتزامات المحتملة

مخاطر االئتمان )ظاهرة بمبالغ المعادل 
اإلئتماني( للتعهدات وااللتزامات المحتملة

7,297,481768,43650,6171,128,34131,314985,8652,340,52812,602,582
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تعكس مبالغ المعادل االئتماني المبالغ الناتجة عن تحويل التزامـات المصرف خارج قائمة المركز المالي الخاصة بالتعهدات 
قبــــل  مـــن  محـــددة  ائتمــانيــة  تحويل  معدالت  باستخدام  التمويــــالت  تحملهــــــا  التي  االئتمـــان  مخـــاطــر  إلى  واإللتزامــات 
المحتملة  االئتمان  مخـاطـر  لتغطيــة  االئتمانيــة  التحويل  معـدالت  اســتخدام  يتــم  السعــودي.  العــــربي  النقـــد  مؤسســــة 

نتيجـة قيام المصرف بالوفاء بالتزاماته.

ب - فيما يلي التوزيع الجغرافي للتمويالت غير العاملة ومخصص خسائر التمويالت كما في 31 ديسمبر:

   2009                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

التمويالت 

غير العاملة

مخصص خسائر

التمويالت

صافي التمويالت 

غير العاملة

1,678,791)2,187,590(3,866,381المملكة العربية السعودية

           -                 -          -أوروبا

           -                 -                   -       أمريكا الشمالية

1,678,791)2,187,590(3,866,381اإلجمالي

   2008                                                                           )بآالف الرياالت السعودية(

التمويالت 

غير العاملة

مخصص خسائر

التمويالت

صافي التمويالت 

غير العاملة

1,334,502)1,431,980(2,766,482المملكة العربية السعودية

           -                 -          -أوروبا

           -                 -                   -       أمريكا الشمالية

1,334,502)1,431,980(2,766,482اإلجمالي

أنظر ايضاح رفم )7_ج( للتمويالت العاملة.
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28. القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

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

المستــوى 1: األسعــــار المتداولـــة في األســـواق المـالـيـــة النشطة لنفس اإلدارة )بدون تعديل أو اضافات(
المستوى 2: األسـعــــار المتـداولـــة فـــي األســـواق المــاليــــــــة النشطـة لموجـــودات ومطلوبات مماثلـــة أو طــرق تقييـــم أخرى يتم 

تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.  
المستوى 3: طرق تقــويـــم لم تحـــدد أي مـــن مدخالتهـــــا الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

فيما يلي تحلياًل بالموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة:

                                                                                   )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة 

1,959,3602,888,345          -928,985من خالل قائمة الدخل الشامل

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل 
موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في 

ذلك وبشروط تعامل عادل.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، 
المالية  القوائم  المدرجة في  القيمة  ال تختلف جوهريًا عن 
وإلى  المستحق من  للتمويل  العادلة  القيمة  إن  الموحدة. 
جوهريًا  تختلف  ال  المطفأة،  بالتكلفة  والمسجل  البنوك 
عن القيمة الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية ألن 
مالية  ألدوات  السوق  في  حاليًا  السائدة  العموالت  أسعار 
مماثلة ال تختلف كثيرًا عن األسعار المتعاقد عليها وعلى 

المدى القصير األجل بالنسبة للتمويل من وإلى البنوك.

التقويم  طرق  من  عليها  الحصول  يتم  التي  القيمة  إن 
المعنية يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة لألداة المالية. 
التي يتم  المعاملة والقيمة  الفرق بين سعر  إلى  ويشار 
الحصـول عليهـــا مــن طريقـــة التقويـــم بـ »ربح أو خسارة 
اليـــوم الواحد«. إن هـذه المعاملـــة يمكن إطفاؤهـــا على 
مــدى فترة المعاملة أو تأجيلهــا لحيــن إمكانيــــة تحديد 
القيمــة العـادلـــة لألداة المالية باستخــدام بيانــات قابلـــة 
إثبات  يتم  اإلستبـعـــاد.  خالل  من  تحققها  أو  للمالحظة، 
مباشرة  العادلة  القيمة  على  الحقًا  تطرأ  التي  التغيرات 
في قائمــة الدخـــل بــدون عكــس »أربـــاح أو خسائـر اليوم 

األول« المؤجلة.
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 29. المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامل المصــرف خـــــالل دورة أعمالــه العادية مع أطراف ذات عالقــة. وتخضـــع تلك المعامــالت مع األطــراف ذات عالقـة للنسب 
المنصــوص عليهــــا فــي نظــــام مراقبـــة البنوك والتعليمات الصــادرة عن مؤسســـة النقد العربي السعودي. ويبين ما يلي 

طبيعة وأرصدة تلك المعامالت التي تمت معهم كما في 31 ديسمبر:

                                                                                   )بآالف الرياالت السعودية(

         2008         2009نوع المعاملةالجهة ذات العالقة

دائنمديندائنمدين

-309,512-325,672اعتمادات*أعضاء في مجلس اإلدارة

-905,437-784,973كمبياالت مشاركة*

-2,833,175-3,073,303متاجرة

-2.063--كمبياالت مرابحة*

66,113351,69444,833236,817جاري

-274,087312,464خطابات ضمان*

---8,719كمبياالت قبول*

17,884---استثمار مباشر

-66,000-66,000ضمان*

شركات ومؤسسات بكفالة
أعضاء في مجلس اإلدارة

-677,031-485,175متاجرة

---5,121اعتمادات*

---626كمبياالت مشاركة*

-46,968-3,819خطابات ضمان*

211,687-6,706-جاريصناديق المضاربة )أنظر إيضاح 32(

2,453,245-4,025,270-مضاربة*

-161,921-243,945إستثمارات في صناديق

مساهمين رئيسيين آخرين يملكون أكثر
من %5 من رأس مال المصرف 

1,544,359-1,515,469-استثمار مباشر

7,327-17,447-جاري

62,638-70,926-استثمارات في صناديق

12,906-12,928-مطلوبات أخرى

*بنود خارج قائمة المركز المالي
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                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

124,677178,977دخل التمويل

131,019دخل العمليات األخرى

13,17510,257رواتب و مزايا الموظفين )تذاكر سفر(

1,5262,396مصروفات إيجارات ومباني

2,9713,075مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

47,875313,356إستثمارات عمالء

10,90211,399حسابات جارية معادن

58,777324,755اإلجمالي

                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

22,60327,346مزايا قصيرة األجل

1,3171,209مخصص مكافأة نهاية خدمة

المالية  القوائم  والمدرجة في  العالقة  األطراف ذات  بالمعامالت مع  المتعلقــــة  والمصــــاريــــف  باإليـــرادات  تحليــاًل  يـــلي  فيمـــا 
الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

30. أموال المضاربة
فيما يلي تحلياًل بأموال المضاربة كما في 31 ديسمبر:

فيما يلي تحلياًل بالتعويضات التي تم قيدها أو دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنتين المنتهيتين 
في 31 ديسمبر:

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

20092008

 64,81055,449الرصيد في بداية السنة

 18,91230,198االضافات خالل السنة

)20,837()5,516(المصروف خالل السنة

 78,20664,810الرصيد في نهاية السنة

31. اإليرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة
يبين ما يلي حركة حسـاب األعمــال الخيريـة الظاهر رصيده ضمن المطلوبـات األخـرى )أنظر إيضاح 15(:

32. خدمات إدارة االستثمار
يقدم المصرف خدمات استثمارية لعمالئه. وقد تم إنشاء 
وتقوم  مختلفة  استثمارية  مجاالت  في  مضاربة  صناديق 
كما  الصناديق  تلك  بإدارة  المصرف  لدى  االستثمار  إدارة 
المصرف.  مع  بالمشاركة  أموالها  من  جزء  استثمار  يتم 
المالية لهذه الصناديق ضمن  القوائم  هذا وال يتم إدراج 
المصرف  الموحدة للمصرف. وتدرج حصة  المالية  القوائم 
في هذه الصناديق ضمن االستثمـارات المتنوعة كما يتم 
العالقة.  ذات  األطراف  مع  المعامـالت  اإلفصاح عنها ضمن 
وقد بلغ رصيد المبالغ المستثمرة بالمشاركـة مع المصرف 
من تلك الصناديق االستثماريـة كما في 31 ديسمبر 2009 
مبلغ 4,025,270 ألف ريال سعودي )2008: 2,453,245 ألف 

ريال سعودي(.

33. كفاية رأس المال 
اإللتزام  في  المال،  رأس  إدارة  عند  المصرف،  أهداف  تتمثل 
النقد  مؤسسة  قبل  من  الموضوع  المال  رأس  بمتطلبات 

على  المصرف  مقدرة  على  والحفاظ  السعودي،  العربي 
المحاسبي،  اإلستمرارية  لمبدأ  وفقًا  العمل  في  اإلستمرار 

والحفاظ على وجود رأس مالي قوي.

المال  رأس  واستخدام  المال  رأس  كفاية  مراقبة  يتم 
النظامي يوميًا من قبل إدارة المصرف: تتطلب التعليمات 
االحتفاظ  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  عن  الصادرة 
بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي 
رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر 8%.

يقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك باستخدام 
النقد  مؤسسة  قبل  من  المحددة  والمعدالت  المنهجية 
رأس  كفاية  قياس مدى  يتم  وبموجبها  السعودي  العربي 
المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع قائمة المركز 
وذلك  المحتملة  واإللتزامات  والتعهدات  الموحدة،  المالي 
إلظهار مخاطرها النسبية كما في 31 ديسمبر 2009 و2008.
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                                                                                      )بآالف الرياالت السعودية(

20092008

129,319,360117,273,012مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر

17,946,35517,932,387مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر

11,699,7381,576,300مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر

158,965,453136,781,699إجمالي الركيزة األولى - للموجودات المرجحة المخاطر

21,973,65620,468,640رأس المال األساسي

8,701,5779,506,962رأس المال المساند

30,675,23329,975,602إجمالي رأس المال األساسي والمساند

نسبة معدل كفاية رأس المال:

%14,60%13,82األساسي

%21,39%19,30األساسي والمساند

34. أرقام المقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية كي تتماشى 
مع تبويب السنة الحالية. تحديدًا تم تصنيف بند االستثمارات 
إلى بندين منفصلين، وهما التمويل واالستثمارات بناًء على 

متطلبات نظامية.

35. األحــداث الالحقــــة لتـاريـخ قائمــة المركـز 
المالي الموحدة

اقترح مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
18 يناير 2010م توزيع أرباح على المساهمين عن النصف 
الثاني من السنة المالية الحالية بمبلغ صافي قدره 2.250 
مليون ريال سعودي، بعد حسم الزكاة على المساهمين، 
الواحد. ويخضع  ريال سعودي للسهم   1.50 وذلك بواقع 
غير  العمومية  الجمعية  العتماد  اإلدارة  مجلس  اقتراح 

العادية للمصرف في اجتماعها القادم.
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36. التغيــرات المستقبليــة في أطــر إعـداد 
التقارير المالية الدولية 

الدولي  للمعيار  المبكر  االتباع  عدم  المصرف  قرر  لقد 
الخاص بالتقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية -  والذي 
يتعين على المصرف اإللتزام به اعتبارًا من السنة المالية 

التي تبدأ في 1 يناير 2013م.

37. اعتماد مجلس اإلدارة
بتاريخ  الموحدة  الماليـة  القوائـم  اإلدارة  مجلس  اعتمد 

3صفر 1431هـ )الموافق 18 يناير 2010م(.

38. إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل )2( 
)غير مراجعة( 

يجــب   ،2 بازل  لجنــة  توصيـــات  مــن   3  – للركيزة  طبقــًا 
ستكون  والنوعية.  الكمية  اإلفصاحات  ببعض  القيام 
عـلى  المصرف  موقع  على  موجودة  اإلفصاحات  هذه 
وكــذلـك   ،www.alrajhibank.com.sa اإلنتـــــرنــت: 
النقد  مؤسسة  لمتطلبات  طبقًا  السنوي،  التقرير  في 

العربي السعودي.
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أعلى نسبة 
توظيف بين المصارف
أكثر من 7,500 موظف
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الجدول )1(
نطاق التطبيق

في  الراجحي  مصرف  على  التقرير  هذا  ينطبق  أ( 
المملكة العربية السعودية.

ب( تم توحيد النتائج المالية لجميع الشركات التابعة 
للصرافة  الراجحي  شركة  نتائج  نشر  عند  بالكامل 
وفيما  السعودية،  العربية  المملكة  في  واالستثمار 

يلي وصف موجز للشركات التابعة:

1. شركة الراجحي للخدمات المالية المحدودة:
العربية  المملكة  في  2007م  عام  في  تأسست 
السعوديــة، وهـي شـركـة تـابعـة مملـوكة بالكـامــل 
لمصــــرف الراجـحـــي، وتعـمــل فـــي إدارة الصـنـــاديـــق 

المشتركة، والوساطة، وتمويل الشركات.
2. شركة الراجحي للتنمية المحدودة، الرياض:

األراضي  في  لالستثمار  2000م  عام  في  تأسست 
بنسبــة  ممـلـوكــة  وهـي  والعقــارات،  والمبــانــي 

%99 لمصرف الراجحي.
3. شركة الراجحي للصرافة واالستثمار المحدودة، ماليزيا:

تأسست في عام 2006م، وتقدم خدمات المصرفية 
بالكامل  مملوكة  وهي  ماليزيا،  في  اإلسالمية 

لمصرف الراجحي.

على  رئيسة  أخرى  عوائق  أو  قيود  هناك  توجد  ال  ج( 
تحويل األموال أو رأس المال النظامي ضمن المجموعة، 
غير أن ذلك مشروط بالحصول على جميع الموافقات 
الداخلية والخارجية من جهات الصالحية ذات العالقة.

 
الجدول )2(

هيكل رأس المال

يتكون رأسمال مصرف الراجحي من:
1. 1,500,000,000 سهم عـــــادي مدفوعـــــة بالكامـــــل، 

بقيمة أسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم.

الجدول )3(
كفاية رأس المال

على  المصرف  لقدرة  مقياس  المال  رأس  كفاية  تعتبر 
بمصالح  اإلخالل  دون  محتمل  طارئ  حدث  أي  مواجهة 
األعمال  قطاعات  مختلف  في  االئتمان  وضخ  المودعين، 
المصرف  المال  رأس  كفاية  تساعد  حيث  المصرف،  في 

على تعزيز االستقرار المالي وثقة المساهمين.

يهدف المصرف إلى تعزيز قيمة استثمارات مساهميه من 
خالل هيكل مثالي لرأس المال من شأنه حماية مصالح 
الجهات المستفيدة تحت أقصى الظروف، كما يتيح مجاالً 
كافيًا للنمو، وفي نفس الوقت يكون ملبيًا للمتطلبات 

النظامية، ويحقق عوائد معقولة للمساهمين.

على  وذلك  المال،  رأس  إلدارة  رئيسة  أهداف  ثالثة  هناك 
النحو التالي:

خالل  من  للمصرف  المستقبلي  االستقرار  من  التأكد   .1
غير  الخسائر  لتغطية  كافي  رأسمال  على  المحافظة 

المتوقعة.
2. تعزيز االستخدام الفعال لرأس المال من خالل تحسين 

العوائد المرجحة بالمخاطر.
3. تحفيز عملية صنع القرار واإلدارة المسبقة للمخاطر من 
خالل التوزيع الفعال لرأس المال على قطاعات األعمال.

المال،  رأس  من  المختلفة  األنواع  بقياس  المصرف  يقوم 
كما يلي:

المال  رأس  لقياس  يستخدم  النظامي:  المال  رأس   .1
الجهة  وتقوم  اإلعسار،  المصرف من  لحماية  المطلوب 
– ساما(  اإلشرافية )مؤسسة النقد العربي السعودي 
بتقديم القواعد واإلرشادات للبنوك حول كيفية قياس 
النموذجية  المعايير  تضع  كما  النظامي،  المال  رأس 
التقارير  إعداد  في  المنهج  هذا  ويستخدم  للمصارف، 
وتعليمات  أنظمة  مع  يتمشى  وبما  اإلشرافية  للجهة 

ساما.
المال  رأس  لقياس  يستخدم  المحاسبي:   المال  رأس   .2
ما  بحسب  وذلك  الملكية  حقوق  في  يتمثل  والذي 
تحدده القواعد المحاسبية، وبالتالي فإن هذا المقياس 
المدفوع،  المال  رأس  إجمالي  من  باألساس  يتكون 
واحتياطي  المرحلية  واألرباح  المؤهلة،  واالحتياطيات 

إعادة التقييم.

اإلفصاح السنوي لمتطلبات بازل )2(
31 ديسمبر 2009 
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3. رأس المـــــــال النظامــي/القـانـونـي: يستخــــدم لقيــــاس 
رأس المال المطلوب للمصرف ليكون قادرًا على العمل 
رأس  من  األدنى  الحد  تحديد  ويتم  قانونية،  بصورة 
ويتضمن  اإلشرافية،  الجهة  قبل  من  النظامي  المال 

غالبًا رأس المال األساسي واألرباح المحتفظ بها. 

يستخدم مصرف الراجحي حاليًا المنهج المعياري لقياس 
المنهج  هذا  وسيستخدم  المال،  رأس  كفاية  معدل 
المال  رأس  استخدام  إلى  المصرف  انتقال  موعد  لحين 

االقتصادي.

متطلبات اإلفصاح النوعي العام
الهيكل التنظيمي إلدارة مخاطر االئتمان

وهيكل  واإلجراءات  )السياسات  الشركات  حوكمة  أ( 
الحوكمة(:

وثقافة  عمليات  مع  المخاطر  إدارة  عمل  أطر  تتكامل 
استباقي،  المخاطر بشكل  إدارة  وتتم  الراجحي،  مصرف 
تشتمل  حيث  بالمرونة  المخاطر  إدارة  عمل  أطر  وتتميز 
على األنشطة الجديدة التي يقوم بها المصرف، ويطبق 
المصرف أطر عمل تشمل إدارة المخاطر وقد تم تبليغها 
واالطالع عليها من قبل مجلس اإلدارة وقطاعات األعمال، 
تحقيق  في  المصرف  لدى  العمل  إستراتيجية  وتتمثل 
قويًا  ماليًا  شريكًا  المصرف  يكون  بأن  المنشود  الهدف 
يتمتع بالبصيرة والشفافية في قبول المخاطر، وهو األمر 

الذي تدعمه أطر عمل حوكمة المخاطر لدى المصرف.
واللجان  الهيئات  من  المخاطر  حوكمة  هيكل  يتكون 
التــاليــة: مجلـس اإلدارة، واللجـنــة التـنفيــذيــة المنـبثقـــة 
المجلس،  عن  المنبثقة  المراجعة  ولجنة  المجلس،  عن 
ولجنة اإلدارة العليا، ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات، 
ولجنــة االئتـمـــان، ولجنـــة إدارة المعــالجـــات، ولجنــة إدارة 
المعلومات، ولجنة  لتقنية  التوجيهية  واللجنة  المخاطر، 
المشتريات، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة االلتزام، ولجنة 

الترشيحات و المكافآت والهيئة الشرعية العليا.

االئتمان  إدارة  أنشطة  التالية على جميع  المبادئ  تطبق 
والمخاطر:

االئتمـــان  إدارة  1. االستقاللية: هنــــاك فصـــل واضــح بين 
والمخاطر وقطاعات األعمال، وتتطلب جميع األنشطة 
التي تلزم المصرف قانونيًا أو أخالقيًا بمراكز ذات مخاطر 
الموافقـــة المسبقــة مــن قبــل األشـخـــاص المفـوضيـن 
من  تتكون  والتي  الصالحية  ذات  االئتمانية  اللجان  أو 
أعضاء يمثلون كاًل من إدارة المخاطر وقطاعات األعمال.

والمخاطر  االئتمــان  إدارة  هيــاكــل  تتميــز  الشفافيــة:   .2
والسيـــاســـات واإلجــــراءات بالشفـــافيــــــة وتقـــوم عـلى 
عليهــا  واالطــالع  تبليغهـــا  يتـــم  مباديءمتماثـلـــة 

بشكل جيد من قبل جميع المستويات.
3. صالحيـــة الموافقـــات االئتمــانيـــة: يتــم منــح التفـويــض 
بصالحية االعتماد/الموافقات االئتمانية لألفراد واللجان 

من قبل مجلس اإلدارة.
المتعلقة  االلتزامات  اعتماد  يتم  المشتركة:  التواقيع   .4
على  مفوضين  شخصين  قبل  من  المخاطر  بقبول 

األقل.
العالقة  ذات  األعمال  قطاعات  تتحمل  المسؤولية:   .5
من  جزءًا  يشكل  وهذا  عملية،  أي  ومنافع  مخاطر 

أهداف األداء الرئيسة.

إدارة  المصرف من خالل مجموعة  المخاطر في  إدارة  تتم 
االئتمان  مخاطر  مدير  يرأسها  والتي  والمخاطر،  االئتمان 
إدارة  مجموعة  وتتكون  التنفيذي،  للرئيس  يتبع  الذي 
االئتمــان والمخـــاطــر مـن إدارة ائتمــان الشـركـات ، وإدارة 
والمخاطر  االئتمانية  المحافظ  تحليل  وإدارة  المخاطر، 
تقنيــة  ومشــاريـــع  االئتمـــان  وسياســة  المال،  ورأس 

المعلومـــات، وإدارة ورقابة االئتمان.

تتكون أنشطة مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر مما يلي:
وذلك  للمخاطر،  حدود/التعرض  واعتماد  تقويم   •
ضمن نطاق الجهات ذات الصالحية )أو رفع التوصيات 
لجهات الصالحية األعلى في حالة وجود مخاطر أكبر(، 

وذلك بشكل مستقل عن قطاعات األعمال
بسياسات  االلتزام  ومراقبة  وتوجيه،  وتبليغ  تطوير   •

االئتمان الشاملة
األعمال  التوصيات بشكل مشترك مع قطاعات  رفع   •
كافة  لقبول  المصرف  قدرة  عن  اإلدارة،  مجلس  إلى 

أنواع المخاطر
• اإلدارة اليومية لجميع وظائف المخاطر األخرى، بما في 
المتعلقة  التقــاريـر  وإعــداد  ومتــابعـــة  مراقبـــة  ذلك 
الداخلية  الرقابة  ألغراض  وذلك  المخاطر،  بحدود 

وااللتزام بالمتطلبات النظامية

1(   مخاطر االئتمان:
مخاطر االئتمان هي المخاطر المحتملة لخسارة اإليرادات، 
أو  لتخلف  نتيجة  المال  ورأس  للتمويل،  األصلي  والمبلغ 
عدم قدرة المقترض أو الطرف اآلخر على االلتزام بشروط 
عقــد التسـهيـــالت االئتــمـــانيـــة )التمـويــل( أو األنشــطـــة 

االستثمارية.

أكبر  تعتبر  التي  االئتمان  مخاطر  مع  المصرف  يتعامل 
المخاطر التي يواجهها المصرف، على النحو التالي:

تخضع جميع العمليات االئتمانية والتي تشمل الموافقة 
التصنيف،  االئتمان،  إدارة  التسهيالت،  إطالق  االئتمانية، 
لسياسة  جميعها  تخضع  وشطبها،  الديون  معالجة 
قبل  من  مراجعتها  تتم  والتي  المصرف،  لدى  االئتمان 

إدارة المخاطر واعتمادها من مجلس اإلدارة.
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من  مستقل  بشكل  التمويل  طلبات  كل  مراجعة  تتم 
قبل إدارة مخاطر االئتمان، والتي إما أن تقوم بالموافقة 
حدود  ضمن  من  كان  ما  إذا  وذلك  التمويل  طلب  على 
الصالحيـــة، أو تقـــوم بـــرفــع توصيــاتهـــا لجهـة الصـالحيـــة 

األعلى.

بحد  االئتمانية  الشركات  تسهيالت  جميع  مراجعة  تتم 
أدنى مرة واحدة بالسنة.

والمناطق  المقابلة،  األطراف  مخاطر  تركز  إخضاع  يتم 
الجغرافيــــة، والقطــاعــــات، إلرشــادات وتوجيهـــات الجهة 
اإلشرافيـــة والحــــدود المنصــــــوص عليهـــا فــي سياســـة 

االئتمان لدى المصرف.

يتم تصنيـــف مخـــاطــــر الشركـــات االئتمانيـــة باستخـــدام 
طريقة تصنيف المخاطر الداخلية لتقديم الدعم للقرارات 

المتعلقة باالئتمان.

2(   مخاطر السوق:
مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناشئة عن المراكز 
داخـــل وخــــارج قائمــــة المــركـــز المـالــي بسبــب الحـركـــات 
السوق  مخاطر  إدارة  وتتم  السوق،  أسعار  في  السلبية 
عن  والتبليغ  وضبط  ومراقبة  وتحديد  تحليل  خالل  من 
وتتكـون  المصرف،  تعرض  النـاتجــة من  األنشطــة  جميـع 
الربحية،  معدالت  مخاطر  من  السوق  مخاطر  مكونات 
ومخاطر الصرف األجنبي، ومخاطر أسعار األسهم )أدوات 

الملكية(، ومخاطر أسعار السلع.

أ(   مخاطر معدالت الربحية:
على  المحتمل  األثر  إلى  الربحية  معدالت  مخاطر  تشير 
الناشيء عن تغييرات  الصافي للمصرف  الدخل  هامش 

في معدالت العوائد في السوق.
يدير المصرف مخاطر معدالت الربحية من خالل تضمين 
الموجودات والمطلوبات  إدارة  التي حددتها لجنة  القيم 
األثر  تقويم  خالل  من  األسعار  بمخاطر  يتعلق  فيما 
المحتمل لتغيير معدالت الربحية في السوق بمقدار 200 

نقطة أساس.

ب(   مخاطر الصرف األجنبي:
السلبية  الحركات  أثر  إلى  األجنبي  الصرف  مخاطر  تشير 
في أسعار صرف العمالت األجنبية الناشئة من العمليات 
الصرف  مراكز  وتكون  لعمالئه،  المصرف  ينفذها  التي 
األجنبي على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق 
محددة  حدود  مقابل  مراقبتها  وتتم  يومي،  بشكل 

سلفًا.
تكون عمليات الصرف األجنبي الخاصة بالعمالء مدفوعة 
قليلة  اإلجمالية  مخاطرها  وتكون  الخارجية،  بالحواالت 

مقارنة بأحجام الحواالت في السوق.

ج(  مخاطر أسعار األسهم / مخاطر أسعار السلع:
الحركات  عن  ينتج  قد  الذي  األثر  هو  األسهم  مخاطر 
هذا  األسهم،  مراكز  على  األسهم  أسعار  في  السلبية 

علمًا أن مراكز األسهم المفتوحة تعدل بالقيمة السوقية 
بشكل منتظم.

تتكون محفظه األسهم على شكل صناديق استثمارية 
مخاطـر  وتنشـأ  المباشــر.  االستثمــار  مــن  محـدود  وعـدد 
الصناديق االستثمارية عند قيام المصرف بطرح صناديق 
جديدة مدارة من قبل مدير موجودات خارجي، حيث يطلب 
االلتزام  المصرف  من  غالبًا  الخارجيون  الموجودات  مدراء 
االستثمارية،  الصناديق  وحـدات  مـن  محـدد  عــدد  بجمـع 
عميل  إلى  الصناديق  وحدات  ببيع  المصرف  قيام  وأثناء 
به  االلتزام  تم  الذي  المبلغ  بين  بالفرق  يحتفظ  فإنه  ما، 
والمبلغ المباع للعميل في دفاتره، وتعتبر هذه األسهم 
من االستثمارات طويلة األجل، وهي متوافقة مع أحكام 
الشريعة، كما يتعرض المصرف إلى مخاطر التغيرات في 
أسعار الصناديق االستثمارية الموجودة في دفاتره، ويتم 
المالية،  اإلدارة  يوميًا من قبل  االستثمارات  تحديث قيمة 

وال تعتبر جوهرية.
تشير مخاطر السلع إلى مخاطر الخسارة التي قد تنشأ 
تقويم  إعادة  ويتم  السلع،  أسعار  في  الحركات  جراء 
في  التغييرات  لتحديد  منتظم  بشكل  السلع  محفظة 

القيمة السوقية بسبب تغير الظروف االقتصادية.
وبصفتــه مصـرفـــًا إسالميـــًا، فــإن مصــرف الراجحــي يقـوم 
بشراء وبيع السلع لتسهيل معامالت العميل للتأكد من 
توافقها مع أحكام الشريعة، ال يقوم المصرف بالمتاجرة 
في السلع لمصلحته الشخصية. غالبًا ما تقتصر المخاطر 
التــي يتعـــرض لهــــا المصـــرف علــى التقلبـــات فـي أسعار 

السلع لمدة 1-2 ساعة فقط، وتعتبر غير هامة.

3(   مخاطر السيولة:
المصرف  قدرة  عدم  احتمال  إلى  السيولة  مخاطر  تشير 
على دفع التزاماته )متطلبات التمويل( عند استحقاقها 
لعدم تمكنه من تحويل الموجودات إلى نقدية، أو لعدم 
قدرته على استقطاب أموال كافية، أو إذا تمكن من ذلك، 
يؤثر على  عالية جدًا، مما قد  بتكلفة  األموال  تأتي هذه 
مداخيله ورأسماله )فجوات أو عدم تطابق في التدفقات 
النقدية بتكلفة معقولة( إضافة لذلك، فقد تنشأ مخاطر 
المخاطر  مقاصة  على  المصرف  قدرة  عدم  من  السيولة 
يجبر  قد  مما  حاليًا،  يقتنيها  التي  الموجودات  مقابل 
هذه  لكون  نظرًا  بخسارة  موجوداته  بيع  على  المصرف 
الموجودات غير قابلة للتسييل أو ألن السوق يواجه أزمة 

سيولة.

السيولة وهي  أنواع من مخاطر  لثالثة  المصرف  يتعرض 
على النحو اآلتي: 

1( مخـــاطــر السيــولة اآلجلـــة واالستــرداد: تنشــأ مخـــاطــــر 
السيولة اآلجلة عند عدم وجود تطابق بين المدفوعات 
غير  تأخيرات  هناك  تكون  وقد  والصادرة.  الواردة 
متوقعة في تسديد الدفعات )مخاطر السيولة اآلجلة(، 
أو وجود تدفقات مرتفعة لدفعات صادرة وغير متوقعة 

)مخاطر االسترداد(.
من  النوع  هذا  يتعلق  الهيكلية:  السيولة  مخاطر   )2
مخاطر السيولة باحتمال تغير تكاليف الحصول على 
عندما  وذلك  السيولة  فجوة  إقفال  لغرض  السيولة 
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انخفاض  بسبب  تكلفة  أكثر  التمويل  إعادة  يصبح 
المالءة االئتمانية للمصرف.

3( مخاطر السيولة في السوق: تنشأ مخاطر السيولة في 
السوق في حالة عدم استطاعة بيع أحد المراكز ضمن 
بخصم،  لكن  بيعه  يمكن  أو  المرغوبة  الزمنية  الفترة 
وهذه الحالة تنطبق خصوصًا على األوراق المالية في 

األسواق التي ال تتوفر فيها سيولة.  

4( المخاطر التشغيلية:
أو  نقص  من  تنتج  قـــد  التــي  الخســـائــــر  مخـــاطـــر  هــي 
أو  الموظفين،  أو  الداخلية،  اإلجـــراءات  أحــد  مـــن  أخطــاء 
أنظمــة الحــاسـب أو قــد تحــدث مـن أحـداث خارجية، وقد 
لقطاع  التابعة  التشغيلية  المخاطر  وحدة  إنشاء  تم 
المخاطر واالئتمان، والتي تقوم بإدارة هذه المخاطر في 
األنظمة،  وتطوير  السياسات،  وضع  خالل  من  المصرف 
تطبيقها  لمراقبة  باإلضافة  والمنهجيات،  األدوات  ووضع 
بالمراقبة  والقيام  القطاعات  جميع  من  واستخدامها 
مجموعة  لجنه  إنشاء  تم  وقد  والتوجيه،  المستمرة 

المخاطر التشغيلية التابعة للجنة إدارة المخاطر.

مخاطر االئتمان

مخاطر تعثر الطرف اآلخر:
قــام المصــــرف باحتســـاب مخــاطــر تخلــف الطـــرف اآلخـــر 
كجــزء مـــن متطلبــات الركيـزة األولى من متطلبات بازل 
المصرف  وسيستمر  المعياري،  المنهج  باستخدام   2
الذي  المال  رأس  مبلغ  لتحديد  المنهج  هذا  باستخدام 

سيحتفظ به لقاء مخاطر تعثر الطرف اآلخر.

أوزان  يتــم تحـديــد  المعيــــاري،  المنهــج  وبمـوجـــب هـــذا 
المخــاطـر ألنواع محــددة مـن المخــاطــر االئتمانيــة بشكــل 
أســـاسي بنـــاء علــى التصــنيـــف الخــارجـي المعطى من 
وكـاالت التصــنيـف االئتمــانــي للعمــالء الملتــزميــن الذين 
ليـس لهـم تصنيف خارجي، وبعد ذلك يتم ضبط مخاطر 

التعثر وفقًا لمتطلبات رأس المال.

رأس  متطلبات  الحتساب  أساليب  عدة  استخدام  يتم 
المال للحد من مخاطر االئتمان، وتتشمل تلك األساليب 
على الضمانـات الماليـــة مثــل: النقديـة واألسهم، وأشكال 

محددة من الضمانات العينية مثل: العقارات والكفاالت.

المعياري  المنهج  المصرف يستخدم  فإن  المجمل،  وفي 
الحتســـاب رأس الـمــال المصــاحــب لذلـك، غيــر أنـــه يتـــــم 
الركيزة  بموجب  المطلوب  اإلضافي  المال  رأس  احتساب 
قبل  من  المطورة  الداخلية  النماذج  باستخدام  الثانية 

المصرف.

المعالجة الرأسمالية للمخاطر:
وفقًا لإلرشادات والتوجيهات الصادرة من ساما والمتعلقة 
إلى  المخاطر  يصنف  المصرف  فإن  المعياري،  بالمنهج 

الفئات التالية:

مؤسسة  تطلب  الدولة(:  )مخاطر  السيادية  المخاطر   .1
في  العاملة  البنوك  من  السعودي  العربي  النقد 
بدول  تتعلق  سيادية  لمخاطر  والمعرضة  المملكة 
أخرى )بما فيها المعايير المنصوص عليها في بازل-

2( أن تستخدم وزن المخاطر التفضيلي المعين لتلك 
الدولة من قبل الجهة اإلشرافية الوطنية فيها.

2. المطــالـبـــات علـى البنـــوك وشــركـــات األوراق الماليــــــة 
تستخدم الخيار الثاني بموجب تعليمات بازل 2.

إرشادات  مع  متوافقة  التالية  الفئات  تكون  أن  يجب   .3
وهي   2 بازل  اتفاقية  على  القائمة  ساما  وتوجيهات 
والتطــويـــر،  التنميــــة  مصـــارف  التــالـي:  النحـو  على 
والمطـالبـات على الشركــات، والمطالبــات على محافظ 
المضمونـــة بعقــارات، والمطالبــات  األفراد غيــر  تمويل 
والمطالبــات  سكنيــة،  عقــارات  برهن  المضمونة 
والتسهيالت  تجارية،  عقـــارات  برهــن  المضمونــة 
المركز  قائمة  خارج  والبنود  المستحقة،  االئتمانية 
إرشادات  مع  متوافقا  يكون  أن  يجب  ذلك  المالي، كل 

وتوجيهات ساما القائمة على اتفاقية بازل 2.

الجدول )4(

مخاطر االئتمان – إفصاحات عامة لجميع المصارف

الســداد«  »متــأخــرة  التمويـــل  أرصـــدة  تعريــف   .1
و»منخفضة القيمة«: 

لألغراض المحاسبية:
التسهيالت االئتمانية المستحقة السداد منذ 90 يومًا أو 
المتأخر  االئتمانية  التسهيالت  بينما  متأخرة،  تعتبر  أقل 

سدادها عن 90 يومًا تعتبر »منخفضة القيمة«.

ألغراض بازل 2:
الممول لن يقوم  الطرف  أن  للمصرف  ترجح  متى ما   •
اللجوء  دون  المصرف،  تجاه  التزاماته  كامل  بسداد 
تسييل  مثل  إجراءات  اتخاذ  إلى  المصرف  قبل  من 

الضمانات )إن وجدت(.
90 يوم  االئتمانية ألكثر من  التسهيالت  تأخر سداد   •

ألي التزام ائتماني تجاه المصرف.  

2. وصف المنهجيات المتبعة في المخصصات الخاصة 
والعامة واألساليب اإلحصائية:
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منفرد  بشكل  هامًا  يعد  الذي  التمويل  مراجعة  يتم  أ. 
كتمويل الشركات على حده للتأكد إذا ما كانت قيمة 
انخفاض  طرأ  تمويل  وكل  انخفضت،  قد  التمويل 
محدد في قيمته يجنب له احتياطي محدد، مع األخذ 
في االعتبار التدفقات النقدية المحتمل استردادها أو 
قيمة  خصم  بعد  التمويل  من  مستقباًل  استرجاعها 

الضمانات
ب. يتــم وضـــع إجمــالـــي التمــويـل/التسـهيالت االئتمـانيـة 
الهامة والتي لم تنخفض قيمتها في مجموعة واحدة، 
يتم  دراسة  على  بناًء  لها  مخصصات  احتساب  ويتم 

إجراؤها اعتمادًا على األداء السابق للمحفظة
ج. األصـول التي ال تعتبر هـامة بصفـة فرديـة، مثل تمويل   
يتــم  )التجـــزئــة(،  األفـــراد  بقطـــاع  الخــاص  المصـــــرف    
تكـويـــن مخصص له بناًء على تحليالت أداء المحفظة 

الخاصة بها

3. مناقشة سياسة إدارة االئتمان لدى المصرف:
أهمية،  المصرف  أكثر مخاطر  االئتمان من  تعتبر مخاطر 
تمثل في  التي  االئتمان  لمخاطر  المصرف  يتعرض  حيث 
بالوفاء  المالية  العملية  في  اآلخر  الطرف  مقدرة  عدم 
بالتــزامــاتــه، ممــا يــــؤدي إلــى تكبـــــد المصــــــرف لخســـــارة 
ماليــــة، وتنشــــأ مخاطــر االئتمـان بصــورة أساسيــة جراء 
التمويل )التسهيالت المقدمة للعمالء( ومن االستثمارات 
لدى المؤسســات الماليــــة والودائـــع لــدى البنــوك األخــــرى، 
كما هناك مخاطر ائتمان في بعض األدوات المالية خارج 
قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات، واالعتمادات 
تسهيـــالت  بمنــــح  وااللتـــزامات  والقبـــوالت،  المستنديـــة 
ائتمانية، وتتم متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان من قبل 
مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير 

بشأن األنشطة التمويلية للمصرف.

أ-  قياس مخاطر االئتمان:
التمويل:

يوجد لدى المصرف عدد من المنتجات المالية المتوافقة 
متطلبات  لتلبية  وذلك  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع 
»التمويل«  بند  تحت  المنتجات  هذه  وتصنف  العمالء، 
في قائمة المركز المالي الموحدة للمصرف، وعند قياس 
أخر،  بالتمويل مع طرف  الخاص  االئتمان  مستوى مخاطر 
مجمل  بشكل  االئتمانية  المالءة  بدراسة  المصرف  يقوم 
وعلى  المخاطر،  بشأن  مالئمة  منهجية  بإتباع  للعميل 
الجانب اآلخــــر، فـــإن المصـــــرف يقــوم باستخــدام طريقـــة 
اثنين  من  تتألف  التي  الشركات  عمالء  لمخاطر  تصنيف 
وعشرين درجة تعتمد على عوامل نوعية وكمية، تسعة 
عشرة منها تتعلق باالستثمارات العاملة، وتهدف عملية 
للطرف  االئتمانية  الجودة  تحديد  إلى  المخاطر  تصنيف 

اآلخر والمساعدة في تحديد األسعار المناسبة. 

وهذه العملية من شأنها أن تمكن المصرف من كشف 
نقـــاط الضعــف فــي جـــودة المحفظــة االئتمانية وإجــراء 
مخــاطــر  مخصصــــات  علــى  المـالئمـــة  التعـديـــالت 
االئتمان،  جودة  مستوى  انخفاض  حــالــــة  فـي  االئتمـــان 

بتقــويــم  المصــرف  يقــوم  واحتمال وقوع خسائر، حيـــث 
لتجنيــب  الســداد  المتأخــرة  الشــركـات  عمــالء  أرصـــدة 
أمـــا بقية أرصدة  المخصصـات المالئمة لألصول الممــولة. 
معـدل  باستخدام  يقوم  المصرف  فإن  الشركات  عمالء 
يتم  المالئم.  العام  المخصص  لتحــديــد  معيــن  خســـارة 
السابقة في  الخبرة  الخسارة على أساس  تحديد معدل 

مجال خسائر االئتمان. 
مخاطر  تحدد  )التجزئة(،  األفراد  قطاع  لعمالء  وبالنسبة 
االئتمان باستخدام أنظمة ائتمان تفصيلية وفق معايير 
بمحفظة  المتعلقة  االئتمان  مخاطر  ولمراقبة  محددة. 
األفراد، يقوم المصرف بوضع إرشادات لكل منتج،  قطاع 
وتــوفـــر هــذه اإلرشــادات عـوامــل نــوعيــة وكميــة مختلفة 

بشأن تقويم وقبول ومراقبة مخاطر االئتمان.

االئتمان  لمخاطر  المتعلقة بوضع حدود  اإلجراءات  ب. 
وسياسات التقليل منها

إن مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان هي مسؤولية المصرف 
ككل، ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات 
اإلستراتيجيات،  القـــــرار، ووضــــــع  اليوميـــة وعند صناعــــة 
من  هي  االئتمان  مخاطر  وإدارة  فهم  فــان  وبالتالي 

مسؤولية كل قطاع من قطاعات األعمال بالمصرف. 

للمشاركة،  وتعزيزًا  والمسؤولية،  الموضوعية،  ولضمان 
في  بالمساعدة  بالمصرف  التالية  األعمال  وحدات  تقوم 

عملية مراقبة االئتمان:

 -  وحدة ائتمان الشركات )تقويم ومراجعة االئتمان(
 -  وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة االئتمان

-   وحدة معالجة الديون
-   وحدة سياسة االئتمان

-   وحدة ائتمان األفراد )تقويم ومراجعة االئتمان(

تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه 
لالئتمان.  معتمدة  حدود  بوضع  االئتمانية،  التسهيالت 
مخاطر  تركز  ومراقبة  الحدود  تلك  بإدارة  المصرف  يقوم 
االئتمــان عنــد تحديــدهـــا وخــاصــة تلـك المتعلقـة باألفراد 

والمجموعات من العمالء، والصناعات والدول. 

وجود  عند  االئتمان  مخاطر  في  االئتماني  التركيز  ينتج 
عدد من العمالء يعملون في نشاطات متماثلة في نفس 
التــي  للنشــاطــات  يكــون  أن  أو  الجغرافيـــة  المنطقة 
يعمــلون بهــــا نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر 
التعاقدية عند  بالتزاماتهم  الوفاء  على مقدرتهم على 
حدوث التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو 
الظروف األخرى. إن التركز في مخاطر االئتمان يشير إلى 
على  تؤثر  التي  التطورات  تجاه  المصرف  أداء  تأثر  مدى 

قطاع صناعي أو منطقة جغرافية معينة. 

تنويع  خالل  من  االئتمان  مخاطر  بإدارة  المصرف  يقوم 
الخاصة  المخاطر  في  التركيز  بتجنب  وذلك  استثماراته 
بأفـــراد أو مجمــوعـــة مــن العمــالء فــي أمـــاكــن جغــرافيـــة 

أو قطاعات اقتصادية معينة. 
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بوضع  وذلك  االئتمان  مخاطر  بإدارة  المصرف  يقوم 
أو  باألفراد  الخاصة  المقبولة  المخاطر  لمستوى  حدود 
تتم  واالقتصادية.  الجغرافية  والقطاعات  المجموعات، 
مرة  مراجعتها  وتتم  بانتظام،  المخاطر  هذه  مراقبة 
واحدة أو أكثر في السنة، عند الضرورة، كما يتم مراجعة 
االقتصادي  والقطاع  المنتج  بحسب  االئتمانية  الحدود 

والبلد مرة واحدة على األقل في السنة.

كمــا تــدار مخاطــر االئتمـــان من خالل التحليــل المنتــظم 
لمقـدرة العمــالء القائمين، والعمـــــالء الجدد علــى الوفــــاء 
بتعهداتهــم التعــاقديـــة وســداد التــزاماتهـــم المــاليـــة، 

وتعديــل النسب المالية، حسبما هو مالئم.

الجدول )5(

المنهج المعياري وأوزان المخاطر التي حددتها الجهة 
IRB  اإلشرافية في منهجيات التقييم الداخلي

يستخدم المصرف وكاالت التصنيف االئتماني التالية:

S&P ستاندرد آند بورز
Moody’s موديز

Fitch فيتش

التالية:  األطراف  مخاطر  لتقييم  الوكاالت  تستخدم هذه 
والمخاطر  العام،  القطاع  مؤسسات  البنوك،  الشركات، 

السيادية.

وفقــًا لتعليمــات بـــازل 2، فــإن المصــرف يقــارن تصنيـــف 
وكـاالت التصنيـــف الخــارجيـــة بــأوزان المخــاطــر المعيــاريــة 

المحددة من بازل 2.

 

الجدول )6(

مخاطر االئتمان: إفصاحات المحافظ الخاضعة لمنهجيات 
IRB  التقييم الداخلي

ال ينطبق على المصرف

الجدول )7(

تخفيــف مخـــاطـــر االئتمـــان: إفصــاحــات تتعلق بالمنهــــج 
IRB  المعياري وطرق التقييم الداخلي

تتضمــن متطلبــات اإلفـصـــاح الـنــوعــي العــامــة المتعلقة 
بالتقليل من مخاطر االئتمان ما يلي:

• السياسات والعمليات التي تشير إلى مستوى استخدام 
المصرف للبنود داخل وخارج قائمة المركز المالي

• سياسات وعمليات تقويم وإدارة الضمانات
• وصف ألنواع الضمانات الرئيسة التي تشير إلى التي 

يحصل عليها المصرف
• أنواع الضامنين الرئيسيين ومالءتهم االئتمانية

السوق(  أو  )االئتمان  المخاطر  تركز  حول  معلومات   •
ضمن التدابير المتخذة للتقليل منها

إدارة المخاطر والتقليل منها:

أسياسيات  من  هي  منها  والتقليل  المخاطر  إدارة  إن   
عمل المصــــرف وإدارتــه لنشـــاطاتــــه، وفيمــا يلي بعـض 

طـــرق إدارة وتقليل مخاطر االئتمان:
لحمايته،  المصرف حدودًا مختلفة  الحدود: وضع  1. وضع 
ومن ذلك حدود منح التسهيالت االئتمانية للشركات 
حيــث  واحتـيــاطـيــاتهــــا،  رأسمــــالـهـــا  علـى  بنـــــاًء 
على  للعميل  الممنوح  للقرض  األقصى  الحد  يعتمـــد 
العميل،  لذلك  االئتماني  والتصنيف  المصرف  رأسمال 
بها  المسموح  القرض  بمدة  المتعلقة  والقيود 
المتعلقة  والحدود  المختلفين،  العمالء  لتصنيفات 

بتركزات القطاع، وغير ذلك.
2. الضمانات: تم تحديد متطلبات مختلفة بناًء على نوع 
أسهم،  )مثل  المقبول  الضمان  نوع  بحسب  التمويل 
عقار، رهونات أخرى، ضمانات طرف ثالث، إلخ...(. كما تم 
تطوير قواعد تتعلق بكيفية تقويم الضمانات، وتكرار 
المصرف  على  يتعين  ومتى  الضمان،  تقييم  إعادة 

طلب ضمان إضافي.
تم  االئتمانية(:  )الموافقات  االئتمان  اعتماد  صالحيات   .3
تحديد صالحيات وحدود مختلفة على مستوى األفراد 
وذلك  المصرف،  في  االئتمانية  الموافقات  لجان  أو 

باالعتماد على تقويم وحجم الحدود الموصى بها.
4. عملية تقييــم االئتمـــان: تـــم تصميـــــم عمليـــة واضحـــة 
لتقييم االئتمان لدى المصرف للتأكد من اتباع طريقة 

متماثلة وقوية.
لكل  مختلفة  نماذج  تستخدم  االئتمان:  جودة  قياس   .5
يتم  والتي  الشركات،  ومحفظة  األفراد  محفظة  من 
االئتماني للعميل. وتأخذ  التصنيف  من خاللها تأكيد 
هذه النماذج في االعتبار عوامل كمية ونوعية لتأكيد 
هذه  تطوير  تم  وقد  للعميل.  االئتماني  التقييم 
مصرف  لدى  المحددة  المعلومات  باستخدام  النماذج 

الراجحي حيثما ينطبق.
6. المستندات والوثائق القانونية: يتم إعداد المستندات 
والوثائق القانونية المناسبة للتأكد من قدرة المصرف 
العميــل  تعثـــر  حــالـــة  فـــي  نفســـه  حمــايـــة  على 
المنتج،  على  تعتمد  متغيرات  عدة  وهناك  بالســداد، 

ونوع االئتمان، والجودة االئتمانية للعميل.
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الجدول )8(
اإلفصاح العام لمخاطر ائتمان الطرف اآلخر

ال ينطبق على المصرف.

 

الجدول )9(

التسنيد: اإلفصاح عن المنهج المعياري ومنهجيات التقييم 
IRB  الداخلي

 
ال ينطبق على المصرف.

الجدول )10(

مخاطــر الســوق: إفصــاحـــات المصــارف باستخــدام الطرق 
المعيــاريــــة

مخاطر السوق: 
يتعرض المصرف لمخاطر السوق والتي تتمثل في مخاطر 
المستقبلية  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  تذبذب 
السائدة  األسعار  في  للتغيرات  نتيجة  معينة  مالية  ألداة 
في الســوق، وتنشـــأ مخـــاطـــر الســوق نتيجـــة لمنتجـــات 
األجنبيـة  بالعمــالت  ومنتجـــات  ربحيــــة  معــدالت  لهــــا 
لتغيرات  االستثمارية والتي يتعرض جميعها  والصناديق 
مستـــوى  فـــي  وللتغيـــرات  الســـوق  في  وخاصة  عامة 
الســـوق مثــل  فـــي  الســـائـــدة  المعـدالت واألسعـــار  تقلب 
واألسعــار  األجنبــي،  الصــرف  وأسعــار  الربحيـــة،  معــدالت 
النمـــوذج  المصـــرف  ويستخــدم  السوق،  في  المتـداولة 
المعيـــاري الحتســاب رأس المال المطلوب لمخاطر السوق.

مخاطر العمالت األجنبية:
يتعرض المصرف لمخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف 
أعماله  ونتائج  المالي  مركزه  على  السوق  في  السائدة 
حدود  بوضع  المصرف  إدارة  وتقوم  النقدية،  وتدفقاته 
لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي 
لمــراكــز العمـــالت، بشـكـل مستمـــر، ويتـــم مراقبـــة تلــك 

المراكز يوميًا. 

المصرف  يتعرض  التي  العملة  األمريكي  الدوالر  يعتبر 
لجزء كبير من المخاطر بشأنها، إال أن سعر صرف الريال 
العمالت  أما  األمريكي،  الدوالر  مقابل  مثبت  السعودي 
األجنبية األخرى فإنها ال تعتبر ذات أهمية لعدم احتفاظ 

المصرف بأرصدة كبيرة من هذه العمالت، وكنتيجة لذلك 
العمالت  المصرف غير معرض لمخاطر كبيرة بشأن  فإن 

األجنبية األخرى.
تتــألــف مخـــاطــر الســوق مــن مخــاطــر معـدالت الربحـيـــة، 
ومخــاطـــر الصـــرف األجنبـــي، ومخــاطـر األسهــم، ومخـاطـر 

السلع.

أ(  مخاطر معدالت الربحية: 
تنشأ مخاطر معدالت الربحية بصورة أكبر في موجودات 
المصــرف عـــن مطلوبــاتــه ضمــن الهيـكل الحـالــي لقائمة 
المركز المالي، وقد يتغير هيكل المخاطر إذا زاد المصرف 
المطلـوبــات التــي تحقـــق أربـــاحــًا وخصـوصــًا للعمـالء من 

قطاع الشركات.

مخــاطـــر معــدالت الربحيـــة، هــي المخــاطــر التي قد تؤثــر 
على هوامش صافي الدخل أو القيمة السوقية لحقوق 
الملكيـــة بسبب التغييــرات غيــر المتوقعـة في معــدالت 

الربحية.

الــربحيــة مــن  بـــإدارة مخــاطــر معــدالت  يقـــوم المصـــرف 
خــالل إدراج القيـــم التــي تحــددها لجنــة إدارة الموجـودات 
والمطلـوبــات ومعــدالت االستنفـــاذ المقــدرة للمــوجـودات 

والمطلوبات في نموذج مخاطر معدالت الربحية.

وثمة افتراض أساسي في نموذج مخاطر أسعار الفائدة 
يتمثل في أن أكبر صدمة يمكن مواجهتها على المدى 
القريب هو تغيير أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، 
غير أن النشاطات األخيرة في السوق قد أدت إلى حدوث 
العوائد،  تغييرات جوهرية في حاالت فردية في معدالت 

لكن أيًا منها لم يقترب من حاجز الـ 200 نقطة أساس.

ب(  مخاطر األسهم/الموجودات:
الحركات  عن  ينتج  قد  الذي  األثر  هو  األسهم  مخاطر 
هذا  األسهم،  مراكز  على  األسهم  أسعار  في  السلبية 
علمًا أن مراكز األسهم المفتوحة تعدل بالعملة السوقية 

بشكل منتظم.

يتعرض المصرف لمخاطر كبيرة تتعلق بأسعار األسهم، 
مليون   244( االستثمارية  الصناديق  في  المخاطر  وهذه 
ريال  مليون   974( المباشرة  واالستثمارات  سعودي(  ريال 
سعودي(، وتنشـــأ مخــاطــر الصنـــاديق االستثمــاريـة عند 
قيام المصــرف بطـــرح صنـــاديــــق جديــدة مــدارة من قبل 
الموجودات  مدراء  يطلب  حيث  خارجي،  موجودات  مدير 
عدد  بجمع  االلتزام  المصرف  من  العادة  في  الخارجيون 
محدد من وحدات الصناديق االستثمارية )مثاًل 100 مليون 
إلى  الصناديق  وحدات  ببيع  المصرف  قيام  وأثناء  ريال(، 
عميل ما، فإنه يحتفظ بالفرق بين المبلغ الذي تم االلتزام 
هذه  وتعتبر  دفاتره،  في  للعميل  المباع  والمبلغ  به 
متوافقة  وهي  األجل،  طويلة  االستثمارات  من  األسهم 
مع أحكام الشريعة، ويتعرض المصرف إلى تقلب أسعار 
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الصنــاديــق االستثمــاريـــة المــوجـــودة في دفــاتـــره، ويتــم 
المالية،  اإلدارة  يوميًا من قبل  االستثمارات  تحديث قيمة 

وال تعتبر جوهرية.
تتم االستثمارات المباشرة لفترة غير محددة من الزمن، 
أو  السيولة  الحتياجات  استجابة  بيعها  يمكن  والتي 
وال  االستثمارات،  قيمه  أو  الربحية  معدالت  في  للتغيرات 
ويتم  مباشره  االستثمارات  هذه  بإدراة  المصرف  يقوم 
المالية،  اإلدارة  يوميًا من قبل  االستثمارات  تحديث قيمة 

وال تعتبر جوهرية.

ج(  مخاطر السلع:
تشير مخاطر السلع إلى مخاطر الخسارة التي قد تنشأ 
جــراء الحــركــات فــي أسعــار الســلع، ويتــــم إعــادة تقويـــم 
في  التغييرات  لتحديد  منتظم  بشكل  السلع  محفظة 

القيمة السوقية بسبب تغير الظروف االقتصادية.

يقوم  الراجحي  مصرف  فإن  إسالميًا،  مصرفًا  وبصفته 
بشراء وبيع السلع لتسهيل عمليات العميل للتأكد من 
توافقها مع أحكام الشريعة، ال يقوم المصرف بالمتاجرة 
المخاطر  تقتصر  ما  وعادًة  الخاص،  لحسابه  السلع  في 
أسعار  في  التقلبات  بشأن  المصرف  لها  يتعرض  التي 

السلع لمدة  1-2 ساعة فقط.

 

الجدول )11(

مخاطر السوق: إفصاحــات المصــارف باستخــدام طريقــة 
النماذج الداخلية لمحافظ المتاجرة

ال ينطبق على المصرف.

الجدول )12(

المخاطر التشغيلية

نبذة عن المخاطر التشغيلية:
الحتساب  المعياري  المنهج  الراجحي  مصرف  يستخدم 
كفاية رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية، ويمكن 
تعريـــف المخــاطـــر التشغيليـــة بأنهـــا مخــاطــر الخســـارة 
التي قــد تنشـــأ عــن نقــص أو فشــل العمليــات الداخـليـــة 
أو جراء أحداث خارجية، ويتضمن  والموظفين واألنظمة، 
هــذا التعريــف المخــاطـــر القــانــونيـــة، ولكنــه يستثنـــي 

المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.

مصادر المخاطر التشغيلية:
مصادر  عدة  من  للمصرف  التشغيلية  المخاطر  تنشأ 

منها:

• التزوير الداخلي: ويقصد به التالعب، أو سوء استخدام 
ممتلكات، أو التحايل على األنظمة واللوائح أو سياسات 
الشركة، ويستثنى من ذلك حوادث التمييز/التفرقة، 

التي يشارك فيها طرف داخلي واحد على األقل
أو  التالعب  منه  يقصد  تصرف  وهو  الخارجي:  التزوير   •
سوء استخدام ممتلكات أو التحايل على النظام من 

قبل طرف ثالث

• ممــارسـات التوظيــف وسـالمـــة أمــاكـن العمــــل: وهــو 
تصـــرف يتنـــافى مع أنظمــة واتفاقيـــات التوظيـف أو 
المتعلقة  المطالبات  دفع  )مثل  السالمة  أو  الصحة 

باإلصابات الشخصية، أو من حاالت تمييز أو تفرقة(

اإلخفاق  وهو  العمل:  وممارسات  والمنتجات،  العمالء،   •
التقيد بااللتزامات المهنية لعمالء محددين )بما  في 
في ذلك متطلبات األمانة والمالءمة(، سواء كان ذلك 
بدون قصد، أو من خالل اإلهمال، أو بسبب طبيعة أو 

تصميم أحد المنتجات

• إلحاق الضرر بموجودات مادية: خسارة أو تلف موجودات 
مادية بسبب كوارث طبيعية أو حوادث أخرى

• انقطاع النشاط وفشل األنظمة: وهو حدوث انقطاع 
في النشاط أو أعطال في األنظمة

• التنفيـــذ والتسليـــم وإدارة العمليــــات: إخفــاق إجراءات 
العمليــات أو إداراتهــــا بسبــب العـالقــــــات مع األطـــــراف 

األخرى أو الموردين

يستخدم المصرف حاليًا المنهج المعياري الحتساب الحد 
األدنـــى مـــن رأس المـــال المطـلـــوب مــن الجهــة اإلشرافيـة 

لتغطية المخاطر التشغيلية

الجدول )13(

األسهم: اإلفصاحات لمراكز دفاتر المصرف

اعتمد مصـــرف الراجــحـــي على طريقـــة المنهــج المعيـاري 
)Standardized Approach( الحتساب كفاية رأس المال 
الستثمـارات المصــرف. تم تسجيـــل استثمـارات المصرف 

بالتكلفة لعدم إمكانية احتساب القيمة العادلة بدقة. 
وتنشأ مخاطر الصناديق االستثمارية عند قيام المصرف 
موجودات  مدير  قبل  من  مدارة  جديدة  صناديق  بطرح 
خارجي، حيث يطلب مدراء الموجودات الخارجيون غالبًا من 
المصرف االلتزام بجمع عدد محدد من وحدات الصناديق 
االستثمارية )مثاًل 100 مليون ريال(. وأثناء قيام المصرف 
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ببيع وحدات الصناديق إلى عميل ما، فإنه يحتفظ بالفرق 
للعميل  المباع  والمبلغ  به  االلتزام  تم  الذي  المبلغ  بين 
في دفاتره. وتعتبر هذه األسهم من االستثمارات طويلة 

األجل، وهي متوافقة مع أحكام الشريعة. 
ويتعــرض المصــرف إلى مخــاطــــر التغيـــرات فــي أسعــــار 
الصناديق االستثمارية الموجودة في دفاتره. ويتم تحديث 
قيمة االستثمارات يوميًا من قبل اإلدارة المالية، وال تعتبر 

جوهرية.

 

الجدول )14(

مخاطر معدالت الربحية في المحفظة البنكية

تظهر مخاطر معدالت الربحية بشكل أكبر في موجودات 
الحالي  الهيكل  ضمن  مطلوباته  من  أكثر  المصرف 
التي  مطلوباته  المصرف  زاد  فإذا  المالي.  المركز  لقائمة 
المخاطر  فإن هيكل  الشركات،  لعمالئه من  الربح  تحقق 

سيتغير.

حسابات  هي  المصرف  عمالء  ودائع  معظم  المطلوبات: 
جارية خالية من الفوائد. لذا، فإن تغير أسعار الفائدة ليس 
المصرف  لدى  يوجد  أنه  غير  الحسابات،  على هذه  أثر  له 
عدد قليل من ودائع الشركات وودائع األفراد ألجل، والتي 

تعتبر حساسة تجاه تغير أسعار الفائدة.

مختلفة  ربحية  معدالت  المصرف  يحتسب  الموجودات: 
بحسـب استحقاقـــات التمويـــــل )التمويـــل األطـــول أجــــاًل 
معدل  ولتحديد  أعلى(.  ربحية  معدالت  عادة  تتطلب 
السوق  السائد في  المعدل  المصرف  الربحية، يستخدم 
الربحية  البنوك السعودية( كدليل لتحديد معدل  )بين 

الذي سيطبقه بالنظر ألحوال السوق.

وقـــد قـــدم المصـــــرف وصفــــًا لمصــــادر كل نـوع من أنواع 
مخاطر معدالت الربحية:

يتعرض  التي  المخاطر  معظم  األسعار:  تجديد  مخاطر 
لها المصرف تتعلق بفقدان األرباح عند انخفاض معدالت 
الربحية، وهذا يرجع إلى مكونات محفظة المصرف التي 
الغالب من مطلوبات حسابات جارية ال تحمل  تتألف في 
آخر،  وبمعنى  ثابتة.  ربحية  بمعدالت  وموجودات  الربحية 
حيث  الموجودات  تجاه  حساسًا  يعتبر  المصرف  فإن 
يستفيد من ارتفاع معدالت الربحية ويعاني عند انخفاض 
تلك المعدالت ألن مبالغ تجديد تسعير الموجودات تكون 
يكون  حيث  المطلوبات،  أسعار  تجديد  مبالغ  من  أعلى 
موجودات  على  سلبيًا  أثرًا  الربحيه  معدالت  النخفاض 
األرباح  مقابل  )الزيادة(  الثابت  السعر  ذات  المصرف 
)النقص( ذلك نظرًا ألن الموجودات تتحمل معدل ربحية 

أعلى مقارنة مع انخفاض معدل الربحية في السوق.

الموجودات: هناك معدالت ربحية مختلفة وأحكام تجديد 
استخدام  يتم  أنه  وحيث  المصرف.  موجودات  أسعار 
للريال   SIBOR( السوق  في  السائدة  الربحيه  معدالت 
معياري  كمؤشر  األمريكي(  للدوالر   LIBOR السعودي، 
معدالت  في  انخفاض  حدوث  فإن  الربحية،  لمعدالت 

الربحيه يمكن أن ينشأ عنه فقدان في األرباح.

مـخــاطــر األســـاس: ألن معظــم مــوجـــودات ومطــلوبــــات 
المصــرف تعتمــد على معـــدالت الربحيــــة الســائـــدة بيـــن 
المخاطر  فإن  أخرى،  معدالت  وليس  السعودية،  البنوك 
تكون متدنية. وتعتمد الموجودات والمطلوبات بالدوالر 
األمريكي على معدالت الربحيه السائدة بين البنوك في 
لندن، ويتم إدراج أي قروض بالقيمة العادلة للمطلوبات 
التي تتطابق معه من حيث القيمة والمدة، مما يقلل من 

مخاطر األساس.

مخاطر معدالت الربحية: تكمن هذه المخاطر في جانبين 
العوائد.  منحنى  في  والتغييرات  الربحية  تجديد  هما: 
معدالت  تقلبات  في  التسعير  تجديد  مخاطر  تكمن 
الربحية ولها آثار مختلفة على موجودات المصرف، بينما 
قيم  في  التغيير  خالل  من  العوائد  منحنى  مخاطر  تقع 
المحفظة بسبب التغييرات غير المتوقعة في منحنيات 
ما  ذلك  ويتضمن  والشكل،  االنحدار  حيث  من  العوائد 

يلي:

المستبدلة - عندما يتعين على   التجارية  أ(   المخاطر 
أي   عن  الناتج  الدخل  من  أكبر  عائد  دفع  المصـرف      
    موجـودات لديه. ويحدث ذلك عندما يواجـه المصرف 
     تغييرات في معدالت الربحية )تجديد أسعار الربحية( 
     والذي يزيد من الفرق في الدفعات المتغيرة والثابتة. 
      ويوجد لدى المصرف حاليًا عدد قليل من الموجودات 

    والمطلوبات المسعرة بصورة متغيرة.

ب( تقع مخاطر معدل العائد عند تغيير معدالت الربحيه 
بين  تطابق  عدم  وهناك  الربحية(،  معدالت  )تجديد 

العائد على الموجودات والمطلوبات.

المنهج:
البنكية،  المحفظة  في  عام  بشكل  الحساسية  لقياس 
للمخاطر، ويشار  المعرضة  األرباح  بقياس  المصرف  يقوم 
هذه  وتأخذ  للمخاطر،  المعرضة  األرباح  بطريقة  لذلك 
للتغييرات في معدل  يمكن  االعتبار كيف  الطريقة في 
أرباح المصرف المعلنة. وتركز هذه  الفائدة أن تؤثر على 
أي  القريب،  المدى  على  األرباح  مخاطر  على  المنهجية 
في  للتقلبات  ويكون  القادمتين.  السنتين  أو  السنة 
المعلنة من  األرباح  األثر على  أكبر  عادة  الربحيه  معدالت 
دخل  من  الصافي  المصرف  دخل  على  التغييرات  خالل 
تكلفة  ناقص  التمويل  من  الدخل  )ويساوي  التمويل 
التمويل(. وتستخدم هذه الطريقة التغيير بمقدار  200 
القياس  طريقة  وتكون  اجهاد.  كاختبار  أساس  نقطة 

)على سبيل المثال ال الحصر( كالتالي:



87

- تقدير معدل انخفاض محفظة الموجودات في المدد 
المختلفة )أي تحديد المدة مقابل تواريخ االستحقاق(.

- تقييم التغيير المتوقع في منحنى العوائد، بوجود 
تغيير مقداره 200 نقطة أساس لمدة قصيرة األجل.


