
 

 

 

 

 

 

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 وتقرير مراجعي الحسابات
 

 

 



















Steve Bertamini (Shared)
Shared



Steve Bertamini (Shared)
Shared



Steve Bertamini (Shared)
Shared



Steve Bertamini (Shared)
Shared



Steve Bertamini (Shared)
Shared



Steve Bertamini (Shared)
Shared



 

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 2016و  2017ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

7 

 عام -1

 

 التأسيس والعمل (أ

 

الترخيص بإنشائها تأسست شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )شركة مساهمة سعودية( )" المصرف"( وتم 

( 6م( وفقــا لما ورد في الفقــرة )1987يونيو 29هـ )الموافـق 1407ذو القعدة  3وتاريخ  59بالمرسوم الملكي رقم م/

 م(.1987يونيو 23هـ )الموافق 1407شوال  26( وتاريخ 245من قـرار مجلس الـوزراء رقــم )

 

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

 

 مصرف الراجحي

 شارع العليا العام

 11411، الرياض  28ص. ب. ص. ب 

 المملكة العربية السعودية

 

تتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه األساسي 

وألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله. ويقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية 

فرعا( بما فيها الفروع  584: 2016فرعاً ) 599ددها واالستثمارية، داخل المملكة وخارجها، من خالل شبكة فروع ع

موظفا(. كما قام المصرف بتأسيس  13,546: 2016موظفا ) 13.077المتواجدة خارج المملكة، وبلغ عدد الموظفين 

بعض الشركات التابعة )يشار إليها فيما يلي جنبا إلى جنب مع المصرف بـ "المجموعة"( الذي يملك جميع أو غالبية 

 : ()ب( 3اإليضاح أيضا انظر ) كما هو موضح أدناه حصصها

 

  

 اسم الشركة التابعة
 نسبة الملكية

 ٪ للمستفيد

 

 2017 2016  
    

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية  ٪100 ٪100 السعودية -شركة الراجحي للتطوير 

السعودية لدعم برامج التمويل العقاري للمصرف من 

واالحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت اسمها خالل نقل 

نيابة عن المصرف، وتحصيل إيرادات بيع بعض 

الممتلكات التي تباع من قبل المصرف، وتقديم خدمات 

االستشارات العقارية والهندسية، وتقديم خدمة تسجيل 

 العقارات، واإلشراف على تقييم العقارات.

مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية  ٪100 ٪100 ماليزيا  -شركة الراجحي المحدودة 

 ، منشأ ويعمل في ماليزيا.2013اإلسالمية لعام 
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 )تتمة( عام -1
 

 )تتمة(التأسيس والعمل أ(

 

 

بما أن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي او شبه كلي من قبل المصرف، فإن الحصص غير المسيطرة تعتبر 

ديسيمبر  31 كما في غير جوهرية وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها. تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله.

الحصص في الشركات التابعة التي ليست مملوكة بشكل مباشر من قبل المصرف مملوكة من  إن ،2016و  2017

 لصالح المصرف.قبل مساهمون ممثلون 
 

 الهيئة الشرعية (ب
 

التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية فقد أنشأ منذ تأسيسه هيئة شرعية لضمان خضوع 

ورقابتها. ونظرت الهيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات أعمال المصرف لموافقتها 

 الالزمة بشأنها.
 

 أسس اإلعداد -2
 

 بيان االلتزام (أ
 

 تم إعداد البيانات المالية )الموحدة( للمصرف )للمجموعة(: 

 

وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل والتي  -

تتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية باستثناء تطبيق من 

"الرسوم" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة  – 21"ضرائب الدخل" والتفسير رقم  –( 12المعيار المحاسبي الدولي رقم )

و التعديالت اللحقة  2017أبريل  11بتاريخ  3810000075419الدخل. وفقا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

عربي السعودي"(، تستحق من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم مؤسسة النقد ال

 الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق الملكية تحت االرباح المحتجزة. 

 اسم الشركة التابعة
 نسبة الملكية

 ٪ للمستفيد

 

 2017 2016  

    

مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة شركة ذات  ٪100 ٪100 السعودية -شركة الراجحي المالية 

العربية السعودية لتعمل كوكيل رئيسي و/ أو لتقديم 

خدمات الوساطة المالية، والتأمين واإلدارة و 

 االستشارات والترتيبات و الحفظ.

 فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي. ٪100 ٪100 الكويت  -مصرف الراجحي 

فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم  ٪100 ٪100 األردن –مصرف الراجحي 

جميع الخدمات المالية والمصرفية واالستثمارية 

واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية وبموجب القانون 

 المصرفي المعمول به.

ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة شركة  ٪99 ٪99 السعودية –شركة وكالة تكافل الراجحي 

العربية السعودية لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة وساطة 

التأمين وفقا التفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين 

 التعاوني.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة  ٪100 ٪100 السعودية -شركة الراجحي للخدمات االدارية 

 لتقديم خدمات التوظيف.العربية السعودية 
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 )تتمة( أسس اإلعداد -2
 

 )تتمة( بيان االلتزام أ(

 وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية و عقد تأسيس للبنك -

ذلك، ألغى تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي المذكور أعاله المعايير المحاسبية الحالية للمصارف عالوة على 
 .2017يناير  1التجارية، كما أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ولم تعد قابلة للتطبيق اعتبارا من 

 
لتأثير التغير في السياسة المحاسبية ) أ  (3)س( للسياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل المالحظة  3راجع إيضاح 

 الناتجة عن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

 أساس القياس واإلعداد (ب

 

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بقيمتها 

 واالستثمارات المتاحة للبيع. العادلة من خالل قائمة الدخل
 

شهرا من  12ويقدم تحليال بشأن االسترداد أو تسوية خالل  ه للمركز المالي بترتيب السيولة.يعرض المصرف قائمت

 .2-26( في ايضاح المتداولشهرا من تاريخ التقرير )غير  12( وأكثر من المتداولتاريخ التقرير )
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج
 

القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي، تعرض 

 باستثناء ما يذكر خالف ذلك.
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (د
 

ية يتطلب استخدام بعض التقديرات إن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المال

كما يتطلب وجودات والمطلوبات المفصح عنها. واالفتراضات المحاسبية الهامة والتي يمكن أن تؤثر على مبالغ الم

ذلك أن تقوم االدارة باستخدام تقديراتها حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تقييم التقديرات 

بصورة مستمرة وذلك على أساس الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشتمل على الحصول واالفتراضات واألحكام 

نتائج التقديرات  إن – على المشورة المهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف.

 .العالقةتعادل النتائج الفعلية ذات  المحاسبية  نادرا ما

 

الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ التقرير، فيما يلي االفتراضات 

والتي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة 

ات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. المالية الالحقة. يستند المصرف في افتراضاته وتقديراته على المؤشر

قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية بسبب التغيرات في السوق أو ظروف خارجة عن 

سيطرة المصرف. وتنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. فيما يلي األمور الهامة التي استخدمت فيها 

 لتقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:اإلدارة ا
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 )تتمة( أسس اإلعداد -2

 

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة د(

 

 انخفاض قيمة التمويل (1

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

 االنخفاض في قيمتها. 

 

ينطبق انخفاض القيمة المحدد على التمويل الذي تم تقييمه بشكل فردي لتحديد انخفاض القيمة ويستند إلى أفضل تقدير 

ت النقدية المتوقع استالمها. عند تقدير هذه التدفقات النقدية، تقوم اإلدارة بوضع أحكام لدى اإلدارة للقيمة الحالية للتدفقا

يمكن أن يشمل هذا الدليل بيانات قابلة  قابلة للتحقق ألي ضمانات أساسية.حول الوضع المالي للعميل وصافي القيمة ال

ما. يتم مراجعة المنهجية واالفتراضات  للمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في وضع السداد للعمالء في مجموعة

المستخدمة في تقدير كل من حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بانتظام لتقليل أي فروقات بين الخسارة المقدرة 

وخبرة الخسارة الفعلية. يتم تقييم الموجودات التي تعرضت النخفاض القيمة بناء على مزاياها، ويتم اعتماد استراتيجية 

 العمل وتقدير التدفقات النقدية التي تعتبر قابلة لالسترداد بشكل مستقل من قبل وظيفة مخاطر االئتمان.

 

المخصصات لمجموعات التمويل المتجانسة التي ال تعتبر هامة بشكل فردي يتم تكوين مخصص الكلي من إجمالي 

الدحرجة وتقديرات الخسارة الداخلية. تستخدم منهجية ويتم تكوينه باستخدام األساليب اإلحصائية مثل منهجية معدل 

تطبق اإلدارة أحكاما للتأكد من أن  لمتعثرات إلى تقدير حجم الخسائر.التحليل اإلحصائي للبيانات التاريخية على ا

 تقديرات الخسارة التي تم التوصل إليها على أساس المعلومات التاريخية يتم تعديلها بشكل مناسب لتعكس الظروف

الخبرة  مقابلاالقتصادية ومزيج المنتجات في تاريخ التقرير. يتم تقييم معدالت الدحرجة ومعدالت الخسارة بانتظام 

 الخسارة الفعلية. التاريخية

 

عند تقييم الحاجة إلى مخصص الخسارة الكلي، تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة 

والعوامل االقتصادية. ولتقدير المخصص المطلوب، يتم وضع افتراضات لتحديد كيفية صياغة الخسائر والتركيزات 

الكامنة وتحديد معايير المدخالت المطلوبة، استنادا إلى الخبرة التاريخية والظروف االقتصادية الحالية. تعتمد دقة 

 ،(ط) 3اإليضاح )أيضا انظر مخصص الكلي.المخصص على افتراضات النموذج والمعايير المستخدمة في تحديد ال

 (26و 7

 

 االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم والصكوك المتاحة للبيع (2
 

يبدي المصرف حكمه لتحديد مدى االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع في تاريخ كل تقرير. ويشمل 

في القيمة العادلة لما دون تكلفتها. ولمعرفة ما إذا كان هذا  مستمرذلك تحديد مدى وجود انخفاض جوهري أو 

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

ألحكام، يقوم وفي سبيل إبداء مثل هذه ا أو "الممتد" يتطلب إبداء أحكام. االنخفاض "الجوهري" "المستمر" تحديد

المصرف بتقييم من بين عوامل أخرى، التقلب العادي في سعر السهم، والتدهور في الوضع المالي للشركة المستثمر 

فيها، وأداء القطاع والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. يقوم المصرف بمراجعة استثماراته 

ويتطلب ذلك وضع أحكاما مماثلة لتلك المطبقة على  تقييم ما إذا كانت منخفضة.قرير لفي الصكوك في تاريخ كل ت

التقييم الفردي للتمويل. وباإلضافة إلى ذلك، يعتقد المصرف بأن االنخفاض في القيمة مناسباً عندما يكون هناك دليل 

يرات في التقنية والتدفقات النقدية على تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها والصناعة وأداء القطاع والتغ

  ( 6( و ط) 3أيضا اإليضاح انظر  )التشغيلية والتمويلية.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة د(

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (3

 تقيس المجموعة أدوات مالية محددة بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي. 

 

بين  معاملة نظاميةلتحويل التزام في  ابيع أصل أو يتم دفعه القيمة التي سيتم استالمها منإن القيمة العادلة هي 

قياس القيمة العادلة على ويستند  اريخ القياس الخاص بهذه العملية.في السوق وذلك في ت مشاركينأطراف 

 افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:

 

 في سوق نشط للموجودات والمطلوبات، أو. -

 في ظل عدم توفر سوق نشط، في السوق األكثر إيجابية للموجودات والمطلوبات. -

 

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

 

القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم مشاركو السوق باستخدامها عند  يتم قياس

 تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض تصرف مشاركي السوق بما يصب في مصالحهم االقتصادية.

 

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

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

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

 

بيانات المتوفرة لقياس القيمة العادلة، من يستخدم المصرف أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف وكفاية ال

 .ةمالحظلل قابلةالغير وتقليل استخدام المدخالت  ةمالحظلل القابلةخالل زيادة استخدام المدخالت ذات العالقة 

 

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها واإلفصاح عنها في القوائم المالية بالقيمة العادلة حسب 

ل الهرمي للقيمة العادلة، المشار إليه أدناه، وذلك على أساس أقل مستوى مدخالت والذي يكون جوهرياً التسلس

 لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 األسعار المتداولة )غير المعّدلة( في األسواق المالية النشطة لنفس الموجودات أو المطلوبات. - 1المستوى  -

الذي يتم رصده إما مباشرة )مثل  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة مضمنة في المستوى  - 2المستوى  -

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

سواق التي المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار المعلنة لألدوات مماثلة أو مشابهة في األ

تعتبر أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم األخرى فيها جميع المدخالت الجوهرية بشكل مباشر أو غير مباشر 

 من بيانات السوق. قابلة للمالحظة

يعتمد على أساليب التقييم حيث أن أقل مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة  - 3المستوى   -

 .(28أيضا اإليضاح انظر ) .مالحظةلل قابلة تكون غير
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة د(

 

 تصنيف االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة (4

 

في تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة  39يتبع المصرف معيار المحاسبة الدولي رقم 

 أو القابلة للتحديد وتاريخ االستحقاق ثابت كاالستثمارات بالتكلفة المطفأة. 

 

 

 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها  (5

)ب( خاضعة لتقدير اإلدارة والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير  3إن مؤشرات السيطرة كما في اإليضاح رقم 

 في حالة وجود حصص للمصرف في الصناديق االستثمارية.

 

 صناديق االستثمار
 

إن تحديد فيما إذا كان للمجموعة سيطرة على لعدد من الصناديق االستثمارية.  تعمل المجموعة كمدير صندوق

التركيز فيه على تقييم المصالح االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في صندوق استثماري معين عادة ما يتم 

الصندوق )تشمل عموالت قائمة، ورسوم إدارية متوقعة( باإلضافة إلى حقوق المستثمرين في تغيير مدير 

الصندوق. وكنتيجة لذلك فإن المجموعة استنتجت بأنها تعمل كوكيل عن المستثمرين في جميع الحاالت، وعليه، 

 ها لم تقم بتوحيد تلك الصناديق. فإن

 

 المخصصات للمطلوبات واألعباء (6

قامت اإلدارة بعمل تقديرات الحتمالية تحقق أي  نية في سياق األعمال االعتيادية.يتلقى المصرف مطالبات قانو

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

الحال لمقدار التدفق المحتمل من المنافع االقتصادية. ويعتمد التوقيت والتكلفة في نهاية المطاف على اإلجراءات 

 .للنظامتبعة وفقا القانونية الم

 

 الرسوم من الخدمات المصرفية (7

كتعديل على معدل العائد  أنشأت اإلدارة حد معين لغرض االعتراف برسوم تسجيل الوثائق / رسوم التمويل

 المبالغ االقل من هذا الحد ال يتم االعتراف بها وتعتبر غير جوهرية. الفعلي.

 

 مبدأ االستمرارية المحاسبي (8

لقد قامت إدارة المصرف بتقييم مقدرة المصرف على  لموحدة وفقاً لمبدأ االستمرارية.المالية ا تم إعداد القوائم

االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وأنها مقتنعة بأنه يوجد لدى المصرف الموارد الكافية لمواصلة 

هامة يمكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة أعمالها في المستقبل المنظور. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية أمور 

 المصرف على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية المحاسبي.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 التغير في السياسات المحاسبية (أ

المستخدمة في إعداد إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة متسقة مع تلك 

باستثناء التغير في السياسات المحاسبية للزكاة  2016ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

المذكورة أدناه وتطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية. ليس للتغييرات التالية  تمويالتوالضرائب وشطب ال

 المالية الموحدة للمصرف:أي تأثير جوهري على القوائم 

 الزكاة .1

قام المصرف بتعديل سياسته المحاسبية المتعلقة بالزكاة ويقوم اآلن بإدراج التزام الزكاة على أساس ربع 

ذلك في للمساهمين وتم إدراجها كالتزام  اقتطاع الزكاة من توزيعات األرباح عند دفعها كان يتمسنوي. سابقا، 

تم احتساب الزكاة على أساس الدفع. وتماشيا مع الفترات كان يالوقت. وفي حالة عدم دفع أي توزيعات أرباح، 

 على األرباح المبقاة.يستمر تحميل الزكاة السابقة، 

لم يكن للتغير المذكور أعاله في السياسة المحاسبية أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة ألي من 

  المعروضة وبالتالي، لم يتم تعديل األرقام المقارنة. اتالسنو

يتم احتساب الزكاة على أساس االنظمة واالحكام المطبقة في المملكة العربية السعودية.  يتم احتساب الزكاة 

 على أساس حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األسس المحددة بموجب أنظمة الزكاة.

 اداألفر تمويالتسياسة شطب  .2

 180إلى  360متأخرة السداد من  األفراد تمويالتقام المصرف بتعديل سياسته المحاسبية المتعلقة بشطب 

وتأخير  طالبي التمويلعند تعثر  تمويالتالعقارية. سابقا، تم اتباع عملية شطب لهذه ال تمويالتيوم، باستثناء ال

 عاقد عليها.تيوما عن التزاماتهم الم 360السداد لمدة 

 تعديالت على المعايير الحالية .3

  قائمة التدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح.: تنطبق على 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ،
 2017يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 المطلوبات  تقدم هذه التعديالت إفصاحا إضافيا يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في

الناشئة عن األنشطة التمويلية. يشكل هذا التعديل جزءا من مبادرة اإلفصاح الصادرة عن مجلس المعايير 
 المحاسبية الدولي والتي تواصل الكشف عن كيفية تحسين إفصاحات القوائم المالية.

 
 هري على القوائم المالية الموحدةإن تطبيق هذه التعديالت ليس له تأثير جو. 
 
  لتقارير المالية التي تم نشرها لالدولية معايير الالمصرف عدم التطبيق المبكر للتعديالت على  اختارلقد

)يرجى  2018يناير  1والتي يتعين على البنوك اتباعها اعتباراً من السنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
 (.34 الرجوع إلى اإليضاح

 
 أسس التوحيد (ب

 1الية الموحدة على القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم تشتمل هذه القوائم الم

من هذه القوائم المالية )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"(. تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة 

 المالية للمصرف، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

 

تسيطر المجموعة على شركة مستثمر  فيها التي تسيطر عليها المجموعة.ت التابعة هي الشركات المستثمر ان الشركا

فيها عندما تكون عرضة أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة 

على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فهيا. تدرج القوائم المالية للشركات التابعة 

  لية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاءها.ضمن القوائم الما
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 أسس التوحيد )تتمة( ب(
 

يرها من وغ المماثلةأعدت القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب التقييم للمعامالت 

وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما وفقط عندما  األحداث في ظروف مماثلة.

 يتوفر لدى المجموعة ما يلي:

  السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات

 الصلة بالشركة المستثمر فيها(.

 و الحصول على حقوق منها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.التعرض لعوائد متغيرة أ 

  على الشركة المستثمر فيها للتأثير على حجم عوائدها. سيطرتهاالقدرة على استخدام 
 

أما في الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلها من الحقوق في الشركة 

فيها، يأخذ المصرف بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر 

 المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 

 أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. -

 الحقوق الناشئة عن أي ترتيبات تعاقدية أخرى. -

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

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال، في حال كان هناك حقائق أو 

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

من تاريخ للشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل  يفراواإليرادات والمص

على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. إن التغير في حصة حصول المجموعة 

وإذا فقد المصرف السيطرة  تم احتسابها ضمن حقوق الملكية.ي الملكية في الشركة التابعة دون فقدان السيطرة عليها،

 على الشركة التابعة فإنها:
 
 يستبعد الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة. -

 .المساهمينيستبعد فروق الترجمة المتراكمة المسجلة في حقوق  -

 يعترف بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم. -

 محتفظ بها.يعترف بالقيمة العادلة ألي استثمارات  -

 في الربح أو الخسارة. فائض أو عجزيعترف بأي  -

إلى الربح أو الخسارة  اآلخريعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في بند الدخل الشامل  -

أو األرباح المبقاة، حسب ما هو مالئم، والذي يكون مطلوباً إذا قام المصرف باالستبعاد المباشر للموجودات 

 مطلوبات ذات العالقة.وال
 

يرادات والمصاريف الناتجة عن هذه إليتم استبعاد األرصدة والمعامالت الداخلية المتبادلة بين شركات المجموعة وا

 . المعامالت عند إعداد القوائم المالية الموحدة

 

 استثمار في شركة زميلة

)وليس سيطرة( على سياساتها المالية والتشغيلية الشركات الزميلة هي الشركات التي يمارس المصرف تأثيراً هاماً 

وال تعد شركةً تابعةً أو ترتيباً مشتركاً. يتم االعتراف باالستثمارات في الشركات الزميلة مبدئياً بالتكلفة ويتم المحاسبة 

يمة المحسوبة عنها الحقا وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة بالق

بطريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. تمثل القيمة المحسوبة بطريقة حقوق الملكية التكلفة 

مضافا إليها تغيرات ما بعد الحيازة على حصة المصرف في صافي موجودات الشركة الزميلة )الحصة في النتائج 

 اكمة على أساس آخر قوائم مالية متوفرة( ناقصا انخفاض القيمة، إن وجد.واالحتياطيات واألرباح/ الخسائر المتر
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 أسس التوحيد )تتمة( ب(

 )تتمة( استثمار في شركة زميلة

فيما يتعلق باالستثمار في الشركة الزميلة من خالل قائمة الدخل  ، المثبتة سابقاً،يمكن عكس خسارة انخفاض القيمة

الموحدة بحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي أقل من القيمة المحسوبة بطريقة حقوق الملكية 

فرق بين القيمة الدفترية )قبل مخصص انخفاض القيمة( أو القيمة القابلة لالسترداد. عند االستبعاد، يتم االعتراف بال

 لالستثمار في الشركة الزميلة والقيمة العادلة للمبالغ المستلمة في قائمة الدخل الموحدة.

 

 تاريخ التداول (ج

يتم االعتراف/ إلغاء االعتراف بكافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة 

فيه المصرف بشراء أو بيع الموجودات(. تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع )أي التاريخ الذي يلتزم 

الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق. 

ك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة يتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى )بما في ذل

 العادلة من خالل قائمة الدخل( مبدئياً بتاريخ التداول الذي تصبح المجموعة فيه طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.

 العمالت األجنبية (د

العملة الوظيفية يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف. تحدد كل منشأة 

الخاصة بها ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة الوظيفية. يتم تحويل المعامالت 

التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. كما يتم تحويل 

ات النقدية )فيما عدا الوحدات المالية التي تمثل جزء من صافي االستثمار في عمليات أرصدة الموجودات والمطلوب

أجنبية( في نهاية السنة إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم تحويل 

زءا من صافي االستثمارات في الموجودات والمطلوبات النقدية بنهاية السنة )بخالف البنود النقدية التي تشكل ج

عملية أجنبية( المقومة بعمالت أجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي 

 الموحدة.

 

إن مكاسب وخسائر العملة األجنبية من البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، 

معدلة باألرباح والمدفوعات الفعلية خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية ال

 السنة.

 

لموجودات والمطلوبات النقدية لنهاية الفترة المقومة بالعملة امكاسب أو خسائر تسوية المعامالت وترجمة  يتم إثبات

 األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة 

في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام 

 ريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.أسعار الصرف السائدة في التا
 

كما في تاريخ التقرير، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات من العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار 

الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي ويتم تحويل قائمة الدخل بالمتوسط المرجح ألسعار الصرف للسنة. يتم 

 ق الصرف الناتجة عن الترجمة في الدخل الشامل اآلخر.االعتراف بفرو
 

عند استبعاد عملية أجنبية بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف 

أو الخسائر المبلغ المتراكم في احتياطي التحويل المتعلق بتلك العملية األجنبية إلى قائمة الدخل كجزء من األرباح 

الناتجة عن االستبعاد. عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية 

 مع االحتفاظ بالسيطرة، يتم إعادة توزيع النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم على الحصص غير المسيطرة.
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 مقاصة األدوات المالية هـ(

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

ملزم وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات 

في قائمة الدخل الموحدة ما لم  يفراال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصوتسديد المطلوبات في آن واحد. 

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

 

 إثبات اإليرادات و(

اس ية سوف تتدفق للمجموعة، ويمكن قييتم اثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن المنافع االقتصاد

 كذلك يجب أن تتوفر المقاييس المحددة التالية قبل أن يتحقق اثبات اإليرادات.اإليرادات بصورة موثوق بها. 

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

العائد  ائد الفعلي على األرصدة القائمة.ناع وخدمات البطاقات االئتمانية باستخدام العبالتقسيط وتمويل االستص

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

ترية لألصل أو االلتزام المالي. لألصل أو االلتزام المالي )أو خالل فترة أقصر عند االقتضاء( إلى القيمة الدف

عند حساب العائد الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بالنظر للشروط التعاقدية لألداة 

  يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديـم الخدمة. المالية ولكن باستثناء خسائر االئتمان في المستقبلية.
 

لمنح التمويل التي غالباً ما يتم استخدامها وغيرها من الرسوم المتعلقة باالئتمان، فيتم تأجيلها إن أتعاب التعهدات 

عمليات التمويل عند  )فوق حد معين( مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي عن

م التمويل، فإن أتعاب تعهدات التمويل يتم االعتراف وعندما ال يتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى استخدااستخدامها. 

 بها بطريقة القسط الثابت وعلى مدى فترة التعهد.
 

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

 الخدمات المعنية.
 

جودات وإدارة الثروات والتخطيط المالي وخدمات الحفظ وغيرها من ويتم إثبات األتعاب المستلمة من إدارة المو

الخدمات المماثلة التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية طويلة، على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة. يتم إثبات 

الخدمة. وينطبق نفس المبدأ  أتعاب إدارة الموجودات المتعلقة بصناديق االستثمار على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم

 على إدارة الثروات وخدمات الحفظ التي يتم االعتراف بها باستمرار على مدى فترة من الزمن.
 

 عادة عندما يوافق المساهمون  يكونيتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند وجود الحق في استالم اإليرادات و

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

بها القيمة من القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اإليرادات التشغيلية األخرى على أساس تصنيف األساسي 

 ألداة حقوق الملكية.

 خسارة تحويل العمالت األجنبية عند اكتسابها / تكبدها. /يتم إثبات ربح 

  ينتج صافي إيرادات المتاجرة من أنشطة المتاجرة ويتضمن كافة األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من

التغيرات في القيمة العادلة وإجمالي إيرادات ومصاريف االستثمار ذات الصلة وتوزيعات األرباح للموجودات 

 وبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وفروق صرف العمالت األجنبية.والمطل

  يتعلق صافي اإليرادات من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات

ر المحققة المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وتشمل جميع تغيرات القيمة العادلة المحققة وغي

 وإيرادات االستثمار وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية.
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 التمويل واالستثمار ز(

يقدم المصرف لعمالئه بعض المنتجات المصرفية والتي ال تحمل عوائد، والتي تشتمل على المتاجرة والبيع بالتقسيط 

 واالستصناع طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.والمرابحة، 
 

 يصنف المصرف عمليات التمويل واالستثمار على النحو التالي: 
 
تصنف هذه التمويالت وبعض االستثمارات بالتكلفة المطفأة وهي تقابل تعريف  -محتفظ بها بالتكلفة المطفأة  .1

(، وتتكون من أرصدة حسابات المتاجرة، 39والذمم المدينة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ) تمويالتال

يتم االعتراف االستثمارات المقتناة ة وعمليات البطاقات االئتمانية. والبيع بالتقسيط، واالستصناع والمرابح

)باستخدام أساس العائد الفعلي( ناقصاً أي  بالتكلفة المطفأة مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة

 مبالغ تم شطبها ومخصص االنخفاض في القيمة.
 

إن التمويل هو من الموجودات المالية غير المشتقة التي تنشأ أو يستحوذ عليها من قبل المصرف مع دفعات ثابتة أو 

التزاماته، أو  طالب التمويلويتم استبعاده عندما يسدد  .لطالبي التمويللتمويل عند دفع النقد يتم إثبات ا يد.قابلة للتحد

 في حالة بيع التمويل أو شطبه، أو في الحاالت التي يتم فيها نقل جميع المخاطر والعوائد.

 

يتم قياس جميع عمليات التمويل مبدئيا بالقيمة العادلة، باإلضافة إلى تكاليف المعامالت المباشرة اإلضافية )التي 

بعد االعتراف األولي، فإن ة باستخدام أساس العائد الفعلي. عين( ويتم قياسه بعد ذلك بالتكلفة المطفأتتجاوز حد م

يتم تحديد القيم المفصح عنها نهاية الفترة التمويل ليست المسموح بها عادة. التحويالت الالحقة بين فئات مختلفة من 

 ن في الفقرات التالية.الالحقة لفئات مختلفة من التمويل على أساس النحو المبي
 

تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ولها تاريخ   -مقتناة حتى تاريخ االستحقاق  .2
إستحقاق محدد والتي تستطيع المجموعة ولديها النية اإليجابية والمقدرة على اقتنائها حتى تاريخ إستحقاقها 

. يتم، في األصل، إثبات االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق
بالقيمة العادلة شاملة تكاليف المعامالت المباشرة والعرضية، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص 

شراء اإلنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم أو العالوة عند ال
باستخدام معدل العائد الفعلي، وتدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل 

 الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتها.

دون أن  – إن اإلستثمارات المصنفة كـ " مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق"، ال يمكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها
 على إستخدام هذا التصنيف.المجموعة تتأثر مقدرة 

أو إعادة التصنيف التي تتم في أي من الظروف التالية لن تؤثر على  البيعو على الرغم من ذلك فإن عمليات 
 مقدرة المجموعة على استخدام هذا التصنيف.

 ،وأن التغيرات في أسعار العموالت  عمليات البيع أو التصنيف التي تتم بتاريخ قريب لتاريخ االستحقاق
 السائدة في السوق لن يكون لها أثر هام على القيمة العادلة.

 .عمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام المجموعة بتحصيل المبلغ األصلي  لألصل بالكامل 

 المجموعة  عمليات البيع أو إعادة التصنيف المتعلقة بأحداث معزولة غير مكررة تقع خارج نطاق سيطرة
 والتي ال يمكن توقعها بشكل معقول.

 
تصنف االستثمارات ضمن هذه الفئة إلى "استثمارات مقتناه  -قائمة الدخل خالل مدرجة بالقيمة العادلة في  .3

" وذلك عند اإلثبات األولي ألغراض المتاجرة" أو "استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة تمثل االستثمارات التي تم اقتناءها أساساً بغرض بيعها إن االستثمارلها. 

في المدى القصير. تلك االستثمارات تتكون من الصناديق االستثمارية واستثمارات األسهم األخرى. تقاس هذه 

ال تضاف تكاليف ل الشامل الموحدة. في قائمة الدخاالستثمارات بالقيمة العادلة ويتم قيد التغير في القيمة العادلة 

المعامالت، إن وجدت، لقياس القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل وتثبت كمصاريف في القوائم المالية الموحدة. ينعكس دخل االستثمارات وتوزيعات األرباح 

تفظ بها كقيمة عادلة من خالل قائمة الدخل ضمن دخل تشغيلي أخر في قائمة الدخل من الموجودات المالية المح

   الموحدة.
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 )تتمة( التمويل واالستثمار (ز

 مدرجة بالقيم العادلة )تتمة(        . 3                 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، لم يتم إعادة تصنيف االستثمارات باستثناء األدوات غير المشتقة المدرجة 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الحقاً للتسجيل المبدئي بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

القيمة العادلة من خالل قائمة قائمة الدخل عند التسجيل المبدئي، فقد يعاد تصنيفها وتحويلها من فئة االستثمارات ب

الدخل )أي التداول( إذا لم يعد الغرض من االحتفاظ بها البيع أو الشراء على المدى القريب، وعندما تتحقق الشروط 

 التالية:
 

  إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف التمويل والذمم المدينة، وإذا لم يستدعي األمر إعادة تصنيف األصل

كمحتفظ به للمتاجرة بتاريخ التسجيل المبدئي، عندها قد يعاد تصنيف األصل المالي إذا كان لدى المنشأة المالي 

 النية والقدرة على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
 

   إعادة تصنيفه من فئة المحتفظ إذا لم يكن األصل المالي قد استوفى تعريف التمويل والذمم المدينة، يمكن عندئذ 

 به للمتاجرة في "حاالت نادرة".

 

االستثمارات المتاحة للبيع هي تلك األسهم غير المشتقة التي ال تصنّف ضمن االستثمارات  -متاحة للبيع  .4

أو التمويالت أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، والتي يكون الهدف  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

منها االحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن ويمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو التغيرات في أسعار 

 العموالت الخاصة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم.

 

متاحة للبيع" مبدئيا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعامالت أنها االستثمارات التي تصنف على يتم إدراج 

المباشرة واإلضافية وبعد ذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة باستثناء األسهم غير المسّعرة التي يتعذر قياس قيمتها العادلة 

سائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات بشكل موثوق به حيث يتم إدراجها بسعر التكلفة. كما يتم إدراج األرباح أو الخ

في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر حتى يتم إيقاف تسجيل االستثمار أو تنخفض قيمته وعندها يعاد تصنيف 

أي أرباح أو خسائر متراكمة سبق تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة. قد يعاد تصنيف أي 

كمتاح للبيع إلى فئة "االستثمارات األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة" إذا استوفى تعريف  ضمان محتفظ به

"االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة" وإذا كان لدى المصرف النية والقدرة على االحتفاظ بذلك األصل 

 المالي في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.

 

 قيمة الموجودات الماليةاالنخفاض في  ح(

 المدرجة بالتكلفة المطفأة
يم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على االنخفاض نتيجة يقائمة مركز مالي موحدة، إجراء تقيتم، بتاريخ كل 

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

 خسارة / خسائر لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من المالية األصولحدث 

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

ويتم إثبات أي خسارة انخفاض في القيمة للتغيرات في القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة 

لألصل. ويتم تسوية القيمة الدفترية للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة مباشرة أو من خالل استخدام حساب 

 مخصص االنخفاض في القيمة ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخل الموحدة.

 

محدد لخسائر االئتمان الناتجة عن انخفاض قيمة أي تمويل أو أي من الموجودات المالية األخرى يتم تكوين مخصص 

المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى أن المصرف لن يكون قادراً على تحصيل المبالغ 

المقدرة القابلة لالسترداد. إن القيمة المقدرة  المستحقة. يمثل مبلغ المخصص المحدد الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة

القابلة لالسترداد هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة، بما في ذلك المبالغ المقدرة على أنها قابلة لالسترداد 

  من الكفاالت والضمانات المخصومة على أساس معدل العائد الفعلي األصلي.
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 )تتمة( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (ح
 

 )تتمة( المدرجة بالتكلفة المطفأة
يتطلب ذلك من االدارة أن تقوم بممارسة اجتهاد أثناء تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بذلك 

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

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

مة المحدد باإلضافة على مخصص انخفاض القي ت االنخفاض في القيمة مستقبالً.يتطلب إجراء تغييرات في مخصصا

المذكور أعاله، يقوم المصرف أيضا بتكون مخصص انخفاض قيمة جماعي لحاالت انخفاض القيمة التي يتم تقييمها 

على أساس جماعي. ويتم تكوين هذه المخصصات للخسائر عند وجود دليل موضوعي على وجود خسائر غير 

ت التعثر التاريخية لألطراف المقابلة لالستثمار محددة في تاريخ التقرير. يتم تقدير مبلغ المخصص على أساس حاال

والتمويل وكذلك تصنيفاتهم االئتمانية، مع األخذ باالعتبار الظروف االقتصادية السائدة. لتقييم االنخفاض الجماعي 

في القيمة، يستخدم المصرف أيضا تقديرات الخسارة الداخلية ويقوم بإجراء تعديل إذا كانت الظروف االقتصادية 

الئتمانية الحالية تدل على أن الخسائر الفعلية قد تكون أكثر أو أقل مما تقترحه االتجاهات التاريخية. ويتم قياس وا

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

 

نخفاض في القيمة تشمل ما إن المعايير التي يستخدمها المصرف للتأكد من وجود دليل موضوعي على خسارة اال

 يلي:

 

 .التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه 

  .الصعوبات التي يواجهها العميل في توفير التدفقات النقدية 

  .عدم االلتزام بتعهدات أو شروط السداد 

 .البدء في اتخاذ إجراءات اإلفالس ضد العميل 

  التمويللطالبي التدهور في المركز التنافسي. 

 .التدهور في قيمة الضمانات 

 

تشطب  صص االنخفاض في القيمة الخاص به.وفي حالة عدم إمكانية تحصيل مبلغ التمويل، فانه يتم شطبه من مخ

 هذه التمويالت بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة.

 

شروطه متأخر السداد ولكنه يعامل كتمويل جديد. تستند سياسات التمويل الذي يتم إعادة التفاوض بشأن  يُعتبر لم يعد

التمويل ال يزال  دة الهيكلة إلى مؤشرات أو معايير تشير إلى أن الدفع في أغلب األحوال سيستمر.اوممارسات إع

 يتم احتسابه باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي للتمويل. والذي يخضع إلى تقييم انخفاض فردي أو جماعي

 

إعادة التفاوض بشأن التمويل إما كجزء من عالقة مستمرة مع عميل أو استجابة لتغير سلبي في ظروف عادة يتم 

التي  السدادأو خطط  السدادإعادة التفاوض إلى تمديد تاريخ استحقاق قد تؤدي . وفي الحالة األخيرة، طالب التمويل

المتعثرين حقا. ويؤدي ذلك إلى استمرار تأخر األصول  أمينلطالبي التل عمولة معدل بها معدّ تقدم المجموعة بموج

ال تسترد القيمة الدفترية  واألصلوانخفاضها بشكل فردي نظرا ألن المدفوعات المعاد التفاوض بشأنها من العموالت 

 للتمويل. وفي حاالت أخرى، تؤدي إعادة التفاوض إلى اتفاق جديد، ويعامل على انه تمويل جديد.

 

انخفاض مبلغ خسائر االنخفاض وأن هذا االنخفاض يعود إلى أحداث وقعت بعد  في فترة الحقة وجودوإذا ما تبين 

إثبات خسائر االنخفاض )مثل تحسن مستوى التصنيف االئتماني للعميل(، فانه يتم عكس قيد خسارة االنخفاض 

 في اضنخفكعكس لالل المثبتة سابقاً وذلك بتسوية حساب المخصص. ويتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخ

 ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها. القيمة.
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 استثمارات األسهم المتاحة للبيع

العادلة لما دون  بالنسبة الستثمارات األسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع، فإن االنخفاض الكبير أو المستمر في قيمتها

ال يمكن عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة الدخل  موضوعياً على انخفاض القيمة. تكلفتها يعتبر دليالً 

طالما استمر تسجيل األصل، ويعني ذلك أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل االنخفاض في القيمة ال يتم 

، يتم إدراج أي أرباح أو خسائر متراكمة سبق تسجيلها في حقوق الستبعاداوعند تسجيلها إال في حقوق المساهمين. 

 المساهمين ضمن قائمة الدخل الموحدة للسنة.

 

 العقارات األخرى ط(

تعتبر هذه  رات مقابل تسوية تمويالت مستحقة.، على بعض العقاةاالعتيادي أعمالهيستحوذ المصرف، في سياق 

العقارات موجودات محتفظ بها للبيع، وتظهر مبدئياً بصافي القيمة الممكن تحقيقها للتمويل المستحق أو القيمة العادلة 

الحالية للعقارات المعنية أيهما أقل، ناقصاً تكاليف البيع )إذا كانت جوهرية(. ال يتم احتساب أي استهالك لهذه 

 جار من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة.العقارات. يتم قيد إيرادات اإلي

 

وبعد اإلثبات المبدئي، يتم تحميل أي انخفاض الحق في القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع على قائمة الدخل 

الموحدة. يتم إثبات أي أرباح الحقة من إعادة تقييم القيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه الموجودات بحيث ال 

يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد في  .الموحدة ض المتراكم لها، في قائمة الدخلتجاوز االنخفات

 .الموحدة قائمة الدخل

 

 التوقف عن إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية ي(

  مجموعة موجودات مالية يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من

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

 يتم تحويل األصل ويعتبر التحويل كتوقف عن االعتراف.
 
 تنفاذها، أي عند تنفيذ االلتزام يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية )أو جزء من االلتزامات المالية( عند اس

 المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.

 

 االستثمارات العقارية ك(

ل وغير مستغلة من قبل المجموعة. االستثمارات العقارية هي االستثمارات المملوكة لغرض االيجار طويل األج

 لموحدة.ويتم إدراجها بالتكلفة ويتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل ا

 

يتم استهالك تكلفة االستثمارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 للموجودات.

 

 الممتلكات والمعدات ل(

وال يتم  ر االنخفاض في القيمة المتراكمة.تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائ

مار استهالك األرض. يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات االخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األع

 كما يلي: اإلنتاجية المقدرة للموجودات

 

 حسب فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقل تحسينات على أرض مستأجرة
  

 سنة 33 مباني

 أيهما أقلسنوات،  3حسب فترة اإليجار أو  مستأجرةتحسينات على مباني 

 سنوات 10إلى  3 معدات وأثاث
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 )تتمة( الممتلكات والمعدات ل(
 

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

 األمر.
 

تحدد األرباح والخسائر الناجمة عن االستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. ويتم ادراجها في قائمة 

 الدخل الموحدة.
 

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

يتم تخفيض أي قيمة دفترية على الفور إلى القيمة كانية استرداد قيمتها الدفترية. ام التغيرات في الظروف إلى عدم

 القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.
 

 ودائع العمالء م(

ناقصا تكلفة المعاملة، والتي تمثل القيمة العادلة ودائع العمالء هي مطلوبات مالية يتم اثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة 

 للمبلغ المستلم، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.
 

 الضمانات ن(

لى في سياق األعمال العادية، يعطي المصرف الضمانات التي تشمل خطابات االعتماد وخطابات الضمان والقبول إ

إثبات الهوامش المستلمة كمطلوبات بالقيمة العادلة، وهي قيمة العالوة في البداية، يتم جانب خطاب االعتماد الجاهزة. 

المستلمة وتدرج ضمن ودائع العمالء في القوائم المالية الموحدة. وبعد االعتراف المبدئي، يتم قياس مطلوبات 

مات مالية تنشأ المصرف بموجب كل ضمان بقيمة االقساط المطفأة أو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزا

يتم تسجيل أي زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية في قائمة الدخل تيجة تلك الضمانات، أيهما أعلى. ن

يتم تسجيل القسط المستلم في قائمة الدخل الموحدة تحت  صافي". –"مخصصات خسائر االئتمان الموحدة تحت 

 ساس القسط الثابت على مدى العمر الزمني للضمان.صافي" على أ –"أتعاب من الخدمات المصرفية 
 

 المخصصات س(

يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المصرف التزام قانوني حالي أو التزام بناء قائم نتيجة أحداث سابقة، ومن 

عندما يكون المحتمل أن يتطلب استخدام الموارد المتدفقة بما فيها المنافع االقتصادية لسداد هذا االلتزام وأيضاً 

 باإلمكان عمل تقدير للمبلغ يمكن االعتماد عليه.
 

 المحاسبة عن عقود اإليجار ع(

 إذا كان المجموعة هي المستأجر .1
 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل إلى المجموعة بشكل أساسي كافة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات 

كافة عقود اإليجار التي يبرمها المصرف هي عقود إيجار تشغيلية. وبالتالي، فإن جرة كعقود إيجار تشغيلية. المؤ

يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت 

 على مدى فترة اإليجار.
 

طلوب سدادها للمؤجر تحت بند عندما يتم فسخ عقد اإليجار التشغيلي قبل انتهاء فترة اإليجار، فإن أي دفعة م

الجزاءات، صافية من إيرادات اإليجار المتوقعة )إن وجدت(، يتم احتسابها كمصروف في الفترة التي يتم فيها 

 الفسخ.
 

د الخارجي وما في حكمها لتحديد اقتقوم المجموعة بتقييم الترتيبات غير المصنفة كعقود إيجار مثل عقود التع

  إيجار كي يحتسب الحقاً بشكل منفصل.ما إذا كانت تحتوي على 
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 )تتمة( المحاسبة عن عقود اإليجار ع(
 

 إذا كانت المجموعة هي المؤجر .2

 

عندما يتم نقل الموجودات بموجب التأجير التمويلي، بما في ذلك الموجودات الخاضعة لترتيبات اإليجار 

اإلجارة المنتهية بالتمليك أو اإلجارة مع الوعد بالتمليك( )إن وجدت(، تحتسب القيمة الحالية اإلسالمية )مثل 

يتم تسجيل الفرق بين المبلغ اإلجمالي  ينة وتدرج ضمن بند "التمويالت ".لدفعات اإليجار ضمن الذمم المد

. يتم احتساب إيرادات اإليجار المستحق والقيمة الحالية للمبلغ المستحق ضمن بند إيرادات تمويل غير مكتسبة

 خالل فترة اإليجار باستخدام طريقة صافي االستثمار التي تعكس معدل عائد دوري ثابت.

 

 النقد وما في حكمه ف(

والعمالت المعدنية في  عمالت الورقية"النقد وما في حكمه" على اللتدفقات النقدية الموحدة، يشتمل ألغراض قائمة ا

الصندوق واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )باستثناء الودائع النظامية( والمطلوبات من البنوك 

يوما أو أقل من تاريخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر  90والمؤسسات المالية األخرى بفترات استحقاق أصلية لمدة 

 دلة.غير جوهرية تتعلق بتغير القيمة العا

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل ص(

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

 ذات الصلة.

 

 العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة ق(

التي يستلمها  ر ممتثل بالشريعة(ي)الدخل الغ الخاصةوفقا لقرارات الهيئة الشرعية، يتم استبعاد إيرادات العمولة 

مطلوبات أخرى في قائمة المركز  تحويلها إلى، ويتم إيرادات المصرف من التمويل واالستثمار المصرف من تحديد

 كأعمال خيرية. الحقا المالي الموحدة ويتم دفعها

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ر(

يتم تحميل مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييم االكتواري طبقاً ألحكام نظام العمل والعمال 

 السعودي والمتطلبات التنظيمية المحلية. 

 

 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم ش(

برنامج الدفعات المحسوبة على أساس األسهم. وبموجب هذا البرنامج، تحصل  لموظفيه بإنشاء المصرف قام مؤسسو

والتي  لكية )الخيارات( الخاصة بالمصرفالشركة على الخدمات من الموظفين المؤهلين كمقابل ألدوات حقوق الم

 .يتم منحها من قبل الصندوق للموظفين

 

  



 

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 2016و  2017ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

23 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 

 المضاربةأموال  ت(

ويتم تسجيلها كبنود خارج  تبرها المجموعة استثمارات مقيدة.تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العمالء وتع

قائمة المركز المالي. يتم إدراج حصة المجموعة في األرباح الناتجة عن إدارة هذه األموال في قائمة الدخل الموحدة 

 للمجموعة.

 

 خدمات إدارة االستثمار ث(

يقدم المصرف خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل الشركة التابعة له ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق 

االستثمار. إن الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو االستثمار ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال 

المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن االستثمارات  إن حصةوائم المالية الموحدة للمجموعة. يتم إدراجها في الق

 المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم اإلفصاح عن األتعاب المكتسبة في قائمة الدخل الموحدة.

 

 تعريف منتجات المصرف خ(

فيما يلي شريعة االسالمية. بقاُ ألحكام اليقدم المصرف لعمالئه المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد ط

 وصف لبعض المنتجات التمويلية:

 

يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء  تمويل متاجرة:

المتفق عليها من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينا للمصرف بمبلغ البيع للفترة 

 في العقد.

 

يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد  تمويل بيع بالتقسيط:

شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدين للمصرف بمبلغ البيع الذي سيتم 

 ليه في العقد.دفعه على أقساط كما هو متفق ع

 

يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بالتعاقد لتصنيع سلعة ذات مواصفات محددة معروفة  تمويل استصناع:

 ودقيقة وفقا لطلب العميل. ويصبح العميل مدينا للمصرف مقابل ثمن التصنيع الذي يتضمن التكلفة والربح.

 

ف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصر تمويل مرابحة:

 مضافا إليه ربح معروف ومتفق عليه من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.

 

 النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى -4

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 8,335,452  8.595.037 نقد في الصندوق

 18,143,445  17.952.252 وديعة نظامية

 489,957  425.071 حسابات جارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 15,181,051  21.310.111 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي
    

 42,149,905  48.282.471 اإلجمالي
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 )تتمة( النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى -4
 

السعودي، يتعين على المصرف االحتفاظ بوديعة وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب واستثمارات 

 العمالء ألجل وحسابات العمالء األخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي.

 

احة لتمويل العمليات اليومية للمصرف، وبالتالي فإنها ال تعتبر جزءا من النقد وما في إن الودائع النظامية أعاله غير مت

 ( عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة.24حكمه )إيضاح 

 

 المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى -5

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 853,592  825.908 حسابات جارية

 25,724,933  9.883.887 متاجرة
    

 26,578,525  10.709.795 اإلجمالي

 

 ديسمبر: 31توضح الجداول أدناه الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 10.142.259  26,059,374 ((BBB-إلى  AAAدرجة االستثمار )التصنيف االئتماني )

 436.360  351,203 ((B-إلى  BBدون درجة االستثمار )التصنيف االئتماني )+

 167,948  131.176 غير مصنفة
    

 26,578,525  10.709.795 اإلجمالي

 

الت التصنيف االئتماني اتتم إدارة الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام وك

الخارجية. وال توجد ضمن المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة متأخرة السداد أو أرصدة انخفضت 

 قيمتها.
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 االستثمارات، بالصافي -6
 
 ديسمبر مما يلي: 31االستثمارات كما في تتكون  - أ

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 
    

 89,280  124.825 استثمار في شركة زميلة*

 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 30,451,217  23.452.869 مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,100,895  10.605.139 صكوك

 32,552,112  34.058.008 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةمجموع 

    استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 23,437  23.487 استثمارات أسهم

 115,272  389.193 صناديق استثمار

 138,709  412.680 مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

    استثمارات متاحة للبيع

 827,732  771.293 استثمارات أسهم

 425,046  1.034.286 صناديق استثمار

 1,252,778  1.805.579 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
    

 34,032,879  36.401.092 االستثمارات

 

عند االعتراف المبدئي كاستثمارات تصنف االستثمارات المذكورة أعاله كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 ويكون ذلك وفق االستراتيجية الموثقة إلدارة المخاطر بالمصرف. مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

ديسمبر  31أة أرصدة متأخرة السداد أو أرصدة انخفضت قيمتها كما في ال توجد ضمن االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطف

2017. 

 

 * استثمار في شركة زميلة

 ( من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية.٪22.5: 2016ديسمبر  31) ٪22.5يمتلك المصرف 
 
 فيما يلي تحليل مكونات االستثمارات: - ب

 السعودية()بآالف الرياالت  

 المجموع  غير متداولة  متداولة 2017

      

 23.452.869  23.452.869  - مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 10.605.139  10.605.139  - صكوك

 919.605  23.487  896.118 أسهم

 1.423.479  1.423.479  - صناديق استثمار

 36.401.092  35.504.974  896.118 اإلجمالي
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 )تتمة( االستثمارات، بالصافي -6
 

 )تتمة( فيما يلي تحليل مكونات االستثمارات: -ب 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 المجموع  غير متداولة  متداولة 2016

      

 30,451,217  30,451,217  - مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,100,895  2.100.895  - صكوك

 940,449  23,437  917,012 أسهم

 540,318  540,318  - صناديق استثمار

 34,032,879  33.115.867  917.012 اإلجمالي

 

 فيما يلي تحليل األرباح والخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات: - ج
 
2017 

 القيمة الدفترية )بآالف الرياالت السعودية(

 إجمالي األرباح 

 غير المحققة

إجمالي الخسائر  

 غير المحققة

 

 القيمة العادلة

 مرابحة لدى مؤسسة النقد 

 -  6.984  23.452.869 العربي السعودي  

 

23,459,853 

 10.559.636  45.503  -  10.605.139 صكوك

 919.605  -  -  919.605 أسهم

 1.423.479  -  -  1.423.479 صناديق استثمار

 36.362.573  45.503  6.984  36.401.092 اإلجمالي

 

2016 

 القيمة الدفترية )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي األرباح  

 غير المحققة

إجمالي الخسائر  

 غير المحققة

 

 القيمة العادلة

 مرابحة لدى مؤسسة النقد

 30,451,217 العربي السعودي  

 

41,880 

 

- 

 

30,493,097 

 2,115,057  -  14,162  2,100,895 صكوك

 940,449  -  -  940,449 أسهم

 540,318  -  -  540,318 صناديق استثمار

 34,088,921  -  56,042  34,032,879 اإلجمالي

 

 الجودة االئتمانية لالستثمارات - د

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 30,451,217  23.452.869 مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2.100.895  10.605.139 يةاستثمار درجة –صكوك 

 32.552.112  34.058.008 اإلجمالي
 

لتصنيف وفقا  BBBإلى  AAAعلى االستثمارات التي لديها مخاطر ائتمان تعادل تصنيف  يةاالستثمار الدرجة تشمل

 +Aفيتش تصنيف  حددت وكالة .الصكوك غير المتداولةستاندرد أند بور. تتكون فئة "غير المصنفة" بشكل رئيسي من 

  . 2017مارس  22إلى المملكة العربية السعودية كدولة، كما في 
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 االستثمارات )تتمة( -6
 

 ديسمبر: 31حسب فئات االستثمارات كما في يلي تحليل االستثمارات األجنبية فيما  -هـ 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

    استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 1,300,895  1.545.059 صكوك

    

    استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 21,249  21.300 استثمارات أسهم

 232,604  347.180 صناديق االستثمار

    

 1,554,748  1.913.539 اإلجمالي

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 31,683,532  24.820.739 حكومية وشبه حكومية

 919,749  971.969 شركات

 889,280  9.184.905 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 540,318  1.423.479 صناديق االستثمار
    

 34,032,879  36.401.092 صافي االستثمارات

 

 التمويل، بالصافي -7

 التمويل 1 – 7

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

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017 

  ةغير العامل  ةالعامل 

 مخصص 

 التمويلصافي   انخفاض القيمة

        

 46.366.966  (3.585.237)  1.222.313  48.729.890 المتاجرة
 171.214.272  (1.938.279)  521.289  172.631.262 البيع بالتقسيط

 15.039.602  (24.170)  5.417  15.058.355 المرابحة
 914.733  (7.524)  21.160  901.097 بطاقات ائتمانية

 233.535.573  (5.555.210)  1.770.179  237.320.604 المجموع
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل 1 – 7

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2016 

  ةغير العامل  ةالعامل 

 مخصص 

 صافي التمويل  انخفاض القيمة

        

 42,868,823  (3,511,098)  1,494,925  44,884,996 المتاجرة

 166,398,906  (3,044,834)  1,338,577  168,105,163 البيع بالتقسيط

 15,276,982  (32,912)  15,016  15,294,878 المرابحة

 449,413  (43,857)  19,083  474,187 بطاقات ائتمانية

 224,994,124  (6,632,701)  2,867,601  228,759,224 المجموع

 

 ديسمبر: 31التمويل حسب الموقع، داخل وخارج المملكة، كما في فيما يلي صافي  (ب

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017 

 المجموع  بطاقات ائتمانية  المرابحة  البيع بالتقسيط  المتاجرة 

          الوصف

 229.714.498  917.103  10.022.780  168.822.412  49.952.203 داخل المملكة

 9.376.285  5.154  5.040.992  4.330.139  - المملكةخارج 

 239.090.783  922.257  15.063.772  173.152.551  49.952.203 إجمالي التمويل

مخصص انخفاض 

 (3.585.237) القيمة

 

(1.938.279) 

 

(24.170) 

 

(7.524) 

 

(5.555.210) 

 233.535.573  914.733  15.039.602  171.214.272  46.366.966 صافي التمويل

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2016 

 المجموع  بطاقات ائتمانية  المرابحة  البيع بالتقسيط  المتاجرة 

          الوصف

 223,137,164  491,788  10,775,048  165,490,407  46,379,921 داخل المملكة

 8,489,661  1,482  4,534,846  3,953,333  - خارج المملكة

 231,626,825  493,270  15,309,894  169,443,740  46,379,921 إجمالي التمويل

مخصص انخفاض 

 (3,511,098) القيمة

 

(3,044,834) 

 

(32,912) 

 

(43,857) 

 

(6,632,701) 

 224,994,124  449,413  15,276,982  166,398,906  42,868,823 صافي التمويل
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل 1 – 7

 31كما في الهامة فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات االقتصادية  (ج

 ديسمبر:
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2017 
 العامل غير  العامل

 مخصص  

 صافي التمويل  انخفاض القيمة

        الوصف
 27.217.703  (263.818)  513.822  26.967.699 التجاري

 19.490.126  (518.704)  564.975  19.443.855 الصناعي

 3.432.406  (178.804)  107.193  3.504.017 البناء واإلنشاءات

 165.720.730  (641.327)  542.448  165.819.609 الشخصي

 20.115.107  (25.689)  41.741  20.099.055 الخدمات

 1.464.247  -  -  1.464.247 واألسماكالزراعة 

 22.122  -  -  22.122 أخرى

 237.462.441  (1.628.342)  1.770.179  237.320.604 اإلجمالي

مخصص جماعي النخفاض 

 القيمة
    

(3.926.868)  (3.926.868) 

 233.535.573  (5.555.210)     الرصيد

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2016 
 لةالعام غير  لةالعام

 مخصص  

 صافي التمويل  انخفاض القيمة

        الوصف
 27,412,300  (558,190)  638,695  27,331,795 التجاري

 11,871,981  (15,049)  34,653  11,852,377 الصناعي

 9,269,387  (620,132)  660,399  9,229,120 البناء واإلنشاءات

 160,797,568  (1,671,423)  1,357,660  161,111,331 الشخصي

 16,075,564  (69,346)  161,646  15,983,264 الخدمات

 613,499  -  -  613,499 الزراعة واألسماك

 2,638,354  (14,032)  14,548  2,637,838 أخرى

 228,678,653  (2,948,172)  2,867,601  228,759,224 اإلجمالي

 مخصص جماعي النخفاض 

 القيمة  

    

(3,684,529)  (3,684,529) 

 224,994,124  (6,632,701)     الرصيد
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل 1 – 7

 ديسمبر: 31يوضح الجدول أدناه فئات التمويل حسب قطاعات األعمال الرئيسية كما في  (د

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 إجمالي  شركات  أفراد 2017
      

 49.952.203  49.819.558  132.645 المتاجرة

 173.152.551  8.259.504  164.893.047 البيع بالتقسيط

 15.063.772  14.649.663  414.109 المرابحة

 922.257  -  922.257 بطاقات ائتمانية

      

 239.090.783  72.728.725  166.362.058 إجمالي التمويل

 (5.555.210)  (3.531.776)  (2.023.434) االنخفاض في القيمةناقصا: مخصص 

 233.535.573  69.196.949  164.338.624 صافي التمويل

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 إجمالي  شركات  أفراد 2016
      

 46,379,921  46,371,776  8,145 المتاجرة

 169,443,740  7,849,841  161,593,899 البيع بالتقسيط

 15,309,894  14,936,217  373,677 المرابحة

 493,270  -  493,270 بطاقات ائتمانية

      

 231,626,825  69,157,834  162,468,991 إجمالي التمويل

 (6,632,701)  (3,544,010)  (3,088,691) ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة

 224,994,124  65,613,824  159,380,300 صافي التمويل

 

يلخص الجدول أدناه أرصدة التمويل غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة، واألرصدة متأخرة السداد وغير  هـ(

ديسمبر حسب قطاعات األعمال الرئيسية  31منخفضة القيمة، واألرصدة التي تعرضت النخفاض القيمة في 

 للمجموعة:

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

2017 

أرصدة التمويل غير 

متأخرة السداد والتي 

 لم تنخفض قيمتها

أرصدة التمويل  

متأخرة السداد والتي 

 لم تنخفض قيمتها

أرصدة التمويل  

التي انخفضت 

 قيمتها

 

 اإلجمالي

 مخصص 

االنخفاض في 

 القيمة

 

 صافي التمويل

            

 164.338.624  (2.023.434)  166.362.058  542.448  414.018  165.405.592 أفراد

 69.196.949  (3.531.776)  72.728.725  1.227.731  3.997.436  67.503.558 شركات

 232.909.150 اإلجمالي
 
4.411.454 

 
1.770.179 

 
239.090.783 

 
(5.555.210) 

 
233.535.573 
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل 1 – 7

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

2016 

أرصدة التمويل غير 

متأخرة السداد والتي 

 لم تنخفض قيمتها

أرصدة التمويل  

متأخرة السداد والتي 

 لم تنخفض قيمتها

أرصدة التمويل  

التي انخفضت 

 قيمتها

 

 اإلجمالي

 مخصص 

االنخفاض في 

 القيمة

 

 صافي التمويل

            

 159,380,300  (3,088,691)  162,468,991  1,357,660  365,727  160,745,604 أفراد

 65,613,824  (3,544,010)  69,157,834  1,509,941  3,384,656  64,263,237 شركات

 224,994,124  (6,632,701)  231,626,825  2,867,601  3,750,383  225,008,841 اإلجمالي

 

 يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخالف ذلك. 90لمدة تقل عن ال يتم اعتبار التمويل متأخر السداد 

 

إن األرصدة غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة واألرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة تشكل مجموع أرصدة 

 التمويل العاملة.

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 إجمالي  شركات  أفراد 2017
      

 3.433.123  3.083.247  349.876 مقبولة –تمويالت عاملة 

 978.331  914.189  64.142 تحت المالحظة -تمويالت عاملة 

 4.411.454  3.997.436  414.018 اإلجمالي

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 إجمالي  شركات  أفراد 2016
      

 3,330,769  3,012,218  318,551 مقبولة -تمويالت عاملة 

 419,614  372,438  47,176 تحت المالحظة -تمويالت عاملة 

 3,750,383  3,384,656  365,727 اإلجمالي

 

مقبولة هي تمويالت عاملة، ولها خصائص أساسية هامة، وتشتمل على تلك التي لم تظهر حاالت إن التمويالت ضمن فئة 

 ضعف فعلية أو محتملة.

 

تتضمن فئة تحت المالحظة تمويالت تتميز أيضاً بكونها عاملة وجارية ومحدثة من حيث الدفعات األصلية ومدفوعات 

إبداء مزيد من االهتمام بشأن أي حاالت ضعف مالية أو غير مالية حيث األرباح. ومع ذلك، تتطلب هذه الفئة من اإلدارة 

إن التمويالت تحت ت األصلية أو مدفوعات األرباح. إنها قد تؤدي مستقبالً إلى تدهور التوقعات المتعلقة بالسداد أو الدفعا

 المالحظة ال تعّرض المجموعة لمخاطر كافية حتى يتم تخفيض تصنيفها.
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 )تتمة( بالصافيالتمويل،  -7

 )تتمة( التمويل 1 – 7

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 اإلجمالي  بطاقات ائتمانية  البيع بالتقسيط  المتاجرة 2017

        
        األعمار

 2.902.095  -  256.582  2.645.513 يوماً  30حتى 

 531.028  10.627  82.667  437.734 يوماً  60 – 31

 978.331  12.573  51.569  914.189 يوماً  90 – 61

 4.411.454  23.200  390.818  3.997.436 اإلجمالي

 3.323.103  -  -  3.323.103 القيمة العادلة للضمانات

 

 )السعوديةبآالف الرياالت ( 

 اإلجمالي  بطاقات ائتمانية  البيع بالتقسيط  المتاجرة 2016
        

        األعمار

 2,568,063  15,123  221,071  2,331,869 يوماً  30حتى 

 762,706  -  82,357  680,349 يوماً  60 – 31

 419,614  -  47,176  372,438 يوماً  90 – 61

 3,750,383  15,123  350,604  3,384,656 اإلجمالي

 8,771,194  -  -  8,771,194 القيمة العادلة للضمانات

 

تشتمل هذه الضمانات غالبا طر االئتمان المتعلقة بالتمويل. يحتفظ المصرف في سياق أعماله االعتيادية بضمانات لتقليل مخا

مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات، وممتلكات  على ودائع العمالء المتوقع استالمها، وودائع نقدية أخرى، وضمانات

ومعدات و أخرى. يتم االحتفاظ بهذه الضمانات، بشكل أساسي، مقابل عمليات التمويل الشخصية والتجارية، كما تتم ادارتها 

خبراء المستقلون لمواجهة المخاطر المتعلقة بعمليات التمويل. تستند القيمة العادلة للضمانات على التقييم الذي يقوم به ال

واألسعار المتداولة )إذا كانت متاحة( وأساليب التقييم. وقد استخدم الخبراء مناهج مختلفة لتحديد القيمة العادلة للضمانات 

العقارية بما في ذلك منهج السوق المقارن استنادا إلى المبيعات الفعلية األخيرة أو منهج التدفقات النقدية المخصومة مع األخذ 

احتفظ المصرف بضمانات بمبلغ  االعتبار معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر وعوائد اإليجار والقيم النهائية.بعين 

 .المضمون للشركاتتمويلها ( مقابل مليون لاير سعودي 25.923 :2016سعودي ) لاير مليون 26.522

 

فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة  ح(

 ديسمبر: 31الصلة التي تحتفظ بها المجموعة كما في 
 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 إجمالي  شركات  أفراد 2017
      

 1.770.179  1.227.731  542.448 تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي

 594.752  594.752  - القيمة العادلة للضمانات
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل 1 – 7

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 إجمالي  شركات  أفراد 2016
      

 2.867.601  1,509,941  1.357.660 تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي

 1,446,712  1,446,712  - القيمة العادلة للضمانات

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2017 

 التعرض 

  الممول للمخاطر
التعرض غير 

 الممول للمخاطر

 إجمالي 

 التعرض للمخاطر

      شركات

 9.552.675  17.415  9.535.260 (1-3مخاطر منخفضة )

 56.966.648  5.187.353  51.779.295 (4-6)مخاطر مقبولة 

 6.381.686  192.683  6.189.003 (7مخاطر تحت المالحظة )

 67.503.558  5.397.451  72.901.009 

 165.405.592  -  165.405.592 أفراد )غير مصنفة(

      

 238.306.601  5.397.451  232.909.150 اإلجمالي

 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2016 

 التعرض

  الممول للمخاطر
التعرض غير 

 الممول للمخاطر
 مجموع  

 التعرض للمخاطر

      شركات

 7,172,370  261,690  6,910,680 (1-3مخاطر منخفضة )

 53,953,924  4,781,932  49,171,992 (4-6)مخاطر مقبولة 

 9,313,181  1,132,616  8,180,565 (7مخاطر تحت المالحظة )

 64,263,237  6,176,238  70,439,475 

 160,745,604  -  160,745,604 أفراد )غير مصنفة(

      

 231,185,079  6,176,238  225,008,841 اإلجمالي

 

لألفراد غير متأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها ضمن فئة "القياسي". تكون  الغير مصنفة يتم تصنيف أرصدة التمويل

هذه األرصدة عاملة ولديها تاريخ ائتماني ذو خصائص جوهرية قوية وتدفق نقدي وسداد في الوقت المحدد حيث تتم مراقبتها 

: 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في 165.406 بلغت قيمة هذه األرصدة  منتظم. بشكل

 مليون لاير سعودي(.160.746
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل 1 – 7
 

 ديسمبر: 31يبين الجدول أدناه جودة التمويالت العاملة كما في  ي(
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2017 

 التعرض

  الممول للمخاطر
التعرض غير 

 الممول للمخاطر
 مجموع  

 التعرض للمخاطر
      

 9.552.675  17.415  9.535.260 (1-3مخاطر منخفضة )

 59.406.079  5.516.716  53.889.363 (4-6)مخاطر مقبولة 

 8.430.020  353.649  8.076.371 (7مخاطر تحت المالحظة )

  71.500.994  5.887.780  77.388.774 

 165.819.610  -  165.819.610 )غير مصنفة( أفراد

 243.208.384  5.887.780  237.320.604 اإلجمالي

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2016 

 التعرض

  الممول للمخاطر
التعرض غير 

 الممول للمخاطر
 مجموع  

 التعرض للمخاطر
      

 7,172,369  261,689  6,910,680 (1-3مخاطر منخفضة )

 56,600,059  5,621,932  50,978,127 (4-6)مخاطر مقبولة 

 10,891,702  1,132,616  9,759,086 (7مخاطر تحت المالحظة )

  67,647,893  7,016,237  74,664,130 

 161,111,331  -  161,111,331 أفراد )غير مصنفة(

 235,775,461  7,016,237  228,759,224 اإلجمالي

 

الجداول أدناه جودة التمويل تحت المالحظة وتمويالت الشركات غير العاملة وتمويالت األفراد منخفضة القيمة توضح  ك(

 ديسمبر: 31كما في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    شركات

 9,759,086  8.076.371 مخاطر تحت المالحظة

    غير عاملة:

 527,111  958.126 (8تصنيف المخاطر )

 477,773  6.341 (9تصنيف المخاطر )

 505,057  263.264 (10تصنيف المخاطر )

 9.304.102  11,269,027 

 1,357,660  542.448 أفراد )غير مصنفة(

    

 12,626,687  9.846.550 اإلجمالي
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل  1 – 7

 

إلى القيمة. يتم احتساب  تمويالتالتعرضات االئتمانية من تمويل الشركات حسب نطاقات نسبة اليوضح الجدول أدناه  ل(

إلى قيمة  تمويالتإلى القيمة على أساس نسبة إجمالي مبلغ التمويل أو المبلغ المطلوب اللتزامات ال تمويالتنسبة ال

 الضمان. ال تتضمن المبالغ اإلجمالية أي مخصص النخفاض القيمة.

 

 2016  2017 )بآالف الرياالت السعودية(

    

 1.928.384  2.965.647 ٪50أقل من 

51-70٪ 5.490.525  5.697.783 

71-90٪ 8.113.447  6.412.022 

91-100٪ 35.060.621  29.366.953 

 443.212  986.265 ٪100أكثر من 

    

 43.848.354  52.616.505 إجمالي التعرض للمخاطر

 

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

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

2017 
 مخاطر 

  (1-3منخفضة )

 مخاطر 

 (4-6مقبولة )

مخاطر تحت  

 المجموع  (7المالحظة )

 بطاقاتال باستثناءأفراد 

 164.502.503 ئتمانية )غير مصنفة(الا  

 

- 

 

-  164.502.503 

 67.503.558  6.189.003  51.779.295  9.535.260 شركات

 903.089  -  -  903.089 بطاقات ائتمانية

 232.909.150  6.189.003  51.779.295  174.940.852 اإلجمالي

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

2016 
 مخاطر 

  (1-3منخفضة )

 مخاطر 

 (4-6مقبولة )

 مخاطر تحت 

 المجموع  (7المالحظة )

 أفراد باستثناء البطاقات

 160,278,998 االئتمانية )غير مصنفة(  

 

- 

 

-  160,278,998 

 64,263,237  8,180,565  49,171,992  6,910,680 شركات

 466,606  -  -  466,606 بطاقات ائتمانية

 225,008,841  8,180,565  49,171,992  167,656,284 اإلجمالي
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل  1 – 7

 

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

 

 1تصنيف المخاطر 

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

 

 2تصنيف المخاطر 

لهذه  ديونالعمالء في أعلى مستويات الجودة االئتمانية، في الوقت الراهن ومستقبالً. عمليا ال توجد مخاطر في ال -ممتاز 

الفئة، حيث تعكس التدفقات النقدية هوامش حماية كبيرة ومستقرة بشكل استثنائي. وتشير التدفقات النقدية المتوقعة بما في 

ذلك تمديدات االئتمان المتوقعة إلى مستويات سيولة قوية وتغطية خدمة الدين. إن مؤشرات المراكز المالية قوية جداً مع 

 ن حيث القيمة والسيولة.موجودات ذات نوعية ممتازة م

 

 3تصنيف المخاطر 

العمالء الذين يمثلون الجانب األدنى للمستوى األعلى للجودة االئتمانية، ولكن جودة االئتمان المتوقعة ممتازة. كما  -متفوق 

أن تكون  أن جودة الموجودات والسيولة جيدة جدا. باإلضافة إلى القدرة على تحمل الديون والتغطية بشكل مستمر. ويمكن

 هناك احتمالية ضئيلة بأن تؤدي بعض العناصر إلى ضعف األداء في المستقبل.

 

 4تصنيف المخاطر 

العمالء الذين يعتبرون في أعلى مستويات الجودة المتوسطة ويتصفون بجودة ائتمانية ممتازة، ومؤشرات مخاطر  -جيد 

والتدفقات النقدية، وتنوع الموجودات وعدم االعتماد على نوع  قليلة. إن عناصر القوة متمثلة في السيولة واستقرار الهوامش

 واحد من األعمال.

 

 5تصنيف المخاطر 

تشمل العمالء المصنفين مع هامش أقل لتغطية خدمة الدين مع انخفاض لبعض عناصر القوة. باإلضافة إلى جودة  -مرضية 

الموجودات والسيولة المرضية، والقدرة الجيدة الستيعاب وتغطية الدين. قد تحدث خسارة أو تراجع في األرباح للعام، ولكن 

 مرونة المالية لتعويض هذه االمور.ما يكفي من القوة وال طالبي التمويللدى 

 

 6تصنيف المخاطر 

العمالء ذوي األرباح المنخفضة والتدفقات النقدية الضعيفة وزيادة نسبة الرفع و/ أو إضعاف أساسيات السوق التي  -كافية 

قدرة دين إضافية محدودة، وتغطية متواضعة، باإلضافة الى جودة  طالبي التمويلتشير الى مخاطر أعلى من المتوسط. لدى 

الحالي يعتبر مرضي، ولكن  طالب التمويلموجودات وحصة سوق في المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط. إن أداء 

 يمكن أن يتأثر سلبا من خالل تطوير جودة/ كفاية الضمانات وإلخ. 

 

 7تصنيف المخاطر 

خضع العمالء تحت هذا التصنيف بالمجمل لظروف تجارية غير مرغوب فيها تشكل مخاطر ائتمان ي -مخاطر عالية جداً 

سارة غير مناسبة وال مبرر لها ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل دون المستوى المطلوب. لم يتكبد العميل خ

فا، أو برنامجا غير واقعي للسداد، أو عدم ويمكن أن يتضمن الضعف المحتمل وضعا ماليا ضعيلألرباح أو المبلغ األصلي. 

كفاية مصادر األموال، أو عدم وجود ضمانات كافية أو معلومات أو وثائق ائتمانية. المنشأة ضمن هذه الفئة ال يمكن تمييزها 

 وتعتبر ضمن الفئة المتوسطة. ولن يتم منح تمويالت جديدة أو زيادة التمويالت القائمة لهذه الفئة.

 

 8خاطر تصنيف الم

وتشكل ر سداد التزاماتهم تسعون يوماً. يشمل هذا التصنيف العمالء المتعثرين ومضى على تاريخ تأخ -دون المستوى 

ليست هناك حماية  عف واضح في دعم سداد االلتزامات.والسداد المعتاد في خطر، وهناك ضتمان غير مقبولة. مخاطر ائ

يتم تكوين داد أو من خالل الضمان المرهون. ية للعميل أو قدرته على السكافية للموجودات من خالل صافي الثروة الحال

  مخصص محدد بناًء على تقديرات الخسائر المحتملة.
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7

 )تتمة( التمويل 1 – 7

 

 9تصنيف المخاطر 

يوماً  180سداد التزاماتهم التعاقدية يشمل هذا التصنيف العمالء المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر  -مشكوك في تحصيلها 

 يجب تأجيل عملية شطب المديونية. وترى اإلدارة أن هناك إمكانية السترداد/إنقاذ القيمة مقابل الشركات والعقارات ولذلك

ونقاط الضعف واضحة ال خسارة جزء من أصل المديونية. وهناك إشكاالت كبيرة تؤدي إلى احتم مؤكد. والسداد الكامل غير

لى درجة أن التحصيل الكامل غير مرجح على نحو كبير وذلك بناء على المعلومات الحالية والظروف والقيم. يتم تكوين إ

مخصص محدد بناًء على تقديرات الخسائر المحتملة. ومع ذلك، بالنسبة لعمالء األفراد )باستثناء العقارات( والبطاقات 

يلي ذلك إجراء عملية الشطب  ،٪100يجب استيفاء مخصص محدد بنسبة  من المتوقع حدوث خسارة إجمالية.االئتمانية، 

 وفقا لسياسة الشطب من مصرف الراجحي.

 

 10تصنيف المخاطر 

ومن يوماً.  360أخر سداد التزاماتهم يشمل هذا التصنيف العمالء المتعثرين ومضى على تاريخ ت -رديئة أو هالكة )خسارة( 

إن يتم تصنيفها كموجودات  باإلضافة إلى الموجودات غير القابلة للتحصيل والتي ال تتطلبالمتوقع حدوث خسارة إجمالية. 

يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقا لسياسة الشطب من مصرف ٪، 1100يجب استيفاء مخصص محدد بنسبة نشطة. 

 الراجحي.

 

 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل: 7-2
 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 اإلجمالي  شركات  أفراد 2017

    
 

 

 6.632.701  3.544.010  3.088.691 الرصيد كما في بداية السنة

 2.638.991  1.063.367  1.575.624 محمل للسنة، بالصافي

ديون معدومة مشطوبة مقابل 

 (3.716.482)  (1.075.601)  (2.640.881) المخصص

 5.555.210  3.531.776  2.023.434 الرصيد في نهاية السنة

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 اإلجمالي  شركات  أفراد 2016

    
 

 

 5,773,399  3,578,758  2,194,641 الرصيد كما في بداية السنة

 2,581,563  440,633  2,140,930 محمل للسنة، بالصافي

ديون معدومة مشطوبة مقابل 

 (1,722,261)  (475,381)  (1,246,880) المخصص

 6,632,701  3,544,010  3,088,691 الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة( التمويل، بالصافي -7
 

 الحركة في مخصص انخفاض القيمة:  7-3
 

 فيما يلي تفاصيل مخصص انخفاض قيمة التمويل للسنة المسجل في قائمة الدخل الموحدة: 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

 2,581,563  2.638.991 المحمل للسنة

 (541,268)  (1.091.414) مبالغ مستردة من تمويل مشطوب، بالصافي

 101,947  - ديون معدومة مشطوبة مباشرة
    

 2,142,242  1.547.577 مخصص االنخفاض في القيمة، بالصافي
 

 يشمل التمويل الذمم المدينة من التأجير التمويلي وبيانها كالتالي: 7-4
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

 31,796,685  33.802.769 إجمالي الذمم المدينة من التأجير التمويلي

 4,127,907  1.234.258 أقل من سنة واحدة

 22,786,487  24.357.231 سنة واحدة إلى خمس سنوات

 4,882,291  8.211.280 أكثر من خمس سنوات

 33.802.769  31,796,685 

 (4,334,825)  (4.903.943) إيرادات تمويل مستقبلية غير محققة من التأجير التمويلي
    

 27,461,860  28.898.826 التمويليصافي الذمم المدينة من التأجير 
 

 الممتلكات والمعدات، بالصافي -8
 

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون صافي الممتلكات والمعدات كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 األراضي 

 

 المباني

تحسينات على  

مباني وأرض 

 مستأجرة

 

 المعدات واألثاث

 

 اإلجمالي

2017 

 

 اإلجمالي

2016 

            التكلفة

 9,372,961  10,694,787  4.533.276  932.383  3,219,265  2,009,863 يناير 1كما في 

 1.321.826  1.813.962  1.034.027  9.288  459.651  310.996 إضافات

 -  39.976  39.284  -  429  263 استبعادات

 10.694.787  12.468.773  5.528.019  941.671  3.678.487  2.320.596 ديسمبر 31في 

  استهالك متراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 3,794,030  4,209,625  2.968.806  888,632  352.187  - يناير 1كما في 

 415.595  440.566  367.479  14.403  58.684  - المحمل للسنة

 -  39.545  39.115  -  430  - استبعادات

 4.209.625  4.610.646  3.297.170  903.035  410.441  - ديسمبر 31في 

  صافي القيمة الدفترية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   7.858.127  2.230.849  38.636  3.268.046  2.320.596 2017ديسمبر  31في 

 2,009,863 2016ديسمبر  31في 
 

2,867,078 
 

43,751 
 

1,564,470 
 

- 
 

6,485,162 
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 )تتمة( والمعدات، بالصافي الممتلكات -8
 

 1,343: 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  1.803تشمل المباني أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 

 مليون لاير سعودي(.

مليون لاير سعودي كما في  788بند المعدات واألثاث موجودات تتعلق بتقنية المعلومات بصافي قيمة دفترية تبلغ يتضمن 

 مليون لاير سعودي(. 944: 2016ر ديسمب 31) 2017ديسمبر  31

 

 االستثمارات العقارية، بالصافي -9

 

صافي القيمة الدفترية  إن.  2016تتكون االستثمارات العقارية من عقارات تم االستحواذ عليها من قبل المجموعة في عام 

 العادلة. قيمتهاتقريباً  تعادللالستمارات العقارية 

 

 الموجودات األخرى، بالصافي -10

 

 ديسمبر مما يلي: 31صافي الموجودات األخرى كما في  يتكون

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

 1,321,131  1.270.554 مدينون، بالصافي

 558,264  714.996 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 524,579  574.921 استثمارات في سيارات وعقارات وموجودات أخرى غير مالية

 305,922  497.979 إيرادات مستحقة

 357,217  494.009 شيكات تحت التحصيل

 315,850  407.982 دفعات مقدمة

 147,106  147.106 عقارات أخرى *

 610,285  907.917 صافيبالأخرى، 
    

 4,140,354  5.015.464 اإلجمالي

 

تسوية تمويالت. تعتبر هذه العقارات ، على بعض العقارات مقابل ةاالعتيادي أعمالهيستحوذ المصرف، في سياق  *

 موجودات محتفظ بها للبيع.

 

 المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى -11

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

 971,208  1.066.474 حسابات جارية

 7,945,762  4.456.093 استثمارات بنوك ألجل
    

 8,916,970  5.522.567 اإلجمالي
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 ودائع العمالء -12

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

 245,707,815  251.729.768 ودائع تحت الطلب

 21,645,586  15.917.263 استثمارات عمالء ألجل

 5,239,735  5.409.414 حسابات عمالء أخرى
    

 272,593,136  273.056.445 اإلجمالي

 

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

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

 259,725,459  260.388.240 لاير سعودي

 12,867,677  12.668.205 عمالت أجنبية
    

 272,593,136  273.056.445 اإلجمالي

 

 المطلوبات األخرى -13

 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المطلوبات األخرى كما في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

 2,104,587  3.436.195 دائنون 

 761,671  848.422 (25)انظر اإليضاح  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 614,699  837.597 مصاريف مستحقة

 23,785  16.854 (31األعمال الخيرية )انظر اإليضاح 

 2,750,097  3.647.530 أخرى
    

 6,254,839  8.786.598 اإلجمالي

 

 رأس المال -14

 

لاير سعودي  10بقيمة اسمية مليون سهم  1,625فوع بالكامل من يتكون رأس مال المصرف المصرح به والمصدر والمد

 لاير سعودي للسهم الواحد(. 10مليون سهم بقيمة  1,625: 2016للسهم الواحد )
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 االحتياطي النظامي واحتياطيات أخرى -15

 

٪ من صافي 25العربية السعودية والنظام األساسي للمصرف بتحويل ما ال يقل عن يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة 

وتستمر هذه التحويالت حتى يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال المدفوع. . الدخل السنوي الى االحتياطي النظامي

 هذا االحتياطي غير متوفر حاليا للتوزيع.

 

مليون، تم استحقاقه وتحويله إلى  192مبلغ  تجنيب خالل السنة الحاليةتم  ،للمصرف لةالمعدّ  طبقاً للسياسة المحاسبية

(، والتي سيتم دفعها 2017لعام  النهائيةمطلوبات أخرى كزكاة مستحقة الدفع )سيتم خصمها من توزيعات االرباح النقدية 

 .2018 عام في

 

ف على االحتياطيات األخرى إلى أن يتم تحديد مبلغ بقيد مبالغ الزكاة المحتسبة من قبل المصر سابقاً  يقوم المصرف كان 

مليون لاير  585/77: 2016مليون لاير سعودي ) 474/155 قام المصرف خالل السنة بتحويل مبلغ .الزكاة المستحقة

، والتي تم دفعها خالل 2016لعام  النهائيةوالمتعلقة بتوزيعات االرباح  ت األخرى كزكاة مستحقةإلى المطلوبا سعودي(

 .الحالية السنة

 

احتياطي استثمارات متاحة للبيع واحتياطي تحويل عمالت أجنبية على وباإلضافة إلى ذلك، تشمل االحتياطيات األخرى 

 وبرنامج منافع الموظفين.

 

 مج أسهم الموظفين:فيما يلي ملخص حركة االستثمارات المتاحة للبيع واحتياطي ترجمة عمالت أجنبية وبرنا

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2017 

استثمارات 

  متاحة للبيع

ترجمة العمالت 

  األجنبية

برنامج أسهم 

  الموظفين
2016 

 اإلجمالي

        

 (52.646)  37.110  (147.935)  58.179 الرصيد كما في بداية السنة
 201.825  -  -  201.825 صافي التغير في القيمة العادلة

 (340.134)  -  -  (340.134) صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
 73.624  -  73.624  - فروقات الصرف من ترجمة العمليات األجنبية

 -  -  -  - برنامج أسهم الموظفين

 (117.331)  37.110  (74.311)  (80.130) الرصيد في نهاية السنة

 

 السعودية()بآالف الرياالت  

2016 

استثمارات 

  متاحة للبيع

ترجمة العمالت 

  األجنبية

برنامج أسهم 

  الموظفين
2016 

 اإلجمالي

        

 (155.839)  27.836  (137.151)  (46.524) الرصيد كما في بداية السنة

 33.327  -  -  33.327 صافي التغير في القيمة العادلة

 71.376  -  -  71.376 قائمة الدخل الموحدةصافي المبالغ المحولة إلى 

 (10.784)  -  (10.784)  - فروقات الصرف من ترجمة العمليات األجنبية

 9.274  9.274  -  - برنامج أسهم الموظفين

 (52.646)  37.110  (147.935)  58.179 الرصيد في نهاية السنة

 

الذين يحق الموظفون  ويحصل كيان قانوني مستقل، للموظفين )الصندوق( وهو مستقل برنامجوقد قام مؤسسو البنك بوضع 

 العالواتالحصول على عالوات على أسهم من الصندوق. إن أسهم المصرف هي بإسم الصندوق. يمثل االحتياطي التزام  لهم

 الذي سيتم تحويله إلى الصندوق على حساب عالوات الموظفين خالل السنة
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 وااللتزامات المحتملةاالرتباطات  -16

 

 الدعاوى القضائية (أ

 

، والتي االعتيادية، هناك عدد من الدعاوى القضائية المقامة ضد المصرف ضمن دورة أعماله 2017ديسمبر  31 كما في

 يتعلق بعضها بتمديد التسهيالت االئتمانية. ال تزال هذه الدعاوى قيد النظر لدى الجهات المختصة. 

 

 ض هذه الدعاوى القضائية بناء على تقييم المستشارين القانونيين بالمصرف. بعتم تكوين مخصصات ل

 

 االرتباطات الرأسمالية (ب

 

مليون لاير سعودي(  455: 2016مليون لاير سعودي ) 629مبلغ  2017ديسمبر  31بلغت االرتباطات الرأسماليـة كما في 

مليون لاير سعودي( تتعلق بإنشاء  596: 2016سعودي )مليون لاير  410 تتعلق بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي و

 مقر عمل جديد وإجراء تحسينات على بعض الفروع الحالية.

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (ج

 

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

محتملة المتعلقة باالئتمان بشكل أساسي من خطابات الضمان واالعتمادات المستندية االحتياطية والقبوالت وااللتزامات ال

التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض  -لمنح االئتمان غير المستخدم. إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية االحتياطية 

تحمل نفس مخاطر  -تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى  من قبل المصرف بالسداد في حالة عدم

 االئتمان التي تحملها التمويالت.

 

إن االعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المصرف، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب 

نة عادة بشحنات البضائع التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما كمبياالت على المصرف وفق شروط وأحكام محددة، مضمو

يتوقع المصرف معظم ياالت المسحوبة من قبل العمالء. تحمل مخاطر أقل. تمثل القبوالت تعهدات المصرف لسداد الكمب

 القبوالت التي ستقدم قبل سدادها من قبل العمالء. 

 

واالعتمادات المستندية فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان 

 المصرف قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية.

 

 يالت وضمانات واعتمادات مستندية.تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح على شكل تمو

وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن يتعرض المصرف 

لخسارة بمبلغ يعادل االلتزامات غير المستخدمة. ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول أقل 

تخدمة ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير كثيراً من إجمالي االلتزامات غير المس

ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان غير المستخدمة ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية 

 المطلوب. ألن العديد من هذه االلتزامات يتم انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل
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 )تتمة( االرتباطات وااللتزامات المحتملة -16

 

 )تتمة( التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ج(
 

 ديسمبر: 31فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لقاء االرتباطات وااللتزامات المحتملة للمصرف كما في  .1

 

 بآالف الرياالت السعودية 

2017 
 3أقل من 

  أشهر

أشهر  3من 

  شهرا   12إلى 

 من سنة الى

  سنوات 5

 أكثر من

 اإلجمالي  سنوات 5

          

 1.178.248  -  68.626  82.382  1.027.240 اعتمادات مستندية

 430.464  -  -  117.327  313.137 قبوالت

 4.969.355  8.396  1.183.423  1.986.680  1.790.856 خطابات ضمان

 قابلة للنقضالتزامات غير 

 6.989.369  161.284  2.969.064  2.983.742  875.279 لمنح االئتمان  

 13.567.436  169.680  4.221.113  5.170.131  4.006.512 اإلجمالي

 

 بآالف الرياالت السعودية 

2016 
 3أقل من 

  أشهر

أشهر  3من 

  شهرا   12إلى 

 من سنة الى

  سنوات 5

 أكثر من

 اإلجمالي  سنوات 5

          

 1,042,924  3,166  183,096  488,968  367,694 اعتمادات مستندية

 708,989  -  -  455,223  253,766 قبوالت

 5,264,324  2,374,504  2,607,797  278,067  3,956 خطابات ضمان

 التزامات غير قابلة للنقض

 5,644,159  474,780  1,976,287  3,155,806  37,286 لمنح االئتمان  

 12,660,396  2,852,450  4,767,180  4,378,064  662,702 اإلجمالي

 

 ديسمبر: 31يلي تحليالً بالتعهدات وااللتزامات المحتملة بحسب األطراف األخرى كما في فيما  .2

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 10,766,791  10.728.656 شركات

 1,893,605  2.838.780 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
    

 12,660,396  13.567.436 اإلجمالي
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 )تتمة( االرتباطات وااللتزامات المحتملة -16

 

 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية (د
 

فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود االيجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي أبرمها المصرف 

 ديسمبر: 31كمستأجر كما في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 40,391  41.163 أقل من سنة واحدة

 185,917  197.712 سنوات 5من سنة إلى 

 50,141  56.362 سنوات 5أكثر من 

    

 276,449  295.237 اإلجمالي

 

 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات -17

 

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون صافي الدخل من التمويل واالستثمارات للسنتين المنتهيتين في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    التمويل

 1,680,957  2.049.915 متاجرة شركات 

 8,287,559  8.533.438 البيع بالتقسيط

 599,583  691.807 المرابحة

    

    االستثمارات وأخرى

 541,176  673.238 مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 569,166  517.212 متاجرة مع البنوك 

 73,004  115.394 دخل من الصكوك

 11,751,445  12.581.004 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

 (390.554)  (360.084) عائد العمالء من االستثمارات ألجل 

 (137,804)  (191.503) عائد على المطلوب لبنوك والمؤسسات المالية من االستثمارات ألجل

 (528.358)  (551.587) عائد العمالء والبنوك والمؤسسات المالية من االستثمارات ألجل

    

 11,223.087  12.029.417 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
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 صافي أتعاب الخدمات المصرفية -18

 

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون صافي أتعاب الخدمات المصرفية للسنتين المنتهيتين في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    األتعاب:دخل 

 1.255.929  1.052.875 الدفعات المقدمة عند التعاقد 

 443.527  568.703 بطاقات ائتمانية

 839.433  930.041 أنظمة خدمة المدفوعات 

 469,634  422.220 خدمات تداول األسهم

 426.446  437.953 الحواالت

 154,798  164.203 مدفوعات سداد

 129,776  92.356 المضاربة

 359.306  364.911 أخرى

 4.078.849  4.033.262 إجمالي دخل األتعاب 

    

    مصاريف األتعاب:

 (984.160)  (1.157.215) أنظمة خدمة المدفوعات

 (144,726)  (178.839) خدمات تداول األسهم

 (1.128.886)  (1.336.054) إجمالي مصاريف األتعاب 
    

 2,949,963  2.697.208 مصرفية، صافيأتعاب خدمات 

 

 دخل العمليات األخرى -19

 

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون دخل العمليات األخرى للسنتين المنتهيتين في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 31,678  30.176 توزيعات األرباح

 -  594 ربح من بيع ممتلكات ومعدات، بالصافي

 74,123  81.592 تأجير استثمارات عقاريةدخل من 

 13,762  35.545 حصة في أرباح شركة زميلة

 )خسارة( من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من /مكاسب

 9,382  12.635 خالل قائمة الدخل  

 16,070  3.374 دخل من بيع استثمارات متنوعة

 98,029  172.474 ، بالصافيدخل آخر

    

 243,044  336.390 اإلجمالي
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 الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين -20

 

 ديسمبر:  31يقدم الجدول التالي تحليال للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتهيتين في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 تعويضات متغيرة مدفوعة     

 أسهم  نقدا  تعويضات ثابتة  عدد الموظفين 2017

        

 11.074  29.024  53.215  54 المديرين التنفيذيين
موظفون يؤدون مهام تشتمل على 

 17.155  63.815  384.212  1.486 مخاطر 
 12.221  27.097  169.956  363 موظفون يؤدون مهام رقابية

 17.468  148.099  1.918.579  9.155 موظفون آخرون
        

 57.918  268.035  2.525.962  11.058 اإلجمالي

 -  -  65.000  - 2017تعويضات متغيرة مستحقة في 

  -  13.185  222.956  2.019 تكاليف موظفين أخرى

 57.918  281.220  2.813.918  13.077 مجموع اإلجمالي

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 تعويضات متغيرة مدفوعة     

 أسهم  نقدا  ثابتة تعويضات  عدد الموظفين 2016

        

 1,554  14,301  76,374  75 المديرين التنفيذيين

موظفون يؤدون مهام تشتمل على 

 1,526 مخاطر

 

374,787 

 

75,581 

 

1,878 

 1,223  20,094  125,857  393 موظفون يؤدون مهام رقابية

 2,142  176,353  1,554.826  11,690 موظفون آخرون

        

 6,797  286,329  2,131.844  13,684 اإلجمالي

 -  -  297,845  - 2016تعويضات متغيرة مستحقة في 

 -  -  443,998  - تكاليف موظفين أخرى

 6,797  286,329  2.873.687  13,684 مجموع اإلجمالي

 

تتضمن الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين تعويضات نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية والسفر ألغراض العمل 

 والتدريب ومزايا الموظفين األخرى. 

 

(، فقد صدرت التعليمات بأن جميع المؤسسات 20 -في مجموعة العشرين )جي  المملكة العربية السعودية عضواً  حيث أن

 Financial( ومجلس االستقرار المالي )Basel IIالمالية في المملكة يجب أن تلتزم بمبادئ ومعايير اتفاقية بازل الثانية )

Stability Board.) 

 

حول التعويضات والمكافآت مالية السعودية، نظامها وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، كمنظم مالي للمؤسسات ال

 ق مع مبادئ ومعايير اتفاقية بازل الثانية ومجلس االستقرار المالي.فوبما يت
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 )تتمة( الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين -20
 

وقد تم تنفيذها بعد  وفي ضوء تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، قام المصرف بإصدار سياسة التعويضات والمكافآت

 موافقة مجلس االدارة عليها.

 

تعمل ضمن قطاع الخدمات يغطي نطاق هذه السياسة مصرف الراجحي وجميع شركاته التابعة )المحلية والدولية( والتي 

ويشمل ذلك كل من الموظفين الرسميين وموظفي التعاقدات الدائمة والمؤقتة ومقدمي الخدمات )المشاركة في المالية. 

 المخاطر، إذا سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي باالستعانة بمصادر خارجية(. 

 

يجا من التعويضات الثابتة وتمشياً مع المؤسسات المصرفية األخرى في المملكة العربية السعودية قام المصرف باستخدام مز

فأما التعويضات الثابتة يتم قياسها سنويا مقارنة بالبنوك المحلية األخرى أة وجذب المواهب واالحتفاظ بها. والمتغيرة لمكاف

 ربوطة بدرجات الموظفين الوظيفية.في المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك الراتب األساسي والبدالت والمزايا وهي م

تعويضات المتغيرة فهي مربوطة بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق األهداف المتفق عليها. وتشتمل على الحوافز وأما ال

ومكافأة األداء والمزايا األخرى. وتدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع، في حين أن مكافآت األداء تدفع لموظفي 

 لى الحوافز.اإلدارة العامة والموظفين غير المؤهلين للحصول ع

 

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

 

 المصاريف العمومية واإلدارية األخرى -21

 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المصاريف العمومية واإلدارية األخرى للسنتين المنتهيتين في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 375,124  402.259 مرافق

 351,891  407.137 برامج الحاسب األلي

 267,630  315.580 كهرباء ومياه

 49.700  83.531 استشارية

 35,254  51.389 حكومية

 36.195  411.156 أخرى
    

 1.440.794  1.671.052 اإلجمالي

 

 ربحية السهم -22

 

وسط المرجح السنة على المت دخلبتقسيم صافي  2016و 2017ديسمبر  31احتسبت ربحية السهم للسنتين المنتهيتين في 

ة هو عدد األسهم العادية القائمة في بداية سنألسهم العادية القائمة خالل الإن المتوسط المرجح لعدد ا لعدد األسهم القائمة.

عامل إن . ، إن وجدمضروبة بعامل الوقت المرجحة سنالشتراة أو المصدرة خالل ، معدال بعدد األسهم العادية المةسنال

 .ةسنالالوقت المرجح هو عدد األيام التي كانت األسهم فيها قائمة كنسبة من إجمالي عدد األيام في تلك 
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 إجمالي األرباح المقترح توزيعها والمدفوعة والزكاة الشرعية -23

 

ألف لاير سعودي  2.437.500بمبلغ قدره  2017قام المصرف بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف األول من عام 

كما إقترح مجلس .(لاير سعودي للسهم( 0.75ألف لاير سعودي )أي  1,218,750: 2016لاير سعودي للسهم ) 1.5)أي 

: 2016لاير سعودي للسهم( ) 2.5الف لاير سعودي )أي  4.062.500بملبغ  2017أخيرة عن العام االدارة توزيع أرباح 

 لاير سعودي للسهم((. 1.5الف لاير سعودي )أي  2.437.500

 

. تم االنتهاء من 2016عام  بما فيهاقدم المصرف للهيئة اإلقرارات الزكوية وقام المصرف بدفع الزكاة للسنوات المالية  

حتى  2002. استلم المصرف الربوط الزكوية من الهيئة عن السنوات من 2001الربوط الزكوية مع الهيئة للسنوات حتى 

 ظهرت معظممليون لاير سعودي.  723وعها إلى . وقامت الهيئة بمطالبة المصرف بمبالغ إضافية تصل في مجم2009

يجار التمويلي من الوعاء عدم استبعاد الهيئة االستثمارات طويلة االجل والوديعة النظامية واال نتيجةهذه المطالب اإلضافية 

اإلدارة  إن مام المحاكم القضائية المختصة.المصرف على تلك المطالب االضافية للزكاة أ من قبل ضااعتر تم تقديم الزكوي.

مبالغ للزكاة  يببتجن، قام المصرف يطةذلك، على سبيل الح . ومعالمشار إليه لالستئنافعلى ثقة من النتيجة اإليجابية 

 االحتياطات األخرى.  ضمناإلضافية المتحملة 

 

االستثمارات طويلة األجل  طرح ومع ذلك، إذا تم رفض. 2015الى عام  2010الزكوية من عام  الربوط لم تقم الهيئة بإنهاء

مع الربوط التي قامت الهيئة بإنهائها للسنوات المشار إليها  بالقياسوتم إضافة التمويالت طويلة األجل للوعاء الزكوي، 

أعاله، من شأن ذلك أن يؤدي لتعرض المصرف لمبالغ زكاة إضافية والذي ال يزال قضية واسعة في القطاع المصرفي 

 واالفصاح عنها قد يؤثر على موقف المصرف في هذا الشأن.

 

 النقد وما في حكمه -24

 

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 8,335,452  8.595.037 نقد في الصندوق

يوماً  90مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 8,677,525  891.976 من تاريخ الشراء 

النقد العربي السددعودي والبنوك المركزية األخرى أرصدددة لدى مؤسددسددة 

 489,957  425.071 )حسابات جارية(

 15,181,051  21.310.111 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي
    

 32,683,985  31.222.195 اإلجمالي

 

 التزامات منافع الموظفين -25

 

 الوصف العام 25-1

 

يتم عمل االستحقاقات وفقا دة. لموظفيه بناء على أنظمة العمل السعودية السائ يدير المصرف خطة مكافآت نهاية الخدمة

االئتمانية الُمقّدرة بينما يتم سداد التزامات مدفوعات االستحقاقات عند حلول موعد  الوحدة للتقييم االكتواري بموجب طريقة

 استحقاقها.
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 )تتمة( التزامات منافع الموظفين -25
 
 المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل السنة استنادا إلى قيمتها الحالية:فيما يلي  25-2
 

 

2017 

بآالف الرياالت 

  السعودية

2016 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 672.345  761.671 التزام المنافع المحددة في بداية السنة

 94.171  97.475 تكلفة الخدمة الحالية

 30.256  34.579 تكاليف عمولة

 (35.101)  (74.824) منافع مدفوعة

 -  29.521 لمعاد قياسها( االمكاسب) الخسائر/

 761.671  848.422 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

 

 المخصص/ )العكس( للسنة 25-3

 

2017 

بآالف الرياالت 

  السعودية

2016 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 94.171  97.475 الخدمة الحالية تكلفة

 -  - تكلفة الخدمة السابقة

 97.475  94.171 

 

 إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر 25-4

 

2017 

بآالف الرياالت 

  السعودية

2016 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 -  601 سكانيةفتراضات الال)الربح(/ الخسارة من التغير في ا

 -  20.094 الخسارة من التغير في افتراضات التجربة )الربح(/

 -  8.826 )الربح(/ الخسارة من التغير في االفتراضات المالية

 29.521  - 

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية )فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين( 25-5

 

 2017  2016 

 ٪4.30  ٪4.50 معدل الخصم

٪ للسنة المالية 1  ٪3.50 الرواتبالمعدل المتوقع لزيادة 

٪ فيما 3.5و  2016

لسنوات في لبعد 

 المستقبل

سنة للموظفين  60 سن التقاعد العادي

سنة  55الذكور و 

 لإلناث

سنة للموظفين  60 

سنة  55الذكور و 

 لإلناث

 

يتم وضع االفتراضات المتعلقة بحاالت الوفيات في المستقبل استنادا إلى المشورة االكتوارية وفقا لإلحصاءات المنشورة 

 في المنطقة.  ةوالخبر
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  حساسية االفتراضات االكتوارية 25-6

ومعدل  ٪4.50) لمعدل الخصم 2017ديسمبر  31يوضح الجدول التالي حساسية تقييم التزام المنافع المحددة كما في 

 وافتراضات السحب ومعدالت الوفيات.  (3.50٪)تصاعد الرواتب 

 

 بآالف الرياالت السعودية  

 الزيادة/ )النقص( -األثر على التزام المنافع المحددة  

 السيناريو األساسي 
 التغير 

 في االفتراض

 الزيادة 

 في االفتراض

 النقص

 في االفتراض

 121.031 (84.916) +/- 100نقطة أساس  معدل الخصم

 (86.419) 120.796 +/- 100نقطة أساس  المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

 (3.252) 13.800 ٪20زيادة أو نقص بـ  سن التقاعد العادي

 

 تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة.

 

 المتوقع االستحقاق 25-7

 

 المتوقع اللتزام المنافع المحددة غير المخصومة في نهاية برنامج الخدمة: االستحقاقفيما يلي تحليل 

 

 كما في

 2017ديسمبر  31

خمس  -سنتين  سنتين -سنة واحدة  أقل من سنة واحدة

 سنوات

أكثر من خمس 

 سنوات

 اإلجمالي

848.422 69.207 78.318 252.492 558.307 958.324 

 سنة. 15 المرجح اللتزام المنافع المحددة تبلغ مدة المتوسط

 

 قطاعات األعمال -26

 

يقوم المصرف بتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام 

للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات  من قبل صانعي القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي

 وتقييم أدائها.

 

 ألغراض إدارية، يتكون المصرف من أربعة قطاعات أعمال رئيسية وهي:

 

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية  قطاع األفراد: 

 البنكية والحواالت.المدينة )المكشوفة( واألتعاب من الخدمات 

 

يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات وكبار العمالء والتسهيالت االئتمانية  قطاع الشركات:

 والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة( للشركات.

 

يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي  قطاع الخزينة: 

 ومحفظة المتاجرة العالمية.

 

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

 المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.
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صاريف إيرادات أو موال يوجد هناك م والشروط التجارية االعتيادية. تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقاً لألحكا

تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا جوهرية بين تلك القطاعات. 

 تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف.

 

 2017سمبر دي 31يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وله خمسة شركات تابعة كما في 

لخارج منها شركة واحدة مسجلة خارج المملكة، باإلضافة للفروع في ا أ( -1كما هو مشار إليه في اإليضاح )، 2016و

  .المسجلة في األردن والكويت

 

إن إجمالي الموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال هذه الشركات التابعة ال تعتبر جوهرية 

 بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للمصرف ككل.

 

العمليات وصافي الدخل كما في وللسنتين  يفرافيما يلي إجمالي موجودات ومطلوبات المصرف وإجمالي دخل ومص (أ

 ، لكل قطاع من قطاعات األعمال:2016و 2017ديسمبر  31المنتهيتين في 

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2017

 قطاع خدمات

 اإلجمالي االستثمار والوساطة

      

 243.116.528 2.927.835 93.114.778 63.535.244 183.538.671 إجمالي الموجودات

 287.365.610 540.360 10.383.042 27.343.604 249.098.604 إجمالي المطلوبات

دخل التمويل واالستثمارات من 

 12.581.004 22.316 1.466.239 2.862.192 8.230.257 الخارجيينالعمالء 

دخل/ )مصروف( من العمليات 

 - - (907.607) (862.230) 1.769.837 الداخلية المتبادلة

إجمالي الدخل من التمويل 

 12.581.004 22.316 558.632 1.999.962 10.000.094 واالستثمارات

عائد العمالء والبنوك والمؤسسات 

 (551.587) - (235.911) (240.145) (75.531) المالية من االستثمارات ألجل

صافي الدخل من التمويل 

 12.029.417 22.316 322.721 1.759.817 9.924.563 واالستثمارات

 2.697.208 414.943 37.114 549.669 1.695.482 أتعاب خدمات مصرفية، بالصافي

 841.839 - 841.839 - - أرباح تحويل عمالت، بالصافي

 336.390 12.993 105.063 - 218.334 دخل العمليات األخرى، بالصافي

 15.904.854 450.252 1.306.737 2.309.486 11.838.379 إجمالي دخل العمليات

 (440.566) (5.910) (4.505) (5.066) (425.086) استهالك

مخصص االنخفاض في قيمة 

 (1.547.577) - (545) (348.538) (1.198.494) التمويل، صافي

مخصص االنخفاض في قيمة 

 - - - - - االستثمارات المتاحة للبيع

 (4.795.985) (130.880) (86.508) (368.416) (4.210.180) مصاريف العمليات األخرى

 (6.784.128) (136.790) (91.558) (722.020) (5.833.760) إجمالي مصاريف العمليات

 9.120.726 313.462 1.215.179 1.587.466 6.004.619 للسنةصافي الدخل 

  



 

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 2016و 2017ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

52 

 )تتمة( قطاعات األعمال -26
 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2016

 قطاع خدمات

 اإلجمالي االستثمار والوساطة

      

 339.711.817 2.232.735 98.504.030 61.796.699 177.178.353 إجمالي الموجودات

 287.764.945 134.733 10.805.589 33.307.549 243.517.074 إجمالي المطلوبات

دخل التمويل واالستثمارات من 

 11.751.445 23.242 1.272.643 2.413.550 8.042.010 العمالء الخارجيين

دخل/ )مصروف( من العمليات 

 - - (374.132) (539.071) 913.203 الداخلية المتبادلة

إجمالي الدخل من التمويل 

 11.751.445 23.242 898.511 1.874.479 8.955.213 واالستثمارات

عائد العمالء والبنوك والمؤسسات 

 (528.358) - (137.666) (382.208) (8.484) المالية من االستثمارات ألجل

صافي الدخل من التمويل 

 11.223.087 23.242 760.845 1.492.271 8.946.729 واالستثمارات

 2.949.963 455.813 38.637 502.517 1.952.996 أتعاب خدمات مصرفية، بالصافي

 925.286 - 925.286 - - أرباح تحويل عمالت، بالصافي

 243.044 89.892 34.820 - 118.332 دخل العمليات األخرى، بالصافي

 15.341.380 568.947 1.759.588 1.994.788 11.018.057 إجمالي دخل العمليات

 (415.595) (5.609) (3.746) (3.989) (402.251) استهالك

مخصص االنخفاض في قيمة 

 (2.142.242) - - (842.076) (1.300.166) التمويل، صافي

مخصص االنخفاض في قيمة 

 (65.923) - (65.923) - - االستثمارات المتاحة للبيع

 (4.591.660) (154.856) (80.683) (344.296) (4.011.825) مصاريف العمليات األخرى

 (7.215.420) (160.465) (150.352) (1.190.361) (5.714.242) إجمالي مصاريف العمليات

 8.125.960 408.482 1.609.236 804.427 5.303.815 صافي الدخل للسنة

 

 ديسمبر: 31من القطاعات أعاله كما في فيما يلي مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة لكل قطاع  (ب
 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2017

قطاع خدمات 

 اإلجمالي االستثمار والوساطة

الموجودات المدرجة في قائمة 

 281.924.748 2.927.835 51.727.163 62.660.677 164.609.073 المركز المالي الموحدة

التعهدات وااللتزامات المحتملة 

باستثناء االلتزامات غير القابلة 

 6.776.468 - - 6.776.468 - للنقض لمنح االئتمان
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2016

قطاع خدمات االستثمار 

 اإلجمالي والوساطة

الموجودات المدرجة في قائمة 

 284,124,761 837,757 62,522,406 61,572,881 159,191,717 المالي الموحدةالمركز 

التعهدات وااللتزامات المحتملة 

باستثناء االلتزامات غير القابلة 

 7,016,237 - - 5,468,177 1,548,060 للنقض لمنح االئتمان
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 )تتمة( قطاعات األعمال -26
 

لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة ما عدا النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد مخاطر االئتمان القيمة الدفترية تتضمن 

إن قيمة االئتمان المساوية للتعهدات  كات والمعدات والموجودات األخرى.العربي السعودي واالستثمارات العقارية والممتل

 وااللتزامات المحتملة تم إدراجها في مخاطر االئتمان.

 

 يةإدارة المخاطر المال -27

 

ة نوع واحد للعديد من المخاطر المالية، وأن هذه األنشطة تتطلب تحليل وتقويم وقبول وإدار تعرضه المصرف إن أنشطة

ومن المعلوم أن االضطالع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة للعمل المصرفي وأن هذه المخاطر  أو أكثر من المخاطر.

وعليه، فان هدف المصرف هو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد حتمية للمشاركة في أسواق المال. هي نتيجة 

 وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمصرف.

 

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

ويقوم المصرف بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر  لمالئمة للتقليل من تلك المخاطر.جراءات الرقابية ااإل

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

 

للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم هذه االدارة تقوم إدارة االئتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقاً 

ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل المصرف ون مع الوحدات العاملة بالمصرف. بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعا

طر معدالت هي مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. تشتمل مخاطر السوق على مخاطر العمالت، ومخا

 الربحية، مخاطر العمليات ومخاطر األسعار.

 

 مخاطر االئتمان 27-1

 

تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية التي يتعرض لها المصرف. يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان 

لمصرف لخسارة إلى تكبد ا التي تتمثل في عدم قدرة الطرف اآلخر لعملية مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي

ية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية عن التمويالت )أو التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء(، والنقدمالية. 

كما تتواجد مخاطر االئتمان في بعض األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما  والودائع لدى البنوك األخرى.

ء وبيع العمالت األجنبية واالعتمادات المستندية والقبوالت وااللتزامات لمنح في ذلك الضمانات المتعلقة بشرا

االئتمان. وتتم متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان من قبل مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير 

 بشأن األنشطة التمويلية للمصرف.

 

 قياس مخاطر االئتمان (أ

 التمويل

ة وذلك لتلبية متطلبات عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمييوجد لدى المصرف 

وعند قياس مستوى المركز المالي الموحدة للمصرف.  تصنف هذه المنتجات كموجودات تمويل في قائمةالعمالء. 

ية الكلية للعميل بإتباع مخاطر االئتمان الخاصة بالتمويل مع طرف أخر، يقوم المصرف بدراسة المالءة االئتمان

درجات  10ويقوم المصرف باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر باستخدام مالئمة لقياس المخاطر. منهجية 

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

هدف عملية تصنيف المخاطر إلى تقديم المشورة لمختلف السلطات (. وت10-8بالتمويالت غير العاملة )تصنيف 

المعتمدة المستقلة للمخاطر المتأصلة المرتبطة بالطرف المقابل والمساعدة في تحديد سعر مناسب يتناسب مع 

 المخاطر المرتبطة بها.
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 27-1

 

 )تتمة( االئتمانقياس مخاطر  أ(
 

وهذا من شأنه أن يمكن المصرف من كشف نقاط الضعف في جودة المحفظة وإجراء التعديالت المالئمة على 

يقوم المصرف  ة االئتمان، واحتمال وقوع خسائر.مخصصات مخاطر االئتمان في حالة انخفاض مستوى جود

أما بالنسبة لمحفظة  ت المالئمة للتمويالت.يب المخصصابتقييم أرصدة عمالء الشركات المتأخرة السداد لتجن

معين لتحديد  التمويالت الخاصة بعمالء الشركات المتبقية)العاملة(، فيقوم المصرف باستخدام معدل خسارة

 يتم تحديد معدل الخسارة على أساس الخبرة السابقة في مجال خسائر االئتمان.مخصص جماعي مالئم. 

 مخاطر التسويات

ضا لمخاطر التسويات من خالل العمليات الخاصة باالتفاقيات التي تتم مع المؤسسات يتعرض المصرف أي

المالية األخرى. تنشأ هذه المخاطر عندما يدفع المصرف مبلغ المعاملة المطلوب منه إلى البنك اآلخر أو الطرف 

م الطرف الثالث بدفع التزاماته. وتتمثل هذه المخاطر في عدم قياستالم الدفعات من الطرف الثالث. المقابل قبل ا

ويتم أن يكون ذو قيمة عالية وجوهرية. على الرغم من أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصيرة إال أنه يمكن 

مع االحتفاظ ع األطراف ذات التصنيف المرتفع تقليل التعرض لهذا النوع من المخاطر من خالل التعامل م

 فقا لتصنيف المخاطر للطرف اآلخر.بالضمانات والحد من حجم التعرضات و

 

 مراقبة حدود المخاطر وسياسات التخفيف (ب

 

إن مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان هي مسؤولية المؤسسة ككل. ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات 

هي من مسؤولية  اليومية وعند صنع القرار، ووضع االستراتيجيات، وبالتالي فإن فهم وإدارة مخاطر االئتمان

 كل قطاع من قطاعات األعمال.

 

 وتساعد وحدات األعمال التالية في المصرف في عملية مراقبة االئتمان:

 

 .وحدة ائتمان الشركات 

 .وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة االئتمان 

  .وحدة معالجة الديون 

  .وحدة سياسة االئتمان 

 .وحدة ائتمان األفراد 

 

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

بإدارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والمجموعات 

 من العمالء، والصناعات والدول.

 

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

الجغرافية أو أن يكون للنشاطات التي يعملون بها نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على 

إن أو السياسية أو الظروف األخرى.  الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف االقتصادية

خاطر االئتمان يعني مدى تأثر أداء المصرف تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع صناعي أو التركيز في م

 منطقة جغرافية معينة.
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 27-1

 

 )تتمة( مراقبة حدود المخاطر وسياسات التخفيف ب(
 

تنويع التمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر لدى أفراد دارة مخاطر االئتمان من خالل إلالمصرف  يسعى

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

 

يقوم المصرف بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو 

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

أو أكثر بالسنة، عند الضرورة. تتم مراجعة الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر االئتمان حسب المنتج والقطاع 

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

 

ل التحليل المنتظم لمقدرة العمالء والعمالء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم كما تدار مخاطر االئتمان من خال

 التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية، وتعديل الحدود المالية، حسبما هو مالئم.

 

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

 

 الضمانات (1-ب

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

 على:

 

  .رهونات على العقارات السكنية والتجارية 

  .النقدية واألسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل 

 .)صفقات المرابحة للمتاجرة باألسهم )متاجرة األسهم المغطاة بالضمانات 

 

 التعهدات المضمونة المتعلقة باالئتمان (2-ب

إن الضمانات واالعتمادات  وفير األموال للعمالء عند طلبها.إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان ت

 المستندية االحتياطية تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها المنتجات المصرفية التقليدية بالمصرف.

 

المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المصرف، نيابة عن العميل، إن خطابات االعتماد 

مضمونة  -تسمح للطرف اآلخر بصرف مبالغ محددة على حساب المصرف وفق شروط وأحكام خاصة 

 بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي يمكن تجنب جزء من المخاطر.

 

المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح االئتمان في شكل منتجات يقصد بااللتزام في منح االئتمان الجزء غير 

تمويلية إضافية، وضمانات أو اعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح 

االئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض المصرف لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. ولكن، 

ن مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن معظم االلتزامات تمنح للعمالء فإ

 الذين يتمتعون بمعايير ائتمان عالية.
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 27-1

 

 السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات (ج

 

الخسائر المتكبدة بتاريخ  عنيتم إثبات مخصصات االنخفاض في القيمة، ألغراض إعداد التقارير المالية فقط، 

 قائمة المركز المالي وذلك بناًء على وجود دليل موضوعي على حدوث مثل هذا االنخفاض وتقدير اإلدارة.

 

قيمة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم تقوم اإلدارة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض في ال

 وفق األسس التالية الموضوعة من قبل المصرف:  39

 

 .التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه 

 .الصعوبات التي يواجهها العميل في توفير التدفقات النقدية 

 .عدم االلتزام بشروط أو تعهدات السداد 

 س ضد العميل.البدء في اتخاذ إجراءات اإلفال 

 .تدهور الوضع التنافسي للعميل 

 .التدهور في قيمة الضمانات 

 

السياسة المتبعة من قبل المصرف بأن يتم مراجعة التمويل الممنوح لكل عميل من عمالء الشركات مرة  تتطلب

كما يتم تحديد مخصصات االنخفاض في  ثر وذلك عندما تقتضي الظروف ذلك.واحدة على األقل في السنة أو أك

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

 اإلدارة. أحكامالمالي على أساس كل حالة على حدة أو وفق 

 

الضمانات المقتناة )بما في ذلك إعادة تأكيد تعزيز الضمان( وااليرادات المتوقعة لذلك  على يم عادةييشتمل التق

 الحساب الفردي.

 

 يتم تكوين مخصصات انخفاض القيمة التي يتم تقييمها بشكل جماعي بشأن ما يلي:

 

 عنصر  محافظ الموجودات المتجانسة المتعلقة بشكل رئيسي بالمحفظة التمويلية لألفراد التي يكون كل

 فيها لوحده غير هام.

  ،المحفظة التمويلية للشركات في حالة تكبد خسائر لم يتم تحديدها، باستخدام الخبرات السابقة

 والتقديرات، والطرق اإلحصائية.
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 )تتمة( والمخصصاتالسياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة  ج(
 

لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير دون األخذ باالعتبار الضمانات أو  للتعرض يوضح الجدول أدناه الحد األقصى

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

 ديسمبر: 31كما في 

 

 لسعودية()بآالف الرياالت ا 

 2017  2016 

    البنود داخل قائمة المركز المالي

    استثمارات:

 30,451,217  23.452.869 مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,100,895  10.605.139 صكوك

 26,578,525  10.709.795 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

    تمويل، بالصافي

 65,613,824  69.196.949 شركات

 159,380,300  164.338.624 أفراد

 284,124,761  278.303.376 إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي

    

    البنود خارج قائمة المركز المالي: 

 1,751,913  1.608.712 االعتمادات المستندية والقبوالت

 5,264,324  4.969.355 خطابات ضمان

 5,644,159  6.989.368 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 12,660,396  13.567.435 إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي

    

 296,785,157  291.870.811 الحد األقصى لمخاطر االئتمان

 

يتعرض لها المصرف كما  يمثل الجدول أعاله أسوأ وضع افتراضي لمخاطر االئتمان التي كان من الممكن أن

عزيزات ائتمان أخرى متعلقة بها. دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات أو ت 2016و  2017ديسمبر  31في 

وفيما يتعلق بالموجودات داخل قائمة المركز المالي، تم تحديد المخاطر أعاله على أساس صافي القيمة الدفترية 

 . المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة

 

 مخاطر السيولة  27-2

 

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المصرف على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية عند استحقاقها واستبدال 

األموال عند سحبها. وتكون النتيجة عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته بسداد المودعين والجهات الممولة 

تحدث مخاطر السيولة عند وجود عدم استقرار في السوق وانخفاض مستوى  المتعلقة بالتمويالت.بالتزاماته والوفاء 

إن تنوع مصادر التمويل المتاحة للمصرف  دم توفر بعض مصادر التمويل فورا.التصنيف االئتماني مما يؤدي إلى ع

والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية يساعد على تقليل هذه المخاطر. تدار الموجودات بعد األخذ باالعتبار سيولته 

 .وما في حكمها
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر السيولة  27-2
 

 عملية إدارة مخاطر السيولة

 تشتمل عملية إدارة السيولة بالمصرف الخاضعة لمراقبة لجنة الموجودات والمطلوبات على ما يلي:

 

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

 استحقاقها أو استثمارها.

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

 .إدارة التركزات وملخص استحقاق الديون 

 .مراقبة تنويع مصادر التمويل 

  ومراقبة عدم مطابقة الموجودات مع المطلوبات.إدارة السيولة 

 

اقات التعاقدية وغير التعاقدية. تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خالل تحليل التدفقات النقدية للبنود ذات االستحق

الموجودات ة ولجن / كما تقوم إدارة الخزينة مان بقاءها ضمن الحدود المقبولة.يتم قياس صافي التدفقات النقدية، وض

غير المسحوبة، واستخدام تسهيالت السحب على  ديونبمراقبة مستوى ونوع التزامات الوالمطلوبات بالمصرف 

المكشوف وأثر االلتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمصرف مثل االعتمادات المستندية االحتياطية 

 والضمانات.

 

ومطلوبات المصرف على أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة  يبين الجدول أدناه ملخصاً بجدول استحقاق موجودات

 المركز المالي الموحدة وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

 

تقوم اإلدارة بمراقبة جدول االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية. تشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة 

على النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،  االلتزامات وتغطية االلتزامات التمويلية القائمة

والمطلوبات من البنوك. وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ 

 ن إجمالي حسابات العمالء األخرى.٪ م4٪ من إجمالي ودائع العمالء و7المصرف بوديعة نظامية ال تقل عن 

٪ من التزامات المصرف تجاه الودائع، 20افة للوديعة النظامية، يحتفظ المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن إض

كما فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً.  ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل

تمويلية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي  يمكن للمصرف الحصول على مبالغ إضافية من خالل ترتيبات

 تتضمن عمليات بيع آجل.

 

 31ية المخصومة كما في فيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس التدفقات النقد

حتفاظ بالودائع لدى لاليعكس الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية ديسمبر. 

تراقب اإلدارة توقعات تغيير وضع السيولة الخاص بالمجموعة والنقد وما في حكمه على أساس التدفقات  المجموعة.

النقدية المتوقعة. وينفذ ذلك وفقاً لألعراف والحدود التي وضعتها المجموعة واستنادا إلى نمط حركة الودائع 

إدارة السيولة في المجموعة عرض التدفقات النقدية بعمالت رئيسية واألخذ  التاريخية. إضافة لذلك، تتضمن سياسة

باالعتبار مستوى الموجودات المسالة الضرورية لمقابلة ذلك، ومراقبة معدالت السيولة في قائمة المركز المالي 

 مقابل المتطلبات النظامية الداخلية والخارجية والمحافظة على خطط تمويل الدين.
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر السيولة  27-2
 

 )تتمة( عملية إدارة مخاطر السيولة
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2017

 أشهر 3أقل من  

 12أشهر إلى  3من 

 شهرا  

 5من سنة واحدة إلى 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات

      الموجودات

النقد العربي النقد واألرصدة لدى مؤسسة 

 48.282.471 - - - 48.282.471 السعودي والبنوك المركزية األخرى
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 

 10.709.795 1.123.040 1.349.887 6.019.134 2.217.734 األخرى

      التمويل، بالصافي

 46.366.966 6.209.560 6.603.136 30.057.369 3.496.901 متاجرة شركات

 171.214.269 21.689.108 109.151.183 37.121.858 3.252.120 البيع بالتقسيط

 15.039.605 2.707.131 3.173.356 4.346.445 4.812.673 المرابحة

 914.733 - - - 914.733 بطاقات ائتمانية

      االستثمارات

 124.825 124.825 - - - استثمار في شركة زميلة

 34.058.008 25.923.083 7.135.000 - 999.925 بالتكلفة المطفأةاستثمارات مدرجة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 389.193 - 389.193 - - قائمة الدخل

 1.829.066 1.829.066 - - - استثمارات متاحة للبيع

 2.262.542 - - - 2.262.542 موجودات أخرى، بالصافي

 331.191.473 52.605.813 127.801.755 77.544.806 66.239.099 اإلجمالي

      المطلوبات

 5.522.567 750.308 - - 4.772.259 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 273.056.445 42.050.182 158.889.718 32.792.760 39.323.785 ودائع العمالء

 7.921.322 - - - 7.921.322 مطلوبات أخرى

 286.500.334 42.800.490 158.889.718 32.792.760 52.017.366 اإلجمالي

 44.691.139 16.805.323 (31.087.963) 44.752.046 14.221.733 الفجوة

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2016

 أشهر 3أقل من  

 12أشهر إلى  3من 

 شهرا  

 5من سنة واحدة إلى 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات

      الموجودات

النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 24,006,460 - - - 24,006,460 السعودي والبنوك المركزية األخرى
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 

 26,578,525 - - 16,453,505 10,125,020 األخرى

      التمويل، بالصافي

 42,868,823 10,717,205 9,045,322 12,389,090 10,717,206 متاجرة شركات

 166,398,906 14,443,425 103,716,438 35,509,527 12,729,516 البيع بالتقسيط

 15,276,982 3,819,245 3,223,443 4,415,048 3,819,246 المرابحة

 449,413 - - - 449,413 بطاقات ائتمانية

      االستثمارات

 89,280 89,280 - - - استثمار في شركة زميلة

 32,552,112 23,383,203 1,274,565 - 7,894,344 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 138,709 - 138,709 - - قائمة الدخل

 1,252,778 1,252,778 - - - استثمارات متاحة للبيع

 1,678,348 - - - 1,678,348 موجودات أخرى، بالصافي

 311,290,336 53,705,136 117,398,477 68,767,170 71,419,553 اإلجمالي

      المطلوبات

 8,916,970 177,005 - 16,143 8,723,822 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 272,593,136 41,978,833 158,620,122 32,737,119 39,257,062 ودائع العمالء

 5,469,383 - - - 5,469,383 مطلوبات أخرى

 286,979,489 42,155,838 158,620,122 32,753,262 53,450,267 اإلجمالي

 24,310,847 11,549,298 (41,221,645) 36,013,908 17,969,286 الفجوة
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر السيولة  27-2
 

 )تتمة( عملية إدارة مخاطر السيولة
 

الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة كما في يوضح 

 ديسمبر: 31
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2017 
 أقل من

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهرا   12إلى 

 من سنة واحدة

 سنوات 5إلى 

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

مطلوبات للبنوك 

والمؤسسات المالية 

 5.537.675 - 757.436 - - 4.780.239 األخرى

 275.601.879 - 42.449.658 160.724.895 33.037.784 39.389.542 ودائع العمالء

 7.934.568 - - - - 7.934.568 مطلوبات أخرى

 289.074.122 - 43.207.094 160.724.895 33.037.784 52.104.349 اإلجمالي

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

2016 
 أقل من

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهرا   12إلى 

 من سنة واحدة

 سنوات 5إلى 

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

مطلوبات للبنوك 

والمؤسسات المالية 

 8,933,360 - 178,687 - 16,263 8,738,410 األخرى

 275,134,250 - 42,377,632 160,452,184 32,981,726 39,322,708 ودائع العمالء

 5,469,383 - - - - 5,469,383 مطلوبات أخرى

 289,536,993 - 42,556,319 160,452,184 32,997,989 53,530,501 اإلجمالي

 

( حول 1-ج-16اإليضاح رقم )قد تم بيان تواريخ االستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في 

 .الموحدة القوائم المالية

 

 مخاطر السوق 27-3
يتعرض المصرف لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية ما نتيجة 

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

األجنبية والصناديق االستثمارية والتي يتعرض جميعها لتغيرات عامة وخاصة في السوق، وللتغيرات في مستوى 

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

 في السوق.

 

موجودات وإدارة االئتمان والمخاطر، ويتم إبالغ لجنة ال / إدارة الخزينةيتم مراقبة مخاطر السوق من قبل 

 وتقوم اللجنة ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى مالءمة مستواها.والمطلوبات بها شهرياً. 

 

 عمليات المضاربة –مخاطر السوق  (أ

 

بأحكام الشريعة  إن المصرف ملتزمة عن عمليات المضاربة. ال يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناجم

 التي ال تسمح له بإبرام عقود أو أدوات مضاربة مثل التغطية، والخيارات، والعقود المستقبلية، والمشتقات.
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 العمليات المصرفية –مخاطر السوق  (ب

 

تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية ما يتعرض المصرف لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر 

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

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

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

 األجنبي، واألسعار المتداولة في السوق.

 

 مخاطر معدالت الربحية 

 

مخاطر معدالت الربحية للتدفق النقدي هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب 

إن المصرف ليس لديه أي تعرض جوهري آلثار التقلبات في يرات في معدالت الربح في السوق. التغ

مستوى معدالت الربح السائدة في السوق على تدفقاتها النقدية المستقبلية باعتبارها جزء جوهري من 

ها في القوائم كسب األرباح للموجودات المالية والمطلوبات التي تحمل األرباح بمعدالت ثابتة ويتم إدراج

المالية بالتكلفة المطفأة. وباإلضافة إلى هذا، جزء كبير من المطلوبات المالية للمصرف غير مرتبط 

 بعمولة.

 

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

وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود لفجوة معدالت . ية المستقبلية لألدوات الماليةأو التدفقات النقد

العموالت لفترات محددة. يراقب المصرف المراكز يوميا ويستخدم استراتيجيات إدارة الفجوة لضمان 

 المحافظة على المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.

 

افتراض ثبات المتغيرات الجدول التالي الحساسية المتعلقة بالتغير المحتمل في معدالت الربح، مع يبين 

حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في الدخل أو حقوق الملكية للمصرف.  األخرى، في قائمة

معدالت الربح على صافي الدخل لسنة واحدة استنادا للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المتاجرة 

حساسية حقوق الملكية هي نفس إن . 2016و 2017ديسمبر  31م كما في على أساس المعدل العائ

ديسمبر  31تة كما في حساسية الدخل حيث ال يملك المصرف موجودات مالية متاحة للمبيع بمعدالت ثاب

يتم رصد جميع حاالت التعرض للمصرف وتحليلها في تركيزات العملة ويتم اإلفصاح  .2016و 2017

 .يةبماليين الرياالت السعودعن الحساسيات ذات الصلة 

 

 بماليين الرياالت السعودية  2017

 حساسية من إجمالي دخل التمويل واالستثمار زيادة في األساس العملة

 الحد األدنى الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   

 169 209 191 202 +25 لاير سعودي

 

 حساسية من إجمالي دخل التمويل واالستثمار نقص في األساس العملة

 الحد األدنى الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   

 -169 -209 -191 -202 -25 لاير سعودي
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر السوق 27-3
 

 )تتمة( العمليات المصرفية –مخاطر السوق  ب(

 

 تتمة( مخاطر معدالت الربحية( 

 

 بماليين الرياالت السعودية  2016

 حساسية من إجمالي دخل التمويل واالستثمار زيادة في األساس العملة

 الحد األدنى الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   

 131 218 186 156 25+ لاير سعودي

 

 حساسية من إجمالي دخل التمويل واالستثمار نقص في األساس العملة

 الحد األدنى الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   

 131- 218- 186- 156- 25- سعودي لاير

 

، أي الزيادة أو النقص في ةاالمبقتؤثر حركات معدل الربح على حقوق الملكية من خالل األرباح  * 

 دخل التمويل واالستثمار.
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر السوق 27-3
 

 حساسية الموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي للعمولة
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2017

 

 أقل من

 أشهر 3

 أشهر إلى 3

 شهرا   6

 أشهر إلى 6

 شهرا   12

 من سنة واحدة

 سنوات 5إلى 

 أكثر من

 اإلجمالي سنوات 5

       الموجودات
 48.282.471 8.595.037 - - - 39.687.434 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 10.709.795 1.123.040 1.349.887 5.905.141 113.993 2.217.734 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

       الستثماراتا

 124.825 124.825 - - - - استثمار في شركة زميلة

 34.058.008 1.598.008 7.135.000 - 2.025.000 23.300.000 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 389.193 389.193 - - - - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1.829.066 1.829.066 - - - - استثمارات متاحة للبيع

       التمويل، بالصافي

 46.366.966 471.760 4.596.531 3.967.317 19.215.293 18.116.065 متاجرة شركات

 171.214.269 20.733.399 109.637.764 19.861.370 10.533.290 10.428.446 البيع بالتقسيط

 15.039.605 2.707.131 3.173.356 1.684.435 2.662.010 4.812.673 المرابحة

 914.733 - - - - 914.733 بطاقات ائتمانية

 2.262.542 - - - - 2.262.542 موجودات أخرى

 331.191.473 37.571.459 125.892.538 31.418.263 34.569.586 10.739.627 إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات

 5.522.567 750.308 - - - 4.772.259 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 273.056.445 - 1.075.965 1.914.732 2.104.555 267.961.193 ودائع العمالء

 7.921.322 - - - - 7.921.322 مطلوبات أخرى

 286.500.334 750.308 1.075.965 1.914.732 2.104.555 280.654.774 إجمالي المطلوبات

 44.691.139 36.821.151 124.816.573 29.503.531 32.465.031 (178.915.147) الفجوة
       

 44.691.139 36.821.151 124.816.573 29.503.531 32.465.031 (178.915.147) داخل قائمة المركز المالي – حساسية معدل الربح

 472.420 - - - - 472.420 خارج قائمة المركز المالي – حساسية معدل الربح

 45.163.559 36.821.151 124.816.573 29.503.531 32.465.031 (178.442.727) إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

 90.327.118 45.163.559 8.342.408 (116.474.165) (145.977.969) (178.442.727 فجوة حساسية معدل الربح التراكمي

 

 للتقلبات في المستويات السائدة ألسعار العموالت في السوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم المصرف بإدارة التعرض آلثار عدة مخاطر مصاحبة
 

  لمصرف.مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى عدم تطابق تكرر نسبة العمولة التي يمكن االضطالع بها، والتي يتم مراقبتها يوميا من قبل قسم خزينة ا يقوم
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر السوق 27-3
فقا إلعادة التسعير التعاقدي أو ويلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر معدل الربح. كما يتضمن الجدول األدوات المالية للمصرف بالقيمة الدفترية، التي تم تصنيفها و

 تواريخ االستحقاق، أيهما أسبق.
 

لعدم التطابق أو الفجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو يتم إعادة تسعيرها يتعرض المصرف لمخاطر معدل الربح نتيجة 

 اطر.في فترة معينة. ويقوم المصرف بإدارة هذه المخاطر عن طريق مطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة المخ
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2016

 

 أقل من

 أشهر 3

 أشهر إلى 3

 شهراً  6

 أشهر إلى 6

 شهراً  12

 من سنة واحدة

 سنوات 5إلى 

 أكثر من

 اإلجمالي سنوات 5

       الموجودات
 24,006,460 7,925,055 - - - 16,081,405 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 26,578,525 1,126,410 - 12,265,139 4,188,366 8,998,610 والمؤسسات المالية األخرىمطلوبات من البنوك 

       االستثمارات

 89,280 89,280 - - - - استثمار في شركة زميلة

 32,552,112 501,547 1,235,392 - 38,452 30,776,721 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 138,709 138,709 - - - - العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة بالقيمة 

 1,252,778 1,252,778 - - - - استثمارات متاحة للبيع

       التمويل، بالصافي

 42,868,823 7,716,388 9,045,322 4,801,308 7,587,782 13,718,023 متاجرة شركات

 166,398,906 14,443,426 103,699,798 23,728,484 11,797,682 12,729,516 البيع بالتقسيط

 15,276,982 2,749,857 3,223,443 1,711,022 2,704,026 4,888,634 المرابحة

 449,413 - - - - 449,413 بطاقات ائتمانية

 1,678,348 - - - - 1,678,348 موجودات أخرى

 311,290,336 35,943,450 117,203,955 42,505,953 26,316,308 89,320,670 إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات

 8,916,970 4,036,263 556,202 - 148,671 4,175,834 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 272,593,136 - 1,074,139 1,911,483 2,100,984 267,506,530 ودائع العمالء

 5,469,383 - - - - 5,469,383 مطلوبات أخرى

 286,979,489 4,036,263 1,630,341 1,911,483 2,249,655 277,151,747 المطلوبات مجموع

 24,310,847 31,907,187 115,573,614 40,594,470 24,066,653 (187,831,077) الفجوة

       

 (24,310,847) (31,907,187) (115,573,614) (40,594,470) (24,066,653) 187,831,077 داخل قائمة المركز المالي – حساسية معدل الربح

 408,353 - - - - 408,353 خارج قائمة المركز المالي – حساسية معدل الربح

 (23,902,494) (31,907,187) (115,573,614) (40,594,470) (24,066,653) 188,239,430 إجمالي فجوة حساسية معدل الربح

 (47,804,988) (23,902,494) 8,004,693 123,578,307 164,172,777 188,239,430 فجوة حساسية معدل الربح التراكمي
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وتركيزات  2016و 2017ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية كما في 

 مخاطر العمالت. ويتضمن الجدول األدوات المالية للمصرف بقيمتها الدفترية ومصنف حسب العملة.

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 اإلجمالي أخرى جنيه استرليني دوالر أمريكي رنجت ماليزي يورو ين ياباني درهم إماراتي 2017

         

         وجوداتالم

 1.384.791 587.309 21.031 370.979 356.412 23.232 - 25.828 النقد وما في حكمه

مطلوبات من البنوك 

 2.422.658 705.180 33.096 554.364 858.354 195.812 3.393 72.459 والمؤسسات المالية األخرى

 2.757.273 257.432 - 864.990 1.634.458 393 - - تمويل، بالصافي

 13.636.871 3.724.296 - 4.389.826 5.522.749 - - - استثمارات

 227.247 36.702 549 142.676 42.091 5.174 - 55 موجودات ثابتة

 286.898 34.003 (24) 61.125 191.139 655 - - موجودات أخرى، بالصافي

 20.715.738 5.344.922 54.652 6.383.960 8.605.203 225.266 3.393 98.342 إجمالي الموجودات

         

         المطلوبات

مطلوبات للبنوك والمؤسسات 

 2.109.445 501.812 18 493.262 1.100.092 2.085 - 12.176 المالية األخرى

 12.668.204 4.498.133 56.596 1.054.707 6.865.588 186.830 2.639 3.711 العمالءودائع 

 807.579 218.845 7.750 414.488 91.245 60.415 910 13.926 مطلوبات أخرى

 15.585.228 5.218.790 64.364 1.962.457 8.056.925 249.330 3.549 29.813 إجمالي المطلوبات

 5.130.510 126.132 (9.712) 4.421.503 548.278 (24.064) (156) 68.529 الصافي

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 اإلجمالي أخرى جنيه استرليني دوالر أمريكي رنجت ماليزي يورو ين ياباني درهم إماراتي  2016

         

         الموجودات

 1,274,291 657,318 14,544 276,909 266,817 17,369 - 41,334 النقد وما في حكمه

مطلوبات من البنوك 

 2,096,820 794,513 42,292 730,597 308,239 75,944 4,634 140,601 والمؤسسات المالية األخرى

 12,850,759 3,107,484 - 4,483,395 5,259,880 - - - تمويل، بالصافي

 2,008,282 404,955 - 98,919 1,504,066 342 - - استثمارات

 118,749 35,643 498 41,771 36,825 4,012 - - ثابتةموجودات 

 230,322 15,746 - 42,139 172,340 97 - - موجودات أخرى، بالصافي

 18,579,223 5,015,659 57,334 5,673,730 7,548,167 97,764 4,634 181,935 إجمالي الموجودات

         

         المطلوبات

مطلوبات للبنوك والمؤسسات 

 1,483,895 5,427 16 785,992 655,035 37,353 - 72 المالية األخرى

 12,867,677 4,180,470 57,161 2,853,232 5,635,654 129,404 2,787 8,969 ودائع العمالء

 343,410 198,118 5,631 4,728 98,836 28,466 660 6,971 مطلوبات أخرى

 14,694,982 4,384,015 62,808 3,643,952 6,389,525 195,223 3,447 16,012 مجموع المطلوبات

 3,884,241 631,644 (5,474) 2,029,778 1,158,642 (97,459) 1,187 165,923 صافي
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر السوق 27-3
 

 مخاطر العمالت األجنبية 
 

في أسعار صرف العمالت تمثل مخاطر العملة مخاطر تغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات 

وقد وضعت إدارة المصرف حدودا على المراكز عن طريق العمالت والتي يتم مراقبتها بشكل األجنبية. 

 منتظم لضمان الحفاظ على المراكز ضمن الحدود.
 

 2017ديسمبر  31يتعرض المصرف من خاللها لمخاطر هامة كما في يبين الجدول أدناه العمالت التي 

يحسب التحليل التأثير ة والتدفقات النقدية المتوقعة. على الموجودات والمطلوبات النقدية غير المتاجر

على الحركة المحتملة المعقولة في أسعار العملة مقابل الريال السعودي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى 

على قائمة الدخل )بسبب القيمة العادلة للعملة للموجودات والمطلوبات النقدية غير المتاجرة ثابتة، 

الحساسة للعملة( وحقوق المساهمين. يظهر التأثير اإليجابي زيادة محتملة في قائمة الدخل أو حقوق 

قائمة التغيرات  أو في المساهمين، في حين أن التأثير السلبي يظهر صافي انخفاض محتمل في قائمة الدخل

 حقوق المساهمين.في 
 

 بماليين الرياالت السعودية

 تعرض العملة كما في

 2017ديسمبر  31  

 التأثير على حقوق المساهمين التأثير على صافي الدخل (٪)التغير في سعر العملة 

 2.12 2.12 2-+/ درهم إماراتي

 88.66 88.66 2-+/ دوالر أمريكي

 -0.98 -0.98 5-+/ يورو

 0.40 0.40 5-+/ روبية هندية

 0.87 0.87 5-+/ روبية باكستانية
 

 بماليين الرياالت السعودية

 تعرض العملة كما في

 2016ديسمبر  31  

 التأثير على حقوق المساهمين التأثير على صافي الدخل (٪)التغير في سعر العملة 

 3.33 3.33 2-+/ درهم إماراتي

 34.55 34.55 2-+/ دوالر أمريكي

 2.81 2.81 5-+/ يورو

 2.85 2.85 5-+/ روبية هندية

 2.83 2.83 5-+/ روبية باكستانية
 

 العملة مركز 

مركز يقوم المصرف بإدارة التعرض آلثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبية على ال

التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المالي والتدفقات النقدية. 

لمراكز العمالت ليالً وخالل اليوم، حيث تتم مراقبتها يومياً. في نهاية العام، كان لدى المصرف صافي 

 مخاطر جوهرية بشأن العمالت األجنبية كما يلي:

 

2017 

 بآالف الرياالت السعودية

 طويل /)قصير(

2016 

 بآالف الرياالت السعودية

 طويل /)قصير(
   

 1,727,455 4.432.919 دوالر أمريكي

 1,187 (157) ين ياباني

 (56,285) (19.569) يورو

 (3,213) (9.713) إسترلينيجنيه 

 353,058 115.844 أخرى

 2,022,202 4.519.324 اإلجمالي
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27
 

 )تتمة( مخاطر السوق 27-3
 

 مخاطر األسعار (ج

 

يوجد لدى المصرف بعض االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، وتشتمل على 

المتداولة واالستثمارات األخرى. شأ مخاطر األسعار نتيجة للتغيرات  االستثمارات في الصناديق االستثمارية

 في األسعار المتداولة بالسوق الخاصة بالصناديق االستثمارية.

 

وحيث أن هذه االستثمارات هي في عدد محدود من الصناديق االستثمارية وهي غير هامة بالنسبة إلجمالي 

ها دورياً، ويحدد مخاطر االحتفاظ بها على أساس التغيرات المحفظة االستثمارية، يقوم المصرف بمراقبت

 في األسعار السائدة بالسوق.

 

بيع مباشرة. تشتمل االستثمارات األخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض ال

 في حالة وجود أمر بيع مؤكد، وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية. تتم االستثمارات فقط

 

 مخاطر سعر االسهم 
 

تشير مخاطر األسهم لخطر االنخفاض في القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات لغير أغراض 

المتاجرة للمصرف نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم 

 الفردية. 

 

للبيع بسبب التغير المحتمل المعقول في األسعار، فيما يلي تأثير أسهم االستثمار المحتفظ بها كمتاحة 

 مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة:

 
 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 

 سعر التغير في

 ٪األسهم 

بماليين  التأثير
 الرياالت السعودية

 سعر التغير في

 ٪األسهم 

بماليين  التأثير

 الرياالت السعودية

     مؤشرات السوق

 2.34 -+/ 10 -+/  +/-2.34 10 -+/ حقوق الملكية 

 54.03 -+/ 10 -+/ +/-142.35 10 -+/ صناديق االستثمار 

 

 المخاطر التشغيلية (د

 

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج من نقص أو أخطاء من أحد اإلجراءات الداخلية، 

 خارجية.الموظفين، أنظمة الحاسب أو قد تحدث من أحداث 

 

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

 المخاطر التشغيلية.

 

تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر واالئتمان والتي تسهل إدارة المخاطر 

المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خالل وضع التشغيلية في المصرف. تسهل وحدة إدارة 

السياسات وتطوير األنظمة واألدوات والمنهجيات، واإلشراف على تنفيذها واستخدامها داخل وحدات العمل 

 وتوفير المراقبة المستمرة والتوجيه في مختلف أنحاء المصرف.

 

غيلية بالمصرف هي التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر إن اإلجراءات األساسية الثالثة الخاصة بالمخاطر التش

وقاعدة البيانات للخسائر التشغيلية، والتنفيذ النهائي لمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تم تصميمها لتعمل 

 .بطريقة تعزز بعضها بعضاً 
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 التركيز الجغرافي -28

 

 ديسمبر: 31اطر االئتمان كما في فيما يلي التوزيع حسب المناطق الجغرافية للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة وحسابات التعرض لمخ (أ

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2017

 
 المملكة

 العربية السعودية

دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى 

 اإلجمالي دول أخرى جنوب شرق أسيا أمريكا الشمالية أوروبا والشرق األوسط

        الموجودات

 48.282.472 - 354.887 - - 563.370 47.364.215 النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى

 10.709.795 1.474 1.030.678 271.962 233.716 6.298.191 2.873.774 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

        التمويل، بالصافي

 46.453.339 - - - 1.661.821 - 44.791.518 متاجرة شركات

 171.156.410 - 1.680.651 - - 2.553.313 166.922.446 البيع بالتقسيط

 15.030.860 - 3.840.732 - - 1.167.348 10.022.780 المرابحة

 894.962 - 1.365 - - 3.789 889.808 بطاقات ائتمانية

        االستثمارات، بالصافي

 124.825 - - - - - 124.825 استثمار في شركة زميلة

 34.058.008 - 1.367.870 - - 177.189 32.512.949 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 412.680 - 121.206 - 393 288.893 2.188 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1.805.580  915 - - 168.191 1.636.474 استثمارات متاحة للبيع

 328.928.931 1.474 8.398.304 271.962 1.895.930 11.220.284 307.140.977 اإلجمالي

        المطلوبات

 5.522.567 3.198 467.968 251.218 6.615 422.487 4.371.081 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 273.056.445 - 6.849.703 - - 4.429.765 261.776.977 ودائع العمالء

 278.579.012 3.198 7.317.671 251.218 6.615 4.852.252 266.148.058 اإلجمالي

 13.567.435 1.300 2.989.605 - 2.818 406.234 10.167.478 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 6.776.468 600 1.486.847 - 1.409 178.503 5.109.109 مخاطر االئتمان )مدرج بقيمة االئتمان المعادلة(
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 التركيز الجغرافي )تتمة( -28
 

 الرياالت السعودية()بآالف  2016

 

 المملكة

 العربية السعودية

دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى 

 اإلجمالي دول أخرى جنوب شرق أسيا أمريكا الشمالية أوروبا والشرق األوسط

        الموجودات

 42,149,905 - 265,262 - - 634,869 41,249,774 النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى

 26,578,525 249,291 368,265 9,242 201,903 9,478,323 16,271,501 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

        التمويل، بالصافي

 42,868,823 - - - - - 42,868,823 متاجرة شركات

 166,398,906 - 1,603,624 - - 2,260,477 162,534,805 البيع بالتقسيط

 15,276,982 - 3,654,774 - - 847,160 10,775,048 المرابحة

 449,413 - 1,482 - - - 447,931 بطاقات االئتمان

        االستثمارات، بالصافي

 89,280 - - - - - 89,280 استثمار في شركة زميلة

 32,552,112 - 1,232,315 - - 68,580 31,251,217 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 138,709 - 103,872 - 342 32,307 2,188 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,252,778 - 635 - - 116,697 1,135,446 استثمارات متاحة للبيع

 327,755,433 249,291 7,230,229 9,242 202,245 13,438,413 306,626,013 اإلجمالي

        المطلوبات

 8,916,970 17,405 700,102 62,125 8,738 4,571,674 3,556,926 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 272,593,136 - 5,635,653 - - 4,151,144 262,806,339 ودائع العمالء

 281,510,106 17,405 6,335,755 62,125 8,738 8,722,818 266,363,265 اإلجمالي

 12,660,396 726,982 3,084,260 33,258 481,887 443,832 7,890,177 وااللتزامات المحتملةالتعهدات 

 7,016,237 726,982 721,911 33,258 481,887 443,832 4,608,367 مخاطر االئتمان )مدرج بقيمة االئتمان المعادلة(
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 التركيز الجغرافي )تتمة( -28
 

 ديسمبر:  31فيما يلي التوزيع الجغرافي لتركيزات التمويالت غير العاملة ومخصص االنخفاض في القيمة كما في  (ب

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2017

 
المملكة العربية 

 السعودية

 دول مجلس 

التعاون الخليجي 

 اإلجمالي جنوب شرق أسيا والشرق األوسط

     غير العاملة

 1.222.314 4.333 - 1.217.981 متاجرة شركات

 521.287 11.267 14.827 495.193 البيع بالتقسيط

 5.418 5.418 - - المرابحة

 21.160 1.992 - 19.168 بطاقات ائتمانية

     

     مخصص انخفاض قيمة التمويل

 (985.994) (3.609) - (982.385) متاجرة شركات

 (634.997) (4.491) (10.149) (620.357) البيع بالتقسيط

 (1.020) (1.020) - - المرابحة

 (6.331) (1.539) - (4.792) بطاقات ائتمانية

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2016

 

العربية المملكة 

 السعودية

 دول مجلس

التعاون الخليجي 

 والشرق األوسط

 جنوب 

 اإلجمالي شرق أسيا

     غير العاملة

 1,494,925 25,016 - 1,469,909 متاجرة شركات

 1,338,577 1,356 9,006 1,328,215 البيع بالتقسيط

 15,016 10,934 - 4,082 المرابحة

 19,083 183 - 18,900 بطاقات ائتمانية

     

     مخصص انخفاض قيمة التمويل

 (1,551,633) - - (1,551,633) متاجرة شركات

 (1,353,400) (588) (5,241) (1,347,571) البيع بالتقسيط

 (23,646) (19,512) - (4,134) المرابحة

 (19,493) (63) - (19,430) بطاقات ائتمانية

 

 أ( للتمويالت العاملة. -7انظر ايضاح )
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -29

 

 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة

 

 يستخدم المصرف التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

 

 و إضافات(.األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )أي بدون تعديل أ : 1المستوى 

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد : 2المستوى 

 مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق. كافة

 في السوق.طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة على بيانات قابلة للمالحظة  : 3المستوى 

 

بين مشاركي السوق  نظاميةدفع لتسوية التزام في معاملة لمقابل بيع أصل أو  يتم استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي 

 بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:
 
 في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات، أو   -

 حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات.في   -

 

 القيم الدفترية و القيمة العادلة:

 ك مستويات تسلسل القيمة العادلة.يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذل

روضة معلومات عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة ال تتضمن البيانات المع

 وذلك إذا كانت القيمة الدفترية تمثل قريباً معقوالً للقيمة العادلة.

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  2017ديسمبر  31

      

      الموجودات المالية

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 412.680 23.487 389.193 - 412.680 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1.805.579 - 1.034.286 771.293 1.805.579 استثمارات متاحة للبيع

      

      مقاسة بالقيمة العادلة موجودات مالية غير

 10.698.223 10.698.223 - - 10.709.795 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 23.459.853 23.459.853 - - 23.452.869 مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  - 

 10.559.636 10.559.636 - - 10.605.139 صكوك  - 

 248.834.350 248.834.350 - - 239.090.783 إجمالي التمويل  -

 295.770.321 293.575.549 1.423.479 771.293 286.076.845 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 5.522.554 5.522.554 - - 5.522.567 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 273.056.440 273.056.440 - - 273.056.445 ودائع العمالء

 278.578.994 278.578.994 - - 278.579.012 اإلجمالي
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -29
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الدفتريةالقيمة   2016ديسمبر  31

      

      الموجودات المالية

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 138,709 23,437 115,272 - 138,709 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,252,778 - 425,046 827,732 1,252,778 استثمارات متاحة للبيع

      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 26,460,455 26,460,455 - - 26,578,525 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 30,493,097 30,493,097 - - 30,451,217 مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  - 

 2,115,057 2,115,057 - - 2,100,895 صكوك  - 

 240,304,256 240,304,256 - - 231,626,825 إجمالي التمويل  -

 300,764,352 299,396,302 540,318 827,732 292,148,949 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 8,916,640 8,916,640 - - 8,916,970 للبنوك والمؤسسات المالية األخرىمطلوبات 

 272,597,959 272,597,959 - - 272,593,136 ودائع العمالء

 281,514,599 281,514,599 - - 281,510,106 اإلجمالي

 

للبيع المصنفة ضمن المستوى تشتمل االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة 

الثاني على صناديق االستثمار التي تحدد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة 

 المركز المالي الموحدة.

 

قيمة الدفترية لهذه ال االستثمارات المسجلة بالتكلفة. لثالث التي تقاس بالقيمة العادلةتمثل الموجودات المالية ضمن المستوى ا

 االستثمارات تقارب القيمة العادلة.

 

بين  ديونتم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم المتوقع بمعدل ال

المطفأة، والمطلوبات إلى/ . تم تقييم االستثمارات المسجلة بالتكلفة 2017ديسيمبر  31كما في  البنوك ذات الصلة )سايبور(

بين البنوك ذات الصلة  ديونمن البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم الفعلي بمعدل ال

 .2017ديسيمبر  31كما في  )سايبور(/ معدل المرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 

نموذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية. بالنسبة للفرق بين سعر  قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من

المعاملة والقيمة التي تم الحصول عليها وفقا لنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم األول"، فإما يتم 

لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق،  إطفاؤه على مدى عمر الصفقة أو تأجيله حتى يمكن تحديد القيمة العادلة

أو تتحقق من خالل االستبعاد. يتم إثبات التغييرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل بدون عكس أرباح أو 

 خسائر اليوم األول المؤجلة.

 

مستوى األول و / أو المبتوى الثاني من التسلسل خالل السنة الحالية، لم يتم تحويل أي موجودات / مطلوبات مالية بين ال

 الهرمي للقيمة العادلة.
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 العالقة ويالمعامالت مع األطراف ذ -30

 

تخضع تلك المعامالت مع أطراف ذوي عالقة للضوابط  قة.يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عال

المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. فيما يلي طبيعة وأرصدة 

 ديسمبر: 31وللسنة المنتهية في  تلك المعامالت كما في

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    العالقة ويذ األطراف

    أعضاء مجلس اإلدارة

 837,498  39.163 متاجرة

 3,594  - التزامات محتملة *

 40,971  586 حسابات جارية
    

    شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة

 550,009  1.585.464 متاجرة

 175,875  16.334 التزامات محتملة *
    

% من رأس مال 5مساهمين رئيسيين أخرين )يملكون أكثر من 

    المصرف(

 2,859,571  3.308.232 متاجرة

 171,668  - التزامات محتملة *

 26,039  - حسابات جارية

 26,230  26.067 مطلوبات أخرى

    

    شركة زميلة

 201.912  121.017 مدينون المساهمات

 126.154  150.243 دائنون مقابل الطالبات

 217.802  289.236 أرصدة البنوك

 

 بنود خارج قائمة المركز المالي

 

فيما يلي اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة للسنتين 

 ديسمبر: 31المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

 170,945  194.190 دخل من التمويل ودخل آخر

 61,484  49.860 أتعاب المضاربة

 4,274  4.253 رواتب و مزايا الموظفين ) تذاكر طيران (

 1,106  1.131 إيجارات ومصاريف مباني

 1.017.324  1.339.545 السياسات المكتوبة –المساهمات 

 876.195  1.139.983 المطالبات المتكبدة والمبلغ عنها خالل السنة

 731.670  1.023.048 المطالبات المدفوعة

 4,401  5.418 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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 )تتمة( العالقة ويالمعامالت مع األطراف ذ -30
 

ديسمبر  31اإلدارة واإلدارة التنفيذية للسنتين المنتهيتين في إن مبالغ التعويضات المسجلة لصالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس 

 هي كما يلي:

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 44,935  37.866 مزايا قصيرة األجل

 2,024  1.280 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 

والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المصرف يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة 

 سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

 أموال المضاربة -31

 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون أموال المضاربة كما في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 16.881.090  21.199.185 مضاربات واستثمارات العمالء

 2,031  2.031 جارية، معادنحسابات 

    

 16,883,121  21.201.216 اإلجمالي

 

المضاربة واالستثمارات محافظ استثمارية لعمالء تدار بواسطة شركة الراجحي المالية وتعتبر ضمن البنود خارج تمثل 

األرصدة في القوائم المالية الموحدة ألنها قائمة المركز المالي. وتماشيا مع السياسات المحاسبية للمجموعة، ال يتم إدراج هذه 

 محتفظ بها من قبل المجموعة للحفاظ على القدرة االئتمانية.

 

 العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة -32

 

 (:13فيما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية المدرج رصيده ضمن المطلوبات األخـرى )انظر إيضاح 

 

 السعودية()بآالف الرياالت  

 2017  2016 

 23,875  23.785 الرصيد كما في بداية السنة

 20,444  5.201 إضافات خالل السنة

 (20,534)  (12.132) المدفوع خالل السنة
    

 23,785  16.854 الرصيد في نهاية السنة

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2016و 2017ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

75 

 خدمات إدارة االستثمار -33

 

 ربة في مجاالت استثمارية مختلفة.قامت المجموعة بإنشاء عدة صناديق مضا جموعة خدمات استثمارية لعمالئها.تقدم الم

كما  أموالها بالمشاركة مع المجموعة. وتقوم إدارة االستثمار لدى المصرف بإدارة تلك الصناديق كما يتم استثمار جزء من

لتي تتضمن إدارة صناديق بإجمالي تقوم المجموعة بتقديم خدمات إدارة االستثمار لعمالئها من خالل شركتها التابعة وا

الصناديق االستثمارية اليتم التحكم  مليون لاير سعودي(. 38,621: 2016مليون لاير سعودي ) 26.595موجودات بقيمة 

ال يتم إدراج القوائم المالية لصناديق االستثمار  بها من قبل المصرف وليس لها تأثير جوهري ليتم اعتبارها كشركة زميلة.

مة المركز المالي الموحدة للمجموعة. وتدرج حصة استثمارات المجموعة في هذه الصناديق ضمن االستثمارات، ضمن قائ

 في ويتم االفصاح عنها ضمن المعامـالت مع األطراف ذات العالقة. وقد بلغ رصيد المبالغ المستثمرة من قبل المجموعة

 مليون لاير سعودي(. 540 :2016) 2017ديسمبر  31في دي كما مليون لاير سعو 1.423تلك الصناديق االستثمارية 

 

 كفاية رأس المال -34

 

تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي 

 رأسمالية قوية.السعودي؛ والحفاظ على مقدرة المصرف على االستمرار كمنشأة عاملة؛ واالحتفاظ بقاعدة 

 

تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المجموعة. وتتطلب التعليمات الصادرة 

عن مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس 

 ٪.8ودات المرجحة بالمخاطر تعادل أو تزيد عن المال النظامي إلى الموج

 

يقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، تقيس هذه 

المعدالت مدى كفاية رأس المال بمقارنة رأس المال المؤهل للمصرف مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات 

 .2016و 2017ديسمبر  31وااللتزامات المحتملة وذلك إلظهار مخاطرها النسبية كما في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2017  2016 

    

 221,810,142  219.687.988 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر

 25,067,746  26.832.383 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر

 2,096,868  4.594.750 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

 248,974,756  251.115.121 للموجودات المرجحة المخاطر -اجمالي الركيزة األولى 

    

 51,946,872  55.750.918 (1رأس المال األساسي )الشريحة 

 2,772,627  2.746.100 (2رأس المال المساند )الشريحة 

 54,719,499  58.497.018 إجمالي رأس المال األساسي والمساند

    

    (٪نسبة كفاية رأس المال )

 %20.86  ٪22.20 (1نسبة رأس المال األساسي )الشريحة 

    

 %21.98  ٪23.29 (2+ الشريحة  1نسبة رأس المال األساسي والمساند )الشريحة 
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 الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها المعايير -35
 

قرر المصرف عدم التطبيق المبكر للمعايير الجديدة التالية التي صدرت ولكن لم يحن موعد تطبيقها للسنوات المحاسبية 

 ، ويقوم حالياً بتقييم تأثيرها. 2018يناير  1للمصرف التي تبدأ في أو بعد 

ة الدولية الجديدة والتعديالت على المعايير السارية على الفترات السنوية التي تبدأ فيما يلي ملخصاً عن معايير التقارير المالي

 .2018يناير  1في أو بعد 

"اإليرادات من العقود مع العمالء"، ساري المفعول على الفترات السنوية  -- 15معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

اإليرادات،  إثباتيار الجديد نموذجا من خمس خطوات لتحديد وقت يعرض المع. 2018يناير  1 أو بعد فيالتي تبدأ 

وبأي مبلغ. إن تطبيق هذا المعيار سيكون له تأثير كبير على كيفية وطريقة إدراج اإليرادات مع التقديرات واألحكام 

 المالية. اإلدارة بعملية تقييم األثر على القوائمتقوم  الجديدة وإمكانية تسريع وتأجيل إدراج اإليرادات.

 

"الدفعات  -- 2التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية  -

تغطي التعديالت  .2018يناير  1تي تبدأ في أو بعد المحسوبة على أساس األسهم"، سارية المفعول للفترات السنوية ال

تصنيف وقياس ثالثة مجاالت محاسبية؛ أوال: قياس الدفعات المحسوبة على أساس األسهم والمسددة نقدا، ثانيا: تصنيف 

، وثالثا: المحاسبة عن تعديل الدفعات االستقطاعضرائب لى أساس األسهم المسددة بعد خصم الدفعات المحسوبة ع

 .التأثير ليس جوهري بالنسبة للمصرفإن نقدية إلی تسوية حقوق الملكية. المحسوبة على أساس األسهم من تسوية 

 

. 2019يناير  1ي تبدأ في أو بعد "اإليجارات"، ساري المفعول للفترات الت - 16معيار التقارير المالية الدولي رقم   -

والذي  17حاسبة الدولي رقم يلغي المعيار الجديد النموذج المحاسبي المزدوج الحالي للمستأجرين بموجب معيار الم

وبدال  غيلية خارج قائمة المركز المالي.يميز بين عقود اإليجارالتمويلية داخل قائمة المركز المالي وعقود االيجار التش

التاثير ليس إن نموذج محاسبة داخل قائمة المركز المالي.  16من ذلك، يقترح معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 للمصرف. جوهري بالنسبة

 

وسوف  2018يناير  1"األدوات المالية" ساري المفعول اعتبارا من  9سوف يكون معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

نماذج باستخدام خبراء داخليين وخارجيين. سوف  إنشاء من خالل 39 قارير المالية الدولي رقميحل محل معيار الت

ء على خسارة االئتمان المتوقعة مع األخذ في االعتبار المعلومات تقوم المجموعة بإدراج مخصصات الخسائر بنا

والمسؤوليات. إن المجموعة بصدد  المهامالمستقبلية. وسيتم وضع إطار عمل بسياسات وضوابط مفصلة بما في ذلك 

ظيمي المستمر، تقييم الكيفية التي سيؤثر بها نموذج خسارة االئتمان المتوقعة الجديد على تخطيط هيكل رأس المال التن

 وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل بمجرد اكتمال التقييم.

 

 9تنفيذ وتحليل تأثير معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 

 استراتيجية التنفيذ
 

األدوات المالية" الذي " 9معيار التقارير المالية الدولي رقم ، 2014في يوليو أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولي 

ويرى المصرف أنه مع السماح بالتطبيق المبكر.  2018يناير  1اعتبارا من  39سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

مشروع مهم، ولذلك فقد أنشأ فريق تنفيذ متعدد التخصصات مع أعضاء من دائرة مخاطر االئتمان والنمذجة والتمويل 

ن ويتولى إدارة المشروع مدير الشؤولتحقيق التنفيذ ناجح وقوي.  ةوتكنولوجيا المعلومات والعمليات والشركات ذات الصل

 المالية ورئيس إدارة المخاطر.
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 التصنيف والقياس

 

إدارتها )نموذج أعمال سوف يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية )باستثناء أداوت حقوق الملكية والمشتقات( على كيفية 

الشركة( وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. تحدد هذه العوامل ما إذا كان يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة ألدوات حقوق الملكية 

للمصرف أن يقرر تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  جوزيالمحتفظ بها لغرض المتاجرة،  ريغ

لألرباح أو الخسائر إلى قائمة الدخل. ويتم اتخاذ هذا  قةقابلة للنقض، مع عدم السماح بإعادة تصنيف الح رياآلخر بصورة غ

 .القرار على أساس كل استثمار على حدة

 

معظم أدوات الدين للمصرف المصنفة حاليا كمتاحة للبيع سوف تستوفي شروط التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل  إن

الشامل اآلخر وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير في المحاسبة عن هذه الموجودات باستثناء متطلبات انخفاض القيمة الجديدة. 

المقاسة حالياً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنفس الطريقة  ةيسوف يستمر تصنيف استثمارات حقوق ملك

 .9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

وذمم مدينة والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار المحاسبي  تمويالتمعظم الموجودات المالية المصنفة ك إن

أيضا. من المتوقع  9الدولي للتقارير المالية رقم المعيار يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب من المتوقع أن 39الدولي رقم 

بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة. إن أداوت الدين المصنفة كمتاحة  ظأن يستمر قياس أدوات الدين المصنفة كمحتف

بالتكلفة المطفأة  9الدولي للتقارير المالية رقم المعيار ها بموجبقد يتم قياس 39للبيع بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اعتمادا على ظروف معينة

 

ستبقى إلى حد كبير مماثلة للمعيار  ، فإن المحاسبة عن المطلوبات المالية9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بموجب

، باستثناء معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة والمتعلقة 39المحاسبي الدولي رقم 

من خالل الربح أو الخسارة. وتم نقل قواعد إلغاء االعتراف من المعيار المحاسبي  ةبالمطلوبات المصنفة بالقيمة العادل

ولم يتم إجراء تغيير عليها. ولذلك، ال يتوقع المصرف أي تأثير جوهري على موجوداته المالية وسياسة  39لدولي رقم ا

 .إلغاء االعتراف

  

 في القيمة االنخفاض

 

يقوم المصرف بإثبات مخصصات االنخفاض في القيمة استنادا إلى النهج المستقبلي لخسائر االئتمان المتوقعة على  سوف

دات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويشمل ذلك بشكل رئيسي التمويالت الموجو

أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )بخالف استثمارات األسهم(  مطفأةواالستثمارات التي يتم قياسها بالتكلفة ال

المالية والذمم المدينة للتأجير والتزامات االئتمان. لن يتم إثبات خسارة انخفاض وإيداعات مع المصارف االخرى والضمانات 

المتوقعة هي عبارة عن هيكل المتغيرات  مانالقيمة على استثمارات األسهم. إن المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئت

 :التالية

 

 احتمال التعثر في السداد •

 الخسارة من التعثر في السداد •

 التعرض للمخاطر عند التعثر في السداد •
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المعايير المذكورة أعاله عموما من نماذج إحصائية تم تطويرها داخليا، وبيانات تاريخية أخرى، ويتم تعديلها وفقا  وتستمد

ار التقارير للمعلومات المستقبلية. سوف يقوم المصرف بتصنيف موجوداته المالية إلى المراحل الثالثة التالية وفقا لمنهج معي

 :9المالية الدولي رقم 

 

: الموجودات العاملة: الموجودات المالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في الجودة االئتمانية منذ نشأتها. سوف 1المرحلة  •

 .شهرا 12يتم تسجيل مخصص انخفاض القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 

ألداء: الموجودات المالية التي تدهورت بشكل ملحوظ في الجودة االئتمانية منذ نشأتها. : الموجودات منخفضة ا2المرحلة  •

تم تقييم الجودة االئتمانية من خالل مقارنة احتمال التعثر في السداد للعمر المتبقي كما في تاريخ التقرير مع نقاط احتمال 

لمبدئي للتعرض )المعدل حيثما يتعلق بالتغيرات في توقعات في وقت التقدير عند اإلدراج ا قيالتعثر في السداد للعمر المتب

 .المبالغ المدفوعة مقدما(. سوف يتم تسجيل مخصص انخفاض القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر

 

يقوم  : الموجودات منخفضة القيمة: بالنسبة للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض القيمة، سوف3المرحلة  •

 .المصرف بإثبات مخصص انخفاض القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر المتبقي

 

المصرف أيضا في المعلومات المستقبلية عند تقييمه للتدهور الكبير في مخاطر االئتمان منذ التأسيس باإلضافة إلى  وسينظر

 .قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 

المعلومات المستقبلية عناصر مثل عوامل االقتصاد الكلي )مثل البطالة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم  وستشمل

 .ومعدالت الربح وأسعار المنازل( والتنبؤات االقتصادية التي يتم الحصول عليها من مصادر داخلية وخارجية

 

سيناريوهات مختلفة. في كل سيناريو، سوف يأخذ المصرف مجموعة من النتائج المحتملة، يعتزم المصرف صياغة  ولتقييم

خسائر االئتمان المتوقعة ويطبق طريقة مرجحة محتملة لتحديد مخصص االنخفاض في القيمة وفقا لمتطلبات المعايير 

 .المحاسبية

 

مستويات مختلفة المصرف اآلن في المرحلة النهائية من التطبيق، حيث من خالل ممارسة متوازية، جنبا إلى جنب مع  إن

 .2018يناير  1من التحقق من الصحة قبل أن تبدأ في 

 

 التحوط محاسبة

 

متطلبات محاسبة التحوط العامة إلى تبسيط محاسبة التحوط، مما يخلق ربط أقوى مع استراتيجية إدارة المخاطر  تهدف

ذلك، فإنها ال تتناول بشكل صريح  ويسمح بتطبيق محاسبة التحوط على مجموعة أكبر من أدوات التحوط والمخاطر. ومع

استراتيجيات محاسبة التحوط الكلية، وهي ذات أهمية خاصة للبنوك. ونتيجة لذلك، يسمح معيار التقارير المالية الدولي رقم 

بدال من  39باختيار السياسة المحاسبية لمواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  9

 .9لتقارير المالية رقم ل الدولي معيارالطلبات مت

 

إلى التحليل الذي تم إجراؤه حتى تاريخه، يتوقع المصرف ممارسة خيار السياسة المحاسبية لمواصلة تطبيق متطلبات  استنادا

 .39محاسبة التحوط بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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لتقارير المالية ل الدولي معيارالالمصرف بمراجعة موجوداته ومطلوباته المالية ويتوقع التأثير التالي من جراء تطبيق  قام

 :2018يناير  1في  9رقم 

 

 يسمح للمصرف بإثبات أي فرق بين 9لتقارير المالية رقم لالدولي معيار لوفقا لألحكام االنتقالية للتطبيق المبدئي ل ،

والقيمة الدفترية في بداية فترة التقرير السنوية التي  39رية السابقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم القيمة الدفت

لاير سعودي  مليون 2.878 المبقاة. وبناء عليه، يقارب التأثير العام األرباحتتضمن تاريخ التطبيق المبدئي في فتح 

تنشأ بسبب تطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة مقابل نموذج  بتاريخ التطبيق المبدئي في فتح األرباح المبقاة التي

 .الخسائر المتكبدة
 
  عالوة على ذلك وكنتيجة، سوف تتأثر نسبة رأس المال األساسي بالمصرف بشكل رئيسي من الزيادة المتحملة في

 .مخصصات انخفاض القيمة االئتمانية بعد خصم الضريبة
 
  قد يكون تأثير اليوم األول لتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 2017ديسمبر  31واستنادا إلى األرصدة كما في ،

والذي سيتم تحويله على مدى خمس  %1.15 ( عبارة عن تخفيض مقدر يقارب2018يناير  1)المطبق اعتبارا من  9

 :حق الذكريلي آثار رئيسية أخرى تست وفيماسنوات وفقا إلرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي. 
 
 لاير سعودي والتي ال تستوفي معايير تصنيفها إما بالقيمة العادلة من خالل  مليون 1.034 إن بعض االستثمارات بقيمة

الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة المطفأة يجب إعادة تصنيفها إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

لاير سعودي من احتياطي الموجودات مليون  129.789 بقيمة صلةالقيمة العادلة ذات الالخسارة. ويجب تحويل أرباح 

 .2018يناير  1المالية المتاحة للبيع إلى األرباح المبقاة في 
 
  لن يتم تحويل األرباح أو الخسائر المحققة من بيع أداوت حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ى الربح أو الخسارة من البيع، ولكن يتم إعادة تصنيفها بحساب تحت الخط من احتياطي القيمة العادلة من اآلخر إل

 72.036 ، تم إثبات مبلغ2017ديسمبر  31. وخالل السنة المنتهية في بقاةخالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح الم

 .عيالمتاحة للب ةيباستبعاد الموجودات المال تعلقيما لاير سعودي من هذه األرباح في الربح أو الخسارة في مليون
 
  ويقدم المعيار الجديد متطلبات موسعة فيما يخص اإلفصاح والتغييرات في العرض، والتي من المتوقع أن تغير طبيعة

 .وحجم إفصاحات المصرف حول أدواته المالية ال سيما في السنة التي تم فيها تطبيق المعيار الجديد

 

 والضوابط الحوكمة
 
التي تنطبق على  9هيكل الحوكمة والضوابط بما يتماشى مع وثيقة توجيه معيار التقارير المالية الدولي رقم  تنفيذحاليا  يتم

البنوك السعودية. وتتطلب هذه المبادئ التوجيهية من البنوك وضع إطار حوكمة معتمد من مجلس اإلدارة يتضمن سياسات 

. ولدى المصرف برنامج مدار مركزيا لمعيار التقارير المالية الدولي لمسؤولياتوا المهاموضوابط مفصلة، بما في ذلك 

. وإعداد التقاريريتضمن خبراء متخصصين في المنهجية ومصادر البيانات والنمذجة ومعالجة تكنولوجيا المعلومات  9رقم 

والقياس لمعيار التقارير  لتصنيفتأثرة بمتطلبات القد غطى عمل المصرف حتى تاريخه إجراء تقييم لعدد األدوات المالية الم

ووضع منهجية انخفاض القيمة لدعم حساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة. وعلى وجه التحديد  9المالية الدولي رقم 

ضع منهج ، قام المصرف بإجراء تقييمات لنماذج األعمال وتحليل التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات المالية، وو2017خالل 

الكبيرة في مخاطر االئتمان، ودمج المعلومات المستقبلية بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي وإعداد نظم  لزيادةلتقييم ا

تكنولوجيا المعلومات المطلوبة وهندسة العمليات. وقد أجرى المصرف عمليات متوازية كاملة حتى النهاية بناء على بيانات 

ستعداد اإلجرائي. إن الحوكمة العامة لتطبيق البرنامج هي من خالل اللجنة التوجيهية للمعيار [ لتقييم اال2017ديسمبر  31]

وتشمل ممثلين من دائرة المالية والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات. ويعمل المصرف حاليا  9الدولي للتقارير المالية رقم 

ابط المناسبة على العمليات الرئيسية الجديدة ومجاالت على تعزيز إطار الحوكمة لتطبيق عمليات التحقق من الصحة والضو

هامة من األحكام مثل تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وتطبيق المعلومات المستقبلية في سيناريوهات اقتصادية 

 .متعددة وحساب خسائر االئتمان المتوقعة
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 :تنبيه

 

في مخصصات  ادةيوالز اسيالق راتيقائمة المركز المالي وتغ فيتصن ريتأث نياالنخفاض المقدر في حقوق المساهم تضمني

. إن 39بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  2017 سمبريد 31مقارنة مع تلك المطبقة في  ةياالئتمان مةيانخفاض الق

على  9لتقارير المالية رقم لالدولي معيار ال. إن التأثير الفعلي لتطبيق قعالتقييم أعاله هو تقدير في نقطة زمنية وليس تو

المصرف قد يختلف جوهريا عن هذا التقدير. يواصل المصرف تحسين النماذج والمنهجيات والضوابط ومراقبة التطورات 

. وعلى الرغم من تنفيذ 2018يناير  1في  9في وضع القواعد التنظيمية قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

، فإن النظم الجديدة والضوابط المرتبطة بها لم تكن جاهزة للعمل لفترة 2017لنصف الثاني من عام عمليات متوازية في ا

أطول. ونتيجة لذلك، لم يقم المصرف بوضع اللمسات األخيرة على اختبار وتقييم الضوابط على أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

لتقارير لالدولي معيار الإلى التفسير الحالي للمصرف لمتطلبات  في إطار الحوكمة. تستند جميع التقديرات ييراتالجديدة والتغ

 .، التي تعكس توجيهات القطاع والمناقشات حتى تاريخه9المالية رقم 

 

 موافقة مجلس اإلدارة -36

 

فبراير   14هـ )الموافق1439جمادى األولى  28تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

2018.) 

 

 أرقام المقارنة -37

 

 يتم إجراء، بغرض عرضها بطريقة أفضل، ومع ذلك لم الضرورةتم إعادة ترتيب أو تصنيف بعض أرقام المقارنة، عند 

 ماعدا الموضح أدناه:  أي عمليات إعادة ترتيب أو تصنيف جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة.

 

بآآلف الرياالت  إعادة التصنيف إلى البند إيضاح إعادة التصنيف من البند اإليضاح

 السعودية

إجمالي توزيعات األرباح  23

 المقترحة والزكاة

ال 

 يوجد

 900.000 احتياطيات أخرى

 

 األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة -38

 

للسنة على المساهمين بمبلغ  النهائيةألرباح توزيع ا 2018فبراير  18اقترح مجلس إدارة المصرف في اجتماعه بتاريخ 

 الجمعية العتماد االدارة مجلس اقتراح ويخضع لاير للسهم الواحد. 2.5، وذلك بواقع سعوديلاير  الف 4.062.500

 .القادم إجتماعها في للمصرف العادية العمومية


