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 عام  -1
 

)"المصرف"(، وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي  ، )شركة مساهمة سعودية(تأسست شركة الراجحي المصرفية لالستثمار، 
ـاً لما ورد في الفقــرة )1987يونيو  29هـ )الموافـق 1407ذو القعدة  3بتاريخ  59رقم م/ ـ ( من قـرار مجلس الـوزراء 6( ووفق
 (.1987يونيو  23هـ )الموافق 1407شوال  26( بتاريخ 245رقــم )

 
 وعنوان المركز الرئيسي للمصرف هو كما يلي: 1010000096ي رقم يعمل المصرف بموجب السجل التجار

 
 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467
 1وحدة رقم 

 2743-12263الرياض 
 المملكة العربية السعودية

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

نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله. يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية واالستثمارية لحسابه أو 
ف بتأسيس بعض لحساب الغير، من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. كما قام المصر

 .ج(.2الشركات التابعة )يشار إليهم مجتمعين مع المصرف فيما بعد بالمجموعة( ويمتلك جميع أو غالبية حصص الملكية )إيضاح 
 

 الهيئة الشرعية
 

التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية، قام المصرف منذ نشأته بتأسيس هيئة شرعية، لضمان خضوع 
 عمال المصرف لموافقتها ورقابتها. نظرت الهيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات الالزمة بشأنها.أ

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -2

 
 أسس اإلعداد .أ

 
وفقاً لمعيار  2020مارس  31و 2021 مارس 31المنتهية في  تينللمجموعة كما في وللفتر المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد القوائم المالية 

األخرى المعتمدة من  الصداراتوا لكة العربية السعودية، والمعاييرالمعتمد في المم" مرحليةال ةالمالي التقارير" – 34المحاسبة الدولي 
القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات  شتملت لمحاسبين. الللمراجعين و ا الهيئة السعودية

 .2020 ديسمبر 31المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة كما في 
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة  2020ديسمبر  31تهية في تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المن
 .لمحاسبينللمراجعين و ا الهيئة السعوديةمن في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة 

 
ية المرحلية الموجزة الموحدة تتفق مع المعايير إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد القوائم المال

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح  .2020ديسمبر  31المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
 د أدناه..2
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2
 
 أسس التوحيد .ب

 
الفترة تشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة على القوائم المالية للمجموعة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس 

المالية للمصرف وذلك باستخدام سياسات محاسبية متماثلة. يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركات التابعة، عند 
 الحاجة، لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمصرف.

 
لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها عندما  إن الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها الخاضعة

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 فيها.

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

 فيها، يأخذ المصرف بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 
 حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها.أي ترتيب تعاقدي مع حملة  -
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. -
 حقوق التصويت الحالية والمحتملة للمجموعة الممنوحة لها من أدوات حقوق الملكية مثل األسهم. -
 

فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر
 هناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

 
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيدها من التاريخ الذي يتم فيه تحويل  

التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل  السيطرة من المجموعة. يتم إدراج نتائج الشركات
 المرحلية الموجزة الموحدة اعتباًرا من تاريخ االقتناء الفعلي أو لغاية تاريخ االستبعاد الفعلي، حسب ما هو مالئم.

 
محققة الناتجة من المعامالت البينية بين شركات يتم استبعاد األرصدة البينية بين شركات المجموعة وأي دخل ومصاريف غير 

المجموعة عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة كاألرباح غير 
 المحققة، وذلك إلى الحد الذي ال يتوفر فيه دليل على االنخفاض في القيمة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 
 الشركات التابعة .ج
 

 ، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة:2020و 2021مارس  31كما في 
 

  نسبة الملكية ٪ اسم الشركة التابعة

     2021 2020  

المملكة  –الراجحي المالية شركة 
 العربية السعودية

مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية  شركة 100% 100٪
مصرحة  من هيئة السوق المالية لمزاولة أعمال األوراق 
المالية في أنشطة التداول / السمسرة وإدارة األصول 

 واالستشارات والترتيبات و الحفظ.
    

المملكة  –الراجحي  تكافلشركة وكالة 
 العربية السعودية

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية  99% 99٪
السعودية لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا 

 التفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
    

 –إلدارية  شركة الراجحي للخدمات
 السعوديةالمملكة العربية 

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية  100% 100٪
 السعودية لتقديم خدمات التوظيف.

    
 فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي. %100 ٪100  الكويت –بنك الراجحي 

 
ويقدم جميع فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية  %100 ٪100 األردن –بنك الراجحي 

الخدمات المالية والمصرفية واالستثمارية واستيراد وتجارة 
المعادن الثمينة واألحجار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 

 وبموجب القانون المصرفي المعمول به.
    

المملكة  –شركة الراجحي للتطوير 
 العربية السعودية

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية  100% 100%
السعودية لدعم برامج التمويل العقاري للمصرف من خالل 
نقل واالحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت اسمها نيابة عن 
المصرف، وتحصيل إيرادات بيع بعض الممتلكات التي 
تباع من قبل المصرف، وتقديم خدمات االستشارات 

العقارات،  توثيق وتسجيللهندسية، وتقديم خدمة العقارية وا
 واإلشراف على تقييم العقارات.

 ماليزيا –شركة الراجحي المحدودة 
 

مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية  100% 100٪
 ، منشأ ويعمل في ماليزيا.2013اإلسالمية لعام 

 
المملكة العربية  –شركة إمكان للتمويل 

 السعودية
شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية  100٪ 100٪

، والتأجير التمويل االستهالكي المصغرم يلتعمل على تقد
 التمويلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

    
السعودية   شركة مساهمة مقفلة مسجلة  في المملكة  العربية %100 %100 المملكة العربية السعودية –شركة توثيق 

تقدم  تسجيل عقود التأجير التمويلي، لتنظيم بيانات العقود 
 وتبسيط إجراء التقاضي.

    
شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان  - %100  الراجحي لألسواق المالية المحدودة 

بهدف إدارة المعامالت المتعلقة بالخزينة نيابة عن 
 المصرف.

    
شركة مساهمة مقفلة مملوكة لمصرف الراجحي لغرض  - %100  الرقمية العالميةشركة الحلول 

مزاولة األعمال الفنية في الخدمات المالية وأنظمة السداد 
 الرقمية والتسويات المالية والخدمات ذات الصلة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2
 

 التعديالت على السياسات المحاسبيةد. 
 
أو بعد ذلك  2021يناير  1طبقت المجموعة ألول مرة بعض المعايير والتعديالت التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  

ألي معايير أو  التاريخ، والتي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر
 تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.

 
 النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى -3

 
 المركزية مما يلي: السعودي والبنوك البنك المركزي يتكون النقد واألرصدة لدى

 
 )بآالف الرياالت السعودية(   

  
 2021 مارس 31

  )غير مراجعة(
 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(
 2020مارس  31 

 )غير مراجعة(

       
 10,271,617  7,355,940  6,997,138  نقد في الصندوق

 20,422,581  23,459,540  24,749,155  وديعة نظامية
 495,442  311,493  319,480  حسابات جارية لدى البنك المركزي السعودي

 5,103,006  16,235,549  6,496,000  المركزي السعودي متاجرة مع البنك

 36,292,646  47,362,522  38,561,773  اإلجمالي

 
والبنوك المركزية األخرى، يتعين على المصرف االحتفاظ  البنك المركزي السعوديوفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 

والبنوك المركزية األخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب  السعوديالبنك المركزي بوديعة نظامية لدى 
 واستثمارات العمالء ألجل وحسابات العمالء األخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي.

 
 
 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -4
 

 مما يلي:تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 2021مارس  31

  )غير مراجعة(
 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(
 2020مارس  31 

 )غير مراجعة(

 716,548  1,259,634  1,298,005 حسابات جارية
 27,297,162  27,395,208  30,432,171 متاجرة

 28,013,710  28,654,842  31,730,176 اإلجمالي
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 االستثمارات، صافي -5
 
 

 تتكون االستثمارات مما يلي:
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 2021مارس  31

 )غير مراجعة( 
 2020ديسمبر 31

 )مراجعة(
 2020مارس  31

 )غير مراجعة(

    
 196,924 239,179 250,286  استثمار في شركة زميلة

 
 مدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 

  
 

 25,041,765 22,904,021 22,601,320 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
 19,599,043 25,240,452 32,000,248 صكوك
 - 1,000,000 1,000,000 مهيكلةمنتجات 

 (28,364) (26,962) (29,609) (1ناقصاً: االنخفاض في القيمة )المرحلة 

 44,612,444 49,117,511 55,571,959 بالتكلفة المطفأةالمدرجة إجمالي االستثمارات 

    
    استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2,147,113 2,545,864 2,751,012 صناديق استثمارية
 - 1,502,525 1,505,906 منتجات مهيكلة

 800,000 2,588,595 3,083,790 صكوك

مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 2,947,113 6,636,984 7,340,708 الدخل

    
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 االخر

 
 

 
 1,901,378 3,687,266 4,176,799 استثمارات في أسهم

 - 604,332 628,514 صكوك

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل مجموع االستثمارات 
 1,901,378 4,291,598 4,805,313 الشامل اآلخر

    

 49,657,859 60,285,272 67,968,266 االستثمارات
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 األدوات المالية المشتقة -6
 

تحليل بالمبالغ االسمية. إن المبالغ اإلسـمية، التي اليلخص الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع  

لتالي، تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبا

التي يتعرض لها المصرف والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية  اإلسمية ال تعكس مخاطر االئتمان فإن هذه المبالغ

 للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

 ة وتغطية المخاطر:يقوم المصرف، خالل دورة أعماله العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجر
 
 المقايضات (أ

 
تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف 

لعموالت األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. وفي حالة مقايضة أسعار ا
 بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائداً دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة.

 
 العقود اآلجلة والمستقبلية (ب

 
محددين في المستقبل. العقود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ 

إن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود 
قود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة الع

 المستقبلية يومياً.
 

 األدوات المالية المشتقة  

   2021مارس  31   

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
القيمة العادلة 

 اإليجابية
  

القيمة العادلة 
 السلبية

  
إجمالي القيمة 

 اإلسمية

      المقتناة ألغراض المتاجرة:

 12,121,321  127,639  147,768 مقايضات أسعار العموالت

 2,201,587  24,313  24,706 عقود الصرف األجنبي اآلجلة
 
 

 األدوات المالية المشتقة 

   2020مارس  31   

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
القيمة العادلة 
 اإليجابية

   القيمة العادلة السلبية  
إجمالي القيمة 

 اإلسمية

      المقتناة ألغراض المتاجرة:

 1,647,882  15,895  15,895 أسعار العموالتمقايضات 

 93,354  7,539  7,327 عقود الصرف األجنبي اآلجلة
 
 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

-13- 

 التمويل، صافي -7
 

          صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة:  1-7
                

 2021مارس  31
          )غير مراجعة(

 اإلجمالي  شركات  أفراد     (الرياالت السعوديةبآالف )

           
 361,708,978  74,408,917  287,300,061     التمويل العامل

 2,556,394  1,622,395  933,999     التمويل غير العامل

 364,265,372  76,031,312  288,234,060     إجمالي التمويل
 (8,121,460)  (3,006,079)  (5,115,381)     مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 356,143,912  73,025,233  283,118,679     صافي التمويل

           
           

          )مراجعة( 2020ديسمبر  31
 اإلجمالي  شركات  أفراد     (بآالف الرياالت السعودية)

           
 320,738,343  66,467,476  254,270,867     التمويل العامل

 2,445,114  1,690,865  754,249     التمويل غير العامل

 323,183,457  68,158,341  255,025,116     إجمالي التمويل
 (7,471,356)  (3,105,595)  (4,365,761)     مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 315,712,101  65,052,746  250,659,355     صافي التمويل

        
 2020مارس  31

          )غير مراجعة(
 اإلجمالي  شركات  أفراد     (بآالف الرياالت السعودية)

           
 265,804,038  63,232,681  202,571,357     التمويل العامل

 2,884,489  2,009,473  875,016     التمويل غير العامل

 268,688,527  65,242,154  203,446,373     إجمالي التمويل
 (7,303,182)  (3,309,940)  (3,993,242)     مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 261,385,345  61,932,214  199,453,131     صافي التمويل

 
 
 فيما يلي بيان الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة التمويل: 2-7

  

      لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31

 2021   
 مارس 31
 2020 

 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(     (بآالف الرياالت السعودية)

         
 7,019,596  7,471,356    الرصيد في بداية الفترة

 939,189  1,093,556     المحمل للفترة
 ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص للفترة

  (443,452)  (655,603) 

 7,303,182  8,121,460    الرصيد في نهاية الفترة

         
      
 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة( التمويل، صافي -7
 
يتكون مخصص االنخفاض في قيمة التمويل واالستثمارات والبنود خارج قائمة المركز المالي المحمل على قائمة الدخل   7-3

 المرحلية الموحدة الموجزة مما يلي:
 

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31

2021   
 مارس 31

2020 
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   (بآالف الرياالت السعودية)

       
 939,189  1,078,764    المحمل للفترة

 (246,381)  (501,775)  مبالغ مستردة من تمويل مشطوب للفترة

 692,808  576,989  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل، صافي

 
 
    التمويل حسب المراحل: ةقيمفيما يلي بيان الحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة لالنخفاض في  7-4
 

 2021مارس  31
            )غير مراجعة(

  

     (بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

   شهًرا 12مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
   ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

ذات  –مدى العمر 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 

 اإلجمالي

             
 7,471,356  2,496,193  2,030,356  2,944,807   الرصيد في بداية الفترة

 1,093,556  491,751  340,662  261,143     المحمل للفترة
ديون معدومة مشطوبة مقابل 

 (443,452)  -  - المخصص للفترة
 

(443,452) 

 8,121,460  2,544,492  2,371,018  3,205,950     الفترةالرصيد في نهاية 

 
   فيما يلي بيان الحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة لالنخفاض في قميه التمويل حسب المراحل:

 
 2020مارس  31

            )غير مراجعة(
  

     (بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

   شهًرا 12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  – العمر
   ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات  –العمر 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 

 اإلجمالي

             
 7,019,596  2,192,116  2,325,951  2,501,529   الرصيد في بداية الفترة

 939,189  1,467,139  (383,891)  (144,059)    المحمل للفترة
ديون معدومة مشطوبة مقابل 

 (655,603)  (655,603)  -  - المخصص للفترة

 7,303,182  3,003,652  1,942,060  2,357,470    الرصيد في نهاية الفترة

 
، على مخصص االنخفاض المتعلق 2021مارس  31شتمل الرصيد الختامي لمخصصات االنخفاض في قيمة التمويل كما في ال ي

مليون لاير سعودي ( والتي تتم  403: 2020مارس  31مليون لاير سعودي ) 527بالبنود خارج قائمة المركز المالي والبالغ 
 المحاسبة عنه ضمن المطلوبات األخرى.

 
 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
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 المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى -8
 

 تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 2021مارس  31
 )غير مراجعة(

 

ديسمبر  31 
2020 

 )مراجعة(

 2020مارس  31
 )غير مراجعة(

    
 566,049 448,288 448,736 جاريةحسابات 

 4,944,499 10,315,773 9,282,149 للبنوكاستثمارات ألجل 

 5,510,548 10,764,061 9,730,885 اإلجمالي

 
، حصل 20يضاح اإلمن أجل تسوية خسارة التعديل التي من المتوقع أن يتكبدها المصرف عند تأجيل الدفعات كما هو مبين في 

لاير سعودي لمدة عام ونصف،  مليون 674مليار لاير سعودي لمدة ثالثة أعوام، و 2.97قدرها ) أرباحالمصرف على ودائع بدون 
هذه الودائع من قبل البنك المركزي السعودي خالل الربع  بعض تم تمديد فترات د(. وقليار لاير سعودي لمدة عام واحدم 5.2و

 .20اإليضاح . انظر 2020لعام  الرابع
 
 ودائع العمالء -9

 
 تتكون ودائع العمالء حسب نوعها مما يلي:

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 2021مارس  31

 )غير مراجعة( 
 2020ديسمبر 31

 )مراجعة(
 2020مارس  31

 )غير مراجعة(
    

 291,334,700 332,918,203 358,741,663 ودائع تحت الطلب
 18,632,781 43,017,282 55,066,639 استثمارات العمالء ألجل
 5,693,412 6,695,518 7,460,671 حسابات العمالء األخرى

    
 315,660,893 382,631,003 421,268,973 اإلجمالي

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -10

 
 تتكون االلتزامات المحتملة مما يلي:

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 2021مارس  31

 )غير مراجعة(
 2020ديسمبر 31

 )مراجعة(
 2020مارس  31

 )غير مراجعة(
    

 2,962,426 2,379,433 2,849,112 اعتمادات مستندية
 379,264 670,768 674,781 قبوالت

 4,810,582 5,443,188 5,877,622 خطابات ضمان
 8,108,692 10,662,701 11,584,902 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

    

 16,260,964 19,156,090 20,986,417 اإلجمالي
    

يتعرض المصرف لقضايا قانونية خالل دورة أعماله االعتيادية، ولم تكن هناك أي تغيرات جوهرية في حالة القضايا كما هو مبين 
 .2020 مارس 31في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 األخرىاالحتياطيات   -11
 

عمالت  ترجمةتشتمل االحتياطيات األخرى على احتياطي استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي 
 زميلة. الدخل الشامل االخر لشركةفي للعمليات األجنبية واحتياطي مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والحصة 

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(إيضاحات حول 
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 الزكاة -12
 

لية الموجزة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل المرح تخضع المجموعة للزكاة
 الموحدة، وال يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل ألنه ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة.

 
 النقد وما في حكمه  -13
 

 قات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة مما يلي:يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدف
 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 2021مارس  31

 )غير مراجعة(
 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 2020مارس  31
 )غير مراجعة(

    
 10,271,617 7,355,940 6,997,138 نقد في الصندوق

خالل مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق 
 2,197,603 8,924,379 17,003,020 يوماً من تاريخ الشراء 90

أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية 
 495,442 311,493 319,480 األخرى )حسابات جارية(

 5,103,006 16,235,549 6,496,000 متاجرة مع البنك المركزي السعودي

 18,067,668 32,827,361 30,815,638 اإلجمالي

 
 قطاعات األعمال  -14
 

يقوم المصرف بتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل 
 أدائها.صانع القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم 

 
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية االعتيادية. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية 
المسؤولة أمام مجلس اإلدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل )الموحدة( الموجزة. تتكون موجودات ومطلوبات 

 وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف. ،الموجودات والمطلوبات التشغيلية القطاع من
 

 .2020ديسمبر  31لم تطرأ أية تغيرات على أسس تحديد القطاعات أو أسس قياس أرباح وخسائر القطاعات منذ 
 

 ألغراض إدارية، يتكون المصرف من أربعة قطاعات تشغيلية رئيسية هي:
 

يشمل ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة(   قطاع األفراد:
 الخاصة باألفراد وأتعاب الخدمات المصرفية وأعمال الحواالت المالية.

 
يشمل ودائع كبار العمالء وعمالء الشركات والتسهيالت االئتمانية والحسابات  قطاع الشركات:

 )المكشوفة(.الجارية المدينة 
 

ومحفظة المتاجرة  البنك المركزي السعودييشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع  قطاع الخزينة:
 العالمية.

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

 االستثمارية.األسهم المحلية والعالمية والمحافظ 
 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
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 قطاعات األعمال )تتمة( -14
 

، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات 2020و  2021مارس  31فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المصرف كما في 
 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال: ةالثالثوصافي الدخل لفترة 

 

 )غير مراجعة( 2021مارس  31

 قطاع األفراد
  ألف لاير)

 (سعودي

 قطاع الشركات
 ألف لاير)

 (سعودي

 قطاع الخزينة
 ألف لاير)

 (سعودي

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 ألف لاير)
 (سعودي

  اإلجمالي
 ألف لاير)
 (سعودي 

      
 512,233,605 4,173,475 131,833,033 73,935,394 302,291,703 إجمالي الموجودات

      
 453,011,460 166,518 15,828,432 129,956,116 307,060,394 إجمالي المطلوبات

      

دخل التمويل واالستثمارات من العمالء 
 4,914,577 13,736 461,007 524,569 3,915,265 الخارجيين

 دخل/ )مصروف( العمليات ما بين
 - - 764,194 (518) (763,676) القطاعات

 4,914,577 13,736 1,225,201 524,051 3,151,589 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

عائد للعمالء والبنوك والمؤسسات المالية 
 (144,030) - (23,759) (43,644) (76,627) على إستثمارات ألجل

 4,770,547 13,736 1,201,442 480,407 3,074,962 الدخل من التمويل واالستثماراتصافي 

 908,799 252,433 13,418 80,231 562,717 أتعاب من الخدمات المصرفية، صافي

 175,484 - 116,956 26,447 32,081 دخل صرف عمالت، صافي

 92,750 27,702 39,905 - 25,143 دخل عمليات أخرى، صافي

 5,947,580 293,871 1,371,721 587,085 3,694,903 إجمالي دخل العمليات

      

 (258,393) (2,880) (5,124) (9,767) (240,622) استهالك

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل 
 (576,989) - (9,497) (23,631) (543,861) والموجودات المالية األخرى، صافي

 (1,393,265) (38,801) (41,940) (93,963) (1,218,561) مصاريف العمليات األخرى

 (2,228,647) (41,681) (56,561) (127,361) (2,003,044) إجمالي مصاريف العمليات

      

 3,718,933 252,190 1,315,160 459,724 1,691,859 الدخل قبل الزكاة

 
 
 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

-18- 

 )تتمة(قطاعات األعمال  -14
 
 

 )غير مراجعة( 2020مارس  31

 قطاع األفراد
  ألف لاير)

 سعودي(

 قطاع الشركات
 )ألف لاير
 سعودي(

 قطاع الخزينة
 ألف لاير)

 سعودي(

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 ألف لاير)
 سعودي(

  اإلجمالي
 ألف لاير)
 سعودي( 

      
 391,901,369 3,218,551 108,294,463 59,218,217 221,170,138 إجمالي الموجودات

      
 342,314,627 121,335 13,795,147 33,108,120 295,290,025 إجمالي المطلوبات

      

دخل التمويل واالستثمارات من العمالء 
 4,252,884 12,226 527,300 756,070 2,957,288 الخارجيين

دخل/ )مصروف( العمليات ما بين 
 - - 109,905 (176,697) 66,792 القطاعات

 4,252,884 12,226 637,205 579,373 3,024,080 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

عائد للعمالء والبنوك والمؤسسات المالية 
 (142,401) - (48,688) (44,474) (49,239) على إستثمارات ألجل

 4,110,483 12,226 588,517 534,899 2,974,841 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

 617,678 93,468 11,516 77,710 434,984 أتعاب من الخدمات المصرفية، صافي

 207,441 - 132,450 19,288 55,703 دخل صرف عمالت، صافي

 31,961 9,184 18,081 - 4,696 دخل عمليات أخرى، صافي

 4,967,563 114,878 750,564 631,897 3,470,224 إجمالي دخل العمليات

      
 (275,378) (1,966) (16,753) (2,902) (253,757) استهالك

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل 
 (692,808) - (1,709) (417,944) (273,155) والموجودات المالية األخرى، صافي

 (1,345,601) (34,987) (92,256) (72,189) (1,146,169) مصاريف العمليات األخرى

 (2,313,787) (36,953) (110,718) (493,035) (1,673,081) مصاريف العمليات إجمالي

      

 2,653,776 77,925 639,846 138,862 1,797,143 الدخل قبل الزكاة
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -15
 

 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
 

 التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: المجموعةستخدم ت
 

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )أي بدون تعديل أو إضافات(. : 1المستوى 
 

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

 
 طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات قابلة للمالحظة في السوق. : 3المستوى 
 

في معاملة نظامية بين المتعاملين في القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو الذي يتم دفعه لتسوية التزام 
 السوق بتاريخ القياس، ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:

 
 في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات، أو   -
 في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات.  -

 
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة واألدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:
 

 ()بآالف الرياالت السعودية       
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية )غير مراجعة( 2021مارس  31

      
      الموجودات المالية

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2,751,012 250,778 2,500,234 - 2,751,012 صناديق استثمارية -الدخل 
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة 

 4,176,799 24,371 - 4,152,428 4,176,799 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 3,083,790 - 3,083,790 - 3,083,790 الدخل
من خالل الدخل  صكوك مدرجة بالقيمة العادلة

 628,514 - 628,514 - 628,514 الشامل االخر
 1,505,906 1,505,906 - - 1,505,906 منتجات مهيكلة

      
      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

 32,317,018 32,317,018 - - 31,730,176 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
      استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك  -

 22,928,707 22,928,707 - - 22,601,320 المركزي السعودي
 32,464,299 4,797,389 27,666,910 - 32,000,248 صكوك -
 1,038,673 1,038,673 - - 1,000,000 منتجات مهيكلة -
 373,622,184 373,622,184 - - 364,265,372 إجمالي التمويل 

 474,516,902 436,485,026 33,879,448 4,152,428 463,743,137 اإلجمالي 

       
      المطلوبات المالية 

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 9,847,536 9,847,536 - - 9,730,885 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 421,280,944 421,280,944 - - 421,268,973 ودائع العمالء 

 431,128,480 431,128,480 - - 430,999,858 اإلجمالي 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(      -15 
 

  )بآالف الرياالت السعودية(       

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني األول المستوى القيمة الدفترية )مراجعة( 2020ديسمبر  31

      
      الموجودات المالية

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 2,545,864 254,115 2,291,749 - 2,545,864 صناديق استثمارية -قائمة الدخل 
أدوات حقوق ملكية مدرجة استثمارات في 

 3,687,266 24,389 - 3,662,877 3,687,266 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2,588,595 - 2,588,595   - 2,588,595 الدخل
صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 604,332 - 604,332    - 604,332 الشامل االخر
 1,502,525 1,502,525 - - 1,502,525 منتجات مهيكلة

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 

 29,128,159 29,128,159 - - 28,654,842 األخرى
      استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 الحكومة السعودية والبنكمرابحة لدى  -
 23,226,882 23,226,882 - - 22,904,021 المركزي السعودي

 26,155,715 2,012,090 24,143,625 - 25,240,452 صكوك -
 1,048,310 1,048,310 - - 1,000,000 مهيكلةمنتجات  -

 331,028,641 331,028,641 - - 323,183,457 إجمالي التمويل

 421,516,289 388,225,111 29,628,301 3,662,877 411,911,354 اإلجمالي

      المطلوبات المالية
      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 10,909,221 10,909,221 - - 10,764,061 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 382,641,604 382,641,604 - - 382,631,003 ودائع العمالء

 393,550,825 393,550,825 - - 393,395,064 اإلجمالي

 
تمثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني والثالث صناديق استثمارية تم 

 بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة. اعنه معلنتحديد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات 
 

تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة بمعدل العمولة الفعلي 
المؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة الحالي. تم تقييم االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، والمطلوبات إلى/ من البنوك و

 السعودي. البنك المركزيالتدفقات النقدية المخصومة الفعلية وفًقا لمعدالت المرابحة السائدة بين البنوك السعودية )سايبور(/ 
 

بين سعر المعاملة والقيمة  الفرق قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من نماذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية.
التي تم الحصول عليها وفقاً لنماذج التقييم يشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم الواحد"، ويتم إطفاؤه على مدى عمر المعاملة 

االستبعاد. يتم  حديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق، أو تحققه من خاللت من مكننتأو تأجيله حتى 
رات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة بدون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد يإثبات التغي
 المؤجلة.
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 رأس المال  -16
 

لاير سعودي لكل سهم كما  10سهم، بقيمة  مليون 2,500يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 
 2,500: 2020مارس  31لاير سعودي لكل سهم، و  10سهم، بقيمة  مليون 2,500: 2020ديسمبر  31) 2021مارس  31في 

 لاير سعودي للسهم الواحد(. 10سهم، بقيمة إسمية قدرها  مليون
 

 ربحية السهم   -17
 

على أساس صافي دخل الفترة  2020و 2021مارس  31تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترات المنتهية في 
 مليون سهم. إن ربحية السهم األساسية تساوي ربحية السهم المخفضة. 2,500مقسوماً على 

 
 كفاية رأس المال   -18

 
، والحفاظ السعودي البنك المركزيتتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل 

 على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية.
 

رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن يتم مراقبة كفاية 
البنك المركزي السعودي من البنوك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى 

 ٪.8الموجودات المرجحة بالمخاطر تعادل أو تزيد عن 
 

. تقوم هذه النسب بقياس مدى السعودي البنك المركزييقوم المصرف بمراقبة كفاية رأس المال باستخدام النسب المحددة من قبل 
كفاية رأس المال، وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمصرف مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات وااللتزامات المحتملة 

 رها النسبية:وذلك إلظهار مخاط
 

كفاية رأس  ةونسباألساسي ورأس المال المساند ، ورأس المال مخاطرللكيزة األولى للموجودات المرجحة يلخص الجدول التالي الر
 المال الخاص بالمصرف:

 

 

 2021مارس  31
 )غير مراجعة(

 (ألف لاير سعودي)

 2020ديسمبر  31
 )مراجعة(

 (ألف لاير سعودي)

 2020 مارس 31
 مراجعة()غير 

 (ألف لاير سعودي)
    

 242,340,965 280,373,990 310,296,074 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر
 30,784,119 33,318,660 33,318,660 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر
 9,298,527 9,316,353 9,883,537 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

 282,423,611 323,009,003 353,498,271 للموجودات المرجحة بالمخاطر –إجمالي الركيزة األولى 

    
 49,586,742 58,118,518 59,222,145 رأس المال األساسي
 3,029,262 3,504,675 3,878,701 رأس المال المساند

 52,616,004 61,623,193 63,100,846 إجمالي رأس المال األساسي والمساند

    
    نسبة كفاية رأس المال )٪(
 %17.56 %17.99 %16.75 نسبة رأس المال األساسي

 %18.63 %19.08 %17.85 نسبة رأس المال األساسي والمساند
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 توزيعات األرباح  -19
 

، بمبلغ 2020ديسمبر  31، توزيع األرباح النهائية على المساهمين للسنة المنتهية في 2021فبراير  28اقترح مجلس اإلدارة في 
 2020كما تمت الموافقة على توزيع األرباح النهائية المقترحة لعام  لاير سعودي لكل سهم. 1مليون لاير سعودي، بواقع   2,500

 6. وقد تم الحًقا دفع توزيعات األرباح هذه بتاريخ 2021مارس  29ي اجتماعها السنوي المنعقد في من قبل الجمعية العمومية ف
 .2020أبريل 

 
، بمبلغ 2019ديسمبر  31في ، توزيع األرباح النهائية على المساهمين للسنة المنتهية 2020فبراير  2اقترح مجلس اإلدارة في 

 2019كما تمت الموافقة على توزيع األرباح النهائية المقترحة لعام  سعودي لكل سهم.لاير  1.5مليون لاير سعودي، بواقع  3,750
 6. وقد تم الحًقا دفع توزيعات األرباح هذه بتاريخ 2020مارس  29من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المنعقد في 

 .2020أبريل 
 

 البنك المركزي السعوديتمان المتوقعة وبرامج ( على خسائر االئ19-تأثير فيروس كورونا )كوفيد   -20
 

حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية  ،( مستمرة في تعطيل األسواق العالمية19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )كوفيد
موجات ثانية/ ثالثة من اإلصابات بالعدوى وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي الوباء من خالل اجراءات 

، تمكنت حكومة والقواعد الصارمة للتباعد االجتماعي. ومع ذلكعمليات اإلغالق احترازية صارمة مثل فرض القيود على السفر و
المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات الفعالة التي 

.اتم القيام بها، بما في ذلك برنامج التطعيم الشامل الجاري تنفيذه حاليً   
 

قوم بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء تصورات اختبار الضغط على التغيرات المتوقعة ألسعار النفط ت المجموعةزال تال 
ومتغيرات االقتصاد الكلي األخرى وتأثيرها على مؤشرات االئتمان والسيولة والعمليات والمالءة المالية ومؤشرات األداء الرئيسية 

(، على عملياتها االعتيادية 19-مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا )كوفيدباإلضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر األخرى ل
وأدائها المالي. تشمل اإلجراءات التي قامت اإلدارة باتخاذها البدء في مراجعة تركزات التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى 

ماية الضمانات، واتخاذ إجراءات مناطق واألطراف األخرى وحالأكثر دقة مع تركيز خاص على قطاعات اقتصادية محددة و
بعين االعتبار  تأخذ عمليات مراجعة االئتمان جدولة التمويالت، إذا لزم األمر.التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة 

 .والبنك المركزي السعودي يةدعم الحكومالآثار برامج 
  

ار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من المصرف االستمر
في تقدير  المصرفالمستخدمة من قبل الكلي حول تعديل عوامل االقتصاد  رئيسيبشكل  المتوقعة. وتدور هذه المراجعة االئتمان

، قام المصرف 2020التي يتم استخدامها من قبل المصرف. في عام  التصوراتخسائر االئتمان المتوقعة أو مراجعة احتماالت 
ومع توفر المزيد من  2021. خالل الربع األول من عام التصوراتبإجراء بعض التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي وأوزان 

 .وراتالبيانات المعاصرة، قامت اإلدارة بإجراء مزيد من التعديالت على االحتماالت المتعلقة بالتص
 

نظًرا لعدم تبلور الموقف حتى اآلن، فإن اإلدارة ترى أن بعض اآلثار ال يمكن دمجها بالكامل في عمليات احتساب خسائر االئتمان 
. وإلى الحد الذي ال يمكن فيه إدراج بعض التأثيرات بالكامل في عمليات االحتساب المتعلقة بنماذج خسائر االئتمان المتوقعة

، تستمر اإلدارة في ممارسة األحكام االئتمانية المبنية على آراء الخبراء لتقدير خسائر االئتمان  المرحلة الزمنيةالمتوقعة في هذه 
المتوقعة من خالل النظر في المعلومات المعقولة والمؤيدة التي لم يتم تضمينها بالفعل في النماذج الكمية كما قام المصرف بإثبات 

مليون لاير سعودي لتمويل الشركات واألفراد على التوالي كما في  116ون لاير سعودي وملي 515مخصصات إضافية بقيمة 
والتي تم تحديدها على أساس التعديالت األخرى لما بعد النماذج التي أجراها المصرف استناًدا إلى المحافظ .  2021مارس  31

لحدوث مدعومة بأحكام هامة، وسيستمر المصرف في إعادة المتأثرة. وكما هو الحال مع أي تقديرات، فإن التوقعات واحتماالت ا
 التقييم كلما توفرت بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد التعديالت على خسائر االئتمان المتوقعة في الفترات المالية الالحقة حسبما

 هو مالئم.
 

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإعادة شآت لبرنامج تأجيل الدفعات للمنال تزال المجموعة تراقب عن كثب محافظ القروض 
مليون لاير  142، قامت اإلدارة بإثبات مبلغ على الرغم من ذلك؛ 19-تقييم مستويات المخصصات مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد

 التدهور المحتمل لالئتمان في المحافظ المعنية. في الزيادةسعودي من المخصصات اإلضافية لتعكس 
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 البنك المركزي السعوديبرامج ومبادرات دعم 
 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

 2020القطاع الخاص في مارس (، قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل 19-لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد
الدعم الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفًقا لتعريف البنك المركزي السعودي من خالل التعميم  تقديملوذلك 
 هـ. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:1438 الثانيجمادى  16وتاريخ  381000064902رقم 

 

 برنامج تأجيل الدفعات؛

 برنامج تمويل اإلقراض؛

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و

 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.
 

، تعين على المصرف تأجيل األقساط لفترة 2020برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مارس  من كجزء
تة أشهر تمديد آخر( على تسهيالت القروض الممنوحة للشركات المؤهلة كمنشآت )أعقب التأجيل األصلي لمدة س شهر 15.5

متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم. تعتبر إعفاءات تأجيل سداد األقساط كدعم سيولة قصيرة األجل لمواجهة األمور المتعلقة 
ل السداد وذلك بتأجيل األقساط متأخرة السداد خالل بالتدفقات النقدية المحتملة للمقترض. وقد قام المصرف بتفعيل إعفاءات تأجي

 الخاصةفترة التسهيالت وفًقا لذلك. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات  تمديدو 2021يونيو  30حتى  2020 ابريل 1الفترة من 
. وقد نتج شروط االتفاقيةفي  باعتبارها تعديالً  9التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ب

)الفترة المنتهية  2021مارس  31فترة المنتهية في ال عنمليون لاير سعودي  186.4خسارة تعديل قدرها ل إثبات المصرف عن ذلك
 مليون لاير سعودي(، والتي تم عرضها كجزء من صافي دخل التمويل. 76.8: 2020مارس  31في 

 

االشتراك في تأجيل األقساط زيادة جوهرية في مخاطر ر ال يعتبعتقد أنه نظًرا لعدم وجود عوامل أخرى، ت وعةالمجمزال تال  
لاير سعودي في قائمة الدخل المرحلية  مليون 49.4، تم عكس مبلغ 2021مارس  31. خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في االئتمان

 إطفاء خسائر التعديل. من اجلالموجزة الموحدة، 
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لتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي يتوقع المصرف تكبدها بموجب برامج البنك المركزي السعودي والجهات العامة األخرى، 
مليار لاير سعودي بتواريخ  3.65على ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي قدرها  2020المصرف خالل عام حصل 

 ، البنك المركزي السعودي. تبين لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من العتبارها منح حكوميةمؤهلة وهي ، مختلفةاستحقاق 
أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات األقساط. تمت المحاسبة عن 

، 2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في  المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية.
 125: 2020مارس  31مليون لاير سعودي في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة )الفترة المنتهية في  148.9تم إثبات مبلغ 

مليون لاير سعودي(، والذي يمثل االستخدام الكامل للرصيد المؤجل سابًقا، وذلك بالنظر إلى خسائر التعديل اإلضافية المقيدة خالل 
قطاع الخاص على النحو المشار إليه أعاله. قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات الفترة فيما يتعلق ببرنامج دعم تمويل ال

 وقياس دخل المنحة هذه.
 

، شارك المصرف في برامج ضمانات القروض والتسهيالت للبنك المركزي السعودي، وكان األثر 2021مارس  31كما في 
 المحاسبي للفترة غير جوهري.

 

 مليار لاير سعودي 50بنك المركزي السعودي للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ دعم السيولة من قبل ال
 

ا مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي، قام البنك المركزي السعودي بضخ خمسين مليار لاير سعودي في الربع الثاني من شي  اتم
 من أجل: 2020عام 

  دوره في تقديم تسهيالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة 

 إعادة جدولة تسهيالت االئتمان الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛ 

 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ 

 .اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء 
 

مليار لاير سعودي تستحق خالل  5.2وديعة بدون عمولة قدرها  2020الصدد، استلم المصرف خالل الربع الثاني من عام  في هذا
أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في  تبين إلدارة المصرف بناًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، سنة واحدة.

 عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية.األساس بدعم السيولة. تمت المحاسبة 
مليون لاير سعودي منه حتى  42.7مليون لاير سعودي، قام المصرف بإثبات مبلغ  56.9وقد نتج عن ذلك إجمالي دخل قدره 

مليون لاير سعودي  14.2، تم إثبات مبلغ 2021مارس  31تاريخه، مع تأجيل إثبات المبلغ المتبقي. خالل الفترة المنتهية في 
 كإيرادات تتعلق بهذا البرنامج.
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 مبادرة المصرف لدعم قطاع الرعاية الصحية
-تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين لمواجهة تفشي فيروس كورونا )كوفيد

(، قرر المصرف طوًعا تأجيل دفعات األقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، الذين 19
. وقد نتج عن ذلك قيام المصرف بإثبات 2020ى المصرف وذلك لفترة ثالثة أشهر اعتباًرا من مارس لديهم تسهيالت ائتمانية لد

، والتي تم عرضها كجزء من صافي 2020مليون لاير سعودي في فترة المقارنة لعام  243.7خسارة تعديل اليوم الواحد بمبلغ 
مليون لاير سعودي في قائمة الدخل  19.5، تم عكس مبلغ 2021مارس  31دخل التمويل. خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 إطفاء خسائر التعديل. من اجلالمرحلية الموجزة الموحدة، 
 

 من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل سعر الفائدة المرجعي( التحول -21

 

يتم حالًيا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. قام مجلس معايير المحاسبة 
والمعيار الدولي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9على المعيار الدولي للتقرير المالي  -على مرحلتين  -الدولية بنشر تعديالت 

، من أجل معالجة المشكالت التي قد تؤثر 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4يار الدولي للتقرير المالي ، والمع7للتقرير المالي 
على التقارير المالية بعد إحالل سعر الفائدة المرجعي، بما في ذلك استبداله بأسعار مرجعية بديلة. تسري تعديالت المرحلة الثانية 

أو بعد ذلك التاريخ. نظًرا الستمرار عدم التأكد من توقيت وطرق التحول، ووفًقا  2021يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في 
لتعديالت المرحلة األولى، فإن سعر الفائدة بين البنوك ال يزال ُيستخدم كسعر مرجعي في األسواق المالية، ويتم استخدامه في تقييم 

المتوقع لسعر الفائدة بين البنوك في مختلف الدول والذي ينطبق على مختلف األدوات ذات تواريخ استحقاق تتجاوز تاريخ النهاية 
 العمالت. 

 
بين  السائد سعر الفائدة إعداد فيها وقفيتس المملكة المتحدة التواريخ التي، نشرت هيئة اإلدارة المالية في 2021مارس  5ي ف
 تام يشكل توقف الحدث وقد أكدت الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات أن هذا ،لن تكون مؤشرا  عليها أولجميع العمالت  بنوكال

للمؤشر وفًقا لملحق أسعار الفائدة االسترشادية البديلة بين البنوك وبروتوكول االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات بشأن أسعار 
إلى اإلعالنات الالحقة من قبل هيئة اإلدارة المالية واالتحاد الدولي . لكن استناًدا 2020الفائدة االسترشادية البديلة بين البنوك لعام 

 31التوقيت وعوامل أخرى كما في ب تتعلقللمقايضات والمشتقات، يرى المصرف أنه ما زالت توجد درجة معينة من عدم التأكد 
.لدولية، وعليه لم يتم إطالق المرحلة الثانية من تعديالت مجلس معايير المحاسبة ا2021مارس   

 
تعمل اإلدارة حالًيا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالمصرف وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية  

لدعم التحول بصورة منظمة. يتسم المشروع باألهمية من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات 
 الداخلية.
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