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

لما ورد في الفقــرة  فقــا  و( و7591 يونيو 95هـ )الموافـق 7041ذو القعدة  3تاريخ ب 95بالمرسوم الملكي رقم م/

 .(7591 يونيو 93هـ )الموافق 7041شوال  96تاريخ ب( 909ـرار مجلس الـوزراء رقــم )( من ق6)

 

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

 

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 حي المروج –طريق الملك فهد  3913

 1وحدة رقم 

  9393-19913الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

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

بمزاولة العمليات المصرفية  المصرفقوم ي ,ألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعالهفقا  وو

العربية السعودية داخل المملكة والشركات التابعة فروع المن خالل شبكة  لحسابه أو لحساب الغير، االستثماريةو

بالمجموعة( مع المصرف فيما بعد )يشار إليهم مجتمعين بتأسيس بعض الشركات التابعة المصرف كما قام  ,وخارجها

 .(ج/9)إيضاح  الملكية حصصغالبية متلك جميع أو يو

 
 الشرعية الهيئة

، شرعية هيئةبتأسيس  منذ نشأته المصرف قام ،االسالمية الشريعة أحكام مع أعماله بتوافق المصرف من التزاما  

أصدرت و المصرف أعمال من العديد فيالشرعية  الهيئة تنظر ,ورقابتها لموافقتها المصرف أعمال لضمان خضوع

 .بشأنها القرارات الالزمة

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   - 2

 أسس اإلعداد . أ

 

 30رقم الدولي المحاسبة ار يلمع وفقا   للمصرف )للمجموعة( الموحدةالمرحلية الموجزة المالية  القوائمتم إعداد 

الزكاة وضريبة الدخل والتي عن لمحاسبة بشأن االمعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "التقرير المالي األولي" 

جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية باستثناء تطبيق معيار  تطبيقتتطلب 

وفقا  ,تعلق بالزكاة وضريبة الدخلت طالما"الرسوم"   97"ضرائب الدخل" والتفسير رقم  –( 79الدولي رقم ) ةالمحاسب

حقة من خالل الال والتعديالت 9471أبريل  77بتاريخ  397444410975لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

يتم اثبات الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي"(، عن محاسبة البعض التوضيحات المتعلقة ب

 .رباح المحتجزةاأل وضمن بند المساهميننوي من خالل حقوق على أساس ربع سالمستحقة الزكاة وضريبة الدخل 
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 ( تتمة ) أسس اإلعداد , أ

 

الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة إلعداد القوائم المالية الموحدة الموجزة القوائم المالية المرحلية إن 

ديسمبر  37للسنة المنتهية في كما في والسنوية السنوية، ويجب قراءتها جنبا  الى جنب مع القوائم المالية الموحدة 

9479. 
 

أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثرعلى  تبنيالموحدة من االدارة الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية 

قد تختلف النتائج  ,المطلوبات وااليرادات والمصروفاتللموجودات و المسجلةتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

 .الفعلية عن هذه التقديرات
 

االدارة عند تطبيق السياسات  تبنتهان األحكام الهامة التي إ، فالموحدةالموجزة القوائم المالية المرحلية هذه عند إعداد 

كما التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة من  عدم التأكدلالمحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية 

الدولي للتقرير المالي رقم لمعيار لباستثناء التغير في السياسة المحاسبية ، 9479ديسمبر  37للسنة المنتهية في في و

/د 9يضاح في اإل طبيعة وأثر هذه التغيراتتم اإلفصاح عن  ,9475يناير  7من  اعتبارا  النافذ  "عقود اإليجار"  76

 .أدناه
 

 .ذلك ريبها ألقرب ألف ما لم يذكرخالفالموحدة باللاير السعودي، ويتم تقالموجزة تعرض القوائم المالية المرحلية 
 

 التوحيدسس أ . ب

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة  ,على القوائم المالية للمجموعةالقوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تشتمل 

 يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموجزة ,ماثلةتنفس الفترة المالية للمصرف وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مل

 .للمصرف الموحدة الحاجة، لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموجزة التابعة، عندللشركات الموحدة 
 

 الشركات التابعة ,ج

عندما تكون منشأة تسيطر المجموعة على  ,التي تسيطر عليها المجموعةتلك المنشآت ن الشركات التابعة هي إ
ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من المنشأة عرضة أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في 

 .تلك المنشأةخالل سيطرتها على 
 

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

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

 المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 
 .لشركة المستثمر فيهالأي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين  -
 .خرىاألتعاقدية الترتيبات الالحقوق الناشئة عن  -
 .من أدوات حقوق الملكية مثل األسهم االممنوحة له للمجموعةحقوق التصويت الفعلية والمحتملة  -

 
المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق  تقوم

 .والظروف تشير بأن هناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة
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 )تتمة( الشركات التابعة ,ج

توحيدها من التاريخ الذي يتم  التوقف عنويتم  إلى المجموعةالسيطرة تحويل توحيد الشركات التابعة من تاريخ يتم 
فترة في قائمة أو المستبعدة خالل النتائج الشركات التابعة المقتناة يتم تضمين  ,فيه تحويل السيطرة من المجموعة

 .حسب ما هو مالئماالستبعاد، لغاية تاريخ االقتناء أو من تاريخ الدخل الشامل المرحلية 
 

الناتجة من المعامالت البينية وأي دخل ومصاريف غير محققة البينية بين شركات المجموعة األرصدة يتم استبعاد 
يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس  ,عداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدةبين شركات المجموعة عند إ

 .على االنخفاض في القيمةالحد الذي ال يتوفر فيه دليل  إلىاألرباح غير المحققة، وذلك الطريقة ك

 

 المرحلية الموجزة الموحدة: القوائم المالية، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن مارس 37كما في 
 

  نسبة الملكية ٪ اسم الشركة التابعة

 9112 9113  

 شركة الراجحي 

المملكة العربية المالية / 

 السعودية

مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة 111٪ 111٪

الوساطة  قديم خدماتأو لت رئيسي و/ كوكيل عمللت السعودية

 .والترتيبات و الحفظ اتاالستشاردارة واإلو غطيةوالتالمالية، 
 

  /شركة الراجحي للتطوير

 السعوديةالمملكة العربية 

مسجلة في المملكة العربية  شركة ذات مسؤولية محدودة 111٪ 111٪

من خالل نقل  لمصرفالتمويل العقاري ل لدعم برامج السعودية

سندات ملكية العقارات تحت اسمها نيابة عن ب اإلحتفاظو

التي تباع من  الممتلكاتبعض  بيعإيرادات تحصيل ، والمصرف

الهندسية، ية والعقارخدمات االستشارات  قديم، وتالمصرفقبل 

 .ف على تقييم العقاراتاشراإلوتقديم خدمة تسجيل العقارات، و
 

 شركة الراجحي 

 المحدودة / ماليزيا

إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية  مصرف 111٪ 111٪

 .في ماليزيا يعملو منشأ، 8111عام لاإلسالمية 
 

 شركة وكالة تكافل 

المملكة العربية الراجحي / 

 السعودية

مسجلة في المملكة العربية  شركة ذات مسؤولية محدودة 11٪ 22٪

كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا إلتفاق  عمللت السعودية

 .الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني
 

 شركة الراجحي للخدمات

المملكة العربية االدارية / 

 السعودية

مسجلة في المملكة العربية   محدودةشركة ذات مسؤولية  111٪ 111٪

 .تقديم خدمات التوظيفل السعودية
 

 .فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي ٪111 ٪111 الكويت /بنك الراجحي 
 

فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم جميع  ٪111 ٪111 األردن /بنك الراجحي 

واالستثمارية واستيراد وتجارة الخدمات المالية والمصرفية 

المعادن الثمينة واألحجار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 

 .وبموجب القانون المصرفي المعمول به
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 )تتمة( الشركات التابعة ,ج

 تعتبر المسيطرةغير  الحصص فإنمن قبل المصرف،  كلي شبهو أ كليبشكل جميع الشركات التابعة مملوكة ن نظرا أل 
 .تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله ,عنها اإلفصاح يتم لم وبالتالي جوهريةر غي

 

 جديدة المعايير التطبيق  ,د
أدناه وتم "عقود اإليجار"  76 لمعيار الدولي للتقرير المالي رقمابتطبيق  ،9475يناير  7قامت المجموعة اعتبارا  من 

 .أثر تطبيق هذا المعيارتوضيح 
 

، تم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات "عقود اإليجار" 76المالي رقم ير لمعيار الدولي للتقرباإلضافة لتطبيق ا
 .على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمصرفجوهري  إثرلها لم يكن  لكن، 9475في ألول مرة األخرى 

 

  عقود اإليجار – 11رقم  تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير  0( "عقود اإليجار"، والتفسير رقم 71المحاسبة الدولي رقم )يحل المعيار محل معيار 
الصادرعن لجنة التفسير  79تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار، والتفسير رقم  –الدولية للتقرير المالي 

الصادر عن لجنة التفسير الدائمة لتقويم جوهر المعامالت  91عقود اإليجارات التشغيلية، الحوافز، والتفسير رقم  -الدائمة 
 .التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار

 
 7ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  9476في يناير  76صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لى أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية ع 76وينص المعيار الدولي للتقرير المالي  ,9475يناير 
ا أو  79عقد اإليجار المرتبطة بها يجب االعتراف بها بصفة عامة في قائمة المركز المالي للمصرف، ما لم تكن مدة  شهر 

( 71معيار المحاسبة الدولي ) وفقا لتصنيف عقود اإليجار وبالتالي، فإن  ,ات قيمة منخفضةذ تتعلق بموجوداتأقل أو 
بالنسبة لكل عقد إيجار، يقوم  ,تم حذفه بالنسبة للمستأجرين ةأو تمويلي ةتشغيليإيجار عقود "عقود اإليجار" إلى عقود 
في المقابل ، يتم رسملة الحق في استخدام األصل  ,المتكبدة في المستقبل التزامات عقود اإليجارالمستأجر بإثبات التزام عن 

ا القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية مضاف ا إليها التكاليف المباشرة المرتبطة بها والتي الم ؤجر، وهو ما يعادل عموم 
 .يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي

 
للتطبيق ونتيجة  ,76اختار البنك طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي المسموح بها بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

يعادل  بلغالمؤجرة بشكل عام بم الموجودات، تم قياس الحق في استخدام 76األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
)تاريخ التطبيق  9475يناير  7، باستخدام معدل التمويل اإلضافي الذي ينطبق على البنك في التزامات عقود اإليجار

من ناحية أخرى ، يتم  ,يتم تصنيف حق االستخدام ضمن الموجودات الثابتة ,٪ 0,6، والذي كان بحدود األولي للمعيار(
 .ضمن المطلوبات األخرى التزامات عقود اإليجارتصنيف 

 

 2112 يناير 1كما في تسوية إلتزامات عقود اإليجار 
 

 ألف لاير سعودي   

 1,256,100   9113ديسمبر  31كما في  قائمة المركز الماليخارج  التزامات عقود اإليجار

 203,605   ةمعقولبصورة  أو اإلنهاء المؤكدةتمديد ال اتخيارعن  التزامات عقود اإليجار

 (51,132)   للمصرف  معدل التمويل اإلضافي باستخدام  التزامات عقود اإليجارخصم 

 (55,112)   الدفعات المخصصة للمكونات غير اإليجارية 

 1,352,361   2112يناير  1كما في اإليجار  عقود إجمالي التزامات
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الموحدة الموجزة إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية 

 9479ديسمبر  37المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في القوائم تلك المستخدمة في إعداد هي تتماشى مع 
السياسات المحاسبية التالية إن  ,76رقم  لماليرير اللتقالمعيار الدولي تطبيق ل نظراالسياسات الموضحة أدناه باستثناء 

 ذات العالقةالمحاسبية إلى السياسات  تضافلتحل محل / تعدل أو  9475يناير  7من را  اعتباهي سارية المفعول 
 .9479الموحدة لسنة المالية الواردة في القوائم 

 
  التزامات عقود اإليجار/ الموجودات ستخدام حق ا

 
 ,عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجارعقد التقييم ما إذا كان  المصرفيجب على ، العقد نشأة، عند األولي اإلثباتعند 

 لفترة محدد أصل استخدام على السيطرة حق ينقل العقد كان إذا إيجار عقد على ينطوي  أو إيجار عقد العقد ويكون
توجيه  ويمكن للمصرف المصرفعود إلى المنافع تمعظم  تيتم تحديد السيطرة إذا كان ,عوض مقابل الزمن من

 .الموجوداتتلك استخدام 
 

 حق إستخدام الموجودات
 

 ؛التكلفةالموجودات ب، ويقيس حق استخدام كلفةنموذج الت المصرفيطبق 
 
 وإن وجدت  ؛ نخفاض في القيمةمتراكمة لالخسائر  هالك متراكم وأيستأي إ امنه مخصوم ( أ

 إن وجدت ؛عقد اإليجارنتيجة لتعديل اإليجار  اتلتزاماقياس عادة إل معدلة ( ب
 

، إذا كانت هناك تكاليف ومع ذلك ,اللتزامات اإليجار سيكون مساويالموجودات حق استخدام فإن  ،بصفة عامة
وما إلى  ةروفات األخرى المتعلقة بالمعاملوالمصوتكاليف الطلب  والتأمينات غير المستردةإضافية مثل إعداد الموقع 

 .الموجوداتحق استخدام ، فيجب إضافتها إلى قيمة ذلك
 

  التزامات عقود اإليجار
 

 .ينجرؤللمالمتبقية  الدفعاتهو القيمة الحالية لجميع  التزامات عقود اإليجار، فإن األولي اإلثباتعند 
 

 :ما يليك التزامات عقود اإليجارقياس ب المصرف يقوم، بدءتاريخ ال عند
 
 .التزامات عقود اإليجارعلى معدل التمويل  لتعكسزيادة القيمة الدفترية  ( أ

 و ؛اإليجاردفعات  لتعكستخفيض القيمة الدفترية  ( ب
 .إن وجدت ؛ريجاد اإلوتعديل عقأو  متقيي دةعاإ لتعكس يةرفتدلا لقيمةا سقيا دةعاإ ( ج
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 النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى -3

 

 يتكون النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية مما يلي:

 

   

 
 مارس 31
 9112 

ديسمبر  11
8112 

مارس  11
8112 

 
 ( مراجعة غير) 

 ألف لاير سعودي
 ( مراجعة) 

 ألف لاير سعودي

 ( مراجعة غير) 
 ألف لاير سعودي

 8,807,148 8,133,635 8,633,362 نقد في الصندوق

 18,518,974 19,444,194 19,550,911 وديعة نظامية

 711,713 293,214 383,055 حسابات جارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 21,118,920 15,375,000 10,636,000 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي
 49,156,755 43,246,043 39,203,328 اإلجمالي

 

، يتعين على والبنوك المركزية وفقا  لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية بنسب مئوية محددة من ودائع المصرف 

 ,العمالء تحت الطلب واستثمارات العمالء ألجل وحسابات العمالء األخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي
 
 

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى -9
 

 لوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:تتكون المط
 

   

 8112مارس  11 8112ديسمبر  11 9112مارس  31 

 
 ( مراجعة غير) 

 ألف لاير سعودي
 ( مراجعة) 

 سعودي ألف لاير

 ( مراجعة غير) 
 ألف لاير سعودي

 878,598 778,769 699,078 حسابات جارية

 15,185,281 30,029,242 25,783,900 متاجرة

 12,121,231 30,808,011 91,939,233 اإلجمالي
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 االستثمارات -5
 

 مما يلي: االستثماراتتكون ت
 8112مارس  11  8112ديسمبر  11  9112مارس  31 

 

 ( مراجعة غير) 
  ألف لاير سعودي

 ( مراجعة) 
 ألف لاير سعودي

 ( مراجعة غير)  
 ألف لاير سعودي

 113,521 138,351  139,321 في شركة زميلة استثمار

      بالتكلفة المطفأة مقتناة استثمارات

 النقد مؤسسةالحكومة السعودية و مع مرابحات

 81,333,112  88,333,135  24,921,392 السعودي العربي

 13,135,151  13,115,153  17,074,981 صكوك

 -  (82,113)  (28,337) (1)المرحلة ناقصا : االنخفاض في القيمة 

 13,588,251  11,233,325  91,213,131 بالتكلفة المطفأة المقتناةستثمارات الا إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل 

     قائمة الدخل

 1,311,121  1,131,523  1,999,523 صناديق استثمارية

 211,111  211,111  311,111 صكوك

إجمالي االستثمارات المقتناه بالقيمة العادلة من 

 8,811,121  1,131,523  9,199,523 خالل قائمة الدخل

 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر

 333,222  1,111,321  1,991,911 في أسهماستثمارات 

 

 31,383,131  31,128,525  95,111,335 اإلستثماراتإجمالي 
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 صافي - التمويل-  1

 مما يلي: التمويلصافي يتكون 
 

 8112مارس  11  8112ديسمبر  11  9112مارس  31  

  

 ) غير مراجعة (

  ألف لاير سعودي

 ) مراجعة (

  ألف لاير سعودي

 ) غير مراجعة (

 ألف لاير سعودي

    بالتكلفة المطفأة مقتناة

 131,238,382  133,221,123  135,212,391  بالتقسيطبيع 

 32,111,312  33,558,138  93,313,333  متاجرة 

 13,822,223  13,231,182  15,552,131  مرابحات

 515,231  1,131,131  9,951,525  بطاقات ائتمانية

 813,325,131  812,221,113  999,159,933  التمويل العامل
 

 بالقطاعات
 123,233,312  131,328,351  139,329,931  أفراد

 21,181,355  22,113,221  12,119,159  شركات

 813,325,131  812,221,113  999,159,933  العامل التمويل
 

 1,312,582  8,811,118  9,921,313 التمويل غير العامل

 812,331,211  831,131,382  999,395,911  إجمالي التمويل

 
 (2,831,131)  (3,218,331)  (3,291,193)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 882,881,352  811,113,155  931,912,133  التمويل، صافي

 
 مارس كما يلي: 37في لفترة الثالثة أشهر المنتهية قيمة التمويل في نخفاض االفي مخصص  الحركة

 

9112 
 اإلجمالي  

 ألف لاير سعودي

    
 3,339,931 9475 يناير 7كما في  االنخفاض في القيمة الرصيد اإلفتتاحي لمخصص

 213,131 للفترةالمحمل 

 (531,312)   ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص

 3,291,193   الفترةالرصيد في نهاية 
 

المةوجزة الموحةدة لفتةرة الثالثةة أشةهر المحمةل علةى قائمةة الةدخل المرحليةة قيمةة التمويةل في نخفاض االمخصص  يتكون
 ما يلي:مارس م 37المنتهية في 

 
 ألف لاير سعودي   9112

    
 213,131 المحمل للفترة

 (835,552)   ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص

 121,313   الرصيد في نهاية الربع سنوي
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 المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  -3
 

 مما يلي: مارس 11تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية االخرى في 

   

 

 9113مارس  31

 ) غير مراجعة (

 ألف لاير سعودي

 دبيسمبر 11

8112 

 )مراجعة (

  ألف لاير سعودي

مارس  11

8112 

 ) غير مراجعة (

 ألف لاير سعودي

 411,772  925,945 1,278,136 حسابات جارية

 1,483,667  6,363,679 1,280,339  ألجل المصرفاستثمارات 

 1,895,443  3,821,283 2,558,475 اإلجمالي

 

 ودائع العمالء -8

  مما يلي:حسب نوعها ودائع العمالء كون تت

 8112مارس  11  8112ديسمبر  11  9112مارس  31  

  

 ()غير مراجعة

  ألف لاير سعودي

 ()مراجعة

  ألف لاير سعودي

 (مراجعة) غير 

 ألف لاير سعودي

 821,211,885  822,312,238  931,213,323  ودائع تحت الطلب

 15,115,313  12,221,885  11,133,911  عمالء ألجلالاستثمارات 

 3,313,312  2,211,152  5,311,515  خرىاألعمالء الحسابات 

 821,112,121  811,111,185  923,513,313  جمالياإل

 

 محتملةاللتزامات الا  -2

 
 لتزامات المحتملة مما يلي:التتكون ا

 
 8112مارس  11  8112ديسمبر  11  9112مارس  31  

 

 ) غير مراجعة ( 
  ألف لاير سعودي

 ) مراجعة (
  ألف لاير سعودي

 ) غير مراجعة (
 ألف لاير سعودي

       

 225,355  128,321  1,131,933  االعتمادات المستندية 

 331,152  321,221  599,153  خطابات قبول

 3,822,883  3,233,121  9,192,399  خطابات الضمان

 2,212,112  2,328,312  2,995,113  ئتمان اال تمديدل ة للنقضالتزامات غير قابل

 18,111,132  18,218,855  15,529,321  االجمالي

 

في مبين لقضايا كما هو  حالةر في تغيلم يكن هناك أي  ,دورة أعماله اإلعتيادية خالللقضايا قانونية المصرف  يتعرض
 .9479ديسمبر  37
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 االحتياطات األخرى  -11
مبلغ الزكاة سابقا يقوم بإثبات بعض االتزامات الزكوية ضمن االحتياطيات األخرى إلى ان يتم تحديد المصرف  كان

  .النهائيالمستحقة 
 

 لتزاماتاإل لتسوية والدخل للزكاة العامة هيئةإلى اتفاقية تسوية مع ال المصرف، توصل 9479خالل عام  كحدث رئيسي
 من التسوية اتفاقية تتطلب ,9471 ديسمبر 37سعودي للسنوات سابقة حتى  لاير 9,049,914,599 البالغة ويةالزك

على بالتساوي  سدادهاوالباقي يتم  السنة االولىالمتفق عليها في اإللتزامات الزكوية ٪ من  94نسبة المصرف سداد 
 .االخرىالمطلوبات إلى  األخرىتم إعادة تصنيف الزكاة المستحقة من االحتياطيات  ،وفقا  لذلك ,مدى خمس سنوات

 
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل احتياطي باإلضافة إلى ذلك، تشمل االحتياطيات األخرى على

 .فينالموظ همبرنامج أساحتياطي جنبية وللعمليات األعمالت  رجمةتواحتياطي  االخر الشامل
 

 النقد وما في حكمه    -11

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

 8112مارس  11  8112ديسمبر  11  9112مارس  31 

 

 مراجعة () غير 
  ألف لاير سعودي

 ) مراجعة (
  ألف لاير سعودي

 ) غير مراجعة (
 ألف لاير سعودي

 2,213,132  2,111,215  3,133,319 نقد بالصندوق

 والمؤسسات المالية  مطلوبات من البنوك

 1,235,111  5,123,253  1,113,333 يوما  من تاريخ الشراء 54األخرى تستحق خالل  

العربي السعودي  مؤسسة النقدأرصدة لدى 

 311,311  811,813  333,155  )حسابات جارية( األخرى والبنوك المركزية

 81,112,181  15,135,111  11,131,111 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 13,328,121  81,322,511  91,391,355 النقد وما في حكمه
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 األعمال قطاعات    -12 

 

تم مراجعتها يقوم المصرف بتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المصرف التي ي

القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على  بانتظام من قبل صانع

 .القطاعات وتقييم أدائها
 

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

يشمل ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة  قطاع األفراد: 

 .واألتعاب من الخدمات البنكية والحواالتالخاصة باألفراد )المكشوفة( 
 

يشمل ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة  قطاع الشركات:

 .الخاصة بالشركات وكبار العمالء)المكشوفة( 
 

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

 .وأعمال الحواالت المالية ومحفظة المتاجرة العالمية
 

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

 .المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية

 

الموجودات والمطلوبات  تشمل ,م والشروط التجارية االعتياديةتتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقا  لألحكا

 .للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف
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 ( تتمة األعمال ) قطاعات  -12
 

دخل جمالي إ، و9479و  9475مارس  37في كما  المصرفجمالي موجودات ومطلوبات إب ال  فيما يلي تحلي

 لكل قطاع من قطاعات األعمال: ذلك التاريخفي أشهر المنتهية  الثالثةلفترة العمليات وصافي الدخل  ومصاريف
 

 

 ) غير مراجعة ( 9112مارس  31

 قطاع األفراد
ألف لاير 
 سعودي

 قطاع الشركات
ألف لاير 
 سعودي

 قطاع الخزينة
ألف لاير 
 سعودي

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 لاير سعودي ألف

 اإلجمالي
ألف لاير 
 سعودي

 313,332,311 2,966,167 104,672,229 64,683,384 121,113,191 اجمالي الموجودات

 319,132,333 110,573 10,612,445 22,412,639 933,299,131 اجمالي المطلوبات

دخل التمويل واالستثمارات من العمالء 
 4,086,623 4,788 624,113 844,777 2,612,945 الخارجيين

 - - 15,163 (283,340) 268,177 ما بين القطاعاتدخل / )مصروف( العمليات 

 4,086,623 4,788 132,931 561,437 2,881,122 إجمالي دخل التمويل واالستثمارات
والبنوك عمالء لل ستثمارات ألجلاالعلى عائد ال

 (142,663) - (50,893) (45,087) (46,683) والمؤسسات المالية 

 صافي دخل التمويل واالستثمارات
2,834,439 516,350 533,333 4,788 3,943,960 

 472,652 86,584 11,187 94,807 280,074 صافي –أتعاب الخدمات المصرفية 
 173,631 - 124,692 17,179 31,760 صافي -صرف عمالت  أرباح

 48,697 10,972 9,711 10,009 18,005 صافي –دخل العمليات األخرى 

 لعملياتا جمالي دخلإ
3,119,933 638,345 333,233 102,344 4,638,940 

 استهالك 
(139,670) (5,787) (92,335) (1,289) (176,081) 

التمويل مخصص االنخفاض في قيمة 
 (389,417) - 2,131 (14,675) (383,818) صافي  - األخرى الماليةالموجودات و

 (1,188,153) (36,427) (80,164) (77,329) (994,233) العمليات األخرى مصاريف

 (1,753,651) (37,716) (100,423) (97,791) (1,513,391) لعملياتمصاريف اجمالي إ

 2,885,289 64,628 633,550 540,554 1,646,557 صافي دخل الفترة
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 ( تتمة األعمال ) قطاعات     -12
 

 ) غير مراجعة ( 9113مارس  31
 قطاع األفراد

 ألف لاير سعودي
 قطاع الشركات

 ألف لاير سعودي
 قطاع الخزينة

 ألف لاير سعودي

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة
 سعوديألف لاير 

 اإلجمالي
 ألف لاير سعودي

 132,381,523 1,152,833 111,223,131 51,258,181 121,211,212 جمالي الموجوداتإ

 813,121,132 531,551 5,231,312 11,312,812 821,182,131 جمالي المطلوباتإ

 3,557,748 5,215 414,815 726,487 2,410,631 دخل التمويل واالستثمارات من العمالء الخارجيين

 ما بين القطاعاتدخل / )مصروف( العمليات 
120,484 (183,085) 62,601 - - 

 دخل التمويل واالستثمارات اجمالي
2,531,115 543,402 477,416 5,215 3,557,748 

والبنوك عمالء لل ستثمارات ألجلاالعلى عائد ال
 والمؤسسات المالية

(85,115) (51,821) (31,311) - (112,315) 

 3,441,333 5,215 436,685 493,113 2,505,720 صافي دخل التمويل واالستثمارات

 455,021 111,318 71,023 76,203 177,063 صافي –أتعاب الخدمات المصرفية 

 122,318 - 137,257 10,782 40,373 صافي -صرف عمالت  أرباح

 53,211 1,281 8,316 - 47,502 صافي –دخل العمليات األخرى 

 3,138,315 112,122 653,281 580,098 2,770,658 لعملياتا جمالي دخلإ

 (112,123) (1,881) (3,311) (8,522) (13,121) استهالك 

الموجودات التمويل ومخصص االنخفاض في قيمة 
 صافي  - األخرى المالية

(111,138) (132,151) (1,112) - (351,311) 

 العمليات األخرى مصاريف
(982,839) (81,178) (111,215) (12,128) (1,811,123) 

 لعملياتمصاريف اجمالي إ
(1,183,070) (429,797) (109,541) (13,111) (1,351,311) 

 8,128,212 111,133 543,740 150,301 1,587,588 صافي دخل الفترة
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 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
 

 التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:يستخدم المصرف 
 

 .األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )أي بدون تعديل أو إضافات( : 7المستوى 
 

 تقييم أخرى يتم تحديداألسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق  : 9المستوى 
 .مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق كافة

 

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

بين  نظاميةلتسوية التزام في معاملة  هدفعالذي يتم أو  أصل مامقابل بيع  يتم استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي 
 ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما: ,السوق بتاريخ القياس المتعاملين في

 

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

 :بالقيمة العادلةوالمطلوبات موجودات بيان بالفيما يلي 

 (األثر بالف لاير سعودي) )غير مراجعة( 9112مارس  31

 
 القيمة

 الدفترية 

 المستوى

 األول

 المستوى
 الثاني 

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

      الموجودات المالية

      بالقيمة العادلة مدرجةموجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة  مقتناةاستثمارات 
 الدخل

1,224,598 - 1,224,598 - 1,224,598 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

1,446,211 1,421,857 - 24,354 1,446,211 

 800,000 800,000 - - 800,000 صكوك

      العادلةبالقيمة مدرجة موجودات مالية غير 

مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

26,482,978 - - 26,294,628 26,294,628 

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة

مرابحات لدي الحكومة السعودية ومؤسسة   -
 النقد العربي السعودي

24,921,392 - - 24,921,241 24,921,241 

 صكوك  -
17,074,981 - - 16,858,640 16,858,640 

  جمالى التمويلإ
999,395,911 - - 257,356,211 257,356,211 

 328,901,529 326,255,074 1,224,598 1,421,857 311,925,311 اإلجمالي

 المطلوبات المالية

      بالقيمة العادلةمدرجة  مطلوبات مالية غير 

 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
2,558,475 - - 2,557,805 2,557,805 

 ودائع العمالء 
293,503,818 - - 293,503,818 293,503,818 

 296,061,623 296,061,623 - - 296,062,293 جمالياإل
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 استثماريةالعادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني على صناديق بالقيمة االستثمارات المدرجة تمثل 

 .الموحدةد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة المركز المالي يتحدتم التي 

 

باستخدام معدل الخصم تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم المتوقع 

بالتكلفة المطفأة، والمطلوبات إلى/ من المدرجة تم تقييم االستثمارات  ,ذات الصلة )سايبور(السعودية بين البنوك  ديونلل

بين  ديونلباستخدام معدل الخصم لالبنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم الفعلي 

 .ذات الصلة )سايبور(/ معدل المرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعوديالسعودية البنوك 

 

بالنسبة للفرق بين سعر  ,ذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة ماليةاعليها من نم قد تختلف القيمة التي تم الحصول

يتم إطفاؤه و"، الواحدلنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم  المعاملة والقيمة التي تم الحصول عليها وفقا  

ة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق، أو أو تأجيله حتى يمكن تحديد القيم المعاملةعلى مدى عمر 

األولية الموجزة الموحدة يتم إثبات التغييرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل  ,من خالل االستبعاد هتحقق

 .المؤجلة الواحداليوم  ةراخسوبدون عكس ربح 

 

 

 
 (األثر بالف لاير سعودي)

 )مراجعة( 8112ديسمبر 11
 القيمة

 الدفترية 

 المستوى

 األول
 المستوى

 الثاني 
 المستوى
 اإلجمالي الثالث

      الموجودات المالية

 بالقيمة العادلةمدرجة  موجودات مالية 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 1,131,523 - 1,131,523 - 1,131,523 الدخل

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل استثمارات 
 1,111,321 83,128 - 1,131,111 1,111,321 الشامل اآلخر

 211,111 211,111 - - 211,111 صكوك

      
      بالقيمة العادلةمدرجة  موجودات مالية غير

 11,311,183 11,311,183 - - 11,212,111 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة

مرابحات لدي الحكومة السعودية ومؤسسة   -
 88,332,152 88,332,152 - - 88,333,135 النقد العربي السعودي

 13,833,113 13,833,113 - - 13,115,153 صكوك  -

 250,516,284 250,516,284 - - 831,131,382  إجمالى التمويل

 324,016,313 321,795,628 1,131,523 1,131,111 113,212,522 اإلجمالي

 المطلوبات المالية
      بالقيمة العادلةمدرجة  مطلوبات مالية غير 

 3,823,553 3,823,553 - - 3,821,283 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 811,111,185 811,111,185 - - 811,111,185 ودائع العمالء 

 111,112,228 111,112,228 - - 111,112,331 اإلجمالي
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 تحليل الحساسية

نيتجة للتغيرات  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرو ال للمصرف األسهمعلى استثمارات  األثرإن 

 التالي:جميع المتغيرات األخرى ثابتة على النحو االحتفاظ بفي األسعار، مع المحتملة المعقولة و

 

 8112ديسمبر  11 9112 مارس 31 

 المحلية مؤشرات السوق

 سعر التغير في

 ٪األسهم 

ف لاير بالاألثر 

 سعودي

 سعر التغير في

 ٪األسهم 

األثر بالف لاير 

 سعودي

 113,111  -+/ 11 -+/ /+ - 199,131 11 -+/  شركاتأسهم 

 

 رأس المال  -14

 74مليون سهم بقيمة إسمية قدرها  72699 والمدفوع بالكامل للمصرف منيتكون رأس المال المصرح به والمصدر 

، وافقت  9475أبريل  0عالوة على ذلك، في  ,مليون سهم( 7,699: 9479ديسمبر  37لكل سهم ) لاير سعودي

مليون  99,444مليون لاير سعودي إلى  76,994على زيادة رأس المال من  للمصرفالجمعية العامة غير العادية 

سيتم تحويل مبلغ زيادة رأس المال من  ,(ةسهم مملوك 73أسهم لكل  1لاير سعودي من خالل توزيع أسهم مجانية )

 .المبقاةاألرباح خالل 

 

 ربحية السهم   -15

على أساس صافي دخل الفترة  9479و 9475مارس  37في  ينالمنتهيلفترتي الثالثة  لسهما يةتم احتساب ربح

 .المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة على مقسوما  

 

 كفاية رأس المال  -11

عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي  المصرفتتمثل أهداف 

 رأسقاعدة ، والحفاظ على االستمراريةلمبدأ  في االستمرار في العمل وفقا   المصرفالسعودي، والحفاظ على مقدرة 

 .ةمال قوي
 

، وتتطلب التعليمات المصرفاستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة يتم مراقبة كفاية رأس المال و

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي 

 .%9 المخاطر عند أو أكثر منمرجحة برأس المال النظامي إلى الموجودات ال
 

تقوم هذه  ,المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي النسببمراقبة كفاية رأس المال باستخدام  المصرفيقوم 

مع قائمة المركز المالي للمصرف قياس مدى كفاية رأس المال، وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل النسب ب

 وااللتزامات المحتملة وذلك الظهار مخاطرها النسبية كما هو مبين بالجدول أدناه:الموحدة، والتعهدات 
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 )تتمة( كفاية رأس المال -11

 8112مارس  11  8112ديسمبر  11  9112مارس  31 

 

 ) غير مراجعة (
  ألف لاير سعودي

 ) مراجعة (
 ألف لاير سعودي

 ) غير مراجعة ( 
 لاير سعوديألف 

 813,812,823  888,111,118  991,133,313 بالمخاطر المرجحة للموجودات االئتمان مخاطر

 82,218,121  82,113,151  28,094,351 المخاطرب المرجحة للموجودات العمليات مخاطر

 5,212,213  3,118,233  5,122,523 المخاطرب المرجحة للموجودات السوق مخاطر

للموجودات المرجحة  –الركيزة األولى  جماليإ

 832,313,853  853,512,111  952,355,531 بالمخاطر

      
 51,331,812  32,553,112  51,260,014 رأس المال األساسي 

 8,233,132  8,332,223  9,391,339 رأس المال المساند 

 51,112,112  51,118,228  59,131,393 والمساند األساسي المال رأس اجمالي

      
      (٪نسبة كفاية رأس المال )

 % 81.33  % 11.12  % 12.31 نسبة رأس المال األساسي

 % 81.51  % 81.13  %91.35 نسبة رأس المال األساسي والمساند 
 

  توزيعات األرباح -17

ابريل  3 )الموافق هـ 1331رجب  83للمصرف في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  عاديةالغير العامة الجمعية وافقت
بمبلغ  9479ديسمبر  37المنتهية في على المساهمين عن النصف الثاني من السنة  نقدية على توزيع أرباح( 8111

 .المستحقةالزكاة ناقصا  لاير للسهم الواحد،   8,85وذلك بواقع  مليون لاير سعودي  3,656,250صافي قدره
 

 المقارنة أرقام  تصنيف إعادة    -18

 يتم إدراجه كان حيث، اتالتمويل واالستثمار دخلإجمالي  ضمن التمويل أتعابباطفاء  المتعلقالدخل تم إدراج 
عائد على لمعدل ال كتسوية أةطفالم التمويل أتعاب لتظهرتغيير الهذا إجراء  تم ,الخدمات المصرفية ضمن أتعابسابق ا 

المالية المرحلية الموجزة  القوائمسابق ا في  الواردة، تم إعادة تصنيف المبالغ على ذلك بناءا ,لتمويلا دخلإجمالي 
التغيير  نتج عن هذا ,ع عرض الفترة الحاليةم لتتماشى 9479مارس  37الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .سابقا كما وردت فيةالخدمات المصر أتعاب في المقابلنقصت و  اتالتمويل واالستثمار دخلإجمالي  زيادة في
 

 موافقة مجلس اإلدارة -12

 90 ) الموافق 7004شعبان  11في  من قبل مجلس اإلدارة الموحدةالمرحلية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية 
 .(9475  أبريل




