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 عام - 1

بالمرساوم الملكاي  المصارف"( وتام التارخيص بانشاائها)"تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار )شركة مسااهمة ساعودية( 

ار مجلاس الاـوزراء ـر( مان قا6لماا ورد فاي الفقـاـرة ) فقـاـاً و( و1987 يونياو 29هـ )الموافاـق 1407ذو القعدة  3تاريخ ب 59رقم م/

 .(1987 يونيو 23هـ )الموافق 1407شوال  26تاريخ ( ب245رقــم )
 

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

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 1وحدة رقم 

  2743-12263الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

ألحكاام فقااً وووفقا لعقد تأسايس المصارف ونظاماه األساساي  االستثماريةتتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية و

أو لحساابه  االساتثماريةيقوم المصرف بمزاولة العملياات المصارفية و ,نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله

كماا قاام المصارف بتأسايس  ,وخارجهااالعربياة الساعودية داخال المملكاة والشاركات التابعاة فارو  المن خالل شابكة  لحساب الغير،

)إيضااح  الملكياة ويمتلك جمياع أو غالبياة حصاصبالمجموعة( مع المصرف فيما بعد )يشار إليهم مجتمعين بعض الشركات التابعة 

 .(ج/2
 

 الشرعية الهيئة

 لضامان خضاو ، شارعية هيئاةبتأسيس منذ نشأته  المصرف قام ،االسالمية الشريعة أحكام مع أعماله بتوافق المصرف من التزاماً 

 .بشأنها القرارات الالزمةوأصدرت  المصرف أعمال من العديد فيالشرعية  الهيئة تنظر ،ورقابتها لموافقتها المصرف أعمال
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   - 2

 دادأسس اإلع .أ

وفقاً لمعيار المحاسبة  2020 مارس 31للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في الموحدة تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ومع المعايير واالرشادات األخرى الصادرة عن  " المعتمد في المملكة العربية السعوديةمرحليةال ةالمالي التقارير" – 34الدولي 

 .ية للمحاسبين القانونيينالهيئة السعود
 

 المعاييرمع  تتفقإن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

لمحاسبية للمنح باستثناء تأثير السياسة ا 2019 ديسمبر 31المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في المستخدمة في إعداد القوائم 

 .ادناه د /2االيضاح الحكومية المذكورة في 

 

 أسس التوحيد .ب

لفترة تشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة على القوائم المالية للمجموعة, يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس ا

تعديل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركات التابعة،  المالية للمصرف وذلك باستخدام سياسات محاسبية متماثلة, يتم

 .عند الحاجة، لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمصرف
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 ( تتمة ) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -2

 

 الشركات التابعة -ج

تسيطر المجموعة على منشأة عندما تكون عرضة أو تمتلك  ,مجموعةإن الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي تسيطر عليها ال

 .الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على تلك المنشأة

 

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

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

 ذلك:

 

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

 .ة األخرىالحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدي -

 .حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمجموعة الممنوحة لها من أدوات حقوق الملكية مثل األسهم -

 

تقوم المجموعة باعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير 

 .لسيطرة الثالثةبأن هناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر ا

 

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

السيطرة من المجموعة, يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل المرحلية من 

 .يخ االقتناء أو لغاية تاريخ االستبعاد، حسب ما هو مالئمتار

 

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

حققة بنفس الطريقة كاألرباح غير الخسائر غير الماستبعاد المجموعة عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة, يتم 

 .المحققة، وذلك إلى الحد الذي ال يتوفر فيه دليل على االنخفاض في القيمة
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 ( تتمة ملخص السياسات المحاسبية الهامة )    -2

 الشركات التابعة )تتمة( -ج
 

 ية المرحلية الموجزة الموحدة:، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن القوائم المال2019و 2020 مارس 31كما في 
 

  نسبة الملكية ٪ اسم الشركة التابعة

 2020 2019  

 شركة الراجحي 

المملكة العربية المالية / 

 السعودية

مصرحة   مسجلة في المملكة العربية السعوديةشركة  مساهمة مقفلة  100٪ 100٪

طة لمزاولة أعمال األوراق المالية في أنش من هيئة السوق المالية

 .واالستشارات والترتيبات و الحفظ التداول / السمسرة وإدارة األصول
 

 شركة وكالة تكافل 

الراجحي / المملكة العربية 

 السعودية

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية  99٪ 99٪

لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا إلتفاق الوكالة مع 

 .لراجحي للتأمين التعاونيشركة ا
 

 شركة الراجحي للخدمات

االدارية / المملكة العربية 

 السعودية

مسجلة في المملكة العربية السعودية   شركة ذات مسؤولية محدودة 100٪ 100٪

 .لتقديم خدمات التوظيف
 

 .فر  أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي ٪100 ٪100 بنك الراجحي / الكويت
 

فر  أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم جميع الخدمات  ٪100 ٪100 اجحي / األردنبنك الر

المالية والمصرفية واالستثمارية واستيراد وتجارة المعادن الثمينة 

واألحجار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي 

 .المعمول به

 شركة الراجحي للتطوير/ 

 العربية السعوديةالمملكة 

مسجلة في المملكة العربية السعودية لدعم  شركة ذات مسؤولية محدودة 100٪ 100٪

برامج التمويل العقاري للمصرف من خالل نقل واإلحتفاظ بسندات 

ملكية العقارات تحت اسمها نيابة عن المصرف، وتحصيل إيرادات بيع 

دمات بعض الممتلكات التي تبا  من قبل المصرف، وتقديم خ

االستشارات العقارية والهندسية، وتقديم خدمة تسجيل العقارات، 

 .واإلشراف على تقييم العقارات
 

 شركة الراجحي 

 المحدودة / ماليزيا

مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية  100٪ 100٪

 .، منشأ ويعمل في ماليزيا2013لعام 
 

 –شركة إمكان للتمويل 

 ة العربية السعوديةالمملك

شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل على  - 100%

تقدم التمويل االستهالكي المصغر، التأجير التمويلي وتمويل المشاريع 

، الشركة تحت 2020مارس  31 فيكما ، الصغيرة والمتوسطة

 .مؤسسة النقد العربي السعودي نترخيص مإجراءات ال

المملكة  –توثيق  شركة

 العربية السعودية

شركة  مساهمة مقفلة  مسجلة  في المملكة  العربية السعودية  تقدم   - 100%

تسجيل عقود التأجير التمويلي , لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء 

 إجراءات ، الشركة تحت2020مارس  31 فيكما  ،التقاضي

 مؤسسة النقد العربي السعودي. نترخيص مال
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 تعديالت على السياسات المحاسبية -د

 حساب الزكاة

 

 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2020مارس  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في 

المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة والمعايير الدولية للتقرير المالي، على التوالي، 

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير  21"ضــرائب الدخل"، والتفسير  – 12الدخـل )بخصوص تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.الدولية للتقرير المالي "الضرائب" بقدر تعلقها بالزكاة( ونظام مراقبة البنوك و

 

، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بابالغ البنوك في المملكة العربية السعودية بأن يتم إثبات الزكاة في 2019يوليو  17بتاريخ 

لمحاسبة الدولية والمعتمدة في قائمة الدخل, وهذا يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير ا

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدرات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة بـ 

 "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

 

بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة وذلك بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتفق مع معيار المحاسبة وبناًء على ذلك، قامت المجموعة 

و  11، راجع اإليضاحين )لمزيد من التفاصيل"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"  – 8الدولي 

 .مالية المرحلية الموجزة الموحدة(القوائم ال حول 19

 

 نح الحكوميةالم

بالشروط المرتبطة التزام المصرف استالمها وبتأكيد معقول في حالة وجود بالدخل ة قالمتعلحكومية المنح باثبات ال صرفالمقوم ي

 ةعيالودإن بالدخل. متعلقة كمنحة حكومية في السوق  معدل الربح السائدأقل من  معدلالحكومية بالوديعة  مزايااعتبار بالمنحة. يتم 

 الربح معدل زايام. تقاس "األدوات المالية" – 9المالي للتقرير وقياسها وفقًا للمعيار الدولي إثباتها أقل من السوق يتم  الربح معدلب

والمتحصالت  9المالي للتقرير وفقًا للمعيار الدولي العادلة األولية للوديعة والتي تم تحديدها أقل من السوق بالفرق بين القيمة ب

بصورة الدخل قائمة المنحة الحكومية في إثبات . يتم 20المنفعة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي المحاسبة عن هذه  المستلمة. يتم

 ها.تعويضإلى المنحة والتي تهدف  ،مصاريفالعالقة كالتكاليف ذات منهجية على مدى الفترة التي يقوم فيها المصرف باثبات 

 
 

 ربي السعودي والبنوك المركزية األخرىالنقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد الع -3
 

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

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020مارس  31  2019ديسمبر  31   2019مارس  31    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 
      

 8,633,362  7,404,276  10,271,617 نقد في الصندوق

 19,550,911  20,663,503  20,422,581 وديعة نظامية

 383,055  371,320  495,442 حسابات جارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 10,636,000  10,855,000  5,103,006 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 39,203,328  39,294,099  36,292,646 اإلجمالي
 

 

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

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

 .مالء ألجل وحسابات العمالء األخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميالديالع
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 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى -4

 

 تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020مارس  31  2019ديسمبر  31   2019مارس  31    

غير مراجعة ()    ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  

      

 693,310  798,168  716,548 حسابات جارية

 27,382,729  31,260,014  27,297,162 متاجرة

  28,076,039  32,058,182  28,013,710 اإلجمالي
  

 ، صافياالستثمارات -5
 

 مما يلي: تتكون االستثمارات
 (ة)بآالف الرياالت السعودي 
2020مارس  31  2019ديسمبر  31   2019مارس  31    

() مراجعة  ) غير مراجعة (  () غير مراجعة    

235,196  196,924 استثمار في شركة زميلة   172,890 

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 24,921,392  24,991,978  25,041,765 مرابحات مع الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي

 17,074,981  17,973,379  19,599,043 صكوك

 (28,337)  (22,270)  (28,364) (1ناقصاً: االنخفاض في القيمة )المرحلة 

 41,968,036  42,943,087  44,612,444 إجمالي االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

      

      ئمة الدخلاستثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قا

 1,224,598  1,230,711  2,147,113 صناديق استثمارية

 800,000  800,000  800,000 صكوك

 2,024,598  2,030,711  2,947,113 إجمالي االستثمارات المقتناه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 1,446,211  1,672,597  1,901,378 تثمارات في أسهماس

 45,611,735  46,842,630  49,657,859 إجمالي اإلستثمارات
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 صافي – التمويل-  6

 

 : صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة  6.1

 االجمالي  شركات  أفراد  ) غير مراجعة ( 2020مارس  31

       )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  التمويل، صافي

 

 

 االجمالي  شركات  أفراد  ) مراجعة ( 2019ديسمبر  31

       )بآالف الرياالت السعودية(

        

 254,385,608  64,459,827  189,925,781  التمويل العامل

 2,316,793  1,687,074  629,719  التمويل غير العامل

 256,702,401  66,146,901  190,555,500  إجمالي التمويل

 (7,019,596)  (3,187,123)  (3,832,473)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 249,682,805  62,959,778  186,723,027  التمويل، صافي

 

 

 االجمالي  شركات  أفراد  ) غير مراجعة ( 2019مارس  31

       )بآالف الرياالت السعودية(

        

 240,461,421  68,068,990  172,392,431  التمويل العامل

 2,290,718  1,706,856  583,862  التمويل غير العامل

 242,752,139  69,775,846  172,976,293  إجمالي التمويل

 (7,926,028)  (3,936,480)  (3,989,548)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 234,826,111  65,839,366  168,986,745  التمويل، صافي

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (دة المرحلية الموجزة الموحإيضاحات حول القوائم المالية 
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

13 

 

 صافي )تتمة( –التمويل -  6

 

 كما يلي: االنخفاض في قيمة التمويلفي مخصص  الحركة 6.2

 

 

 2019مارس  31   2020مارس  31  

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

      

 

 في بداية الفترة  الرصيد االفتتاحي
 

7,019,596   7,832,471 

 634,973   939,189  المحمل للفترة

 (541,416)   (655,603)  ديون مشطوبة مقابل المخصص للفترة

 7,926,028   7,303,182  الرصيد في نهاية الفترة

 

 

 تتكون مخصصات انخفاض التمويل المحملة على قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة كما يلي:  6.3

 

 2019مارس  31   2020مارس  31  

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

      

 634,973   939,189  المحمل للفترة 

 (245,556)   (246,381)  مبالغ مستردة من تمويل مشطوب، صافي 

 389,417   692,808  مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل، صافي
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 )تتمة( صافي –التمويل -  6

 نخفاض التمويل حسب المراحل  كما يلي:الحركة في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة إل 6.4
 

  ) غير مراجعة ( 2020مارس  31

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 

 ائتماني غير منخفض

تمانية الخسائر االئ 

المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 

 ائتماني منخفض

 

 (ة)بآالف الرياالت السعودي

 

 االجمالي  

 

 في بداية الفترة االفتتاحيالرصيد 

 

2,501,529  2,735,544  1,782,523 7,019,596 

 939,189 1,483,107  (427,527)  (116,391)  المحمل للفترة 

 صص للفترة ديون معدومة مقابل المخ
 

(27,668)  (3,853)  (624,082) (655,603) 

 7,303,182 2,641,548  2,304,164  2,357,470  الرصيد في نهاية الفترة

 
 

  ) غير مراجعة ( 2019مارس  31

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 

ذات  –العمر 

ي مستوى ائتمان

 غير منخفض

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 

ذات –العمر 

مستوى ائتماني 

 منخفض

 

 (ة)بآالف الرياالت السعودي

 

  

 االجمالي

 

االفتتاحي لمخصص االنخفاض في الرصيد 

 في بداية الفترة القيمة 

 

2,649,346  3,360,889  2,033,418 8,043,653 

 634,973 855,390  (353,502)  133,085  المحمل للفترة 

 ديون معدومة مقابل المخصص للفترة 
 

(34,117)  (7,287)  (500,012) (541,416) 

 8,137,210 2,388,796  3,000,100  2,748,314  الرصيد في نهاية الفترة 

 
 

مليون  211 ة والبالغميزانية العمومييشمل مخصص انخفاض القيمة المتعلق بالبنود خارج ال،  2019 ديسمبر 31ختامي كما في الرصيد ال

 .ي يتم احتسابها في الخصوم األخرىوالت لاير سعودي
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 المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  -7

 

 مما يلي: والمؤسسات المالية االخرى تتكون المطلوبات للبنوك

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020مارس  31  2019ديسمبر  31   2019س مار 31    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

      

 1,278,136  545,572  566,049 حسابات جارية

 1,280,339  1,674,032  4,944,499 استثمارات المصرف ألجل 

 2,558,475  2,219,604  5,510,548 اإلجمالي

 

 

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

 . ثالث سنوات اقهامليار لاير سعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي، وفترة استحق 1.75بقيمة  ربحعلى وديعة بدون 

 

 ودائع العمالء -8
 

  مما يلي:حسب نوعها تتكون ودائع العمالء 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020مارس  31  2019ديسمبر  31   2019مارس  31    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 276,963,793  284,299,851  291,187,685 ودائع تحت الطلب

 11,173,460  22,126,226  18,632,781 استثمارات العمالء ألجل

 5,366,565  5,979,746  5,840,427 حسابات العمالء األخرى

 293,503,818  312,405,823  315,660,893 اإلجمالي

 

 محتملةاللتزامات الا  -9

 تتكون االلتزامات المحتملة مما يلي:

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020مارس  31  2019ديسمبر  31   2019مارس  31    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 1,176,278  890,942  2,962,426 االعتمادات المستندية

 542,658  324,962  379,264 خطابات قبول

 4,629,842  4,973,200  4,810,582 خطابات الضمان

 9,245,618  11,636,094  8,108,692 التزامات غير قابلة للنقض لتمديد االئتمان

 15,594,396  17,825,198  16,260,964 اإلجمالي

 

ديسمبر  31في مبين لقضايا كما هو  حالةلم يكن هناك أي تغير في  ،دورة أعماله اإلعتيادية خالللقضايا قانونية يتعرض المصرف 

2019. 

 

 االحتياطات األخرى  -10

ترجمة اطي واحتي االخر الشامل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل احتياطي تشمل االحتياطيات األخرى على

 نهاية الخدمة للموظفين. مكافآتاحتياطي وجنبية للعمليات األعمالت 

 

 الزكاة -11
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يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل المرحلية الموجزة  ,تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

 .احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة الموحدة وال يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل ألنه ال يتم

 

 .(19يضاح )إ أثرت المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل على المعلومات المالية لسنة المقارنة

 

 النقد وما في حكمه -12

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

 

 ت السعودية()بآالف الرياال 

2020مارس  31  2019ديسمبر  31   2019مارس  31    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 8,633,362  7,404,276  10,271,617 نقد بالصندوق

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 

 1,168,338  2,480,803  2,197,603 يوماً من تاريخ الشراء 90األخرى تستحق خالل  

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك 

 المركزية األخرى )حسابات جارية( 

 

495,442  371,320  383,055 

 10,636,000  10,855,000  5,103,006 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 20,820,755    21,111,399    18,067,668 النقد وما في حكمه

 

 عات األعمالقطا    -13 

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

 ,صانع القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها

 

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

 

يشمل ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة  قطاع األفراد: 

عاب من الخدمات البنكية وأعمال الحواالت واألتالخاصة باألفراد )المكشوفة( 

 .المالية

 

والتسهيالت االئتمانية وعمالء الشركات   العمالءلكبار ودائع على يشمل  قطاع الشركات:

 .ابات الجارية المدينة )المكشوفة(والحس

 

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

 .المتاجرة العالمية

 

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

 .المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية

تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة  ,تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقاً لألحكام والشروط التجارية االعتيادية

 .لبية موجودات ومطلوبات المصرفالموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل غا
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 ( تتمة قطاعات األعمال )  -13

العمليات  ومصاريف، وإجمالي دخل 2019و  2020مارس  31فيما يلي تحليالً باجمالي موجودات ومطلوبات المصرف كما في 

 وصافي الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطا  من قطاعات األعمال:

 

 

 ) غير مراجعة ( 2020س مار 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 اجمالي الموجودات

 342,314,627 121,335 13,795,147 33,108,120 295,290,025 ي المطلوباتاجمال

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

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

 4,252,884 12,226 637,205 579,373 3,024,080 تإجمالي دخل التمويل واالستثمارا

لعمالء على االستثمارات ألجل لعائد ال
 (142,401) - (48,688) (44,474) (49,239) والبنوك والمؤسسات المالية 

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

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

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

 31,961 9,184 18,081 - 4,696 صافي –دخل العمليات األخرى 

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

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

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

 (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) إجمالي مصاريف العمليات

 2,653,776 77,925 639,846 138,862 1,797,143 صافي دخل الفترة
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 ( تتمة قطاعات األعمال )     -13
 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية      -14

 
 ة وتسلسل القيمة العادلةتحديد القيمة العادل

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

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

 
 شطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديداألسعار المتداولة في األسواق المالية الن : 2المستوى 

 .مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق كافة
 

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

  

 ) غير مراجعة ( 2019مارس  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

 363,054,344 2,966,167 104,672,229 64,683,384 190,732,564 اجمالي الموجودات

 312,079,786 110,573 10,612,445 22,412,639 278,944,129 اجمالي المطلوبات

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

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

 4,086,623 4,788 639,276 561,437 2,881,122 إجمالي دخل التمويل واالستثمارات

العائد على االستثمارات ألجل للعمالء 
 (142,663) - (50,893) (45,087) (46,683) والبنوك والمؤسسات المالية 

 صافي دخل التمويل واالستثمارات
2,834,439 516,350 588,383 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 -أرباح صرف عمالت 

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

 إجمالي دخل العمليات
3,164,278 638,345 733,973 102,344 4,638,940 

 استهالك 
(176,974) (5,787) (29,335) (1,289) (213,385) 

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل 
 (389,417) - 9,076 (14,675) (383,818) صافي  -والموجودات المالية األخرى 

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

 (1,790,955) (37,716) (100,423) (97,791) (1,555,025) إجمالي مصاريف العمليات

 2,847,985 64,628 633,550 540,554 1,609,253 صافي دخل الفترة
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 ) تتمة (ية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المال     -14
 

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

 
 لمطلوبات، أوفي سوق رئيسية متاحة للموجودات أو ا   -
 ,في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات   -
 

 بالقيمة العادلة:والمطلوبات موجودات بيان بالفيما يلي 

  2020مارس  31
 (الف لاير سعودي) )غير مراجعة(

 
 القيمة

 الدفترية 
 المستوى

 األول
 المستوى

 الثاني 
 المستوى

 اإلجمالي لثالثا

      الموجودات المالية

      بالقيمة العادلةمدرجة موجودات مالية 

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من 
 2,147,113 - 2,147,113 - 2,147,113 خالل قائمة الدخل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 1,901,378 24,347 - 1,877,031 1,901,378 خالل الدخل الشامل اآلخر

 800,000 800,000 - - 800,000 صكوك

بالقيمة مدرجة موجودات مالية غير 
      العادلة

مطلوبات من البنوك والمؤسسات 
 28,334,195 28,334,195 - - 28,013,710 المالية األخرى

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة

مرابحات لدي الحكومة السعودية   -
 قد العربي السعوديومؤسسة الن

 
25,041,765 

 
- 

 
- 

 
25,345,359 

 
25,345,359 

 20,117,997 20,117,997 - - 19,599,043 صكوك  -

 269,817,229 269,817,229 - - 268,688,527  إجمالى التمويل

 348,463,271 344,439,127 2,147,113 1,877,031 346,191,536 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

مدرجة بالقيمة  لوبات مالية غير مط
      العادلة

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 
 5,504,834 5,504,834 - - 5,510,548 األخرى

 315,668,855 315,668,855 - - 315,660,893 ودائع العمالء 

 321,173,689 321,173,689 - - 321,171,441 اإلجمالي
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 ت والمطلوبات المالية ) تتمة (القيمة العادلة للموجودا   -14
 

  2019مارس  31
 )الف لاير سعودي( )غير مراجعة(

 
 القيمة

 الدفترية 
 المستوى

 األول
 المستوى

 الثاني 
 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      الموجودات المالية
      موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من 
 1,230,711 - 1,230,711 - 1,230,711 قائمة الدخلخالل 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 1,672,597 24,355 - 1,648,242 1,672,597 خالل الدخل الشامل اآلخر

 800,000 800,000 - - 800,000 صكوك

موجودات مالية غير مدرجة بالقيمة 
      العادلة

مالية مطلوبات من البنوك والمؤسسات ال
 32,300,842 32,300,842 - - 32,058,182 األخرى

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة

مرابحات لدي الحكومة السعودية   -
 ومؤسسة النقد العربي السعودي

 

24,991,978 

 

- 

 

- 

 

25,268,177 

 

25,268,177 

 18,357,588 18,357,588 - - 17,973,379 صكوك  -

 275,942,492 275,942,492   256,702,401  إجمالى التمويل

 355,572,407 352,693,454 1,230,711 1,648,242 335,429,248 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

مطلوبات مالية غير  مدرجة بالقيمة 
      العادلة

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 
 2,219,642 2,219,642 - - 2,219,604 األخرى

 312,405,823 312,405,823 - - 312,405,823 العمالء  ودائع

 314,625,465 314,625,465 - - 314,625,427 اإلجمالي

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

 ,ي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدةتحديد قيمتها العادلة على أساس آخر صاف
 

الربح الفعلي باستخدام معدل تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم المتوقع 
بنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة تم تقييم االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، والمطلوبات إلى/ من ال ،الحالي

لديون بين البنوك السعودية ذات الصلة )سايبور(/ معدل المرابحة مع مؤسسة باستخدام معدل الخصم لالتدفق النقدي المخصوم الفعلي 
 .النقد العربي السعودي

 
بالنسبة للفرق بين سعر المعاملة  ,ر المعاملة ألداة ماليةذج التقييم ذات الصلة عن سعاقد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من نم

ً لنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم الواحد"،  يتم إطفاؤه على مدى عمر ووالقيمة التي تم الحصول عليها وفقا
يتم  ,من خالل االستبعاد هالحظتها في السوق، أو تحققالمعاملة أو تأجيله حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن م

اليوم الواحد  ةراخسوبدون عكس ربح األولية الموجزة الموحدة إثبات التغييرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل 
 .المؤجلة

 
 تحليل الحساسية

المعقولة نيتجة للتغيرات لة من خالل الدخل الشامل االخر و المدرجة بالقيمة العادللمصرف  األسهمعلى استثمارات األثر إن 
 المحتملة في األسعار، مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة على النحو التالي:و

 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 

 المحلية مؤشرات السوق
 التغير في سعر

 األسهم ٪
بالف لاير األثر 

 سعودي
 التغير في سعر

 األسهم ٪
ألثر بالف لاير ا

 سعودي

 164,824  -+/ 10 -+/ 178,352  -+/ 10 -+/ أسهم شركات 
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 رأس المال  -15

لاير  10بقيمة إسمية قدرها  ،مليون سهم  2,500يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفو  بالكامل للمصرف من 

مليون  1,625: 2019  مارس 31و ، مليون سهم  2,500: 2019ديسمبر  31)  2020 مارس 31سعودي لكل سهم كما في 

 لاير سعودي لكل سهم( 10بقيمة إسمية قدرها  سهم،

 

مليون لاير سعودي إلى  16,250، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف على زيادة رأس المال من 2019أبريل  4في 

تم تحويل مبلغ زيادة رأس المال من  ,سهم مملوكة( 13أسهم لكل  7) منحهمليون لاير سعودي من خالل توزيع أسهم  25,000

 ,خالل األرباح المبقاة

 

 ربحية السهم   -16

على أساس صافي دخل الفترة  2019و 2020 مارس 31تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترات المنتهية في 

الذي ازداد نتيجة للتغير في عدد األسهم  (2019سنة  حالة فيهو كما ) مليون سهم إلظهار األثر الرجعي 2,500مقسوماً على 

 .إن ربحية السهم األساسية تساوي ربحية السهم المخفضة ،إصدار أسهم المنحة

 

 كفاية رأس المال  -17

تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 .ةمال قوي رأسقاعدة لحفاظ على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على وا

 

يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن 

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

 .%8الموجودات المرجحة بالمخاطر عند أو أكثر من 

 

قياس تقوم هذه النسب ب ,المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعوديالنسب يقوم المصرف بمراقبة كفاية رأس المال باستخدام 

مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات وااللتزامات للمصرف ك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مدى كفاية رأس المال، وذل

 المحتملة وذلك الظهار مخاطرها النسبية كما هو مبين بالجدول أدناه:
 
2020مارس  31  2019ديسمبر  31   2019مارس  31    
     ( 19معدلة إيضاح  ) 

 

 ) غير مراجعة (

  ألف لاير سعودي

 ) مراجعة (

 ألف لاير سعودي

 ) غير مراجعة ( 

 ألف لاير سعودي

 226,138,708  234,299,968  242,340,965 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر

 28,094,351  30,784,119  30,784,119 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر

 5,122,523  7,236,637  9,298,527 رمخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاط

 259,355,582  272,320,724  282,423,611 للموجودات المرجحة بالمخاطر –إجمالي الركيزة األولى 

      

 50,974,558  51,191,657  49,586,742 رأس المال األساسي 

 2,826,734  2,928,750  3,029,262 رأس المال المساند 

 53,801,292  54,120,407  52,616,004 األساسي والمسانداجمالي رأس المال 

      

      نسبة كفاية رأس المال )٪(

 %19.65  %18.80  %17.56 نسبة رأس المال األساسي

 %20.74  %19.87  %18.63 نسبة رأس المال األساسي والمساند 
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  توزيعات األرباح  -18

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

 من 2019تمت الموافقة على األرباح النهائية المقترحة لعام كما  لاير سعودي لكل سهم. 1.5، بواقع مليون لاير سعودي  3,750

 .2020مارس  29المنعقد في السنوي في اجتماعها  العموميةالجمعية  قبل

 
 

 المقارنة أرقام إعادة تصنيف     -19

 الزكاة    .أ

مصروف الزكاة على قائمة الدخل المرحلية الموجزة  ويحمل ,تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

 .كاةبالز بخصوصال يتم احتساب ضريبة مؤجلة النه  الزكاة كضريبة دخليتم المحاسبة عن  الوالموحدة 

 

قائمة الدخل المرحلية الموجزة األثر التالي على بنود  (دفقرة  2 )باالشارة الى االيضاح المعالجة المحاسبية للزكاةان للتغير في 

كما  المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة، وقائمة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة الموحدة، الموحدة

 :2019مارس  31 المنتهية في في وللفترة

 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

 31كما ورد سابق ا في 

ألف لاير  2019مارس 

 سعودي

 أثر التعديل

 ألف لاير سعودي

 المعدل كما في

 2019مارس  31

 ألف لاير سعودي

قائمة التغيرات في حقوق 

المساهمين المرحلية الموجزة 

 الموحدة

 مخصص الزكاة 

   - (280,000) 280,000 المبقاة()األرباح 

قائمة الدخل المرحلية الموجزة 

 280,000 280,000 - زكاة الموحدة

 
، وكذلك ال يوجد 2019يناير  1في كما للمجموعة وإجمالي أرصدة حقوق المساهمين  المبقاةم يكن هناك أي تأثير على األرباح ل

 الزكاة. حسابنتيجة لهذا التغيير في ة الموحدة قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزتأثير على 
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 )تتمة(إعادة تصنيف أرقام المقارنة     -19

 رسملة الممتلكات والمعدات     .ب
 

المركز المالي قائمة الممتلكات والمعدات في  منض قام المصرف باجراء تحليل لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المدرجة

مليون لاير  1,902ونتيجة لذلك، حددت اإلدارة بعض الموجودات البالغ قدرها  ,2019خالل عام  المرحلية الموجزة الموحدة

يمته قإظهار مصروف االستهالك بأقل من  بأنه لم يتم رسملتها بصورة منتظمة مما أدى الى 2019ديسمبر  31كما في  سعودي

 .في السنوات السابقة

 

المركز المالي المرحلية قائمة  على بنود قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة ، و لقد نتج عن تصحيح الخطأ أعاله األثر التالي

 ، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة الموحدة طبقاً لما هو مفصل أدناه: الموجزة الموحدة

 
 :2019يناير  1كما في 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

 كما ورد سابق ا 

  2019 يناير 1في 

 ألف لاير سعودي

 أثر التعديل

 ألف لاير سعودي

 المعدل كما في

2019يناير  1  

 ألف لاير سعودي

قائمة المركز المالي المرحلية 

 8,649,435 (248,152) 8,897,587 ممتلكات ومعدات  الموجزة الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق 

المساهمين المرحلية الموجزة 

 12,499,171 (248,152) 12,747,323 المبقاة( )األرباح الموحدة

     

 
 :2019مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

 كما ورد سابق ا 

وللفترة المنتهية  في

  2019مارس  31 في

 ألف لاير سعودي

 أثر التعديل

 ألف لاير سعودي

 المعدل كما في

2019مارس  31  

وديألف لاير سع  

قائمة المركز المالي الموحدة 

 10,133,383   (285,456) 10,418,839 ممتلكات ومعدات المرحلية الموجزة

قائمة التغيرات في حقوق 

المساهمين الموحدة المرحلية 

 15,067,156 (285,456) 15,352,612 )األرباح المبقاة( الموجزة

قائمة الدخل الموحدة المرحلية 

 213,385 37,304 176,081 إستهالك الموجزة

 
 

 التأثير على ربحية السهمج. 
 

 :2019مارس  31أعاله على العائد على السهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  تتؤثر التعديال

 

 القوائم المالية المتأثرة

 كما ورد سابق ا 

 وللفترة المنتهية في في

  2019مارس  31

 ألف لاير سعودي

على الزكاة أثر التعديل  

 ألف لاير سعودي

على  أثر التعديل

 اإلستهالك

 ألف لاير سعودي

 المعدل كما في

2019مارس  31  

 ألف لاير سعودي

 

ربحية السهم )األثر الرجعي للسهم 

 1.03 (0.015) (0.11) 1.15 الصادر( نحةالم
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 ي على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعود 19-تأثير كوفيد  -20

"( بالجائحة اعترافًا بانتشاره 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس 

السريع في جميع أرجاء العالم. وقد أثر تفشي الفيروس أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية 

فة أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء انتشار الفيروس. وقامت المملكة العربية السعودية السعودية. واتخذت الحكومات في كا

على وجه الخصوص باغالق الحدود، وإصدار إرشادات حول التباعد االجتماعي، وفرض اإلغالق وحظر التجول على مستوى 

 البالد.

 

مع  19-س فقط بسبب مشكالت الطلب الناشئة عن كوفيدكما شهدت أسعار النفط أيًضا تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية، لي

إغالق اقتصادات العالم، ولكن أيًضا بسبب مشكالت العرض الناتجة عن الحجم التي سبقت الجائحة. وقد قام المصرف بتقويم 

االئتمان  الوضع الحالي من خالل إجراء تصورات اختبار الجهد على التغيرات المتوقعة ألسعار النفط وأثرها على مؤشرات

والسيولة والعمليات والمالءة ومؤشرات األداء إضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر األخرى لمعالجة تعطل األعمال المحتمل 

وما قد ينتج عن ذلك من تأثير على عمليات المصرف وأدائه مالي. تشمل اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة  19-نتيجة تفشي كوفيد

ة تركزات مخاطر االئتمان على مستوى أكثر دقة مثل القطاعات االقتصادية، والمناطق، والبلدان، أيًضا البدء في مراجع

والطرف المقابل، وما إلى ذلك، وحماية الضمانات، والمراجعة في حينها، وإجراءات التصنيف االئتماني للعمالء، وإعادة هيكلة 

ت أيًضا اآلثار الناتجة عن برامج الدعم الصادرة عن الحكومة القروض بشكل مناسب، إذا لزم األمر. وتراعي هذه اإلجراءا

 ومؤسسة النقد العربي السعودي.

 

إن األحداث الحالية والظروف االقتصادية السائدة تتطلب من المصرف مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات لتحديد خسائر 

قتصاد الكلي المستخدمة من قبل المصرف في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تدور بصورة رئيسية حول تعديل عوامل اال

االئتمان المتوقعة أو تعديل احتماالت التصورات التي يتم استخدامها حاليًا من قبل المصرف. إنه من الصعب تقييم األثر الناتج 

متوقعة. وبدالً من ذلك، قام البنك عن ذلك على هذه البيئة االقتصادية غيرالمؤكدة في هذه المرحلة لغرض تقدير خسائر االئتمان ال

مليون لاير سعودي لتمويل الشركات واألفراد على التوالي، والتي تم  180مليون لاير سعودي و  132.7باثبات تراكبات بقيمة 

تحديدها على أساس تحليل قائم على القطاعات أجراه المصرف للوقوف على المحافظ المتأثرة. سوف يستمر المصرف في تقييم 

لتعرضات الهامة للمخاطر مع توفر بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد ما إذا كان يجب إثبات أي تعديالت في خسائر االئتمان ا

 المتوقعة في الفترات المالية الالحقة.

 

 برامج ومبادرات دعم مؤسسة النقد العربي السعودي

بهدف  2020نامج دعم تمويل القطا  الخاص في مارس ، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي بر19-استجابةً لكوفيد

تقديم الدعم الالزم لقطا  المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقًا للتعريف الصادر عن مؤسسة النقد العربي 

 هـ. يشمل برنامج دعم تمويل القطا 1438جمادى اآلخر  16بتاريخ  381000064902السعودي من خالل التعميم رقم 

 الخاص بشكل أساسي البرامج التالية:

 برنامج تأجيل الدفعات؛ 

 برنامج تمويل اإلقراض؛ 

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و 

 .برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية 

 

ض لتلك الشركات كجزء من برنامج تأجيل الدفعات، يطلب من المصرف تأجيل الدفعات لمدة ستة أشهر على تسهيالت اإلقرا

المؤهلة كمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم. تعتبر إعفاءات الدفعات بمثابة دعم للسيولة على المدى قصير األجل لمعالجة 

مشكالت التدفقات النقدية المحتملة للمقترض. قام المصرف بتنفيذ إعفاءات السداد وذلك بتأجيل األقساط متأخرة السداد خالل 

لمدة ستة أشهر دون زيادة في فترة التسهيالت. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه  2020سبتمبر  14حتى  2020مارس  14الفترة من 

كتعديل على التعاقد.  9التغيرات من حيث التسهيالت االئتمانية ويتم التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

، وتم 2020مارس  31مليون لاير سعودي كما في  76.8تعديل مباشرة بقيمة وقد أدى ذلك إلى قيام المصرف باثبات خسارة 

عرضها كجزء من صافي دخل التمويل. ونظًرا لعدم وجود عوامل أخرى، ال تمثل المشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في 

 مخاطر االئتمان.

 

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (دة المرحلية الموجزة الموحإيضاحات حول القوائم المالية 
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

25 
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ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي من المتوقع أن يتكبدها المصرف بموجب برامج مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات العامة 

لمحاسبة عن مليار لاير سعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي. تمت ا 1.75األخرى، حصل المصرف على وديعة بدون عمولة بقيمة 

 125ميزة معدل التمويل المدعوم بصورة منهجية وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية، األمر الذي نتج عنه إجمالي دخل قدره 

هذه  . قامت اإلدارة باجراء بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل2020مارس  31مليون لاير سعودي تم إثباته في قائمة الدخل كما في 

 .المنحة

 

، لم يشارك المصرف بعد في برامج تمويل اإلقراض ودعم ضمانات التمويل لمؤسسة النقد العربي السعودي. 2020مارس  31كما في 

 عالوة على ذلك، كان لبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية تأثير غير جوهري على القوائم المالية للمصرف.

 

درت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهات حول المعالجة المحاسبية والنظامية إلجراءات الدعم االستثنائي ، أص2020خالل أبريل  

 وفقًا لذلك. 2020. سيقوم البنك بدراسة التوجيهات الصادرة وتقييم األثر المحاسبي في الربع الثاني لعام 19-لمواجهة كوفيد

 دعم قطاع الرعاية الصحية

، قرر المصرف 19-يرة التي يبذلها موظفوا الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين استجابة لتفشي كوفيدتقديراً للجهود الكب

طوًعا تأجيل دفعات األقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، الذين لديهم تسهيالت ائتمان لدى 

مليون لاير سعودي كما في  243.7قد نتج عن ذلك قيام المصرف باثبات خسارة تعديل مباشرة قدرها المصرف وذلك لفترة ثالثة أشهر. و

 ، وتم عرضها كجزء من صافي دخل التمويل.2020مارس  31
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