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) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 - 1عام
تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار )شركة مساھمة سعودية( )"المصرف"( وتم الترخيص بإنشائھا بالمرسوم الملكي رقم م59/
بتاريخ  3ذو القعدة 1407ھـ )الموافـق  29يونيو  (1987ووفقــا ً لما ورد في الفقــرة ) (6من قـرار مجلس الـوزراء رقــم ) (245بتاريخ
 26شوال 1407ھـ )الموافق  23يونيو .(1987
يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم  1010000096وعنوان المركز الرئيسي للمصرف ھو كما يلي:
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 8467طريق الملك فھد – حي المروج
وحدة رقم 1
الرياض 2743-12263
المملكة العربية السعودية
تتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه األساسي ووفقا ً ألحكام نظام
مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله .يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية واالستثمارية لحسابه أو لحساب الغير،
من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجھا .كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة
)يشار إليھم مجتمعين مع المصرف فيما بعد بـ "المجموعة"( ويمتلك جميع أو غالبية حصص الملكية )إيضاح .2ج(.
الھيئة الشرعية
التزاما ً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية ،قام المصرف منذ نشأته بتأسيس ھيئة شرعية ،لضمان خضوع أعمال
المصرف لموافقتھا ورقابتھا .نظرت الھيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات الالزمة بشأنھا.
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة

أ .أسس اإلعداد
ً
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتھية في  30سبتمبر  2019وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
" – 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللفترة المنتھية في  31مارس  2019و  31ديسمبر  ،2018على التوالي وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي  34والمعايير الدولية للتقرير المالي ،على التوالي ،المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن
الزكاة وضريبة الدخـل )بخصوص تطبيق معيار المحاسبة الدولي " – 12ضــرائب الدخل" ،والتفسير  21الصادر عن لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقرير المالي "الضرائب" بقدر تعلقھا بالزكاة( ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية
بتاريخ  17يوليو  ،2019قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإبالغ البنوك في المملكة العربية السعودية بأن يتم إثبات الزكاة في قائمة
الدخل .وھذا يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتھا الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدرات األخرى المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليھا مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
وبناء على ذلك ،قامت المجموعة بتغيير معالجتھا المحاسبية للزكاة وذلك بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي 8
– "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" كما ھو موضح باإليضاح  .11كما أن المصرف بدأ بتطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" اعتباراً من  1يناير  ،2019وتم توضيح أثر تطبيق ھذا المعيار باإليضاح .2
ب .أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للمجموعة ،يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية
للمصرف وذلك بإستخدام سياسات محاسبية متماثلة ،يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للشركات التابعة ،عند الحاجة،
لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمصرف.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 -2ملخص السياسات المحاسبية الھامة ) تتمة (
ج .الشركات التابعة
إن الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي تسيطر عليھا المجموعة ،تسيطر المجموعة على منشأة عندما تكون عرضة أو تمتلك الحق في
عوائد متغيرة من مشاركتھا في المنشأة ولديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتھا على تلك المنشأة.
أما في الحاالت التي تكون فيھا حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلھا من الحقوق في الشركة المستثمر فيھا ،تأخذ
المجموعة بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا ،ويشمل ذلك:
 أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيھا. الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. حقوق التصويت الحالية والمحتملة للمجموعة الممنوحة لھا من أدوات حقوق الملكية مثل األسھم.تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيھا إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن ھناك
تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيدھا 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 تاريخ االقتناء أو لغاية
تاريخ االستبعاد ،حسب ما ھو مالئم.
يتم استبعاد األرصدة البينية بين شركات المجموعة وأي دخل ومصاريف غير محققة الناتجة من المعامالت البينية بين شركات المجموعة
عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ،يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة كاألرباح غير المحققة ،وذلك إلى الحد
الذي ال يتوفر فيه دليل على االنخفاض في القيمة.
كما في  30سبتمبر ،2019تم إدراج الشركات التابعة التالية في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة:
اسم الشركة التابعة
شركة الراجحي
المالية  /المملكة العربية
السعودية
شركة الراجحي للتطوير/
المملكة العربية السعودية

نسبة الملكية ٪
2018
2019
٪100
٪100

شركة مساھمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل رئيسي و /أو لتقديم
خدمات الوساطة المالية ،والتغطية واإلدارة واالستشارات والترتيبات و الحفظ.

٪100

٪100

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لدعم برامج التمويل العقاري
للمصرف من خالل نقل واإلحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت اسمھا نيابة عن المصرف،
وتحصيل إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع من قبل المصرف ،وتقديم خدمات
االستشارات العقارية والھندسية ،وتقديم خدمة توثيق وتسجيل العقارات ،واإلشراف على تقييم
العقارات.

شركة الراجحي
المحدودة  /ماليزيا

٪100

٪100

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

شركة وكالة تكافل
الراجحي  /المملكة العربية
السعودية
شركة الراجحي للخدمات
االدارية  /المملكة العربية
السعودية
بنك الراجحي  /الكويت

٪99

٪99

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة
التأمين وفقا إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.

٪100

٪100

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

٪100

٪100

فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي.

بنك الراجحي  /األردن

٪100

٪100

فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الھاشمية ويقدم جميع الخدمات المالية والمصرفية
واالستثمارية واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
وبموجب القانون المصرفي المعمول به.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 -2ملخص السياسات المحاسبية الھامة ) تتمة (
ج .الشركات التابعة )تتمة(
نظرا ألن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي أو شبه كلي من قبل المصرف ،فإن حقوق الملكية غير المسيطرة تعتبر غير جوھرية وبالتالي
لم يتم اإلفصاح عنھا ،تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله.
د .أثر التغير في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة
قامت المجموعة اعتباراً من  1يناير  ،2019بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" وتم أدناه توضيح أثر تطبيق ھذا
المعيار.
باإلضافة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" ،تم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى في  2019للمرة
األولى  ،لكن لم يكن لھا إثر جوھري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمصرف.
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – 16عقود اإليجار
يحل المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )" (17عقود اإليجار" ،والتفسير رقم  4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي
– تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار ،والتفسير رقم " – 15عقود اإليجارات التشغيلية الحوافز" ،والتفسير رقم " 27تقييم جوھر
المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في يناير  2016ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2019وينص
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بھا يجب االعتراف بھا بصفة عامة
في قائمة المركز المالي للمجموعة ،ما لم تكن مدة عقد اإليجار  12شھرًا أو أقل أو تتعلق بموجودات ذات قيمة منخفضة .وبالتالي ،فإن تصنيف
عقود اإليجار وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )" (17عقود اإليجار" إلى عقود عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية تم حذفه بالنسبة للمستأجرين .بالنسبة
لكل عقد إيجار ،يقوم المستأجر بإثبات التزام عن التزامات عقود اإليجار المتكبدة في المستقبل .في المقابل ،يتم رسملة الحق في استخدام األصل
المؤجر ،وھو ما يعادل عمو ًما القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية مضافًا إليھا التكاليف المباشرة المرتبطة بھا والتي يتم إطفاؤھا على مدى
العمر اإلنتاجي.
اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي حول المسموح بھا بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .16ونتيجة للتطبيق األولي للمعيار
الدولي للتقرير المالي رقم "16عقود اإليجار" ،تم قياس الحق في استخدام الموجودات المؤجرة بشكل عام بمبلغ يعادل التزامات عقود اإليجار،
باستخدام معدل التمويل اإلضافي الذي ينطبق على البنك في  1يناير ) 2019تاريخ التطبيق األولي للمعيار( ،والذي كان بحدود  .٪4.6يتم تصنيف
حق االستخدام ضمن الممتلكات والمعدات .من ناحية أخرى  ،يتم تصنيف التزامات عقود اإليجار ضمن المطلوبات األخرى.
تسوية إلتزامات عقود اإليجار كما في  1يناير 2019
التزامات عقود اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018
التزامات عقود اإليجار عن خيارات التمديد أو اإلنھاء المؤكدة بصورة معقولة
خصم التزامات عقود اإليجار باستخدام معدل التمويل اإلضافي للمصرف
الدفعات غير اإليجارية
إجمالي التزامات عقود اإليجار كما في  1يناير 2019

ألف ﷼ سعودي
1,256,100
203,605
)(51,946
)(55,398
1,352,361

ھـ .تعديل السياسات المحاسبية
تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتھية في  31ديسمبر  ،2018باستثناء السياسات المذكورة أدناه نظراً لتطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ) (16والتغير في المحاسبة عن الزكاة.
حق استخدام الموجودات  /التزامات عقود اإليجار
عند اإلثبات األولي ،عند نشأة العقد ،يجب على المجموعة تقييم ما إذا كان العقد،عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .ويكون العقد ،عقد إيجار
أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض .يتم تحديد السيطرة إذا كانت
معظم المنافع تعود إلى المجموعة ويمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.
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) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 -2ملخص السياسات المحاسبية الھامة ) تتمة (
حق إستخدام الموجودات
تطبق المجموعة نموذج التكلفة ،ويقيس حق استخدام الموجودات بالتكلفة ؛
أ( مخصوم منھا أي إستھالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة ؛ إن وجدت و
ب( معدلة إلعادة قياس التزامات اإليجار نتيجة لتعديل عقد اإليجار؛ إن وجدت
بصفة عامة ،فإن حق استخدام الموجودات سيكون مساوي اللتزامات اإليجار .ومع ذلك ،إذا كانت ھناك تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع
والتأمينات غير المستردة وتكاليف الطلب والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة وما إلى ذلك ،فيجب إضافتھا إلى قيمة حق استخدام
الموجودات.
التزامات عقود اإليجار
عند اإلثبات األولي ،فإن التزامات عقود اإليجار ھي القيمة الحالية لجميع الدفعات المتبقية للمؤجرين.
عند تاريخ البدء ،تقوم المجموعة بقياس التزامات عقود اإليجار كما يلي:
أ( زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل على التزامات عقود اإليجار.
ب( تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و
ج( إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس إعادة تقييم أو تعديل عقود اإليجار؛ إن وجدت.
تم إدراج موجودات حق االستخدام ضمن الموجودات والمعدات ،بينما أدرجت التزامات اإليجار ضمن المطلوبات األخرى في قائمة المركز
المالي المرحلية الموحدة الموجزة.
المحاسبة عن الزكاة
كما ورد آنفاً ،تم تغيير أسس اإلعداد للفترة المنتھية في  30سبتمبر  2019نتيجة التعليمات التي صدرت مؤخراً من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي بتاريخ  17يوليو  .2019وفي السابق ،كان يتم إثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية طبقا ً لتعميم مؤسسة النقد العربي
السعودي رقم  381000074519بتاريخ  11إبريل  .2017وبموجب التعليمات الصادرة مؤخراً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
بتاريخ  17يوليو  ،2019يجب إثبات الزكاة في قائمة الدخل .قامت المجموعة بإثبات ھذا التغير في المحاسبة عن الزكاة وتم اإلفصاح عن
آثار التغير أعاله في اإليضاح ) (11حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة .وقد نتج عن ھذا التغير انخفاض الدخل
المفصح عنه للمجموعة للفترة المنتھية في  30سبتمبر  2018بمبلغ  228مليون ﷼ سعودي .ال يوجد لھذا التغير أي أثر على قائمة
التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة المنتھية في  30سبتمبر .2018
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 -3النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى
يتكون النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى مما يلي:

نقد في الصندوق
وديعة نظامية
حسابات جارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي
اإلجمالي

 30سبتمبر2019
)غير مراجعة(
ألف ﷼ سعودي
7,639,522
19,963,666
256,424
751,000
28,610,612

 31ديسمبر 2018
)مراجعة(
ألف ﷼ سعودي
8,133,635
19,444,194
293,214
15,375,000
43,246,043

 30سبتمبر2018
)غير مراجعة(
ألف ﷼ سعودي
9,458,892
19,141,225
270,598
11,089,000
39,959,715

وفقا ً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يتعين على المصرف االحتفاظ بوديعة نظامية لدى
مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب واستثمارات العمالء ألجل
وحسابات العمالء األخرى التي تحتسب في نھاية كل شھر ميالدي.
 -4مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:

حسابات جارية
متاجرة
اإلجمالي

 30سبتمبر2019
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
861,609
32,298,535
33,160,144

 31ديسمبر 2018
) مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
778,769
31,608,991
32,387,760

 30سبتمبر2018
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
533,572
21,156,595
21,690,167

 -5االستثمارات
تتكون االستثمارات مما يلي:

استثمار في شركة زميلة
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
مرابحات مع الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي
صكوك
ناقصاً :االنخفاض في القيمة )المرحلة (1
إجمالي االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

 30سبتمبر2019
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
185,991

 31ديسمبر 2018
) مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
172,753

 30سبتمبر2018
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
156,993

24,968,100
17,498,831
)(28,337
42,438,594

22,477,145
17,395,957
)(28,337
39,844,765

27,469,050
17,182,333
)(28,337
44,623,046

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
صناديق استثمارية
صكوك
إجمالي اإلستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1,370,963
800,000
2,170,963

1,141,584
800,000
1,941,584

1,256,234
800,000
2,056,234

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
استثمارات في أسھم
إجمالي اإلستثمارات

1,150,368
45,945,916

1,103,463
43,062,565

1,018,406
47,854,679
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 -6التمويل  -صافي
يتكون صافي التمويل مما يلي:
 30سبتمبر2019
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي

 31ديسمبر 2018
) مراجعة (
ألف ﷼ سعودي

 30سبتمبر2018
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي

181,740,820
46,557,982
18,344,670
2,832,072
249,475,544

174,683,067
45,972,593
14,671,326
1,973,379
237,300,365

176,489,715
47,101,647
13,733,452
823,250
238,148,064

أفراد
شركات
التمويل العامل

179,160,488
70,315,056
249,475,544

170,482,453
66,817,912
237,300,365

171,269,859
66,878,205
238,148,064

التمويل غير العامل
إجمالي التمويل

2,371,420
251,846,964

2,290,312
239,590,677

2,018,663
240,166,727

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
التمويل ،صافي

)(7,260,999
244,585,965

)(7,832,471
231,758,206

)(8,142,931
232,023,796

مقتناة بالتكلفة المطفأة
بيع بالتقسيط
متاجرة
مرابحات
بطاقات ائتمانية
التمويل العامل

بالقطاعات

كانت الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة التمويل لفترة التسعة أشھر المنتھية في  30سبتمبركما يلي:
اإلجمالي
ألف ﷼ سعودي

2019
الرصيد اإلفتتاحي لمخصص االنخفاض في القيمة كما في  1يناير 2019
المحمل للفترة
ديون معدومة مقابل المخصص
الرصيد في نھاية الفترة

7,832,471
1,520,072
)(2,091,544
7,260,999

يتكون مخص ص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية األخرى المحمل على قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة لفترة
التسعة أشھر المنتھية في  30سبتمبر 2019مما يلي:
ألف ﷼ سعودي

المحمل للفترة
استرداد تمويل معدوم ،صافي

1,520,072
)(672,753
847,319
260,000
1,107,319

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل ،صافي
مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى ،صافي
المحمل للفترة
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 -7المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية االخرى في  30سبتمبر مما يلي:

حسابات جارية
استثمارات المصرف ألجل
اإلجمالي

 30سبتمبر2019
)غير مراجعة(
ألف ﷼ سعودي

 31ديسمبر 2018
)مراجعة(
ألف ﷼ سعودي

 30سبتمبر2018
) غير مراجعة(
ألف ﷼ سعودي

475,613
2,697,200
3,172,813

925,945
6,363,679
7,289,624

992,178
5,551,919
6,544,097

 -8ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء حسب نوعھا مما يلي:

ودائع تحت الطلب
استثمارات العمالء ألجل
حسابات العمالء األخرى
اإلجمالي

 30سبتمبر2019
)غير مراجعة(
ألف ﷼ سعودي

 31ديسمبر 2018
)مراجعة(
ألف ﷼ سعودي

 30سبتمبر2018
) غير مراجعة(
ألف ﷼ سعودي

283,569,115
9,559,314
5,682,589
298,811,018

268,416,842
18,689,225
6,803,058
293,909,125

269,249,959
14,395,864
5,190,547
288,836,370

 -9االلتزامات المحتملة
تتكون االلتزامات المحتملة مما يلي:

االعتمادات المستندية
خطابات قبول
خطابات الضمان
التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
اإلجمالي

 30سبتمبر2019
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي

 31ديسمبر 2018
) مراجعة (
ألف ﷼ سعودي

 30سبتمبر2018
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي

1,305,683
281,221
5,119,494
7,641,620
14,348,018

982,769
469,889
4,877,161
6,482,436
12,812,255

881,960
332,116
5,027,785
3,197,811
9,439,672

يتعرض المصرف لقضايا قانونية خالل دورة أعماله اإلعتيادية .لم يكن ھناك أي تغير جوھري في حالة القضايا كما تم اإلفصاح عنه في
 31ديسمبر .2018
 -10االحتياطات األخرى
تش مل االحتياطيات األخرى على احتياطي اس تثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الش امل االخر واحتياطي ترجمة
عمالت للعمليات األجنبية واحتياطي مكافأة نھاية الخدمة للموظفين.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 -11الزكاة
تخض ع المجموعة للزكاة وفقا ً ألنظمة الھيئة العامة للزكاة والدخل .يحمل مص روف الزكاة على قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة
وال يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل ألنه ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة.
إن للتغير في المعالجة المحاس بية للزكاة )المبينه في اإليض اح  (2األثر التالي على بنود قائمة الدخل وقائمة المركز المالي المرحلية
الموحدة الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق المساھمين المرحلية الموحدة الموجزة.
كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھية في  30سبتمبر:2018

األثر على القوائم المالية
قائمة التغيرات في حقوق
المساھمين المرحلية
الموحدة الموجزة
قائمة الدخل المرحلية
الموحدة الموجزة
قائمة الدخل المرحلية
الموحدة الموجزة

الحساب

قبل التعديل لفترة
التسعة أشھر المنتھية
في
 30سبتمبر2018

أثر التعديل

المعدل كما في ولفترة
التسعة المنتھية في
 30سبتمبر2018

227,979

)(227,979

-

-

227,979

227,979

3.01

)(0.09

2.92

مخصص الزكاة )األرباح المبقاه(
مصروف الزكاة
ربحية السھم

كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھية في  30سبتمبر:2018

األثر على القوائم المالية
قائمة التغيرات في
حقوق المساھمين
المرحلية الموحدة
الموجزة
قائمة الدخل المرحلية
الموحدة الموجزة
قائمة الدخل المرحلية
الموحدة الموجزة

الحساب

قبل التعديل لفترة
الثالثة أشھر المنتھية
في
 30سبتمبر:2018

مخصص الزكاة )األرباح المبقاه(
مصروف الزكاة
ربحية السھم

أثر التعديل

المعدل كما في ولفترة
الثالثة المنتھية في
 30سبتمبر2018

57,044

)(57,044

-

-

57,044

57,044

1.03

)(0.02

1.01

لم يكن للتغير في الس ياس ة المحاس بية أثر على رص يد األرباح المبقاة وإجمالي حقوق المس اھمين كما في  31ديس مبر  2018و 1يناير
.2018
كحدث رئي سي خالل عام  ، 2018تو صل الم صرف إلى اتفاقية تسوية مع الھيئة العامة للزكاة والدخل لت سوية اإللتزامات الزكوية البالغة
 5,405,270,925﷼ س عودي للس نوات س ابقة حتى  31ديس مبر  .2017تتطلب اتفاقية التس وية من المص رف س داد نس بة  ٪ 20من
اإللتزامات الزكوية المتفق عليھا في الس نة االولى والباقي يتم س دادھا بالتس اوي على مدى خمس س نوات .وفقا لذلك ،تم إعادة تص نيف
الزكاة المستحقة من االحتياطيات األخرى إلى المطلوبات األخرى.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
-12

النقد وما في حكمه

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

نقد بالصندوق
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية
األخرى تستحق خالل  90يوما ً من تاريخ الشراء
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى
)حسابات جارية(
متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي
النقد وما في حكمه

 30سبتمبر2019
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
7,639,522

 31ديسمبر 2018
) مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
8,133,635

 30سبتمبر2018
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
9,458,892

1,580,288

5,984,654

4,933,588

256,424
751,000

293,214
15,375,000

270,598
11,089,000

29,786,503

25,752,078

10,227,234

 -13قطاعات األعمال
يقوم المصرف بتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المصرف التي يتم مراجعتھا بانتظام من قبل صانع
القرار الرئيسي ،وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف ،وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائھا.
ألغراض إدارية ،يتكون المصرف من أربعة قطاعات أعمال رئيسية وھي:
قطاع األفراد:

يشمل ودائع العمالء والتسھيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة( الخاصة
باألفراد واألتعاب من الخدمات البنكية والحواالت.

قطاع الشركات:

يشمل ودائع العمالء والتسھيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة( الخاصة
بالشركات.

قطاع الخزينة:

يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي ومحفظة المتاجرة العالمية
وأعمال الحواالت المالية.

قطاع خدمات االستثمار
والوساطة:

يشمل استثمارات األفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات المتاجرة في األسھم
المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.

تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقا ً لألحكام والشروط التجارية االعتيادية .تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة
الموجودات والمطلوبات التشغيلية وھي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
 -13قطاعات األعمال ) تتمة (
فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المصرف كما في  30سبتمبر 2019و  ،2018وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي
الدخل لفترة التسعة أشھر المنتھية في ذلك التاريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال:

 30سبتمبر ) 2019غير مراجعة (

قطاع خدمات
االستثمار
اإلجمالي
والوساطة
قطاع الشركات قطاع الخزينة
قطاع األفراد
ألف ﷼ سعودي ألف ﷼ سعودي ألف ﷼ سعودي ألف ﷼ سعودي ألف ﷼ سعودي

اجمالي الموجودات

64,264,782 198,019,313

اجمالي المطلوبات

23,163,778 287,101,154

3,183,927 102,816,161

368,284,183

8,714,588

123,824

319,103,344

دخل التمويل واالستثمارات من العمالء الخارجيين

8,137,822

2,511,845

1,885,601

15,706

12,550,974

دخل ) /مصروف( العمليات ما بين القطاعات

1,137,073

)(880,384

)(256,689

-

-

إجمالي دخل التمويل واالستثمارات

9,274,895

1,631,461

1,628,912

15,706

12,550,974

العائد على االستثمارات ألجل للعمالء والبنوك والمؤسسات
المالية

)(141,418

)(105,210

)(136,080

-

)(382,708

صافي دخل التمويل واالستثمارات

9,133,477

1,526,251

1,492,832

15,706

12,168,266

أتعاب الخدمات المصرفية ،صافي

777,376

288,185

197,308

268,115

1,530,984

أرباح صرف عمالت ،صافي

113,063

53,154

413,549

دخل العمليات األخرى ،صافي

579,766

-

70,266

16,897

87,196

27,905

202,264

10,094,182

1,884,487

2,190,885

311,726

14,481,280

استھالك وإطفاء

)(536,327

)(10,684

)(39,400

)(4,665

)(591,076

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية
األخرى ،صافي

)(975,408

)(132,571

660

إجمالي دخل العمليات

)(1,107,319

-

مصاريف العمليات األخرى

)(3,248,373

)(233,096

)(299,221

)(106,371

)(3,887,061

إجمالي مصاريف العمليات

)(4,760,108

)(376,351

)(337,961

)(111,036

)(5,585,456

الدخل قبل الزكاة

5,334,074

1,508,136
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 30سبتمبر ) 2018غير مراجعة (

قطاع خدمات
االستثمار
اإلجمالي
والوساطة
قطاع الشركات قطاع الخزينة
قطاع األفراد
ألف ﷼ سعودي ألف ﷼ سعودي ألف ﷼ سعودي ألف ﷼ سعودي ألف ﷼ سعودي

إجمالي الموجودات

60,339,795 189,912,780

إجمالي المطلوبات

23,758,019 269,212,769

3,400,956 101,927,927

355,581,458

10,075,850

559,764

303,606,402

دخل التمويل واالستثمارات من العمالء الخارجيين

7,374,890

2,245,959

1,398,082

18,728

11,037,659

دخل ) /مصروف( العمليات ما بين القطاعات

507,266

)(633,599

126,333

-

-

اجمالي دخل التمويل واالستثمارات

7,882,156

1,612,360

1,524,415

18,728

11,037,659

العائد على االستثمارات ألجل للعمالء والبنوك والمؤسسات
المالية

)(91,475

)(151,086

)(119,482

-

)(362,043

صافي دخل التمويل واالستثمارات

7,790,681

1,461,274

1,404,933

18,728

10,675,616

أتعاب الخدمات المصرفية ،صافي

610,443

237,032

209,311

372,036

1,428,822

أرباح صرف عمالت ،صافي

119,723

30,656

418,673

-

569,052

دخل العمليات األخرى ،صافي

93,521

-

47,218

)(405

140,334

إجمالي دخل العمليات

8,614,368

1,728,962

2,080,135

390,359

12,813,824

استھالك وإطفاء

)(309,201

)(5,295

)(10,185

)(4,000

)(328,681

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية
األخرى ،صافي

)(921,295

)(265,059

)(14,558

-

)(1,200,912

مصاريف العمليات األخرى

)(3,045,714

)(243,245

)(363,906

)(106,899

)(3,759,764

إجمالي مصاريف العمليات

)(4,276,210

)(513,599

)(388,649

)(110,899

)(5,289,357

الدخل قبل الزكاة

4,338,158

1,215,363

1,691,486

279,460

7,524,467
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
يستخدم المصرف التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنھا:
المستوى :1

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

المستوى  :2األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد
كافة مدخالتھا الھامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
المستوى :3

طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتھا الھامة على بيانات قابلة للمالحظة في السوق.

القيمة العادلة ھي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو الذي يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المتعاملين في 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.فيما يلي بيان بالموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة:
 30سبتمبر) 2019غير مراجعة(
القيمة
الدفترية
الموجودات المالية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
صكوك
موجودات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية
األخرى
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة
 مرابحات لدى الحكومة السعودية ومؤسسةالنقد العربي السعودي
 صكوكإجمالى التمويل
اإلجمالي
المطلوبات المالية
مطلوبات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
اإلجمالي

المستوى
األول

المستوى
الثاني

)الف ﷼ سعودي(
المستوى
الثالث

اإلجمالي

1,370,963

-

1,370,963

-

1,370,963

1,150,368

1,126,025

800,000

-

-

24,343

1,150,368

800,000

800,000

33,160,144

-

-

32,788,061

32,788,061

24,968,100

17,089,494

17,089,494

251,846,964

-

-

24,955,621

24,955,621

272,102,441

272,102,441

330,795,370

1,126,025

1,370,963

347,759,960

350,256,948

17,498,831

3,172,813
298,811,018
301,983,831

-

-

18

3,172,796
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 31ديسمبر) 2018مراجعة(

القيمة
الدفترية

الموجودات المالية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
صكوك

المستوى
األول

المستوى
الثاني

)الف ﷼ سعودي(
المستوى
الثالث

اإلجمالي

1,141,584

-

1,141,584

-

1,141,584

1,103,463
800,000

1,079,101
-

-

24,362
800,000

1,103,463
800,000

موجودات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية
األخرى
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة
 مرابحات لدي الحكومة السعودية ومؤسسةالنقد العربي السعودي
 صكوكإجمالى التمويل

32,387,760

-

-

32,280,776

32,280,776

22,477,145
17,395,957
239,590,677

-

-

22,478,958
17,274,997
248,936,535

22,478,958
17,274,997
248,936,535

اإلجمالي

314,896,586

1,079,101

1,141,584

321,795,628

324,016,313

المطلوبات المالية
مطلوبات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء

7,289,624
293,909,125

-

-

7,287,557
293,909,125

7,287,557
293,909,125

اإلجمالي

301,198,749

-

-

301,196,682

301,196,682

تمثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني على صناديق استثمارية تم تحديد قيمتھا
العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة الموجزة.
تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم المتوقع باستخدام معدل الخصم للديون بين
البنوك السعودية ذات الصلة )سايبور( .تم تقييم االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،والمطلوبات إلى /من البنوك والمؤسسات المالية
األخرى باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم الفعلي باستخدام معدل الخصم للديون بين البنوك السعودية ذات الصلة )سايبور( /معدل
المرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليھا من نماذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية .بالنسبة للفرق بين سعر المعاملة والقيمة
التي تم الحصول عليھا وفقا ً لنماذج التقييم ويشار إليھا عادة باسم "ربح وخسارة اليوم الواحد" ،ويتم إطفاؤه على مدى عمر المعاملة أو
تأجيله حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتھا في السوق ،أو تحققه من خالل االستبعاد .يتم إثبات التغييرات
الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة بدون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة.
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تحليل الحساسية
إن األثر على استثمارات األسھم للمصرف والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر نيتجة للتغيرات المعقولة والمحتملة في
األسعار ،مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة على النحو التالي:

مؤشرات السوق المحلية
أسھم شركات محلية

 30سبتمبر2019
األثر بالف ﷼
التغير في سعر
سعودي
األسھم ٪
+/- 112,603
+/- 10

 31ديسمبر 2018
األثر بالف ﷼
التغير في سعر
سعودي
األسھم ٪
+/- 107,910
+/- 10

رأس المال وربحية السھم
-15
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من  2,500مليون سھم ،بقيمة إسمية قدرھا  10﷼ سعودي لكل
سھم كما في  30سبتمبر  31) 2019ديسمبر  2018و  30سبتمبر  1,625 :2018مليون سھم ،بقيمة إسمية قدرھا  10﷼ سعودي لكل
سھم(
في  4أبريل  ،2019وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف على زيادة رأس المال من  16,250مليون ﷼ سعودي إلى 25,000
مليون ﷼ سعودي من خالل توزيع أسھم منحه ) 7أسھم لكل  13سھم مملوكة( .تم تحويل مبلغ زيادة رأس المال من خالل األرباح المبقاة.
تم احتساب ربحية السھم األساسية والمخفضة للفترات المنتھية في  30سبتمبر  2019و 2018على أساس صافي دخل الفترة مقسوما ً على
 2,500مليون سھم إلظھار األثر الرجعي للتغير في عدد األسھم الذي ازداد نتيجة إصدار أسھم المنحة .إن ربحية السھم األساسية تساوي
ربحية السھم المخفضة.
كفاية رأس المال
-16
تتمثل أھداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،والحفاظ
على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية.
يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المصرف ،وتتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة
النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي ،وأن تكون نسبة اجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة
بالمخاطر عند أو أكثر من .%8
يقوم المصرف بمراقبة كفاية رأس المال باستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ,تقوم ھذه النسب بقياس مدى كفاية
رأس المال ،وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل للمصرف مع قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة الموجزة ،والتعھدات وااللتزامات
المحتملة وذلك الظھار مخاطرھا النسبية كما ھو مبين بالجدول أدناه:

20

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مراجعة (
لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھيتين في  30سبتمبر2019
-16

كفاية رأس المال )تتمة(
 30سبتمبر2019
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
230,543,998
28,094,351
7,827,894
266,466,243

 31ديسمبر 2018
) مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
222,309,112
28,094,351
4,102,847
254,506,310

رأس المال األساسي
رأس المال المساند
اجمالي رأس المال األساسي والمساند

49,180,839
2,881,800
52,062,639

48,554,018
2,778,864
51,332,882

نسبة كفاية رأس المال )(٪
نسبة رأس المال األساسي
نسبة رأس المال األساسي والمساند

%18.46
%19.54

19.08 %
20.17 %

مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر
مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر
مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر
إجمالي الركيزة األولى – للموجودات المرجحة بالمخاطر

 30سبتمبر2018
) غير مراجعة (
ألف ﷼ سعودي
220,577,850
26,832,383
5,219,629

252,629,862
51,975,058
2,757,223

54,732,281

20.57%
21.67%

 -17توزيعات األرباح المدفوعة
في  1أغسطس  ،2019دفع المصرف توزيعات أرباح للمساھمين عن النصف األول من عام  2019قدرھا  3,750مليون ﷼ سعودي
)بواقع  1.5﷼ سعودي لكل سھم( .تم إعتماد ھذه التوزيعات من قبل مجلس اإلدارة في  18يوليو .2019
 -18إعادة تصنيف أرقام المقارنة
ً
تم إدراج الدخل المتعلق باطفاء أتعاب التمويل ضمن إجمالي دخل التمويل واالستثمارات ،حيث كان يتم إدراجه سابقا ضمن أتعاب الخدمات
المصرفية .تم إجراء ھذا التغيير لتظھر أتعاب التمويل المطفأة كتسوية لمعدل العائد على إجمالي دخل التمويل .بناءا على ذلك ،تم إعادة
تصنيف المبالغ الواردة سابقًا في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشھر المنتھية في  30سبتمبر  2018لتتماشى مع
عرض الفترة الحالية .نتج عن ھذا التغيير زيادة في إجمالي دخل التمويل واالستثمارات وانخفاض في المقابل أتعاب الخدمات المصرفية
الواردة سابقا ً .باإلضافة إلى ذلك ،تم إعادة تصنيف تمويل لمؤسسة مالية وقدره  1,566مليون ﷼ سعودي و 1,580مليون ﷼ سعودي
إلى مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في  30سبتمبر  2018و  31ديسمبر  ،2018على التوالي.
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موافقة مجلس اإلدارة

تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7ربيع األول 1441ھـ ) الموافق  4نوفمبر .(2019
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