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المرصفيــة وتطويــر مــرصف الراجحــي لُيصبــح "مستشــاركم المايل" باإلضافــة إىل كونه رشيككم، 
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اســتمرار تنفيــذ اســراتيجية مــرصف المســتقبل و هويتــه الجديدة "ما بعــد المرصفية". 
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 حول 
هذا التقرير

هيكل التقرير
يقــدم هــذا التقريــر الســنوي المتكامل صورًة واضحة 

وموجــزة عــن أداء المــرف وعملياته واســراتيجيته )يف 
نطــاق مــا يمكــن اإلفصــاح به(، واليت تهــدف إىل تحقيق 

القيمــة بمــرور الوقــت يف ظل العوامــل والمتغريات 
المختلفــة الــيت تشــكل البيئــة المحيطــة والمؤثرة 

عىل ســري األعمال. ويتوفر التقرير الســنوي الشــامل 
والمتكامــل بصيغــة HTML عــر اإلنرنــت، باإلضافة إىل 
التقريــر الســنوي المتكامــل المختــر المتوفــر مطبوًعا 

.PDF وبصيغة 

نطاق التقرير
 يشــمل نطــاق إعــداد هذا التقريــر مرف الراجحي 

)ُيشــار إليــه يف هــذا التقرير بلفــظ "المرف"( ورشكاته 
التابعــة )يشــار إليهــا مــع المرف بلفــظ "المجموعة"(. 

وعنــد مناقشــة مســاهمات كيانــات المجموعة األخرى، 
يشــار إليهــا باســم "المجموعــة" أو "الموحدة". وتركز 

تقاريــر المــرف عــىل الجوانب اليت قد تؤثر بشــكل 
جوهــري عــىل قدرتــه عىل تقديــم قيمة عىل المدى 

القصــري والمتوســط والبعيــد والــيت تنطوي عــىل احتمالية 
كبــرية للتحقق. 

فرتة التقرير
يزتامــن هــذا التقريــر مــع دورة إعداد التقارير الســنوية 

المعتــادة للمــرف بشــأن التقاريــر المالية وتقارير 
االســتدامة ويغطــي فــرة الـــ 12 شــهًرا من 1 يناير إىل 

31 ديســمر 2021. هــذا، وقــد تضمن التقرير الســابق 
تغطيــة متكاملــة للفــرة الممتــدة عىل مدى 12 شــهًرا 

والمنتهيــة يف 31 ديســمر 2020، ِعلًمــا بأنــه ليســت هناك 
إعــادة صياغــة أو تغيــريات كبــرية بالنســبة إىل المعلومات 
الــواردة يف التقاريــر الســابقة، وذلك وفــق حدود النطاق 

والســياق المشــمول يف هذا التقرير. 

االلزتام 
يتوافــق هــذا التقريــر مع جميــع األنظمة واللوائح 

والمعاييــر المعمــول بها واإلرشــادات الخاصة 
باإلفصاحــات الطوعيــة. هــذا، ويتضمــن الفصل الخاص 
بالحوكمــة )الصفحــات مــن 142 إىل 171( وكذلــك الفصل 
الخــاص بالتقاريــر الماليــة )الصفحــات من 177 إىل 298( 

معلومــات إضافيــة يف هذا الصدد.

ُأعــدت بيانــات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة 
الــرشكات )ESG( وفًقــا للمعاييــر والمبــادئ والمفاهيم 

واإلرشــادات التالية:

اإلطــار الــدويل المتكامل إلعــداد التقارير   – 
)www.theiirc.org(

منهجيــة التقاريــر الذكيــة المتكاملة   – 
The Smart 

Integrated Reporting Methodology™
إرشــادات إعــداد تقارير االســتدامة الخاصة بمبادرة   –

 إعــداد التقاريــر العالمية -  
  )www.globalreporting.org( GRI معاييــر

ونظًرا ألن المؤسسات اليت تعد تقريًرا متكاماًل ليست 
بالرضورة ملزمة بتبين تصنيف إطار >IR< لرؤوس األموال 
)عــىل النحــو المنصوص عليه يف الفقرات 2.19-2.17(، فقد 
قــام المــرف بتصنيــف رؤوس األموال بشــكل مختلف 

يف مخطــط نمــوذج تحقيــق القيمــة الخــاص به بهدف 
وصــف عمليــة تحقيــق القيمة بشــكل مناســب. وقد 
عــززت عمليــة إعــداد هــذا التقرير وبقوة نهــج التفكري 

المتكامــل لــدى مرف الراجحي.

عنــد إطالق مشــاريع ومبــادرات جديدة، تأخذ 
المجموعــة دائًمــا يف االعتبــار العواقــب المالية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة وكذلــك النتائــج البيئية 
ألعمالهــا. وبفضــل األنظمــة المتطــورة وعمليات إدارة 
المخاطــر الــيت ُتعــد األفضــل يف فئتهــا، يلزتم المرف 

تماًمــا بجميــع المتطلبــات التنظيميــة المحليــة.

تتوافــق البيانــات الماليــة المجمعــة للعــام المنتهي 
يف 31 ديســمر 2021 مــع المعاييــر الدوليــة إلعداد 

التقاريــر الماليــة )IFRS( والمعتمــدة يف المملكــة العربيــة 
الســعودية وكذلــك المعاييــر والنــرشات الصادرة عن 

 ،)SOCPA( الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــني
حيــث تتوافــق البيانــات الماليــة للمــرف مع أحكام 

نظــام مراقبــة البنــوك، واللوائــح المنظمــة لعمل الرشكات 
يف المملكــة العربيــة الســعودية، باإلضافــة إىل النظــام 

للمرف.  األسايس 

المبدأ الوقايئ 
يــدرك المــرف تماًمــا التأثــري االجتماعــي والبييئ المبارش 
وغــري المبــارش ألعمالــه، حيــث يحدث التأثــري غري المبارش 

عــىل البيئــة مــن أنشــطة األعمال الخاصــة بالعمالء الذين 
يمولهــم المــرف. هــذا، ويحرص المــرف عىل تجنب 
مثــل هــذه اآلثــار الســلبية أو تقليلهــا من خالل سياســاته 

االئتمانيــة، وفحــص القضايــا االجتماعيــة والبيئية، 
واإلرشاف المتواصــل بعــد التمويــل، وعمليات إدارة 

المخاطر.

عــىل الرغــم مــن أن نمــوذج أعمال المــرف وعملياته ال 
ُتحــدث تأثــرًيا ســلبًيا مبــارًشا عــىل البيئــة، إال أنه يتم بذل 
كل جهــد ممكــن للحــد مــن انبعاثــات الكربون الخاصة 

بــه مــن خالل مبادرات مثل التوســع يف اســتخدام 
الطاقــة الشمســية واإلدارة الحكيمــة الســتهالك الطاقة 

والميــاه والحــد من اســتخدام الــورق يف عملياته 
لمختلفة.  ا

استفسارات
نرحــب بتعليقاتكــم ومالحظاتكــم وانطباعاتكــم عن 

التقريــر الســنوي المتكامــل للمــرف لعام 2021 عر 
  .IR@alrajhibank.com.sa الريــد اإللكروين

حول هذا التقرير

GRI ,49-102 ,48-102 ,46-102 ,11-102 ,10-102
54-102 ,53-102 ,52-102 ,51-102 ,50-102
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رؤيتنا
أن نكــون مؤسســة مرفيــة رائــدة وموثوقة ُتقدم 

حلــواًل ماليــة مبتكــرة لتحســني جــودة الحياة للناس يف 
كل مكان.

مهمتنا
أن نكــون أكــر البنــوك نجاًحــا محلًيــا وعالمًيا من خالل 

خدمــات متمــزة ووســائل تقنيــة حديثــة وموظفني أكفاء 
ومنتجــات متوافقــة مع الرشيعة اإلســالمية.

التاريخ
مرف الراجحي - رشكة مســاهمة ســعودية.

1957
تأســس كمركزٍ للرافة

1988
 تحــول إىل مــرف باســم رشكة الراجحي 

المرفية لالســتثمار

2006
تســميته مــرف الراجحي

تأســس المــرف وصــدر ترخيصه بموجب المرســوم 
الملــيك رقــم م /59 والمــادة 6 مــن قــرار مجلس الوزراء 

رقــم 245، وكالهمــا يف يونيو 1987.

قيمنا
ُتعــد قيمنــا األساســية هــي الســبب يف كوننا الخيار 

المــريف المفضــل للعمــالء يف كافة أرجــاء المملكة

 الزناهة والشــفافية
االنفتــاح وااللــزتام بأعــىل معايير األخالق المؤسســية 

والشــخصية يف كل ما نمارســه من أنشــطة.

شــغف بخدمة عمائنا
الــزتام قــوي بتوقــع احتياجات العمــالء والعمل عىل 

تلبيتهــا بمــا يتجــاوز التوقعــات المرجوة وكذلك 
مســاعدتهم عــىل تحقيــق أهدافهم.

التواضع
 المبــادرة بتقديــم الحلــول والوفــاء بكل االلزتامات 

تواضع. بكل 

اإلبداع
إطــالق العنــان للخيــال ورعاية اإلبــداع لتحقيق أفضل 

النتائــج الممكنة.

الجدارة
تحديــد وتنميــة جوانــب التمز لدى األفراد.

خدمــة المجتمع 
الوفــاء لوطــن العطــاء والمســاهمة يف ُصنــع غٍد أفضل.

المرصف 
يقــع المقــر الرئيــس لمــرف الراجحــي يف مدينــة الريــاض بالمملكــة العربية الســعودية، ويمارس نشــاطه بموجب 

الســجل التجــاري رقــم 1010000096. وهــو عضــو يف مجموعــة مــرف الراجحي، ومدرج يف الســوق المالية 
.]RJHI 1120[ الســعودية )تــداول( بالرمــز المختر

تتلخــص أعمــال المــرف وخدماتــه المتنوعــة يف المجــاالت التالية:

المرصف
الخدمــات المرصفية 

لألفراد

الخدمــات المرصفية 
للرشكات

الدولية ينةاألعمال  الخز

المنشــآت الصغرة 
والمتوسطة

هنا مرصف الراجحي  هنا مرصف 
الراجحي

GRI2-102 GRI16-102
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رشكــة تديــر العقاريــة – المملكة العربية الســعودية 	 
رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف المملكة 

العربيــة الســعودية لدعــم برامــج التمويل العقاري 
للمــرف مــن خالل نقــل واالحتفاظ بســندات ملكية 
العقــارات تحــت اســمها نيابة عن المــرف، وتحصيل 
إيــرادات بيــع بعــض الممتلــكات الــيت يبيعها المرف، 
وتقديــم خدمــات االستشــارات العقارية والهندســية، 

وتقديــم خدمــة توثيــق وتســجيل العقارات، واإلرشاف 
عــىل تقييم العقارات.

رشكــة الراجحــي المحدودة – مالزييا 	 
مــرف إســالمي مرخص بموجــب قانون الخدمات 

الماليــة اإلســالمية لعــام 2013، تأســس ويعمل يف 
مالزيا. 

رشكــة إمــكان للتمويــل – المملكة العربية الســعودية 	 
رشكــة مســاهمة مقفلــة مســجلة يف المملكــة العربية 

الســعودية لتعمــل عــىل تقديم التمويــل المصغر 
لألفــراد، والتأجــري التمويــي وتمويل المرشوعات 

الصغرية والمتوســطة. 
رشكــة توثيــق – المملكة العربية الســعودية	 

رشكــة مســاهمة مقفلــة مســجلة يف المملكــة العربية 
الســعودية تقــوم بتســجيل عقود التأجــري التمويي، 
لتنظيــم بيانــات العقــود وتبســيط إجراءات التقايض. 

الراجحــي لألســواق المالية المحدودة 	 
رشكة ذات مســؤولية محدودة مســجلة يف جزر 

كايمــان بهــدف إدارة المعامــالت المتعلقــة بالخزينة 
نيابــة عن المرف.

رشكــة الحلــول الرقميــة العالمية الماليــة )نيوليب( 	 
رشكــة مســاهمة مقفلــة مملوكــة لمرف الراجحي 

ومتخصصــة يف الخدمــات التقنيــة الماليــة وأنظمة 
الدفــع الرقميــة والتســويات الماليــة وغريها من 

الخدمــات ذات الصلة.

القوة والوصول 
أحــد أكــر المصــارف يف المملكة العربية الســعودية 	 

مــن حيــث األصــول حيــث يمثل 21% من إجمايل 
األصــول و24% مــن إجمــايل الودائــع بني البنوك يف 

المملكــة بنهايــة عام 2021
بلغــت القيمــة الســوقية 354.5 مليار ريال ســعودي 	 

كما يف 31 ديســمر 2021 
مواقــع الخدمــات التقليديــة والحديثــة المنترشة يف 	 

أنحــاء المملكــة ومنها: 
521 فرًعا	 
أجهــزة الــراف اآليل بعدد 4,891 جهاًزا 	 

نقــاط البيــع المنتــرشة بعدد 326,121 نقطة	 
مراكــز تحويــل بعــدد 207 مراكــز وعــدد 5 مراكز تحويل 	 

متنقلة 
الخدمــات المرفيــة اإللكرونية 	 
الخدمــات المرفيــة عــر الهاتف الجوال 	 
معالجــة رواتــب أكــر من 50% من موظفــي الحكومة 	 
إنجــاز مــا متوســطه 471 مليــون معاملــة وأكر من 1.3 	 

مليــون عمليــة تحويــل شــهريًا وإقامــة رشاكات مع أكر 
مــن 200 بنــك مراســل يف حوايل 50 دولة 

رصيــد مــن المــوارد البرشيــة يبلغ 9,360 موظًفــا بنهاية 	 
عــام 2021 حيــث يصنــف المــرف من ضمن أعىل 10 
مؤسســات يف مجــال التوظيــف عىل مســتوى المملكة

يعــد مــن أكر المصارف اإلســالمية عىل مســتوى 	 
العالــم بأكــر عــدد مــن الفروع عىل مســتوى منطقة 

الــرشق األوســط والــيت تبلغ 10 فــروع بالمملكة 
األردنيــة الهاشــمية وفرعــني يف دولــة الكويت باإلضافة 

إىل 16 فرًعــا يف مالزيــا تديرهــا الــرشكات التابعة 
للمرف

بلــغ إجمــايل أصــول المجموعــة 624 مليار ريال 	 
ســعودي كما يف 31 ديســمر 2021 

 االلزتام بالمشاركة يف تحقيق رؤية 
المملكة 2030 

يتــرشف المــرف بالمســاهمة يف تحقيــق رؤية 
المملكــة 2030 بمحاورهــا الثالثــة "مجتمــٌع حيوي، 
واقتصــاٌد مزدهــر، ووطــن طموح". ومع وجود عدد 

كبــري مــن أهداف رؤيــة 2030 المرتبطة بشــكل مبارش 
أو غــري مبــارش بالتمويــل، فــإن المــرف يحظى بموقع 
مثــايل للمشــاركة يف تعزيــز وتحقيــق تطلعــات المملكة 

وسياســاتها وخططها.

مجموعة مرصف الراجحي 

الرشكات التابعة والفروع الدولية  
رشكــة الراجحــي المالية – المملكــة العربية 	 

السعودية 
رشكــة مســاهمة مغلقــة مرحة من هيئة الســوق 

الماليــة لتقديــم خدمــات الوســاطة والتعامالت 
الماليــة، وإدارة األصــول، واالستشــارات، والرتيب، 

والحفظ.
 رشكــة وكالــة تكافل الراجحــي - المملكة 	 

العربية الســعودية 
رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف المملكة 

العربيــة الســعودية لتعمــل كوكيل لتســيري أنشــطة 
وســاطة التأمــني وفًقــا التفــاق الوكالة مع رشكة 

الراجحــي للتأمــني التعاوين. 

رشكــة الراجحــي للخدمات اإلداريــة – المملكة 	 
العربية الســعودية 

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف المملكة 
العربيــة الســعودية لتقديــم خدمــات التوظيف. 

مــرف الراجحي - الكويت 	 
فــرع أجنــي مســجل لدى بنــك الكويت المركزي.

مــرف الراجحي - األردن 	 
فــرع أجنــي يعمــل يف المملكة األردنية الهاشــمية 

ويقــدم جميــع الخدمات الماليــة والمرفية 
واالســتثمارية وكذلــك اســترياد وتجارة المعادن 

الثمينــة واألحجــار وفًقــا ألحكام الرشيعة اإلســالمية 
وبموجــب القانــون المــريف المعمول به. 

هنا مرصف الراجحي هنا مرصف الراجحي

GRI6-102 ,2-102

تقــدم مجموعــة مــرف الراجحي للعمــالء منتجات 
وخدمــات مبتكــرة تجمــع بني القيم اإلســالمية 

والمتطلبــات التجاريــة الحديثة. 

تتكــون المجموعــة مــن الــرشكات التابعــة العاملة يف 
المجــاالت التاليــة داخــل المملكة وخارجها:

العقارات

الخدمات 
لمتخصصة ا

الوساطةالتأمني

األوراق 
المالية

التمويل 
لمصغر  ا المدفوعات

المجموعة
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 محركات القيمة: 
لمحة رسيعة عن عام 2021

محركات القيمة: لمحة رسيعة عن عام 2021

العمالء ودائع 
 2021

512
مليار ريال ســعودي 

- 2020 
383 مليار ريال ســعودي

الزيادة: %34

إجمــايل التمويل العقاري
 2021

171
مليار ريال ســعودي 

– 2020
104 مليار ريال ســعودي

الزيادة: %63

إجمايل األصول
 2021

624
مليار ريال ســعودي 

– 2020
469 مليار ريال ســعودي

الزيادة: %33

األفراد تمويل 
 2021

%42.2
الحصة الســوقية
%38.6 - 2020

نســبة المعامالت 
الرقميــة إىل التقليدية

90:10 – 2021
83:17 – 2020

عدد المســتخدمني 
النشــطني للخدمات 

الرقمية
 2021

9.7 مليون
– 2020

7.9 مليون.
الزيادة: %23

السهم ربح 
 2021

 5.9
ريال سعودي

- 2020
4.24 ريال ســعودي

الزيادة: %39

إجمايل نسبة كفاية رأس المال
2021

%17.6
%19.1 – 2020

صايف الدخل )بعد الزكاة(
 2021

14,746
مليار ريال ســعودي 

– 2020
10,596 مليار ريال ســعودي 

الزيادة: %39

رأس المــال الفكري 
إىل جانــب أرصدتــه وإنجازاته، هناك 

رأس المــال الفكــري للمرف، الذي 
يحتــوي عــىل األصول غري الملموســة 
والرصيــد غري المدون يف الســجالت 

والمزانيــة والــذي يوفر للمرف 
تلــك المــزة التنافســية الكبرية 

ويدعــم قيمتــه الســوقية اإلجمالية، 
واســتعداده للمســتقبل وقدرتــه عىل 
تلبيــة توقعات المســاهمني. يشــمل 
رأس المــال الفكــري للمرف أيضاً 

قيــم الزناهــة وأخالقيات العمل، 
إىل جانــب الثقافة المؤسســية 

الراســخة، واألنظمــة والعمليات 
والملكيــة الفكريــة والقدرة عىل 
االبتــكار والمعرفــة، مع الخرات 

المراكمــة والعالمــات التجاريــة القوية 
والعالقــات الممــزة وغري ذلك من 

عنــارص القــوة والتمز. )راجع أصحاب 
المصلحــة يف صفحــة 38 للحصــول 

عــىل أوصاف لرؤوس األموال 
األخرى(

يعــزت المرصف بأنه
المركــز األول يف تجربــة العميل حســب البنك 	 

المركزي الســعودي

حصــل البنــك عــى أكرب عدد من الجوائــز يف ملتقى 	 
ســكين )الربع الثالث 2021(:

جائــزة أفضل بنك  -
جائــزة أفضل عرض تســويقي  -

جائــزة أفضــل جهة تمويلية يف المستشــار   -
العقاري

جائــزة أفضــل ممثل مبيعات يف القطاع   -
العقاري

 فــوز المــرف بأربع جوائــز عالمية من  	 
:Global Banking & Finance

أفضــل بنــك بمنطقــة الخليج العــريب لمرفية   -
االفراد

أفضــل بنــك يف المملكة العربية الســعودية   -
للمرفيــة الرقمية

أفضــل بنــك يف المملكــة العربية الســعودية يف   -
تــداول العمات ) فوركس(

أفضــل بنــك يف المملكة العربية الســعودية   -
بأعمــال الخزينة

جوائز الســوق المالية الســعودية:	 
جائــزة المركــز األول ألفضــل برنامج عاقات   -

المســتثمرين لعام 2020

األول يف منطقة الرشق األوســط وشــمال إفريقيا 	 
والمركــز 15 عالمًيــا مــن حيث القيمة الســوقية بني 

البنــوك العالمية

أكرب مرف إســامي عى مســتوى العالم	 

مــن حيــث الموجودات والقيمة الســوقية	 

أكــرب مرف لخدمات األفراد يف الرشق األوســط	 

مــن حيــث ودائع األفراد والدخل	 

أكــرب مرف مــن حيث عدد العمليــات المرفية 	 
عى مســتوى المملكة

بمــا يعــادل 544 مليــون عملية شــهريًا يف الربع 	 
الرابــع مــن عام 2021 العامــة التجارية رقم 1 

 Brand Finance( بــني بنوك المملكة حســب
)Banking 500 2021

 أكــرب قاعــدة عمــاء يف المملكة مع أكرث من 	 
12 مليــون عميل

مســتوى مرتفــع لمؤرش صــوت العميل يف قطاع 	 
المرفيــة يف المملكة

90% مــن حســابات العمــاء األفراد تــم فتحها عرب 	 
القنــوات االلكرونية 

أفضــل تطبيــق مريف يف المملكــة العربية 	 
iOS الســعودية يف متجــر تطبيقات

البرشية الموارد 
مرف الراجحي )الســعودية( 

2021

9,360
9,380 – 2020

ســاعات تطوع الموظفني
2021

18,315
13,125 – 2020

نســبة السعودة
2021

%97.3
%97.1 – 2020

GRI7-102
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المــؤرشات الرئيســية مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنوات المنتهية يف 31 ديســمر.

20212020201920182017الســنوات المنتهية يف 31 ديســمر

 نتائــج العمليات للســنة 
  آالف الرياالت الســعودية

20,391,93616,913,01716,427,72314,486,98512,029,417صــايف دخل التمويل واالســتثمار

25,716,39820,721,26019,484,46417,319,51815,904,854إجمــايل الدخل مــن العمليات 

9,271,6088,907,6418,158,1067,183,6166,784,128إجمــاىل تكاليف التشــغيل

الدخل 14,746,21110,595,54810,158,5273,767,9539,120,726صايف 

3,6659,026,520, 15,190,33310,676,86110,292,041518إجمايل الدخل الشــامل 

 األصــول والمطلوبات 
  آالف الرياالت الســعودية

452,830,657315,712,101249,682,805231,758,206233,535,573صــايف التمويل

العمالء 512,072,213382,631,003312,405,823293,909,125273,056,445ودائع 

623,671,915468,824,723384,086,576364,030,844343,116,528إجمايل األصول

556,363,064410,706,205332,894,919315,724,978287,365,610إجمــايل المطلوبات

67,308,85158,118,51851,191,65748,305,86655,750,918إجمــايل حقوق المســاهمني

الربحية

2.72.562.761.042.68العائــد عىل متوســط األصول )%(

23.8719.9420.497.0117.24العائد عىل متوســط األســهم )%(

 ربحيــة الســهم األساســية والمخففة 
  )ريال الســعودي(

5.94.244.061.515.61

 توزيعــات األرباح لكل ســهم 
  )ريال الســعودي(

1.4132.762.5

النســب النظامية 

نســبة كفايــة رأس المال

16.4917.9918.8018.9822.20المســتوى األول )%(

17.6219.0819.8720.0723.29المســتوى األول والثاين )%(

لنمو ا

9,3609,3809,6839,62810,263عــدد الموظفني

الفروع 521543544551554عدد 

5,2155,0064,803 4,8915,211عــدد أجهزة الراف اآليل

326,121204,549115,24383,95874,612عــدد أجهــزة نقاط البيع

 ملخص خمس 
سنوات

GRI7-102

استنباط أفضل 
األفكار من 

أبسط الحلول
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ويف محطٍة رئيسية عرب رحلته 
الحافلة باإلنجازات، شهد العام 

2021 إطالق الهوية الجديدة 
لمرصف الراجحي، واليت يتم 

تناولها بالرشح والتحليل يف 
ثنايا هذا التقرير، وذلك تحت 

مسمى ”ما بعد المرصفية  – 
.“UNBANK THE BANK

عندمــا وضعنــا اســراتيجية “مــرصف المســتقبل” كنــا نعلم حجــم التحديات والعمل 
المطلــوب للوصــول إىل أهدافنــا، بــل والطمــوح أن نتجاوزها، واليــوم ونحن نطور 

هويتنــا لتحمــل شــعار “مــا بعــد المرصفية” فإننا ســعيدون بمــا حققه المرصف، 
ومتطلعــون للمزيــد مــن خدمــة اقتصــاد بالدنا وعمالءنــا ومجتمعنا.

نعــي يف مــرف الراجحــي المتغــريات المتالحقة يف 
االقتصــاد العالمــي، ونواكــب التطورات اليت يعيشــها 

االقتصــاد الســعودي و ُنضاعــف جهودنا لدعم 
االنطالقــة الجديــدة للمملكــة نحــو المزيــِد من التقدم 

واالزدهــار بمشــيئة هللا، ُمســتفيدين إىل أقــى مدى 
مــن اإلمكانــات التقنيــة والطاقــات البرشية الــيت بنيناها، 

وحريصــني عــىل تقديــم كل المبادرات واألفــكار المبتكرة 
لتعزيــز رصيدنــا مــن اإلنجازات ومواصلــة تقديم الدعم 

النوعــي لكوادرنــا مــن أبنــاء وبنات الوطــن، باعتبارهم ثروُة 
الحــارض ورصيــُد المســتقبل للمــرف وللوطن ككل.

كلمة سعادة رئيس 
مجلس اإلدارة

بجــدارٍة واســتحقاق، وِوفــق تقرير المرصــد العالمي 
لريــادة األعمــال، احتلــت المملكة العربية الســعودية، 

المركــز األول عالميــاً يف االســتجابة لجائحــة كورونــا، وذلك 
بعــد تقديــم نمــوذج مثــايل عىل المســتوى العالمي، يف 
مواجهــة تداعيــات الجائحــة بــكل كفاءٍة واقتدار، األمر 

الــذي ســاهم وللــه الحمــد، يف العودة التدريجيــة للحياة 
الطبيعيــة واســتئناف أوجــه النشــاط يف كافــة المجاالت.

تمكنــت بالدنــا الغاليــة بقيــادة خــادم الحرمني الرشيفني 
وســمّو ويلّ عهــده األمــني - أيّدهــم هللا - ليس فقط 
مــن تجــاوز هــذه التحديــات الصعبة، بــل وتحويل تلك 

كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة
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الصعوبــات إىل قــوة دفــٍع إىل األمــام، من خالل ِحزم 
التحفــز المختلفــة للقطــاع الخــاص، ودعم الرشكات 

الصغــرية والمتوســطة، الــذي ســاهم فيه المرف 
ضمــن القطــاع المــريف تحــت إرشاف البنك المركزي 

الســعودي، إضافــة اىل زيــادة اإلنفاق الحكومــي بتأثرياته 
اإليجابيــة عــىل مختلــف القطاعــات مثل زيادة فرص 

العمــل وارتفــاع معــدالت االســتثمار المحي واألجني، 
إىل جانــب تحقيــق التحــوالت الهيكليــة الــيت تدعم النمو 
طويــل األجــل، مع اســتمرار تطبيق االصالحات يف ســوق 

العمل.

لقــد نجحــت الخطــوات التطويريــة اليت اتخذتهــا المملكة 
عــىل الصعيــد االقتصــادي ولمســنا جميعــا األثَر اإليجايب 
يف تحقيــق أول فائــٍض فصــي يف المزانيــة للربــع الثالث 
مــن عــام 2021 وذلــك منــذ الربع األول من عام 2019. 
تلــك الخطــوات المتتابعــة عــىل طريــق النمو، مدعومًة 

بالنجاحــات عــىل كافــة االصعدة، ُتوجــت بتأكيد 
التصنيــف االئتمــاين للمملكــة مــن قبــل وكالة “موديز“ 

عنــد مســتوى )A1( مــع تعديــل النظرة المســتقبلية من 
ســلبيٍة إىل مســتقرة .

ومنــذ انطالقتــه األوىل قبــل ســتة عقود واصل مرف 
الراجحــي كأحــد الكيانات والــروح االقتصادية 

الســعودية الكــرى مواكبــة المراحــل المتتابعة من 
النهضــة والتنميــة يف المملكــة. واليــوم، يحتــل المرف 
بــكل اعــزتاز موقعــه بــني أكر خمســة عرش مرف عىل 

مســتوى العالــم مــن حيث القيمة الســوقية، والذي 
يضعــه وبجــدارة، يف صــدارة مصــارف منطقة الرشق 
األوســط، بوصــول هــذه القيمــة إىل 354.5 مليار ريال 

)94.5 مليــار دوالر( مــع نهايــة العام 2021.

واصــل المــرف وللــه الحمد، تحقيــق المزيد من 
النتائــج اإليجابيــة المتعــددة، حيــث ســجل صايف الدخل 

بعــد الــزكاة 14.7 ريــال، مقابــل 10.6 مليــار ريال للعام 
الســابق، مع ارتفاع حقوق المســاهمني بنســبة %15.8 

لتصــل إىل 67.3 مليــار ريــال، وإجمايل األصول بنســبة 
33% مقارنــًة بالعــام الســابق لتبلــغ 624 مليــار ريال.

ولتأكيــد ريادتــه يف توفــري منظومــٍة متكاملــة من الحلول 
الماليــة للعمــالء مــن األفراد والــرشكات، تمكن المرف 

مــن تقديــم المزيد مــن الخدمات والحلــول الرقمية 
للــرشكات الكبــرية، مــع تقديم نفــس الخدمات والحلول 

للــرشكات المتوســطة والصغــرية، حيث نمــت محفظة 
تمويــل هــذا القطاع بنســبة 34% وكذلــك محفظة 
التمويــل العقــاري بنســبة 63% بهــدف دعم زيادة 

تملــك المواطنــني للمســاكن، إىل جانــب مواصلــة العمل 
والرشاكــة مــع العديد مــن الجهــات الحكومية والخاصة 
مــن أجــل تحقيــق المزيد مــن الحيويــة والتنوع القتصاد 

بالدنــا الغاليــة، بمــا يتوافــق مع رؤيــة المملكة 2030.

إن الــدور المتنامــي لمــرف الراجحــي ورصيده من 
االنجــازات، كان وال يــزال نتاجــاً مبــارشاً للتطور المســتمر 

للنظــام المــايل يف المملكــة، فضــاًل عن التعــاون المثمر 
والمتنامــي مــع البنــك المركزي الســعودي والجهات 

الرقابيــة وكافــة العمالء والرشكاء. 

ويف محطــٍة رئيســية عــر رحلتــه الحافلة باإلنجازات، 
شــهد العــام 2021 إطالق الهويــة الجديدة لمرصف 

الراجحــي، والــيت يتــم تناولهــا بالــرشح والتحليل يف ثنايا 
هــذا التقريــر، وذلــك تحت مســمى ”ما بعــد المرصفية 
- unbank the bank“، وهــي الهويــة اليت تســتند 

إىل االهتمــام باإلنســان وتمكينــه مــن الحصــول عىل ما 
يفــوق خيالــه مــن الخدمات والحلــول الماليــة المتكاملة 

والذكيــة بأقى رسعٍة وســهولة.

ويف هــذا التقريــر تــم تضمــني مالمــَح من الدور الذي 
يعــزت بــه جميــع منســويب مرف الراجحــي والمتمثل يف 

الوفــاء بالمســؤولية االجتماعيــة باعتبارهــا الواجــب الذي 
يمكــن عــن طريقــه، رد جزٍء ولو يَســري، من حــق المجتمع 
الــذي مــن خاللــه كانــت خطواتنا األوىل، وبدعمــه انطلقنا، 

وألجلــه نســعي إىل التطويــر دون توقــف، حيــث تم يف 
هــذا اإلطــار، إطــالق مبادرة مشــركة مع إحدى أبرز 

مؤسســات القطــاع الصحــي الخاص إلجــراء 91 عملية 
زراعــة ُكىٰل بــإرشاف منصــة شــفاء يف وزارة الصحة، إىل 

جانــب التــرع بمبلــغ ســبعة ماليين ريال لصالــح الحملة 
الوطنيــة لدعــم العمــل الخريي عر منصة ”إحســان“، 

وغــري ذلــك مــن المبادرات اليت نــورد تفاصيلها عر 
صفحات هــذا التقرير.

ُأضيــَف يف العــام 2021 لرصيدنــا الحافل من 
التقديــر المحــي والعالمــي، العديــد من الجوائز، 
مــن بينهــا عــدد أربع جوائــز عالمية جديدة من 

Global Banking & Finance لعام 2021 تشــمل، 
أفضــل بنــك يف دول مجلــس التعــاون الخليجي 

للخدمــات المرفيــة لألفــراد، وأفضــل بنــك يف المملكة 
للخدمــات المرفيــة الرقميــة، وأفضــل بنــك يف المملكة 

يف النقــد األجنــي، وأفضــل بنــك يف المملكــة يف أعمال 
الخزينــة، بمــا يؤكــد تفــوق المــرف يف مجال الخدمات 

المرفيــة الرقميــة وتحقيــق أرقامٍ متمزة يف نســب 
التمويــل والحســابات المفتوحــة رقمياً.

ومــع كل اســتثمار، يظــل االســتثمار يف مواردنــا البرشية 
عــىل قمــة األولويــات، باعتبارهم ثــروُة الحارض ورصيُد 

المســتقبل. لذلــك، نحــرُص مــن خالل التدريــب المتقدم 
عــىل إعــداد وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة للنجاح والتفوق يف 

عالــم الخدمــات المرفيــة، وذلك من خــالل أكاديمية 
مــرف الراجحــي وغريها من الرامــج التدريبية 

المتخصصــة، بهــدف أن تكــون كوادُرنــا المتمــزة بمثابة 
مستشــارين متخصصــني ومبادريــن لتقديــم الحلول 
الماليــة للعمــالء والــرشكات، وكذلــك لتحقيق هدفنا 

القائــم والمســتمر، يف أن يكــون مــرف الراجحي هو 
بيئــة العمــل المفضلــة للتوظيــف، مع االســتمرار يف دعم 

الكــوادر النســائية وتأهيلهــن للعمــل واإلنجــاز يف كافة 
اإلدارات والقطاعــات والمســتويات الوظيفيــة.

ويف الختــام، نتــرشف جميعــاً يف مــرف الراجحي بأن 
نرفــع أســمٰى آيات الشــكر واالمتنــان والتقدير، لقائد 

مســريتنا المباركــة خــادم الحرمني الرشيفني، وســمّو ويلّ 
عهــده األمــني - أيّدهــم هللا، لمــا ُتحققه بالُدنــا الغالية، 
يف ظــل قيادتهــم الحكيمــة، مــن تقدمٍ ورفعٍة وازدهار، 

والشــكر موصــوٌل لــوزارة المالية ووزارة التجارة 
واالســتثمار ووزارة الصحــة والبنــك المركزي الســعودي 

وهيئــة الســوق الماليــة، وكافة الجهــات الحكومية، 
مــع وافــر الشــكر والتقديــر لمســاهمينا وعمالئنا الكرام 

ورشكائنــا األفاضــل، وألصحــاب الفضيلــة رئيس وأعضاء 
الهيئــة الرشعيــة يف مــرف الراجحــي لنصائحهم 

وإرشــاداتهم القّيمــة، كما أشــكر زمــاليئ الكرام أعضاء 
مجلــس اإلدارة، ُمعــراً عن فائــق االعزتاز بكوادرنا 
البرشيــة يف كافــة اإلدارات والقطاعــات والرشكات 

التابعــة، الــيت ُتســاهم بــُكل تفاٍن وإبداٍع وإخالص، يف 
تحقيــق أهدافنــا االســراتيجية، مــع دعواٍت إىل الموىل 

جــلَّ يف ُعــاله، أن يحفــظ بالدنــا الغالية، وأن ُيديــم عليها 
نِعــم األمــن واألمان، لتواصــل رســالتها الحضارية، لخري 

اإلنســان يف ُكل زماٍن ومكان.

وهللا ويلّ التوفيــق

عبــد هللا بن ســليمان الراجحي
رئيــس مجلس األدارة

كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة
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تمكــن مــرف الراجحــي، بدعمٍ متواصــٍل من مجلس 
اإلدارة، ويف ظــل التطــورات اإليجابية اليت شــهدها 
االقتصــاد الســعودي يف 2021، مــن مواصلة األداء 
المتمــز وتعزيــز ريادته عــىل المســتويات المحلية 

واإلقليميــة والعالميــة، حيــث تمثلــت النتائــج اإليجابية 
يف ارتفــاع ودائــع العمــالء بنســبة )34%( مقارنًة بالعام 

الســابق، بمــا يتفــق مع التوســع اإلجمايل يف األصول، 
إىل جانــب تســجيل زيــادة يف معــدل إقبــال العمالء عىل 

اســتخدام تســهيالتنا التقنيــة وخدماتنــا الذاتيــة واليت 
تشــمل العديــد مــن الخدمــات لعمالئنا من األفراد 
و الــرشكات، مــع االســتثمار األمثل لريادتنــا الرقمية 
يف االســتحواذ عىل حصة قوية يف ســوق الخدمات 

المرفيــة الرقميــة، وتقديــم قيمــة مزتايدة ألصحاب 
المصلحــة، حيــث بلغــت نســبة المعامــالت الرقمية 

)90%( مــن مجمــوع عمليات المرف.

ويف إطــار دوره الرائــد والمتنامــي، ومشــاركته الفاعلة 
يف تحقيــق أهــداف الرؤيــة المباركة، رؤية 2030، 

يحــرص مــرف الراجحــي عىل زيــادة وتطوير دعمه 
المتواصــل لنمــو الــرشكات الصغرية والمتوســطة، بما 

ُيســاهم يف تحقيــق التحــوالت الهيكليــة الــيت تدعم 
النمــو عــىل المــدى الطويل، حيث نََمــت محفظة 

المــرف المخصصــة للمشــاريع الصغرية والمتوســطة 
بنســبة 61%، وتمويــل الــرشكات بنســبة 33% خالل 

عــام 2021، كمــا نمــت القروض العقارية بنســبة %63 
خــالل نفــس العام، واليت تســتهدف دعم زيادة نســبة 

تملــك المواطنــني للمســاكن ضمــن برنامج اإلســكان يف 
المملكة.

لقــد واصــل مــرف الراجحي خالل عــام 2021، التنفيذ 
الناجــح الســراتيجية ”مرف المســتقبل“، ُمســتنداً 

إىل اآلفــاق المبــرشة باســتمرار النمــو وتحقيق األرباح، 
وذلــك مــن خــالل حماية امتيازه األســايس للخدمات 

 كلمة الرئيس
التنفيذي

بهذا الرصيد الوافر من 
اإلنجازات، نتطلع جميعاً 

يف مرصف الراجحي إىل 
المستقبل بتفاؤٍل وثقٍة وثبات، 

ُمواصلني تطبيق اسرتاتيجية 
”مرصف المستقبل“.

بعــد اســتكمال ترســيخ قاعــدة االنطالق، من خــالل اعتماد اســراتيجيته الجديدة 
”مــرصف المســتقبل“، ُيواصــل مــرصف الراجحي بنجــاح، تطبيق خططــه الطموحة، 
ُمتجــاوزاً بعــون هللا، كل الصعوبــات والتحديــات، ُمواكبــاً كل المتغــرات، ُموفراً كل 

جديــٍد ومبتكــرٍ مــن الحلــول الماليــة والخدمــات، ُمنطلقــاً بثقٍة وثبــات، إىل حيث الهدف 
المنشــود والموقــع المســتحق، ليكــون بجدارة  ”مرصف المســتقبل“. 

كلمة الرئيس التنفيذي
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المرفيــة لألفــراد، واالســتمرار يف البنــاء عىل قدراته 
الرقميــة الرائــدة يف الســوق، مــع التوســع يف التحول من 

التعامــل المــادي إىل التعامــالت الرقمية.

ومــن أجــل بناء قــدراٍت جديدة لزيادة حصته بشــكل 
ُمربــح، عمــل المرف، عــىل تنمية حصصه الســوقية 

األصغــر يف بعــض القطاعــات الــيت ال تزال يف مراحل 
التطويــر، ومــن بينهــا، الخدمــات المرفية الخاصة 

والخدمــات المرفيــة للــرشكات واألعمال الصغرية، 
باإلضافــة إىل رشكــة ”إمــكان“ الجديــدة للتمويل ورشكة 

”نيوليــب“ لخدمــات المدفوعات. 

مــن جانــٍب آخــر، واصلنا تحســني تجربــة العمالء، حيث 
جــاء تصنيُفنــا بالمرتبــة األوىل يف ”مــؤرش صــوت العميل“، 

مــن حيــث حجم ومســتوى خدماتنــا المرفية 
الرقميــة والتقليديــة، باإلضافــة إىل الحصــول عىل أعىل 

تصنيــف لتطبيقــات الجــوال بمســتوى 4.7 مــن ِقبل 
2.3 مليــون ُمســتخدم، كمــا حرصنــا عىل توفــري إمكانية 

فتــح الحســابات والحصــول عىل التمويل الشــخيص 
والموافقــات للعمــالء عــر الخدمــات الرقمية، حيث 

ُيمكنهــم التقــدم رقميــاً لالســتفادة من عروضنا 
المتنوعــة لبطاقــات االئتمــان لخدمــات التمويــل العقاري 

والسيارات.

لقــد قمنــا أيًضــا بتحســني تطبيــق ”الراجحي أعمال“ 
لتعزيــز عــروض منتجاتنــا النهائيــة. وقد ســاعد ذلك يف 

جــذب المزيــد مــن العمالء من الرشكات والمؤسســات 
الصغــرية والمتوســطة، مــن خالل خدمة فتح الحســاب 

عــر اإلنرنــت، مع مواصلة تحســني عــروض منتجاتنا 
لخدمــة مختلــف الرشائــح من العمالء.

كمــا تمّكــن المــرف مــن تقديم المزيــد من الخدمات 
والحلــول الرقميــة لدعــم الرشكات الكبرية والمؤسســات 

الصغــرية والمتوســطة، وترسيع وتســهيل أنشــطتها 
الماليــة خــالل المراحــل المختلفــة لرحلتهــا نحو النمو، 

حيــث ُقمنــا بتحســني هــذه الرحلــة وتقليص الوقت 
المســتغرق الســتكمالها، مــع عــرض منتجاتنا للمســاعدة، 

باعتبــار تلــك الرشكات والمؤسســات، رشيكاً اســراتيجياً 
مــع مــرف الراجحــي يف العمل المشــرك لتحقيق 

اقتصــاٍد وطيٍن ُمتنوع.

ويف ترجمــٍة عمليــة لحــرص المــرف عىل أن يظل 
العمــالء دائمــاً يف بــؤرة االهتمــام، يتم وباســتمرار، الركز 

عــىل تلبيــة احتياجاتهــم وزيــادة نقــاط االتصال معهم، 
مــع تعزيــز موقعنــا التنافــي، من خــالل تكثيف تواجدنا 
ومشــاركاتنا عــىل وســائل التواصل االجتماعــي، وتطبيق 

الــرؤى القائمــة عىل البيانات والتســويق المســتهدف، 
مــع تقديــم منتجــات وحلــول جديدة لتلبيــة احتياجات 

العمــالء المزتايــدة والمتطــورة، وتوســيع نطاق الخدمات 
والحلــول عــر الــرشكات التابعة الســتكمال منظومة 

األعمــال المرفيــة، حيــث يتم يف هذا الســياق:

متابعــة ”مــؤرش صــوت العميل“ والركــز عىل النقاط 	 
الــيت يمكــن أن تكــون مصــدراً للشــكوى بهدف الحفاظ 

عــىل تصنيفنــا يف المرتبــة األوىل.
تحســني عــروض منتجاتنــا الرقمية ورحلــة العميل.	 
إنشــاء نظــام بيــيئ مــايل يتعــاون فيه كل من مرف 	 

الراجحــي ورشكــيت ”إمــكان“ للتمويــل الجديدة ورشكة 
المدفوعــات الجديدة 

”نيوليــب“ وغريهــا مــن الــرشكات التابعة لزيادة عروض 	 
منتجاتنــا لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا مــن الرشكات 

والمؤسســات الصغرية والمتوســطة.
االســتفادة مــن قاعــدة عمالئنــا الكبرية والعمالء 	 

الرقميــني النشــطني، من خــالل البيانــات وتكنولوجيا 
الــذكاء االصطناعــي مــن أجل زيــادة فرص البيع 

المتقاطــع لزيــادة اإليرادات واألرباح.

وعــر رحلتــه يف عالم االســتثمار، كان االســتثمار يف 
رأس المــال البــرشي واليزال، عــىل قائمة األولويات، 

حيــث نحــرص باســتمرار عــىل تعزيز تجربــة الموظفني 
يف هــذا الــرح االقتصــادي الوطــين الذي تحول إىل 

مــكان عمــٍل ملهــم، مــن خالل برامج التدريــب والتطوير 
المتخصصــة ومزايــا الموظفــني، وتوفــري البنيــة التحتية 
الالزمــة ألداء العمــل مــن المزنل، وجذب واســتقطاب 
المواهــب ورعايتهــا واالحتفــاظ بهــا، مــع تقييم وتطوير 
وإدارة المواهــب، باإلضافــة إىل دعــم كوادرنــا الوطنية 

وتوفــري فــرص التعلــم والتدريــب، بما يحقــق لهم التقدم 
الوظيفي. 

وحيــث أن توجهــات األعمــال االســراتيجية للمرف، 
وكذلــك توقعــات العمــالء خالل الســنوات القليلة 

الماضيــة قــد تطــورت بشــكٍل كبري، فقــد تطلب ذلك، 
مواءمــة شــبكة أعمــال المــرف بالكامل، وقنواته، 

ومــوارده البرشيــة، مع هــذا التحول، باعتبــاره مفتاحاً 
لتحقيــق األهــداف االســراتيجية لمــرف الراجحي لعام 

2022 ومــا بعده .

مــن جانــٍب آخــر، نعمل باســتمرار عىل تحديــث البنية 
التحتيــة ألكاديميــة مــرف الراجحــي لتوفري المزيد 

مــن الرامــج الرقميــة، الــيت ُتوفر مرونة عالية وتســاعد 
عــىل تقديــم أعىل مســتويات التدريــب المتخصص، مع 
التأكيــد عــىل أهميــة برنامــج تطويــر الخريجني يف توفري 

رصيــد ُمســتدام مــن المواهــب بهدف إعداد قادة 
المستقبل.

لقــد جــاء تغيــري هوية مــرف الراجحي ”ما بعد 
المرفيــة“ ليعكــس مكانــة المرف كعالمة ســعودية 
عالميــة ُتعــد مــن األكر عــىل مســتوى المنطقة، وكذلك 

حــرص المــرف عىل إضافــة قيمة للمســاهمني، وزيادة 
القــدرة عــىل جــذب المزيد من العمــالء الرقميني، 

وتعزيــز التواصــل والمشــاركة التجاريــة وتحقيق المزة 
التنافســية. ويف ظــل تلــك اإلنجــازات، احتفظ المرف 

بجوهــر هويتــه الــيت تتمــز بعراقــٍة تمتد اىل أكر من ســتة 
عقــود، والــيت شــكلت إحدى دعائــم القطاع المريف 

الســعودي، وارتبطــت يف ذهــن عمالء المرف يف 
المملكــة وحــول العالــم، بالنجــاح والتطور والريادة 

يف تقديــم الخدمــات والمنتجــات المرفيــة لألفراد 
والرشكات.

وتقديــراً لــدور مــرف الراجحــي يف خدمة االقتصاد 
الوطــين، واالســتثمار والقطــاع العقــاري، وتقديم أفضل 
الخدمــات الجديــدة والمبتكــرة، فقــد حصل المرف 

عــىل العديــد مــن الجوائــز من بينهــا، جائزة المركز األول 
ألفضــل برنامــج عالقــات المســتثمرين، ضمن جوائز 

الســوق المالية الســعودية لعام 2020، إىل جانب ســبع 
جوائــز مــن وزارة اإلســكان يف قطاع اإلســكان والتمويل 
العقــاري، وغــري ذلــك من الجوائز الــواردة تفصياًل خالل 
هــذا التقريــر، ممــا يؤكــد اعزتاز جميع منســويب مرف 

الراجحــي بدورهــم يف خدمــة التنميــة االقتصادية يف 
بالدنــا الغاليــة، وتحقيــق أهداف رؤية 2030.

بهــذا الرصيــد الوافــر مــن اإلنجازات، نتطلــع جميعاً يف 
مــرف الراجحــي إىل المســتقبل بتفــاؤٍل وثقٍة وثبات، 

ُمواصلــني تطبيــق اســراتيجية ”مرف المســتقبل“ 
وتقديــم كل جديــٍد ومبتكــرٍ من الحلــول المالية 
والخدمــات، ُمؤكديــن ريادتنــا يف عالم الخدمات 

المرفيــة، محليــاً وإقليميــاً ودولياً.

وختامــاً.. نتقــدم بوافــر الشــكر والتقدير، للمســاهمني 
والعمــالء ورشكاء النجــاح، مــع فائــق االمتنان لدعم 

وتوجيهــات البنــك المركزي الســعودي وهيئة الســوق 
الماليــة، وألصحــاب الســعادة رئيــس وأعضاء مجلس 

اإلدارة، وتحيــة تقديــر واعــزتاز، للزميــالت والزمالء، يف 
مختلــف اإلدارات والــرشكات التابعــة وكافــة القطاعات، 

الذيــن ُيؤكــدون بتمّزهــم وإبداعهــم أنهــم بحق، أغىل ما 
يمِلــُك المــرُف من ثَروات.

الموفِّق وهللا 

وليــد بن عبــد هللا المقبل

الرئيــس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذيكلمة الرئيس التنفيذي
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نموذج تحقيق القيمة
يوضــح نموذج األعمال 

القوي للمرف األشــكال 
المتعــددة لــرأس المال اليت 

تمثــل المدخالت ألنشــطة 
المــرف وأعمالــه المختلفة، 

والــيت بدورها تؤدي إىل 
تحقيــق القيمــة بمرور الوقت 

يف ظــل التغــريات الرسيعة 
لبيئتــه التشــغيلية. 

 نموذج تحقيق 
القيمة

نموذج تحقيق القيمة

النتائج

القيمة المقدمة
تحسني األداء.

رسعــة االســتجابة وتوفر الحلول 
المناســبة للعمالء.

التطويــر المهــي للموظفني.
تعزيز النظــم والعمليات.

القيمة المشتقة
الربحيــة ووالء أصحاب 

المصلحة. 
نمــو محفظــة األعمال وحصة 

السوق.
تعزيز مشــاركة الموظفني 

ودعمهم.
قيمــة العالمــة التجارية والريادة 

عى مســتوى السوق.

المدخالت

رأس المال
القيمــة الدفريــة القوية، مما

يعكــس الربحيــة وجودة الموجودات

رأس المال المؤسيس
الموجــودات المعرفيــة الحديثة الملموســة 

وغــري الملموســة المملوكــة للمرف 
والخاضعة لســيطرته

رأس المال االستثماري
قاعــدة المســتثمرين الواســعة، اليت تمكن 

المــرف مــن بنائهــا وتنميتهــا من خالل 
ممارســات الحوكمة الســليمة وممارســات 

األخاليق العمل 

رأس مال العمالء
اكتســاب ثقــة ووالء العمــالء من خالل الركز 

عــىل احتياجاتهــم يف جميــع أنشــطة المرف

رأس مال رشكاء األعمال
أســاس متني من الثقة واالســتقرار

المــايل مــن خالل الرعايــة النموذجية
لمصالــح الرشكاء

رأس المال البرشي 
فريــق مــن المبتكرين ذوي

األداء الممــز والحمــاس والرغبة
يف تقديــم الخدمات

رأس المال البييئ واالجتماعي
حصــل المــرف عىل رخصة تشــغيلية من 
خــالل مســاهمته يف جهود تعزيز الشــمول 

المــايل تماشــياً مع رؤيــة المملكة 2030

األنشطة

النمو الرشيد يف كافة قطاعات األعمال.

تحسني قدرات الموظفني وفرصهم.

تعزيز المنتجات والخدمات الي تركز عى 
العمالء.

تعزيز الريادة الرقمية للمرصف.

تعزيز البنية التحتية والعمليات والمركزية. 
)الرجاء الرجوع  إىل منظور األعمال من 

صفحات 115-54(

التأثر

االســتمرار يف تنفيذ رؤية 
المرصف ورســالته وأهدافه 

االسراتيجية
تحــرك المــرصف إىل موقع الريادة 

بــأن يصبــح المرصف الرقمي 
الرائــد يف المنطقة.

تعزيز دوره األســايس يف تحقيق 
تنميــة ماليــة مزدهرة وعامل 

مشــارك يف تحقيق رؤيــة المملكة 
2030 مــن دعــم نمو القطاع 

الخاص

المخرجات

39.2 زيادة يف صايف الدخل )بعد الزكاة( 
إىل 14.7 مليار ريال سعودي

34% و 63% زيادة سنوية يف ودائع 
العمالء والتمويل العقاري عى التوايل.

89,000+ يوما تدريبيا للموظفني يف 
القطاعات المختلفة.

زيادة 71% يف درجة مستوى رىض 
الموظفني

72% زيادة يف مؤرش صوت العميل 
عى أساس سنوي. 

9.7 مليون عدد المستخدمني 
للخدمات الرقمية بنسبة 23% عى 

أساس سنوي.

البيئة التشــغيلية

الفكــر المتكامل واالســراتيجية

الحوكمةمشــاركة أصحــاب المصلحة

الرقابــة والتقييم

المهمــة والرؤية
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 محركات القيمة
إن قيمــة المــرف مدفوعــة برؤيته ورســالته )راجع 

نبــذة عــن المــرف - صفحــة 8(؛ ,المشــاركة مع أصحاب 
المصلحــة )راجــع أصحــاب المصلحــة - صفحة 38( 
؛ والتفكــري المتكامــل واالســراتيجية )راجــع التوجيه 

االســراتيجي - صفحــة 48(. إن تبــين عقليــة رأس المــال 
المتعــدد يقــود صياغــة اســراتيجية المرف ويدفعه 

أكــر يف رحلة إعــداد التقاريــر المتكاملة.

 سلسلة النتائج
إن أربــاح المــرف المســتقبلية محــددة بالقيمة 

المكتســبة مــن المســاهمني والمقدمــة إليهــم، وبهذه 
الطريقــة، يحقــق المــرف القيمــة بمرور الوقت بشــكٍل 

مســتدام حيــث يواصــل بناء وتعزيــز العالقات مع 
المجموعــات الرئيســية مــن أصحــاب المصلحة واليت 

يعترهــا المــرف أشــكااًل من "رأس المال".

باإلضافــة إىل رأس المــال المــايل ورأس المــال الفكري، 
تشــمل رؤوس األمــوال األخــرى أيضاً، رأس مال 

المســتثمرين ورأس مــال العمــالء ورأس مــال رشكاء 
األعمــال ورأس مــال الموظفني ورأس المال المؤســي 

ورأس المــال االجتماعــي  )راجــع أصحاب 
المصلحــة يف الصفحــة 38(. ,توفــر رؤوس األمــوال هذه 

مجتمعــة "المدخــالت" ألنشــطة المــرف، مما يتيح 
تحقيــق واســتخالص القيمــة من أصحــاب المصلحة 

الوقت. بمرور 

إن نظــام المــرف لتحويــل رؤوس األمــوال المدخلة 
مــن خــالل أنشــطة األعمال إىل مخرجــات ونتائج وأثر، 
نجــده موضــح يف نمــوذج تحقيــق القيمــة يف الصفحة 

26. ,كل جــزء يتبــع "المدخــالت" هــو جزء من سلســلة 
النتائــج الــيت تمثــل تحقيــق القيمــة يف الوقت الحايل 

وكذلــك عــىل المــدى القصري والمتوســط والطويل عىل 
التوايل.

استكمال الصورة 
ُتســتكمل محــركات األعمــال وسلســلة النتائــج المذكورة 
ســابًقا باألحــداث واالتجاهــات يف بيئــة التشــغيل الداخلية 

والخارجيــة )راجــع ســياق التشــغيل يف الصفحة 29(، 
والحوكمــة الرشــيدة )راجــع الحوكمــة يف الصفحة 142( 

وممارســات إدارة المخاطــر )راجــع إدارة المخاطر يف 
الصفحــة 172( والمراقبــة والتقييــم المســتمّرين ألداء 

المــرف عــىل المــدى القصري والمتوســط والطويل.

وعــىل الرغــم مــن الطبيعــة الحيوية لعمليــة تحقيق 
القيمــة حيــث ترتفــع أو تنخفــض رؤوس األموال 

باســتمرار أو يتــم الحفــاظ عليهــا، ال يــزال المرف يركز 
عــىل زيــادة المخــزون الكي لرأس المــال )راجع منظور 

األعمــال يف الصفحة 54(.

نموذج تحقيق القيمة

نجــح القطــاع المــريف العالمي يف التعايف واالســتقرار 
بشــكل أرسع بكثــري ممــا يمكــن تصوره يف ظــل التوقعات 

الســلبية الخالصــة يف مطلــع عــام 2021، وذلــك بفضل 
االنتعــاش االقتصــادي واتباع سياســة التطعيــم الناجعة 

إىل جانــب العديــد مــن التدخــالت الحكومية األخرى 
الــيت ســاهمت يف الحفــاظ عىل بيئــات العمل التشــغيلية. 

وبينمــا تســببت الجائحــة يف زيــادة الخســائر االئتمانية 
للمــرف بدرجــة كبــرية، فقد أظهــر القطاع المريف 

العالمــي مرونــة كبــرية وواصل تحقيق االســتقرار 
ببــطء وبصــورة تدريجيــة يف ظل تزايــد زخم االنتعاش 
االقتصــادي، عــىل الرغــم من إمكانية عــودة المخاطر 
إىل التفاقــم مــن جديــد مع تراجع مســتويات الدعم 

الحكومــي عــىل نحو تدريجي.

وفيمــا يتعلــق بمــرف الراجحــي، الــذي ُيعد من أكر 
المصــارف اإلســالمية يف العالــم، فقــد كان للتعامل 
االســراتيجي مــع االتجاهــات الصعبة عــىل الصعيد 

العالمــي واإلقليمــي والمحــي والقطاعــي خالل العام 
قيــد المراجعــة أثــر كبري عىل أداء المرف.

االتجاهات العالمية 
اســتمرت األزمــة الصحيــة العالميــة الناجمة عــن الجائحة 

خــالل عــام 2021، حيــث اتســع نطاق تأثــري الجائحة مع 
انتشــار الموجــة الثانيــة والثالثــة وحــى الرابعة يف كافة 
ربــوع العالــم محــذرة المســتثمرين من مغبة اســتمرار 

تداعياتهــا. ومــع ذلــك، فقــد وفرت حــزم الحوافز الكبرية 
المصحوبــة بالتوســع يف برامــج التطعيــم الناجحة 

عــىل مســتوى االقتصــادات المتقدمــة بعض الدعم 
والــدالالت المتوقعــة عــىل النمــو غري المتــكائف، رغم أنها 
لــم ُتجنِّــب الــدول ذات معــدالت التطعيــم العالية اآلثار 

االقتصاديــة واالجتماعيــة الســلبية تماًمــا. ومع ذلك، 
اســتمرت الفجــوة يف مســتويات التعــايف بني الدول 

المتقدمــة والــدول الناميــة ذات الدخــل المنخفض 
يف االتســاع يف عام 2021، إذ ســاهمت المتغريات 
الجيوسياســية العالميــة، ومــن بينهــا التهديدات 

المتبادلــة بــني الواليــات المتحــدة والصني والتوترات 
السياســية بني روســيا والغرب وأجندة السياســات 

الخارجيــة لالتحــاد األورويب، يف تباطــؤ التعــايف االقتصادي 
العالمــي وعرقلــة النمو.

هــذا، وقــد تباينــت معدالت التضخــم بني البنوك 
المركزيــة عــىل مســتوى العالــم، األمر الذي عكس 

بــدوره جهــود التعــايف يف كل دولــة، ممــا أثار المخاوف 
إزاء دخــول االقتصــاد العالمــي يف مرحلــة من مراحل 

انخفــاض معــدالت النمــو والتضخــم المفرط، األمر 
الــذي يذكرنــا بحادثــة "الركــود التضخمي" اليت حدثت 

يف ســبعينيات القــرن المــايض. وقــد فــاق تأثري هذا األمر، 
بجانــب االضطرابــات العالميــة الحاصلة يف سلســلة 

التوريــد، تأثــري جائحــة فريوس كورونا المســتجد 
)كوفيــد-19( باعتبارهــا أكــر المخاطــر الــيت تهدد النمو 

المحــي والمؤســي يف عــام 2021، مــع أن ظهور 
متحــورات أخــرى ُمعديــة من الفــريوس، مثل متحور 
دلتــا ومتحــور أوميكــرون، ربما يكون قد وســع نطاق 

الضغــوط التضخميــة العالميــة. ويف هــذا الســياق، ونظًرا 
للتقلبــات الشــديدة اليت تشــمل انتشــار متحورات 

فــريوس كورونــا المســتجد، أّكد صنــدوق النقد الدويل 
عــىل رضورة أن تواصــل البنــوك المركزية الكــرى التعامل 

بحــرص وتوّخــي الحــذر عند اإلعالن عن السياســات 
النقديــة المســتقبلية لتجنــب نــرش الذعر يف الســوق 

وتفاقــم األوضــاع الماليــة دون مــرر بينمــا يتطلب األمر 
اتخــاذ إجراءات رسيعة.

ال تــزال التوقعــات بشــأن مقاييــس التضخــم عىل المدى 
المتوســط والبعيــد قريبــة من أهداف السياســة يف 

معظــم االقتصــادات. وباإلضافــة إىل التوقعــات براجع 
القــوى التضخميــة، فهــذا يعكس أن اإلجراءات 

المتعلقــة بالسياســات يمكــن أن تعيــد معــدالت التضخم 
إىل الوضــع المســتهدف. وحــى مع اســتمرار معدالت 

التوظيــف دون مســتويات مــا قبــل تفــي الجائحة، فقد 
ارتفعــت معــدالت التضخــم الرئيســية برسعة يف الواليات 

المتحــدة وكذلــك يف االقتصــادات الناشــئة والنامية 
خــالل األشــهر األخــرية، عىل الرغــم من االختالفات يف 
حجــم ضغــوط األســعار. وتعكــس الزيادة يف معدالت 

التضخــم، إىل حــد كبــري، مزيًجا من عــدم التطابق 
والتوافــق بــني العــرض والطلب الناجم عــن الجائحة 

والتطــورات المتعلقــة بالسياســات مــع انخفــاض قيمة 
أســعار الرف، مما ُيســهم يف ارتفاع أســعار الســلع 

المســتوردة يف بعــض الدول.

عــىل المــدى القصري إىل المتوســط، ال تزال السياســة 
الماليــة أساســية لمعالجــة اآلثــار المرتبة عــىل الجائحة 
والمتطــورة يوًمــا بعــد يــوم، وال تزال السياســة المالية 
تيســريية وتتجــه نحــو االســتثمارات طويلــة األجل مثل 

برامــج التحــول الرقمــي وعمليــات التحول المســتدام يف 
العديــد مــن االقتصــادات المتقدمــة، يف حني واصلت 

األســواق الناشــئة والــدول الناميــة تحويــل النفقات نحو 
التصــدي للتحديــات المتعلقــة بالجائحــة. وقد أدى 

ارتفــاع أســعار الفائــدة وانخفاض اإليــرادات الحكومية 
إىل إجهــاد قــدرة الــدول النامية ذات الدخــل المنخفض 

عــىل تقديــم الدعــم المــايل وخدمة ديونهــا، مما يوضح 
أن انخفــاض العجــز ال يمكــن أن يحــدث يف الغالــب إال من 

خــالل خفــض معدالت اإلنفاق. وبشــكل عــام، بينما ال 

سياق التشغيل
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تــزال السياســة الماليــة داعمــة يف ظــل انخفاض العجز 
يف عــام 2021 بنحــو نقطتــني مئويتــني مــن الناتج المحي 

اإلجمــايل يف المتوســط، إال أنهــا ال تــزال أعــىل بكثري من 
مســتويات مــا قبــل الجائحــة، خاصة يف االقتصادات 

المتقدمــة. ومــن المتوقــع أن ينخفــض العجــز بصورة 
أكــر بمقــدار 3 نقــاط مئويــة تقريًبــا يف عام 2022 وأن 

يعــود إىل مســتويات مــا قبــل الجائحــة بحلول عام 2026.

وكانــت االســتجابة لنمــو وانتشــار العمالت المشــفرة من 
أهــم أولويــات صناع السياســات والجهــات الرقابية يف 

عام 2021، إذ شــهدت أســواق األصول المشــفرة نمًوا 
رسيًعــا وتداخلــت مــع األجــزاء الرئيســية للنظام النقدي 
والمــايل العالمــي، إال أن أســعار األصول المشــفرة ظلت 

متقلبــة للغايــة. عــالوة عــىل ذلك، وصــل حجم معامالت 
األصول المشــفرة إىل مســتويات حرجة عىل مســتوى 

االقتصــاد الــكي يف بعض األســواق الناشــئة، وغالًبا 
مــا تكــون بمســتوى مرتفــع يماثل مســتوى معامالت 

األســهم المحليــة. كمــا يظل اإلطــار التنظيمي الســليم 
لألصــول المشــفرة وأســواق التمويــل الالمركزية من 

األولويــات الرئيســية يف أجنــدة السياســة العالمية.

بــدأت األســواق الماليــة يف جميــع أنحــاء العالم يف دمج 
مخاطــر وفــرص التحــول المناخــي ضمــن عملية اتخاذ 

القــرارات االســتثمارية، مــع تحول السياســات نحو 
القضايــا االجتماعيــة والبيئيــة طويلــة األجــل. ويف عام 

2021، أصــدرت األمــم المتحــدة خارطة طريــق عالمية 
تتضمــن مجموعــة مــن 150 الزتاًمــا وتخصيص 400 
مليــار دوالر أمريــيك مــن أجــل دعم كل مــن عمليات 

التحــول يف مجــال الطاقــة ووصــول الجميــع إليها بحلول 
عــام 2030 وكذلــك تحقيــق الحيــاد الكربــوين بحلول عام 

2050. وقــد أوىص صنــدوق النقــد الــدويل بعدد من 
المبــادرات الــيت يمكــن أن تســاعد يف دفــع عجلة التحول 

المقــرح يف مجــال الطاقــة بصــورة عادلة، مع الركز 
أيًضــا عــىل تقديــم 100 مليــار دوالر أمرييك ســنويًا لتمويل 

المبــادرات المناخيــة، وهــو مــا وعدت به الدول ذات 
الدخــل المرتفــع دول العالــم ذات الدخــل المنخفض 

منــذ عام 2009.

ال يــزال الديــن الحكومــي العالمــي عند مســتوى قيايس، 
فقــد بلــغ أقــل بقليــل من 100% مــن الناتج المحي 
اإلجمــايل يف عــام 2021، ومــن المتوقــع أن ينخفض 

بشــكل طفيــف وبصــورة تدريجيــة حى عام 2026. وقد 
ســاعدت عمليــات الــرشاء الكبرية للديــن الحكومي 
مــن قبــل البنــوك المركزيــة، خاصة يف االقتصادات 
المتقدمــة، ومــن قبــل القطــاع المريف المحي يف 

احتــواء تكلفــة االقــراض الجديــد. وأدى تراكم الديون 
إىل حاجــة العديــد مــن الــدول النامية ذات الدخل 

المنخفــض إىل مزيــد مــن المســاعدات الدولية، كما 
احتاجــت بعــض الــدول إىل إعــادة هيكلة الديون.

اســتمرت مبــادرة تعليــق ســداد خدمة الدين، اليت 
أطلقتهــا دول مجموعــة العرشين يف ســبيل مســاعدة 

الــدول األفقــر يف العالــم مــن خالل تعليق ســداد خدمة 
الديــن مؤقًتــا يف عــام 2020، حى ديســمر 2021. وتِبع 

ذلــك اإلعــالن عن اإلطــار المشــرك لمجموعة العرشين 
لمســاعدة الــدول ذات الدخــل المنخفــض عىل إعادة 

هيكلــة ديونهــا والتعامل مع اإلعســار ومشــاكل الســيولة 
طويلــة األمــد. كمــا قــام المجتمع الدويل بتوســيع نطاق 

دعمــه المــايل، بمــا يف ذلك اإلقــراض الطارئ من صندوق 
النقــد الــدويل وتخصيــص 650 مليــار دوالر أمرييك 

لحقــوق الســحب الخاصــة، إىل جانــب تخصيــص 21 مليار 
دوالر أمريــيك مبــارشة للــدول ذات الدخــل المنخفض. 

وقــد الــزتم قــادة مجموعــة العرشين بدعم الدول ذات 
الدخــل المنخفــض بإقراضهــم نحــو 100 مليار دوالر 

أمريــيك مــن حقــوق الســحب الخاصــة لتعظيم هذا األثر 
بشــكل كبــري. ومــع انتهــاء مبادرة تعليق ســداد خدمة 

الديــن يف عــام 2022، يجــب أن تهــدف الدول ذات 
الدخــل المنخفــض إىل االســتفادة من اإلطار المشــرك 
للحصــول عــىل التمويــل الــالزم لها مــن صندوق النقد 

الدويل.

يف حــني بــدأت معظــم القطاعــات مســرية التحول الرقمي 
قبــل تفــي الجائحــة، إال أن تفــي الجائحــة والقيود 
المفروضــة عــىل التنقل بســببها وعدم المســاواة يف 

ســوق العمــل دفــع غالبية المؤسســات إىل ترسيع 
وتــرية عمليــات التحــول الرقمي واألتمتة خالل أشــهر 
أو حــى ســنوات، وأثمــر ذلــك عن نمــو إنتاجية قطاع 

الخدمــات خــالل عــام 2021. وقــد قامت الرشكات يف 
جميــع أنحــاء العالــم بأتمتــة العمليــات وتعديل نماذج 

األعمــال واعتمــاد التقنيــات الناشــئة، بما يف ذلــك تقنيات 
الــذكاء االصطناعــي والجيــل الخامــس واالتصال المعزز 

والحوســبة الحّدية وإنرنت الســلوكيات والحوســبة 
الكميــة وسلســلة الكتــل "blockchain" واألمن 

الســيراين وتعزيــز القدرات البرشية والحوســبة الســحابية 
الموزعــة والواقــع االفرايض والواقــع المعزز وأتمتة 

العمليــات الروبوتيــة وغريهــا الكثري.

سياق التشغيل

االستفادة من 
التمويل لتحقيق 
مستقبل مزدهر
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انتعشــت أســعار األســهم يف أسواق األســهم العالمية 
رغم االضطرابات األخرية اليت شــهدتها األســواق، 

وذلك بســبب االنخفاض الشــديد يف األســعار الحقيقية 
وقــوة األربــاح. وقــد ظلت الفوارق االئتمانية يف ســوق 

ســندات الــرشكات، والــيت تعتر مقياًســا لمخاطــر التخلف 
عــن الســداد يف الســوق، ضيقة، ممــا يعكس نظرة 

المســتثمرين اإليجابيــة بشــأن التوقعــات االئتمانيــة يف 
ظــل الســيولة الكبرية والدعم المســتمر للسياســات. 

ويبــدو أن المســتثمرين أصبحــوا أكــر حــذًرا إىل حد ما، 
حيــث طالبــوا بمزيــد من الحماية ضــد االنخفاضات 

الكبرية يف أســواق المخاطر وســط زيادة الشــكوك 
المحيطــة بالتوقعــات االقتصاديــة. ووفًقــا لصندوق 

النقــد الــدويل، يشــري ارتفاع تقييمات األســهم وزيادة 
حساســية أســعار األســهم ألسعار الســندات الحكومية 
إىل إمكانية إعادة تســعري أســواق األســهم بدرجة كبرية 

يف حالــة إعــادة التقييــم المفاجــئ للتوقعــات االقتصادية 
أو حــدوث تغــريات غري متوقعة يف السياســات.

فيمــا يتعلــق برضائــب الرشكات، أقر قــادة مجموعة 
العرشيــن مبــادرة عالميــة تدعمهــا 136 دولة يف عام 

2021 لفــرض حــّد رضيــي بنســبة 15% كحد أدىن عىل 
الــرشكات متعــددة الجنســيات الــيت تتجاوز إيراداتها 

الســنوية 865 مليــون دوالر أمريــيك. وتهــدف االتفاقية 
إىل الحــد مــن الفوائــد الــيت تحققها الــرشكات الكبرية 

الــيت تحــول أرباحهــا إىل الخارج إىل المــالذات الرضيبية، 
إذ يزعــم مؤيــدو االتفــاق أن هــذا الترف من جانب 

الــرشكات أدى إىل تقليــل حجــم اإليــرادات الرضيبية اليت 
تســتطيع الــدول تحصيلها.

يقــّدر صنــدوق النقــد الدويل أن اإلصالحات الشــاملة 
المعــززة للنمــو والــيت تشــمل المنتجات والقــوى العاملة 

واألســواق الماليــة يمكــن أن تعزز النمو الســنوي يف 
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي اإلجمايل بأكر من 

نقطــة مئويــة واحدة يف األســواق الناشــئة واالقتصادات 
الناميــة خــالل العقــد المقبــل. ويف ظل انخفاض أســعار 
الفائــدة الحقيقيــة، يمكــن أن تــؤدي الزيادات الصغرية 

يف النمــو االقتصــادي إىل آثــار كبــرية للغاية عىل اســتدامة 
الديــن. هــذا، وقــد أدى النمــو الكبري يف اإلنفاق األرسي 

وإعــادة تجديــد المخزون وتنامــي معدالت اإلنفاق 
الرأســمايل خالل عام 2021 إىل دعم النشــاط االقتصادي 

العالمــي يف تحقيــق االســتقرار عىل المدى المتوســط، 
ومــن المتوقــع أن يــؤدي االنتعــاش االقتصادي الجيد 

وزيــادة حجــم التجارة واالســتثمارات إىل عودة 
االقتصــادات العالميــة إىل الوضــع الطبيعــي يف عام 2022.

 االتجاهات اإلقليمية
كانــت هنــاك مــؤرشات واضحة عىل انتعاش النشــاط 

التجــاري والظــروف الماليــة العالميــة الداعمة بفضل 
األنظمــة المرفيــة المرنــة يف مختلــف أنحــاء منطقة 

الرشق األوســط وآســيا الوســطى، إال أن مخاطر مثل قلة 
فــرص التوظيــف وزيــادة أوجه عدم المســاواة تراكم 

بصــورة غــري متكافئة أيًضا.

وقــد أدت المجموعة الواســعة من االســتجابات 
السياســية يف جميــع أنحــاء المنطقــة دوًرا فاعــاًل يف 

حمايــة ســبل كســب العيــش وحماية الفئات الســكانية 
الضعيفــة المعرضــة للخطــر والحد مــن المخاطر 
االقتصاديــة والمرفيــة والمؤسســية. وأقدمت 

بعــض دول المنطقــة، مثــل ســلطنة ُعمــان، عىل اتخاذ 
تدابــري جديــدة يف عــام 2021 لدعم المنشــآت الصغرية 

والمتوســطة وكذلــك األرس الضعيفــة، يف حــني ظلت 
تدابــري اإلنفــاق الطارئــة المتبعــة يف الدول األخرى عىل 

حالهــا كمــا هــي أو تــم تخفيضهــا أو إنهاؤهــا. كذلك، ظلت 
بعــض تدابــري دعــم الســيولة النقدية غري األساســية، واليت 

لــم ُتخصــص لهــا بنــود مبارشة يف المزانية، مســتمرة.

ال تــزال أســعار الفائــدة الرســمية منخفضــة يف العديد 
مــن الــدول. وقــد انتهت مدة بعض اإلجــراءات المالية 

الكليــة المطبقــة، مثــل برنامــج ضمانــات التمويل 
واإلعفــاء مــن رســوم المعامالت اإللكرونيــة يف المملكة 
العربيــة الســعودية. كمــا تــم تمديــد إجراءات أخرى مثل 

المســاعدات والضمانــات االئتمانيــة وتأجيــل دفعات 
التمويــل يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ال تــزال التوقعــات المســتقبلية للمنطقــة لعــام 2022 
واعــدة وتبــرش بالخــري، إذ ستســتفيد الدول المصدرة 

للنفــط، وال ســيما دول مجلــس التعــاون الخليجي، 
مــن ارتفاع أســعار النفــط وانتعاش الطلــب العالمي، 

وســتمتد اآلثــار إىل بــايق دول المنطقــة. وبينما تســتعد 
المنطقــة لرحلــة جديــدة يف عالــم مــا بعــد الجائحة، تتيح 
األزمــة فرًصــا يمكــن أن تــؤدي إىل انتعاش تحويل يتســم 
باقتصــادات أكــر مرونة وشــمولية واســتدامة. وبالتايل، 

ســيتطلب األمــر تحقيق الشــمولية يف السياســات 
المحليــة واالســتفادة مــن أوجه التــآزر لتمكني هذا 
التحــول. كمــا ســيكون التعاون اإلقليمــي والعالمي 
يف غايــة األهميــة لتوزيــع اللقاحات واالســتفادة من 

برامــج التحــول الرقمــي والتكيــف مع التغــريات المناخية 
والتحــول إىل الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة لتعزيز آفاق 

النمــو عــىل المــدى المتوســط يف المنطقة.
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يبــدو أن هنــاك تفــاوت يف االنتعــاش االقتصادي يف 
المناطــق أخــرى حــول العالم، فقــد انخفضت ثقة 

المســتهلكني يف أوروبــا مــع اســتمرار الجائحة وحدوث 
االضطرابــات يف سلســلة التوريــد وارتفاع أســعار الطاقة 
ونقــص العمالــة، األمــر الذي ســاهم يف اختالل التوازن. 

وقــد أدى التوزيــع الرسيــع للقاحات والتحفــز الحكومي 
القــوي والرفــع الرسيــع للقيود يف الواليــات المتحدة 
إىل دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي، إال أنه ظل دون 

مســتويات توقعــات مــا قبــل الجائحــة بنهاية عام 2021.

ومــن ناحيــة أخــرى، دخل االقتصــاد الصيين مرحلة 
متقدمــة يف رحلــة التعــايف مــن تداعيــات جائحة فريوس 

كورونــا المســتجد، مــع انخفــاض الطلب المحي 
الــذي ُيعوضــه األداء القــوي يف مجــال التصدير. ومع 

ذلــك، تزايــد االســتثمار واالقراض بشــكل ُمفرط خالل 
الجائحــة، ممــا دفــع الحكومــة الصينيــة إىل فرض قيود 

أكــر رصامــة عــىل القطاع العقــاري والقطاع الخاص 
وأســواق الطاقــة والبيئــة. وقد أدى ذلك إىل مشــاكل يف 

المــالءة الماليــة لكــرى الــرشكات الصينيــة العاملة يف 
القطــاع العقــاري، وتجــددت المخاوف بشــأن االنكماش 
االئتمــاين المحتمــل. ويبــدو أن ديــون مطوري العقارات 

الصينيــني تبــدو كبــرية بمــا يكفــي لتدهور االقتصاد 
الوطــين، ولكــن هنــاك عــدة عوامــل يمكن أن تحد من 

الركــود العقــاري وكذلك القالقــل والتهديــدات المتعلقة 
بخطــر انعــكاس التأثــريات الماليــة عىل الســوق العالمية. 

كمــا ظهــرت كذلــك مخاطر حــدوث فقاعة عقارية 
عالميــة يف عــام 2021، حيــث أدى ارتفــاع الطلب عىل 

اإلســكان إىل ارتفاع أســعار العقارات إىل مســتويات 
تاريخيــة قياســية، كان آخرهــا يف منتصــف الســبعينيات 

ومنتصــف العقــد األول مــن األلفيــة الجديدة، قبل 
فــرات الركود الكرى.

 االتجاهات المحلية
كان االرتفــاع الكبــري يف أســعار النفــط من الدوافع 

الرئيســية لتعزيــز االنتعــاش االقتصــادي القــوي يف مختلف 
قطاعــات المملكــة، كمــا منــح ذلــك الحكومة القدرة عىل 

الحفــاظ عــىل سياســة االنضباط المايل. وتوســع القطاع 
غــري النفطــي مــع زيــادة اإلنتاج واألعمــال الجديدة يف ظل 

هــذه الظــروف االقتصاديــة المحّســنة وتخفيف القيود 
الــيت ُفرضــت بســبب جائحة )كوفيــد19-( خالل النصف 

األخــري من العام.

ارتفعــت معــدالت الطلــب عــىل النفط الخــام بدرجة كبرية 
يف عــام 2021 حــني قــررت منظمــة الدول المصدرة 

للنفــط )أوبــك( وحلفاؤهــا )أوبك بلــس( تمديد خفض 
اإلنتــاج حــى شــهر إبريــل، ونجحت يف إعادة التوازن إىل 

ســوق النفــط العالمــي، وقلصــت حصص المخزون، 
وارتفعــت األســعار مــع تعايف الطلــب. ويف النصف الثاين 
مــن عــام 2021، قــررت دول منظمة أوبــك وحلفاؤها 

)أوبــك بلــس( زيــادة حصص اإلنتاج بعــد ارتفاع معدالت 
الطلــب العالمــي نظــًرا لتخفيــف القيــود المفروضة 

بســبب جائحــة )كوفيــد19-(. ويف إطار اتفاقيــات منظمة 
أوبــك بلــس يف عــام 2021، ارتفــع متوســط اإلنتاج اليومي 

للمملكــة وكذلــك متوســط الصــادرات اليومية، عىل 
الرغــم مــن التخفيضــات االختياريــة يف اإلنتاج. ويف ظل 
الخطــط الراميــة إىل زيــادة إنتــاج المملكــة يف أوائل عام 

2022 وفًقــا التفاقيــة منظمــة أوبــك بلس، فإن تعايف 
الطلــب العالمي وتحّســن سالســل التوريــد العالمية 

سينعكســان بشــكل إيجــايب عــىل االقتصاد المحي يف 
العــام المقبل.

ويف بيــان المزانيــة العامــة للعــام المــايل 2022، توقعت 
المملكــة العربيــة الســعودية نمــو الناتــج المحي اإلجمايل 

بنســبة 2.9% يف عام 2021 بســبب ارتفاع أســعار 
النفــط وزيــادة معــدالت الطلب المحي عــن التقديرات 

المتوقعــة. وتتوقــع المملكــة نمــو الناتــج المحي 
اإلجمــايل بنســبة 7.4% يف عــام 2022 مدعوًمــا بارتفاع 
أســعار وإنتــاج النفــط وزيادة معــدالت الطلب المحي 

والخارجــي، إىل جانب تحســن سالســل التوريــد العالمية. 
وتشــري تقديــرات الموازنــة لعــام 2022 إىل أن إجمايل 

اإليرادات ســيصل إىل 1,045 مليار ريال ســعودي، بزيادة 
قدرهــا 12.4% مقارنــة باإليــرادات المتوقعــة لعام 2021.

تتوقــع المملكــة تحقيــق أول فائــض يف مزانيتهــا بنســبة 
2.5% مــن الناتــج المحــي اإلجمــايل يف عام 2022، إذ 
ُيتوقــع أن ترتفــع اإليــرادات نتيجــة تعايف أســعار النفط 
وارتفــاع حجــم إنتــاج النفط الخام وترشــيد اإلنفاق، 

فضــاًل عــن ارتفــاع العوائد الرضيبيــة. ويف حال تحقق 
ذلــك، ســيكون هــذا الفائــض هو األول منذ انهيار أســعار 

النفــط يف عــام 2014. وســيتم توجيــه هذا الفائض 
المــايل لتعزيــز االحتياطيــات الحكوميــة ودعم صناديق 

سياق التشغيل
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التنميــة الوطنيــة وصنــدوق االســتثمارات العامة، مع 
توجيههــا نحــو ترسيــع تنفيــذ بعض الرامج والمشــاريع 

االســراتيجية ذات األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة، أو 
التوجــه نحــو ســداد الديــن العام جزئًيــا بناًء عىل ظروف 

الســوق. ومــن المتوقــع أن تتحســن مؤرشات الدين 
العــام يف عــام 2022 لتنخفــض إىل 25.9% مــن الناتج 

المحــي اإلجمــايل، بعــد أن كانــت 29.2% يف عام 2021. 
وقــد وصلــت معــدالت التضخــم إىل 3.3% خالل عام 

2021، ومــن المتوقــع أن تنخفــض يف عــام 2022 إىل 
1.3% مــع تــاليش أثر زيــادة رضيبة القيمــة المضافة.

تعــد العنــارص الرئيســية البــارزة يف بيــان المزانية العامة 
للعــام المــايل 2022 داللــة عىل التحســن التدريجي يف 
كافــة المقاييــس االقتصاديــة والمالية الرئيســية، مع 

االســتمرار يف اعتمــاد نهــج متحفــظ عنــد إعداد موازنة 
اإليــرادات النفطيــة وغــري النفطية. وهذا من شــأنه أن 
يدعــم الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل اســتدامة النمو 

االقتصــادي. ووفًقــا لبيــان المزانيــة العامة، مــن المتوقع 
أن تظــل البنــود المتعلقــة بقطاعــات التعليــم والصحة 

والقطــاع العســكري إىل جانــب البنــود العامة هي 
األهــداف الرئيســية لإلنفــاق يف عام 2022.

مــن المتوقــع أن يقــود القطــاع الخاص النمو 
االقتصــادي وتوفــري فــرص العمــل يف عام 2022 مدفوًعا 

باالســراتيجية الوطنيــة لالســتثمار، وهــي أحد عوامل 
التمكــني الرئيســية لتحقيــق مســتهدفات رؤية 2030، 
بمــا يف ذلــك زيــادة مســاهمة القطــاع الخاص يف الناتج 
المحــي اإلجمــايل إىل 65%، وخفــض معــدالت البطالة 
إىل 7%، وزيــادة مســاهمة الصــادرات غــري النفطية يف 

الناتــج المحــي اإلجمــايل مــن 16% إىل 50%، وتعزيز 
مكانــة المملكــة ضمــن أفضــل عــرش اقتصادات يف مؤرش 

التنافســية العالميــة بحلــول عام 2030.

وعــىل الصعيــد المحــي يف المملكــة، انصــب الركز يف 
السياســات يف عام 2021 عىل رفع مســتويات االســتثمار 

للمســاعدة يف تحقيــق أهــداف التنويــع االقتصادي 
وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخاص. وواصلــت الحكومة 

جهودهــا لزيــادة تطوير أســواق الدين واألســهم، وزيادة 
معــدالت االســتثمارات المحليــة )برنامج رشيك(، 

وزيــادة حجــم االســتثمارات األجنبيــة المبارشة يف البالد 
لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030 من خــالل مراجعة األطر 

التنظيميــة. ويف إطــار رؤيــة 2030، واصلــت الحكومة 
الســعودية اإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة من خالل 

مبــادرات مثــل برنامــج االســتدامة المالية، والذي ُيعد 
آليــة تخطيــط مــايل متوســطة األجــل تهدف إىل الحفاظ 
عــىل الماليــة العامة وســبل اســتدامتها وكذلــك تحقيق 

مزانيــة عامــة متوازنــة، مع تعزيز سياســات االنضباط 
المــايل وضبــط مســتويات العجــز يف المزانية العامة.

ومــع إطــالق رؤيــة 2030 لتطويــر وتنويع االقتصاد 
الســعودي، واصلــت المملكــة جهودهــا لزيادة الصادرات 
غــري النفطيــة للحــد مــن االعتماد عــىل المبيعــات النفطية، 

وزيــادة معــدالت االســتثمارات األجنبيــة المبارشة من 
3.8% إىل المتوســط العالمــي البالــغ 5.7% مــن الناتج 

المحــي اإلجمــايل بحلــول عام 2030. وقد شــهد قطاع 
الرعايــة الصحيــة تحــوالت واســتثمارات كبرية، بما يف 

ذلــك إطــالق برنامــج تحــول القطــاع الصحي، يف إطار رؤية 
2030. كمــا تضمنــت المبــادرات غــري النفطية األخرى 

الــيت أعلنــت عنهــا وزارة الماليــة يف المزانيــة العامــة للعام 
المــايل 2021 العديــد مــن الرامج، مــن بينها الرامج 

التقنيــة واللوجســتية والعقاريــة وبرنامــج "صنع يف 
الســعودية" وبرنامــج التخصيص.

ومن المتوقع أن يؤدي اســتمرار تدشــني المشــاريع 
الضخمــة، مثــل مــرشوع مدينــة نيوم الذكية 

المســتقبلية ومــرشوع البحــر األحمــر ومرشوع القدية 
الرفيهــي الضخــم ومــرشوع أماال الســياحي الفاخر، إىل 

تعزيــز معــدالت النمــو يف القطاعــات الناشــئة مثل الرفيه 
والســياحة، وكذلــك توفــري فرص اســتثمارية مواتية 

يف جميــع أنحــاء المملكــة. وعــىل إثر ذلك، شــهد الناتج 
المحــي اإلجمــايل غــري النفطــي نمًوا بنســبة 4.8% يف عام 

2021، ومــن المتوقــع أن ينمــو القطــاع الخاص بوترية 
أعــىل لقيــادة النمــو االقتصــادي وتوفري فرص عمل يف 

عام 2022.

واصلــت المملكــة أيًضــا تعزيز جهودهــا المبذولة 
فيمــا يتعلــق بقضايــا المنــاخ وحمايــة البيئــة من خالل 

تدشــني مبــادرة الســعودية الخــرضاء، وتوحيد كافة 
جهــود االســتدامة يف المملكــة مــن خالل خارطة 

طريــق واضحــة المعالــم وطموحــة لزيادة االعتماد 
عــىل الطاقــة النظيفــة وموازنة تأثــري الوقود األحفوري 

وتحقيــق األهــداف العالميــة لمكافحــة التغــري المناخي. 
وهنــاك أكــر مــن 60 مبــادرة للبيئــة والطاقــة النظيفة قيد 

التنفيــذ يف المملكــة لتحقيــق األهــداف الثالثــة لمبادرة 
الســعودية الخــرضاء، ومــن بينها خفــض االنبعاثات 
الكربونيــة بمقــدار 278 مليــون طن ســنويًا بحلول 

عــام 2030، وال يــزال هــذا من األهداف الرئيســية يف 
مســرية المملكــة لتحقيــق الحيــاد الكربــوين بحلول عام 
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ويف ظــل اســتمرار التحــوالت يف بيئــة التشــغيل المحلية 
نتيجــة جهــود التحــول الرقمــي، ال تــزال المملكة تهدف 
إىل أن تصبــح مركــًزا إقليمًيــا للتقنيــات الناشــئة والتحــول 

الرقمــي، مــع تحقيــق الحكومة إلنجــازات نوعية من 
خــالل خارطــة طريــق ُتســتخدم يف قياس وتعريف 

االقتصــاد الرقمــي الجديد.

وتتفــاوض المملكــة مــع العديــد من الدول، ومــن بينها 
الواليــات المتحــدة والهند وأســراليا والصني، بشــأن 

اتفاقيــات التجــارة الحــرة المحتملــة، إذ تهــدف إىل تصدير 
الخدمــات، بمــا يف ذلــك الخدمات المهنيــة والمالية 

وخدمــات االتصــاالت والخدمــات الريدية وكذلك 
خدمــات النقــل واإلعالم واإلنشــاءات والمقاوالت 

والتعليــم والتدريــب والســفر والســياحة والخدمات 
البيئيــة والخدمــات الرفيهية.

ســجل مــؤرش مديــري المشــريات )PMI( يف المملكة 
 IHS Markit العربيــة الســعودية الصــادر عــن وكالة

يف شــهر ديســمر أدىن درجة له عند 53.9 منذ شــهر 
مارس، مما يشــري إىل وجود تحســن قوي يف ظروف 

التشــغيل لــدى القطــاع الخــاص غري النفطــي. بينما 
كشــفت نتائــج مــؤرش ثقــة المســتهلك الرئيي )PCSI( يف 

المملكــة العربيــة الســعودية لشــهر ديســمر 2021 عن 
مخــاوف بشــأن االنتشــار العالمــي لمتحور أوميكرون، 
ممــا أدى إىل تباطــؤ ملحــوظ يف نمــو األعمــال التجارية 

الجديدة.
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 االتجاهات الخاصة بالقطاع
اســتمرت أســواق التمويل اإلســالمي يف النمو يف عام 

2021، يف ظــل اســتمرار النمــو يف الطلــب عــىل المنتجات 
المتوافقــة مــع الرشيعة اإلســالمية. وُيتوقع اســتمرار 
نمــو التمويــل اإلســالمي يف عــام 2022 وما بعده إىل 

جانــب الحفــاظ عــىل اتجــاه النمو القائم منــذ فرة طويلة. 
كذلــك، مــن المتوقع اســتمرار معــدالت نمو القطاع 

عــىل جميــع األصعــدة، بما يف ذلك الخدمــات المرفية 
والصكــوك والتكافــل والتأمــني، مع اســتفادة هذا النمو 
مــن السياســات الحكوميــة الداعمــة الــيت تعكس الطلب 

القــوي والمزتايــد عىل هــذه المنتجات.

عــىل الرغــم من الظــروف االقتصاديــة الصعبة، فمن 
شــأن الطلــب المحــدود والدخــل المتاح أن يدعما 

المبيعــات ويزيــدا مــن متوســط أســعار البيع، إذ يتوقع 

اســتمرار نمــو التمويــل العقــاري بفضل ظــروف التمويل 
المواتيــة والمحفــزات الحكوميــة. باإلضافــة إىل ذلك، 

فــإن الفائــض المتوقــع يف الماليــة العامة من شــأنه 
ترسيــع تنفيــذ بعض الرامج والمشــاريع االســراتيجية 

ذات األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعية.

ســيدعم جــودة األصــول القوية النمــو االئتماين القوي، 
الــذي سيســتفيد مــن نمــو التمويل العقاري والمشــاريع 

الرأســمالية الــيت ُأطلقــت تحــت مظلة صندوق 
االســتثمارات العامــة ومشــاركة القطــاع الخاص يف 

االســتثمارات المتعلقــة بتحقيــق رؤية 2030. وســتحافظ 
البنــوك عــىل اســتقرار المــوارد المالية وكفاية رؤوس 

األمــوال. كمــا إن ارتفــاع معدالت األرباح من شــأنه أن 
يدعــم ربحيتها.

ولــن يكــون ســعر الفائــدة بني البنوك يف لنــدن )الليبور(، 
الــذي يمثــل ســعر الفائــدة المرجعــي العالمي، متاًحا 

للمعامــالت الماليــة اعتبــاًرا مــن 31 ديســمر 2021، حيث 
سُيســتغىن عنــه تدريجًيــا يف جميــع أنحــاء العالم بعد 

عقــود مــن الهيمنــة. وتتجــه المملكة العربية الســعودية 
 )SOFR( إىل اعتمــاد معــدل التمويــل الليــي المضمون

المعتمــد مــن قبــل االحتياطي الفيدرايل.

يقــرب موعــد تنفيــذ معاييــر متطلبــات لجنة بازل 
الرابعــة يف ينايــر 2023 برسعــة، إذ تتوقــع البنــوك معرفة 

اإلجــراءات المطلوبــة منهــا يف عام 2022. وتلزتم 
الجهــات الرقابيــة برضورة اســتكمال اإلصالحات 

النهائيــة، عــىل الرغــم مــن أن بعض البنوك لديها شــكوك 
بشــأن التوقيــت. وقــد ُأرجــئ التنفيذ مرة بســبب تفي 
جائحــة )كوفيــد19-( وقــد يتأخر أكر بســبب اإلجراءات 

التنظيميــة.

وفيمــا يتعلــق بالــرشاكات بــني القطاعــني العام والخاص، 
ُنفــذت العديــد مــن مشــاريع البناء والتملك والتشــغيل 

ونقــل الملكيــة الناجحــة يف جميــع أنحــاء المملكة، ال 
ســيما يف قطاعــي الطاقــة والميــاه. وعالوة عىل ذلك، 

فقــد اســتعانت قطاعــات، مثــل إدارة النفايات والمرو 
ومشــاريع النقــل الجماعــي المماثلــة، بالقطــاع الخاص يف 

جميــع مراحــل سلســلة القيمــة أو خططت لالســتعانة 
به.

وقــد أدت التدابــري الحكوميــة الداعمــة لتعزيز اســتدامة 
قطــاع المنشــآت الصغــرية والمتوســطة، مثل برنامج 

كفالــة وصنــدوق التنميــة الوطــين وبرنامــج دعم تمويل 
القطــاع الخــاص، إىل إعــادة تفعيــل التســهيالت االئتمانية 

المقدمــة إىل المنشــآت الصغــرية والمتوســطة يف عام 
2021، واليت شــهدت نمًوا بنســبة 28% عىل أســاس 

ســنوي وفًقــا للبنــك المركزي الســعودي. كما أشــار البنك 
المركــزي الســعودي، يف بدايــة الربــع الرابع واألخري من 

عــام 2021، إىل أن قطاعــات التجــارة )16.7%( والصناعــة 
)8.3%( واإلنشــاءات )5.0%( هــي األكر عرضــة للمخاطر. 

وبالنســبة للبنــوك، تتمثــل أبــرز المخــاوف من تمويل 
هــذه القطاعــات يف انتشــار موجــات جديدة من فريوس 

كورونــا المســتجد واضطــراب سلســلة التوريد وتوقف 
األعمــال نتيجــة ذلك وشــح المــواد ونقص القوى 

العاملة.

وبشــكل عــام، كانــت تكلفــة الموارد الماليــة يف المملكة 
العربيــة الســعودية هــي األقل عىل مســتوى دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي يف عــام 2021 بســبب الزيادة 
الرسيعــة يف حجــم الودائــع لدى البنوك الســعودية. ومن 

المتوقــع أن يســتقر نمــو الودائــع لعــام 2022، إىل جانب 
النمــو الرسيــع يف التمويــل، مــا من شــأنه أن يدفع البنوك 

إىل دخــول ســوق الديــن. ومــن المتوقع أن تتحرك 
معــدالت الربــح جنًبــا إىل جنــب مــع االحتياطي الفيدرايل 

األمريــيك، وبالتــايل زيــادة تكلفة المــوارد المالية.

وختاًمــا، سيســهم اســتمرار التعــايف االقتصادي يف دعم 
الربحيــة وجــودة األصــول وانخفاض خســائر التمويل 

يف القطــاع المــريف. ومن شــأن زيــادة قوة المراكز 
الرأســمالية وتحّســن احتياطيــات خســائر التمويل 
والســيولة الكافيــة أن تحمــي العمليــات االئتمانيــة 
للقطــاع المريف الســعودي. وســيؤدي انخفاض 

معــدالت الربــح وارتفــاع تكلفــة المخاطــر الناتجة عن 
اإللغــاء التدريجــي للحوافــز الحكوميــة إىل الضغــط عىل 

الربحيــة، وهــو مــا ســُيعوض جزئًيا من خالل التوســع يف 
التمويــل وزيــادة هوامــش الربح والحــد من انخفاض 

القيمــة وتكاليــف المخصصات.
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مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيني
تؤثــر االتجاهــات الناشــئة يف بيئــة التشــغيل )راجــع ســياق التشــغيل يف الصفحــة 29 للحصــول عــىل التفاصيل( يف قدرة 

المــرف عــىل تقديــم القيمــة ألصحــاب المصلحــة، ويف المقابــل أيًضــا اســتخالص القيمــة منهم بطريقة مســتدامة 
عــىل المــدى الطويــل. لهــذا الســبب، يــرى المرف أنه مــن الرضوري تحديــد مجموعات أصحــاب المصلحة اليت 

تمثــل بالنســبة لــه األهميــة األكــر، وكذلــك فهــم وإدراك أهميــة المــرف بالنســبة إليهم. هــذه المعلومات الهامة 
مــن شــأنها المســاعدة يف صياغــة االســراتيجية المناســبة للمســتقبل واســتمرار المــرف يف تقديــم أفضــل قيمة لهم 

الوقت.  بمرور 

العمل الموظفونرشكاء  العمالء

ــات التنظيمية لمجتمعالجهــات الحكوميةالهيئ لبيئةا ا

المستثمرون

أصحاب المصلحة

1234
 تجميــع المالحظات اإلبالغ

واالنطباعــات عن األداء
 تحديد أو إعــادة تقييم 

 مجموعــات أصحاب 
 المصلحــة وكذلك تحديد 

المشــاكل ذات األولوية

لتخطيط   ا
لتحســني المشاركة

8765
 تنفيذ السياســات 

واإلجراءات 
تطوير السياســات

واإلجراءات
لمعالجة المشــاكل 

 تقييــم النتائج 
والفعالية

 التواصل 
التواصل  وإعادة 
الرضورة حسب 

10
تنفيذ السياســات 

واإلجراءات
مراقبــة فعاليــة عمليات 

التواصل والمشــاركة

9

أصحاب المصلحة

GRI43-102 GRI42-102 ,40-102

يف حــني أن نطــاق أصحــاب المصلحــة القادرين عىل 
التأثــري بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عىل أداء المرف 

يتســم باالتســاع، نجــد يف الوقــت ذاتــه أنه من خالل 
تصنيــف مجموعــات أصحــاب المصلحة الرئيســيني 

عــىل النحــو المبــني أعاله، فــإن المرف قادر عىل إدارة 
تفاعالتــه بشــكل فعــال مــع أولئك الذين هــم أكر أهمية 

وعــىل صلة أكــر بعملياته. 

التواصل مع أصحاب المصلحة
تتبــع عمليــة التواصــل مــع أصحــاب المصلحة بالمرف 

نمًطــا دائريـًـا عــىل النحــو المبني أدناه، حيــث تضمن هذه 
العمليــة المســتمرة أن يظــل المــرف وثيــق الصلة 

بهــم حريًصــا عــىل االســتجابة أليــة مخاوف أو قلق من 
جانبهم. 

طريقة التواصل مع أصحاب المصلحة
عــىل الرغــم مــن أن نقــاط التواصل مع أصحاب 

المصلحــة تظــل مســؤولية مشــركة لدى المرف، إال 
أن اآلليــات الرســمية لتفاعــل أصحــاب المصلحــة ال تزال 
قائمــة. ويوضــح هــذا القســم تلك اآلليــات ويؤكد كذلك 

عــىل إدراك المــرف لتطلعــات أصحــاب المصلحة.

ونظــًرا ألن المــرف يســتمد القيمة مــن مجموعات 
أصحــاب المصلحــة )بقــدر ما يقدم لهــم القيمة 

كذلــك( يف ســياق المصلحــة المشــركة، لذلــك، تعتر كل 
مجموعــة مــن هــذه المجموعــات مورًدا من موارد 

المــرف. نتيجــة لذلــك، يناقــش هذا التقريــر مجموعات 
أصحــاب المصلحــة هذه عىل أنها شــكٌل من أشــكال 

"رأس المــال" )يرجــى الرجــوع إىل نموذج تحقيــق القيمة 
يف الصفحــة 26(.
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حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021 مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021

المستثمرون
يســاهم رأس المــال االســتثماري يف قــدرة المــرف عــىل استكشــاف الفرص التجارية واســتيعاب الخســائر غري 

المتوقعــة، ذلــك ألنــه يتمــز بدعــم التمويــل والــوالء والتأثــري والشــبكات والعالقات المرتبطــة بها. يف المقابــل، يتعهد 
المــرف بتوفــري عوائــد معقولة للمخاطــر المفرضة. 

التواصلمواضيع المشــاركة

التكرارالوســائل الرئيســة للتواصل

األداء المايل	 
االسراتيجية	 
الحوكمة	 
عائدات المســاهمني	 
خطط توســيع األعمال	 
المخاطر	  إدارة 
النمو المســتدام	 

اجتمــاع الجمعيــة العامة
اجتماعــات الجمعيــة العامــة غري العادية

التقرير الســنوي
البيانــات الماليــة األولية

عــروض المســتثمرين والعــروض التقديمية
إفصاحات المســتثمرين

المؤتمــرات الصحفيــة والنرشات
إعالنات ســوق األســهم السعودية

الموقــع اإللكروين
المناقشــات المبارشة

اســتطالعات الرأي
مكالمــات مناقشــة األرباح

سنوي
حســب االقتضاء

سنوي
ربع سنوي

حســب االقتضاء
ربع سنوي

حســب االقتضاء
حســب االقتضاء

متواصل
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء

ربع سنوي

العمالء
ُيعتــر العمــالء مصــدر اإليــرادات، والتنــوع، والــوالء، والثقــة، وغــري ذلك. كما أن العالقــات الوثيقة مــع العمالء ُتعد 

أحــد أمثلــة رأس المــال الــذي يســاهم يف الدعــم المــايل للمــرف وقدرته عــىل النمو المســتدام بمرور الوقت. ويف 
المقابــل، يتعهــد المــرف بــأن يكــون دائًمــا ســباًقا ومبــادًرا وعىل صلــٍة مبارشة ووثيقــة بالعميــل، متأهًبا دائًما ألن 

يكــون يف خدمــة العميــل وقتمــا يحتاج إليه. 

التواصلمواضيع المشــاركة

التكرارالوســائل الرئيســة للتواصل

ســاعات العمل بالفروع	 
أمــان وخصوصية العمالء	 
الخدمة	  جودة 
الشــمول المايل	 
ســهولة الوصــول للخدمات 	 

ومالءمــة تكاليفها
آليــة معالجــة التظلمات	 
التثقيــف المــايل والمعرفــة المالية	 
الدعــم المــايل إلحياء األعمال	 
ذوي االحتياجــات الخاصة	 

الفروع
مراكــز الخدمة

شــبكات الراف اآليل
تطبيــق الهاتــف الجوال

الخدمــات المرفيــة عر اإلنرنت
الموقــع اإللكروين

الوســائط المطبوعــة واإللكرونية
وســائل التواصــل االجتماعي

زيــارات العميل
مؤرش صــوت العميل

اســتبيانات رضــا العميل

حســب االقتضاء
متواصل
متواصل
متواصل
متواصل
متواصل

حســب االقتضاء
متواصل

حســب االقتضاء
متواصل

حســب االقتضاء

أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021 مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021

رشكاء األعمال 
تتســم الرشاكــة بــني المــرف ورشكاء األعمــال بتدفق اإلمــدادات والخدمــات الحيوية، والتســعري، والموثوقية، 

والممارســات األخالقيــة ومختلــف جوانــب العالقــات المرتبطــة بهــا. ويســاهم رأس المال الخــاص برشيك األعمال 
يف قــدرة المــرف عــىل تقديــم منتجــات وخدمــات مســتدامة والحفــاظ عــىل التمز التشــغيي يف جميع األوقات. 

ويف المقابــل، يحــرص المــرف عــىل ضمــان أن تكــون رشاكاتــه مــع رشكاء األعمــال ذات منفعة متبادلة وأن تتســم 
بالمهنيــة والشــفافية والعدالــة، وذلــك يف إطــار ســعيه للتأثــري عليهــم بصفٍة دائمة. 

التواصلمواضيع المشــاركة

التكرارالوســائل الرئيســة للتواصل

التعاقدي	  األداء 
فــرص العمل المســتقبلية	 
الحفــاظ عــىل عالقات صحية	 
تســوية المســتحقات يف الوقت 	 

المناسب
ســهولة العمل	 
إمكانيــة النمو	 
التعــاون مــن أجــل التقدم التقين 	 

الجديــد يف القطــاع المايل

إدارة العالقــة مــع الموردين
زيــارات واجتماعــات يف الموقع

حســب االقتضاء
حســب االقتضاء

الموظفون
يعــزت مــرف الراجحــي بكــوادره الــيت ُتمثــل المعرفــة والمهارات والقدرة عىل االبتــكار والوالء والتنــوع والمعنويات 
المرتفعــة، وتعــد قــوة العالقــة بــني المــرف والموظفــني مــن أهم ركائز رأس المــال المتمثــل يف الطاقات البرشية 

المتمــزة، والــيت تســاهم يف تعزيــز قــدرة المــرف عــىل تزويــد العمالء بالمســتوى الرايق والتجربــة الفريدة اليت 
زة  يتوقعونهــا مــن أحــد أكــر المصــارف اإلســالمية يف العالــم. يف المقابــل، يضمــن المــرف توفري بيئــة آمنة وُمحفِّ

لموظفيــه تســاعدهم عــىل إظهــار مهاراتهــم وكفاءتهــم، إىل جانــب فتــح المجال أمامهــم للتقدم واالرتقــاء الوظيفي 
مــع إتاحــة فــرص التوظيــف المتنوعــة وتحقيــق التــوازن الجيد بــني العمل والحياة. 

التواصلمواضيع المشــاركة

التكرارالوســائل الرئيســة للتواصل

األداء	  معايير 
التخطيــط الوظيفي	 
التدريــب والتطوير	 
القيم المؤسســية	 
اســراتيجيات وخطــط الرشكة	 
االتجاهــات يف العمــل المريف	 
السعودة	 
المكافــآت والمزايا	 
برامــج المســؤولية االجتماعية 	 

للرشكات

برنامــج التعيني
مؤرشات األداء الرئيســة

إرشــادات التطويــر الوظيفي
االتصــاالت الداخلية

جمعيــات الموظفني
أعمــال التطوع

اســتطالع رضا الموظفني
أكاديميــة الراجحي

مرة واحدة
متواصل

سنوي
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء

متواصل

أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021 مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021

الجهات الحكومية والتنظيمية
يتمــز هــذا الجانــب المتعلــق بالجهــات الحكوميــة والتنظيميــة بعمليــات تحديــد وتطبيــق األنظمــة المرفية الســليمة، 

والتحكــم يف المخاطــر لمنــع المشــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة، إىل جانــب اإلرشاف عــىل المنافســة يف الســوق مع 
توفــري الراخيــص المرفيــة ومــا إىل ذلــك، وتمثــل العالقــات المتبادلــة رأس المال الذي يســاعد المرف عــىل تحقيق 

النمــو المســتدام، إىل جانــب تقديــم منتجــات وخدمــات قويــة. ويف المقابــل، يلزتم المرف بالمســاهمة يف اســتقرار 
القطــاع المــايل، والنمــو االقتصــادي، والتثقيــف المايل، والشــمول المايل. 

التواصلمواضيع المشــاركة

التكرارالوســائل الرئيســة للتواصل

األداء المايل	 
االسراتيجية	 
الحوكمة	 
عائدات المســاهمني	 
خطط توســيع األعمال	 
المخاطر	  إدارة 
النمو المســتدام	 
السعودة	 
فــرص التوظيف	 
التمويــل متناهــي الصغر والمنشــآت 	 

الصغرية والمتوســطة

االستشارات
اجتماعــات بنــاء العالقات

اإلحاطــات واالتصاالت غري الرســمية
اجتمــاع الجمعيــة العامة

اجتماعــات الجمعيــة العامــة غري العادية
التقرير الســنوي

البيانــات الماليــة األولية
إعالنات ســوق األســهم السعودية

حســب االقتضاء
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء

سنوي
حســب االقتضاء

سنوي
ربع سنوي

حســب االقتضاء

المجتمع والبيئة
إن اإلرشاف االجتماعــي   الســليم، والثقــة العامــة، واالســتفادة مــن البنيــة التحتيــة العامــة والمــوارد الطبيعية، 

والعالقــة الناتجــة عــن ذلــك هــي بعــض خصائــص رأس المــال، حيــث يوفر رأس المــال االجتماعي   للمرف 
"ترخيًصــا للعمــل" والنمــو بشــكل مســتدام بمــرور الوقــت. يف المقابــل، يلــزتم المرف برعايــة المجتمعــات اليت يعمل 

فيهــا وحمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن أجــل األجيال القادمة. 

التواصلمواضيع المشــاركة

التكرارالوســائل الرئيســة للتواصل

الشــمول المايل	 
التمويــل المناســب للقطاعات 	 

لمهمشة ا
تمكــني المجتمع	 
مســاعدة الفئات المهمشــة واألوىل 	 

بالدعم
السعودة	 
فــرص التوظيف	 
التمويــل متناهــي الصغر والمنشــآت 	 

الصغرية والمتوســطة
األداء  	 

قنــوات تقديم الخدمات
النــرشات الصحفيــة واإلحاطات اإلعالمية

اإلحاطــات واالتصاالت غري الرســمية
المناســبات العامة
الموقــع اإللكروين

المشــاريع التعليميــة
مشــاريع الشــباب والتوظيف

التمويــل المحدود للنســاء
برامــج للمنشــآت الصغرية والمتوســطة

مســاعدة الفقــراء والمحتاجني

متواصل
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء

متواصل
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء
حســب االقتضاء

)راجــع محــركات القيمــة يف الصفحــة 13 لالطــالع عــىل وصــف رأس المال الفكري.(

أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021 مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021

تقييم األهمية النسبية للمرصف
ُيجــري مــرف الراجحــي تقييًما مســتمراً لألهمية 

 )ESG( النســبية لضمــان تحديــد معاييــر الحوكمــة الثالثية
ذات األولويــة بالنســبة ألصحــاب المصلحــة وألعمالنا. 

وباإلشــارة إىل التوجيهــات المتعلقــة بإفصاحــات 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية الصادرة 
عــن الســوق الماليــة الســعودية، بوصفها إطار إعداد 

تقاريــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية للعام 
قيــد المراجعــة، فقــد عمل مــرف الراجحي مع واحدة 
مــن أكــر الــرشكات االستشــارية العالميــة المتخصصة يف 
مجــال االســتدامة لتقييــم نهــج تقييم األهمية النســبية 
المتبــع لــدى المــرف مقارنــًة بالمنهجيــات المعتمدة 

لــدى نظرائنــا عــىل الصعيدين المحــي والعالمي. 
وكانــت هــذه بمثابــة الخطــوة التمهيديــة ضمن الخطة 

التنفيذيــة المكونــة مــن ثــالث مراحل والــيت اتبعها 
مــرف الراجحــي لتطويــر اســراتيجية شــاملة للحوكمة 

الثالثيــة )ESG(، بهــدف تحويــل عمليــة تقييــم وتطبيق 
األهميــة النســبية لتتناســب مــع األهميــة المزتايدة اليت 

نوليهــا لممارســات الحوكمــة الثالثية. 

تحديد مجاالت التحسني
ُأجريــت مقارنــة معياريــة بــني نهــج تقييم األهمية 

النســبية الحــايل لــدى مــرف الراجحي والنهــج المتبع 
لــدى المؤسســات النظــرية ذات الصلة وفًقا لســت 
ســمات تنطــوي عليها ممارســات الحوكمــة الثالثية، 

وهــي: تحديــد المواضيــع ذات األهمية النســبية 
واألولويــات، وإرشاك أصحــاب المصلحــة، ومعايير وأطر 

الحوكمــة الثالثيــة، والشــفافية، وتوجهــات األهمية 
النســبية، والنهــج الجغــرايف. ويف حــني كانــت هناك درجة 

مــن التوافــق مــع نظرائنــا فيما يتعلــق بموضوعات 
الحوكمــة الثالثيــة ذات األولويــة بالنســبة للمرف، إال 

أنــه تــم تحديــد بعض نقــاط القوة الرئيســية وكذلك بعض 
مجاالت التحســني.

بعــد االنتهــاء من المقارنــة المعيارية بالمؤسســات 
النظــرية، أجــرى المــرف مراجعة لألهمية النســبية 
ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن خطة تطوير اســراتيجية 

الحوكمــة الثالثيــة، وأســفر ذلــك عن اكتشــاف عدد من 
الفــرص الفوريــة والفــرص طويلة األجل. ومن شــأن 
تلــك الفــرص أن تمّكــن المرف مــن مواكبة أفضل 

الممارســات والتوجهــات العالميــة لتحســني النهــج العام 
المتبــع يف تقييــم األهميــة النســبية، مما يضع أساًســا 

راســًخا التجاهنــا االســراتيجي لتحقيــق القيمــة يف مجال 
الحوكمــة الثالثيــة. ومــن بني التوصيــات اليت يمكن 

تنفيذهــا عــىل الفــور، ُأعدت قائمــة موجزة ومحددة 

تضــم 13 موضوًعــا يتعلــق باألهمية النســبية اســتناًدا 
إىل الحوكمــة الثالثيــة، عــىل أن يتــم االعتمــاد عىل هذه 

القائمــة إلعــداد قائمــة أكر شــمواًل لموضوعات األهمية 
النســبية الجديــدة الــيت من شــأنها دعم اســراتيجية 

الحوكمــة الثالثيــة للمــرف وكذلــك عملية إعداد 
التقاريــر لديه:

التغــري المناخي	 

الحوكمة البيئية

حقوق اإلنســان والعمل	 
تجربــة العمالء	 
اســتقطاب الموظفــني وتنميــة مهاراتهم 	 

واالحتفــاظ بهم
صحــة الموظفــني ورفاهيتهم	 
االســتثمار والمشــاركة المجتمعيــة	 

الحوكمة االجتماعية

التحــول الرقمــي واألتمتة	 
العمالء	  رضا 
االبتــكار وتطويــر المنتجات	 
التنوع والشــمول	 
الخدمــات المرفيــة المســتدامة والتمويل 	 

المستدام
الحوكمــة واألخالقيات والمســاءلة	 
المشــريات المســتدامة والمســؤولة اجتماعًيا	 

الحوكمة المؤسسية

 األهمية 
النسبية

يف عــام 2021، اســتندنا إىل هــذه الموضوعــات الـــ 13 الجديــدة المتعلقــة بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية 
كأســاس لتقييــم األهميــة النســبية للمــرف وإعــداد تقريــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية، بما 

يتمــاىش مــع اســراتيجية مــرف المســتقبل الشــاملة الخاصــة بمــرف الراجحــي، وقد تــم اعتمادها من قبل 
أصحــاب المصلحــة الداخليــني والخارجيــني. كذلــك، تــم تقييــم األهميــة االســراتيجية لموضوعات الحوكمــة البيئية 

واالجتماعيــة والمؤسســية مــن خــالل ُبعديــن، همــا: أهميتهــا ألصحــاب المصلحــة وأهميتها للمــرف. وبعد االنتهاء 
مــن التقييــم، ُحــدد موقــع كل موضــوع وفًقــا لذلــك يف مصفوفــة األهميــة النســبية لمــرف الراجحي واليت تراوح بني 

كونهــا جوهريــة أو جوهريــة للغايــة، ممــا مّكــن المــرف مــن مواءمــة اســراتيجية الحوكمة الثالثيــة الخاصة به عىل 
نحــو وثيــق مــع توقعات أصحــاب المصلحة.
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ية جوهريــة للغايةجوهر

التغــر المناخي

تجربــة العمالء

الخدمــات المرصفية المســتدامة 
والتمويل المســتدام

حقوق اإلنســان والعمل
اســتقطاب الموظفــني وتنمية 

مهاراتهــم واالحتفاظ بهم
صحــة الموظفــني ورفاهيتهم

الحوكمــة واألخالقيات والمســاءلة

العمالء رضا 

 االســتثمار والمشاركة 
لمجتمعية ا

التحــول الرقمي واألتمتة

التنوع والشــمول

االبتــكار وتطويــر المنتجات  المشــرتيات المستدامة 
والمســؤولة اجتماعًيا

األهمية النسبية

نهج اإلدارة
تحظــى موضوعــات األهميــة النســبية باهتمام اإلدارة، 

خاصــة فيمــا يتعلــق باســراتيجية عمل المرف 
وتخصيــص المــوارد واألنشــطة. حيث ُيكلف بها رؤســاء 

األعمــال أو الوحــدات الوظيفيــة ذات الصلــة. ويعتمد 
تخصيــص المــوارد عــىل درجة األهمية النســبية ألي 

خطــر أو فرصــة معينة.

تماشــياً مع دراســة األهمية النســبية، يواصل المرف 
تطويــر وتطبيق السياســات حســب االقتضــاء لتوجيه 

موظفيــه للتنفيــذ الســلس والفعــال لمهامهــم الوظيفية.
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حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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لقــد جــاءت النتائــج القويــة اليت حققهــا مرف الراجحي 
خــالل الخمس ســنوات اليت ســبقت عــام 2020 نتيجًة 

 ،" ABCDE " لنجــاح اســراتيجية العــودة إىل األساســيات
الــيت قــد ٌصممــت لترسيــع النمو واالســتحواذ عىل حصة 

قويــة يف ســوق الخدمــات المرفيــة الرقمية وتعزيز 
البنيــة األساســية للمــرف إىل جانب تحســني الضوابط 
والتمــز يف التنفيــذ. وقّدمــت االســراتيجية نظــرًة ثاقبًة 

حــول القــدرات األساســية الــيت يتمتع بهــا المرف فضاًل 
عــن نقــاط القــوة والمــوارد، مما أتاح لــه تحديد اإلجراءات 

اإلضافيــة الــيت ســاعدت يف تقديم قيمة مســتدامة 
ألصحــاب المصلحــة وضبطهــا؛ وأدى ذلك إىل تحســني 
العمليــات التجاريــة يف المــرف وســاهم يف مضاعفة 
ســعر ســهمه عىل مدى الســنوات الخمس الماضية.

قــد تأثــر المــرف أيًضــا، يف غمرة النمــو الكبري الذي 
حققــه يف مجــال امتيــازه والــذي يتمثل يف الخدمات 

المرفيــة لألفــراد وتقديــم أداء مايل رائد يف الســوق، 
بالمعوقــات والعوائــق المفاجئــة اليت أســفرت عنها 
جائحــة فــريوس كورونا الُمســتجد، والــيت أعقبتها 

مبــارشًة أزمــة النفــط العالمية يف مارس 2020.

وحــدد المــرف التحديات الرئيســة الــيت يجب عليه 
التصــدي لهــا عــىل وجه الرسعة مــن أجل الحفاظ 

عــىل موقعــه الريــادي يف الســوق يف المملكــة، يف ظل 
االســتجابة الرسيعــة والمســتنرية للتغيــريات الفورية 

يف مجــاالت الصحــة والســالمة والترشيعات وااللزتام. 
وشــمل ذلــك انخفاض ســعر الفائــدة بني البنوك 

الســعودية )SAIBOR(، ممــا يوضــح انخفاًضــا واضًحا يف 
د مرًفا  هوامــش الربــح الصافيــة وعائد المــرف -وُيعَّ

ل يف الغالــب مــن خــالل الودائــع تحت الطلب  يف  ُيمــوَّ
حــني يســاوي مــا يقــرب من 79% مــن أرباحه من هذا 

العائد.

ومــن التحديات الناشــئة األخــرى دخول الجهات 
غــري التقليديــة إىل ســوق الخدمــات المالية الجذابة 

والمتناميــة يف المملكــة، ممــا دفــع المــرف إىل إعادة 
تعريــف مبــدأ المنافســة والتصــدي للتهديدات اليت 

ُيمثلهــا الــرشكات المنافســة الجديــدة والمنتجات 
والخدمــات الجديــدة. وتعمــل البيئــة التنظيميــة رسيعة 

التطــور عــىل إيجــاد فــرص متكافئــة لجميع الجهات يف 
الســوق وكذلك المشــاركني من خارج الســوق، مما 

يــؤدي إىل إتاحــة عــدٍد مــن الفرص فضاًل عــن التبعات؛ 
وضمــان تحســني مســتوى حمايــة البيانات واألمن 

الســيراين. وال يــزال التأثــري المســتمر الــذي خلفته جائحة 
فــريوس كورونــا الُمســتجد أيًضــا ُيمّثل تحديًا رئيًســا 

يحتــاج المــرف إىل التغلــب عليه.

وأعــاد المــرف، يف ظــل مواجهة هــذه العوامل رسيعة 
التغــري والمنافســات الجديــدة واللوائــح المزتايدة 

والركــز الطمــوح للحكومــة وتنفيذهــا لمبادرات رؤية 
2030، تصــور نمــوذج أعمالــه المرفية، ودمج األدوات 

والتقنيــات المرفيــة الذكيــة لتعزيــز القــدرات يف نطاق 
المــرف وكذلــك الرشكات التابعة له؛ واالســتفادة 
مــن أوجــه التــآزر اليت لم ُتكتشــف مــن قبل وتحديد 

الفــرص الجديــدة. واعتمــد المرف خالل عام 2021 
اســراتيجية جديــدة لمواجهــة هــذه التحديات المحددة 

واالسرشــاد بهــا خالل مــدة التخطيط 2023-2021، 
ممــا يمّكــن المــرف مــن تحقيق رؤيتــه المعلنــة بفعالية 

وكفــاءة ليصبــح "مرف المســتقبل".

 التوجه 
االسرتاتيجي

التفوق عىل مســتوى السوق

تعزيــز تجربة العماء	 
أفضــل بيئة عمل	 
زيادة الحصة الســوقية	 
برنامج الــوالء الُمفضل	 
الريادة يف الســلوك المايل	 

التحول التقين

تطويــر منصة الخدمات 	 
المرفيــة الرقمية

االســتفادة من البيانات 	 
لتحســني تجربــة العماء

تحديــث التقنيات	 
االســتفادة من البنية 	 

األساســية القتناص الفرص
اعتمــاد التطوير المرن	 

تلبيــة المزيد من احتياجات العمالء

الريــادة يف الحلــول التمويلية	 
تطويــر أفضل الحلــول للمدفوعات	 
تطويــر المرفية الخاصة	 
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االستناد إىل األساسيات
واصــل المرف االســتثمار يف الخدمــات المرفية 

لألفــراد والــرشكات وأعمــال المنشــآت متناهية الصغر 
والصغــرية وبنــاء قدراتــه الحاليــة من أجــل تنمية حصته 

األساســية يف الســوق عىل نحٍو آمن ومســتدام خالل 
عام 2021.

هــذا وقــد احتفــظ المــرف بمكانته الريادية يف الســوق 
يف عام 2021 يف ظل منافســة ســعرية رشســة، يف مجال 

الخدمــات المرفيــة لألفراد. وســجلت منتجات 
التمويــل العقــاري والتمويــل الشــخيص وتمويل 

الســيارات نمــًوا مضاعًفــا، وُيعتــر أعــىل معدل نمو عىل 
اإلطــالق يف تاريــخ المــرف. وُيمّثل نمو قطــاع التمويل 

العقــاري بالمــرف بنســبة 63% ســنويًا  و وصول 
حصتــه الســوقية اىل 41% يف عــام 2021 عامــاًل قويًا 

لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 المتمثــل يف زيادة 
التملك الســكين للســعوديين إىل %70.

لقــد اســتحوذ الراجحــي يف عــام 2021 عىل حصة 
ســوقية جديــدة مــن خالل توســيع نطاق تركــزه ليتحول 

مــن الركــز عــىل القطــاع العام ليشــمل أيًضا القطاع 
الخــاص. ودعــم هــذا الجهد االســراتيجي أيًضا أهداف 
رؤيــة المملكــة 2030 فيمــا يخــص نمــو الناتج المحي 
اإلجمــايل غــري النفطــي، مــع مضاعفــة محفظة القطاع 

الخــاص للمــرف ســنويًا مــن حيث نمو األصول. 
وســاهمت التحســينات االســراتيجية واالمتيازات 

الحريــة لرشيحــة عمــالء التمــز بالمرف يف عام 2021 
يف زيــادة الحصــة الســوقية للودائــع تحــت الطلب، مما 

ســاعد عــىل تعويض انخفــاض معدالت الربح.

شــهدت الخدمــات المرفيــة للــرشكات أيًضــا نمًوا بالًغا 
مــع اتبــاع نهــج مركز فيمــا يتعلــق بمحافظ الرشكات 

القويــة باإلضافــة إىل هيــكل رأس المــال األمثــل لتنويع 
قاعــدة عمالئهــا، وإضافــة أكر مــن 100 عميل تمويل 

جديــد يف عــام 2021. وقلــل النهــج المركز من مســتويات 
الديــون المتعــرة والحصــول عــىل تكلفــة منخفضة فيما 

يتعلــق بالمخاطــر نتيجــة الرتفاع عمليات االســرداد. 
وتؤكــد زيــادة الحصــة الســوقية للمرف يف قطاع 

الخدمــات المرفيــة للــرشكات عىل اســراتيجية النمو 
الناجحــة ذات الصلــة بالخدمــات المرفيــة للرشكات 

لعام 2021.

وجــدد المــرف باإلضافــة إىل ذلك أعمال المنشــآت 
الصغــرية والمتوســطة مــن أجــل المواءمة الًمثىل 

مــع رؤيــة 2030 عــالوًة عىل تفويض المــرف ليصبح 
"الخيــار األفضــل للمنشــآت الصغرية والمتوســطة ". 

وُطرَِحــت منتجــات جديــدة بمــا يف ذلــك التدفق النقدي 
والديــون ذات الصلــة بالمزانيــة العموميــة، مدعومًة 

بإجــراءات صارمــة يف تاريــخ االســتحقاق وإجراء مراقبة 
اســتباقية، هذا وتســاهم جميعها يف تحســني نســبة 
الديــون المتعــرة ونمــو التمويل بنســبة 43% ســنويًا.

وأجــرى المــرف تحســيناٍت عىل اإليرادات من الرســوم 
باعتبارهــا نســبة مئويــة مــن دخل العمليــات المطلوب 

لتغطيــة مصاريــف التشــغيل، مــن أجــل تعويض تأثري 
العائــد. وأدى اإلنفــاق والمدفوعــات الخاضعــة للرقابة 

مــع زيــادة حجــم المعامــالت باإلضافة إىل انخفاض 
التكاليــف المهيكلــة وزيــادة الدخــل إىل أن تظل نســبة 

التكلفــة إىل الدخــل المتوقعــة أقــل مــن 28% لعام 2021 
-وُيمّثــل إنجــاًزا بــارًزا مقارنًة بحجــم مرف الراجحي 

وانتشاره.

التفوق عىل مستوى السوق
وضــع المرف، تماشــًيا مع اســراتيجية "مرف 

المســتقبل"، أهداًفــا تتســم بالطمــوح لقيادة منافســته 
والتفــوق عليهــا يف األداء عــر المجــاالت موضع االهتمام 

الــيت تغطــي تجربــة العمــالء ومشــاركة الموظفني فضاًل 
عن الســلوك المــايل والتنظيمي.

لقــد اســتثمر المــرف اســتثماراٍت هائلــة لتعزيز تجربة 
العمــالء الــيت بــدأت يف إطار اســراتيجية "العودة إىل 

األساســيات" واســتمر الزخم مع اســراتيجية “مرف 
المســتقبل” خــالل عــام 2021 مــع العديد مــن المقاييس 

الرئيســة المدمجــة يف مــؤرشات األداء الرئيســة لإلدارة 
لغــرض مراقبة ســلوك العمــالء، والحصول عىل 

التعقيبــات والــرؤى لتعزيــز تجربــة العمــالء اإلجمالية 
وتحســينها. وقــد جــرى تعزيــز هذا األمر بشــدة من خالل 

ترسيــع جــدول األعمال الرقمــي للمرف والتحول 
إىل المعامــالت غــري النقديــة واالنتقــال بوعــي بعيًدا عن 
القنــوات الماديــة والتعامــل الفعــي بالنقديــة، وترحيل 

العمــالء إىل قنــوات ومنصــات رقميــة متكاملة بسالســة. 
ويظــل الراجحــي متوافًقــا مع أهداف رؤيــة المملكة 

التوجه االسرتاتيجي
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2030 المتمثــل يف 70% مــن المعامــالت غــري النقدية 
بحلــول عــام 2030، مــع اقراب وصــول معامالته غري 

النقديــة لـــ 80% مــن إجمــايل معامالتــه خالل عام 2021.

هــذا وقد اســتمر جذب المســتوى التــايل من المواهب 
واالحتفــاظ بهــا وتطويرهــا باعتبارهــا من أولويات مرف 

الراجحــي، حيــث يظــل موظفو المــرف يتمتعون 
بمجموعــات المهــارات والقــدرات والتطويــر والحوافز 

الالزمــة لتلبيــة متطلبــات بيئــة العمــل المتنوعة. وواصل 
مــرف الراجحــي االســتثمار يف موظفيــه مع الركز 

عــىل تعزيــز القــدرات المالئمة، تماشــًيا مع اســراتيجية 
“مــرف المســتقبل” ليصبــح أفضــل بيئة عمل.

وأعــدت أكاديميــة مرف الراجحي -اليت تأسســت 
باعتبارهــا جــزًءا من االســراتيجية الســابقة -برنامج 

تطويــر الخريجــني المرمــوق للغايــة ليشــمل إجمايل الناتج 
المحــي التقــين بمــا يتماىش مع اســراتيجية “مرف 

المســتقبل”، وتوظيــف الجيــل القــادم مــن المتخصصني 
يف التقنيــات الحاليــة والناشــئة وتدريبــه للحصــول عىل 

مجموعــة مواهــب متمــزة ومســتقبلية للمرف. 
ومّكنــت بيئــة العمــل الجذابــة اليت تتســم بالتحدي 

اإليجــايب والراعيــة المــرف من االحتفــاظ بالموظفني 
ذوي اإلمكانــات العاليــة وجــذب المواهــب اليت يصعب 
العثــور عليهــا. ويعــد المــرف أيًضــا أحد أكر الرشكات 

الــيت توظــف اإلنــاث يف الدولة، واســتمر يف زيادة األعداد 
مــن خالل توســع نطــاق مجموعة المواهب النســائية 

مــن خــالل تمكــني مبــادرات العمل من المــزنل الفعالة.

وجــرى اســتكمال بيئــة العمــل المتطورة من خالل 
القــدرات الرقميــة المحّســنة خــالل عام 2021 واليت 

مّكنــت موظفــي الراجحــي مــن العمل بكفــاءة وفعالية يف 
وظيفــة المــوارد البرشيــة بالمرف مع االســتفادة من 
خيــارات الخدمــة الذاتية المحســنة، واليت ســاهمت يف 
رفــع مســتويات رضا الموظفــني وإنتاجيتهم. ويســتمر 
التحــول الثقــايف يف جميــع أنحــاء المرف فيمــا يتعلق 
بالعقليــة وأخالقيــات العمــل والمســاءلة مما أدى إىل 
بــذل جهــٍد جماعــي لدفع األعمال خالل فــرة مليئة 

بالتحديات.

لقــد عــّزز مــرف الراجحي برنامــج والء العمالء الخاص 
بــه باعتبــاره جــزء من اســراتيجية “مرف المســتقبل”، 
مــع الركــز عــىل تقديــم تجربــة والء ال مثيل لها ورائدة 

يف الســوق لألعضــاء بقيمــة أكــر إدراًكا، وتعزيز نســبة 
الحصــول عــىل ردود أفعــال العمالء من خالل شــبكة 

رشكاء ثريــة ومتنوعــة وموســعة. ومّكــن نظام إدارة 
الــوالء الجديــد المدعوم مــن تحليــالت البيانات المرف 

مــن تحليــل ســلوكيات العمالء المحددة واالســتجابة 
لهــا برسعــة، وتوســيع عضويتــه بنجاح خالل عام 2021، 

والوصــول إىل أعــىل مســتويات التفكــري يف القطاع 
المــريف يف المملكــة كمــا جرى قياســه من خالل 

اســتبيان عــن التعقــب الســليم للعالمــة التجارية لجهة 
خارجية.

هــذا ويرغــب المرف، فيمــا يتعلق بالســلوك المايل 
والتنظيمــي، يف تطويــر الســلوكيات الماليــة والتنظيميــة 
المســتدامة وتعزيزهــا وتشــجيعها للتأثــري عىل الســوق 

وإيجــاد قيمــة عــر جميــع مجموعات أصحاب 
المصلحــة. هــذا وتبــىن المرف تداعيــات التغيريات 

التنظيميــة الــيت تحــدث خــالل عام 2021، بعــد الرقمنة 
الرسيعــة الــيت نتجــت عــن جائحة فريوس كورونا 

الُمستجد.

لقــد رّكــز البنــك عــىل دعم مبادرة الخدمــات المرفية 
المفتوحــة للبنــك المركــزي الســعودي واليت جرى 

إطالقهــا خــالل عــام 2021. وعمل الراجحــي عىل تجهز 
المــرف عــىل نحــٍو اســتبايق لتلبيــة متطلبات إطار 

العمــل المــريف المفتــوح الجديد الــذي يهدف البنك 
المركــزي الســعودي إىل إطالقــه يف عــام 2022. وتهدف 

المبــادرة إىل تمكــني العمــالء مــن مشــاركة بياناتهم بأمان 
مــع جهــات خارجيــة، وإيحاد فرص ســوقية جديدة 
للخدمــات الماليــة الجديــدة ومقدمــي الخدمات. 

ويواصــل الراجحــي اســتمرار االلزتام التــام بمتطلبات 
البنــك المركــزي الســعودي والهيئــة الوطنية لألمن 

الســيراين فيمــا يخــص اللوائــح والتوجيهــات المتعلقة 
باألمــن الســيراين وحمايــة البيانات والتحويــالت المالية 

اإللكرونيــة بني البنوك. 

التوجه االسرتاتيجي
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التحول التقين
واصــل مــرف الراجحــي تركزه عىل تحديــث التقنيات 

يف إطــار اســراتيجية "مــرف المســتقبل"، ممــا يدل عىل 
تحقيــق الريــادة يف مجــال الرقمنة والرؤى المســتندة 

إىل البيانــات والعمــل المــرن. وتحول المســتهلكني 
بصــورٍة مزتايــدة إىل الخيــارات الرقميــة يف جميع مجاالت 

حياتهــم اليوميــة، وبالتــايل طالبــوا بتحقيق المســتوى 
ذاتــه مــن الســهولة والراحــة من البنك الــذي يختارونه. 

ولــم يكــن الراجحــي، بصفته مرًفا ســبق منافســته من 
حيــث تطبيــق الخدمــات الرقميــة قبل تفــي الجائحة، 

مســتعًدا فقــط لتحقيــق التحــول المفاجــئ والعاجل إىل 
الرقمنــة، بــل كان أيًضــا قــادًرا عــىل التمتع باألربــاح المتأتية 

مــن اســتثمارات البنيــة األساســية التقنيــة اليت واصل 
تحقيقهــا خــالل الســنوات القليلــة الماضية.

لقــد رّكــزت اســراتيجية المرف عــىل تقديم أفضل 
عــروض القيمــة المرفيــة الرقمية يف الســوق، 

واالســتفادة مــن قدراتــه التقنية عــر مجموعة كبرية 
مــن أصحــاب المصلحــة. وجــرى دعم ذلك من خالل 

منصــات جاهــزة رقميــة رسيعة االســتجابة وقابلة 
للتطويــر ومتماشــية مــع اســراتيجية العمــل باإلضافة 

إىل متطلبــات الســوق واتجاهاتــه. وجــرى فتح أكر 
مــن 90% مــن الحســابات الجاريــة يف المرف عر 

القنــوات الرقميــة خــالل عــام 2021، ممــا يدّل عىل توافق 
المــرف مع توجهات الســوق المســتقبلية.

ودعمــت التقنيــات اســراتيجية مبــارشة العمل يف 
المــرف مــن المــزنل، ويتمكن المرف من اكتشــاف 

مواقــع منخفضــة التكلفــة مــع مســتويات عالية من 
المــوارد باإلضافــة إىل وجــود بنية أساســية رقميــة متينة 
واعتمــاد تقــين، ممــا أدى إىل تحســني نســبة التكلفة إىل 

الدخــل يف ضــوء ارتفــاع تكلفــة المعيشــة يف الرياض حيث 
يقــع المقــر الرئيــس لمــرف الراجحي، والذي عادًة ما 

ُيــدار منه أعماله.

تشــمل المبــادرات التقنيــة األساســية األخرى اليت 
جــرى إطالقهــا باعتبارهــا جزء من اســراتيجية "مرف 
المســتقبل" ترقيــات كبــرية للنظــام المــريف عر الهاتف 

المحمــول لرشكــة الراجحــي والذي يتكــون حالًيا من 
أفضــل تطبيقــات الهاتــف المحمــول فيمــا يتعلق باألعمال 
المرفيــة لألفــراد والــرشكات يف المملكة. وشــمل ذلك 

تثبيــت موقــع حفــظ بيانــات غري متصــل باإلنرنت يف جدة، 
وموقــع اســرداد إلكروين ثــاٍن للحماية مــن الهجمات 

اإللكرونيــة، وترقيــة عمليــة االختبــار والنــرش اآللية لحلول 
واجهــة برمجــة التطبيقــات الداخليــة للمــرف من أجل 

زيــادة وقــت طــرح المنتجات يف الســوق. وأدت هذه 
االســتثمارات إىل تحقيــق مســتوى عــاٍل مــن التكامل عىل 
مســتوى الــرشكات التابعــة والتجار والــرشكاء الخارجيني 

والنظــام العام للمرف. 

تلبية المزيد من احتياجات العمالء
توّســع نطاق المرف ليشــمل مجاالت نمو أساســية 

مثــل التمويــل الصغــري والمدفوعات وإدارة الروات 
واستكشــاف فــرص جديدة واخراق قطاعات الســوق 

الجديــدة مــع توطيــد العالقــات مع العمــالء الحاليني من 
خــالل الحلــول الماليــة للبيــع المتقاطع. وُيمّثل التوســع 

عــر القطاعــات المرفيــة األساســية التقليديــة لتلبية 
مزيــٍد مــن احتياجــات العمــالء خياًرا منخفــض المخاطر 
بالنســبة للمــرف اســتناًدا إىل أصولــه الطبيعيــة القوية 
مــن المزانيــة العمومية واالنتشــار ومدى الســمعة يف 

الســوق والقيادة المســتنرية.

لقــد نجحــت مجموعــة الخزينــة يف التنويــع يف مجموعة 
هائلــة مــن فئــات األصول ذات العوائــد المرتفعة 

وتحســني محفظتهــا لزيــادة حصتها يف الســوق 
يف عــروض العمــالء بفضل اســراتيجية "مرف 

المســتقبل". ووســعت مجموعــة هائلــة من فئات 
األصــول المتوافقــة مــع الرشيعة اإلســالمية نطاق 

محفظــة مجموعــة الخزينــة باإلضافــة إىل العديــد من 
المنتجــات المهيكلــة وحلــول التحــوط ومنتجــات الرف 

األجنــي الــيت جــرى تقديمهــا ألول مرة يف تاريخ مرف 
الراجحــي للعمالء األفــراد والتجاريين.

التوجه االسرتاتيجي

يــأيت أحــد أعظم نجاحات اســراتيجية "مرف 
المســتقبل" بفضــل اســتجابة المــرف لالحتياجات 

المتغــرية لســوق تمويــل األفراد مع تدشــني رشكة 
"إمــكان" للتمويــل -وهــي رشكــة تمويل ُتركــز عىل تطوير 

قاعــدة عمــالء التمويــل والوصــول إىل قطاعات كان 
يتعــذر عــىل المــرف الوصول إليها يف الســابق. ومع 

نهايــة عــام 2021، اســتطاعت إمــكان تقديــم ائتمان ممتد 
للعمــالء ممــن لديهــم احتياجــات ائتمانيــة محددة تفوق 

أو أعــىل ممــا يقدمــه المرف. واســتهدفت وحدة 
مرفيــة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرية الجديدة 

األعمــال الــيت تقــوم عــىل التدفقات النقديــة باعتبارها 
ضمــان. ومَثــل تحديــد المرف لهذيــن القطاعني غري 

المســتغلني يف الســوق خــالل عــام 2021 زيــادًة يف العائد 
وأوقــف انخفــاض هوامش المرف أحــد التحديات 

الرئيســة الــيت واجههــا يف عام 2021.

لقــد تصــدى مــرف الراجحي؛ الــذي ُيمّثل أحد مزودي 
حلــول الدفــع الرائديــن يف المملكــة؛ للتحديــات برسعة 

مــن خــالل تقديــم حلول مدفوعات رقمية شــاملة 
للعمــالء مــن خالل تأســيس رشكة "نيــو ليب"، نظًرا 

ألن التقنيــات الماليــة والــرشكات المنافســة الجديدة 
يف الســوق ُيشــّكلون تهديًدا للجهات القوية يف ســوق 

المدفوعــات الــذي يشــهد تغرياٍت رسيعــة، مما يعزز 
مكانــة المــرف يف منظومــة المعامــالت الرقمية 

المزتايــدة يف المملكــة. وســّلطت " نيــو ليــب " مزيًدا من 
الضــوء عــىل أوجــه التعــاون المفيدة داخل الرشكات 

التابعــة للمــرف وقدراتهــا للمنافســة الفعالــة والناجحة 
يف إطــار الــرشكات المنافســة الجديــدة ورشكات التقنيات 

الماليــة يف الســوق الســعودي رسيــع التطور، مع إنجاز 
المحافــظ الرقميــة وبوابــة المدفوعــات ونقاط البيع 

وتكامــل خدمــات االســتعانة باألطــراف الخارجية وغري 
الكثري. ذلك 

التوجه االسرتاتيجي

لقــد قــّرر المرف تغيري شــعاره، يف ظل اســتمرار 
اســراتيجية "مــرف المســتقبل" يف التبلــور، باعتباره 
مجموعــة متطــورة وجاهــزة للمســتقبل فيمــا يتعلق 

بالتشــغيل بعيــًدا عــن الهيــكل المــريف التقليدي. 
وتتضمــن اســراتيجية "مــرف المســتقبل" مجموعًة 

مــن المبــادرات اليت ســُتجهز المرف لالســتجابة 
لتغــريات الســوق المحتملــة باإلضافــة إىل االضطرابات 

غــري المتوقعــة عــىل نحــٍو فعال، يف إطار الهدف الشــامل 
المتمّثــل يف زيــادة أوجــه التعــاون بني المرف 

والــرشكات التابعــة لــه بوصفهــا مجموعــة من الحلول 
الماليــة الــيت ُتحقــق قيمــة لجميع أصحــاب المصلحة.
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كلمة المدير المايل
 مالمح األداء يف 

عام 2021

منتجــات الخدمــات المرفيــة للرشكات لتشــمل 
التمويــل وإدارة النقــد ومنتجــات التــداول والتحوط، 

ممــا زاد مــن حصتهــا الســوقية بفضل اكتســاب رؤية 
أعمــق الحتياجــات العمــالء بفضــل نظام إدارة عالقات 

العمــالء والرؤيــة الشــاملة عــىل العمالء )360 درجة(. 
كمــا أعــاد مــرف الراجحي مواءمة أعمال المنشــآت 

الصغــرية والمتوســطة مع أهدافه الســراتيجية 
”مــرف المســتقبل“ )BOTF(، وتطويــر القطاع من 

خــالل منتجــات جديدة وقــدرات مرفية رقمية 
شــاملة، بــدًءا مــن مرحلة فتح الحســاب عن طريق 

القنــوات االلكرونيــة إىل مرحلــة نقــاط البيع وطلبات 
التمويــل مــن خــالل تطبيق الجــوال الذي يعد األعىل 

تصنيًفــا يف المملكــة حالًيــا.

باإلضافــة إىل ذلــك، دمــج البنك خدماتــه الفرعية 
بسالســة لبنــاء منظومــة مرفيــة وتمويلية شــاملة 

ومتعــددة الخدمــات، مــا أدى إىل تحســني أوجه التعاون 
عــر المجموعــة وتمكــني العمالء من االســتفادة من 

خدمــات الوســاطة والخدمــات المرفية االســتثمارية 
والتمويــل متناهــي الصغــر والمدفوعــات الرقميــة وغريها 

مــن الخدمــات. خــالل 2021، تابعنا باســتمرار مؤرش 
صــوت العميــل الخــاص بنــا لضمان نجــاح مبادراتنا يف 

تحســني مشــاركة وتجربــة العمــالء، ما أدى إىل اختتام 
الســنة بتحقيــق المركــز األول يف مــؤرش صــوت العميل 

عــىل مســتوى القطاع المــريف يف المملكة.

نظرة عامة
مكّنــت اإلجــراءات الفورية واالحرازية الــيت اتخذتها 

الحكومــة الســعودية منــذ بدايــة الجائحة يف عام 
2020 مــن التخفيــف بشــكل كبري مــن تداعيات األزمة 
الصحيــة عــىل االقتصــاد المحــي والتعايف االقتصادي 

الرسيــع خــالل عــام 2021. بعد النتائــج القوية اليت 
 “ABCDE” حققتهــا اســراتيجية العــودة إىل األساســيات

)مــن 2016 إىل 2020(، اعتمــد مــرف الراجحي 
اســراتيجية ”مــرف المســتقبل“ )BOTF( الجديدة 

لمــدة ثــالث ســنوات يف عــام 2021 يف ظل تعــايف المملكة 
والعالــم مــن الجائحــة، وركز المرف عــىل تحقيق 

أهدافــه االســراتيجية وتنفيذهــا عــر جميع الوظائف 
المرفيــة اســتناًدا إىل أربــع ركائــز: بناء الهيكل األســايس، 

والتمــز يف األداء الســويق، والتحــول التقــين، وتلبية 
المزيــد مــن احتياجات العمالء.

نظــًرا لكــون األولوية األساســية هي االرتقــاء بتجربة 
العمــالء، ســجل البنــك أداًء قويـًـا يف جميع قطاعات 

األعمــال خــالل عام 2021. وّســع قطاع الخدمات 
المرفيــة لألفــراد عروضه المرفيــة الرقمية 

للتمويــل الشــخيص وتمويــل رشاء الســيارات والتمويل 
العقــاري للحفــاظ عــىل مكانته القيادية يف الســوق 

وزيــادة كفاءتــه وتقليــل فرات اإلنجاز وتســجيل 
نمــو مضاعــف غري مســبوق. كما توّســعت محفظة 

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021
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كلمة المدير المايل مالمح األداء يف عام 2021كلمة المدير المايل مالمح األداء يف عام 2021

 )BOTF( “ســاهمت اســراتيجية ”مرف المســتقبل
كثــرياً يف تحقيــق نتائــج قويــة يف عام 2021، حيث ســجل 
البنــك 14.7 مليــار ريــال ســعودي من صــايف الدخل بعد 

الــزكاة لهــذا العــام، محقًقــا بذلك نمًوا مذهاًل بنســبة 
39% منــذ عــام 2020 مقارنــة بمعدل النمو المســجل 

يف العــام الســابق والبالــغ 4.3%. وارتفــع إجمايل األصول 
إىل 624 مليار ريال ســعودي يف 31 ديســمر 2021، حيث 
ســجلت نمًوا بنســبة 33% عىل أســاس ســنوي، مدفوًعا 

إىل حــد كبــري بالنمــو االســتثنايئ يف محفظــيت التمويل 
)43%( واالســتثمار )40%(، يف حــني نمــت ودائــع العمالء 
بنســبة 34% لتصــل إىل 512 مليــار ريــال ســعودي، ممّولة 

بذلــك 82% مــن إجمــايل قاعدة األصول.

نســتعرض فيمــا يــي تفاصيــل نتائــج عمليات مرف 
الراجحــي ومركزه المايل:

قائمة الدخل
ســجل البنــك دخــاًل صافًيــا بقيمــة 14.7 مليار ريال 

ســعودي يف عــام 2021، مع تحســن المقاييــس المالية 
الــيت تعكــس التنفيــذ المنضبــط واإلنجازات المتســارعة 

ألهــداف مــرف الراجحي االســراتيجية يف إطار 
 .)BOTF( “اســراتيجيته الجديــدة ”مرف المســتقبل

ملخص خمس سنوات لقائمة الدخل

2021الوصف
آالف الرياالت 

السعودية

2020
آالف الرياالت 

السعودية

2019
آالف الرياالت 

السعودية

2018
آالف الرياالت 

السعودية

2017
آالف الرياالت 

السعودية

الدخل

21,441,50617,377,96316,962,58314,993,70912,581,004إجمــايل الدخــل من التمويل واالســتثمارات

العائــد عىل اســتثمارات آلجــل للعمالء 
1,049,570464,946534,860506,724551,587والبنــوك والمؤسســات المالية

20,391,93616,913,01716,427,72314,486,98512,029,417صــايف الدخل من التمويل واالســتثمارات

3,933,1072,659,6801,987,3671,867,0342,697,208أتعــاب مــن الخدمــات المرفية، صايف

787,898783,894774,096755,804841,839دخــل مــن رصف العمالت، صايف

603,457364,669295,278209,695336,390دخــل العمليــات األخرى، صايف

25,716,39820,721,26019,484,46417,319,51815,904,854إجمايل دخــل العمليات

يف المصار

3,132,3462,977,3442,794,0462,809,4492,813,918رواتب ومزايــا الموظفني

314,567311,025–––اإليجــار والمصاريــف المتعلقــة بالمباين

1,141,9321,118,1481,059,582603,136440,566اســتهالك وإطفاء

2,652,2442,646,4092,532,2131,925,5181,671,052مصاريــف عموميــة وإدارية أخرى

مصاريــف العمليــات قبل مخصص 
6,926,5226,741,9016,385,8415,652,6705,236,551انخفــاض االئتمان

مخصــص انخفــاض يف قيمــة التمويل 
2,345,0862,165,7401,772,2651,530,9461,547,577والموجــودات الماليــة األخرى، صايف

9,271,6088,907,6418,158,1067,183,6166,784,128إجمــايل مصاريــف العمليات

16,444,79011,813,61911,326,35810,135,9029,120,726دخــل الســنة قبل الزكاة

1,698,5791,218,0711,167,8316,367,9490الزكاة للســنة

14,746,21110,595,54810,158,5273,767,9539,120,726صايف دخل الســنة

الدخل صايف 

ريال سعودي( )مليار 
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العمليات المعتمدة عىل العائد
شــهد صــايف دخــل التمويل واالســتثمار لهــذا العام نمًوا 
بنســبة 21% ليصــل إىل 20.4 مليــار ريــال ســعودي، وهو 

مــا يمثــل 79% مــن إجمايل الدخل التشــغيي. ويرجع 
ذلــك للنمــو القــوي الــذي حققتــه محفظة األفراد، بما يف 

ذلــك التمويــل العقــاري والتمويل الشــخيص، باإلضافة 
إىل النمــو المســجل يف المحفظــة االســتثمارية.

العمليات غر المعتمدة عىل العائد
ســجلت الرســوم مــن الخدمــات المرفية نمًوا بنســبة 

48% عىل أســاس ســنوي لتصل إىل 5.3 مليار ريال 
ســعودي، وشــكلت بذلك 21% من إجمايل الدخل 

التشــغيي يف عــام 2021. كان الدخــل غــري المعتمــد عىل 
العائــد خــالل العــام مدفوًعا بتحســن الحصة الســوقية 
لمــرف الراجحــي يف أنشــطة الوســاطة وارتفاع حجم 

التداوالت يف ســوق األســهم، باإلضافة إىل التحول 
الرسيــع إىل طــرق الدفع غــري النقديــة بفضل الحصة 
الســوقية الرائــدة للمــرف يف نقــاط البيــع يف جميع 

أنحــاء المملكة. 

إجمايل الدخل التشغييل
بلــغ إجمــايل الدخــل التشــغيي للبنــك 25.7 مليار ريال 
ســعودي يف عام 2021م، مســجاًل بذلك نمًوا بنســبة 

24% عــىل أســاس ســنوي، نتيجــة الزخم القــوي يف تنفيذ 
.)BOTF( “اســراتيجية ”مرف المســتقبل

مصاريف التشغيل
نجحــت المبــادرات المتعــددة الــيت نفذها مرف 

الراجحــي عــىل مدى الســنوات القليلــة الماضية 
لتحســني التكلفــة ورقمنــة المنتجــات والخدمــات وتنفيذ 

أحــدث التقنيــات وتحســني اإلنتاجية يف المســاهمة 
بشــكل جماعــي يف حــر نمــو المصاريف التشــغيلية 

إىل 3% خــالل عــام 2021 لتصــل إىل 6.9 مليــار ريال 
ســعودي. واقــرن ذلــك بالتحكم يف اإلنفاق ورصف 

المدفوعــات وخفــض التكاليــف الهيكليــة ضمــن مبادرات 
جديــدة أخــرى، ممــا أدى إىل خفــض نســبة التكلفة إىل 

الدخــل للبنــك مــن 32.5% يف عــام 2020 إىل %26.9 
يف عــام 2021، وهــو إنجــاز متمــز ومعيــار يحتذى به 

للقطــاع المــريف المحي.

التشغيلية النفقات  مقابل  التشغييل  الدخل 

ريال سعودي( )مليار 
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  إجمايل الدخل التشغييل 
  إجمايل تكاليف التشغيل

المخصصات
ارتفــع صــايف المخصصــات للعام بنســبة 8% إىل 2.3 

مليــار ريــال ســعودي، مدفوًعــا بالنمــو القوي الذي تم 
تحقيقــه عــر محفظــة التمويــل الخاصــة بالبنك. ومع 

ذلــك، ويف إطــار اإلدارة الحكيمــة للمخاطر، استكشــف 
البنــك فــرص النمــو دون المســاومة عىل مقاييس 

المخاطــر، وحافــظ عــىل مزانيــة عمومية جيــدة لتقليل 
تكلفــة المخاطــر مــن 0.75% يف عــام 2020 إىل %0.60 

يف عام 2021.
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الربحية
مــع ارتفــاع صــايف الدخل إىل 14.7 مليار ريال ســعودي، 

ارتفعــت ربحيــة الســهم مــن 4.24 ريال ســعودي يف عام 
2020 إىل 5.90 ريال ســعودي يف عام 2021. وارتفع 
العائــد عــىل األصــول لعام 2021 بشــكل هامي من 
2.56% يف العــام الســابق إىل 2.70%، يف حــني ارتفــع 

العائــد عــىل حقوق المســاهمني من 19.94% إىل 
23.87% عىل أســاس سنوي.

السهم ربحية 

ريال سعودي( )مليار 
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قائمة المركز المايل
ســجل مــرف الراجحــي نمًوا قويًا يف األصول 

والمطلوبــات خــالل عام 2021، مــع الحفاظ عىل 
مزانيــة قويــة ومخصصة بشــكل جيد وتســجيل 

تحســن كبــري يف معــدالت الديون المتعــرة والتغطية. 
ومــع وصــول التمويل الرأســمايل إىل نســبة 11% من 

إجمــايل األصــول خالل عــام 2021، ويظل معدل 
التمويــل يف المزانيــة العامــة عنــد مســتوى جيد يبلغ  

يبلــغ 9.3 مرات. 

المتعرثة الديون  تغطية 
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ملخص خمس سنوات لقائمة المركز المايل

2021الوصف
آالف الرياالت 

السعودية

2020
آالف الرياالت 

السعودية

2019
آالف الرياالت 

السعودية

2018
آالف الرياالت 

السعودية

2017
آالف الرياالت 

السعودية

النقــد لــدى البنك المركزي 
الســعودي والبنــوك المركزية 

40,363,44947,362,52239,294,09943,246,04348,282,471األخرى

مطلوبــات من البنوك 
26,065,39228,654,84232,058,18232,387,76010,709,795والمؤسســات الماليــة األخرى 

84,433,39560,285,27246,842,63043,062,56536,401,092االســتثمارات – صايف

452,830,657315,712,101249,682,805231,758,206233,535,573التمويــل – صايف

1,411,4691,541,2111,383,8491,297,5901,314,006عقــارات اســتثمارية – صايف

10,665,79910,234,78510,407,2478,649,4357,858,127الممتلــكات والمعــدات – صايف

7,901,7545,033,9904,417,7643,629,2455,015,464موجــودات أخرى – صايف

623,671,915468,824,723384,086,576364,030,844343,116,528إجمــايل الموجودات

مطلوبــات للبنوك والمؤسســات 
17,952,14010,764,0612,219,6047,289,6245,522,567الماليــة األخرى 

العمالء 512,072,213382,631,003312,405,823293,909,125273,056,445ودائع 

26,338,71117,311,14118,269,49214,526,2298,786,598مطلوبــات أخرى

556,363,064410,706,205332,894,919315,724,978287,365,610إجمــايل المطلوبات 

حقوق المســاهمني 

25,000,00025,000,00025,000,00016,250,00016,250,000رأس مال األســهم

25,000,00025,000,00021,789,63216,250,00016,250,000االحتياطــي النظامي

5,281,682)349,555()216,041()134,728(309,394احتياطيــات أخرى

16,999,4578,253,246868,06612,499,17113,906,736األربــاح المبقاة

003,750,0003,656,2504,062,500إجمــايل أرباح مقــرح توزيعها

67,308,85158,118,51851,191,65748,305,86655,750,918إجمايل حقوق المســاهمني 

إجمــايل المطلوبات وحقوق 
623,671,915468,824,723384,086,576364,030,844343,116,528المساهمني 
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األصول 
ســاعد النمــو القــوي يف حجــم األعمال قاعدة أصول 

المــرف عــىل تجــاوز 600 مليار ريال ســعودي بنجاح 
خــالل عــام 2021، لتصــل قيمتهــا إىل 624 مليــار ريال 

ســعودي يف 31 ديســمر 2021، مما يشــكل نمًوا بنســبة 
33% مقارنــة بـــ 22.1% قبــل عام. وبذلــك يصل إجمايل 

نمــو أصــول مرف الراجحي عىل مدى الســنوات 
الخمــس الماضيــة إىل %82. 

التمويل واالستثمارات
ارتفــع صــايف تمويــل المرف بنســبة 43% ليصل إىل 
453 مليــار ريــال ســعودي، مــع هيمنة قطــاع التجزئة 
بشــكل عــام عــىل مزيــج التمويل، ارتفــع صايف تمويل 

محفظــة االفــراد إىل نســبة 81% من إجمــايل المحفظة 
التمويليــة. حقــق التمويــل العقــاري أكر مســاهمة حيث 
نمــا بمقــدار 66 مليــار ريال، أي بنســبة نمو عىل أســاس 

ســنوي بلغــت 63%. وبلغــت قيمــة التمويل العقاري 
القائمــة 171 مليــار ريــال ســعودي يف نهايــة العام، واليت 
مثلــت 46% مــن محفظــة األفــراد و37% من إجمايل 

محفظــة التمويــل. كمــا ارتفع صايف االســتثمارات بنســبة 
40% ليصــل إىل 84 مليــار ريــال. وعىل مدى الســنوات 

الخمــس الماضيــة، ســجل البنــك نمو محفظــة التمويل 
بنســبة 94% ونمــو المحفظة االســتثمارية بنســبة 
132%، ممــا ســاهم يف نمــو صــايف الدخل لخمس 

ســنوات بنسبة %61.7. 
 

جودة األصول
يتبــع مــرف الراجحــي نهجــاً حكيمــاً للنمو ونهجاً 

متحفظــاً يف توفــري مخصصــات الديــون المتعــرة، مما 
أدى إىل تحســني جــودة األصــول خالل العام مع 

انخفــاض معــدل الديــون المتعــرة من 0.76% يف عام 
2020 إىل 0.65% يف عام 2021، وكون هذه الســنة 

الثالثــة عــىل التــوايل الذي يســجل فيها المرف تحســًنا 
يف مــؤرش األداء الرئيــي الخــاص بجودة األصول. 

وظلــت نســبة التغطيــة أعىل من متوســط القطاع بنســبة 
جيــدة تقــدر ب 305.6%. يف نهايــة عــام 2021، مثلت 

األصــول التمويليــة يف المرحلــة األوىل نســبة 97% من 
محفظــة تمويــل المــرف، ممــا يعكس جــودة التقييم 
االئتمــاين الصــارم وعمليــات مراقبــة مــا بعد الرف. أما 

نســب األصــول التمويليــة المتبقيــة البالغــة 2% و%1 
فتعــود للمرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة عىل التوايل. 
وخــالل العــام قيــد المراجعة، ســجل المرف معدل 
تغطيــة بنســبة 0.83% لألصــول التمويليــة يف المرحلــة 

األوىل، و24.3% و75.6% للمرحلتــني الثانيــة والثالثــة 
التوايل. عىل 

الودائع والمطلوبات األخرى
ارتفــع إجمــايل ودائــع العمــالء بقيمــة 130 مليار ريال يف 

عــام 2021، مســجلة نمــًوا بنســبة 33.8% لتصــل إىل 512 
مليــار ريــال مــع نهاية العام. شــهدت ودائــع تحت الطلب 
نمًوا بنســبة 12.5% لتتجاوز متوســط النمو يف الســوق 
البالــغ 6% للعــام قيــد المراجعــة، مما أدى إىل تحســني 

الحصــة الســوقية لمــرف الراجحي. كما ســجلت 
الودائــع ألجــل نمــًوا قويـًـا يف عــام 2021 لتمويل النمو 

اإلجمــايل يف محفظــة التمويل واالســتثمار.

االستقرار
إن قــوة المزانيــة العموميــة مــن حيث الجــودة الفائقة 

لألصول، ومســتويات الســيولة المثىل، والمســتويات 
المريحــة لنســب رأس المــال، مقرونــة بالدعم من 
قاعــدة واســعة مــن المســاهمني المخلصني، كلها 

عوامــل تشــهد عىل اســتقرار مرف الراجحي. 

رأس المال
حافــظ مــرف الراجحــي عىل قــوة معدل كفاية رأس 

المــال يفــوق الحــد األدىن للمتطلبــات التنظيميــة، وبلغت 
نســبة كفايــة رأس المــال مــن الرشيحة األوىل 16.5%، يف 

حــني بلغــت نســبة كفاية رأس المــال اإلجمالية %17.6 
حى 31 ديســمر 2021. وكانت هذه النســب أقل بشــكل 

هامي من النســب المســجلة خالل العام الســابق، 
ويرجــع ذلــك إىل حــد كبري إىل زيادة األصــول المرجحة 
بالمخاطر بنســبة 31.8% الناتجة بشــكل أســايس عن 

النمــو يف محفظــة التمويل.

السيولة
ظــل مســتوى الســيولة للمــرف يف حالــة جيدة، حيث 

بلغــت نســبة التمويــل إىل الودائــع 82.3%، وصايف 
التمويــل المســتقر 114%، ومعــدل تغطية الســيولة 
121%، وبلغــت األصــول الســائلة عاليــة الجودة 95 

مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمر 2021، وتعتــر تلك 
المســتويات يف حــدود المتطلبــات التنظيميــة.

األداء حسب القطاع

التحليــل الجغــرايف إلجمــايل دخل المرف 
والــرشكات التابعة له

2021
آالف الرياالت 

السعودية

25,514,524المملكــة العربية الســعودية

201,874رشق آسيا

25,716,398اإلجمايل

إلجمايل  الجغرايف   التحليل 
 دخل المرصف والرشكات 

له التابعة 
لمملكة  ا

العربية 
السعودية

99%

رشق آسيا 
1%   

2021اإليرادات حســب النشاط
آالف الرياالت 

السعودية

973,352الراجحــي الماليــة – المملكــة العربية الســعودية

 رشكــة تديــر العقارية – 
147,261  المملكــة العربيــة الســعودية

 رشكــة وكالــة تكافل الراجحي – 
)1,844(  المملكــة العربيــة الســعودية

 رشكــة الراجحــي للخدمات اإلدارية – 
636,182  المملكــة العربيــة الســعودية

 رشكــة إمــكان للتمويل – 
1,384,196  المملكــة العربيــة الســعودية

7,101رشكــة توثيــق – المملكــة العربية الســعودية
146,979مــرف الراجحي – األردن

112,108مــرف الراجحــي – الكويت
201,874رشكــة الراجحــي المحدودة – مالزيا

 رشكــة الحلــول الرقميــة العالمية 
26,412  الماليــة ”نيوليــب“

0الراجحــي لألســواق المالية المحدودة

3,633,621اإلجمايل

األحداث الالحقة
يف 8 ديســمر 2021، أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة بيع 	 

ورشاء مــع مســاهمي رشكــة إجــادة للنظم المحدودة 
)"إجــادة"(، والــيت بموجبهــا ستســتحوذ المجموعة 

بالكامــل عــىل رشكــة "إجادة" وفًقا لــرشوط معينة يتم 
اســتيفاؤها أو التنــازل عنهــا وفًقا لــرشوط االتفاقية. 
يف 16 ينايــر 2022، أعلنــت المجموعــة حصولهــا عىل 

موافقــة البنــك المركــزي الســعودي والهيئة العامة 
للمنافســة عــىل عمليــة االســتحواذ. ولم تمارس 

 المجموعــة الســيطرة الفعليــة عىل "إجادة" 
حى 31 ديســمر 2021.

يف 23 ينايــر 2022، أصــدرت المجموعــة 6500 شــهادة 	 
صكــوك دائمــة )صكــوك( بقيمة مليون ريال ســعودي 
لكل صك، تســتحق الدفع بشــكل ربع ســنوي. ويحق 

للمجموعــة ممارســة خيــار االســرداد بتاريخ 1 يناير 
2027 أو بعــد ذلــك التاريــخ وفًقــا للرشوط المذكورة 

يف نــرشة اإلصــدار ذات الصلــة. وتكــون توزيعات األرباح 
المتوقعة للصكوك هي ســعر األســاس لثالثة أشــهر 

باإلضافــة إىل هامــش ربح بنســبة %3.50.
يف 16 رجــب 1443 هـــ )الموافــق 17 فراير 2022(، 	 

أصــدر مجلــس إدارة المــرف توصية إىل
الجمعيــة العموميــة غــري العاديــة لزيادة رأس مال 

المــرف مــن 25,000 مليون ريال ســعودي إىل 
40,000 مليون ريال ســعودي

 عــن طريق منح أســهم إضافية 
)3 أســهم لكل 5 أســهم مملوكة(. وســتتم الزيادة يف 
رأس المــال المدفــوع برســملة مبلــغ 15,000 مليون 

ريال ســعودي من األربــاح المبقاة.
 وتخضــع المنحــة المقرحــة للحصــول عىل 

الموافقــات الالزمة من
الجهــات الرســمية والجمعيــة العموميــة غــري العادية 
بشــأن زيــادة رأس المــال وعدد األســهم الممنوحة..

النظرة المستقبلية
ســيواصل مــرف الراجحــي الركز عىل أهدافه 
االســراتيجية الــيت تحددها اســراتيجية ”مرف 

المســتقبل“ )BOTF(، وتقديــم منظومــة مالية 
تــزود العمــالء بحلــول مالية ذكيــة ومبتكرة تلي 
احتياجــات األفــراد والــرشكات المتغرية برسعة. 

ســيواصل المــرف تركزه عىل ترسيــع تنفيذ 
القــدرات المرفيــة الرقميــة لعمــالء األفراد، وعىل 

جــذب محافــظ رشكات عاليــة الجــودة مع هيكل 
رأســمايل أمثــل لتنويــع قاعدة عمالئنا. وســيظل 
قطــاع المنشــآت الصغرية والمتوســطة ضمن 

محــاور تركزنــا الرئيســية، مــع تقديم عروض 
منتجــات محســنة يف الوقــت الــذي نهدف فيه إىل 

أن نكــون رشيــًكا فعــااًل يف رحلتهــم نحو النجاح. 
كمــا ســنواصل الركــز عىل تحســني أوجه التآزر 

بــني الــرشكات التابعــة لنا من حيث االســتثمارات 
والتمويــل متناهــي الصغــر وحلــول الدفع الرقمي 

وغريهــا، لتقديــم أفضل الخدمــات المرفية 
والماليــة لقاعــدة عمالئنــا المزتايدة.
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منظومة تنافسية منتعشة
شــهد مرف الراجحي منافســة شــديدة من قبل 

رشكات التقنيــة الماليــة والتقنيــات المبتكــرة ونمــاذج 
األعمــال المتغــرية خالل عــام 2021، وذلك لكونه 

المــرف األكــر يف قطــاع مرفية األفراد عىل مســتوى 
المملكــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بمنتــج التمويل 
الشــخيص، ممــا أضــاف مزيًدا مــن الضغوط عىل 

هوامــش ربــح المنتــج، عىل الرغم مــن مواجهتهــا بفعالية 
مــن خــالل الحمــالت الدوريــة والتكتيكيــة لجذب العمالء 

والحفــاظ عليهــم. ويف ظــل دخــول رشكات رقمية 
جديــدة إىل الســوق، أصبحــت رسعة التنفيذ وسالســة 

تجربــة العمــالء مــن العوامل الحاســمة عنــد نقل قاعدة 
العمــالء مــن القنــوات التقليديــة إىل القنــوات الرقمية.

وقــد كان مــن أبــرز التحديات الــيت واجهها المرف 
أيًضــا، فهــم ســلوك رشيحــة عمالء التمــز وكذلك معرفة 

توقعاتهــم بشــأن أطــر العالقــة المتبادلــة والمنتجات 
المرفيــة الــيت يمكــن تقديمهــا إليهم. ويف ظل 

الميــل القــوي نحــو التعامــل المريف مــع العديد من 
المؤسســات الماليــة، أظهــرت رشيحــة عمــالء التمز أيًضا 

اهتماًمــا بالتقنيــات الجديــدة والخدمــات المرفية 
الرقميــة، وهــو جانــب تنافــي للغايــة يف المنظومة 

المرفيــة الراهنة.

الحفاظ عىل الريادة يف السوق 
نّفــذت مجموعــة مرفيــة األفراد يف عام 2021 

اســراتيجيات تســتهدف الحفــاظ عــىل المكانة الريادية 
للمــرف يف مجــاالت التمويــل الشــخيص وتمويل 

الســيارات والتمويــل العقــاري. ففيمــا يتعلــق بخدمات 
التمويل الشــخيص وتمويل الســيارات، ســاهم عامالن 

رئيســيان مــن عوامــل التمكــني يف زيادة الحصة 
الســوقية للمــرف خــالل العام، وهمــا التحول الرقمي 

واســتخالص الــرؤى مــن البيانات. فقد عــززت عمليات 
التحــول الرقمــي مــن نطاق رؤيــة المرف لتوفري 

تجربــة تمويــل سلســة للعمــالء مــن خالل عدة قنوات. 
كمــا ســاهم اســتغالل أحدث التقنيــات المتاحة يف 

اســتخالص الــرؤى مــن البيانات والــذكاء االصطناعي يف 
تحســني عــروض المنتجــات وتجربة العمالء وأنشــطة 

البيــع المتبــادل لقطــاع مرفيــة األفــراد. وقد مكن ذلك 
المــرف مــن الحفاظ عــىل قاعدة عمالئه الرئيســيني 

مــع العمــل يف الوقــت نفســه عىل االســتحواذ عىل جزء 
كبــري مــن رشيحــة العمــالء غري المرفيني وتوســيع نطاق 

قاعــدة عمالئــه الحاليــة باإلضافــة إىل توحيــد محافظه 
وتعزيز حصته يف الســوق. فقد ســيطر البنك عىل ســوق 

التمويل الشــخيص، بنســبة 44.6%، وســوق تمويل 
الســيارات، بنســبة 51.8%، من السوق. 

نجــح المــرف يف عــام 2021 يف إبرام رشاكته الرئيســية 
مع وزارة اإلســكان، بما يف ذلك المشــاركة االســراتيجية 

مــع رشكة روشــن، الرشكــة العقاريــة التابعة لصندوق 
االســتثمارات العامــة، لزيــادة ملكيــة الســعوديين للمنازل. 

وبعــد أن أطلــق المــرف عــدًدا من المنتجــات بالتعاون 
مــع صنــدوق التنميــة العقارية يف العام الســابق تماشــًيا 

مــع رؤيــة 2030، ركــز المرف اهتماماتــه عىل تعزيز 
مكانتــه يف عــام 2021 بوصفــه رائــًدا يف مجــال التمويل 

العقــاري مــن خالل توســيع محفظــة منتجاته غــري التابعة 
لصنــدوق التنميــة العقاريــة، وتأمني حصة يف ســوق 

التمويــل العقــاري بنســبة 41% يف عــام 2021 .

كمــا اســتمر دمــج وظائف األعمــال الخاصة بالرشكات 
والتحويــالت يف فــروع مرفيــة األفــراد الحالية ضمن 

جهود المرف المســتمرة لتحســني اســتغالل الموارد. 

نمو رشائح العمالء غر التقليدية
ركــز قطــاع مرفية األفراد بشــكل اســراتيجي عىل زيادة 

قاعــدة عمالئــه يف القطــاع الخــاص يف المملكة خالل 
 عام 2021، مســجاًل معدل نمو ســنوي 

يتجــاوز 200%. كمــا حّســن المــرف مكانته ضمن 
هــذه الرشيحــة الرئيســية مــع زيادة محفظــة منتجاته 

الموجهــة للقطــاع الخاص بنســبة %86.

أدخــل البنــك تحســينات اســراتيجية بارزة خالل العام 
عــىل الخدمــات المقدمــة لعمالء التمــز وذلك لتوفري 

مجموعــة مــن الخدمــات المتطــورة والحرية اليت 
تلــي توقعاتهــم. كمــا تــم تنفيذ عــدد من المبادرات 
الجديــدة الــيت تســتهدف عمــالء التمز، بما يف ذلك 

إطــالق "عضويــة التمــّز المــايس" الجديدة اليت توفر 
مديــر عالقــة خــاص بالعميــل، إىل جانب امتيازات 

حريــة أخــرى. كذلــك، تم تعيني مــدراء للعالقات يف 
قاعــات عمــالء التمز عر شــبكة فــروع مرف الراجحي 
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يقومــون بــأدوار شــاملة جديدة ومســؤوليات كبرية 
لتلبيــة احتياجــات العمــالء. كمــا اســتمر العمــل عىل تطوير 

برامــج تمويــل جديــدة واســتحداث امتيازات مرفية 
أخــرى لعمــالء التمــز عىل مدار العام. 

تطورات بطاقات االئتمان
واصــل المــرف الركز عىل منتجــات البطاقات 

وعــروض القيمــة المبتكــرة يف عــام 2021، حيث تم 
إطــالق البطاقــة الرقميــة "كاش بــاك" اليت توفر عروض 

اســرداد نقــدي مجزيــة عىل المشــريات المحلية 
والدوليــة خــالل العــام،. وتم تجديــد برنامج الوالء 

لتقديــم أفضــل مكافــآت الــوالء يف المملكــة للعمالء 
واالحتفــاظ بهــم، لتصبــح بطاقــات المرف هي 

المفضلــة لديهــم ولتعزيــز والئهــم للمرف مدى 
الحياة.

وباإلضافــة إىل ذلــك، جــَرى تجديد وتحســني القيمة 
المقرحــة لبطاقــة االئتمــان وترقيتهــا لرشيحتــني من 

رشائــح كبــار العمالء، مــع توفري رشاكات وعروض 
ترويجيــة وامتيــازات خاصــة. وقــد نجح المرف يف 

الحفــاظ عــىل مكانتــه الرياديــة يف ســوق البطاقات خالل 
العام.

 

التطورات الرقمية والتقنية
ســاعد تقديــم حلــول التمويــل عر قنــاة مبيعات الهاتف 

يف التعامــل مــع القيــود المفروضــة خالل ذروة تفي 
الجائحــة، ممــا مّكــن المــرف أيًضا مــن تعزيز حلوله 
المرفيــة الرقميــة، مــع االســتمرار يف خدمة عمالئه 
بكفــاءة دون الحاجــة إىل زيــارة الفــروع. وخالل عام 
2021، نجــح المــرف يف تحويــل منتجــات التمويل 

م عر اإلنرنت إىل  الشــخيص بأكملهــا بحيــث ُتقــدَّ
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جانــب توســيع نطــاق توافرهــا، مما يوفــر للعمالء رحلة 
تمويــل رقمــي متكاملــة. باإلضافــة إىل ذلك، قدم 

المــرف تمويــل الســيارات عر قنــاة مبيعات الهاتف 
وعــر التطبيــق الرقمــي، مــع تجربة عدد مــن عمليات 
االســتحواذ مــن خــالل القنوات الرقميــة. وتضمنت 

المبــادرات الرقميــة األخــرى اليت نفذهــا المرف أتمتة 
معامــالت الحســابات الجاريــة وتحديــث تطبيق الهاتف 

الجــوال ليشــمل خيــارات متقدمــة مثــل إمكانية إصدار 
بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الخصــم. وقد ُنفذت أكر 

مــن 35% مــن عمليــات التمويل الشــخيص اليت وفرها 
المــرف رقمًيــا من البدايــة إىل النهاية.

ركــز قطــاع مرفيــة األفــراد عىل تحســني تجربة العمالء 
وتقليــل الوقــت الــالزم إلنجــاز المعامالت من خالل 

اســتخدام األدوات الرقميــة وتعزيــز إجراءات الخدمات 
المســاندة والدعــم. واســتثمر المرف يف العروض 

التقنيــة، مثــل التحليــالت المتقدمــة، إذ أصبحــت عملية 
صنــع القــرار الرسيــع بنــاًء عىل البيانــات جزًءا من محور 

الركــز عــىل مســتوى المرف بهــدف تمكني قنوات 
المبيعــات وتحســني الوقــت الــالزم إلنجاز معامالت 
التمويــل وتحســني تجربــة العمــالء يف ظل اتجاهات 

الســوق رسيعة التطور.

واصــل المــرف يف عــام 2021 إضافــة المزيد من أحدث 
أجهــزة الــراف اآليل يف فروعــه الجديــدة وكذلك يف 

الفــروع الــيت تــم تجديدهــا، مــع تركيب أكر من 1,200 
جهــاز رصاف آيل لإليــداع يف جميــع أنحــاء المملكة 

لضمــان التوافــر العــايل للخدمات وكســب رضا العمالء، 
وبذلــك نجــح المــرف يف تأمــني ملكيته ألكر شــبكة 
ألجهــزة الــراف اآليل يف المملكــة. كمــا قام مرف 
الراجحــي بتوســيع نطــاق شــبكة أجهزة الراف اآليل 
الخاصــة بــه مــن خالل مزة أثري الالتالمســية إلجراء 

عمليــات الســحب بشــكل آمــن من خــالل تقنية االتصال 
قريــب المــدى )NFC(، لتصبــح لديه أكر شــبكة رصاف 
آيل لالتصــال قريــب المــدى، وأول مــرف يقبل جميع 

أنــواع بطاقات "مدى أثري".

قــدم مــرف الراجحي جهــاز الخدمة الذاتية 
"أرسع"، وهــو أول جهــاز خدمــة ذاتيــة يقدم العديد 

مــن العمليــات والمعامــالت المرفيــة، كجزء من 
اســراتيجية المــرف الراميــة إىل ترســيخ مكانتــه باعتباره 
المعيــار المرجعــي والمــرف الرائد يف الســوق يف وظائف 

الخدمــة الذاتيــة المبتكــرة والمتقدمــة. وبفضــل تركيب 
أكــر مــن 410 أجهــزة، أصبــح المرف يمتلك أكر شــبكة 
مــن أجهــزة الخدمــة الذاتية "أرسع" والــيت تتيح العديد 

مــن الخدمــات المرفيــة الممــزة يف جميع أنحاء 
المملكــة، بمــا يف ذلــك مــزات مثل طباعة دفر الشــيكات 

وبطاقــات الخصــم باإلضافــة إىل إصدار االعتماد 
المستندي.

  

منتجات مرصفية جديدة 
بالزتامــن مــع التوســع يف التحــول الرقمي، قدم المرف 

مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات المرفية 
الجديدة،

وشــهدت منتجــات تمويل الســيارات إطــالق برنامج تأجري 
الســيارات المملوكــة مســبًقا وكذلــك برنامج 50:50 

لينضمــا إىل مجموعــة منتجاتــه وخدماتــه خــالل العام، 
كمــا تــم أيًضــا إطالق برنامــج خاص لألرس ذات الدخل 

المنخفــض وبرنامــج للعمــالء الذيــن ال يحولــون رواتبهم 
عــىل حســاب بالمــرف )NST( لتعزيز الشــمول المايل 

للرشائــح غــري المشــمولة وال تســتفيد من الخدمات 
المقدمــة مــن المــرف. كما قام المرف بتحســني 

معاييــر سياســة االئتمــان الخاصــة بــه للحفاظ عىل قدراته 
التنافســية يف السوق.

ويف هــذا الصــدد، أطلق المرف حســاب المســتقبل 
ألصحــاب الحســابات الجاريــة الحاليــني يف عام 2021، 
وهــو حســاب ادخــار متوافق مع الرشيعة اإلســالمية. 

 وُنفــذت تحســينات عــىل برامج اإلدخــار والحماية 
أســفرت عــن نمــو هائل بنســبة 383 %، مما أدى إىل 
اســتحواذ المرف عىل الحصة األوىل يف الســوق. 

 وُيســمح للقارصيــن الذيــن تزيــد أعمارهم عن 15 
 عاًمــا بفتــح حســابات تحت إرشاف الويص. 

كمــا أدخــل المــرف عىل عدد من الحســابات خاصية 
جديــدة لمراجعــة الحســابات هــي نذير وتحقق 

"Natheer and Tahqoq". ويف إطار التوســع يف 
عــروض برامجــه غــري التابعــة لصندوق التنميــة العقارية، 

أطلــق المــرف برامــج التمويل التكميي وســداد 
المديونيــة للتمويــل العقــاري. كمــا أطلــق المرف أيًضا 

كذلــك منتــج تمويــل "إيراد" العقــاري وُأتيح إىل عمالء 
التمز. 

حظيــت جهودنــا باإلشــادة والتقديــر يف حفــل توزيع جوائز 
"جلوبــال بانكينــج آنــد فاينانــس" لعــام 2021، حيث حصل 
مــرف الراجحــي عــىل جائزة أفضــل مرف يف مرفية 

األفــراد يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي لعام 2021 
وأفضــل بنــك رقمــي يف المملكــة العربية الســعودية لعام 

2021 إىل جانــب حصــد العديــد مــن الجوائز األخرى. 
وخــالل عــام 2021، بلــغ صايف مؤرش صــوت العميل 

للمــرف 72% ، بزيــادة كبــرية بمعدل ســبع نقاط.
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النظرة المستقبلية
تماشــياً مع اســراتيجية "مرف المســتقبل"، 

ســيواصل مــرف الراجحــي بناء قدراتــه الحالية 
يف قطــاع مرفيــة األفــراد مع الركــز عىل الحصة 

الســوقية والفــرص اإلضافيــة لتوليد اإليرادات، 
وكذلــك تعزيــز ارتبــاط العمالء وااللزتام الصارم 

باعتمــاد التقنيــات الرقميــة والكفــاءة يف إنتاجية 
قنــوات المبيعــات. وبالنســبة للمنتجات، ســيتحول 

الركــز إىل اســتهداف وتنميــة الرشائح غــري التقليدية، 
مثــل التمويــل المــريف دون تحويل الراتب، 

وأصحــاب األرصــدة المتوســطة، وأصحاب األعمال 
الحرة.

وعــىل الصعيــد التقــين، يتوقع قطــاع مرفية األفراد 
توفــري عاملــني أساســيني من عوامــل التمكني 

لتيســري رحلــة التمويــل وتجربــة العمــالء. فأما العامل 
األول، فيكمــن يف تعزيــز عمليــة صنــع القــرار الرسيع 
لالســتجابة للتغــريات المتســارعة يف الســوق، بينما 

يكمــن العامــل الثــاين يف تطويــر منصــة التمويل لدى 
مــرف الراجحــي وتحديثهــا للتحول مــن نظامها 

.)LOS( القديــم إىل نظــام طلبــات التمويل

هــذا، ومــن المقرر أن يقــوم المرف بإدخال 
المزيــد مــن التحســينات عــىل األرباح، وذلك مع 

ظهــور الوفــورات يف التكاليــف يف معدالت التشــغيل 
وانتعــاش االقتصــادات الناميــة، يف ظــل مزيد من 

االســتقرار يف عــام 2022، الــذي ســيتطلب الحفاظ عىل 
اليقظــة والتأهــب، وكذلــك االســتمرار يف ترسيع وترية 

جــدول أعمــال التحول لدى المرف.
.
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انتعاش قوي 
ربمــا تكــون الموجــة الثانيــة من جائحــة )كوفيد19-( أثرت 

عــىل كل مــن المجتمعــات والرشكات عىل حد ســواء 
يف عــام 2021، إال أن مجموعــة المرفيــة للــرشكات 

يف مــرف الراجحــي تعافــت بشــكل فعال من تأثريات 
الجائحــة لتحقيــق أداء قيــايس خــالل العام يتجاوز 

األهــداف والتوقعــات وفًقــا للعديد مــن المعايير. وقد 
واصــل قطــاع مرفيــة الــرشكات البناء عىل خارطة 

الطريــق االســراتيجية وتوســيع نطاق حصته الســوقية 
يف األصــول وتعزيــز الزتاماتــه لدعــم نمو أصول المرف. 
وظلــت اإليــرادات التشــغيلية عــىل المســار الصحيح نظًرا 

الرتفــاع متوســط أرصــدة التمويل عــىل الرغم من ضغوط 
األســعار وانخفاض ســعر الفائدة بني البنوك الســعودية 

)SAIBOR(. وخــالل عــام 2021، حقــق قطاع  نمًوا قياســًيا 
بنســبة 33% بقيمــة 17.6 مليــار ريال.

ركــز قطــاع مرفيــة الــرشكات خالل عام 2021 عىل 
محافــظ الــرشكات القويــة باالعتماد عــىل الهيكل 

الرأســمايل األنســب لتنويع وتوســيع قاعدة عمالئه، 
ممــا أضــاف أكــر مــن 100 عميــل تمويل جديد. وقد 

ســاعد هــذا النهــج الُمرّكز يف الحد من مســتويات 
الديــون المتعــرة مــن 2.5% إىل 1.7% يف عــام 2021، مع 

الحفــاظ أيًضــا عــىل تكلفــة منخفضــة للمخاطر عند 70 
نقطــة أساســية بســبب ارتفــاع إجمايل األصول إىل جانب 

انخفــاض إجمــايل الرســوم عن المزانيــة وارتفاع معدالت 
التعــايف، وهــو مــا شــكل تحواًل إيجابًيــا من 151 نقطة 

أســاس يف عام 2020.

واصــل قطــاع مرفيــة الــرشكات االعتماد عىل نموذج 
تغطيــة العمــالء الشــامل الــذي يتبعه المرف والذي 

يقــوم عليــه نهــج "عميــل واحد، مرف واحد"، مع 
تحقيــق المزيــد من االلزتامات وإيرادات الرســوم 

اإلضافيــة مــن خالل التعــاون مع وحدات األعمال 
األخــرى مثــل الراجحــي المالية والخزينــة والمرفية 

الخاصــة وتكافــل الراجحــي. وســاعد قطاع  رشكة 
الراجحــي الماليــة يف إنجــاز 13 مهمــة جديــدة، كما تعاون 

القطــاع لالســتحواذ عــىل 45 عمياًل جديــًدا للمرفية 
الخاصــة و200 إحالــة مرفيــة لقطــاع مرفية األفراد. 

وقــد ســاهم هــذا التعاون بني الوحدات يف مســاعدة 
قطــاع  أيًضــا عىل توســيع نطاق عروضه لتشــمل 

الخدمــات االستشــارية والرتيبــات وخدمات االكتتاب 
مــع تعزيــز قــدرات فريق التمويــل المهيكل.

ولقــد كان مــن بــني أبــرز التحديات الــيت واجهها قطاع 
مرفيــة الــرشكات  خــالل عام 2021 هو الســعي الرسيع 

إىل رفــع مســتوى الجــودة يف مرحلــة ما بعــد الجائحة، 
يف الوقــت الــذي تبحــث فيــه الجهات الفاعلة الرئيســية 
يف الســوق بنشــاط عن أصول ســداد المديونية، مما 

أدى إىل انخفــاض األســعار. كمــا شــكل التفاوت بني 
أســعار الفائــدة بــني البنوك الســعودية وســعر الفائدة بني 

البنــوك يف لنــدن )LIBOR( تحديـًـا أيًضــا من خالل زيادة 
الطلــب عــىل التمويــل بالــدوالر األمرييك. وواصل قطاع 

الخزينــة العمــل عــىل تنويــع مصــادر التمويل بالدوالر 
األمريــيك خــالل عــام 2021، للمنافســة مع البنوك 

الدوليــة وتمويــل األصــول طويلة األجل.

واصــل قطــاع مرفيــة الرشكات جهــوده المبذولة يف 
إطــار دعــم تعــايف العمــالء، يف مرحلة ما بعــد الجائحة 
وبعــد الموجــة الثانيــة يف بدايــة عــام 2021، من أجل 

اســتمرارية أعمالهــم وكذلــك تلبيــة احتياجاتهم 
التمويليــة. وقــد شــارك قطــاع مرفية الرشكات يف 

برامــج ضمــان التمويــل وبرامــج التمويــل لدعم العمالء 
الذيــن يحتاجــون إىل مســاعدات ماليــة خالل هذه 
الفــرة بمــا يتماىش مــع توجيهــات البنك المركزي 

الســعودي. وبينمــا يقــوم القطــاع بتمديد نطاق 
تســهيالت رأس المــال العامــل المقدمــة إىل العمالء 

لتغطيــة احتياجاتهــم مــن الســيولة عــىل المدى القصري، 
فقــد شــارك المــرف كذلك يف برامــج تأجيل الدفعات 

الــيت أطلقهــا البنــك المركزي الســعودي لدعم المنشــآت 
الصغرية والمتوســطة.

دعم احتياجات األعمال المتطورة 
أطلــق قطــاع مرفية الــرشكات مجموعة من 

المنتجــات الجديــدة يف عــام 2021 لتلبيــة متطلبــات 
منظومــة مرفيــة الــرشكات رسيعة التطــور ولتعزيز 
عروضنــا المتعلقــة بالمنتجــات والخدمــات المقدمة 

مــن الــرشكات، وشــمل ذلك مرابحة الســحب عىل 
المكشــوف، وهو بديل إســالمي لتســهيالت الســحب 
عــىل المكشــوف التقليديــة، وخطاب االئتمان برســوم 

ريــن الذيــن يبحثون  مدفوعــة مقدًمــا )UPAS(، للمصدِّ
عــن مدفوعــات فوريــة مقدًما أو المســتوردين الذين 

ال يمتلكــون تســهيالت ائتمانيــة فورية، مع ســداد 
الدفعــات المســتحقة للوثائــق المتوافقــة مــع االئتمان، 

كمــا تــم توســيع منتــج تحويل رصف الفواتري ليشــمل 
هيــكل المرابحــة، يف حــني ُطرحــت بطاقات الرشكات 

ألول مــرة يف تاريــخ المــرف لتلبيــة احتياجات الرشكات 
والمنشــآت الصغــرية والمتوســطة وزيــادة والء العمالء.

المجموعة المرصفية للرشكات
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ومــن خــالل الركز عــىل المنتجــات المهيكلــة لتحقيق 
النمــو مــع توليــد عائــد قوي، خاصة لرشيحة المنشــآت 

الصغــرية والمتوســطة والــرشكات المتوســطة، نجح 
قطــاع مرفيــة الــرشكات يف التوســع بنجاح لزيادة 

حصتــه اإلجماليــة مــن المحفظــة إىل حوايل 15% يف 
عام 2021 قياًســا إىل 12% يف عام 2020. وقد اســتفاد 

المــرف مــن المنتجــات ذات األداء القوي مثل 
نقــاط البيــع لتعزيــز معامــالت رصف العمــالت األجنبية 

والوفــاء بااللزتامــات وتحقيــق اإليرادات من الرســوم. ويف 
ظــل تحــول معامــالت العمالء، بســبب التحديات اليت 
فرضتهــا الجائحــة، مــن القنــوات المرفيــة التقليدية 

إىل الخدمــات المرفيــة الرقميــة ونقــاط البيع، حافظ 
المــرف خــالل عــام 2021 عىل مكانته الريادية يف ســوق 
المملكــة باالســتحواذ عــىل 32.2% مــن ســوق نقاط البيع، 
مدعوًمــا بشــبكة مــن 326,121 جهــاز. كما قام المرف 

بتحديــث حــوايل 55% مــن األجهزة إىل شــبكة الجيل 
الرابــع "4G" خــالل عام 2021، مع اســتخدام مزة 

.)NFC( االتصــال قريب المدى

وقــد تحســن حجــم المعامالت التجارية، ال ســيما 
فيمــا يتعلــق بخدمــات خطــاب االعتمــاد اليت خضعت 

للتحســني هــذا العــام، مــن أجل تحقيق حصة ســوقية 

أعــىل تبلــغ 7.1%، ممــا يســاعدنا عىل تعزيــز مكانتنا 
النســبية يف الســوق بمقدار نقطتني إىل ســت نقاط خالل 

العام.

ونتيجــة لخطــة التحــول الــيت ُنفــذت بنجاح يف عام 
2020 لتنشــيط نمــوذج األعمــال وتحســني كفاءة توزيع 

المــوارد، جــرى فصــل جميع األنشــطة التشــغيلية عن 
الخطــوط األماميــة ودمجهــا يف صــورة "مركز خدمات 

متكامــل". وقــد أتــاح ذلك إعادة توزيع ومشــاركة موارد 
قطــاع مرفيــة الــرشكات وتوجيههــا إىل قطاع مرفية 

األفــراد. وخــالل عام 2021، دشــن المــرف 44 مكتًبا 
مــع خطــط للتوســع يف نطــاق المبادرة لتشــمل أكر من 

100 مكتــب يف جميــع أنحــاء المملكــة. وقد ســاهم تعزيز 
وظائــف المكتــب األوســط يف توفري الوقــت الالزم لمديري 

العالقــات، ممــا مكنهــم مــن الركز عــىل تطوير األعمال. 
كمــا تــم إنشــاء ثالثــة مراكز مخصصــة لحلول األعمال 

للــرشكات يف المــدن الرئيســية يف الريــاض وجدة والدمام 
لتلبيــة االحتياجــات الشــاملة للــرشكات اليت تغطي 

خدمــات الحســابات والتمويــل وإدارة النقــد ومتطلبات 
تمويــل التجارة.

مجموعة مرفية األفراد

مراجعة محفظة األعمال
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تحسني مشاركة العمالء
تواصــل فريــق قطــاع مرفية الــرشكات مع العمالء يف 

أكــر مــن 3,000 زيارة مشــركة مع فريــق المنتجات 
لفهــم احتياجــات العمــالء وتصميــم الحلول المناســبة 
لهــم، وذلــك بعــد التحول مــن االجتماعات االفراضية 

إىل زيــارات العمــالء الميدانيــة يف عــام 2021. وقد شــكلت 
هــذه الزيــارات نقطة انطــالق لطــرح المنتجات الجديدة 

وعــروض البيــع المتقاطــع. كما زادت زيارات اإلدارة 
العليــا خــالل العــام لتقديــر والء العميــل وتقديم الدعم 
المســتمر، وُحددت الحســابات االســراتيجية الرئيســية 

الــيت يرغــب قطــاع مرفية الــرشكات يف عقد رشاكات 
معهــا يف برامــج الــوالء ذات المنفعــة المتبادلــة والتعامل 
معهــا. ومع اســتمرار العمل االســتبايق وزيــادة احتياطات 
المخصصــات لتغطيــة الخســائر المتوقعــة، فقــد مّكنت 

االجتماعــات المنتظمــة مــع العمــالء أيًضــا قطاع مرفية 
الــرشكات مــن تقييــم أداء األعمــال لقياس مؤرشات 

اإلنــذار المبكــر، ممــا أدى إىل تحســني عملية اتخاذ 
القــرارات وتقليــل المخصصات. 

االستفادة من اإلمكانات الرقمية 
واصــل قطــاع مرفيــة الرشكات خــالل عام 2021 رحلته 

الرقميــة لتعزيــز إنجــاز األعمــال ودعم زخــم النمو، وقد 
تــم تطويــر نظــام مخصــص إلدارة عالقــات العمالء لقطاع 

مرفيــة الــرشكات لتحســني المبيعــات واإلنتاجية 
واتخــاذ القــرارات عىل مســتوى اإلدارة والخطوط 

األماميــة. وتــم توســيع نطاق النظام ليشــمل وحدات 
أعمــال أخــرى داخل المــرف لتمكني ومراقبة أنشــطة 

البيــع المتقاطع.

واصــل نمــوذج التغطيــة الشــاملة للعمالء توفــري البيانات 
والمعلومــات القّيمــة للمــرف خــالل عام 2021 عر 

مختلــف الزوايــا واألوجــه، بدًءا مــن الوصول إىل العمالء 
وفهــم أداء الرشائــح وصــواًل إىل تحليــالت المبيعات 

وكذلــك اســتخدام المنتجــات والخدمات، مما ســاعد 
عــىل الفهــم الشــامل للعمــالء ووضع تصــور جديد تجربة 

العمــالء من الرشكات.

وخــالل عــام 2021، قــام المرف أيًضــا بتجديد نظام 
طلبــات التمويــل )LOS( ليتضمــن مــزات جديدة 

وأدوات متابعــة متقدمــة، ممــا أدى إىل تحســني تجربة 
المســتخدم الشــاملة واالســتفادة من قدرات النظام. 

وُنفــذت تحديثــات محــددة وفًقا لخارطــة الطريق لعدد 
مــن اإلصــدارات. وقــد شــملت التحديثات األخرى خالل 
العــام أتمتــة نظــام المعلومــات اإلدارية ليشــمل البيانات 

الشــاملة للعمــالء لتمكــني اتخــاذ قرارات أكر كفاءة 
ومرونــة. ومــن المتوقــع االنتهــاء من تطويــر العديد من 

اإلصــدارات يف مطلــع عام 2022.

رشاكات تتطلع إىل المستقبل
عــزز قطــاع مرفيــة الرشكات أطــر الرشاكة مع صندوق 
االســتثمارات العامــة والــوزارات وغريهما مــن الصناديق 
الحكوميــة مثــل صنــدوق التنميــة الصناعية الســعودي 

وصنــدوق التنميــة العقاريــة وصنــدوق التنمية الســياحي 
وصنــدوق التنميــة الزراعية، يف ســبيل المســاهمة يف 

تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكة 2030.

ونظــًرا ألن مــرف الراجحــي يعــد أحد البنوك الرئيســية 
الرشيكــة مــع صندوق االســتثمارات العامــة، فقد تعاون 

قطــاع مرفيــة الــرشكات بشــكل وثيق عر وحدات 
األعمــال الداخليــة لتوفــري حلول مرفيــة مخصصة 

وحلــول مدفوعــات لصندوق االســتثمارات العامة 
والــرشكات التابعــة لــه وكذلك الرشكات المنشــأة 

حديًثــا. وُعقــدت رشاكات مــع كل من صنــدوق التنمية 
الســياحي وصنــدوق التنميــة الزراعيــة ليصبح المرف 

الرئيــي لكليهمــا، كمــا ُأبرمــت اتفاقيــة تعاونية مع 
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي لتقديــم برنامج 

خطــاب االعتمــاد الخــاص بالصنــدوق لفتح خطابات 
االعتمــاد بالنيابــة عن العمالء وتســهيل المشــريات 

ودعــم احتياجــات التوســع يف النفقات الرأســمالية 
ونفقــات األعمــال بموجــب ضمانــات الدفع الخاصة 

بالصنــدوق. ويواصــل قطــاع مرفية الــرشكات تقييم 
العمــالء الذيــن يمكنهــم االســتفادة من هذه الرشاكات 

والتواصــل معهم.

المجموعة المرفية للرشكات
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باإلضافــة إىل ذلــك، قــدم المــرف تموياًل للرشكة 
الوطنيــة لإلســكان بقيمــة مليــاري ريال ســعودي لتمويل 

تطويــر مشــاريع ســكنية جديــدة يف بداية عام 2021، 
وواصــل العمــل مع رشكة روشــن العقاريــة التابعة 

لصنــدوق االســتثمارات العامــة ضمــن برنامجهــا لتمويل 
المبيعــات عــىل الخارطــة. كما شــهد عام 2021 تعاون 

المــرف بشــكل وثيــق مــع الهيئة العامــة للرفيه 
يف المملكــة لدعــم األنشــطة الرفيهيــة والفعاليات 
الموســمية المتنوعــة للقطــاع، بمــا يف ذلك موســم 

الريــاض 2021، وتوفــري حلول الدفــع اإلجمالية 
للمهرجــان الثقــايف عــىل مدار خمســة أشــهر يف العاصمة 

الســعودية. وحــرص المــرف عــىل تعزيز أطر الرشاكة 
القويــة مــع وزارة المــوارد البرشيــة والتنميــة االجتماعية 
باعتبــاره أحــد المصــارف الرئيســية لديها لدعــم مختلف 
الرامــج ومبــادرات التحول االســراتيجي الــيت قامت بها 

الــوزارة خالل العام.

واصــل مــرف الراجحــي توفري الحلــول التمويلية 
للرنامــج الوطــين لإلســكان بالتعاون مع وزارة اإلســكان 
خــالل عــام 2021. ومــن خالل تقييم قــدرة المطورين 
الجــدد يف الســوق، ركــز المرف عــىل تصميم حلول 

مخصصــة للتمويــل، وال يــزال يعمــل بنشــاط مع وزارة 
اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقارية لتوفــري التمويل 

العقــاري، فضــاًل عــن دعم مختلــف مبادرات برامج 
تحقيــق الرؤيــة يف المملكــة، وتشــمل 13 مبــادرة مــن بينها 

برنامــج اإلســكان المصمــم لبلــورة رؤية 2030 إىل عمل 
فعــي عىل أرض الواقع.

واصــل المــرف تمويــل بيوت التقســيط وكذلك رشكات 
التمويــل غــري المرفيــة، مع الركز عــىل التمويل 

المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرية يف ســبيل تعزيز 
الشــمول المايل. وقد شــارك المرف خالل عام 2021 

يف معامــالت تمويــل العقــارات متعددة االســتخدامات 
وذات االســتخدامات التجاريــة يف المــدن والمناطق 

الرئيســية يف المملكــة العربيــة الســعودية، وتمويــل 
مشــاريع إســكان للــرشكات العامة الكــرى، وتطوير حلول 

تمويــل برنامــج "إيــراد" من خالل اســتخدام منصة 
"إيجار".

تطــورت اعتبــارات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 
والمؤسســية لتصبــح مــن الجوانب األساســية يف 

التمويــل. ويتــم التعامــل مــع معظم تلــك االعتبارات من 
خــالل فريــق التمويــل المتخصــص الذي يركــز عىل تمويل 
المشــاريع الــيت تدعمهــا برامــج الحكومة وبرامــج تحقيق 
الرؤيــة. وقــام مــرف الراجحي بدور المنســق الرئيي 
المفــوض ومــزود التحــوط ألكر محطة طاقة شمســية 
مســتقلة يف العالــم. ومــن المتوقــع أن يخــدم المرشوع 

أكــر مــن 185,000 مــزنل ويعــوض ما يقرب من 2.9 
مليــون طــن مــن انبعاثــات الغازات الدفيئة ســنويًا. كما 
قــام المــرف أيًضا بــدور المنســق الرئيي المفوض 

ومــزود التحــوط لمــرشوع محطة طاقة شمســية 
جديــدة بقــدرة محتملــة عــىل توليــد 300 ميجاوات من 

الطاقــة المتجــددة النظيفة.
 

النظرة المستقبلية
يطمــح قطــاع مرفيــة الرشكات يف مرف 

الراجحــي إىل أن يكــون "أفضــل مرف للرشكات" 
يف المملكــة العربيــة الســعودية بمــا يتمــاىش مع 

اســراتيجية "مــرف المســتقبل"، وذلك بإطالق 
مبــادرات تتمحــور حــول هذا الموضــوع لتحقيق 

تطلعاتــه المســتهدفة. وسيســتمر قطــاع مرفية 
الــرشكات يف إعــادة التوجيــه والتأقلــم الرسيع مع 

بيئــة التشــغيل، وســيواصل القطاع نموه مســتغاًل 
نقــاط قوتــه بغــض النظر عن ديناميكيات الســوق 

المتغرية.

كمــا ســيواصل المــرف التعاون مــع مختلف 
برامــج الدعــم الحكوميــة لتمويــل العمالء يف 
القطاعــات الناشــئة الجديــدة مثل الســياحة 

والرفيــه، وسيســتمر أيًضــا يف تمويــل مختلف 
المشــاريع الــيت أطلقتهــا أو تدعمهــا الحكومة 
مــن خــالل فريــق التمويــل المتخصص، مما 

يســهم بــدوره يف تعزيــز مشــاريع البنيــة التحتية 
والمشــاريع العقاريــة يف جميــع أنحــاء المملكة.

المجموعة المرفية للرشكات
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محفظة متنوعة بحق
واصــل قطــاع الخزينــة بناء وتنفيذ اســراتيجيات 

ديناميكيــة لزيــادة المبيعــات وتعزيــز الحصة الســوقية يف 
الخدمــات المقدمــة للعمــالء عــىل مدار عام 2021. ومع 

اســتمرار مــرف الراجحي يف توســيع نطــاق محفظته 
لتشــمل مجموعــة واســعة مــن فئات الموجودات 
المتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســالمية لتعزيز مصادر 

الدخــل وتنويعهــا، اســتحدث قطــاع الخزينــة العديد من 
حلــول التحــوط ومنتجات تحســني اإليــرادات المتوافقة 

مــع الرشيعــة اإلســالمية ألول مــرة يف تاريخ المرف 
لــكل مــن العمــالء األفراد والرشكات عىل حد ســواء. وقد 

ســاهم هــذا التنويــع المســتمر لمحفظة قطــاع الخزينة 
مــن حيــث المــدة والتصنيــف االئتمــاين والتوزيع الجغرايف 

يف تحســني اإليرادات مع إدارة ســيولة المرف عىل 
المــدى الطويل.

معدالت نمو مستقرة يف مواجهة التحديات 
أظهــرت اإليــرادات التشــغيلية لقطــاع الخزينــة تحقيق نمو 

مســتدام بنســبة 93.5% خــالل عــام 2021، كما ارتفع 
صــايف اإليرادات بنســبة 99.7%. وتعــايف تداول العمالت 

األجنبيــة لــدى المــرف مســجاًل نمًوا بنســبة 1% مقارنًة 
بالعــام الســابق. ولــم تُعــد أعمــال األوراق المالية بعد إىل 

طبيعتهــا، حيــث ظــل معدل نمو أنشــطة الســفر لقضاء 
العطــالت وأداء األعمــال ضعيًفا.

ويف نوفمــر 2021، أكــدت وكالــة "موديز" لخدمات 
المســتثمرين التصنيــف طويــل األجــل لمرف الراجحي، 

وغــريت النظــرة المســتقبلية إىل مســتقرة بعــد أن كانت 
نظــرة ســلبية، مــع مراعاة الســيولة القويــة واالحتياطيات 

الرأســمالية، فضــاًل عــن جــودة األصول القوية الــيت يتمتع 
المرف. بها 

حصــل مــرف الراجحــي عىل جائــزة "أفضل بنك 
ألنشــطة خدمــات الخزينــة يف المملكــة العربية 

الســعودية لعــام 2021" و"أفضــل بنــك لتداول العمالت 
يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2021" من 

مؤسســة جلوبــال بانكينج آنــد فاينانس.

البحث عن فرص جديدة 
شــهد النمــو المتوقــع يف القطــاع النفطــي الناتج عن 
ارتفــاع الطلــب العالمــي عــىل النفط الخام زيادة يف 

اإلنتاج الســعودي يف عام 2021، مما أدى إىل التوســع 
يف الجهــود بحلــول الربــع الثــاين مــن العام. كما بدأت 

األنشــطة غــري النفطيــة واألنشــطة الحكومية يف تســجيل 
نمــو واعــد عىل أســاس ســنوي بعد الموجــة الثانية من 

جائحــة كورونــا الــيت أثــرت عــىل االقتصاد يف بداية عام 
.2021

ويف هــذا الصــدد، تركــز الهــدف الرئيي لقطــاع الخزينة 
بمــرف الراجحــي عــىل إدارة الوضع العام للســيولة 

النقديــة لــدى المــرف مــع المثابرة والبنــاء عىل العائد 
الحــايل، فضــاًل عن زيــادة كفاءة عمليــات التمويل، 

واالحتفــاظ بمزيــج قوي مــن مصادر التمويل. وتماشــًيا 
مــع هــذه االســراتيجية، واصل قطاع الخزينة تحســني 

عائــدات محفظــة الخزينــة من خــالل البحث الفّعال 
عــن الفــرص المتاحة يف الســوق المتقلب، وتحســني 

المحفظــة الحاليــة وتنويعهــا لتضــم أصــواًل ذات عوائد 
مرتفعــة. وخــالل عــام 2021، نجــح المرف يف تجنب 
المخــاوف المتعلقــة بالســيولة يف الســوق من خالل 

إدارة متطلبــات الســيولة والتمويــل بكفــاءة، ممــا يضمن 
عــدم تعــرض التكلفــة اإلجماليــة لتمويل القطــاع للخطر. 

كمــا تــم تعيــني مــرف الراجحي كوكيــل رئيي من قبل 
المركــز الوطــين إلدارة الديــن يف عــام 2021، مما مّكن 
المــرف مــن زيــادة حصته يف ســوق الدين المحي، 

والمشــاركة يف تنميــة القطــاع المــايل يف المملكــة العربية 
السعودية. 

مجموعة الخزينة

مراجعة محفظة األعمال

الريادة يف تقنيات الخزينة
تعامــل المــرف مــع القيــود اليت ُفرضت بســبب جائحة 

كوفيــد-19 كفرصــة لترسيــع تحويل أنشــطة خدمات 
الخزينــة مــن القنــوات الماديــة إىل نظــام إدارة الخزينة 
الخــاص بــه، ممــا يوفــر إمكانيــة الوصول عن ُبعد، إىل 

جانــب التدابــري الوقائيــة األخرى المنفذة عىل مســتوى 
جميــع العمليــات المرفيــة لتطويــر تجــارب العمالء مع 

الحــد مــن مخاطر انتشــار فريوس كورونا.

واصــل قطــاع الخزينــة تحديث وتعزيــز قدرات النظام 
مــن خــالل تنفيــذ عــدد من الوحــدات الجديدة يف نظام 

إدارة الخزينــة، لتعزيــز القــدرات وزيادة الكفاءة وتحســني 
خدمــة العمــالء. وقــد تحدث النظــام ليعكس تحول 

المــرف إىل معــدالت الربــح الجديــدة الخالية من 
المخاطــر بعــد أن كان يعتمــد عــىل مقارنة أســعار الفائدة 

المعروضــة بــني البنــوك يف لنــدن واليت تــم إيقافها اآلن 
خــالل عام 2021.

وبعــد نجــاح المــرف يف االســتثمار يف مجال الذهب 
بعــد إطــالق نظام "جولد-آي"، اســتحدث قطــاع الخزينة 

محفظــة الذهــب ، وهــي محفظــة ذهبية رقمية 
تمكــن كافــة عمــالء الخدمــات المرفية من األفراد 

مــن تــداول الذهــب المخصــص يف أي فئة عــر تطبيق 
الهاتــف الجــوال المتطور باســتمرار. واســُتكمل هذا 

التحــول الرقمــي بمــزات وخدمــات جديدة تضاف إىل 
نظــام "جولــد-آي"، كمــا شــهد المرف نمًوا يف إيرادات 

المعادن النفيســة عىل أســاس ســنوي.
 

النظرة المستقبلية
ســيواصل قطــاع الخزينــة تطوير نظام إدارة 

الخزينــة بعــدد مــن الوحــدات الجديدة يف إطار 
الركــز المســتمر للمــرف عــىل التحول الرقمي 

وتحســني األنظمــة يف العــام المقبــل. ومع اإلطالق 
الناجــح الســراتيجية "مــرف المســتقبل" يف عام 

2021، ســتواصل الخزينــة إدارة الموازنــة العامة 
وتحســينها وتعزيــز اإليــرادات مــن خالل تقديم 

المزيــد مــن األصــول ذات الجــودة العالية وكذلك 
المنتجــات االســتثمارية الجديــدة ذات العوائد 

الجذابــة، مع توســيع نطــاق المنتجات المشــتقة 
والمهيكلــة عــر فئــات األصــول المتعددة. ويهدف 

المــرف أيًضــا إىل الركز عــىل تعزيز قاعدة 
عمالئــه يف الخدمــات المرفيــة التجاريــة من 

خــالل إطــالق منتجــات جديدة جذابة، وزيادة 
حصتــه الســوقية، باإلضافــة إىل زيــادة فرص البيع 

المتقاطــع إىل أقــى حــد عر مختلف األنشــطة 
األعمال. ومجاالت 

مجموعة الخزينة

مراجعة محفظة األعمال
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المنشآت متناهية الصغر 
والصغرة والمتوسطة

بنية تحتية داعمة للمنشآت متناهية الصغر 
والصغرة والمتوسطة

أظهــر قطــاع المنشــآت متناهيــة الصغر والصغرية 
والمتوســطة يف المملكــة بــوادر للنمــو والتعايف يف 

عــام 2021، بعــد الخــروج من الجائحة بشــكل إيجايب 
باعتبــاره أحــد القطاعات الرئيســة اليت اســتفادت من 
حزمــة المبــادرات الحكوميــة الــيت امتدت حى عام 
2021. وشــجعت المملكــة أيًضــا التمويــل المصغر، 

خاصــة التمويــل المقــدم إىل الرشكات الناشــئة ورواد 
األعمــال، وهــو اتجــاه مــن المتوقع أن يســتمر مع إعفاء 

المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية والمتوســطة 
من رســوم التســجيل التجارية لمدة ثالث ســنوات يف 

الوقــت الــذي تخطــط فيــه المملكــة لزيادة عدد الرشكات 
الناشــئة يف اقتصادهــا تماشــيا مــع هدف رؤية 2030 
الرامــي إىل زيــادة مســاهمات تلك المنشــآت يف الناتج 

المحــي اإلجمــايل ليصل إىل %35.

اإلفصاح عن الخدمات المالية 
المقدمة للمنشآت متناهية الصغر 

والصغرة والمتوسطة
أســس مــرف الراجحي وحدة أعمــال مخصصة 

للمنشــآت الصغــرية والمتوســطة بغــرض تقديم أفضل 
الحلــول التمويليــة والتســهيالت المرفيــة، حيث 

ــُد مــن العوامل المهمــة للنمو  أن تلــك المنشــآت ُتعَّ
االقتصــادي يف جميــع أنحــاء المملكــة. أمــا اليوم، فيقدم 

المــرف خدماتــه للمنشــآت الصغرية والمتوســطة، 
فضــاًل عــن الــرشكات متناهيــة الصغــر من خالل وحدته 

المخصصــة للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية، 
الــيت تقــدم المزيد مــن الحلــول المخصصة والدعم 
التمويــي لــرواد األعمــال والرشكات الناشــئة يف ظل 

تعــايف االقتصاد.

اإلفصاح النوعي: 
يتبــع التعريــف المعتمــد للمنشــآت متناهيــة الصغر 
والصغــرية والمتوســطة والمبادرات الــيت اعتمدها 

 المــرف التصنيفــات الــيت تــم نرشها من قبل منشــآت - 
الهيئــة العامــة للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية 

والمتوســطة يف المملكــة:

متناهيــة الصغــر: 1-5 موظفــني بــدوام كامل بإيرادات 	 
ســنوية أقل من 3 مليون ريال ســعودي.

صغــرية: 6-49 موظــف بدوام كامل بإيرادات ســنوية 	 
تــراوح بــني 3 مليــون ريال ســعودي إىل 40 مليون 

ريال سعودي.

متوســطة: 50-249 موظــف بــدوام كامل بإيرادات 	 
ســنوية تراوح بني 40 مليون ريال ســعودي و200 

مليون ريال ســعودي.

يقــدم مــرف الراجحــي خدماته للــرشكات متناهية 
الصغــر مــن خــالل وحدته المعنيــة بالمنشــآت متناهية 

الصغــر والصغــرية، كمــا يقدم خدماته للمنشــآت 
الصغــرية والمتوســطة يف إطــار وحدتــه المعنية 

بالمنشــآت الصغرية والمتوســطة.

المبادرات االسراتيجية المتخذة 
لدعم قطاع المنشآت متناهية الصغر 

والصغرة والمتوسطة:
تقديــم حوافــز عــىل مدار العــام بما فيهــا تمديد برنامج 	 

تأجيــل الدفعــات حــى مارس 2022، وتمديد رأس 
المــال العامــل للعمــالء لتغطيــة متطلبات الســيولة 

قصــرية األجــل، والتنازل عن رســوم الخدمات 
المرفيــة الرقميــة خالل فــرة الجائحة.

تعزيــز نمــوذج االســتحواذ وتقديــم الخدمات من أجل 	 
تحســني عمليــة االســتحواذ عــىل العمالء، بدعمٍ من 

نمــوذج مبســط للموافقــة االئتمانيــة والذي يهدف 
لحــر المعلومــات المهمــة و ذات الصلــة فقط 

لتمكــني اتخــاذ القرارات بشــكل ارسع.
إعــادة هيكلــة وحــدة المنشــآت متناهية الصغر 	 

والصغــرية إىل نمــوذج لتقييــم مخاطــر االئتمان، مع 
معالجــة جميــع الطلبــات مــن خالل فريــق مركزي، مما 

يــرسع بصــورٍة كبرية مــن عملية إنجــاز الطلبات.
الركــز عــىل المنتجــات المهيكلــة والتمويــل المضمون 	 

لعمــالء المنشــآت الصغرية والمتوســطة لتحســني 
نســب التمويــل المتعــرة، مع تحســني البنيــة التحتية 

لوحــدة معالجــة الديــون وذلك إلدارة األصول 
الخاصة واســردادها.

تجديــد منتــج تمويــل نقــاط البيــع باإلضافة إىل برنامج 	 
تمويــل األســطول مــن أجل مالءمــة متطلبات أعمال 

المنشــآت الصغرية والمتوســطة.
اســتخدام القنــوات األخــرى المتاحــة لخدمة عمالء 	 

وحــدة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية بما يف 
ذلــك البيــع المبــارش ومبيعــات الرشكات والفروع.

تقديــم مركــز اتصــال مخصص لعمالء المنشــآت 	 
متناهيــة الصغــر والصغــرية خــالل عام 2021 إلدارة 

استفســارات العمــالء وشــكاويهم، ممــا يعزز من 
تجربــة عمــالء مرف الراجحي.

المنشآت متناهية الصغر والصغرة والمتوسطة

مراجعة محفظة األعمال

تنفيــذ تقنيــات أكــر كفاءة لتخطيط الحســابات 	 
وتحســني عمليــة إدارة محفظــة المرف للمنشــآت 

متناهيــة الصغــر والصغــرية والمتوســطة لفهم 
احتياجــات العمــالء وخدمتهــم عــىل نحٍو أفضل.

تخصيــص رقمــني مجانيــني مخصصــني لعمالء وحدة 	 
المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية والمنشــآت 

الصغــرية والمتوســطة، للــرد عىل استفســارات العمالء 
وتعزيــز تجربتهــم لتقديــم خدمة أمثل.

هــذا وســيواصل المرف إنشــاء وتنفيذ مبادرات 
اســراتيجية لتحقيــق هــذا الطموح وإعــادة التوجيه 
والتكيــف الرسيــع ليناســب البيئــة التشــغيلية دائمة 

التغــري مــع تطلــع مــرف الراجحــي إىل أن يكون الخيار 
المفضــل للمؤسســات متناهيــة الصغــر والصغرية 

والمتوســطة يف المملكــة.

الرشاكات واالتفاقيات المقدمة لدعم 
المنشآت متناهية الصغر والصغرة 

والمتوسطة
أبــرم مــرف الراجحي اتفاقية مســتوى خدمة 	 

جديــدة مــع برنامــج ”كفالــة“ – برنامــج ضمان تمويل 
المنشــآت الصغــرية والمتوســطة الــذي أطلقته وزارة 

الماليــة والــذي ييــرس التمويل المريف للمنشــآت 
الصغــرية والمتوســطة – لتقليــل الوقت المســتغرق 

إىل خمســة أيــام عمــل كحٍد أقــى من دورة موافقة 
كان متوســطها ثالثــة أســابيع. وكانــت نتائــج تغطية 

برنامــج كفالــة من مــرف الراجحي مواتيــة للغاية 
لعمــالء المنشــآت الصغــرية والمتوســطة، حيث 

حظيــت إحــدى قصــص نجاح أحــد العمالء يف إنعاش 
األعمــال والنمــو المســتدام بتغطية إعالمية واســعة 

االنتشــار وتقديــًرا كبــرًيا خالل عام 2021.
واصــل المــرف التواصــل بالصناديق اليت أنشــأتها 	 

الحكومــة مثــل صنــدوق التنميــة الصناعية 
الســعودي وصنــدوق التنميــة الســياحية وصندوق 
التنميــة الزراعيــة، إلنشــاء الرشاكات وتيســري المزيد 

مــن خيــارات التمويــل لعمالء المنشــآت الصغرية 
والمتوســطة نظــًرا ألن غالبيــة العمــالء الموجودين 
يف قطــاع المنشــآت الصغــرية والمتوســطة يمثلون 

قطاعــات مثــل الضيافــة والرفيــه والتقنية، وهي 
القطاعــات ذاتهــا المســتهدفة يف رؤيــة 2030 للحد 

مــن االعتمــاد عىل القطــاع النفطي.
أبــرم مــرف الراجحــي اتفاقية رســمية مع منصة 	 

التجــارة اإللكرونيــة ”جديــر“ خالل عام 2021، 
لربــط عمالئــه من المنشــآت الصغرية والمتوســطة 
بالقطاعــني العــام والخــاص لالســتفادة من فرص 

المبارش. الرشاء 

الخدمات الرقمية
واصــل قطــاع المنشــآت الصغرية والمتوســطة تنفيذ 
التحســينات وإدخــال المــزات الجديــدة عر القنوات 

الرقميــة لخدمــة العمــالء بمزيــٍد مــن الكفاءة. هذا وقد 
جــرى تحســني تقريــر المعلومــات األساســية وإتاحته من 

خــالل القنــوات اإللكرونيــة للمــرف، األمر الذي مّكن 
العمــالء مــن الوصــول الفــوري إىل المعلومات يف الوقت 
الذي يناســبهم، مما أدى إىل تحســني وقت االســتجابة 

و تجربــة العمالء.

مــن المقــرر تحويــل جميــع منتجات وحدة المنشــآت 
متناهيــة الصغــر والصغــرية إىل منتجــات رقميــة عىل عدد 

مــن المراحــل، مــع بدء تشــغيل تمويــل نقاط البيع يف 
عــام 2021 يف إطــار المرحلــة األوىل مــن جدول األعمال 
الرقمــي لوحــدة المنشــآت متناهيــة الصغر والصغرية، 
يليهــا عــدد مــن المنتجــات األخرى بمــا يف ذلك بطاقة 
ائتمــان وحــدة المنشــآت متناهيــة الصغر والصغرية. 
وجــرى تقديــم تمويــل التجــارة اإللكرونية إىل قطاع 
وحــدة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية، الذي 

يســتهدف عــىل وجــه التحديــد أولئك الذين يســتخدمون 
البوابــة اإللكرونيــة للمبيعــات، مــع المزيد مــن المنتجات 

الجديــدة مثــل تمويــل نقــاط البيــع وتمويل العقارات 
ونقــاط البيــع، ومــن المتوقع إطــالق المنتجات غري 

الممولــة عــىل المدى القريب.

المشاركة يف الندوات والمؤتمرات
شــارك مــرف الراجحــي يف أربــع دورات توعوية تخص 

المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرية والمتوســطة خالل 
مايــو ويونيــو وأغســطس يف عــام 2021 بالتعاون مع 

لجنــة اإلعــالم والتوعيــة بالمصارف الســعودية بهدف 
تزويــد عمــالء المنشــآت متناهيــة الصغر والصغرية 

والمتوســطة بتجــارب عملية وإرشــادات ماليــة للتصدي 
إىل تحديــات األعمــال. ودخــل المــرف كذلك يف رشاكة 

مع مبادرات منشــآت الســتضافة عدد من دورات 
التوعيــة لعمــالء المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية 

والمتوســطة خــالل عام 2021.

المنشآت متناهية الصغر والصغرية والمتوسطة

مراجعة محفظة األعمال
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إطــالق رقــم موحــد مخصــص لخدمــة المنشــآت المتناهيــة الصغر والصغــرية واإلعالن عنها بوســائل التواصل 
االجتماعية

المشــاركة يف الفعاليــة االفراضيــة للســوق التفاعــي الثالــث بالتعــاون مــع الهيئــة العامة للمنشــآت الصغرية 
والمتوســطة ”منشآت“

المشــاركة يف حملــة الخدمــات والمنتجــات التمويليــة المقدمــة لــرواد األعمــال ضمــن رشكاء مســار التمويــل بالتعاون 
مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــرية والمتوســطة ”منشــآت“ ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات

المشــاركة يف لقــاءات توعويــة افراضيــة لعــرض الخدمــات والمنتجــات التمويليــة لدعــم المنشــآت المتناهيــة الصغر 
والصغــرية والمتوســطة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغرية والمتوســطة ”منشــآت“ – الغــرف التجارية

المشــاركة يف برنامــج التوعيــة التمويليــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغرية والمتوســطة ”منشــآت“ عن 
طريــق إطــالق عــدد مــن الرســائل التوعوية عر وســائل التواصــل االجتماعيــة ولقاءات توعوية

تتوقيــع اتفاقيــة خدمــة جديــر مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغرية والمتوســطة ”منشــآت“ والــيت تهدف إىل تأهيل 
وتســهيل وصــول المنشــآت الصغــرية والمتوســطة إىل األســواق والفــرص االســتثمارية المتاحــة بالمرف عن طريق 

بوابــة الكرونية

تفاصيل تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغرة والمتوسطة

اإلجمايلالمتوسطةالمنشــآت الصغــرية ومتناهيــة الصغر 

202120202021202020212020

 التمويــل للمنشــآت متناهيــة الصغر 
   والصغــرية والمتوســطة - يف المزانيــة 
6,688,5911,539,6929,173,0118,343,30515,861,6029,882,997  العموميــة )آالف الريــاالت الســعودية(

 التمويــل داخــل المزانيــة العمومية 
   للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرية 

   والمتوســطة كنســبة مئويــة مــن إجمايل 
3.3%3.5%2.8%2.0%0.5%1.5%  التمويــالت داخــل المزانيــة العمومية

شــهد قطــاع المنشــآت الصغــرة و المتوســطة للمــرف نمــًوا ســنوياً يف التمويــل بمقدار 61% مقارنة بالســنة 
الماضيــة، بمــا يعكــس توجهــات المــرف و خططــه االســراتيجية ليصبــح الخيــار األول لهذا القطاع. 

 

النظرة المستقبلية
ســيواصل مــرف الراجحــي دعم المنشــآت متناهية 

الصغــر والصغــرية والمتوســطة يف تطلعاتهــا للنمــو 
بمــا يتمــاىش مــع رؤية 2030 واســراتيجية مرف 

المســتقبل، وتوســيع نطاقــه لزيــادة التمويل من 
خــالل المنتجــات والحلــول المهيكلة، وتحســني 

تكويــن محفظتــه مدعومــًة بعائــٍد جيد، ومواصلة 
مبادراتــه المتعلقــة بالتحــول الرقمي الشــاملة. 

هــذا وســيقيم المــرف رشاكات مع كيانات شــبه 
حكوميــة وكذلــك مــع القطــاع الخاص من أجــل تنمية 

مصــادر وفــرص التمويــل المتاحــة لهذا القطاع.

توسيع اآلفاق
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يف ظل االســتقرار الذي شــهده الســوق المايل يف النصف 
الثــاين مــن العــام الــذي يغطيــه التقرير، واصلت رشكة 

الراجحــي الماليــة، وهــي أكــر رشكة وســاطة يف المملكة 
تقــدم خدماتهــا المرفيــة لعمالئهــا مــن األفراد وكذلك 
مــن األفــراد ذوي المــالءة الماليــة العالية والمســتثمرين 

مــن المؤسســات والــرشكات، العمل وفق ”اســراتيجية 
الرشكة 2023“.

وال زالــت اســراتيجية رشكــة الراجحــي المالية 2023، اليت 
تنســجم بشــكل وثيــق مــع اســراتيجية مرف الراجحي، 
عــىل المســار الصحيــح لتحقيــق المســتهدفات المحددة 
بمــا يتمــاىش مــع برنامــج تطوير القطاع المــايل الحكومي 

المنبثــق عــن رؤيــة 2030، مما يعــزز أوجه التعاون 
االقتصــادي والســويق. وتهدف االســراتيجية إىل بناء 

مؤسســة قويــة ومســتدامة مدعومة بأحــدث التقنيات 
الرقميــة لتلبيــة توقعــات أصحــاب المصلحــة، وتحقيق 

نمــو مربــح للمســاهمني، ودعم تعــايف االقتصاد الوطين 
بعــد جائحــة فريوس كورونا.

وتمثلــت األهــداف االســراتيجية الرئيســية للرشكة 
للســنة الــيت يغطيهــا التقريــر يف المحافظــة عــىل مكانة 
الرشكــة الرياديــة يف مجال الوســاطة المالية، وتوســيع 

نطــاق أعمــال إدارة األصــول، وترســيخ مكانة الرشكة يف 
ســوق العقــارات، وتنويــع اســتثماراتها الخاصة من خالل 

وضــع إطــار مناســب لتقبــل المخاطر. وركزت الرشكة 
كذلــك عــىل دعم عوامــل التمكني االســراتيجية فيما 

يتعلــق بالتقنيــات الحديثــة ورأس المــال البــرشي، وتعزيز 
مســتويات رضــا العمــالء لالرتقــاء بها إىل معاييــر متقدمة. 

 تحقيق مكانة رائدة وقوية يف السوق
حافظــت رشكــة الراجحــي الماليــة عــىل مكانتها الرائدة 
يف مجــال الوســاطة خــالل الســنة اليت يغطيهــا التقرير، 

حيــث تجــاوزت حصتهــا الســوقية 19.4% من حيث 
حجــم التــداول، بزيــادة ســنوية تفــوق 1%. وُنفذ أكر من 
90% مــن عمليــات التــداول  عــىل المنصــات  اإللكرونية 

الخاصــة بالرشكة.   

وواصلــت الرشكــة تعزيز مســتوى إدارة األصول وترســيخ 
مكانتهــا الرياديــة يف مجــال االســتثمار العقــاري يف عام 
2021. ويف هــذا الصــدد، حافظــت صندوق الراجحي 

ريــت، وهــو أول صندوق اســتثمار عقــاري متداول تابع 
للرشكــة، عــىل مســتويات توزيع أرباحهــا لماليك الوحدات 
العقاريــة، وســاهمت يف زيــادة األصــول الخاضعة لإلدارة 

يف الراجحــي الماليــة لتتجــاوز قيمتهــا 60 مليــار ريال 
ســعودي، بزيــادة قدرهــا 15% عن العام الســابق. كما 

أســس قطــاع االســتثمارات العقاريــة يف الرشكة عالقات 
استشــارية مــع رشكــة تديــر، وهي ذراع المرف إلدارة 
العقــارات والممتلــكات، مســتفيًدا مــن الخرات الكبرية 

يف الســوق لتقديــم حلــول عقاريــة أكــر تنوًعا وابتكاًرا 
للمســتثمرين.

  إىل ذلــك، تفــوق أداء جميــع صناديــق األســهم عىل 
األداء القيــايس للســنة الــيت يغطيهــا التقريــر، حيث بلغ 

أداء صنــدوق الراجحــي لألســهم الســعودية لعام 2021 
مــا نســبته 48.6%، متجــاوًزا أدائه القيايس بنســبة  
11.3% ومحقًقــا عائــدات بنســبة 55%. يف حــني بلغ 

أداء صنــدوق الراجحــي لألســهم الخليجيــة  وصندوق 
الراجحــي لتنميــة رأس المــال وتوزيع األرباح )أســهم 

منطقة الرشق األوســط وشــمال أفريقيا( %48.9  
و26.6% عــىل التــوايل، متجــاوًزا أدائهما القيايس بنســبة 

13.1% و6.08%. والجديــر بالذكــر، حقــق صندوق 
الراجحــي للنمــو متعــدد األصول زيادة بنســبة %22.2، 
متجــاوًزا أدائــه القيــايس بنســبة 5.5%. ويف الربع الثاين 
مــن عــام 2021، شــهد الطرح العــام الناجح لصندوق 

الراجحــي المــرن لألســهم الســعودية تحقيــق عائد يتجاوز 
7% خــالل شــهر من إنشــائه. وأطلقــت الرشكة صندوًقا 
خاًصــا جديــًدا ومتطــوًرا للمرابحــة خالل الربع األول من 

عام 2021. 

المحافظة عىل التواجد البارز يف 
األسواق المالية

شــهدت الســنة الــيت يغطيهــا التقرير بــذل جهود كبرية 
لبنــاء القــدرات وتطويــر كفاءات فريــق العمل، إلطالق 

االمتيــاز المــريف االســتثماري للراجحــي المالية. وأدى 
ذلــك إىل متابعــة العديــد من الصفقات يف أســواق 

الســندات ورأس المال المســاهم.

الراجحي المالية

الرشكات التابعة 
والفروع الدولية

الرشكات التابعة والفروع الدولية

رأس المال اســم الرشكة التابعة
)أالف الرياالت 

السعودية(

نســبة الملكية 

)%(

الدولة محل 
العمليات

الدولة محل 
التأسيس

مالزيامالزيا1,051,714100رشكــة الراجحــي المحدودة – مالزيا

المملكــة العربية 500,000100رشكــة الراجحــي المالية – الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

المملكــة العربية 2,00099رشكــة وكالــة تكافل الراجحي – الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

المملكــة العربية 1,000100رشكــة تديــر العقارية – الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

 رشكــة الراجحــي للخدمات اإلدارية – 
السعودية

المملكــة العربية 500100
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

المملكــة العربية 2,000,000100رشكــة إمــكان للتمويل – الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

المملكــة العربية 10,000100رشكــة توثيق – الســعودية
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

المملكــة العربية 150,000100رشكــة الحلــول الرقميــة العالميــة )نيوليب(
السعودية

المملكــة العربية 
السعودية

كايمان188100الراجحــي لألســواق المالية المحدودة كايمانجزر  جزر 

رأس المال اســم الرشكة التابعة
)أالف الرياالت 

السعودية(

نســبة الملكية 

)%(

الدولة محل 
العمليات

الدولة محل 
التأسيس

الكويتالكويت389,888100بنــك الراجحــي – الكويت

األردناألردن264,843100بنــك الراجحي – األردن

تســليط الضــوء عــىل مجموعــة األعمال الدولية 2021

الربحالنفقاتاإليراداتأالف الرياالت الســعودية صايف 

112,10886,76625,342الكويت

146,979101,46945,510األردن

201,874197,2504,624مالزيا



7879

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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ويف الســياق، تــم اختيــار الرشكة مديًرا نشــًطا إلدارة 
ســجالت اكتتــاب صكوك رشكة أرامكو الســعودية 

العمالقــة يف مجــال النفــط والــيت تبلــغ قيمتهــا 6 مليار 
دوالر أمريــيك، وهــي أكــر رشكة للصكــوك المقومة 

بالــدوالر األمريــيك والمســجلة عىل مســتوى العالم. 
وعملــت الرشكــة كمدير مشــرك إلصدارات الصكوك 

المحليــة يف المركــز الوطــين إلدارة الديــن، وكمدير 
مشــرك غــري نشــط يف إصــدار صكوك المملكــة العربية 

الســعودية بقيمــة 2 مليــار دوالر أمريــيك. وكانــت الرشكة 
هــو المــرف االســتثماري الوحيد عىل المســتوى 

المحــي واإلقليمــي الــذي وقــع عليه االختيــار لتنفيذ 
الصفقــة. وعملــت الرشكــة كمدير مشــرك يف إصدار 

أحــدث صكــوك رشكــة روايب القابضــة يف عام 2021، كما 
وقــع عليهــا االختيــار مــن قبل واحــدة من أكر الرشكات 

المدرجــة يف المملكــة العربيــة الســعودية إلصدار 
صكوكهــا المخطــط لها.

كمــا ُعينــت رشكــة الراجحــي المالية مستشــاًرا مالًيا 
ومديًرا رئيســًيا ومتعهد اكتتاب يف ســوق األســهم 

الرئيســية، وكانــت الرشكــة أيًضــا مديًرا لســجالت االكتتاب 
لالكتتــاب العــام ومستشــاًرا مالًيــا يف إدراج المعامــالت يف 

نمو، وهي ســوق موازية لألســهم تتضمن اســتثمارات 
مقتــرة عــىل المســتثمرين المؤهلني.

كمــا أبرمــت الرشكــة يف أغســطس 2021 مذكرة تفاهم 
مــع رشكــة المعمــر ألنظمــة المعلومات، وهي أول 

رشكــة تقنيــة معلومات مدرجة يف الســعودية، بإنشــاء 
وإدارة صنــدوق خــاص لالســتثمار يف تقنيــة المعلومات 

والتقنيــات الرقميــة والرعايــة الصحيــة مع الجهات 
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة وكرى المؤسســات من 

القطــاع الخــاص يف المملكة.

وحــازت الرشكــة عــىل العديد من الجوائــز بفضل أدائها 
المتمــز خــالل عــام 2021، ”مدير األســهم للعام لقاء 

أدائهــا المتمــز“، و”مدير األصــول للعام“، و”مدير 
الصنــدوق المتوافــق مــع الرشيعــة للعام“، مــن مجموعة 

المســتثمر العالميــة، وفــاز صنــدوق الراجحــي المحافظ 
متعــدد األصــول ألفضــل صندوق عىل مدى 5 ســنوات، 

محافــظ األصــول المتعــددة يف حفــل توجيه جوائز 
صنــدوق ريفينيتــف ليــر، حيث ُكــرِم صندوق الراجحي 

لألســهم كأفضــل صنــدوق عىل مدى 3 ســنوات، وأفضل 
صندوق عىل مدى 5 ســنوات يف فئة األســهم يف دول 

مجلــس التعــاون الخليجي.

الرواد يف قطاع الوساطة المالية 
أصبحــت الرشكــة أول رشكــة وســاطة يف المملكة، حيث 
تعمــل عــىل تمكــني توزيــع الصناديق االســتثمارية العامة 

المشــركة عــر اإلنرنــت من خــالل منصات المرف 
االليكرونيــة. ومــن إنجــازات مبــادرة رائدة أخرى، أصبح 
بإمــكان المســتثمرين المؤهلــني المشــاركة إلكرونًيــا يف 

عمليــات االكتتــاب العــام يف ”نمو“. 

النظرة المستقبلية
ســيتم منــح األولويــة يف عــام 2022 لمجموعة 
مــن المبــادرات، مثــل تفعيل منصة الوســاطة 
الجديــدة، وتحديــث منصــة إدارة األصول بما 

يف ذلــك تقديــم االستشــارات المأتمتــة، وتحديث 
بنيــة تقنيــة المعلومــات والبنيــة التحتيــة الحالية 

للرشكة. كما ســتواصل رشكة الوســاطة االســتثمار 
يف عــدة مجــاالت لتصبــح أكر تركــًزا عىل العمالء، 

وتنفيــذ نظــام إدارة عالقــات العمالء، وتطوير 
نظــام المعلومــات اإلداريــة، وتعزيز القدرات 

التحليليــة لتحســني عمليــة دعــم اتخاذ القرارات 
الــيت تحظــى بأولوية قصوى.

األصول الخاضعة إلدارة الرشكة

ريال سعودي( )مليار 
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المنشآت متناهية الصغر والصغرية والمتوسطة

الرشكات التابعة والفروع الدوليةمراجعة محفظة األعمال

تحــول ذراع إدارة العقــارات والممتلــكات التابع 
للمــرف، الــذي كان ســابًقا يعمل باســم الراجحي 

للتطويــر، إىل اســمه الجديــد ”تديــر“ خالل الســنة. وعززت 
الرشكــة مكانتهــا كمــزود لخدمات الهندســة العقارية 
والخدمــات االستشــارية، وإدارة المنشــآت، وخدمات 

التوثيــق والتســجيل العقــاري، باإلضافــة إىل تقييم 
العقــارات والممتلكات.

ونفــذت ”تديــر“ مبــادرات إعادة بناء العالمــات التجارية 
يف جميــع فــروع مــرف الراجحي بمــا يتوافق مع 
إطــالق الهويــة المؤسســية الجديــدة للمرف يف 

عــام 2021. وتضمنــت هــذه العمليــة الشــاملة تطبيق 
تصميــم الهويــة الجديــدة يف جميــع فــروع المرف وفقا 

لوظائفهــا يف إطــار األعمــال اليوميــة الرئيســية أو المزمع 
إطالقهــا. وخــالل الســنة الــيت يغطيهــا التقرير، قامت 

رشكــة "تديــر" بتجديــد 20 فرًعــا، ونقــل 14 منفًذا، وافتتاح 
15 فرًعــا بعــد التحديــث يف التصميــم والهوية.

وقامــت الرشكــة بتعزيــز كفاءتهــا التشــغيلية من خالل 
اســتحداث برنامــج تخطيــط الموارد المؤسســية يف عام 

2021، وأتمتــة عمليــة إدارة األصــول العقارية بشــكل 
شــامل. كمــا اســُتحدثت المزيد مــن مبادرات تعزيز 

القيمــة وخفــض التكاليــف خالل الســنة، حيث أنشــأت 
رشكــة ”تديــر“ عمليــة هندســة القيمــة كأداة فعالة إلدارة 

اإلنشــاءات واالستشــارات الهندســية. وتشــجع العملية 
الجديــدة عــىل اســتبدال مواد المــرشوع ببدائل أقل 

تكلفــة، وتهــدف إىل تحديــد التكاليــف غري الرضورية 
وإزالتهــا يف عمليــة التطويــر العقــاري التجاري دون 

المســاومة عــىل األداء والجودة والســالمة والغاية 
التصميميــة.

وبقــي ســوق العقــارات التجاريــة يف المملكــة ضعيًفا 
بســبب انخفــاض اإليجــار التجاري خالل الســنة، بعد 
تداعيــات جائحــة فــريوس كورونــا. وبدعم من خطة 

فعالــة الســتمرارية األعمــال، واصلت ”تديــر“ تركزها عىل 
مبــادرات خفــض التكلفــة وتوفــري التكاليــف للمرف من 

خــالل إدارة الطاقــة والكهربــاء وعقــود إدارة المرافق، 
ممــا قلــل مــن تكاليــف الصيانة العامة.

النظرة المستقبلية
ســتواصل ”تديــر“ تعزيز وتحســني وأتمتــة عمليات 

وإجــراءات العمــل يف جميع أقســام الرشكة، مع 
الركــز عــىل إلغــاء النفقات غري الرضوريــة وتقليل 

التكاليــف يف تنفيــذ المشــاريع وإدارة العقــارات 
للمــرف. كمــا تتطلع الرشكة إىل اســتحداث 

قطاعــات أعمــال جديــدة يف مجال األمن 
والســالمة يف عام 2022، والتوســع يف مجال 

االســتثمار العقاري. 

رشكة تدير العقارية
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الرشكات التابعة والفروع الدولية

التحول إىل التقنية المالية
دشــنت رشكــة نيوليــب، وهي أحــدث رشكة تابعة 

لمــرف الراجحــي، دخولهــا الطمــوح إىل منظومة 
الحلــول الرقميــة الماليــة يف المملكــة، حيث تســعى 

إىل قيــادة ورســم مســتقبل المدفوعــات الرقمية عىل 
مســتوى المملكــة. وحصلــت الرشكــة عىل ترخيص 

بموجــب هويتهــا التجاريــة، باســم ”رشكة الحلول 
الرقميــة العالميــة“ مــن البنك المركزي الســعودي 
خــالل الســنة الــيت يغطيهــا التقرير، وتتمتــع نيوليب 

بصالحيــات إدارة المعامــالت من خالل الشــبكة 
الســعودية للمدفوعــات – مــدى، وهي نظام 
المدفوعــات الرئيــي والوحيــد يف المملكة.   

وتهــدف ”نيوليــب“ يف اســراتيجيتها الشــاملة لتحقيــق 
الشــمول المــايل الرقمــي لألفراد والــرشكات إىل تعزيز 
المنظومــة الناشــئة للمعامــالت الرقميــة يف المملكــة 

والمســاهمة يف تحقيــق أهــداف التحــول الرقمي 
لرؤية 2030.

مرحلة من التحديات الجديدة
دخلت الرشكة ســوًقا يشــهد توســًعا رسيًعا ومنافســة 

قويــة؛ حيــث انتهــى العام برخيــص خمس عرشة رشكة 
مدفوعــات. ولــم تقتر المنافســة يف ذلك الســوق عىل 

تعزيــز االبتــكار واالســتثمار يف القطــاع خالل عام 2021، 
بــل أوجــدت أيًضا ســوق عمل صعب بســبب نقص 

الكفــاءات الفنيــة والتجاريــة نظًرا إلنشــاء إطــار تنظيمي 
بشــكل متأخــر نســبًيا وتســهيل البنيــة التحتيــة لرشكات 

التقنيــة الماليــة يف المملكــة.

ويف ظــل غيــاب مؤسســات مماثلة عىل المســتوى 
المحــي يف مجــال التقنيــة الماليــة لالســتفادة منها، 

تغلبــت رشكــة ”نيوليــب“ عــىل عدد مــن التحديات خالل 
تأسيســها، باإلضافــة إىل التطــور التقــين لــكل منتج يف 

منظومــة ال تــزال تعمــل عىل تطويــر بنيتهــا التحتية 
وتطــور مســتوى مهاراتها. 

مجموعة من منتجات التقنية المالية
أعلنــت رشكــة نيوليــب خــالل الســنة الماضية عن إطالق 

مجموعــة منتجــات تقنيــة ماليــة مبتكــرة الــيت ال تزال قيد 
التطويــر، وســيتم إطالقهــا يف المســتقبل القريب: 

 محفظــة urpay الرقميــة – خيــارات دفــع رقمية 	 
للعمــالء والــرشكاء، وســوق للمنتجــات الرقمية 

والمادية.   
بوابــة الدفــع neogate – بطاقــات االئتمان 	 

ومدفوعــات بطاقــات مدى يف التجــارة اإللكرونية 
للرشكات.  

خدمــات متجــر Neostore – حلــول متكاملة 	 
للــرشكات لبنــاء متجــر إلكــروين مع طــرق دفع متعددة 

باإلضافــة إىل خدمــات طــرف ثالث مثل الشــحن 
.والتســليم والتســويق اإللكــروين وإدارة المخزون.  

خدمــات الكاشــر NeoECR - حلول الســجل النقدي 	 
اإللكــروين للتجــار يف كل مــن نقــاط البيع المادية 

وخدمــة نقــاط البيــع الرقميــة )SoftPOS( عر الهاتف.  

النظرة المستقبلية
تماشــًيا مع اســراتيجية ”مرف المســتقبل“ 

لتطويــر أفضــل حلــول المدفوعات وترســيخ مكانة 
الرشكــة كرشيــك موثوق للمؤسســات المالية 

والتجاريــة واألفراد، ســتواصل رشكــة ”نيوليب” 
الرويــج لثقافــة التقنيــة الماليــة عــىل وقع تحول 

المملكــة إىل مجتمــع غــري نقدي. كما ســتبدأ 
الرشكــة يف تطبيــق التقنيــات الجديدة وإدارة 

البيانــات مــع اســتمرارها يف تقديــم وتطوير 
منتجاتهــا وخدماتها. 

نيوليب
دراسة قطاعات السوق غر المستقطبة
يف أعقــاب االنتكاســة المزدوجــة الــيت تعرض لها 

االقتصــاد الســعودي مطلــع عام 2020 بســبب تفي 
جائحــة كورونــا عــىل مســتوى العالم، وأزمــة النفط اليت 

تلتهــا مبــارشة، ركــز مــرف الراجحي عىل الســوق المالية 
الســعودية رسيعــة التطــور لتحديــد فرٍص جديدة. 

ويف هــذا الســياق، حدد المــرف الفئات والرشائح 
غــري المســتقطبة مــن األفراد، مثــل أصحاب األعمال 

الحــرة والرشائــح غــري المعتمدة عــىل الرواتب والقطاع 
الخــاص والقطاعــات األخــرى ذات االحتياجــات االئتمانية 

المحــددة الــيت كانــت خارج نطــاق تقبل المرف 
للمخاطر.

بــرز قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر باعتباره أحد مجاالت 
التنميــة يف برنامــج تطويــر القطــاع المــايل المنبثق عن 

رؤيــة 2030، وعقــب إعداد األطــر التنظيميــة والقانونية 
مــن ِقبــل البنــك المركزي الســعودي، جاء تأســيس رشكة 

إمــكان للتمويــل بهــدف تعزيز الشــمول المايل وتبســيط 
إجــراءات الحصــول عــىل التمويــل، وبالتايل دعم رؤية 

2030 يف تحقيــق هدفهــا المتمثــل يف تطويــر قطــاع مايل 
متنــوع وفاعــل يدعــم تنميــة االقتصاد الوطين.

ومــن خــالل تأســيس رشكة إمــكان للتمويل، دخل 
مــرف الراجحــي مجــال االئتمان المصغــر الذي ُيعتر 

حديــث العهــد نســبًيا يف المملكــة، ممــا مّكن العمالء 
مــن االســتفادة بشــكل فوري من برامــج التمويل 

الشــخيص أو تمويــل الــرشكات الصغــرية بمــا يتوافق مع 
أحــكام الرشيعــة اإلســالمية مع اتباع ممارســات التمويل 

األخــاليق يف المملكة.

وضع معيار قيايس جديد للتمويل متناهي 
الصغر يف المملكة

تقــدم إمــكان للتمويــل حلــواًل مبتكرة لتلبيــة احتياجات 
العمــالء المزتايــدة مــن التمويل؛ بدًءا مــن تغطية 

الزتامــات التمويــل الشــخيص إىل توفــري الســيولة المالية 
الالزمــة للــرشكات، وتقــدم أيًضا حلــول التمويل عر 

التمويــل المصغــر لألفــراد، والتأجــري التمويــي، والتمويل 
للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغرية والمتوســطة 

.)MSME(

خــالل عــام 2021، انطلقــت عمليــات "إمكان"، من خالل 
محفظــة منتجــات التمويــل الشــخيص الرقمية الشــاملة 

الخاصــة بهــا، معتمــدة عــىل وظائفهــا الرقمية الرامية 
لتمكــني العمــالء مــن معرفــة منتجــات التمويل والتقدم 

بطلــب الحصــول عليهــا عــر تطبيــق الهواتف الذكية. 
وُصِنــف تطبيــق إمــكان كأفضــل تطبيق للتمويــل متناهي 

الصغــر يف المملكــة خــالل عــام 2021، وحظــي بأكر من 
1.2 مليــون عمليــة تحميــل وتثبيــت مــن خالل متجري 

iOS وأندرويــد. وحصــدت "إمــكان" لقب رشكــة التمويل 
الرقمــي األرسع نمــًوا يف المملكــة العربية الســعودية 

يف إطــار جوائــز "جلوبــال بزنــس أوتلــوك" العالمية لعام 
م أيًضا من خالل  2021. كمــا ظلــت هــذه الخدمــة ُتقــدَّ

عــدد محــدد من فــروع المرف المنتــرشة يف المملكة.

كذلــك، بــدأت الرشكــة خالل عام 2021 بنقــل بياناتها 
والتحــول نحــو بنيــة تقنيــة قائمة عىل الحوســبة 

الســحابية، وضخــت اســتثمارات كبــرية يف خصوصية 
البيانــات والبنيــة التحتيــة لألمــن الســيراين لضمان توفري 

األمــن األمثــل لعمالئهــا ضد الهجمات الســيرانية. 
وبدورهــا، ســاهمت حلــول التمويــل متناهي الصغر 
السلســة والرسيعة واليت تركز بشــكل أســايس عىل 
العمــالء يف جعــل رشكــة إمكان هي رشكــة التمويل 

المفضلــة لــدى العمــالء يف المملكــة، ممــا أدى إىل زيادة 
قيمــة محفظتهــا إىل 6.8 مليــار ريــال ســعودي بحلول 

نهايــة عام 2021.
 

النظرة المستقبلية
تتطلــع رشكــة إمــكان للتمويــل إىل التغلب عىل 

أحــد التحديــات الرئيســية الــيت تواجهها يف توظيف 
الكفــاءات المتخصصــة يف ســوق عمــل قوي من 

حيــث المنافســة، األمر الــذي عززته الضغوط 
نحــو توســيع نطــاق الخدمة مع االســتحواذ عىل 

حصة يف الســوق. وســتواصل الرشكة رقمنة 
جميــع المنتجــات الحاليــة مع تقديــم منتجات 

جديــدة ومبتكــرة إىل الســوق يف عــام 2022، كما 
ســتويل تركــًزا كبــرًيا عىل قطاع المنشــآت الصغرية 

والمتوسطة. 

رشكة إمكان للتمويل

الرشكات التابعة والفروع الدولية



8283

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021 مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021

تحويل أسلوب العمل
يســتهدف مــرف الراجحــي يف مالزيا تحويل أســلوب 

ممارســة األعمــال يف ظــل وجود فريــق قيادة جديد 
مندمــج محلًيــا خــالل العام الــذي يغطيــه التقرير، نظًرا 

ألن مــرف الراجحــي يف مالزيــا ُيعــد المحطة األوىل 
يف رحلــة توســع مــرف الراجحــي يف منطقة جنوب 

رشق آســيا يف عــام 2006، والنمــوذج المعيــاري لدخول 
األســواق الخارجيــة. وأعلــن مــرف الراجحي يف مالزيا 

عــن تعيــني مجموعــة من القيادات االســراتيجية يف 
أوائــل عــام 2021، والــيت تتألف مــن رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ورئيــس التحــول والتغيري 
ومديــر شــؤون الــرشكات، إىل جانب تعيــني رئيس جديد 

للعمليــات ومديــر جديــد إلدارة الخدمــات المرفية 
لألفــراد، وذلــك مــن أجل اســتكمال التغيــريات الهيكلية 

عــىل المســتوى التنفيذي.

وأعقــب إجــراء هــذه التغيريات اتخــاذ بعض التدابري 
االســراتيجية لزيــادة قيمــة العالمــة التجارية لمرف 

الراجحــي - مالزيــا، وتعزيــز مكانتــه كرائــد متخصص 
يف منتجــات التمويــل اإلســالمي والخدمــات المرفية 
الرقميــة واالســتدامة يف المنطقــة. وقد شــارك مرف 

الراجحــي - مالزيــا خــالل 2021 بشــكل مكثف يف 
مبــادرات القطــاع المــريف والجهــات الرقابية يف مالزيا، 
باإلضافــة إىل المشــاركة يف المناقشــات، وبــدء الحوارات 

بشــأن عمليــات التحــول الرقمــي يف القطــاع. كما تم 
تمثيــل مــرف الراجحــي - مالزيــا بشــكل متمز يف 

المنتديــات الوطنيــة ذات التأثــري الكبــري، وكذلك يف 
المشــاركات اإلعالميــة والمؤتمــرات الــيت عقدتها قيادته 

الجديــدة، بمــا يف ذلك المشــاركة يف جلســة البنك 
المركــزي المالــزي مــع المؤسســات المرفية حول 

برنامــج عمــل القطاع المايل 2026-2022.

وقــد دعــم بنــاء قيمــة العالمة التجاريــة خطة تحول 
مــرف الراجحــي االســراتيجية الخمســية يف مالزيا 

والــيت ُأطلقــت لتطويــر جميــع جوانب عمليات تشــغيل 
الفــرع الــدويل يف عــام 2021، مع خطط "إدارة وتشــغيل 

المــرف" مــن خالل تحســني العمليات التشــغيلية 
الحاليــة و"تغيــري المــرف" مــن خــالل الرقمنة. كما تم 

تعيــني المــرف كعضــو يف جماعة الممارســة )CoP( يف 
مالزيــا للوســاطة المســتندة إىل القيمــة )VBI(، مــع الزتام 

أعمــق بالنهــوض بجدول أعمال الوســاطة المســتندة 
إىل القيمــة، والــذي ســيكون مفيد وله دور أســايس يف 
دعــم انتعــاش اقتصــادي أكر اســتدامة للبالد. وتعمل 

جماعــة الممارســة للوســاطة المســتندة إىل القيمة 

كمنصــة صناعيــة لألعضــاء لمشــاركة المعرفة والســعي 
إىل الجهــود الجماعيــة لتطويــر وتنفيــذ اســراتيجيات 

الوســاطة المســتندة إىل القيمة.

عــىل الصعيــد الداخي، شــكل مــرف الراجحي يف مالزيا 
فريًقــا للتحــول وإدارة التغيــري يف عــام 2021 لدفــع ثقافة 

التعــاون، وتطبيــق نهــج أكــر منهجية وتفاعــاًل للموظفني 
مــن أجــل التكيــف الرسيع مع أهدافــه وعملياتــه وتقنياته 

المتطــورة يف تحولــه إىل منظمــة رقميــة أكــر مرونة 
وإنتاجية.

مواصلة العمل رغم التحديات يف 2021 
واصــل مــرف الراجحــي يف مالزيــا المحافظة عىل 

انتعاشــه المســتمر مــن صــايف خســارة بلغت 66 مليون 
رينغيــت مالــزي يف عــام 2020، وكانــت هناك قيود 

شــديدة بســبب تباطــؤ االقتصاد المحــي والمتطلبات 
التنظيميــة الــيت فرضهــا بنــك نيجــارا مالزيــا وهو البنك 

المركــزي لدولــة مالزيــا. هذا، وقد شــهدت جودة 
موجــودات الفــرع الدويل تدهــوًرا طفيًفا بســبب تعرضها 

لرشيحــة B40( %40( ذات الدخــل المنخفــض، مما 
أدى إىل مســتويات مخصصــات أعــىل مــن المتوقع. 
وعــىل الرغــم مــن توقع حــدوث انخفاضات أعىل يف 

العــام القــادم، إال أن الخســائر االئتمانية ســتتعزز بشــكل 
كبــري مــن خــالل تنامي األربــاح الجيدة، وتوفري حدود 

مخصصــات مريحــة وتقويــة وضع رأس المال.

كمــا واصــل مــرف الراجحي يف مالزيا توســيع 
نطــاق قــدرات أعمالــه من خالل إدخــال عمليات 

تحويــل األمــوال عــر الحدود )CBFT( ممــا يتيح إجراء 
المعامــالت مــع المؤسســات الماليــة يف منطقة الرشق 

األوســط. عــىل الرغــم من التوقــف المؤقت لمبادرة 
"بطاقــة مســافر" بالتعــاون مــع أكر مــزود لخدمات بوابة 
  "Artajasa" الدفــع اإللكرونيــة الوطنيــة يف إندونيســيا

بعــد إغــالق الحــدود الوطنية والقيــود المفروضة عىل 
الســفر بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا، يرى المرف أن 

بإمكانــه تعميــم التوســع المخطــط لــه يف منطقة جنوب 
رشق آســيا مــع رفــع القيــود المفروضــة، حيث تأكد من 

خــالل هــذا التعــاون األول مــن نوعه الزتام المرف 
بتقديــم الحلــول المرفيــة المتوافقــة مع الرشيعة 
اإلســالمية للعمــالء بشــكل عــام والحجاج عىل وجه 

الخصوص. 
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تقديم منتجات وخدمات جديدة 
تــم إطــالق عدد مــن المنتجــات والخدمات الجديدة 

وإعــادة هيكلتهــا مــن قبــل مــرف الراجحي يف مالزيا 
خــالل العــام قيــد المراجعة، وشــملت عمليات اإلطالق 

 ")Home One H1A(" الجديــدة برنامــج هــوم ون
للتمويــل العقــاري، والتمويــل الشــخيص لموظفي 

الخدمــة المدنيــة مــن خــالل التعاون مع المســاهمني يف 
األســهم، وحســاب جــاري المرابحة بالعمــالت األجنبية 

للودائــع. كمــا قامــت ثالث صناديــق ائتمان جديدة 
بتوســيع نطــاق عــروض إدارة الروة الشــخصية لمرف 
الراجحــي يف مالزيــا - صنــدوق بيمــب أرابيســك العالمي 

لألســهم المســتدامة، وصندوق أبردين لألســهم 
العالميــة اإلســالمية، وصنــدوق األســهم الدينامييك 

المتوافــق مــع أحكام الرشيعة اإلســالمية يف آســيا 
 والمحيــط الهــادئ - مدعومــة برتيبات 

 "Sinar Kasih" مع "Bancatakaful" مــن
و"Syarikat Takaful Malaysia Berhad". كمــا 

طــرح المــرف أيًضــا كتابة الوصيــة االحرافية بالرشاكة 
مــع ميانغكاســا أمانا برهاد.

وقــد شــملت الخدمــات المحدثــة األخرى ، تمكني 
عمليــات اإليــداع ألجل عــر اإلنرنت )TD(، ومدفوعات 

رمــز االســتجابة الرسيــع عر رمز االســتجابة الرسيعة 
 ،)Malaysia Standard QR( القيــايس يف مالزيــا
وتحويــالت الحســابات الخاصــة متعددة العمالت، 

والتعــاون مــع الكيانــات المحليــة المرتبطــة بالحكومة 
بشــأن األمــوال المضمونــة لرشيحة المنشــآت الصغرية 

والمتوســطة، ومراجعــة الضمــان "وكالة"، وإعادة 
 جدولــة حزمــة برامج التمويل الشــخيص 

 )Personal Financing- i( وتمويــل العقــار 
)Home Financing- i( لمــرف الراجحــي.

 الكفاءات التشغيلية من خالل التحول 
الرقمي

قــام مــرف الراجحــي يف مالزيا بإعــادة تصور نموذجه 
التشــغيي خــالل العــام قيد المراجعــة إلجراء تغيريات 

جذريــة وزيــادة الكفــاءات التشــغيلية بطريقــة فعالة من 
حيــث التكلفــة. وســاهمت عمليــات التحول الرقمي 

 )Wick( الحاصلــة يف الفــرع الــدويل بقيــادة مرشوع ويك
- مبادرتــه للخدمــات المرفيــة الرقميــة - مســاهمة 

كبــرية يف خفــض التكاليــف التشــغيلية خــالل العام قيد 
المراجعــة، وشــمل ذلــك رقمنــة عمليــة التحقق "اعرف 

عميلــك" بسالســة لتقديــم خيــار "اعــرف عميلك" لعمالء 
البنــوك الجــدد، والتحــول إىل البيانــات اإللكرونية 

واإلشــعارات اإللكرونيــة بــداًل مــن البيانات الورقية 
التقليديــة، وتطبيــق التعاقــدات الرقميــة )العقــد(، وتنفيذ 

معامــالت المعالجــة المبــارشة )STP( دون أي تدخــل 
 )ECM( يــدوي مــع إدخال إدارة المحتوى المؤســي
عــر شــبكة الفروع. كما ُبســطت اإلجــراءات الداخلية 
بشــكل أكــر لتوفــري تجربــة سلســة للعمالء من خالل 

.)Perkins( مــرشوع بريكزن

وإضافــة إىل ذلــك، أدى تعديل وتحســني إجراءات 
المســاندة والدعــم واإلجــراءات اإلدارية يف الفرع 

الــدويل إىل تعزيــز الكفــاءات التشــغيلية. وعىل المســتوى 
الداخــي ، تعــززت الوظائــف القانونيــة وأعمال الســكرتارية 

الداخليــة يف مــرف الراجحــي - مالزيــا للتخلــص من 
التبعيــة واالعتمــاد عــىل خدمات الجهــات الخارجية، يف 
حــني ُقيمــت عقــود الجهات الخارجيــة الحالية وجرى 
إعــادة عمليــات التفــاوض بشــأنها لتحقيــق قيمة أعىل 

عــىل المــدى الطويــل. كمــا قام المرف خــالل العام قيد 
المراجعــة باســتعراض هيــكل معامــالت المرابحة للســلع 
يف بورصــة مالزيــا، والتحــول إىل خدمة اســتضافة أجهزة 

الــراف اآليل والبطاقــات ذات القيمــة المضافــة األكر. 
كمــا شــهد عــام 2021 كذلك اتبــاع مرف الراجحي يف 

مالزيــا نهًجــا موحــًدا وأكــر تناســًقا يف تقييــم العائد عىل 
رأس المــال المعــدل بحســب المخاطــر من أجــل تحقيق 

الكفــاءة والمراقبــة الفعالة.

أعقــب إعــادة جدولــة التمويل الشــخيص والتمويل 
العقــاري حمــالت إطــالق الخدمات الرقميــة الناجحة 
خــالل 2021، نتــج عنــه نمو مزتايد الســتخدام عمالء 

األفــراد للخدمــات الرقميــة. وقــد أدت كلتــا الحملتني إىل 
تحقيــق مبيعــات شــهرية لتســجيل حجــم مبيعات غري 

مســبوق، وهــو مــا يعــد دلياًل عىل نجــاح مرف الراجحي 
يف مالزيــا يف تحويــل دفــة اإلنفــاق عىل الحمالت 

التســويقية مــن القنــوات اإلعالميــة التقليديــة إىل القنوات 
 i - الرقميــة. كمــا ضاعفــت حملــة التمويل الشــخيص

مــن متوســط المبيعات الشــهرية، وســجلت حملة 
التمويــل العقــاري- i قبــول عاٍل طوال مــدة الحملة 

مقابــل متوســط رقــم المبيعــات الشــهري قبل إطالقها. 
واتبعــت حملــة المرابحــة األخرية الــيت أطلقها المرف 

مســار الحملــة الرقميــة المســتهدفة. وبفضــل الحمالت 
اإلعالميــة الرقميــة الناجحــة وتزايــد التغطيــة اإلعالمية 
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المتناســقة، قــام مــرف الراجحــي يف مالزيــا بتخفيض 
مخصصــات اإلنفــاق عىل النمــط التســويقي التقليدي 

ورشاء مســاحات الوســائط اإلعالمية بشــكل كبري خالل 
عــام 2021، وهــو ما ســاهم رئيســياً يف انخفــاض نفقاته 

التشــغيلية خــالل العام قيــد المراجعة. 

 التحول لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19
مــع تعــايف االقتصــاد المحــي من التأثريات غري المســبوقة 

لتداعيــات جائحــة كوفيــد19-، واصــل مرف الراجحي 
يف مالزيــا تقديــم العديــد مــن مبادرات التحفــز للعمالء 
مــن األفــراد والــرشكات يف عام 2021، بمــا يف ذلك تأجيل 

األقســاط للمتأثريــن مــن الجائحــة بناًء عىل رشائح 
الدخــل المنخفضــة إىل المرتفعــة.

كمــا ُنفــذت خطــة شــاملة خالل العام قيــد المراجعة 
لموظفــي المــرف، مــع تطبيق سياســة الوقاية 

والســالمة من كوفيد-19، وتوفري إرشــادات أســبوعية 
متعلقــة بالصحــة والســالمة، وتوافــر أداة لتتبع 

اإلحصائيــات والمرئيــات ذات الصلــة بانتشــار الفريوس. 
وجــرى تعزيــز خطــة اســتمرارية العمل من المزنل 

مــع تزويــد الموظفــني بــاألدوات الالزمة يف جميع 
منافــذ فــروع المــرف، باإلضافة إىل منــح بدل تنقل 

للموظفــني. كمــا جــرى إجراء جلســات افراضيــة لتهيئة 
الموظفــني الجــدد الســتيعاب بيئــة العمــل المختلطة 

بشــكل فعــال. وقد دعــم المرف حملــة التطعيم 
الوطنيــة ضــد فــريوس كوفيــد-19 يف مالزيا من خالل 

منــح الموظفــني أيام إجــازة لتلقــى اللقاح، واعتماد 
المطالبــات المتعلقــة باألميــال المقطوعــة، وإجراء 

االختبــارات المجانيــة للكشــف عــن الفريوس، باإلضافة 
إىل توفــري إرشــادات خاصــة بســبل التعامل مع الفريوس 

يف حــاالت الموظفــني المصابني.

 وانطالًقــا من الزتامــه باســتدامة المجتمعات 
المحليــة، تــرع مــرف الراجحي يف مالزيــا بقيمة 

76,500 رينغيــت مالــزي لمؤسســة الطالــب التطوعي 
)Yayasan Sukarelawan Siswa(، وهــي جهة 

تابعــة لــوزارة التعليــم العــايل يف مالزيا وتعــىن بتقديم 
50 حاســب محمــول 50 طالًبــا مــن الفئــة ب 40 ذات 

الدخــل المنخفــض يف الســنة األوىل. ويعكــس هذا الترع 
الــزتام المــرف بتعزيــز مســتوى التعليــم والعمل عىل 
تحقيــق المســاواة الرقميــة يف المجتمعــات الــيت تعمل 
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فيهــا. وبصفتــه عضــًوا يف جماعــة الممارســة )CoP( يف مالزيــا للوســاطة المســتندة إىل القيمــة )VBI(، قــام المرف 
برعايــة المؤتمــر الثــاين عــن دليــل القطــاع المــريف لتقييــم أثر التمويل واالســتثمار للوســاطة المســتندة إىل القيمة 

الــذي تنظمــه رابطــة المؤسســات المرفيــة والمالية اإلســالمية المالزية.

النظرة المستقبلية
أبقــى المــرف تركزه عــىل تعزيز قدراته الرقمية يف 

 ،)Wick( 2022 مع االســتمرار يف تنفيذ مرشوع ويك
والخطط إلطالق ســوق رقمي، وهو الجانب التايل يف 

الخدمــات المرفيــة الرقمية. ومن خالل مرشوع 
ويك )Wick(، يعزتم المرف تحقيق المســتهدفات 

الرئيســية متوســطة وطويلة المدى وهي: 

أن يكــون المــرف اإلســالمي األجني الرائد يف 	 
مجــال دعــم العمــالء مع الوصــول إىل ما يزيد عن 

70 درجــة يف مــؤرش رضــا العميــل بحلول نهاية 
.2023

أن يكــون المرف اإلســالمي الرائــد لالبتكار يف 	 
مجــال التمويــل يف مالزيــا، مــع تقديم جوائز 

التقييــم ذات الصلــة يف القطــاع خــالل عام 2023.
أن يكــون المــرف ضمن أفضــل بنكني من 	 

حيــث األصــول المرفية اإلســالمية األجنبية، أي 
أعــىل مــن متوســط العائد عىل األســهم وأقل من 

متوســط تكلفــة الدخــل يف القطــاع بحلول نهاية 
عام 2025.

ويعــزتم المــرف إطالق خدمة اســتحواذ الرشكات 
يف الســوق المحليــة مــع تعزيز أوجــه التعاون عر 

الحــدود مــع المؤسســات المالية باإلضافة إىل 
مؤسســات التقنيــة الماليــة يف المنطقــة يف األشــهر 

القادمــة لتوســيع نطــاق محفظة خدماته.

كمــا ســيواصل الفــرع الــدويل تعزيز مكانته وســمعته 
كمؤسســة رائــدة متخصصــة وخبــرية يف القطاع، ال 

ســّيما يف مجــاالت التمويل اإلســالمي والخدمات 

المرفيــة الرقمية واالســتدامة. وســيتحقق 
ذلــك مــن خالل المشــاركة الفعالة والمتســقة 

يف المشــاركات الحواريــة الرئيســية باإلضافــة إىل 
مبــادرات المشــاركة اإلعالميــة لزيادة حضور 

المــرف إعالمًيــا وترســيخ مكانته الرائدة يف الســوق. 
وســيبقى التواصــل والتفاعــل مع أصحــاب المصلحة 
الداخليــني والخارجيــني عــر قنوات اإلعــالم التقليدية 

والرقميــة محــور تركــز اســراتيجي لبناء الوالء 
للعالمــة التجارية وأســهمها.

وسيشــهد عــام 2022 تبين مبــادئ الحوكمة 
البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية )ESG( بشــكل 

أكــر يف آليــة صنــع القــرار يف الفرع الدويل من 
خــالل صياغــة خارطــة طريق المبــادئ البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة وسياســة إدارة المخاطر 
المتعلقــة بمبــادئ الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة 

والمؤسســية. وســيكتمل هــذا النهــج بدمج مبادئ 
الوســاطة المســتندة للقيمــة يف جميــع قطاعات 
األعمــال األساســية يف المــرف بمــا يتوافق مع 

الزتامهــا بتطويــر أجنــدة الوســاطة المســتندة للقيمة 
كعضــو يف جماعــة الممارســة )CoP( يف مالزيــا 

للوســاطة المســتندة إىل القيمة )VBI(. ويشــكل ذلك 
األســاس الــذي يقــوم عليه المرف لرســيخ مكانته 
كمؤسســة رائــدة يف تعزيــز االســتدامة واالنطالق منه 

كمرف إســالمي مســتدام رائد يف مالزيا. 
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 االحتفال بالعرشية األوىل
شــهد األردن واحــدة مــن أقوى موجــات جائحة كورونا 
منــذ بدايــة األزمــة خــالل النصف األول من الســنة اليت 

يغطيهــا التقريــر، إاّل أنــه تمكــن مــن التعامــل مع الصدمات 
مــن خــالل حزمــة الحوافــز المالية والنقدية الــيت قدمتها 
الحكومــة بشــكل فــوري. وعــىل الرغم من أن المؤرشات 

المبكــرة تشــري إىل محدوديــة وتواضع االنتعاش 
االقتصــادي يف البــالد، إال أنــه مــن المتوقــع أن يأخذ يف 

النمــو تدريجًيــا، ال ســيما بالنســبة للقطــاع الخاص. وعىل 
الرغــم مــن هــذه المرحلــة الصعبة، إاّل أن المرف شــهد 

نمــًوا يف ودائــع العمــالء بنســبة 10% خالل عام 2021، 
وهــو عامــه العــارش يف المملكــة. كمــا تمكن المرف من 

زيــادة أصــول التمويــل يف عــام 2021، مع األخذ بعني 
االعتبــار ظــروف اتســاع االختــالالت الخارجية يف االقتصاد 

المحــي، وارتفــاع حجــم الديون، وانخفاض مســتويات 
االستثمار.

إىل ذلــك، جــرى تحديــث الموقع اإللكروين الرســمي 
للمــرف بمــا يتوافــق مع هوية العالمــة التجارية 

العالميــة الجديــدة وتحســني محــركات البحث 
المحســنة، مع اتســاع نطاق تواجده عىل وســائل 

التواصــل االجتماعــي وعــر اإلنرنت مــن خالل العديد 
من القنــوات والمنصات.

وعمــل المــرف عىل توســيع محفظتــه التمويلية 
خــالل الســنة الــيت يغطيهــا التقرير، حيث قــدم منتجات 

التمويــل بــدون كفــاالت وتمويــل نقاط البيــع للعمالء من 
الــرشكات يف قطــاع المنشــآت الصغرية والمتوســطة، مع 

اختبــار إطــالق التمويــل ألصحاب العمــل الحر لألفراد 
مــن خــالل الخدمــات المرفية لألفراد. 

إدارة األزمة 
أعلــن البنــك المركــزي األردين مجموعــة من اإلجراءات 

الــيت تهــدف إىل احتــواء المزيــد مــن تداعيات تأثري فريوس 
كورونــا عــىل االقتصــاد الوطــين، وتضمن ذلك إصدار 

تعليمــات للمحافظــة عــىل نســبة تغطية ســيولة قوية 
خــالل الســنة الــيت يغطيهــا التقرير مع وجــود متطلبات 

ســيولة صعبــة. وتفاقمــت هذه المشــكلة بســبب الغياب 
طويــل األمــد للمنتجــات المتوافقــة مــع الرشيعة اليت 

يقدمهــا البنــك المركــزي. ومع ذلــك، وباإلضافة لرنامج 
التمويــل المدعــوم مــن البنك المركــزي لدعم الرشكات 

المتــرضرة بشــكل كبــري مــن تداعيــات جائحة كورونا، توىل 
الفــرع الــدويل دور رشيــك التمويل للرشكات المتوســطة 

إىل الكبــرية، ودعــم عمالئــه بحلول مصممــة بعناية 
تــم التخطيــط لهــا وتنفيذهــا مــع متابعــة مكثفة لألداء 

وتعــايف األعمــال. كمــا اعتمد المرف اســراتيجية مركزة 
لجــذب العمــالء ذوي الرواتــب العاليــة من خالل إطالق 

حمــالت مخصصــة لمنتجــني مرفيني رئيســيني، وهما 
التمويــل الشــخيص والتمويــل العقاري.
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مرصف الراجحي - األردن
ولمعالجــة أوجــه القصــور يف نظــام المرفية الرئيي 

الحــايل للمــرف يف األردن ضمــن منظومــة رسيعة 
التطــور لتمويــل األفــراد، أطلــق الفرع الدويل مرشوع 

اســتبدال نظــام المرفيــة الرئيــي يف أواخر عام 2020 
مــع اســتمرار العمــل حــى عام 2021. واســُتكملت عملية 

اختيــار المورديــن بحلــول نهايــة الربــع األول من العام، مع 
الحصــول عــىل موافقــة البنك المركزي الســعودي عىل 

تنفيــذ المــرشوع والمورديــن من قبــل مجموعة مرف 
الراجحــي. ويجــري حالًيــا التفاوض عــىل عقود الموردين 

الســتبدال نظــام المرفية الرئيي.

واســتمر برنامــج تطويــر الخريجني الســنوي يف عام 
2021، حيــث قــام المــرف بتدريــب وتوظيف أفضل 10 
خريجــني مــن الجامعــات المحليــة يف بيئــة عمل جديدة 

تجمــع مــا بني أكر مــن نظام عمل.

تعزيز القدرات الرقمية
اســتحدث المــرف يف األردن مجموعــة مبادرات 

رقميــة مبتكــرة ســاهمت بزيادة الكفاءات وتحســني 
تجربــة العمــالء وتبســيط العمليات خالل الســنة 

الــيت يغطيهــا التقريــر. وشــملت تلــك المبادرات إجراء 
تحســينات عــىل نظــام إدارة عالقــات العمالء الحايل، 

وهي مبادرة رئيســية الســتثمارات المرف المســتمرة 
يف األتمتــة الذكيــة والتحــول الرقمي لتحســني تجارب 

العمــالء. وُأعيــد تصميــم العمليــات المرفية المســاندة 
وعمليــات مركــز االتصــال الخاصة بها وتحســينها 

لمواصلــة االرتقــاء بمعيــار القطــاع المــريف المحي لتمز 
الخدمــات. ومع اســتمرار توســع قدراتــه الرقمية، أطلق 

المــرف حملــة االنتقــال للخدمــات الرقميــة لزيادة عدد 
العمــالء المســجلني بالخدمــات المرفيــة عر اإلنرنت 

والجــوال يف عــام 2021. وأدت الحملــة إىل زيــادة عدد 
العمــالء المســجلني يف الخدمــات الرقميــة إىل 70% من 

إجمــايل قاعــدة عمــالء المرف يف األردن.

وخضــع تطبيــق المــرف يف األردن للجــوال لتحديثات 
وترقيــات مجدولــة خــالل عام 2021، كما ُأتيــح للتزنيل 

المبــارش عــىل متاجــر تطبيقــات iOS وأندرويد. كما 
ُأعيــدت مواءمــة تقاريــر مركز االتصال ومؤرشات األداء 

الرئيســية مــع مقاييــس أداء جديدة قابلــة للقياس 
الكمــي. وتــم إطــالع العمالء عــىل خاصية "الالتالمس" يف 

أجهــزة الــراف اآليل الجديــدة التابعة للمــرف لتعزيز 
تدابــري الســالمة الالزمــة يف بيئــة ما بعــد جائحة فريوس 

كورونــا. كمــا ُأضيفــت رموز االســتجابة الرسيعة عىل 
كتيبــات المنتجــات والخدمــات لتســهيل الوصول إىل 

خدمــات العنايــة بالعمالء.
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النظرة المستقبلية
يعــزتم المــرف افتتــاح فرعــني جديدين يف عام 

2022، وزيــادة شــبكته إىل 12 فرًعــا واســتئناف خططه 
للتوســع االســراتيجي اليت ُعلقت خالل الســنة اليت 

يغطيهــا التقريــر. وســيتواصل العمــل يف مرشوع 
اســتبدال نظــام المرفيــة الرئيســية حى عام 2022، 
واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة الرقميــة للفــرع الدويل 

وتعزيزهــا لتوفــري مرفيــة رقميــة متكاملة خالل 
العامــني المقبلــني. وستســتمر حملــة االنتقال إىل 
الخدمــات الرقميــة يف عــام 2022 لزيادة تســجيل 

العمــالء يف تلــك الخدمات.

ومــع تعــايف االقتصــاد المحي بشــكل مطرد، يعزتم 
المــرف إطــالق برنامج تأجــري العقارات للرشكات 

لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة المزتايــدة لعمالء 
الخدمــات المرفيــة مــن الرشكات، مــع تمكينهم 
أيًضــا مــن االســتفادة من فرص االســتثمار طويلة 

األجل يف ســوق عقاريــة متقلبة.
ويضــم األردن مجتمًعــا كبــرًيا مــن الوافدين، يقدر 

عددهــم بثالثــة مالييــن مقيم ويشــكلون ما نســبته 
30% مــن ســكان المملكــة، وهي تركيبة ســكانية 
تنتمــي للعمــالء المســتهدفني مــن ذوي الدخل 

العــايل. وعليــه، يعزتم المــرف إطالق برنامج 
التمويــل العقــاري للوافديــن بهــدف جذب هذه 

الرشيحــة الســكانية الواعــدة غري المســتغلة يف عام 
.2022
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 دعم التعايف االقتصادي
اســتفاد القطــاع المــايل الكويــيت كثرياً من إجراءات 

الدعــم المــايل والنقــدي والمايل الرسيعة واألساســية 
خــالل الســنة الــيت يغطيهــا التقرير، وذلك تحــت التنظيم 

الحكيــم واإلرشاف الحثيــث مــن بنــك الكويت المركزي 
المدعــوم باحتياطيــات قويــة مــن فرة ما قبــل الجائحة.

وقــد رّكــز مــرف الراجحــي يف الكويت عىل دعم 
جهود التعايف واستكشــاف ســبل اســتثمارية جديدة 

للســنة الــيت يغطيهــا التقرير، وشــغل المناصب 
القياديــة االســراتيجية عــىل المســتوى التنفيــذي، بما 
يف ذلــك تعيــني رئيــس تنفيــذي جديــد يف يوليو 2021. 
وبــدأ المــرف يف دخــول ســوق الصكوك يف الكويت 

للمــرة األوىل بقيمــة 10 ملبــون دينــار كويــيت من خالل 
االســتثمار وموافقــة أصحــاب المصلحة إلجراءات 

المنتــج وسياســته وإطــار عملــه. وأجرى الفرع الدويل 
عمليــات متابعــة صارمــة مــع العمــالء المتعرين، مما 

أدى إىل تحســن يف ســداد الديــون المتعــرة، عىل الرغم 
مــن اســتمرار تأثــري جائحة فــريوس كورونا وتأجيل 

أقســاط جميع فئات العمالء لمدة ســتة أشــهر .

كمــا شــهد الفــرع الــدويل زيادة يف أرباح التســوية المبكرة 
بنســبة 161% بشــكل ســنوي ناتجــة عــن الجهود المركزة 

لتعزيــز التســوية المبكــرة بــني العمالء، وســجل زيادة 
يف الدخــل مــن رصف العمــالت األجنبية بنســبة %67 

يف عــام 2021. وبدعــم مــن حزمة الحوافــز اليت قدمها 
بنــك الكويــت المركــزي والــيت تكملها وخفــض تكلفة 

الودائــع محــددة األجل مســبًقا، انخفضــت تكلفة ودائع 
المرف بنســبة 27% بشــكل ســنوي، مما أدى إىل 

تحســن نســبة التكلفة إىل الدخل الســنوية بنســبة %43. 
ومــن المتوقــع أيًضــا أن يســتفيد مرف الراجحي يف 
الكويــت مــن منحــة حكوميــة بقيمــة 2.6 مليون دينار 
كويــيت بــداًل مــن الربح بســبب تأجيل أقســاط التمويل 

خــالل عام 2021. 

 تعزيز الكفاءات التشغيلية
مــع إطــالق المرحلــة األوىل من نظــام المدفوعات 
الوطــين يف الكويــت بنجــاح يف يوليــو 2021 لتمكني 
التســوية الكليــة يف الوقــت الحقيقــي، زاد مرف 

الراجحــي يف الكويــت كفاءتــه التشــغيلية من خالل 
تعزيــز القنــوات اإللكرونيــة الحاليــة، وتمكني إصدار 
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بطاقــات االئتمــان والخصــم الفــوري، وتنفيذ نظام 
موحــد إلعــداد التقاريــر لألنشــطة المرفية والتشــغيلية 

األساســية. وتماشــًيا مــع الخدمات المطــورة والرقمية 
الــيت تقدمهــا الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنية يف 

الكويــت، أبــرم المــرف اتفاقية تعــاون لركيب جهازين 
للخدمــة الذاتيــة لتمكــني العمالء من التســجيل وإنشــاء 

التوقيعــات الرقميــة والتحقــق مــن الهويــة اإللكرونية 
والمصادقــة عــىل التحويــالت المرفيــة عر اإلنرنت. 

كمــا اســتكمل المــرف تنفيــذ إطار األمن الســيراين يف 
مجلــس مراجعــة البنيــة المؤسســية بشــكل فّعال، وتبعه 

إجــراء تدقيــق ناجح إلطار األمن الســيراين.

وحيــث رفعــت وزارة الصحــة مجموعــة من القيود 
المفروضــة بســبب جائحــة فــريوس كورونا يف عام 2021، 

تمكنــت إدارة المــوارد البرشية من اســتئناف األنشــطة 
االجتماعيــة للموظفــني لتحســني معنوياتهــم. وحققــت 

إدارة المــوارد البرشيــة زيــادة بنســبة 68% يف أيام 
التدريــب مقارنــة بالعام الســابق، كمــا ُطبقت إجراءات 
رقميــة لــألداء والتقييــم من خــالل نظام إدارة الموارد 

البرشيــة، وهــو حــل تعاوين عر اإلنرنــت وتطبيق الجوال، 
مــع تنفيــذ المرحلــة األخــرية من النظــام يف نهاية عام 
2021 لتســهيل الوصــول الشــامل عــن بعد. كما جرى 

تحديــث سياســة االلتماســات خالل الســنة الــيت يغطيها 
ير.  التقر

 المنتجات والخدمات الجديدة
وتابــع المــرف يف الكويــت مســريته يف التحول الرقمي 

يف عــام 2021، حيــث نفــذ مجموعــة مبادرات، بما يف 
ذلــك تحســني مــزات القنوات اإللكرونية، وإدخــال تقنية 
التعــرف عــىل الوجــه للتحقق مــن الهويــة وتهيئة العمالء 

الجــدد، ورقمنــة وثيقــة متطلبــات األعمال وغريها، 
بهــدف شــامل يتمثــل يف تزويــد العمالء بحلول شــاملة 

للخدمــات المرفيــة الرقمية.

كمــا ُنفــذت المرحلــة الثانيــة من تحســني تطبيــق العميل 
للجــوال بنجــاح يف أكتوبــر 2021. كمــا أتاح المرف 

للعمــالء البيانــات اإللكرونيــة لبطاقــات االئتمان 
والتحويــالت الفوريــة مــن دولة الكويــت إىل المملكة 
العربيــة الســعودية، وأجهــزة الراف اآليل الجديدة 
يف فــروع المــرف يف الكويــت، باإلضافة إىل نســخة 

محســنة كثــرياً مــن الموقع الرســمي لمرف الراجحي 
الكويت.  يف 

النظرة المستقبلية
مــع االنتعــاش المتوقــع يف إنتاج النفط الذي يشــري 

إىل انتعــاش اقتصــادي أقوى يف األشــهر القادمة 
مــع تخفيــف حصــص منظمة أوبك بلس، ســيكون 

مــن أولويــات المرف يف المســتقبل القريب 
زيــادة كفــاءة المبيعات، واســتهداف الركيبة 
الســكانية الجديدة يف الســوق، واستكشــاف 
وســائل جديــدة للرويج للمنتجات يف ســوق 

تنافسية.

وســيواصل الفــرع الدويل االســتثمار يف البنية 
التحتيــة للخدمــات المرفيــة الرقميــة، وتعزيز 

خصائــص القنــوات اإللكرونيــة والخدمات 
الرقميــة، بمــا يف ذلك الخدمــات المالية 

اإللكرونيــة وخدمــات بطاقــات االئتمان اإللكروين 
لتوفــري تجربــة عمــالء متمزة. وتماشــًيا مع 

سياســة التوطــني )التكويــت( يف الدولة، ســيعمل 
مجلــس مراجعــة البنيــة التحتيــة عىل تعزيز 

عمليــة التوظيــف يف المــرف، مع الركز بشــكل 
خــاص عــىل توظيف أعضاء اإلدارة الوســطى 

والعليــا وخطــة اإلحــالل الوظيفــي لضمان عدم 
تأثــر اســتمرارية األعمــال بظهور فريوس كورونا 

أو أي أزمــة عالميــة غري مســبوقة. كما ســيبحث 
المــرف يف وضع مزانية لتوســعة شــبكة 

الفــروع ونظــام إدارة عالقــات العمالء بعد إجراء 
التخفيضــات غــري المتوقعــة يف الموازنة بســبب 

الجائحة.

مرف الراجحي - الكويت
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مواكبة رأس المال البرشي 
بالمرصف للمستقبل 

 شــهد مــرف الراجحــي يف عــام 2021 وضع معايير 
جديــدة فيمــا يخــص تجــارب الموظفني من خالل 
االســتثمار يف تحديــد المواهــب وتطويرهــا بقدر ما 

هــو الحــال بالنســبة للتقنيــات الــيت تقود كل إدارة يف 
المــرف. ويف الوقــت الــذي يقدم فيــه المرف حلواًل 

رقميــة وعمليــات آليــة وتحــواًل كلًيا نحــو المنصات 
اإللكرونيــة، فقــد شــكل أيضــا رأس المال البرشي 

مدعًمــا بقــدرات جديــدة وخرات معــززة. وقد تم إنجاز 
عــدد مــن األنظمــة والتطــورات التقنية الــيت أطلقت خالل 

العــام المــايض، وتــم تجريبهــا وطرحها خالل عام 2021 
عــىل مســتوى مجموعــة المــوارد البرشية بالمرف، 

ممــا أدى إىل تمكــني قــوة عاملــة قوامهــا 9،360 موظف 
مــن رفــع المســتوى يف خدمــات الموارد البرشية 

المدعومــة بأحــدث تقنيــات الموارد البرشيــة الرقمية 
مقارنــة بالبنوك األخرى.

هــذا ويظــل رأس المال البــرشي للمرف دائًما 
المحــور األســايس لنجاح اســراتيجيته المســتقبلية. 
ويرتبــط نمــوذج تحقيــق القيمــة للمرف بمؤرشات 

األداء الرئيســية والواضحــة المحــددة لــكل موظف يف 
بدايــة العــام لــيك تتماىش مع األهــداف العامة للمرف 

واإلدارة. وواصلــت إدارة المــوارد البرشيــة خالل عام 
2021 التعــاون مــع العديــد مــن المجموعات داخل 
المــرف مــن أجــل ضمان بقــاء الموظفني آمنني 
وصحيــني وإيجابيــني ومنتجــني وهــي الجهود اليت 

مّكنــت المــرف مــن تحقيق األهــداف المحددة رغم 
كل التحديــات. 

 تحليل القوى العاملة

20212020201920182017أرقــام مــرف الراجحــي – المملكة العربية الســعودية

9,3609,3809,6839,62810,263العــدد اإلجمــايل للموظفني
نســبة الموظفــات يف المــرف والرشكات 

17.1813.9614.5613.3711.99التابعــة لــه يف المملكة )%(
97.2597.099795.9291.76نســبة الموظفني الســعوديين )%(

7867329101,033729عــدد الموظفــني المغادرين
8.3179.629.937.10نســبة تعاقــب الموظفني )%(

538,974289,566428,394391,086386,772مجموع ســاعات التدريب 

الموظفني إجمايل عدد 
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البرشية

الموظفون الذين يعملون من المزنل حسب الدرجة والنوع

أنىثذكرالدرجــة – أرقــام مرف الراجحي )الســعودية(

2021202020212020

1813601مســتوى المديــر ومــا فوقــه )الدرجات 13 و14 و15 و16(

65499021المســتوى اإلداري )الدرجات 10 و11 و12(

576120159الموظفــون )الدرجــة 9 وما أقل(

لقــد اســتفاد العديــد مــن الموظفني يف اإلدارة العامة 
يف 2021 مــن حملــة التطعيــم ضــد فريوس كورونا 

”كوفيــد-19“ الــيت نّظمتهــا إدارة المــوارد البرشية، مع 
اســتمرار المــرف يف تســهيل العــزل الطي الوقايئ 

وإجــازة الغيــاب واختبــار )PCR( للحد من انتشــار 
الفــريوس. ويف الوقــت الــذي ُتواصــل فيه إدارة الموارد 

البرشيــة تعزيــز وتأمــني البنيــة التحتيــة لتمكــني الموظفني 
مــن العمــل عــن ُبعد مــن منازلهــم، فإنها تواظب عىل 

إجــراء اتصــاالت متكــررة مع الموظفــني الطالعهم عىل 
آخــر المســتجدات بشــأن جميــع التغيريات اإلجرائية، 

بمــا يف ذلــك آخــر المســتجدات المتعلقــة بجائحة 
كورونــا والممارســات التنفيذيــة المتوافقــة مــع أنظمة 
العمــل واللوائــح الصــادرة عــن وزارة الصحة. وأطلقت 
ــا مفتوًحــا يف جميع  إدارة المــوارد البرشيــة، يوًمــا صحيًّ

الموارد البرشية بعد التعايف من 
جائحة فروس كورونا

ظّلــت صحــة وســالمة القوى العاملــة بالمرف عىل 
رأس أولوياتــه مــع تقديمــه الدعــم للموظفــني يف جميع 

أنحــاء المملكــة باإلضافــة للموظفــني الذيــن تقّطعت 
بهــم الســبل خــارج المملكــة أثنــاء عمليات اإلغالق مع 

االلــزتام بالتوجيهــات الحكوميــة ذات الصلــة فيمــا يتعلق 
بأنظمــة العمــل وقيود الســفر. وقــد كانت االتصاالت 
الداخليــة الفعالــة، إىل جانــب المتابعــة المنتظمــة مع 

الموظفــني، مــن بني األســاليب اليت اســتخدمها المرف 
للحفــاظ عــىل اإلنتاجيــة والمعنويــات المرتفعــة للموظفني 

الموارد البرشية
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مواقــع مبــىن اإلدارة العامــة يف عــام 2021، كما أقامت 
فعاليــة للتوعيــة برسطــان الثــدي يف مبــىن اإلدارة العامة 

للســيدات، مــع اســتمرار المرف يف ضمــان الحفاظ عىل 
صحــة الموظفــني ورفاهيتهم.

 ومــن بــني العــدد اإلجمــايل للموظفــني، حصل 11% من 
الموظفــني و10% مــن الموظفــات عــىل إجازة مولود 

خالل 2021.

 إجازة المولود

 أرقــام مرف الراجحي – 
المملكــة العربية الســعودية

ذكرأنىث

 عــدد الموظفــني الذين حصلوا 
149842  عــىل إجــازة مولود

 عــدد الموظفــني الذين عادوا إىل 
149842  العمــل بعــد إجــازة المولود

 عــدد الموظفــني الذين عادوا 
   إىل العمــل بعــد إجــازة المولود 
   والذيــن ظلــوا يعملــون بعد 12 

149842  شــهراً من العودة 

تعزيز مشاركة الموظفني 
وبينمــا يدعــم المــرف المعاييــر والمبــادئ المعرف بها 

لممارســات العمــل والرفــاه الوظيفي والصحة والســالمة 
المهنيــة، فإنــه يســعى أيًضــا لضمان ظروف وممارســات 
عمــل آمنــة ومناســبة مع توفــري بيئٍة تســمح للموظفني 
بالتقــدم واالرتقــاء، ويســتطيع المرف مــن خالل تعزيز 
المركزيــة واألتمتــة والرقمنــة أن يصبــح أكــر فاعلية من 

حيــث خفــض التكاليــف وتســهيل النمــو المتوازن، ويقلل 
أيًضــا مــن الضغــط عــىل موظفي المرف، ممــا يمّكنهم 

مــن أداء العمــل بكفــاءٍة وإنتاجيــٍة أفضل ودون عناٍء 
بالــغ، بينمــا يســاعد ذلــك يف اإلبقاء عىل الــروح المعنوية 

والدوافــع لإلنجــاز والتمــز عند مســتوياٍت مرتفعة. 

لقــد حــرص مــرف الراجحي دائًما عــىل إعطاء األولوية 
لتحســني تمثيــل المــرأة يف مختلــف القطاعــات بالمرف، 

مــن خــالل الســعي إىل زيادة نســبة الموظفات الاليت 
يتلقــني التدريــب والرقيــة والتواجد يف مســتويات اإلدارة 

العليــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، يواصــل المرف العمل 
عــىل ضمــان أن تظل نســبة الراتب األســايس والمكافآت 

للنســاء والرجــال يف جميــع مواقــع العمليــات وجميع 
فئــات الموظفني متســاوية. 

سياسات اإلبالغ عن المخالفات 
وقنوات التواصل 

 ال يــزال المــرف يعتمــد عــدًدا من السياســات وذلك 
مــن أجــل توفــري بيئــة عمل عادلة وآمنــة للجميع. 
وتظــل سياســة اإلبــالغ عن المخالفات وسياســة 

التظلــم وأنمــاط التواصــل األخــرى كما هي حــى يتمكن 
الموظفــون مــن رفع الشــكاوى والتظلمات بشــأن 

مــكان عملهــم. ويؤكــد المــرف من خالل آليــة التظلم 
الرســمية حرصه عىل االســتماع لكل شــكوى من خالل 

عمليــٍة تتســم بالشــفافية المطلقــة وحمايــة حقوق 
الموظفــني والوصــول إىل الحلــول العادلة.

وفيمــا يــي قنــوات اتصال الموظف: 

اســتبيانات الموظفني	 
رســائل اإلدارة العليا	 
تحديثــات الريــد اإللكــروين للموظفني	 
لتعاميم	  ا
الرســائل اإلخباريــة المنتظمــة للمــوارد البرشية	 
النــرشات اإلخبارية الدورية	 
كتيــب التوعيــة بالجائحة	 
سياســة اإلبالغ عــن المخالفات	 
سياســة التظلم	 
تطبيــق الجــوال الخــاص بالخدمة الذاتية 	 

للمــوارد البرشية
الخــط الســاخن للموارد البرشية	 
نظــام الموارد البرشية	 
تواصــل الموارد البرشية	 

الموارد البرشية

جــرى تجديــد حوكمــة المــوارد البرشية من أجل 
وضــع مبــادئ توجيهيــة اســتباقية باإلضافة إىل 

سياســات وإجــراءات محدثة لدعم مســرية الموارد 
البرشيــة التحويلية. 

 اإلباغ عن المخالفات 
للوفــاء بالزتامهــا يف بنــاء إطار الزتام عىل مســتوى 
عالمــي، يفــرض المــرف – وبكل حزم – سياســة 

اإلبــالغ عــن المخالفات، وذلــك بتشــجيع الموظفني عىل 
التحــدث واإلبــالغ عن أي نشــاط يخالف سياســة قواعد 

الســلوك أو أٍي مــن السياســات واإلجــراءات والتعليمات 

المتعلقــة بالموظفــني، حيــث يضمــن المرف وصول 
جميــع الموظفــني إىل قنــوات اإلبالغ عــن المخالفات، 

الــيت يمكنهــم اإلبــالغ مــن خاللها عــن المخالفات دون 
الكشــف عــن هويتهــم ودون خــوف من أي تداعيات.

التعويضات والمكافآت
يقــدم المــرف للموظفــني مكافــآت ترتبط بأوضاع 

الســوق ومســتوى األداء. ويف عام 2021، تمت مكافأة 
أصحــاب األداء العــايل بمراجعــة الراتــب الثابت، يف حني 
تــم زيــادة مدفوعــات الحوافز المتغرية األخرى بشــكل 
كبــري متماشــياً مــع زيــادة المبيعــات لتعزيــز ثقافة البيع 

القويــة القائمــة عــىل خدمة العمالء.

الرواتب واالستحقاقات

20212020201920182017مليــون ريــال ســعودي – أرقام مرف الراجحي )الســعودية(

1,122.11,110.71,061.81,047.21,059.9الرواتــب المدفوعة

742.5694.9680.2744.7689.9االســتحقاقات المدفوعة

151.5148.3137.7135.0138.3اشــراكات الضمــان االجتماعي

1,864.61,805.61,742.01,791.91,749.8مجمــوع الرواتــب واالســتحقاقات المدفوعة

مبادرات المرف والرئيس التنفيذي 
قــدم المــرف مدفوعــات احتفاليــة ألكــر مــن 5،000 موظف خــالل العام قيــد المراجعة للمناســبات الخاصة 
مثــل الــزواج األول ووالدة األطفــال والحــج والعــودة إىل المدرســة. باإلضافــة لمبــادرة خاصة بالرئيــس لتنفيذي 
يف عــام 2021 لتغطيــة الحــاالت األخــرى للموظفــني الذيــن يعانــون من ســوء الحالــة الصحية أو الذيــن يخضعون 
للعــالج أو المتعافــني. وتلقــى مــا مجموعــه 1،220 موظًفــا هدايــا مــن الرئيــس التنفيــذي مع أفضــل األمنيات لهم 

بالصحــة والعافية. 

 عدد المستفيدين

 نــوع المبادرة - 
أرقــام مرف الراجحي )الســعودية(

وضع مولود الزواج
جديد

العودة إىل ترقيــة التأمني
المدرسة

اإلجمايلالحج

3501,1064653,409335,363عــدد الموظفني

الموارد البرشية
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الموظف برنامج االدخار
ونجــح أكــر مــن 2،500 موظًفا يف إتمــام برنامج االدخار 

األول، مســتفيدين بشــكٍل كبــري مــن برنامج الســنتني 
الــذي يهــدف إىل تشــجيع ورعايــة ثقافة االدخار 

النموذجيــة بــني موظفي المرف.

التحول الرقمي وإمكانية الوصول عرب 
األجهزة المحمولة

ويف إطــار الهويــة الجديــدة للمــرف ”ما بعد 
المرفيــة“، عملــت مجموعــة المــوارد البرشية عىل 
أتمتــة عمليــات المــوارد البرشيــة وتعزيزها من أجل 

تحســني كفــاءة عمليــات التوظيف وتعزيــز القيمة 
لــدى الموظفــني. وُأجــرى عدد من التحســينات عىل 

نظــام إدارة المــوارد البرشيــة خــالل 2021. حيث اطلق 
نظــام إدارة المواهــب والــيت تتمــز ب تخطيط تعاقب 

الموظفــني وتقييــم المناصــب المهمة واكتشــاف 
المواهــب وتقييمهــا يف حــني شــهد نظام إدارة األداء 

تحســينات يف إدارة األهــداف وإدارة ملفــات تعريف 
الموظفــني ومعايــرة األداء وملفــات تعريــف األهلية 

الديناميكيــة. وتعمــل واجهة المســتخدم المحّســنة 
ســهلة االســتخدام مــع لوحــات المعلومات وقدرات 

اإلبــالغ الريــة عىل رفع مســتوى النظام.

لقــد أطلقــت نســخة محدثة مــن تطبيــق الخدمة الذاتية 
للموظفــني )تطبيــق ســهل( مــن أجــل الوصول إىل جميع 
مــزات الخدمــة بمــا يف ذلــك الوظائــف المخصصة، مما 

مّكــن بــدوره المرف من اســتخدام تطبيق ســهل 
باعتبــاره نقطــة الوصــول الوحيــدة لجميــع الموظفني بناًء 
عــىل متطلبــات المــوارد البرشيــة المتغــرية. وأتاحت ترقية 

التطبيــق بتحســني الكفــاءات وتجربــة المســتخدم عىل 
مســتوى جميــع خدمــات المــوارد البرشية، فضاًل عن 

معالجــة أوجــه القصــور يف إمكانية الوصول واكتســاب 
المرونــة مــن خــالل عمليــة تكييف النظام.

هــذا وقــد تعــززت عمليــة تمويــل الموظفني خالل العام 
قيــد المراجعــة مــن خــالل دمج تطبيــق الهاتف الجوال 

”ســهل“ مــع نظــام إدارة المــوارد البرشية مــن أجل أتمتة 
العديــد مــن الوظائــف ومنها االســتفادة من اإلجازات 
ومدفوعــات المورديــن بمــا يف ذلــك دورات الموافقة 

وإجــراءات تخــارج الموظفــني الســابقني. وجرى تطوير 
لوحــة معلومــات المــوارد البرشية باســتخدام أفضل 
أدوات ذكاء األعمــال يف فئتهــا يف عــام 2021 لتقديــم 

مــؤرشات األداء الرئيســية للمــوارد البرشيــة يف الوقت 
الفعــي وعــىل أســاس األولوية، ودعم عمليــة صنع القرار 

ومراقبــة األداء عــىل مســتوى جميــع وظائف الموارد 
البرشيــة الــيت تكملهــا واجهة مرئية محّســنة.

لقــد خضــع تطبيق تســتاهل الــذي أطلقه المرف 
يف عــام 2021 للتطويرمــع زيــادة عدد الرشكات بنســبة 

50% تقريًبــا عــن عــام 2020 ومــا نتــج عنه من زيادة يف 
العــروض المجانيــة والعــروض الرويجيــة وفرص االدخار 

الــيت تمتــع بهــا الموظفون. وصل عدد المســتخدمني 
إىل مــا يزيــد عــن 8،000 كمــا تم إضافــة خاصية جديدة 

مّكنــت المســتخدمني مــن إضافة أفراد أرسهم 
ومنحهــم إمكانيــة الحصــول عــىل العروض، ومنحت 
أكــر مــن 15،500 قســيمة خصم من خــالل تطبيق 

تســتاهل حى اآلن. 

التوظيف واإللحاق الوظيفي
ُصمــم نظــام رقمــي جديد شــامل خالل عام 2021، 

وذلــك يف أعقــاب إجراء دراســة مســتفيضة ومفّصلة 
للغايــة بخصــوص عمليــات التوظيــف واإللحــاق الوظيفي 

الحاليــة. ويهــدف هــذا النظام الجديد إىل تحســني 
كفــاءة عمليــة التوظيــف واإللحــاق الوظيفي بالمرف 

عــىل اعتبــار أن اإللحــاق الوظيفــي أحد الجوانــب المهمة 
لخلــق تجربــة مرشــحني متمزيــن مع زيادة فرص 

اإلبقــاء عليهم.

تعمــل وحــدة التوظيــف تلقائًيــا من بدايــة العملية 
مــع أتمتــة طلبــات التوظيــف، وقد رُشع يف إطالق 

موقــع وظائــف مخصص وســهل االســتخدام لتمكني 
المرشــحني مــن تحميــل ســريهم الذاتية عر اإلنرنت 
والتصفــح والتقــدم للوظائــف الشــاغرة. كما انه جاري 
العمــل عــىل اضافة أدوات للمســؤولني عــن التوظيف 

للتواصــل مــع المرشــحني عــر النظام مــن خالل جميع 
خطــوات عمليــة التوظيــف بدًءا من فحــص الطلبات 

وإدارة المقابــالت حــى إدارة العــروض والتوظيف. 
وتشــمل الوحــدة أيضــا تقديم التقاريــر الذكية ومؤرشات 

األداء الرئيســية لقيــاس الكفاءات.

 وتتيــح وحــدة اإللحــاق الوظيفــي عملية متابعة سلســة 
مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المتدربــني، إلنجاز المهام 
المطلوبــة يف غضــون فــرة معتمــدة وتحديــد االختناقات 

ونقــاط التأخري. 

تقييم الكفاءات
تحــل أداة التقييــم عــر اإلنرنــت محــل عمليات الفحص 

عــر الهاتــف التقليديــة اليت تســتغرق وقًتــا طوياًل، مما 
ُيمّكــن المــوارد البرشيــة مــن معرفة المزيد عن المرشــح 

بخــالف الســرية الذاتيــة وفرز عدد كبري مــن الطلبات 
تلقائًيــا. وتتضمــن األداة تقييمــات بالفيديــو والتفاعــل عر 

اإلنرنــت لضمــان افضــل الممارســات يف التقييم.

وخــالل عــام 2021، تــم توظيــف 830 موظًفا مــن بينهم 
أكــر مــن 50 عــىل درجة مدير واعــىل، من خالل نظام 
التوظيــف واإللحــاق الوظيفــي الجديــد الذي عزز كثرًيا 
الكفــاءات العامــة واإلنتاجيــة وتجربة المرشــحني، كما 

جــرى تعزيــز ســري عمل الموافقــة من أجل الوفاء 
باتفاقيــات مســتوى الخدمــة مــع مختلف وحدات 

األعمــال اإلدارية بالمرف. 

إجمايل التعيينات الجديدة حسب الفئة العمرية والنوع

أكــر من 30 عاًمامــن 18 إىل 30 عاًماالسنة

 أرقام مرف 
الراجحــي - المملكة 

العربية الســعودية

اإلجمايلأنىثذكراإلجمايلأنىثذكر

20213939849131920339

20202767034615212164

201939934174019127218

201839816155913018148

201735320255510611117

الجديدة التعيينات  إجمايل 
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خط أعمال الموارد البرشية

األفضل توظيف 

تطيــور المواهب

تلبيــة احتياجتــا الخريجني

تعزيــز القيادة

خطة اإلحــالل الوظيفي

إدارة األداء

المرصف أهداف 

القسم أهداف 

مــؤرشات األداء الرئيســية للموظف

مراجعــة ومناقشــة منتصف العام

تدريــب وتطوير الموظفني

األداء مكافأة 

مراجعة األداء الســنوية

الموظفون حسب العمر والنوع

اإلجمايلأنىثذكرالفئــة العمرية

 أرقام مرف 
الراجحــي - المملكة 

العربية الســعودية

202120202019202120202019202120202019

2,1582,6403,2127348199222,8923,4594,134مــن 18 إىل 30 عاًما

314,2373,9023,6095404654234,7774,3674,032-40 عاًما

411,3761,2231,1631321281191,5081,3511,282-50 عاًما

164187222191613183203235أكــر من 51

العمر  حسب  الموظفون 

18 - 30 عاًما
%31

31-40 عاًما
%51

41-50 عاًما
%16

أكرث من 51
%2

تحليل الخدمة للقوى العاملة

أنىثذكرعدد ســنوات الخدمة

 أرقــام مرف الراجحي - 
المملكــة العربية الســعودية

202120192018202120192018

02,4523,1703,651765978861-5 عاًما

62,8242,3241,895414280218-10 عاًما

111,0891,6151,59199102110-15 عاًما

16997601649887793-20 عاًما

573496522594038أكــر من 20 عام

الموظفون حسب الدرجة والنوع

أنىثذكرالدرجة

2021202020212020أرقــام مــرف الراجحــي – المملكة العربية الســعودية

العليا 18517122اإلدارة 

الوسطى 2,1742,136235228اإلدارة 

5,5765,7331,1881,215غري ذلك
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تبسيط األمور 
المعقدة

الموظفون حسب الفئة

20212020201920182017الفئــة – أرقــام مرف الراجحي )الســعودية(

دائم  9,3609,3809,6839,62810,263توظيف 

851181133535توظيــف بعقد

3,8072,8442,2502,0521,986اســتعانة بمصــادر خارجية

13,25212,34212,04611,71512,284اإلجمايل

إدارة المواهب وتطويرها
نفــذت إدارة المواهــب العديــد مــن المبادرات اليت 

شــهدت مراجعــة المــرف وتنقيحــه لعدٍد من 
ممارســات المواهب األساســية يف عام 2020، بما 

يف ذلــك، إطــار الكفــاءات الحــايل وإطار تحديد األدوار 
الحيويــة وإطــار خطــط التعاقــب الوظيفي. عمل 

المــرف عــىل التقييم بشــأن التطوير عىل مســتوى 
القيــادة ومســتوى األداء، وجميــع المبادرات اليت 

وضعــت أساًســا قويـًـا للطرح االســراتيجي وتنفيذ عدٍد 
مــن ممارســات المواهــب الجديدة يف عام 2021: 

تقييــم مواهب شــبكة الفروع	 
تطــّور التوجــه االســراتيجي ألعمال المرف 

وتوقعــات العمــالء تطــًورا كبــرًيا خالل الســنوات القليلة 
الماضيــة، وأصبــح مواءمــة شــبكة المرف وقنواته 

ومــوارده البرشيــة بأكملهــا مع هــذا التحول أمًرا 
أساســًيا لتحقيــق األهــداف االســراتيجية للمرف 

لعــام 2022 ومــا بعــده. وكان من بــني الموارد البرشية 
الرئيســية الــيت تــم تحديدهــا موظفو الخطوط 

األماميــة لشــبكة الفــروع الذيــن أّدوا دوًرا مؤثًرا يف 
تحقيــق أهــداف األعمــال االســراتيجية للمرف. ويف 

ســبيل االرتقــاء بعمليــة نمو األعمال واســتدامتها، 
ُحــددت 6 أدوار محوريــة َشــَغلها أكــر من 2،000 

موظــف، وُقّيمــت وفًقا إلطــار الكفــاءات المنقح حديًثا، 
باإلضافــة إىل القــدرات األخرى الــيت تدعم الرسعة 

الرقميــة. ومــن خــالل هذا التقييــم، ُحددت المواهب 
ذات الدرجــة األوىل يف جميــع األدوار المحوريــة 
الســتة، وبعــد ذلــك، ُحددت احتياجــات التطوير 

للمســاعدة يف رعايــة هــذه الكفــاءات المحددة. ومن 
المقــرر طــرح حلــول التطويــر هذه يف أوائل عام 2022. 

المبــادرات والتواصل	 
لقــد ُنّفــذ عــدٌد من المبــادرات الجديدة بجانب 

األســاليب التقليديــة للتواصــل والمشــاركة، وذلك 
بهــدف مشــاركة جميــع فئــات المواهب المحددة، ال 
ســيما بعــد القيــود الــيت فرضتهــا جائحة كوفيد-19 يف 

العام الســابق:

مبــادرة اللقــاء مــع الرئيــس التنفيذي – وهي   	
جلســات شــهرية ُتعقــد مــع مجموعات مختارة 

مــن المواهــب يف أعمــال أو وظائــف مختلفة ُدعيت 
لالنضمــام إىل الرئيــس التنفيــذي ورئيــس الموارد 
البرشيــة إلجــراء محادثــات مفتوحــة. ويمنح هذا 
اإلجــراء الموظفــني فرصة اكتســاب رؤيــة عميقة 

حــول التوّجــه االســراتيجي للمــرف من الرئيس 
التنفيــذي، فضــاًل عــن التقدير وتقديــم المالحظات 

القّيمــة عــىل أرض الواقــع للقيادة.

جلســات المشــاركة – وهي عبارة عن أحداث   	
مــا بعــد التخرج اليت ُتســّهل المشــاركة والتفاعل 

الوثيــق بــني إدارة المواهــب والخريجــني من أجل 
تقديــم توضيــح أفضل بشــأن التقــدم الوظيفي 

وفــرص التطــور داخل المرف. 

برنامــج تنميــة المواهــب الناشــئة –تمّثل أحد أكر   	
التحديــات الــيت واجههــا المرف عام 2021 يف 

تحديــد المواهــب المســتقبلية الماهــرة واالحتفاظ 
بهــا يف مجــاالت متخصصــة يف ظل وجود ســوق 

شــديد المنافســة. وُأعيد بــدء هذا الرنامج، 
المصمــم خصيًصــا بغيــة اســتقطاب المواهب 
الناشــئة المتخصصــة، بمشــاركة أكــر من 70 

موظًفــا محتمــاًل يف عــام 2021 بعــد القيود اليت 
ُفرضــت جــراء جائحــة كورونا يف العام الســابق.

اإلعــان الداخــيل للرقيــات - ويقصد به   	
االســتفادة مــن قنوات االتصــال الداخلية لإلعالن 

عــن ترقيــات الموظفــني إىل مســتوى المدير فأعىل، 
مــع المســاعدة أيًضــا يف تعزيــز هدف إدارة المواهب 

يف رعايــة المواهــب الداخليــة وتطويرها يف ســبيل 
شــغل األدوار القيادية.

الموارد البرشية
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ثقافــة التقييم: 	 
ومــع نجــاح ”تقييمــات القيــادة“ اليت جرت عام 2020 

لجميــع األفــراد يف درجــة مدير فأعىل، فقد حّســن 
فريــق المواهــب يف عــام 2021 مــن جــودة عملية اتخاذ 
القــرار مــن خــالل اعتمــاد تقييمات تشــمل مجموعات 

المواهــب األخــرى ومهــام إدارة المواهب كإحدى 
الممارسات:

تقييمــات الرقيــة – تتطلــب جميــع الرقيات   	
للمناصــب القياديــة إجــراء تقييــم ذايت ُيجرى 

باســتخدام أفضــل رشكة استشــارية خارجية يف 
فئتهــا، مــع اســتخدام التقاريــر كإحدى نقــاط البيانات 

األساســية التخاذ القرار.
تقييــم الموظفــني الجــدد– يخضع جميع   	

المرشــحني المحتملــني لتــويل دور يف المناصــب 
القياديــة لتقييمــات ذاتيه رســمية، وذلك باســتخدام 

التقاريــر بصفتهــا إحــدى نقاط البيانات األساســية 
التخــاذ قرار االختيار. 

 قنــاة رعايــة الموهوبني	 
يتمــز المــرف بامتــالك برامج رائــدة لتطوير 

الخريجــني تهــدف إىل المســاعدة يف إعــداد مجموعة 
مــن المواهــب وتأهيلهــم ليصبحــوا قادة المســتقبل، 

حيــث اســتوعبت هــذه الرامــج 90 متدربًا جديًدا 
مــن الخريجــني خــالل العام ليخضعــوا للفحص. 

وُتمّثــل الرامــج الــيت ينظمهــا الخراء لخريجي قســم 
تقنيــة المعلومــات يف مجــال التمــز يف األعمــال، جزًءا 

مــن اســراتيجية المــرف لجــذب أفضل المواهب 
الســعودية الشــابة واإلبقــاء عليهــا وتطويرها. وقد 

تخــّرج أكــر مــن 80 مشــارًكا بنجاح من برامج 
أكاديميــة مــرف الراجحــي يف عــام 2021 ليصبحوا 

جــزًءا مــن فريــق خريجــني قوامه 350 فــرًدا، مما يعزز 
قاعــدة المواهــب مــن الموظفــني المهرة والقادة 

المحتملني. 

 أكاديمية مرصف الراجحي
لقــد حققــت أكاديميــة مرف الراجحي أداًء قياســًيا 
يف عــام 2021 يتمثــل يف زيــادة بنســبة 86% ســنويًا يف 
ســاعات التعلــم، ممــا يعــد أيًضا إنجــاًزا يتجاوز أرقام 
مــا قبــل الجائحــة. ويف حــني أن العودة إىل الفصول 
الطبيعيــة كانــت تدريجيــة، فقــد اســتمرت األكاديمية 

يف عــام 2021 يف إثــراء مهــارات الموظفــني وتطويرهم 
يف بيئــة تعليميــة مختلطــة متوازنــة ومتاحــة. ورّكزت 

األكاديميــة عــىل تحديــث بنيتهــا األساســية لتوفري مزيٍد 
مــن الرامــج الرقميــة الــيت توفر مرونــة عالية، فضاًل عن 

إمكانيــة الوصــول إىل حلــول التعلــم. وخضعت الكثري 
مــن مناهــج الرامــج إىل إعــادة التصميم لتكــون بمحتوى 

جديــد ُأنــئ بغــرض التنفيــذ الفعي، وذلــك بجانب ما 
يصــل مجموعــه إىل 647 برنامًجــا مختلًفــا متاًحــا بحلول 

نهايــة عام 2021.

لقــد حصــل أكــر من 7،000 موظــف عىل االعتماد 
بعــد حصولهــم عــىل ثالث شــهادات إلزاميــة من البنك 

المركــزي الســعودي خــالل عام شــهد أيًضا إطالق 
ثــالث شــهادات جديــدة يف أكاديميــة مرف الراجحي 

التابعــة ألكاديميــة االعمــال الــيت تعمل يف مجــال التمويل 
التجــاري الــدويل والتقنيــة المالية والدفع باســتخدام 

التقنيــات وبرنامــج الشــهادات المالية.

لقــد أعــّدت األكاديميــة أيًضــا برنامج مركز اتصــال القصيم 
وقّدمتــه يف غضــون فرة قصرية بلغت ســتة أســابيع، 
وذلــك بهــدف تدريــب 200 موظفــة محتملة يف إطار 

مــرشوع ”العمــل مــن المزنل“. وقــد أصبح نظام إدارة 
التعلــم "تعليــم" التابــع لألكاديميــة متاًحا لفئات أوســع 
نطاًقــا، وذلــك مــن خالل ســمات تمكينيــه مثل مناهج 
الرامج والتســجيل الذايت وســجل التدريب وشــهادة 
المشــاركة وتقييــم الرنامــج، وقــد أدى طرح المزات 

الجديــدة وأدوات التعلــم إىل زيــادة مســتوى حركة نظام 
إدارة التعلــم خــالل العــام، وذلــك بمــا يتجاوز أكر من 

4،300 موظف مســجل. 

تدريب الموظفني

202120202019أرقــام مــرف الراجحــي – المملكة العربية الســعودية

937420622عدد الرامــج التدريبية

9,5529,73711,191عدد المشــاركني

التدريب 89,83148,25971,399أيام 

538,986289,566428,394عدد ســاعات التدريب

9,5529,73711,191عــدد الكوادر المدربة
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إجمايل ساعات الدرجــة – أرقــام مرف الراجحي )الســعودية(
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%

العليا 5,2621اإلدارة 

الوسطى 49,2069اإلدارة 
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تدريب الموظفني حسب النوع والفئة

نــوع التدريــب - أرقام مرف 
الراجحي )الســعودية(

عدد ســاعات التدريبعــدد الموظفني

اإلجمايلأنىثذكراإلجمايلأنىثذكر

4,8701,1706,04089,27628,024117,300إلزامي

إلزامي 2,9165963,512341,36880,318421,686غري 

5,3901,3936,78315,7642,39918,163تعليــم إلكروين

نــوع التدريــب - أرقام مرف 
الراجحي )الســعودية(

عدد ســاعات التدريبعــدد الموظفني

اإلجمايلأنىثذكراإلجمايلأنىثذكر

العليا 236132494,1571,1055,262اإلدارة 

الوسطى 1,5032141,71738,87310,33349,206اإلدارة 

6,0471,5397,586387,61496,904484,518غري ذلك

ساعات التدريب حسب نوع المهارة

نــوع التدريــب – أرقام مرف 
الراجحي )الســعودية(

عدد ساعات عــدد المتدربني
التدريب

5,541204,815المهــارات التقنية

4,011334,171المهارات الشــخصية

التدريب حسب نوع الربنامج

نــوع الرنامــج – أرقام مرف 
الراجحي )الســعودية(

تطويــر تقنية 
المعلومات

تطوير
الخريجني

126125المشاركون

التوقعات المستقبلية
ستســتمر مراجعــة سياســة مجموعــة الموارد 

البرشيــة دوريـًـا فضاًل عــن مواءمتها مع 
التحســينات/المراجعات الــيت ُتجــرى عــىل أنظمة 
العمــل يف المملكــة والــدول األخــرى اليت تعمل 

بهــا. ســيعكس المرف هــذه المراجعات 
والتغيــريات األخــرى ذات الصلة يف سياســة 
مجموعــة المــوارد البرشية يف المســتقبل 

القريــب مــع ترقــب إجراء تعديٍل عىل سياســة 
المــوارد البرشية قريًبا.

 هــذا وتواصــل مجموعــة الموارد البرشية 
التخطيــط للرقيــات واألتمتــة واالبتــكارات الالزمة 

لنظــام المــوارد البرشيــة وتطويرهــا وتنفيذها، 
وذلــك بمــا يتمــاىش مع أهــداف مجموعة الموارد 

البرشيــة الرقميــة وغاياتها.

الموارد البرشية

بعــد عــامٍ مضطرب شــهد تحــواًل هائاًل يف توقعات 
العمــالء وعــادات إنفاقهــم، أعاد عمــالء البنوك فحص 

مرونتهــم الماليــة وعالقتهــم بالمؤسســات المالية. 
ويف ظــل هــذا المشــهد، ســنحت الفرصة أمام 

مــرف الراجحــي ليضع نفســه موضــع التمز مقارنة 
بالمؤسســات الماليــة األخــرى وتحســني تفاعل العمالء 

عــر وحــدات أعمالــه من خالل القنــوات الرقمية 
والتقليديــة، وقــد أدى هــذا بــدوره إىل توليد األفكار 

واالســتفادة منهــا لتعزيــز ثقافــة االبتــكار المتمحورة حول 
تجربــة عمالء متمزة.

أســهم تطويــر خدمــات مرف الراجحــي الرقمية عىل 
مختلــف المســتويات عــر عمليات المرف لتحســني 
مشــاركة العمــالء يف تفــوق مــرف الراجحي يف أدائه 
عــىل منافســيه يف ظــل تحقيــق أعىل مســتوى لمؤرش 
صــوت العميــل يف المملكــة، ويكمل ذلك المســتوى 

الرائــد لدرجــة مــؤرش صــوت العميل يف الخدمات 
المرفيــة الرقمية.

وخالل عام 2021، أســهم فريق التســويق يف 
االســراتيجية الشــاملة لمــرف المســتقبل، وحافظ 

عــىل ســمعة المــرف بوصفه عالمــًة تجاريًة رائدة 
لتجربــة العمــالء المختــارة، ومعيــاًرا للخدمــات المرفية 
الرقميــة يف المملكــة الــيت ُتمكــن العمــالء مــن التحكم يف 
قراراتهــم ومعامالتهــم الماليــة يف عالــم الخدمــة الذاتية 

المتوفــرة دائماً.

إعادة تصور هوية المرصف
وتماشــًيا مــع اســراتيجية مرف المســتقبل الخاصة 

بمرف الراجحي، شــهد عام 2021 ســعي مرف 
الراجحــي لتحقيــق التمــز يف تفاعــل العمــالء؛ بدًء من 

إمكانيــة الوصــول عــر جميــع نقاط االتصــال مع العمالء 
إىل قابليــة التخصيــص واالســتهداف المســتند إىل 

البيانــات. فقــد أدرك المــرف حاجتــه الملحــة لتقديم 
تجــارب اســتثنائية "تفــوق الخيــال" للعمالء. ويف عام 

2021، وبعــد مرور 18 شــهًرا مــن العملية االســراتيجية 
إلعــادة تحديــد الهويــة ، أطلق مــرف الراجحي هوية 

عالمتــه التجاريــة الجديــدة تحت مســمى "ما بعد 
المرفيــة"، وانتقــل مــن كونــه مرًفا يركــز عىل تقديم 

المنتجــات والخدمــات، إىل منظومــة ماليــة تقــدم حلواًل 
ماليــة ذكيــة يقودهــا موظفيه األكفاء كمستشــارين 

ماليني.

كانــت فكــرة العالمــة التجاريــة "ما بعــد المرفية" تهدف 
بشــكل مبــارش إىل تقليــل المســافة الــيت تربط عادًة بني 
البنــوك والعمــالء، ووضــع المــرف يف موضع المدرب 

المــايل الــذي يتفهــم احتياجــات العميــل ويمّكنه من 
اغتنــام الفــرص واتخــاذ القــرارات الماليــة بثقة. لذلك كان 
لزامــاً عــىل المــرف أن يجعــل الوصول إليه أكر ســهولة 

مــن خــالل تقديــم منتجات وخدمات أقــل تعقيًدا، وأن 
يتواصــل ويتفاعــل بشــكل أكر مع عمالءه.

تســتند هويــة المــرف الجديــدة عىل ثالث قيم 
أساسية: 

االزدهــار حيــث نضــع شــغفنا يف كل أعمالنا ونســتخدم 	 
أحــدث التقنيــات لتحفــز عمالئنــا عىل تبين فرص 

جديدة.
الســهولة الــيت نقــدم بها حلول ســهلة ورسيعة 	 

لمســاعدة العمــالء عــىل اتخاذ أفضــل القرارات بثقة 
تامة.

"يف متنــاول اليــد" حيــث نفهم االحتياجات ونشــجع 	 
بنــاء دائــرة العالقــات لبنــاء روابط قويــة ومتينة مع 

رشكائنا.

وحرًصــا مــن مــرف الراجحــي للحفاظ عىل جوهر 
هويتــه الراســخة منــذ 60 عاًمــا والمرتبطــة بالنجاح 
والتطويــر والريــادة يف العمــل المــريف، فقد وضع 

مــرف الراجحي شــعاًرا جديــًدا بزوايا أكر حدة 
ومنحنيــات سلســة إلبــراز الســهولة والمرونة باإلضافة 

إىل تــوازن القــوة الجديــد للمــرف مع العمالء. أزال 
المــرف مخطــط الشــعار الخارجي ليعــر عن اإلمكانات 

الالمحــدودة للمــرف ألن يصبــح "فوق الخيال" 

التسويق و 
تجربة العميل
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َل اللــون قلياًل من اللون  ويتجــاوز الحــدود التقليديــة. ُعــدِّ
األزرق الداكــن إىل األزرق النيــون، ممــا يــدل عىل االبتكار 

والتقــدم والتحــول الســلس من الهويــة القديمة إىل 
الهويــة الجديدة.

تــم دمــج جميــع قطاعات الحســابات تحــت مظلة واحدة 
للجمهــور إلتاحــة تجربــة عالمــة تجاريــة أكر توحيًدا، 

وجــرى تغيــري أســماء المنتجــات لتعكس وضوح الغرض 
مــن كل منتــج، وجرى إعادة تســمية أســماء القنوات 

لتناســب المســتهلك الرقمــي العــري وكذلك الرشكات 
وشــبكات األفــراد ذوي المــالءة الماليــة العالية. لقد 
قوبلــت الهويــة المرفيــة الجديــدة وتغيري العالمة 

التجاريــة باستحســاِن كبــريِ من الجمهور ووســائل 
اإلعــالم، وحظيــت بــردود فعــل ممتازة من أصحاب 

المصلحــة الداخليــني والخارجيــني، ممــا يدعــم إمكانية 
التأثــري عــىل جــودة الخدمة المتصــورة ورضا العمالء 

ووالءهم.
 

االرتقاء بمكانة العالمة التجارية للمرصف
إىل جانــب تغيــري العالمــة التجاريــة، حرص فريق التســويق 

عــىل أن يتحــول المــرف أيًضا من التواصل الرســمي 
الصــارم ليصبــح صــوت العالمــة التجارية أكر ألفة 
وصدقــا وودا مــع زيادة الشــفافية؛ بــأن يصبح أقل 

مــن ناحية إســداء االستشــارات وأن يزيــد من الجانب 
التعــاوين. واصــل المــرف تقديم الحلــول المالية 

المتمحــورة حــول العمــالء، وتقوية العالقــات المبنية 
عــىل القيــم المشــركة وتجــارب العمالء اليت كانت 

مخصصــًة للغايــة. وقــد عززت هــذه المبادرات مكانة 
المــرف الرائــدة يف الســوق بزيــادة قدرها 10% يف 

مــؤرش قوة العالمــة التجارية.

إتقان مزيج الوسائط التسويقية 
خــالل عــام 2020، رّسعت الجائحــة رحلة التحول 

الرقمــي للمــرف، ممــا مّكــن فريق التســويق من تعزيز 
إســراتيجيته التســويقية بشــأن الخدمــات الرقمية 

رسيعــة التطــور للمــرف خالل عام 2021. ومن 
خــالل تركــز الجهود عــىل القنــوات الرقمية، تمكن 

فريــق التســويق مــن االســتفادة من البيانــات المتاحة 
لتحديــد ملفــات العمــالء بطريقــة أكــر دقة، وتعزيــز التنبؤ 

ــن الفريــق من مراقبة  والحمــالت المســتهدفة، ممــا َمكَّ
حركــة المــرور الرقميــة وتحويل مســارها لتحســني رحلة 
العميــل الرقميــة. تضمنــت المبادرات األخــرى المنفذة 

لتحســني تجربــة العمــالء خــالل عام 2021 ما يي:

تطبيــق منهجيــة "صــوت العميــل" لفهم المشــكالت 	 
الــيت تواجــه العمــالء، وجمــع ردود األفعال والتعرف 

عىل شــعور العمــالء تجاه المرف.
إجــراء أبحاث ســوقية شــاملة لضمــان تلبية المرف 	 

لتوقعــات العمــالء مــن خالل تقديــم حلول مالية 
معياريــة عــىل منصة واحدة وســط بيئة تنافســية.

التعــاون مــع األقســام الداخليــة للمرف، مثل 	 
مرفيــة الــرشكات ومرفية األفــراد والعمليات 
الرقميــة والعمليــات وأعمــال المنشــآت الصغرية 
والمتوســطة ووحــدات األعمال األخــرى، لتعزيز 

تجربــة العمــالء بسالســة من خالل ثقافة التحســني 
المستمر.

وباالنتقــال إىل الحديــث عــن القنوات عــر اإلنرنت بعد 
الجائحــة، كان العمــالء يبحثــون باســتمرار عــن التفاعل 

والتواصــل ذي القيمــة المضافــة عــر اإلنرنت بوترية 
أعــىل بكثــري. اســتمرت قرارات العمالء يف ظل مشــهد 

التســويق الهجــني التنافــي مدفوعة باالســتجابة 
ورسعــة اإلنجــاز. وبســبب هذا العامل، تــم التخطيط 

للحمــالت التســويقية لعــام 2021 وتطويرهــا وتنفيذهــا 
إىل حــد كبــري عــر القنــوات الرقمية باســتخدام "تزنيل 
اآلن" أو عبــارة مماثلــة تحــث المســتخدم عىل اتخاذ 

إجراء. وشــملت الحمــالت الرقمية:

عــرض عطلــة نهاية األســبوع للتمويل الشــخيص.	 
إلغاء الرســوم واســرداد نقدي بقيمة 5 ريال.	 
بطاقــة كاش باك.	 
شــهر التمويــل مــن بني حمالت أخرى.	 

التسويق و تجربة العميل

اسرتاتيجية وسائل التواصل االجتماعي
تطــورت وســائل التواصــل االجتماعــي لمرف الراجحي 

من أداة اجتماعية بشــكل أســايس يف عام 2015 يف 
بدايــة رحلــة التســويق الرقمي للمرف، إىل وســيلة 

مهمــة ورضوريــة لبنــاء العالقات مــع العمالء وإضفاء 
الطابــع الشــخيص عــىل تجاربهم. واليــوم، يمتلك مرف 

الراجحــي واحــدة من أكــر مجموعــات المتابعني عىل 
وســائل التواصــل االجتماعــي، ليس داخــل المملكة 

فحســب، بل عىل مســتوى العالم.

ومع اســتمرار عادات الوســائط الرقمية ووســائل 
التواصــل االجتماعــي اليت تشــكلت خــالل الجائحة 

ومســتمرة بعدهــا، عــززت قنوات التواصــل االجتماعي 
التابعــة للمــرف مكانتهــا باعتبارهــا جزًء رئيســًيا من 

تجربــة القنــاة الشــاملة للعميــل يف عــام 2021. ومع زيادة 
مشــاركة العمــالء عر وســائل التواصــل االجتماعي 
خــالل عــام 2021، انتقل فريق التســويق من إنشــاء 

المحتــوى التقليــدي إىل محتــوى أكر تعرضا ألســلوب 
الحيــاة ومحتــوى تعليمــي وتفاعــي يقــدم قيمة مضافة 
للعمــالء النشــطني رقمًيــا. وقــد أدى ذلــك أيًضا إىل زيادة 

نقــاط االتصــال مــع العمالء بالمــرف، نتيجــًة للطبيعة 
الشــخصية لوســائل التواصــل االجتماعــي اليت تعزز 

العالقــات والــوالء بــني العمالء. واصل فريق التســويق 
اســتخدام جميــع مصــادر البيانــات اإلضافية عر قنوات 

وســائل التواصــل االجتماعــي وتحليــل البيانــات وتصفيتها 
لتحديــد شــخصيات العمــالء وملفــات تعريفهم 

لإلعالنات المســتهدفة عر اإلشــعارات المســتندة إىل 
الفعاليــات واالســتهداف الجغــرايف وتقنية االســتهداف 

باســتخدام الحــدود الجغرافيــة وما إىل ذلــك، لتلبية 
الطلــب عــىل محتوى شــخيص للغاية.

وباإلضافــة إىل قنــوات التواصــل االجتماعــي، واصل فريق 
التســويق أيًضــا االســتفادة مــن قاعدة البيانــات الحالية 

للمــرف باإلضافــة إىل منصات الوســائط األخرى 
القائمــة عــىل الويــب والبيانــات المتولدة من األجهزة، 

ومراقبــة وتحليــل ســلوك العمالء عــر نقاط اتصال 
متعــددة لتقديــم عــروض مخصصــة لهم باإلضافة إىل 

حمــالت إعــادة االســتهداف وتطويــر المحتوى بدقة 
كبرية.

التسويق و تجربة العميل
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برنامج الوالء المفضل يف المملكة
تماشــًيا مع هدف اســراتيجية "مرف المســتقبل" 

المتمثــل يف تعزيــز برنامــج الــوالء المريف األكــر تفضياًل 
يف المملكــة، عــزز مــرف الراجحــي برنامج الوالء 

الخــاص بــه "مكافــأة" لتقديــم تجربــة غنية ومجزية 
لعمالئــه األوفيــاء. تمكــن األعضاء المســجلون من 

كســب المزيــد مــن نقــاط والء عر برنامــج "مكافأة" من 
خــالل االســتفادة من مجموعة واســعة مــن منتجات 

وخدمــات مــرف الراجحي، مع إتاحــة مجموعة 
متنوعــة مــن خيارات االســتبدال، بمــا يف ذلك تحويل 

النقــاط إىل األصدقــاء والعائلــة، باإلضافــة إىل الترعات 
لألعمــال الخرييــة يف جميــع أنحــاء المملكــة العربية 

السعودية.

وســعنا نطــاق برنامــج "مكافــأة" ليكون برنامًجا شــاماًل 
للمــرف مــع إتاحــة الفرصة لألعضاء لكســب نقاط 

والء عــر محفظــة الراجحي بما يشــمل نظام ســداد، 
والســوق، وتحويــل الراجحــي وغريها. ركــز الرنامج عىل 

تقديــم تجربــة والء ال مثيــل لهــا لعمالئــه الممزيــن بقيمة 
ملموســة أكــر، ومضاعفــة نســبة رد النقــود للعمالء من 

خــالل شــبكة رشكاء ثريــة ومتنوعــة. وخالل عام 2021، 
أضــاف برنامــج مكافــأة أكر مــن 100 عالمة تجارية 

أخــرى إىل شــبكة الــرشكاء، وأتاح اســتبدال نقاط الوالء 
المكتســبة بسالســة داخــل المتاجر.

ُأدِخَلــت هــذه التحســينات المهمــة من خــالل منظومة 
الــوالء الــيت شــهدت ترقيــة كاملــة خالل عام 2021؛ حيث 

طبــق المــرف نظاًمــا جديــًدا إلدارة الوالء مدعوًما 
بتحليــالت البيانــات، ممــا ســمح له بتحليل ســلوكيات 
العمــالء المحــددة واالســتجابة لهــا برسعة. ُأدِخَلت 

تحســينات أكــر عــىل تجارب المســتخدمني من خالل 
شــكل ومظهــر جديــد ومحّســن لبوابــة برنامج مكافأة 
اإللكرونيــة، باإلضافــة إىل إتاحــة مهــام تطبيق الجوال 

اإلضافيــة مثــل التســجيل بنقرة واحدة مع قســم 
والء مخصــص لألعضــاء لعــرض ملفاتهم الشــخصية 

ونقاطهــم المكتســبة ومزايــا الوالء.

اســتكمل المــرف ترقيــة برنامــج الوالء من خالل 
حملــة تســويقية مخصصــة عــر قنوات التواصل 
االجتماعــي والنــرشات اإلخبارية ونقاط مشــاركة 

العمــالء عــر اإلنرنــت وعــر أكــر من 500 فرع من فروع 
الراجحــي للعمــالء األفــراد يف جميع أنحــاء المملكة. 
كمــا جــرى تنفيذ عــرض ترويجي مســتهدف لعمالء 

الراجحــي للتمويــل العقــاري، حيــث تــم تقديم أكر من 
50 خصًمــا جماعًيــا بقيمــة تصــل إىل 30% مــن خالل 

تجــار اإللكرونيــات ومــواد البنــاء ومنتجــات نمط الحياة 
وغريهــم مــن التجار الــرشكاء ذوي الصلة.

ضمنــت مبــادرات الوالء المركزة واالســراتيجية 
للمــرف إحــراز تقــدم كبــري يف إرشاك قاعدة عمالئه 

القيمــة، ممــا أدى إىل زيــادة مذهلة بنســبة %500 
يف عــدد األعضــاء النشــطني عــر برنامج الوالء خالل 

عــام 2021، مــع زيادة بنســبة 700% يف عــدد عمليات 
اســتبدال نقــاط الــوالء. انضم أكر مــن مليون عضو 

جديــد إىل برنامــج الــوالء يف عــام 2021، بمــا يجعل إجمايل 
عــدد األعضــاء يتجــاوز 3.5 مليون. ومــن ناحية أخرى، 
أظهــر اســتطالع تتبــع فعاليــة العالمــة التجارية أجرته 

جهــة خارجيــة يف نهايــة العــام، أن برنامــج "مكافأة" يمثل 
العالمــة التجاريــة األهــم يف مجــال الوالء يف القطاع 

المريف الســعودي.

النظرة المستقبلية
يواصــل فريــق التســويق استكشــاف التقنيات 

الناشــئة لجعــل عمليــات التســويق آلية عر 
منصــات وأنظمــة متعــددة، مما يؤدي إىل 

مشــاركة عمــالء أكر اتســاًقا وأكــر تخصيًصا من 
خــالل االســتفادة مــن البيانات ورؤى العمالء 

لتحقيــق رؤيــة المــرف يف أن يصبــح المرف 
الرائــد يف تجربــة العمــالء. ويدعــم ذلك أيضا 

الجهــود المركــزة الــيت يبذلهــا الفريــق للحفاظ عىل 
الوضــع الجديــد لرنامــج مكافــأة باعتباره برنامج 

الــوالء المفضــل يف المملكــة، وكال المبادرتــني 
تســهمان كركزة أساســية الســراتيجية مرف 

المســتقبل الخاصــة بمــرف الراجحــي، للتفوق 
عىل منافســيه يف الســوق.

دفعــت التغيــريات الجذريــة يف وضع الســوق مجموعة 
الخدمــات المشــركة إىل التعجيــل بالمشــاريع الجارية 

مــع تنفيــذ إجــراءات تفاعليــة مرنــة لتلبيــة طلبات العمالء 
المزتايــدة وغــري المتوقعــة يف بيئة شــديدة التنافســية. 

لذلــك، زاد عــدد الطلبــات زيــادة كبرية، ال ســيما يف ضوء 
فــرض الجهــات التنظيميــة الزتامــاً بتنفيــذ اتفاقيات 
مســتوى الخدمــة يف جميــع االتفاقيــات التعاقدية.

شــكل وضــع الســوق المتقلب ودخــول رشكات التقنية 
المالية إىل الســوق ضغًطا مســتمًرا عىل األســعار 

والطلبــات عــىل المنتجــات الرقميــة بسالســة، مما زاد 
مــن الحاجــة إىل األتمتــة الرسيعــة لتقليــل تعقيدات 

المنتجــات والعمليــات. وفيمــا يخــص عام 2021، واصلت 
مجموعــة الخدمــات المشــركة لمرف الراجحي 

تقديــم تحســينات عــىل المنتجــات وترقيات األنظمة 
وأتمتــة العمليــات وتبســيطها لتعزيــز رحلــة العمالء 

وتجاربهم.

تقنية المعلومات 
أبــرزت الطبيعــة غــري المســبوقة للجائحة أهمية 

اســتمرارية األعمــال وخطــط الطوارئ الراســخة يف حالة 
التعطــل الخطــري لعمليــات تقنيــة المعلومــات. تطلبت 
الزيــادة الحــادة يف الطلــب عىل القنــوات والتطبيقات 
الرقميــة زيــادة يف تخصيــص بيئــة االختبار. ويف عام 

2021، نفــذت إدارة خدمــات تقنيــة المعلومات 
بالمــرف بنجــاح اختباريــن كاملــني للتعــايف من الكوارث 

بعــد االنقطــاع، باإلضافــة إىل تســع تدريبات تعايف من 
الكــوارث خاضعة للســيطرة.

واصلــت فــرق تقنيــة المعلومــات تعزيز األنظمــة والبنية 
التحتيــة عــر شــبكة المــرف وتحديثها وتحســينها. 

جــرت ترقيــة واجهــة برمجــة التطبيقــات الداخلية من 
خــالل عمليــة اختبــار وانتشــار مؤتمتــة يف عام 2021 من 

أجل تعزيز وقت التســويق مما ســمح بمســتوى عاٍل 
مــن التكامــل عىل مســتوى الــرشكات التابعة للمرف 

والتجــار والــرشكاء الخارجيــني، مع االســتفادة منها أيًضا 
لصالــح المبــادرات المرفيــة المفتوحــة. أطلق برنامج 
"Bank on the Tablet" "الخدمــات المرفيــة عــىل 

الحاســوب اللوحــي" لزيــادة إمكانيــة الوصول الرقمي.

تضمنــت اإلمكانــات الرقميــة الجديدة الُمســتحدثة 
يف عــام 2021 القــدرة عــىل فتح حســابات القارصين 

وحســابات بالعملــة األجنبيــة وحســابات التوفري عر 
اإلنرنــت، باإلضافــة إىل إتاحــة مهام مثل تســجيل 
األعمــال اإللكرونيــة، وبطاقة المنشــآت الصغرية 

والمتوســطة لألعمــال اإللكرونيــة وتســهيل التمويل 
اإللكــروين لمنتــج وطــين – وهــو التمويل الشــخيص الرائد 

المتوافــق مــع أحــكام الرشيعة مــن مرف الراجحي.

ومــع استكشــاف عــدد مــن التقنيات الناشــئة وتنفيذها 
أيًضــا يف عــام 2021، عــزز المــرف مركزه من خالل 

ترقيــة حاســوبه الرئيــي إىل إصدار أعىل واســتكمال 
تحــول تقنيــة المعلومــات عر شــبكة المرف، من 

خــالل النجــاح يف تنفيــذ االختبــارات وتجارب إدارة 
األداء. تضاعفــت حمايــة البيانــات يف المــرف امتثااًل 
لتعليمــات البنــك المركزي الســعودي إىل مســتويين، 

يتمثــل المســتوى األول يف تثبيــت مركــز بيانــات غري 
متصــل باإلنرنــت يف جــدة والمســتوى الثاين موقع 

اســرداد إلكــروين الســتعادة البيانات يف حالــة الهجمات 
اإللكرونية.

وتضمنــت التحســينات األخــرى المهمة عىل مســتوى 
المــرف ترقيــة القــدرات لمجــال البيانات الحايل وإطالق 

نظــام الــوالء الجديــد ونظــام إدارة عالقات العمالء 
لمرفيــة الرشكات واألفراد.

وبالحديــث عــن االســتثمار يف رأس المــال البرشي، 
ركــز المــرف تركــًزا كبــرًيا عىل بناء القــدرات التقنية 

لموظفيــه الحاليــني وتدريبهــم عــىل الرامج واألدوات 
الرقميــة المســتخدمة يف جميــع أنحــاء المرف وزيادة 

إلمــام الفــرق المعنيــة باألنظمة الجديدة.

ونتيجــة للتقــدم التقــين والتحديثــات والرقيات اليت 
شــهدها عــام 2021، زادت معامــالت نقاط البيع 

والمعامــالت عــر الجــوال زيادة ملحوظــة، حيث تحولت 
نســبة 90% مــن المعامــالت المنفــذة عر المرف إىل 

معامــالت رقميــة بحلــول الربــع الرابع من عام 2021. 
كمــا حقــق المــرف إنجــاًزا كبــرًيا يف الرقمنة من خالل 

مجموعة الخدمات 
المشرتكة

التسويق و تجربة العميل
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زيــادة الخدمــات المرفيــة عــر الجوال بنســبة تصل إىل 
60% مــن إجمــايل المعامــالت، مــع انخفاض يف معامالت 

أجهــزة الــراف اآليل التقليدية بنســبة %20.
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التمزي التشغييل
تماشــًيا مــع هــدف المــرف المتمثل يف تميز نفســه 
مــن خــالل تقديــم تجارب عمالء متمــزة وإمكانيات 

المعالجــة المبــارشة الفريــدة، واصل المرف االســتثمار 
يف األتمتــة والرقمنــة، وزاد عــدد المعامــالت المنفذة 
مــن خــالل أتمتــة العمليات الروبوتية بنســبة %100 
ســنويًا مــع تنفيــذ أكــر من مليــار معاملة خالل عام 

2021. وقــد تحقــق ذلــك مــن خالل زيادة عــدد العمليات 
اآلليــة بنســبة  30% وزيــادة عدد الروبوتات بنســبة 

25%. وعــىل وجــه الخصــوص، حصلــت عمليات األفراد 
عــىل أكــر جهــد يف األتمتــة لتغطية مراحــل مختلفة من 

الموافقــة عــىل طلــب التمويــل العقــاري. وقد أثر ذلك 
إيجابًيــا عــىل تجربــة العمــالء، حيــث حافظ المرف عىل 

مكانتــه الرائــدة يف الســوق باعتبــاره المرف األول يف 
تلبيــة متطلبــات رحلــة التمويــل العقاري.

أدى االعتمــاد المســتمر ألتمتــة العمليات لتحســني 
العمليــات عــر مســتويات وظيفيــة متعددة إىل الســماح 

بتحســينات وكفــاءات أكــر. يهــدف تنفيذ أتمتــة العمليات 
الروبوتيــة إىل ســداد مدفوعــات التمويــل وأتمتة 

مدفوعــات البائعــني، وتنفيــذ معامــالت البنك المركزي 
الســعودي، ومعالجة رســائل ســويفت الواردة، ومعالجة 
طلبــات مكتــب مراقبــة األصول األجنبيــة، وطلبات اعرف 

عميلــك، واالســتجابة لمــا يقــرب مــن 70% من طلبات 
العنايــة الواجبــة يف نفــس اليوم.

يتطلــب مثــل هــذا المســتوى من األتمتــة التحكم 
الشــامل والمراقبــة. وبنــاًء عليه، اســتثمر المرف 

بكثافــة يف أتمتــة لوحــات البيانــات وإجراءات الرقابة 
لضمــان صحــة تنفيذهــا ورضــا العمالء وااللزتام 

بالقواعــد والسياســات واإلجراءات.

تظــل المســاواة بــني الرجل والمــرأة عىل رأس قائمة 
أولويــات المــرف يف جميــع مســتويات عملياتــه، بما يف 
ذلــك التوظيــف من خــالل التدريب والتقــدم الوظيفي، 

حيــث يلــزتم المــرف بتوفري فــرص متكافئة وعادلة 
بنــاًء عــىل المؤهــالت التعليميــة والمهنيــة للموظفني 

وقدرتهــم عــىل أداء مهــام الوظيفــة. وخالل عام 2021، 
شــكلت ســعوديات بارعات وماهرات مشــهود لهن 

بالكفــاءة أكــر مــن 45% مــن مجموع القــوى العاملة يف 
إدارة التمــز التشــغيي وكان لهــن دور فعــال يف نجــاح 

األتمتــة الشــاملة للمــرف والتنفيــذ والتحــول الرقمي.

مجموعة الخدمات المشرتكة

المشرتيات
ال تــزال بوابــة المشــريات عــر اإلنرنــت الــيت أطلقــت يف عــام 2020 مفيــدة للغاية لشــبكة المرف، حيــث يوفر اعتماد 

المــرف عــىل البائعــني الســعوديين الذيــن يمثلــون 92% مــن اإلنفاق عىل المشــريات مجموعــة متنوعة من 
المنتجــات والخدمــات بأســعار تنافســية، بينمــا يــؤدي بــدوره إىل زيــادة االعتمــاد عىل النظــام مما ينتج عنــه فعالية 

التكاليــف وتجنــب تكبــد التكاليــف وتشــجيع اإلجــراءات غــري الورقيــة بوجــه عام. مــن المتوقع أن يؤدي تنفيــذ اتفاقيات 
إطاريــة اســراتيجية ونظــام المشــريات الديناميــيك إىل زيــادة تحســني مســتويات االلزتام والشــفافية خــالل عملية 

الرشاء.

النظرة المستقبلية
سيشــهد عام 2022 استكشــاف فــرق تقنية 

المعلومــات منصــة الخدمــات المصغرة 
)Microservices( وتصميمهــا وتنفيذهــا، حيــث 
تمثــل هــذه المنصــة نهج عــام جديد يهدف إىل 

تقســيم التطبيقــات األكــر حجًمــا إىل وحدات 
مســتقلة أصغــر قابلــة للنــرش باســتقاللية ومؤتمتة 

بالكامــل وذات كفــاءة عاليــة، مع الســماح أيًضا 
ألقســام تقنيــة المعلومــات باالبتكار والتحســني 

المســتمر، وتحســني القــدرات الوظيفيــة، وتنفيذ 
المــزات الجديــدة برسعــة وكفاءة. ســُيمنح تطوير 

كفــاءات تقنيــة المعلومــات للموظفــني أولوية 
متســاوية حيــث يتعــني تنفيــذ عدد مــن العمليات يف 
عــام 2022، نذكــر منهــا عــىل ســبيل المثال ال الحر، 

مــا ُيجــرى تنفيــذه يف إطــار العمليات التشــغيلية 
لألعمــال، والتمويــل العقــاري، والمنشــآت الصغرية 
ومتناهيــة الصغــر، وتأجري الســيارات، والتحســينات 

التنظيميــة الــيت يدخلهــا البنــك المركزي الســعودي. 

ســيواصل المــرف تحديــث أنظمته من خالل 
أقســام تقنيــة المعلومــات مــن خــالل ترقية األنظمة 

الهامــة وتفريــغ الحواســيب المركزيــة القديمة وإعادة 
هندســة العمليــات التشــغيلية لألعمال.

ســيواصل فريق التمز التشــغيي، تماشــًيا مع 
إســراتيجية مرف المســتقبل، االســتثمار يف 

األتمتــة للحصــول عــىل الموافقات عــىل التمويل 
والمدفوعــات وعمليــات التســوية وااللزتام وتعزيز 

جــودة السياســات واإلجــراءات لتقديم خدمة 
متســقة وتجربــة عمــالء متمــزة. يهــدف فريق التمز 
التشــغيي إىل مواصلــة تقويــة الــرشاكات لتعزيــز نظام 
بيــيئ محســن لجميــع أصحــاب المصلحة ومواصلة 

االســتثمار يف رأس المــال البــرشي مــن خالل التدريب 
واإلرشــاد والتقــدم الوظيفــي وبيئــة العمل الجذابة 

الــيت تدعــم التوازن بــني الحياة والعمل.

مجموعة الخدمات المشرتكة
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 جائحة كوفيد-19  – نقطة االنطالق 
للتحول الرقمي

ظهــرت العديــد مــن فرص النمــو لمرف الراجحي 
مــع حلــول عــام 2021، إذ قمنــا بترسيع مســرية التحول 

الرقمــي الــيت كانــت قد بدأت فعلًيــا. وكان العمالء 
الذيــن تأثــروا بتداعيــات الجائحــة يبحثــون عن حلول 

رقميــة شــاملة ال تقتــر عــىل توفــري إمكانية الوصول 
الفعالــة فحســب، وإنمــا تســاعدهم أيًضا عىل إدارة 

المعامــالت الماليــة عــىل نحــو أفضــل يف مجتمع تزتايد 
فيــه المعامــالت غــري النقديــة. وقــد ركزنا يف هذا العام 

عــىل تحويــل عــروض القيمــة الرقمية لدينــا واالنتقال من 
مرحلــة التنفيــذ إىل مرحلــة العمل واســتخالص الرؤى 

واألفــكار، إىل جانــب توفــري أفضل تجربــة للعمالء من 
خــالل تعزيــز قيمــة البيانــات باســتخدام تقنيات الذكاء 

الرقمي. 

يف ظــل تفــي جائحــة كوفيد-19 والتعقيــدات الماثلة 
يف رقمنــة العمليــات المتعلقــة بســري العمــل، واجهنا 

تحديــات بســبب ضعف انتشــار الحلــول الرقمية 
لمنتجــات التمويــل المحــددة عــن المســتوى المتوقع، 
والــيت تعاملــت معهــا فــرق الرقمية وتقنيــة المعلومات 

مــن خــالل ترسيــع عمليــة تطويــر المنتجات. وخالل عام 
2021، أجــرى فريــق التقنيــة الرقميــة وتقنيــة المعلومات 

يف المــرف تغيــريات تحويليــة مدعومــة باألعمال 
األساســية والرقمنــة والقــوى العاملــة المرنة واالبتكار 
بعــد انتهــاء الجائحــة. ومــن أبرز هــذه اإلنجازات ما يي:

زيــادة عمــالء الخدمــات المرفيــة الرقمية إىل 9.7 	 
مليــون عميــل نشــط يف عام 2021.

تحقيــق معــدالت نمــو مرتفعة بنســبة 145% عىل 	 
أســاس ســنوي يف التهيئــة الرقميــة، مــع فتح 90% من 

جميــع حســابات عمــالء قطاع الخدمــات المرفية 
لألفــراد خــالل العــام من خالل القنــوات الرقمية 

المخصصة.
توفــري حلــول الرواتــب لعمالء األعمــال اإللكرونية.	 
توفــري منظومــة عاليــة األداء ورسيعــة التطور عر 	 

نظــام الجــوال مع طــرح أفضــل تطبيقات الخدمات 
اإللكرونيــة المرفيــة للجــوال عىل مســتوى المملكة 

لعمــالء المــرف من األفراد والرشكات.
تقديــم وطــرح الحلــول الرقمية الشــاملة لكل من 	 

خدمــات التمويــل العقاري وتأجري الســيارات.

تحقيــق زيــادة بنســبة 275% يف األصــول مدعومة 	 
بمنتجــات التمويــل الشــخيص الرقميــة، وزيادة كبرية 

يف االلزتامــات الناتجــة عــن االلزتامات غــري الربحية.

حــرص مــرف الراجحــي خــالل عام 2021 عىل أن يظل 
"الخيــار األول" للعمــالء، مــع الريــادة يف مؤرش صوت 
العميــل يف القطــاع المــريف عىل مســتوى المملكة، 

وكذلــك تحســني مــؤرش صوت العميــل من خالل توفري 
تجربــة ممــزة للعمــالء مدعومة بالقــدرات الرقمية 

العالية. 

 إطالق اإلمكانات الكاملة للتحول الرقمي يف 
قطاع الخدمات المرصفية لألفراد

شــهد عــام 2021 زيــادة كبرية يف قاعــدة عمالء المرف 
النشــطني رقمًيــا إىل 9.7 مليــون عميــل، بمــا يمثل أكر 

مــن 80% مــن إجمــايل قاعدة عمالء المرف النشــطة. 
وســاهمت القنــوات الرقميــة بشــكل كبري يف األعمال 

الرئيســية، إذ تــم تنفيــذ 85% مــن جميع الحواالت 
و83% مــن مدفوعــات "ســداد" عر القنــوات الرقمية، 
فيمــا ُقدمــت طلبــات الحصول عــىل 80% من جميع 

البطاقــات الصــادرة عــن المرف عر القنــوات الرقمية. 
وقــد أثمــرت عمليــات التحــول الرقمي عــن تحقيق نمو 
بنســبة 175% عىل أســاس ســنوي يف معامالت التجارة 

اإللكرونيــة، ونمــو بنســبة 125% يف إصــدار البطاقات 
وبنســبة 23% يف معامالت الســوق اإللكروين.

كمــا عمــل المــرف عــىل رقمنة مجموعة مــن منتجات 
وخدمــات التمويــل خــالل عــام 2021، بما يف ذلك مهام 

طلــب التنفيــذ الكاملــة لمنتَجــْي التمويل الشــخيص 
"وطــين 2" و"وطــين 3". وأطلــق المرف مــزة الموافقة 

الفوريــة عــىل التمويــل الشــخيص وبطاقات االئتمان 
المتجــددة، ممــا ســاهم بشــكل كبــري يف تعزيز كفاءة 
المعامــالت اإللكرونيــة. كمــا طــرح المرف حلول 

التمويــل العقــاري الشــاملة لطلبــات البيــع عىل الخارطة 
وحلــول تمويــل الســيارات، بمــا يف ذلــك منتج تمويل 

الدفعــات األخــرية، عر اإلنرنت.

قــام المــرف بتفعيــل إمكانية فتح حســاب المســتقبل 
وحســابات القــَر باإلضافــة إىل حســابات إضافية بعدة 
عمــالت للعمــالء الحاليــني. وتمــت إتاحــة تقديم طلبات 
الحصــول عــىل البطاقــات الرقمية وبطاقات االســرداد 

النقــدي وبطاقــات الخصــم والبطاقــات المتجددة 

البصمة الرقمية 
والتحول التقين

وبطاقــات موســم الريــاض المدفوعة مســبًقا عر 
اإلنرنــت. وأتــاح المــرف أيًضا خدمــة التحويل من 

المضيــف إىل المضيــف لــرشكاء القنــوات كبرية الحجم، 
ومنتجــات متنوعــة للتأمــني واالدخــار والحمايــة، وأطلقنا 

محفظــة الذهــب الرقميــة لتمكــني تداول الذهب عر 
التطبيــق، كمــا ســمحنا للمســتخدمني بفتح حســابات 
االســتثمار الخاصــة بصناديــق االســتثمار عر اإلنرنت. 

وســعًيا لتعزيز الســهولة والراحة، ســاهم خيار تقســيم 
الفواتــري يف تمكــني طلبــات مشــاركة المدفوعــات، يف حني 

أن التجربــة األصليــة لتحصيــل واســتبدال نقاط الوالء 
تعــزز مشــاركة العمــالء وتجربتهــم. كذلــك، طبقنا نظام 

رقــم التعريــف الشــخيص للجــوال )mPIN( كطريقة توثيق 
لتســهيل الوصــول، حيث تســتخدم 50% مــن عمليات 

تســجيل الدخــول الحاليــة أســلوب التوثيق برقــم التعريف 
الشــخيص للجــوال والبصمــة الحيوية.

 نهج الدقيقة الواحدة
ويف إطــار تحقيــق التــوازن بني االبتــكار والتنظيم 

والمخاطــر يف التحــول نحــو المعامــالت عالية الرسعة، 
أطلــق مــرف الراجحي "نهــج الدقيقة الواحدة" 

لتمكــني إنهــاء المعامــالت والخدمــات من البداية إىل 
النهايــة يف غضــون دقيقــة واحــدة. وكانت خدمات 

بطاقــات االئتمــان والمحافــظ الرقميــة ومنتــج التمويل 
"وطــين 1" الرائــدة لــدى المرف من أوائــل المنتجات 
الــيت ُطبــق عليهــا نهــج الدقيقة الواحدة شــبه الفوري ، 

يف حــني يجــري حالًيــا تطويــر التحســينات الخاصة بمرونة 
منتــج التمويــل "وطــين 2" و"وطــين 3" باإلضافة إىل 

منتجــات الحمايــة واالدخــار الخاصة بتكافــل، وعمليات 
اســتكمال إجــراءات التمويــل العقــاري، ومنتجات إمكان، 

وبعــض خيارات إعــادة التمويل. 

 الخدمات المرفية عن ُبعد
ترســيًخا لمكانتنــا كمســاهم أســايس يف تحقيــق رؤية 

المملكــة 2030، تــم اختبــار واســتعراض مجموعة 
مــن التطــورات يف إطــار مبادرة الخدمــات المرفية 

المفتوحــة يف عــام 2021 لتمكــني التشــغيل البيــين اآلمن 
بــني مــرف الراجحي وغريه مــن موفري الخدمات 

الماليــة والجهــات الخارجيــة مــن خالل منصات 
الخدمــات المرفيــة لألفــراد ومنصات األعمال 

اإللكرونيــة. ويف هــذا الصــدد، واصــل المرف العمل 
عــىل تطويــر مجموعــة من الخدمات األساســية وطرحها 

يف إطــار مبادرتــه المرفيــة إلنهــاء المعامــالت عن ُبعد. 
كمــا اســتمرت عمليــات التحــول الرقمــي لمركز االتصال 

الخــاص بالمــرف خــالل العام، حيــث تم تحديد 13 
خدمــة رئيســية ســيتم تحويلهــا رقمًيا. 

 رقمنة سلسلة القيمة لقطاع الخدمات 
المرصفية للرشكات

شــهد عــام 2021 زيــادة كبرية يف فتح حســابات األعمال 
اإللكرونيــة الجديــدة عــر اإلنرنــت، حيث ُفتح 83% من 
جميــع الحســابات خــالل العام عر القنــوات اإللكرونية، 

بمعــدل نمــو ســنوي قدره 58%. وارتفــع عدد العمالء 
النشــطني رقمًيــا إىل أكــر من نصــف عدد جميع 

العمــالء النشــطني مــن الرشكات والمنشــآت الصغرية 
والمتوســطة. كمــا أطلــق المرف بطاقات مســبقة 

الدفــع وعــرض تجريــي لتمويــل نقــاط البيع يف عام 2021، 
ويعمــل المــرف حالًيــا عىل تطويــر مجموعة من 
المنتجــات التمويليــة لعمــالء األعمــال اإللكرونية. 

 ترشيد التكاليف وتحسني استغالل الموارد
واصــل المــرف إجــراء التقييمات الذاتية واســتغالل 

األدوات والتقنيــات والنظــم القائمــة لتوفــري الحلول 
المثــىل لألعمــال، مــع تحديث بنية األعمال األساســية 

للتكنولوجيــا وكذلــك إدخــال تحســينات عىل واجهة 
برمجــة التطبيقــات )API( وإصــدار الشــهادات الرقمية. 

وقــد أدى هــذا النهــج الحكيــم يف إدارة الموارد وتحســني 
اســتغاللها إىل تحســني نســبة التكلفــة إىل الدخــل لدى 

المرف.

واجــه المرف مشــاكل لوجســتية عنــد تعيني أعضاء 
جــدد يف الفريــق باإلضافــة إىل قيود الســفر الــيت واجهتها 

الكــوادر الموجــودة خــارج المملكــة عند الرغبة يف 
العــودة إىل المملكــة، وذلك بســبب القيــود المفروضة 

بســبب الجائحــة وبروتوكــوالت الســالمة. ومن خالل 
التحديــد الدقيــق ألبــرز الفجــوات يف المهــارات اليت كنا 

بحاجــة إىل ســدها، قمنــا بتعيــني عدد من األعضاء 
الجــدد ذوي الكفــاءة العاليــة يف الفريــق، مع تعزيز 

المعرفــة المؤسســية للمرف.

البصمة الرقمية والتحول التقين
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 االعرتاف الدويل بالتمزي الرقمي
أدت مســرية التحــول الرقمــي الرسيــع اليت قام بها 

المــرف خــالل جائحــة كوفيد-19 وكذلــك جهود العمل 
المســتمرة خــالل عــام 2021 إىل حصــول المرف عىل 

13 جائــزة إقليميــة وعالمية: 

جائــزة أفضــل بنــك بالمملكة العربية الســعودية 	 
للمرفيــة الرقميــة لعــام 2021 ضمن جوائز مؤسســة 

"جلوبــال بانكينــج آنــد فاينانس"
جائــزة أفضــل مبــادرة للخدمات المرفيــة الرقمية 	 

خــالل العــام وأفضــل مبادرة للخدمــات المرفية 
والدفــع عــر الهاتــف الجوال خالل العــام ضمن جوائز 

مجلــة "آســيان بانكينج آنــد فاينانس"
جائــزة "أفضــل تحــول رقمي" ضمــن جوائز "جلوبال 	 

أوتلوك" بزنس 
جائــزة أفضــل تطبيــق للخدمــات المرفيــة عر الهاتف 	 

الجــوال وجائــزة أفضــل مرف رقمــي ضمن جوائز 
"إنرناشــيونال فاينانس"

جائــزة أفضــل تطبيــق للخدمات المرفيــة اإللكرونية 	 
وأفضــل تطبيــق للخدمــات المرفيــة عر الهاتف 

الجــوال يف المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن جوائز 
مجلــة "انرناشــونال بزنس"

جائــزة أفضــل مــزود للحلول المرفيــة الرقمية 	 
ضمــن حفــل جوائــز "بانكينج تك"

جائــزة أفضــل تجربــة للخدمات المرفيــة الرقمية 	 
خــالل العــام ضمــن جوائز "ســيملس" لعام 2021

جائــزة أفضــل مبــادرة مرفية رقميــة ضمن جوائز 	 
مجلــة "ذا ديجيتــال بانكر"

جائــزة أفضــل خدمــة مرفية عــر الهاتف الجوال 	 
وعــر اإلنرنــت عىل مســتوى المملكــة ضمن جوائز 

مجلــة التمويــل يف منطقــة الرشق األوســط وأفريقيا 
)"MEA Finance"(

 النظرة المستقبلية
وفقــاً الســراتيجية "مــرف المســتقبل" القائمة 

عــىل تحويــل التقنيــات وأن يصبــح المرف أفضل 
مــرف رقمــي بحلول عام 2023، ســيتحول 

المــرف مــن موقعه الحــايل كمنافس رقمي 
إىل تحقيــق الريــادة الرقميــة العالمية. وســتواصل 

اســراتيجيتنا الرقميــة تعزيــز منظومــة العمــل لدينا 
لتوفــري أفضــل تجربــة للعمــالء من خالل رحالت 

مخصصــة وحلــول ماليــة رقمية مســتقبلية 
بأســعار تنافســية. وســيواصل المرف زيادة 

عــدد المســتخدمني النشــطني بحلــول عام 2023، 
يف ظــل وجــود أكــر من 1.9 مليــون عميل رقمي 

نشــط جديد يف عام 2021، مع الســعي المســتمر 
لتحســني تجربــة العمــالء ومراعــاة وجهات نظر 

العمــالء واالهتمــام بتطلعاتهــم إىل جانــب إجراء 
المقارنــات المعياريــة المســتمرة عــىل الصعيدين 

اإلقليمــي والــدويل واألخــذ بالممكنــات التقنية 
الجديــدة واســتقطاب أفضــل الكفاءات. وبالنســبة 

لعمــالء قطــاع الخدمــات المرفية للرشكات، 
تتضمــن خارطــة طريــق األعمــال اإللكرونية لعام 

2022 مركــز أعمــال يهــدف لتقديم خدمات 
جديــدة تقدمهــا جهــات خارجية كجزء من 

الخدمــات الرقميــة الــيت يقدمهــا مرف الراجحي.

كمــا أننــا نعمل باســتمرار عــىل إعادة النظر يف 
نهــج التســويق الرقمــي، مع الركز عىل الرســائل 

واإلبــداع والــرشاكات والتقنيات لــكل من قطاعي 
الخدمــات المرفيــة لألفــراد والرشكات لدعم 

المنظومــة الجديدة.

البصمة الرقمية والتحول التقين
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تزايد أهمية التمويل اإلسالمي
اســتمر الطلــب عــىل المنتجــات المتوافقــة مع الرشيعة 

اإلســالمية يف الزتايــد بوتــرية قوية يف ضوء اســتمرار 
األســواق المالية اإلســالمية يف التوســع عام 2021، إذ 

حقــق القطــاع نمــًوا ســنويًا يزيد عن 10% خالل الســنة 
قيــد المراجعــة. وقــد تجــاوز إجمايل التمويــل المتوافق 
مــع الرشيعــة اإلســالمية يف المملكــة العربية الســعودية 

1,600 مليــار ريــال ســعودي، يف حــني بلغــت قيمة  أصول 
الخدمــات الماليــة اإلســالمية يف المملكــة 3000 مليار 

ريــال، أي مــا يمثــل نحــو 30% من إجمايل األصول 
الماليــة اإلســالمية عىل مســتوى العالم.

المبادئ التأسيسية لمرصف الراجحي
الــزتم مــرف الراجحــي يف عقده التأســيي قبل أكر 
مــن 30 عاًمــا بــأن تكــون تعامالتــه متوافقة مع أحكام 

الرشيعــة اإلســالمية يف الحــارض ويف المســتقبل. ويف 
ضــوء حــرص المــرف عىل االلــزتام بهذا التوجه يف 

جميــع أنشــطته التجاريــة داخــل المملكــة وخارجها، فقد 
أســند مســؤولية النظــر يف رشعيــة تعامالتــه المرفية 

إىل هيئــة رشعيــة مســتقلة تضــم يف عضويتهــا عدًدا 
مــن علمــاء الفقــه المتمزين. وتماشــًيا مع اســراتيجية 

"مــرف المســتقبل" الــيت تــم تعميمها خــالل العام قيد 
المراجعــة، واصلــت المجموعــة الرشعيــة العمل عىل 

ضمــان قيــام المــرف بخدمــة الجهــات المعنية يف إطار 
االلــزتام الكامــل بأحكام الرشيعة اإلســالمية.

وقــد عقــد مجلــس الهيئــة الرشعية اجتماعات بشــكل 
دوري بهــدف تقييــم المنتجــات، واتفاقيات االســتثمار 

والتمويــل، والعقــود، والنمــاذج. وخــالل عام 2021، عقد 
المجلــس 31 اجتماًعــا درس خاللهــا 270 موضوًعــا، 

منهــا عــىل ســبيل المثــال المنتجــات واالتفاقيات والعقود 
والنمــاذج واالستفســارات المرفيــة الجديدة. وأصدر 

المجلــس قراراتــه أو توجيهاتــه العتمادهــا وتنفيذهــا عىل 
مســتوى المرف.

الهيكل التنظيمي للمجموعة الرشعية
تأسســت المجموعــة الرشعيــة داخــل المرف بهدف 

دعــم مجلــس الهيئــة الرشعيــة يف تحقيق أهدافه 
والتنســيق بــني متطلبــات كلٍّ مــن المجلــس والمرف. 

وتتشــكل المجموعــة الرشعيــة من إدارتني:
1. إدارة أمانــة الهيئــة الرشعية:

تضــم عــدًدا من المستشــارين الرشعيني لدراســة 
وإجــراء أبحــاث حــول المنتجــات المرفية الجديدة 

واالتفاقيــات والعقــود اليت تقدمهــا مجموعات 
وإدارات المــرف المختلفــة. ويتــم عــرض النتائج 
الــيت توصلــوا إليها عــىل مجلــس الهيئة الرشعية، 
الــذي يقــوم بإصــدار قراراتــه وتوجيهاته ثم إبالغ 

المجموعــات واإلدارات المعنيــة بخصــوص توجيهاتــه 
وقراراتــه مــن خالل إدارة أمانة الهيئة. وتشــارك 

اإلدارة يف تطويــر المنتجــات الرشعيــة وتقديم 
المشــورة الرشعيــة للمــرف وفًقــا لقرارات مجلس 

الهيئــة الرشعيــة. كمــا تقع عــىل عاتق إدارة األمانة 
مســؤولية تســجيل محــارض جميــع اجتماعات 

المجلــس، وتصنيفهــا وفهرســتها وتســهيل الوصول 
إليها.

2. إدارة الرقابــة الرشعية:
تختــص بــاإلرشاف عىل جميــع معامالت المرف 

لضمــان االلــزتام التام بالقــرارات والتوجيهات 
الصــادرة عــن مجلــس الهيئة الرشعيــة المتعلقة 

بأعمــال المــرف، كالعقــود واالتفاقيــات والمنتجات. 
ويضمــن ذلــك عــدم تقديم المــرف ألي منتجات 

أو عقــود أو نمــاذج غــري ُمــرح بهــا للعمالء. وتتكون 
اإلدارة مــن فريــق متكامــل من المراقبــني المختصني 

الذيــن يقومــون بإجــراء عمليــات التدقيق الرشعية 
عــىل أنشــطة المــرف من خــالل النظم والرامج 

اآلليــة والزيــارات الميدانيــة، كمــا يختــص الفريق بوضع 
ومراجعــة معاييــر التدقيــق الرشعي المســتفادة من 
قــرارات مجلــس الهيئــة الرشعية. وخــالل العام قيد 

المراجعــة، قامــت اإلدارة بمراجعــة أكر من خمســني 
فرًعــا مرفًيــا عــن طريق الزيــارات الميدانية.

المجموعة الرشعية

األنشطة واألعمال اليت قامت بها المجموعة 
الرشعية يف عام 2021 

واصلــت المجموعــة الرشعيــة جهودها يف ســبيل نرش 
الوعــي الرشعــي بني موظفــي المرف، وعمالئه، 

والمهتمــني بالخدمــات المرفيــة اإلســالمية خالل 
العــام، ومــن ذلك عىل ســبيل المثال:

عقــد 7 ورش عمــل توعويــة حول تنفيــذ التمويل  ) أ( 
الهاتفــي لمنتجــات مرفيــة محــددة للخدمات 

المرفيــة لألفراد.
عقــد 4 دورات يف الخدمــات المرفية اإلســالمية  ) ب( 
للموظفــني الجــدد والمشــاركني يف برنامــج تدريب 

المديريــن المســتقبليني.
الــرد عــىل 300 استفســاراً هاتفياً و40 استفســاراً  ) ج( 

بالريد.
إرســال 10 رســائل توعيــة للموظفــني حول الضوابط  ) د( 

الرشعيــة للمنتجــات والخدمات والسياســة 
الرشعيــة الخاصــة بالمرف.

إعــداد وطباعــة وتوزيع عدد من المنشــورات  ) ه( 
المتمــزة، أغلبهــا رســائل دكتوراه وماجســتري كتبها 

خــراء يف المجــال المريف والمايل اإلســالمي.
تمثيــل المــرف يف اجتماعــات اللجنــة المرفية  ) و( 

لــدى البنك المركزي الســعودي.
المشــاركة يف النــدوات والمنتديــات الفقهية  ) ز( 

لمتخصصة. ا
تقديــم الدعــم العلمــي لعــدد مــن الباحثني يف مجال  ) ح( 

الخدمــات المرفية اإلســالمية.
تدريــب عدد مــن طالب المرحلــة الجامعية  ) ط( 

والدراســات العليــا يف جامعــة اإلمــام محمد بن 
ســعود اإلسالمية.

النظرة المستقبلية
يف عــام 2022 ومــا بعــده، من المتوقع أن يســتمر 

التمويــل اإلســالمي يف التوســع والحفاظ عىل 
اتجاهــه الراســخ منــذ فــرة طويلة. كما من 

المتوقــع أن يســتمر القطــاع يف النمــو عــىل جميع 
األصعــدة، بمــا يف ذلك الخدمــات المرفية، 

والصكــوك، والتكافــل، والتأمني، مســتفيًدا من 
السياســات الحكوميــة الداعمــة اليت تعكس 

الطلــب القــوي والمزتايد عــىل المنتجات 
والخدمــات المتوافقــة مع الرشيعة اإلســالمية.

المجموعة الرشعية
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15.8 مليــار ريال 
سعودي لتمويــل 

المنشــآت الصغرة و المتوســطة

9 دفعــات لربنامــج تطوير 
الخريجــني منذ عام 2015

91 تحمــل تكاليــف عملية 
زراعــة كى مــن خالل برنامج 

شفاء

3,663
موظف مشــارك يف الربامج 

التطوعية

تســجيل +18,300 ساعة 
لألعمــال التطوعية

89,800+ أكرث من 
ألف إجمــايل أيام التدريب

3.1 مليار ريال 
ســعودي للرواتب و المزايا 

المدفوعة

1,699 مليــار ريال 
سعودي إجمــايل الزكاة 

المدفوعة

إجمايل تربعــات بقيمة 
32 مليــون ريال 

سعودي يف عــام 2021
الجوانب 

االجتماعية

137
 سياســة وإطار عمل

11/4
أعضــاء مجلس اإلدارة 

المستقلون

1,209 قــراراً لمجلس 
الهيئــة الرشعية

شــهادة آيزو 22301:2019 إدارة 
اســتمرارية األعمال

ISO/DIS 37301:2020شهادة
االلزتام الحوكمة

أكــرث من 1 مليار 
دوالر التمويــل يف مجاالت 

الطاقــة المتجددة

90:10
نســبة العمليــات الرقمية إىل 

اليدوية

 تطبيق نظام الطاقة الشمســية يف
  5  فــروع لتقليــل اســتهالك 

المرافق

شــهادة اآليزو للمباين
الخــراء لمبــى المقر الرئييس

الجوانــب البيئية

زيادة بنســبة %69 
يف عــدد العمالء من النســاء

منــذ عام 2015

زيادة بنســبة 93% يف عدد 
العمالء من النســاء

منــذ عام 2015

تــم التعاقد مع 101 
جهــة توريد مملوكة لنســاء

%17
نســبة الموظفات

بني  التنوع 
لجنسني ا

0% تمويــل الكحــول و التبغ 
و القمــار االســتدامة المالية 

14.7
مليــار ريال ســعودي صايف الربح 

الزكاة بعد 

624
مليــار ريال ســعودي إجمايل 

الموجودات
االســتدامة المالية

لمحة عن المعايير البيئية واالجتماعية و الحوكمة
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 نهج المرصف يف المعايير 
البيئية واالجتماعية والحوكمة 

يســعى مــرف الراجحــي إىل تعزيــز ســمعته كمنظمة 
ماليــة حســنة اإلدارة، تلــزتم بأعىل ممارســات الحوكمة 

الــيت تركــز عــىل تقديــم الخدمــات المالية عىل أكمل 
وجــه، وهــو الهدف المنشــود للمرف للمســاهمة يف 

التنميــة االقتصاديــة للمملكــة.

ظــل المــرف ملزتًمــا بتقديم الخدمــات المرفية 
المتوافقــة مــع الرشيعة اإلســالمية عــىل مدى العقود 

الخمســة الماضيــة، حيــث تتوافق المرفية اإلســالمية 
إىل حــد كبــري مع االعتبــارات البيئيــة واالجتماعية 

والحوكمــة وتحقيــق الهــدف األشــمل المتمثل يف 
التمويل المســتدام. وال يشــارك المرف يف أي 

اســتثمارات ال تلــزتم بالمبــادئ التوجيهيــة الرشعية، 
بمــا يف ذلــك تمويــل الصناعــات المندرجــة تحت قطاع 

الكحــول والقمــار ومنتجــات التبــغ. وبفضل عدم 
التعــرض لمثــل هــذه الصناعــات، يبقى المــرف محمًيا 

مــن القطاعــات المعرضــة لـــ" مخاطر عاليــة" متمثلة 
يف عــدم تلبيــة معاييــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 

والمؤسســية. ومــن خــالل مبادئ الرشيعة اإلســالمية، 
يجســد المرف شــكاًل ثقافًيا متمًزا من أشــكال 

االســتثمار األخاليق.

خــالل عام 2021، اســتعان المــرف برشكة خدمات 
استشــارية رائــدة عالمًيــا متخصصــة يف مجال االســتدامة 

لتقييــم األداء العــام الحــايل للمــرف يف المعاييــر البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمــة باإلضافــة إىل تقييــم اإلفصاح 

عــن المعاييــر لــدى المرف مقارنــة بالنظراء عىل 
المســتوى المحــي والعالمــي. ومّكــن ذلك المرف 

مــن تحديــد مجاالت التحســني الرئيســية يف اســراتيجية 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية ومعايير 

إعــداد التقاريــر. وبنــاًء عــىل النتائج األوليــة، تابع المرف 
إجــراء تقييــم لنهجــه فيمــا يتعلــق باألهمية النســبية، 
ممــا أتــاح للمــرف مجموعة مــن الفرص الفورية 

وحــى الفــرص طويلــة األجــل لتحديد أهداف محددة 
جيــًدا ومركــزة لتحقيــق القيمــة يف بيئــة الحوكمــة البيئية 

واالجتماعية والمؤسســية.

أرســت هذه النتائج الرئيســية أسًســا قوية لدى 
اللجنــة التوجيهيــة المســؤولة عــن الحوكمــة البيئية 

واالجتماعيــة والمؤسســية يف المــرف حــى يمكنها 
تطويــر اســراتيجية شــاملة تضــم المعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمــة وتعمــل عــىل مواءمتها مع 
جهــود المــرف يف اســراتيجية مرف المســتقبل 

ورؤيــة المملكــة 2030 وأهــداف التنمية المســتدامة 

لألمــم المتحــدة. وعــىل المســتوى الوطين، أعطت 
المملكــة وقطــاع الخدمــات المالية األولوية للشــمول 

المــايل خــالل عــام 2021 لدعــم تحقيق أهداف رؤية 
2030 مــع توفــري الخدمــات المالية، حيث تســعى 

المملكــة إىل تطويــر قطــاع مــايل متنــوع وفاعل يدعم 
تنميــة االقتصــاد الوطــين وتنويــع مصــادر دخله وتحفز 

االدخــار والتمويل واالســتثمار. وشــمل ذلك دمج 
عوامــل الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية 

يف قــرارات تمويــل الــرشكات، وتعزيز مشــاركة المرأة يف 
القــوى العاملــة. وســتعتمد اســراتيجية الحوكمــة البيئية 

واالجتماعيــة والمؤسســية يف المــرف، وهــي حالًيا 
يف المراحــل األخــرية الســتكمالها، عــىل تجربة المرف 

وخراتــه يف مجــاالت الركــز المحــددة مؤخًرا فيما 
يتعلــق بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية، 
مــع اعتمــاد مجموعــة من مؤرشات األداء الرئيســية 

واألهداف والغايــات الطموحة.

ســعى المــرف إىل الحصول عــىل مدخالت أصحاب 
المصلحــة الداخليــني يف اتخــاذ القــرارات المتعلقة 

بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية والتخطيــط 
والمراقبــة مــن خــالل عقد اجتماعــات متعددة مع 
مجموعــة مــن كبــار المســؤولني التنفيذيين الذين 

يمثلــون مختلــف اإلدارات يف المــرف. وعملــت تلك 
المشــاركات عــىل تمكني المــرف من الحصول 
عــىل اآلراء والمالحظــات من أصحــاب المصلحة 
الداخلــني بشــأن مواضيع محــددة يف الحوكمة 

البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية، باإلضافــة إىل 
الوضــع العــام لهــا يف المرف، وســاهمت أيًضا يف 
تطويــر اســراتيجية الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 

والمؤسســية الجديــدة للمرف. 

إدارة الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية واإلفصاح عنها

يقــدم المــرف يف الوقــت الحايل تحديثات رئيســية 
متعلقــة بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية 

ألصحــاب المصلحــة عىل أســاس ربع ســنوي من 
خــالل العــروض التقديمية للمســتثمرين. وبالنســبة 
لعــام 2021، فقــد تــم إعــداد تقرير الحوكمــة البيئية 

واالجتماعيــة والمؤسســية الموحــد للمــرف وفًقا 
إلرشــادات اإلفصــاح عن الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 

والمؤسســية )www.sseinitiative.org( الصــادرة عن 
الســوق الماليــة الســعودية بعــد الزتامها الطوعــي بتعزيز 
أســواق رأس المال اليت تتســم باالســتدامة والشــفافية 

مــن خــالل أن تصبح ســوًقا رشيكــة لمبادرة األمم 
المتحــدة لألســواق المالية المســتدامة.

تقرير المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمةتقرير المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

مبــادرة األســواق المالية المســتدامة عبــارة عن برنامج 
رشاكــة تابــع لألمــم المتحدة نظمــه مؤتمر األمم 
المتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد( والميثاق 

العالمــي لألمــم المتحــدة ومبــادرة تمويــل برنامج األمم 
المتحــدة للبيئــة والمبــادئ الــيت تدعمها األمــم المتحدة 

لالســتثمار المســؤول. وتتمثــل مهمــة المبادرة يف 
توفــري منصــة عالميــة الستكشــاف كيف يمكن ألســواق 
المــال بالتعــاون مع المســتثمرين والــرشكات والجهات 

التنظيميــة وصنــاع السياســات والمنظمــات الدوليــة ذات 
الصلــة أن تعمــل عــىل تعزيــز األداء يف مســائل الحوكمة 
البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية وتشــجيع االســتثمار 

المســتدام، بمــا يف ذلــك تمويل أهداف األمــم المتحدة 
للتنميــة المســتدامة.

  

الجوانب البيئية
ُيعــد حســاب االنبعاثــات غري المبارشة نشــاًطا جديًدا 
نســبًيا للمؤسســات الماليــة نظــًرا لطبيعــة المنتجات 

الماليــة والنمــوذج التشــغيي للقطــاع المريف، ولكن 
مــن خــالل فهــم دورها والرضورة المزتايــدة لتحمل 

المســؤولية عــن معالجتهــا، يحافــظ المــرف عىل الزتامه 
بالحــد مــن انتشــارها عــر عملياته ومحفظــة منتجاته، 
ممــا يســهم يف حمايــة الكوكــب مــع العمل يف الوقت 

نفســه عــىل إعــادة بناء اقتصــاد محي مزدهر. 

التغر المناخي
يضــع المــرف الزتامــه المتمثل بأن تحقــق عملياته 

الخاصــة الحيــاد الكربوين مــن خالل المبادرات 
المســتمرة لخفــض االنبعاثــات الكربونية المبارشة 
وغــري المبــارشة قبــل كل اعتبــار. وتطبق رشكة تدير 

Tuder العقاريــة - وهــي ذراع المــرف إلدارة العقارات 
والممتلــكات - الركــز عــىل إدارة الطاقــة والكهرباء من 
خــالل تقنيــات وتصاميــم صديقــة للبيئة باإلضافة إىل 
إعــادة تصميــم شــبكة فروع المرف يف عام 2021، 

بمــا يف ذلــك أنظمــة توفــري الطاقة لتقليل االســتهالك يف 
المرافــق. كمــا قامــت "تدير" بتجديــد 20 فرًعا ونقل 14 
منفــذ بيــع وافتتــاح 15 فرًعــا تم تصميمهــا والرويج لها 
مؤخــًرا للجمهــور، مــع مراعاة توفري اإلضــاءة الطبيعية 

وغريهــا مــن جوانب كفاءة اســتهالك الطاقــة بعناية 
للحد من انتشــار الكربون التشــغيي عر شــبكة الفروع 

المملوكــة والتابعــة للمرف.

وواصــل المرف مســاعيه الراميــة إىل توفري مصادر 
طاقــة متجــددة خاليــة من الكربون من خالل االســتمرار 

يف تركيــب الشــبكات الشمســية يف فروعــه، حيث تم 
تجهــز ثالثــة فــروع أخرى حى اآلن بألواح شمســية 

خــالل عــام 2021، ليصــل إجمايل عدد الفــروع اليت تعمل 
بالطاقــة الشمســية إىل أربعــة فــروع يف عام 2021.

باإلضافــة إىل ذلــك، نّفــذ المــرف نظام إدارة المباين 
لتعزيــز الحفــاظ عــىل الطاقــة يف مبىن مقــره الرئيي، وهو 

نظــام معتمــد أيًضــا وفق معيار ISO الخــرضاء، لتأكيد 
الزتامــه بالسياســات والمتطلبــات البيئيــة المعمول بها، 

فضــاًل عــن جهــود المرف للحد من التغــري المناخي 
والتكيــف معــه وغري ذلك من المســؤوليات المؤسســية 

األخرى تجــاه البيئة.

أدرج مــرف الراجحــي المخاطــر البيئية كمعيــار تقييم 
رئيــي يف عمليــة الموافقــة الشــاملة لتمويل أي 

مــرشوع أو رشكــة. ويتعاون المرف بفعالية ونشــاط 
مــع رشكات مثــل مجموعــة وود المملكــة المتحدة 
المحــدودة، ودبليــو إس يب WSP و5 كابيتالــز وغريهــا 

مــن الــرشكات لتقييم المشــاريع مــن منظور بييئ 
واجتماعــي، بمــا يضمــن تلبيــة جميع المشــاريع للمبادئ 

التوجيهيــة المعــرف بهــا دولًيا مثل مبادئ خط االســتواء 
Equator Principles ومبــادئ القــروض الخرضاء. 

الموارد الطبيعية
أدت الطبيعــة المتطــورة لعمليــات المــرف وانتقاله 

إىل المنصــات الرقميــة يف فــرة مــا بعــد الجائحة إىل 
االســتخدام الخاضــع للرقابــة والمحدود لألرايض 

والممتلــكات، مــع تأثــري ضئيــل أو معــدوم عىل التنوع 
البيولوجــي يف جميــع مواقــع عملياتــه. وعىل الرغم 

مــن أن الوظيفــة المرفيــة ليســت كثيفة االســتهالك 
للميــاه، إاّل أن مــرف الراجحــي ال يــزال متنبًهــا إلدارته 

واســتهالكه للميــاه والطاقــة، وقدم عــدًدا من المرافق 
والتقنيــات مثــل الصنابــري الذكيــة الــيت يتــم التحكم بها 

عــن طريــق مستشــعر، وكذلك ترشــيد اســتخدام الكهرباء 
يف جميــع الفــروع والــرشكات التابعة للمرف.
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التلوث والنفايات
فيمــا يتعلــق بالنفايــات، يتبــع مــرف الراجحي مبادئ 

توجيهيــة صارمــة إلعــادة التدوير يف شــبكة فروعه 
والــرشكات التابعــة لــه بالكامل، وال ســيما مبادرات 
التشــجيع عــىل الحــد من اســتخدام الورق وجمع 

النفايــات الورقيــة وإعــادة تدويرهــا. ويتبع المرف 
إجــراءات صارمة مســتمدة من أفضل الممارســات 

العالميــة فيمــا يخــص النفايــات اإللكرونيــة، حيث يعمل 
عــىل ضمــان أمــن البيانــات من خالل إجراء مســح كامل 

للبيانــات الرسيــة عــىل أي محــركات أقراص صلبة أو 
أجهــزة تخزيــن أخــرى، ثــم يعمل عــىل إعادة تدوير مواد 
النفايــات اإللكرونيــة القابلــة إلعادة االســتخدام كأجزاء 

احتياطيــة، وبعــد ذلــك يعمــل عىل إعادة توجيــه النفايات 
اإللكرونيــة غــري القابلــة لالســتخدام للتخلــص النهايئ 

منهــا عــن طريق أطــراف ثالثة ذات صلة.

الفرص البيئية
يــدرك المــرف المخاوف المزتايدة بشــأن التغري 

المناخــي عــىل مســتوى العالــم ويحرص عىل أن يؤدي 
دوًرا رئيســًيا كممــول يف إدارة وتخفيــف المخاطــر البيئيــة 

المحتملــة، باإلضافــة إىل قيــادة مبــادرات تمويل فرص 

الطاقــة المتجــددة يف المملكــة. وكان المــرف أحد 
عوامــل التمكــني الرئيســية للرنامــج الوطــين للطاقة 

المتجــددة الــذي ينفــذه مكتــب تطوير مشــاريع الطاقة 
المتجــددة، حيــث شــارك يف تمويل مشــاريع الطاقة 

الشمســية بنــاًء عــىل مبــادئ التمويل األخرض الصادرة 
مؤخًرا.

يعمــل فريــق التمويــل المهيــكل لقطــاع الرشكات يف 
المــرف عــىل تقييــم مشــاريع التمويل الــيت تدعمها 

الحكومــة مــن خــالل برامج تحقيــق الرؤية اليت تم 
إطالقهــا لدعــم رؤيــة المملكــة 2030. وأدى المرف 

دور المنســق الرئيــي المفــوض ومــزود التحوط ألكر 
محطــة طاقــة شمســية مســتقلة يف العالم. ومن 

المتوقــع أن يوفــر المــرشوع الطاقــة الكهربائيــة ألكر من 
185,000 مــزناًل ويعــوض مــا يقرب مــن 2.9 مليون طن 

مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحراري ســنويًا. كما قام 
المــرف أيًضــا بدور المنســق الرئيــي المفوض ومزود 

التحــوط لمــرشوع محطــة طاقة شمســية جديدة 
بقــدرة محتملــة عــىل توليــد 300 ميجــاوات من الطاقة 

المتجــددة النظيفة. 

المرشوع الحالةسنة الوصفاسم 

مــرشوع محطــة مســتقلة لتوليد 
الطاقــة يف رابغ/مــرشوع رابغ 2

توليــد طاقــة شمســية كهروضوئية 
بقــدرة 300 ميجاواط

االتفاق2021 تم 

أكــر محطــة للطاقــة الشمســية يف العالــم يف عام رشكة ســدير للطاقة الشمســية
2021، والــيت مــن المقــرر أن تنتــج 1.5 جيجاواط 

مــن الطاقــة المتجــددة النظيفة

االتفاق2021 تم 

المشــاريع الرئيســية لتمويــل الطاقــة المتجــددة الــيت تــم االنتهــاء منها خالل عام 2021.

خــالل عــام 2021، قــدم المــرف 2.6 مليــار ريال ســعودي لتمويل مشــاريع توليــد الطاقــة المتجددة والطاقة 
النظيفــة، كمــا الــزتم بتقديــم أكــر مــن 900 مليــون ريــال ســعودي لتمويــل مشــاريع مماثلة من المتوقــع أن تنتهي يف 

عــام 2022. ويواصــل المــرف تحديــد فــرص التمويــل يف مجــال الطاقــة النظيفــة يف المملكــة بمــا يتوافق مع مبادرات 
رؤيــة 2030، كمــا أن هنــاك مجموعــة جيــدة مــن مشــاريع الطاقــة المتجــددة الــيت يتوقع االنتهاء منها يف الســنوات 

القادمــة يف المملكــة، بمــا يف ذلــك محطــة األمونيــا الخــرضاء بقيمــة 18.8 مليــار ريال ســعودي وبطاقــة إنتاجية قدرها 
4 جيجــاواط، والــيت مــن المقــرر أن تضــع قــدم المملكــة يف ســوق الهيدروجــني العالمي الخايل مــن الكربون. وتواصل 
”تديــر“ عــىل الصعيــد الداخــي استكشــاف فــرص جديــدة يف مجــال الطاقــة النظيفــة لدمجها يف جميــع مقار المرف.

    

الجوانب االجتماعية
باعتبــار مــرف الراجحي مرًفا إســالمًيا رائــًدا عالمًيا، 

يتمثــل نهجــه الخــاص باالســتدامة االجتماعية يف 
تعزيــز العالقــات اليت أسســها عىل مر الســنني مع 

جميــع أصحــاب المصلحــة، منهــم من يعمــل ويتعامل 
مــع المــرف باإلضافــة إىل المجتمعــات اليت يقدم 

المــرف فيهــا خدماتهــا ومنتجاته. 

رأس المال البرشي
إدارة العمل

يتبــع المــرف جميــع أنظمــة ولوائح العمل الســعودية 
ذات الصلــة، ويقّيــم بعنايــة نتائج اســتبيان مشــاركة 

الموظفــني الســنوي والمالحظــات الواردة منهم 
لوضــع خطــط عمــل تتناول المجــاالت اليت تم الركز 
عليهــا إلجــراء مزيــد مــن التحســينات. وتتم مراجعة 
تنفيــذ خطــة العمــل بشــكل دوري مــن ِقبل مجلس 

المــوارد البرشيــة، الــذي تم إنشــاؤه يف عام 2020 بهدف 
تشــجيع المزيــد مــن المشــاركة والمســؤولية من ِقبل 

فــرق اإلدارة العليــا والقيــادة المعنيــة بممارســات تنمية 
المــوارد البرشيــة والكفاءات. وأدت اإلجــراءات الفّعالة 

واالســتباقية الــيت تــم اتخاذهــا إىل زيادة درجة مؤرش 
مشــاركة الموظفــني إىل 71% يف عــام 2021.

باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب عىل جميــع الموظفني االطالع 
عــىل مدونــة قواعد الســلوك المهــين الخاصة بالمرف 

ســنويًا. وتغطــي مدونــة قواعــد الســلوك المهين مواضيع 
تشــمل عىل ســبيل المثال ال الحر:

اإلنسان	  حقوق 
التميــز يف المعاملــة	 
المعاملــة العادلة	 
مكافحة الرشــوة	 
االحتيــال واالختالس والرسقة وغســل األموال 	 

وتمويــل اإلرهــاب والتداول الداخي
التحــرش أو االبزتاز	 
الســلوكيات غــري األخالقيــة تجــاه أي زميل أو زمالء 	 

العمــل مثــل اإلخــالل باألمانة والزناهة
سياســة اإلبالغ عــن المخالفات 	 

الصحة والسامة
تعمــل شــبكة فــروع المــرف والــرشكات التابعة له عىل 

تطبيــق ومراعــاة أعــىل معاييــر الصحة والســالمة المهنية:

أنظمــة مكافحــة الحرائق	 
أنظمــة مخارج الطوارئ	 
الوعــي المســتمر بالمخاطر	 
إجــراءات االختبــار المنتظمة	 
تنفيــذ متطلبــات وزارة الصحــة فيمــا يتعلق 	 

بمكافحــة فــريوس كورونــا المســتجد، بما يف ذلك 
قيــاس درجات حرارة األشــخاص، وتوفــري المعقمات، 

وارتــداء الكمامات 

خــالل عــام 2021، أطلــق قســم الموارد البرشية يف 
المــرف يوًمــا مفتوًحــا للصحــة يف جميع مواقع 

المكاتــب الرئيســية لتشــجيع وتعزيــز الوعــي بصحة 
ورفاهيــة الموظفــني عــىل مدار الســاعة. كما تــم تنظيم 

فعاليــة للتوعيــة برسطان الثدي يف قســم الســيدات 
يف المقــر الرئيــي لتعزيــز ممارســات الفحــص الفعالة 

وتقييــم المخاطــر للكشــف المبكــر عن المرض. 

تنمية رأس المال البرشي
يتبــع المــرف ممارســات منظمــة إلدارة الكفاءات 

والتعاقــب الوظيفــي ويعتمــد خطًطــا لتطويــر المهارات 
الفرديــة، والــيت تعززها اســراتيجية األجــور القائمة عىل 

أوضــاع الســوق واألداء. وتقــدم أكاديمية الراجحي 
أفضــل الشــهادات القياديــة والمرفية والتشــغيلية 

والتقنيــة لتعزيــز مجموعــة الكفــاءات بحيــث تتمتع 
بالمهــارات والمعرفــة الالزمــة ألداء األدوار الوظيفيــة 

الناشــئة والمتطــورة بشــكل فعــال. )لمزيد من 
التفاصيــل، يرجــى االطــالع إىل قســم الموارد البرشية 

يف الصفحــات 102-90( 

معيار عمل سلسلة التوريد
تســاهم بوابــة المشــريات اإللكرونية الــيت تم إطالقها 

يف عــام 2020 بشــكل كبــري يف تعزيــز تنــوع الموردين 
ومعاملتهــم معاملــة عادلــة يف إطــار بيئة رشاء تنافســية 

للغايــة يف المملكــة، كمــا تعــزز الشــفافية وتحقــق مختلف 
أوجــه الكفــاءة يف رشاء المنتجــات والخدمــات للمرف. 

كمــا قــام المرف بتشــجيع المنشــآت الصغرية 

GRI9-102
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والمتوســطة الــيت تتعــاون معه ودعوتها للتســجيل 
كمورديــن يف إطــار تكليفــه بإعطاء األولويــة للموردين 
المحليــني يف قــرارات الــرشاء؛ حيــث تم توجيه %92 
مــن مشــريات المنتجــات والخدمــات إىل الموردين 

الســعوديين يف عام 2021. 

اإلنفاق عىل الموردين يف عام 2021
محيل

الموردين
%92

أجنيب
الموردين

%8

يف إطــار مبــادرة المــرف بشــأن تمكني المرأة، تم 
التواصــل مــع رشكات مملوكــة لنســاء بشــكل كامل أو 

جــزيئ للتســجيل يف بوابــة المشــريات، ونتيجــة لذلك كان 
32% مــن إجمــايل الــرشكات المحليــة الــيت تم ضمها يف 
عــام 2021 عبــارة عــن رشكات مملوكــة لنســاء، مما أدى 
إىل زيــادة النســبة اإلجماليــة لــرشكات التوريــد المملوكة 

للنســاء إىل 7.5% مــن إجمــايل رشكات التوريد.

المسؤولية عن المنتجات
الخصوصية وأمن البيانات

خــالل عــام 2021، عــزز المرف سياســة الخصوصية، 
وتــم إعــادة صياغــة تصنيفــات محددة من أجل إزالة 

أي غمــوض يف االســتجابة ألحــدث التغيــريات التنظيمية 
يف المملكــة والــيت كانــت تهــدف إىل تعزيز وحماية 

خصوصيــة جميــع العمــالء. كما أوضــح مرف الراجحي 
يف وصــف تفصيــي تصنيــف البيانــات الشــخصية، مع 

توفــري مزيــد من الشــفافية بشــأن كيفيــة جمعها 
وتخزينهــا ومعالجتهــا واســتخدامها وحمايتهــا واإلفصــاح 

عنهــا وفًقــا للمتطلبــات المتبعــة يف المملكــة.

ظهــرت أيًضــا مجموعــة جديــدة مــن المخاطر مع ظهور 
بيئــة عمــل هجينــة، حيــث كان الموظفــون يعملون من 

المــزنل يف حــني يتــم تنفيــذ بعض الوظائــف المرفية يف 
مــكان العمــل. ومــن خــالل التكيف الرسيــع والناجح مع 

هــذه البيئــة الجديــدة، تمّكــن المرف مــن الحفاظ عىل 
اســتمرارية األعمــال مــن خــالل تنفيــذ الوظائف عن ُبعد 

للمــرة األوىل، ممــا أدى يف الوقــت ذاتــه إىل ظهــور مخاطر 
جديــدة يجــب معالجتهــا عىل الفور.

ومــن خــالل التغيــريات اليت ُأجريت عىل اســراتيجية 
اســتمرارية األعمــال، تــم تنفيــذ العمليات الموازية 

لألعمــال األساســية مــن مواقــع متعددة عــن ُبعد وفًقا 
للوائــح التباعــد االجتماعــي والســالمة، إىل جانب إدخال 

تقنيــات جديــدة مــن أطراف ثالثة والتشــجيع عىل 
اســتخدامها وتعزيزهــا، ممــا أدى إىل زيــادة أوجه كفاءة 

العمــل. كمــا واصــل فريق إدارة اســتمرارية األعمال 

2021202020192018

384335332358إجمــايل عدد الموردين المشــاركني

3.73.13.12.5إجمــايل اإلنفــاق عىل المشــريات )بالمليار ريال ســعودي(

285263261300إجمــايل عــدد الموردين المحليني المشــاركني

 قيمــة اإلنفــاق عــىل المشــريات من المورديــن المحليني 
3.42.92.92.3  )بالمليــار ريال ســعودي(

92939293نســبة اإلنفــاق عــىل المورديــن المحليني )النســبة المئوية(

101949430إجمــايل عــدد رشكات التوريــد المشــاركة المملوكة لنســاء*

*تعــود ملكيــة بعــض رشكات التوريــد جزئًيــا لنســاء وفًقا "لمذكــرة التفاهم"
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ذلــك المناطــق النائيــة الــيت تعاين مــن نقص الخدمات، 
حيــث اســتفاد 9.7 مليــون عميــل نشــط رقمًيا من 

منتجــات المــرف الرقميــة بالكامــل. وحافظ المرف 
عــىل مكانتــه كأكــر مــزودي التمويل العقــاري يف المملكة 

بحصــة 40% مــن ســوق التمويــل العقاري، وهو بذلك 
يدعــم تحقيــق أهــداف رؤيــة 2030 المتمثلة يف زيادة 

التملك الســكين للســعوديين.

يواصــل المــرف تعزيــز الشــمول المايل من خالل 
جميــع الفــروع المجهزة لخدمة األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، وكان أول مــرف يف المنطقــة يطلــق أجهزة 
رصاف آيل تتيــح خدمــات ميــرسة لــذوي اإلعاقة. ويف 
عــام 2021، قــام المــرف بتحديث أجهزة الراف 

اآليل يف 5 فــروع باســتخدام تقنيــات مثل المســاعدة 
الصوتيــة ولغــة اإلشــارة لدعــم المكفوفني وذوي اإلعاقة 

البريــة، والصــم وذوي اإلعاقة الســمعية، وكذلك 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقة حركيــة، بما يتماىش 
مــع هــدف رؤيــة المملكــة 2030 المتمثــل يف دعم ذوي 

اإلعاقــة بــاألدوات والتســهيالت الالزمــة ليصبحوا أكر 
اســتقاللية واندماًجــا يف المجتمــع. وتخصــص غالبية 
فــروع المــرف مواقف ســيارات لذوي اإلعاقة مع 
تهيئــة جميــع الفــروع لتقديــم خدماتهــا لهذه الفئة.

خــالل عــام 2021، اســتثمر المــرف يف تعزيز الخطوط 
األماميــة لخدمــة العمــالء، وتنفيــذ وحدة ”صوت 
العميــل“ لمعالجــة نقــاط الضعــف المحددة لدى 

المــرف. باإلضافــة إىل ذلك، أطلــق المرف مبادرة 
جديــدة لبنــاء الهويــة المؤسســية خالل عام 2021 

ــن مــن خاللهــا مــن إعادة التموضــع كرائد خدمات  تمكَّ
ــن العميل من  ماليــة يــدرك احتياجــات العميــل وُيمكِّ
اغتنــام الفــرص الماليــة الجديدة وتبــيّن قرارات مالية 

جديــدة بــكل ثقــة. كما ســاهم نهج المرف الراســخ يف 
الزناهــة والشــفافية مــع عمالئــه يف الحفاظ عــىل مكانته 

المتمثلــة يف كونــه ”الخيــار األول“ للعمــالء بفضــل ريادته 
المعروفــة يف خدمــات التمويــل الشــخيص والتمويل 

العقــاري وخدمــات الســيارات والبطاقــات االئتمانية، كما 
يحتــل المركــز األول يف مــؤرش صوت العميل، ومســتوى 

رضــا العمــالء، ومــؤرش جهد العميــل يف مجال الخدمات 
المرفيــة التقليديــة والمتنقلــة.

جهــود االســتجابة لجائحــة فريوس كورونا المســتجد 
وتبــيّن العمليــات ذات الصلــة خــالل عام 2021، والتنســيق 
مــع مجموعــات األعمــال المختلفــة لتحديــد إطار ظروف 

العمــل عــن ُبعــد، والتعــاون مــع الموظفني لضمان أن 
ــق الفريق مع  تكــون هــذه الــرشوط عمليــة وُمجدية. ونسَّ
فــرق تقنيــة المعلومــات وأمــن المعلومــات لضمان توفري 

مســتوى مناســب من الدعم لمســتخدمي األعمال، 
وتقديــم التقاريــر للقيــادة العليــا حــول التقدم المحرز يف 

العمليات.

كذلــك واصــل فريق إدارة اســتمرارية األعمــال متابعة 
المؤسســات الحكوميــة والهيئــات الماليــة ذات الصلة 
إلجــراء التحديثــات التنظيميــة والتعليمــات التشــغيلية، 

باإلضافــة إىل التعــاون مــع إدارات الدعم الداخي 
لضمــان التعامــل مــع تحديات اســتمرارية األعمال 

بشــكل كاٍف واســتبايق. ويســتمر الفريق يف العمل عن 
كثــب مــع جميــع مجموعات األعمــال لمتابعــة احتياجاتها 

وضمــان جاهزيتهــا إلدارة أي أحــداث غري مســبوقة يف 
المستقبل.

وأدى االعتمــاد الرسيــع والناجــح للمبادرات 
واالســراتيجيات المذكــورة أعــاله إىل زيادة المرونة 

التنظيميــة الشــاملة لمــرف الراجحــي، مــع زيادة الثقة 
يف قــدرات المــرف لــدى كل من أصحــاب المصلحة 

الداخليــني والخارجيني.

الفرص االجتماعية
الحصول عى التمويل

يمتلــك المــرف أكــر شــبكة تغطي نطاًقا واســًعا يف 
المملكــة ومنطقــة الــرشق األوســط، بدعم من 521 
فرًعــا و207 مراكــز تحويــل و4,891 جهاز رصاف آيل 

و326,121 نقــاط بيــع لخدمــة العمــالء وتوفري الوصول 
المتــكائف للخدمــات الماليــة. وأدت هذه الشــبكة 

الواســعة مــن نقــاط الوصــول إىل جذب المرف ألحد 
أكــر قواعــد العمــالء النشــطني يف المنطقــة، حيث بلغ 

إجمــايل عــدد العمالء النشــطني أكــر من 12 مليون 
عميــل. كمــا ســاهم االعتماد الرسيــع للبنيــة التحتية 

الرقميــة وقابليتهــا للتوســع مســاهمة كبرية يف تحســني 
الشــمول المــايل بــني جميــع الفئات الســكانية، بما يف 

الحصول عى الرعاية الصحية 
واصــل المــرف االســتثمار بكثافــة يف مبادرات الرعاية 

الصحيــة مــن خــالل نهجــه المنصب عىل المســؤولية 
االجتماعيــة للــرشكات، وقــد قــام بتنفيذ عدد من 

المشــاريع خــالل عــام 2021. وُيعــد القطاع الصحي 
القطــاع األكــر رشاكــة يف إطار مبادرات المســؤولية 

االجتماعيــة للمــرف، حيــث تم بنــاء العديد من 
المراكــز الطبيــة تحت اســم المــرف يف عدة مناطق، 
ويف الوقــت نفســه تعــاون المــرف مع وزارة الصحة 
مــن خــالل الترع والمســاهمة يف توفــري العالج الطي 

عــىل نفقــة المــرف، باإلضافــة إىل تقديم الترعات 
لصنــدوق الوقف الصحي.

تشــمل مجاالت الركز األخرى لمشــاريع المســؤولية 
االجتماعيــة للمــرف تطويــر التعليــم والقدرات، 

باإلضافــة إىل تحديــد وإرشاك رشائــح المجتمــع غري 
الممثلــة بالقــدر الكايف. 

وفيمــا يــي بعــض أهم مشــاريع المســؤولية االجتماعية 
للــرشكات الــيت تــم تنفيذها خالل عام 2021:

توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مجتمعيــة مــع صندوق الوقف 	 
الصحــي لتمويــل رشاء 1100 كــريس متحــرك ترع بها 

المــرف لصالــح مستشــفيات وزارة الصحة
توزيــع "هديــة الشــتاء" يف 8 مناطــق للعام الخامس 	 

التوايل عىل 
إطــالق مبــادرة "نراكــم بقلوبنا" بمناســبة اليوم 	 

العالمــي للعصــا البيضــاء يف الريــاض وجــدة والقصيم، 
حيــث شــارك فيهــا موظفــني من فروع المرف يف 

المــدن الثــالث تطوعــًوا لزيــارة المكفوفني والتواصل 
معهــم وتوزيــع الهدايــا عليهــم والعمــل معهم من 

خالل التجارب المشــركة
إطــالق مبــادرة يف اليــوم العالمــي للقلــب يف ثالث مدن، 	 

وهــي الريــاض وجدة والدمام، حيث شــارك فيها 
60 موظًفــا وموظفــة تطوعــوا لزيارة أقســام القلب 
يف عــدد مــن المستشــفيات وزيــارة المرىض وتوزيع 

الهدايــا واالطمئنــان عليهــم. وتــم خالل الزيارات 
االســتماع لمحــارضة توعويــة عــن القلب باإلضافة 

لفحــص الموظفــني المتطوعني.

إطــالق مبــادرة مجتمعيــة عىل المســتوى الوطين 	 
بالتعــاون مــع مجموعــة الدكتور ســليمان الحبيب 

الطبيــة تحــت رعايــة كريمــة من معــايل وزير الصحة 
ورئيــس صنــدوق الوقــف الصحي لتنفيــذ 91 عملية 

زراعــة كىل للمــرىض المصابــني بالفشــل الكلــوي بتكلفة 
18 مليــون ريــال، تزامًنــا مع االحتفــاالت المملكة 

باليــوم الوطــين الواحــد والتســعني للمملكة.
تنفيــذ مبــادرة "ألــزم مــا عليك صحتــك" بالتعاون مع 	 

جمعيــة كيــل لمكافحــة الســمنة، وهذه المبادرة 
عبــارة عــن برنامــج توعــوي يمتد لمــدة ثمانية أيام 

يتخللــه تقديــم االستشــارات الغذائيــة لموظفي 
المــرف مــن خــالل أخصائيي تغذيــة، وكذلك تقديم 

استشــارات رياضيــة من خالل نــاٍد متخصص، 
فضــاًل عــن تقديــم وجبــات صحية من خالل رشكة 

. متخصصة
المســاهمة يف برنامــج تنظمــه إدارة المشــاركة 	 

المجتمعيــة التابعــة لــإلدارة العامــة للشــؤون الصحية 
بمكــة المكرمــة مــن خالل توفــري 20 ألف مظلة 

شمســية للحجاج.
اختتــام برنامــج التاجــر الصغــري للوعــي المايل تحت 	 

عنــوان "خطــوة صغــرية إىل نجاح كبري ومســتقبل آمن" 
برعايــة كريمــة مــن إمــارة منطقة القصيــم وبالتعاون 
مــع اللجنــة النســائية التنمويــة بالقصيم، وبمشــاركة 
مــن غرفــة القصيــم وغرفة عنــزة وغرفة الرس. وقد 
شــهد الرنامــج تخريــج 35 متدربـًـا عىل ريادة األعمال 

بعد اســتكمال 5000 ســاعة تدريبية، كما ســاهم 
الرنامــج يف تعزيــز الوعــي المــايل وتطويــر ثقافة االدخار 

يف المجتمــع.
تــرع موظفــي وموظفــات المرف بدفــع تكاليف 	 

كفالة 20 أرسة من أرس الســجناء األشــد حاجة 
بقيمــة إجماليــة بلغــت 230 ألــف ريــال يف إطار مبادرة 

خاصــة تــم إعدادهــا بالتعاون مع اللجنــة الوطنية 
لرعايــة الســجناء والمفــرج عنهــم وأرسهم "تراحم".
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تــرع موظفــي وموظفــات المرف بدفــع تكاليف 	 
غســيل الــكىل للمــرىض من خــالل منصة "وقفي" 

التابعــة للهيئــة العامــة لألوقــاف، واليت تهدف 
أساًســا إىل تحفــز المشــاركة المجتمعيــة وتحقيق 
االســتدامة الماليــة للقطــاع غري الربحي. وتســاعد 

هــذه المســاهمة عــىل تقديم خدمات غســيل الكىل 
لـــ 50 مســتفيًدا تابًعــا لجمعيــة األمــري فهد بن ســلمان 

الخرييــة "كالنــا" بقيمــة إجماليــة بلغــت 70 ألف ريال.
التــرع بمبلــغ ســبعة مالييــن ريال لصالــح الحملة 	 

الوطنيــة لدعــم العمــل الخريي عر منصة إحســان.
توزيــع 2000 ســلة غذائيــة يف 10 مناطــق ومحافظات 	 

للســنة الرابعــة عــىل التــوايل للمحتاجــني، بما يغطي 12 
ألف مســتفيد.

تقديــم الدعــم لمؤسســة وريف الخرييــة بقيمة 6 	 
مالييــن ريــال لــرشاء وتجهز عربــيت دم متنقلتني.

توقيــع اتفاقيــة مــع جمعيــة األطفال ذوي اإلعاقة 	 
يتــم بموجبهــا التكفــل بتطويــر وإعــادة بناء العيادة 

المتكاملــة مــع التكفــل بتشــغيل العيــادة لمدة عام 
كامــل، حيــث ســتبلغ التكلفــة اإلجماليــة للدعم 1,5 

مليــون ريــال ســعودي يســتفيد منها 100 طفل ســنويًا.
الرشاكــة مــع بنــك الطعام الســعودي لتوزيع 50 ألف 	 

وجبــة عــىل مدار شــهر للمســتفيدين األكر ترضًرا 
مــن الجائحــة يف الريــاض وجدة والدمــام والجبيل 

واألحســاء ممــن هم مســجلني لــدى الجمعية.

اســتكمال وتســليم 222 وحدة ســكنية بالرشاكة مع 	 
"جــود اإلســكان" لألرس األشــد احتياًجــا برعاية وحضور 

معايل وزير اإلســكان األســتاذ ماجد بن عبدهللا 
الحقيــل، ومعــايل محافــظ البنك المركزي الســعودي 

الدكتــور أحمــد بــن عبدالكريــم الخليفي، ورئيس 
مجلــس إدارة مــرف الراجحــي عبدهللا بن ســليمان 

الراجحي.
تــرع مــرف الراجحي يف مالزيــا بمبلغ 76,500 	 

رينغيــت مالــزي لصالــح مؤسســة التطوع الطاليب 
)Yayasan Sukarelawan Siswa(، وهــي جهة 

تابعــة لــوزارة التعليــم العــايل يف مالزيــا لتقديم 50 
جهــاز حاســوب محمــول لـــ 50 طالًبا جامعًيــا من الفئة 

)ب 40( لتعزيــز المســاواة الرقميــة بــني المجتمعات 
الــيت يعمــل بها المرف.

قيــام المــرف برعاية ثــاين االجتماعــات التوجيهية 	 
العامــة للقطاعــات فيمــا يتعلــق بإطــار تقييم أثر 

االســتثمار وتمويــل الوســاطة المســتندة إىل القيمة، 
حيــث تنظــم هــذا االجتماع رابطة المؤسســات 

المرفيــة والماليــة اإلســالمية المالزية ومرف 
الراجحــي مالزيــا بصفتــه عضــًوا يف مجموعة 

المختصــني بالوســاطة المســتندة إىل القيمــة يف 
مالزيا.

يتــم تشــجيع العمــل التطوعــي بني جميع مســتويات 
الموظفــني يف المــرف مــن خالل االتصــاالت الداخلية 

وتحديثــات وســائل التواصل االجتماعي بشــأن 
مختلــف مشــاريع المســؤولية االجتماعيــة، مع الســماح 
للموظفــني بالحصــول عــىل إجــازة تطوعيــة لمدة تصل 

إىل نصــف يــوم. ومع تجاوز ســاعات العمــل التطوعي 
للبنــك 50 ألــف ســاعة مراكمــة بفضــل تفاين أكر من 
10,000 موظــف يف مــرف الراجحــي يف عام 2020، 

ل تركز المرف اآلن إىل  وهــي مرحلــة مثمــرة، فقــد تحــوَّ
جــودة الرامــج التطوعيــة، حيــث حرص عــىل تحقيق أثر 

أكــر بكثــري يف المجتمعــات الــيت يعمل فيها. 

االستثمار المجتمعي 
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الحوكمة

الحوكمة المؤسسية 

مجلس اإلدارة 
يرجــى الرجــوع إىل مجلــس اإلدارة يف الصفحــة 132.

إعداد التقارير المالية والشفافية الرضيبية
ينــرش مــرف الراجحــي قوائمــه المالية الموحدة 

المؤقتــة، ســواًء أكانــت موجزة أو مفصلة، عىل أســاس 
ربع ســنوي وعىل أســاس ســنوي كذلك، حيث يتم إعداد 

تلــك القوائــم وفًقــا للمعاييــر الدولية إلعــداد التقارير 
الماليــة المعتمــدة الصــادرة عن الهيئة الســعودية 

للمحاســبني القانونيــني، وبمــا يتوافــق مــع أحكام نظام 
الرقابــة عــىل المصــارف واللوائــح الخاصة بالرشكات 
يف المملكــة العربيــة الســعودية واألنظمــة الداخلية 

للمــرف. ويتــم تطبيــق جميــع هــذه المعايير والقواعد 
واللوائــح باســتمرار تحــت الرقابــة اإلرشافية من ِقبل 

البنــك المركــزي الســعودي لضمان الوفــاء باإلفصاحات 
المناســبة وســالمة إعــداد التقارير الماليــة بالكامل.

يمتلــك المــرف منصــة ديناميكية إلعــداد التقارير 
الماليــة وتقاريــر المصلحــة العامــة لتوفــري أعىل كفاءة 

وشــفافية لإلفصــاح للجمهــور والمســتثمرين. وتم 
تصميــم منصــة إعــداد التقاريــر القويــة هذه لضمان 

المعلومــات والتقاريــر الماليــة والتحقــق منهــا من خالل 
محــركات معالجــة القوائــم الماليــة اليت تــم التحقق 

منهــا بدقــة، وااللــزتام بالمعاييــر المالية، وضمان جودة 
السياســات واإلجــراءات. كما يضــم المرف العديد 

مــن لجــان الحوكمة الداخلية ولديه مشــاركة واســعة 
النطــاق مــن جانــب إدارات المراقبة الــيت تعمل عىل 

توفــري معلومــات ماليــة دقيقــة لجميع المســتخدمني 
مــن القطاع العام.

كمــا يقــوم المرف بإعــداد التقارير المالية حســب 
األنظمــة والترشيعــات المصــدرة من قبل هيئة الســوق 

الماليــة، ممــا يضمــن تطبيــق مســتويات محددة من 
الشــفافية وعقــد جلســات تثقيفيــة للمســتثمرين. ومن 
بــني هــذه القواعــد واللوائح تعيــني مراجعني خارجيني، 

مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمني ومن رشكات 
المراجعــة الدوليــة األربــع الكرى فقط.

تقرير المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمةتقرير المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة
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يطبــق المــرف أيًضا سياســات وإجراءات لالعراف 
باإليــرادات تتوافــق تماًمــا مــع المعاييــر المالية الدولية، 

وتســتخدم عائــد الربــح الفعــي يف تعزيــز دخل المرف 
ورســومه. كمــا يقــدم المرف بعض الخدمــات للعمالء 

يتــم فيهــا االعــراف بالرســوم والدخل ذوي الصلة 
بمجــرد تقديــم تلك الخدمات.

يقــدم المــرف مجموعــة متنوعة مــن مدفوعات الزكاة 
والرضائــب إىل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل. ويوظف 
المــرف خــراء داخليــني وخارجيــني مؤهلني لضمان 
االلــزتام التــام بجميــع قواعد ولوائــح الزكاة والرضائب 

المطبقــة يف المملكــة العربيــة الســعودية.

هيكل ملكية األسهم
يتبــع المــرف لوائــح هيئــة الســوق المالية اليت تنص 

عــىل منــح صــوت واحــد لكل ســهم واإلفصاح عن 5% أو 
أكر مــن الملكية.

مكافآت وحوافز الموظفني واالمتيازات األخرى 
تســتند فلســفة األجور يف المرف إىل االلزتام 

باســتقطاب موظفــني مــن ذوي الكفــاءات والمواهب 
واالحتفــاظ بهــم وتطويــر مهاراتهم وتحفزهــم ومنحهم 

األجــور بإنصــاف، وذلك تقديًرا لمســاهمتهم النســبية 
يف إدارة أعمــال المــرف بفعاليــة ويف تحقيــق األهداف 

االســراتيجية وبناء مســار إحالل وظيفي مســتدام.

يســعى المــرف إىل تزويــد الموظفــني بحزمة أجور 
تتكــون مــن الراتب األســايس والبدالت والرواتب 

المتغــرية )الحوافز/المكافــآت( الــيت تكون تنافســية مع 
تلــك الــيت تقدمها المؤسســات النظرية لمســتويات 
مماثلــة مــن المهــام والمســؤوليات. وتهدف حزمة 

األجــور المقدمــة لموظفــي المــرف إىل مكافأة األداء 
مــع الركــز عىل عنــر ”المخاطر“ لمواءمة وتشــجيع 

الســلوكيات الــيت تدعــم قيــم المرف وإطار إدارة 
المخاطــر وااللــزتام بإطــار الرقابــة الداخلية وااللزتام 

بالمتطلبــات التنظيميــة.

تقــوم لجنــة األجــور التابعة لمجلــس اإلدارة بمراجعة 
سياســات األجــور الخاصــة بالمرف ســنويًا، وتقدم 

التوصيــات بشــأن التغيــريات المطلوبــة إىل مجلس 
اإلدارة العتمادهــا. وتتــوىل لجنــة األجور التابعــة لمجلس 

اإلدارة مراقبــة تنفيــذ السياســات من خــالل عملية 
تدقيــق وتأكيــد مســتقلة تتــم مشــاركتها مع البنك 

المركزي الســعودي بشــكل نصف ســنوي.

لقــد تــم تصميم سياســة األجــور الخاصة بالمرف 
ضمــن إطــار مكافــأة المخاطر. وتعد عوامــل المخاطر 
جــزًءا ال يتجــزأ مــن بطاقــة األداء المتوازن إلدارة أداء 

كبــار المديريــن التنفيذييــن. وقد تــم تحديد حدود 
قيــاس المخاطــر وكذلــك تحديد المحفــزات المطلوبة 
لتقييمــات تأهيــل المكافــآت المتغــرية وطويلــة األجل. 

ولضمــان مراعــاة عوامــل المخاطــر األخرى عىل المدى 
الطويــل، تــزداد نســبة المكافأة المتغــرية المؤجلة 

حســب درجات األقدمية.

السلوك المؤسيس
ُتعــد الزناهــة والشــفافية قيمتان أساســيتان بالنســبة 

للمــرف، حيــث يلــزتم الموظفــون عىل جميع 
المســتويات بالتحــي بالصــدق واألمانــة مع الحفاظ 

عــىل أعــىل معايير األخالقيات المؤسســية والشــخصية. 
والزتاًمــا منــه بتعزيــز المعاييــر الســامية من خالل وضع 

سياســات وإجراءات ســليمة، فإن إطــار الحوكمة 
المؤسســية لــدى المــرف يســتند إىل خمس لجان 

تابعــة لمجلــس اإلدارة كمــا يحظــى بدعــم لجان إدارية 
مــن المســتويين األول والثــاين. ويســتند هــذا الهيكل إىل 

سلســلة مــن مجموعــة مــن عوامل تمكــني الحوكمة 
وإطــار الــزتام عالمــي ُيعتر يف غايــة األهمية لضمان 

اعتمــاد ضوابط رشــيدة وفعالة.

يشــتمل برنامــج العنايــة الواجبــة المخصــص للعمالء عىل 
المبــادئ المتعلقــة بمنهجيــة ”اعــرف عميلــك“، وتحديد 

هويــة العميــل والتحقــق منها، وتحديــد ”المالكني 
المســتفيدين“ باإلضافــة إىل إجــراء تقييــم منتظم 

لمخاطــر غســل األمــوال بمــا يتوافق مــع المتطلبات 
التنظيميــة وأفضــل الممارســات المتبعــة يف القطــاع. 

ويســتهدف المــرف بإجــراءات العنايــة الواجبة المعززة 
للعمــالء الذيــن تــم تصنيفهــم ضمــن الفئة األكر عرضة 

للمخاطــر، بمــا يف ذلــك الشــخصيات السياســية، كما 
يقــوم كذلــك بمراقبــة المعامــالت الــيت يجريها العمالء 

عىل أســاس مســتمر لرصد أي عمليات مشــبوهة.

يتلقــى جميــع الموظفــني بمــا فيهــم اإلدارة العليا 
ومجلــس اإلدارة تدريًبــا عــىل مكافحة غســل األموال 

وتمويــل العمليــات اإلرهابيــة. وعىل مدى الســنوات 
القليلــة الماضيــة، بــذل المــرف جهوًدا كبــرية لتنفيذ 

برامــج تدريــب وتوعيــة الموظفــني المتعلقة بهذه 
المجــاالت. وقــد قدمــت مجموعة المراجعــة الداخلية 

عــدًدا مــن الدورات التدريبيــة لموظفي اإلدارة، وال 
يــزال التنســيق مســتمًرا لتطويــر برامــج تدريبية من أجل 

مواكبــة التطــورات يف مجــاالت التدقيــق الداخي. كما 
أطلقــت مجموعــة االلزتام سلســلة مــن برامج التدريب 

والتوعيــة لــإلدارة العليــا واإلدارة التنفيذية بشــأن مســائل 
االلــزتام، مــع الركز بشــكل مضاعــف عىل مخاطر 

االلزتام المســتجدة.

نقــل مــرف الراجحــي وظائف مكافحــة االحتيال لديه 
مــن إدارة المخاطــر إىل اختصــاص مجموعــة االلزتام، 

ر المرف اســراتيجية تحــول لمكافحة  وبعــد ذلــك طوَّ
االحتيال. وتماشــًيا مع هذه االســراتيجية، اســتثمر 

المــرف يف تعزيــز أنظمــة مكافحــة االحتيــال والعمليات 
وقــدرات الموظفــني وترتيبــات الحوكمــة يف عام 2021. 
كمــا طبَّــق المــرف نظام مراقبــة االحتيال المعروف 
عالمًيــا SAS، والــذي يتمــز بالقدرة عىل الكشــف عن 

األنشــطة االحتياليــة المحتملــة، ويتكامــل هــذا النظام 
مــع أنظمــة كشــف االحتيال بشــكل مبارش تقريًبا للكشــف 

عــن األنشــطة االحتياليــة المحتملــة يف مجال الهندســة 
االجتماعيــة ومنعها.

واصــل المــرف االســتثمار من أجــل تعزيز أنظمة 
مكافحــة غســل األمــوال والعقوبات ومكافحة الرشــوة 

والفســاد باإلضافــة إىل أتمتــة العمليــات. وتمــت الموافقة 
عــىل جميــع السياســات من ِقبــل مجلس اإلدارة وتتم 

مراجعتهــا مــرة كل عامــني أو قبــل ذلك حســب الحاجة.

وإىل جانــب النمــو الرقمــي الرسيع للمرف، قام قســم 
االلــزتام بتقييــم المخاطــر الناشــئة وتنفيذ تحســينات 

عــىل النظــام يف إطــار جهــود المــرف لمكافحة الجرائم 
الماليــة، حيــث أعلــن البنك المركزي الســعودي عن 

إطــالق إطــار مــريف مفتــوح من المتوقــع أن يبدأ العمل 
بــه يف الربــع الثالــث مــن عام 2022. عالوة عىل ذلك، 

أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية أول نظام وطين 
شــامل لحمايــة البيانــات من أجــل تنظيــم عمليات جمع 

ومعالجــة المعلومــات الشــخصية. وبــدأ المرف يف 
تنفيــذ سلســلة مــن األنشــطة لاللزتام بمبادئه الرئيســية 

مــن حيــث صلتهــا بنظــام حماية البيانات الشــخصية 
وباعتبــار تأثــري الخدمــات المرفيــة المفتوحة وظهور 

التقنيــات الماليــة عــىل نطــاق محي. وخالل عام 2021، 
تضاعــف مســتوى حمايــة البيانــات يف مرف الراجحي 
بمــا يتوافــق مــع متطلبــات البنك المركزي الســعودي يف 

مرحلتــني، األوىل تخــص تأســيس مركــز بيانــات غري متصل 
باإلنرنــت يف جــدة، وثانيهــا تخص إنشــاء موقــع للتعايف 

الســيراين مــن أجــل اســتعادة البيانات يف حالــة الهجمات 
الســيرانية. ويف عــام 2021، نفــذت إدارة خدمــات تقنية 

المعلومــات يف المــرف اختباريــن للتعــايف من كوارث 
تعطــل األعمــال، باإلضافــة إىل تســع دورات تدريبية 

لمراقبــة التعــايف مــن الكوارث بنجاح.

كان لعمليــة إعــادة هيكلــة فريــق المراجعــة الداخلية 
وتعيــني المزيــد مــن الموظفني ذوي المهــارات المتمزة 
يف المناصــب العليــا والفنيــة يف عــام 2020 أثــًرا كبرًيا عىل 

ســري عمــل وكفــاءة الفريــق يف عــام 2021. وبعد تعيني 
رئيــس مجموعــة المراجعــة الداخليــة، واصل الفريق 

إعــداد خطــة اســراتيجية جديدة تعمــل عىل تطوير 
أعمــال المجموعــة لتكــون رشيــًكا رئيســًيا للمرف يف 

تحقيــق أهدافــه وتماشــًيا مــع التغيــريات األخرية يف مجال 
التحــول الرقمــي للمــرف وأعمالــه. كمــا يعمل الفريق 

عــىل تطويــر مهــارات موظفي المجموعــة كرشكاء أعمال 
يف المــرف وتقديــم المشــورة المهنيــة لهم باإلضافة 

إىل تقديــم الضمانــات بشــأن االلزتام بسياســات المرف 
وإجراءاتــه وأنظمــة الرقابــة الخاصة به. ومــن المتوقع 

أن يتــم اعتمادهــا مــن ِقبــل لجنــة المراجعة وااللزتام يف 
أوائــل عام 2022.

تقرير المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمةتقرير المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة
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اتخــذت المملكــة العديــد من المبادرات الرئيســية 
لمكافحــة جرائــم الرشــوة والفســاد يف جميــع أنحائها. 
وتواصــل مجموعــة االلــزتام التابعــة للمرف تقديم 

الدعــم يف مثــل هــذه المبادرات من خالل االســتجابة 
الفوريــة لطلبــات إجــراءات اإلنفاذ. كما اســتثمر المرف 

بشــكل كبــري يف برنامــج "تنفيــذ" الــذي ُيمكِّن من 
االســتجابة إلجــراءات اإلنفاذ الــيت تتخذها الوزارات 

الســعودية. وتماشــّيا مــع اللوائــح األخــرية للبنك المركزي 
الســعودي، شــكَّل المرف أيًضا وحدة تركز بشــكل 

أســايس عىل الكشــف عن أنشــطة التســر التجاري 
عنها. واإلبالغ 

حصلــت مجموعــة االلزتام عىل شــهادة 
ISO/DIS 37301: 2020 الصادرة عن شــبكة الشــهادات 

العالميــة GQNet يف المملكــة المتحــدة. وقــد أقرت 
البنــوك المراســلة العالميــة من المســتوى األول 

يف المــرف بفعاليــة إطــار عمــل مجموعة االلزتام 
وأنظمتهــا وضوابطهــا. ويعمــل المــرف حالًيا مع 

العديــد مــن البنــوك المراســلة العالمية، وهــو إنجاز كبري 
يف رحلــة التحــول نحــو االلــزتام. كمــا حصل المرف عىل 

"جائــزة النخبــة Elite Award" مــن جــي. يب. مورغان 
عــن تحقيــق نســبة 99.9% مبــارشة من خــالل المعالجة 

المبــارشة لمعامــالت مقاصــة ”يــو إس 4“ الخاصة 
بالمــرف. وخــالل عام 2021، حقــق المرف معدالت 

نجــاح مماثلــة يف المعالجــة المبارشة.

يلــزتم المــرف بتوصيــات مجموعــة العمل المايل اليت 
تؤثــر عــىل المؤسســات المرفيــة والمالية. وخالل 

التقييــم المتبــادل الــذي أجرتــه مجموعــة العمل المايل 
مؤخــًرا للمملكــة العربيــة الســعودية، زار فريــق مجموعة 

العمــل المــايل المــرف لتقييم مــدى معرفة مرف 
الراجحــي بتوصياتــه وتنفيــذه لهــا. وقدم فريق االلزتام 

يف المــرف عرًضــا الىق استحســانًا كبــرًيا من فريق 
مجموعــة العمــل المــايل والبنك المركزي الســعودي.

ال تــزال اإلدارة التنفيذيــة للمــرف ومجلــس اإلدارة 
حازمة بشــأن مســائل االلزتام. وخالل عام 2021، 
اســتثمرت مجموعــة االلــزتام بكثافــة يف التقنيات 

وقــدرات األفــراد للحفــاظ عىل النتائــج اإليجابية 
لرنامــج التحــول. ويف الوقت نفســه، يســتعد المرف 

لمخاطــر االلــزتام الناشــئة يف العالــم الرقمــي. كما يعمل 
المــرف عــىل العديد مــن حاالت االســتخدام المتعلقة 

بااللزتام/الجرائــم الماليــة يف إطــار مبادرات الذكاء 
االصطناعــي والتعلــم اآليل والبيانــات الضخمة.

باإلضافــة إىل ذلــك، يتعــني عىل جميــع الموظفني قراءة 
وتأكيــد فهمهــم لمدونــة قواعد الســلوك المهين 

الخاصــة بالموظفــني عىل أســاس ســنوي. وتحدد مدونة 
قواعــد الســلوك المهين جميع الممارســات الســلوكية 

المطلــوب مــن جميــع الموظفــني االلــزتام بها، إىل جانب 
القيــم ومبــادئ األعمــال المعتمــدة لدى المرف. 

ويسرشــد الموظفــون أيًضا بالسياســات واإلجراءات 
والمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة ذات الصلــة بمجــال 

عملهــم. وســيؤثر عــدم االلــزتام بالقواعد واللوائح بشــكل 
ســلي عــىل تقييــم أداء الموظفــني، فضــاًل عن التأثري 

الســلي عىل المكافــآت المقرحة.

بالرغــم مــن رضورة مواصلــة المــرف تحقيقه لألرباح 
ليتمكــن مــن الحفــاظ عىل اســتدامة أعماله وأدائه 
كمنشــأة قائمــة، فإنــه يقــر بأهميــة موازنة العائدات 

المبــارشة للمســاهمني مع المســؤوليات األوســع نطاًقا 
تجــاه المجتمــع والبيئــة. ويتطلــب مثــل هذا التوازن من 

المــرف مقارنــة عمليــات المفاضلــة وأجه التعارض 
يف االســتثمارات والنفقــات المرتبطــة بمختلــف رؤوس 

األموال الــيت يمتلكها.

يؤكــد المــرف عــىل إدراكه بــأن عالقاته مع أصحاب 
المصلحــة عــىل المــدى القصري والمتوســط والبعيد 

)يرجــى الرجــوع إىل نموذج إنشــاء القيمة يف 
الصفحــة 26( عبــارة عــن عالقــات تكافليــة. وعند النظر 
مــن منظــور االســتدامة، نجــد بأن ضمــان تحقيق نتائج 

مثمــرة للمجتمــع والبيئــة يتوافــق تماًمــا مع مصالح 
المســاهمني عــىل المــدى الطويل. ولهذا الســبب، تم 

دمج اســراتيجية االســتدامة الخاصة بالمرف بشــكل 
كامل مع أنشــطة األعمال األساســية واســراتيجية 

أعمالــه، فضــاًل عــن العمل عــىل ترســيخها باعتبارها جزًءا 
مــن المبــادئ والقيــم الــيت يؤمن بهــا موظفو المرف.
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عبــدهللا بن ســليمان الراجحي
عضويــة اللجان

ــة التنفيذية	  اللجن

المناصــب الحالية
رئيــس مجلــس إدارة العديــد من الرشكات داخل 

المملكــة، ومنها: 
رشكــة الراجحــي المرفيــة لالســتثمار )مرف الراجحي(	 
رشكــة الراجحــي للتأمــني التعــاوين )تكافل الراجحي(	 
رشكة الراجحــي المالية	 
رشكــة مجموعة الراجحــي القابضة	 
رشكــة الفــارايب للبروكيماويات	 
رشكــة حلــول أنســجة األرضيــات الداخلية والخارجيــة القابضة	 
رشكة االجيــال القابضة 	 

المناصب الســابقة
منــذ عــام 1979م  إىل 2012/3/31م  يف مــرف الراجحــي، تدرج 

يف المناصــب وكان اخرهــا  
الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتدب	 
الرئيــس التنفيذي	 
المديــر العام	 
النائــب األول للمديــر العام	 
نائــب المديــر العام للشــؤون المالية	 
نائــب المديــر العام لالســتثمار والعالقــات الخارجية 	 

المؤهات
بكالوريــوس إدارة األعمــال – جامعــة الملــك عبدالعزيز	 

الخربة
ســاهم يف تحويــل رشكــة الراجحــي للرافة والتجارة إىل 	 

رشكــة مســاهمة عامــة، وتدرج يف المناصــب القيادية يف 
مــرف الراجحــي بخــرة تزيد عن 35 عاماٌ. 

إبراهيــم بــن محمد الرميح 
عضويــة اللجان

ــة التنفيذية	  اللجن
لجنــة الرشــيحات والمكافآت	 
لجنــة الحوكمة	 

المناصــب الحالية
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنة 	 

التنفيذيــة ورئيــس لجنــة الحوكمــة ورئيس 
لجنــة الرشــيحات والمكافــآت - مرف 

الراجحي
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة العربية 	 

الســعودية لالســتثمار

المناصب الســابقة
الرئيــس التنفيــذي للرشكــة العربية لالســتثمار	 
نائــب رئيــس هيئة الســوق المالية	 
مســاعد أمني عام صندوق االســتثمارات 	 

العامة
عضــو مجلــس اإلدارة – البنــك االهي التجاري	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة أعمال الطاقة 	 

والمياه

المؤهات
بكالوريــوس إقتصــاد – جامعــة والية بورتالند 	 

أمريكا  –
ماجســتري إقتصاد – جامعة ســنرال ميتشــيغن 	 

أمريكا  –
دورة بنــك تشــيس منهاتــن – أمريكا	 

الخربة
يمتلــك خــرة تزيــد عــن 30 عاماً يف المجال 	 

البنــيك والمايل واإلســتثماري

 مجلس
اإلدارة

عالء بن شــكيب الجابري
عضويــة اللجان

لجنــة المخاطر 	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة المخاطر – 	 

الراجحي مرف 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة الخدمات 	 

الطبيــة والصيدالنية 

المناصب الســابقة
عضــو مجلس اإلدارة – ِســمة	 
عضــو مجلــس اإلدارة – صنــدوق التعليــم العايل 	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكة شــيكات 	 

المســافرون السعوديون
عضــو مجلــس اإلدارة – البنــك العريب الدويل 	 

– تونس
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة مواد اإلعمار 	 

القابضة
عضــو مجلــس اإلدارة – مجموعــة روالكو	 

المؤهات
بكالوريــوس إدارة أعمــال الجامعــة األمريكية 	 

- بريوت
ماجســتري إدارة األعمال إنســياد - فرنســا	 

الخربة
يملــك خــرة عمليــة تزيــد عن 30 عاما يف 	 

المجــال البنيك والمايل.

عبدالعزيــز بن خالــد الغفييل
عضويــة اللجان

ــة التنفيذية	  اللجن
لجنــة الرشــيحات والمكافآت	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذية 	 

وعضــو لجنــة الرشــيحات والمكافآت – مرف 
الراجحي

عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة الراجحــي المالية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة صافوال لألغذية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – مجموعــة صافوال	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنيــة للصناعات 	 

البروكيماويــة )ناتبت(

المناصب الســابقة
عمــل كمديــر عــام االســتثمارات الماليــة بالتأمينات كما 	 

عمــل برشكة حصانة
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة التصنيــع وخدمات 	 

الطاقة
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكة الريــاض للفنادق 	 

والرفيه
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة تطويــر الصناعات 	 

السعودية
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة تبــوك للتنميــة الزراعية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنيــة للرعاية 	 

لطبية ا
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة هريف لألغذية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة بنــدة للتجزئة	 

المؤهات
بكالوريــوس االقتصــاد – جامعــة الملك ســعود 	 
ماجســتري االقتصــاد – جامعــة غــرب إلينــوي بأمريكا – 	 

عام 1990م

الخربة
مــارس العمــل يف مجــال االســتثمار المايل منذ أكر 	 

مــن 25 عاماً.

بدر بــن محمد الراجحي
المناصــب الحالية

عضــو مجلــس اإلدارة – مــرف الراجحي	 
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة الراجحــي للصناعات 	 

الحديدية 
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة بريين	 
رئيــس مجلــس اإلدارة – الرشكــة الســعودية للتطوير 	 

السياحي
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكة دعم لالســتثمار 	 

العقاري
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة البدر الزاهر لالســتثمار 	 
رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة المتحــدون العظماء	 
العضــو المنتــدب ونائــب رئيــس مجلس اإلدارة -رشكة 	 

محمــد عبــد العزيــز الراجحي وأوالده لالســتثمار
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة – رشكــة الجزيرة لألجهزة 	 

المزنلية

المناصب الســابقة
شــغل العديــد مــن المناصــب القيادية يف المجال 	 

اإلداري والصناعــي واالســتثماري والعقاري. وشــغل 
عضويــة مجالــس إدارات رشكات مســاهمة.

المؤهات
ثانويــة عامة	 

الخربة
يمتلــك خــرة تتجــاوز الثالثــني عاماً يف المجال اإلداري 	 

والصناعــي واالســتثماري والعقاري. وشــغل عضوية 
مجالــس إدارة رشكات مســاهمة. 

مجلس اإلدارة
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منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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خالــد بــن عبدالرحمن القويز 
عضويــة اللجان

لجنــة الرشــيحات والمكافآت	 
لجنــة المخاطر	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضو لجنة الرشــيحات 	 

والمكافــآت وعضــو لجنــة المخاطــر – مرف الراجحي
رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة وعضو 	 

لجنــة الرشــيحات – مجموعــة كابــالت الرياض
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة إمكور إلدارة المنشــآت	 
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة المراجعة وعضو 	 

لجنــة االســتثمار – الرشكــة الســعودية للصناعات 
الدوائيــة والمســتلزمات الطبيــة )الدوائية(

عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة تصنيــع الكيماويات 	 
الممزه

عضــو مجلــس اإلدارة – رشكة بوان	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكة ســيرنجي لالستشــارات 	 

االدارية
المديــر التنفيــذي لمجموعــة بــن الدن العالميــة القابضة	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنيــة للمنتجات 	 

لطبية ا
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة رؤية الوطن لالســتثمار	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة رؤى التطويريــة القابضة	 

المناصب الســابقة
العضــو المنتــدب - مجموعــة أكــوا القابضة	 
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيس لجنة الرشــيحات 	 

والتعويضــات - رشكــة التريد الســعودية
عضــو مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة ورئيس لجنة 	 

الرشــيحات والتعويضــات - رشكة ســويكورب
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكة ســيرنجي لالستشــارات 	 

االدارية 

المؤهات
بكالوريــوس تخطيــط عمــراين - جامعــة واشــنطن بأمريكا	 

الخربة
يمتلــك خــرة عمليــة تزيــد عــن 30 عامــاً يف المجال البنيك 	 

والمــايل والصناعي

إبراهيــم بن فهــد الغفييل 
عضويــة اللجان

لجنــة الحوكمة  	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة الحوكمة – 	 

الراجحي مرف 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكة جــوار للتطوير 	 

والتســويق العقاري
رئيــس مركــز الريادة لالستشــارات المالية	 

المناصب الســابقة
عضــو مجلــس اإلدارة – مــرف اإلنماء	 
المستشــار المــايل لمــرشوع وقف الملــك عبد العزيز 	 

بمكــة المكرمــة )أبراج البيت(
نائــب المديــر العــام للمرفيــة والتطوير – مرف 	 

الراجحي
وكيــل كليــة االقتصــاد واإلدارة يف جامعــة الملك 	 

عبــد العزيز

المؤهات
بكالوريــوس اإلدارة العامــة مــن جامعــة الملك عبد 	 

يز العز
ماجســتري اإلدارة العامــة مــن جامعة واليــة كاليفورنيا 	 

- عام 1978م
دكتــوراه يف التطويــر التنظيمــي مــن جامعة والية 	 

فلوريــدا - عام 1981م

الخربة
مــارس العمــل األكاديمــي لمــدة 10 أعوام وله خرة يف 	 

العمــل المــريف اإلســالمي لمدة 10 أعوام
منذ عام 2002م، أســس مركز الريادة لالستشــارات 	 

المالية وقدم عدداً من االستشــارات والدراســات يف 
هيكلــة التمويــل اإلســالمي للمشــاريع أهمها مرشوع 

“أبــراج البيت بمكــة المكرمة”.

حمــزة بن عثمان خشــيم 
عضويــة اللجان

ــة التنفيذية	  اللجن
لجنــة المخاطر	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذية 	 

وعضــو لجنــة المخاطــر - مرف الراجحي
رئيس االســتثمار – األســواق الدولية - رشكة 	 

حصانة االســتثمارية
عضــو جمعية مســتثمر الســعودية	 
عضــو معتمــد يف جمعيــة المحللــني الماليني 	 

أمريكا  -

المناصب الســابقة
مديــر محفظــة صناديــق التحوط – وقف 	 

جامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتكنولوجيا
مديــر محفظــة صناديــق التحوط – إدارة 	 

االســتثمار – الخزينــة – أرامكو الســعودية
محلــل مــايل – إدارة االســتثمار – الخزينــة – 	 

أرامكو الســعودية
عضــو مجلــس اإلدارة ولجنــة المكافآت 	 

والرشــيحات – رشكــة دله للخدمــات الصحية 

المؤهات
بكالوريــوس ماليــة جامعة والية ميشــيغان	 
ماجســتري إدارة األعمــال مــن جامعة ميشــيغان 	 

بمدينــة آن آربر
 	 )CFA( يحمــل شــهادة محلل مــايل ُمعتمد

لمهنية ا

الخربة
لديــه 16 عــام خرة يف قطاع االســتثمار.	 

مجلس اإلدارة

رائــد بن عبــدهللا التميمي 
عضويــة اللجان

لجنــة الحوكمة	 
لجنــة الرشــيحات والمكافآت	 
لجنــة المراجعة وااللزتام 	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضو لجنــة الحوكمة 	 

وعضــو لجنــة الرشــيحات والمكافآت وعضو 
لجنــة المراجعــة وااللــزتام – مرف الراجحي

عضــو مجلــس اإلدارة وعضو لجنة الرشــيحات 	 
والمكافــآت – الرشكــة الســعودية للنقل 

الجماعي
عضــو مجلــس اإلدارة وعضو لجنة 	 

المراجعــة وعضــو لجنــة المخاطر – رشكة 
الغــاز والتصنيــع األهلية

المناصب الســابقة
الرئيــس التنفيــذي – التعاونيــة للتأمــني	 
الرئيــس التنفيــذي – الرشكــة الوطنيــة للرعاية 	 

لطبية  ا
عضــو مجلــس اإلدارة – التعاونيــة للتأمني	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنية 	 

للرعايــة الطبية
عضــو مجلــس اإلدارة – وصيــل لنقل 	 

المعلومــات اإللكرونية 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة نجم 	 

لخدمــات التأمني 

المؤهات
بكالوريــوس علــوم طبيــة، جامعة ويلــز بريطانيا	 

الخربة
لديــة خــرة اداريــة لمدة تتجــاوز 20 عاما. كما 	 

يشــغل حاليــا عضويــة مجالس إدارات ولجان 
عــدد من الــرشكات المدرجة.

عبداللطيــف بن عيل الســيف 
عضويــة اللجان

ــة التنفيذية	  اللجن
لجنــة المراجعة وااللزتام 	 

المناصــب الحالية
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذية 	 

وعضــو لجنــة المراجعــة وااللــزتام - مرف الراجحي 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة االســمنت العربية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة الوطنية 	 

ــات )بروكيم( للبروكيماوي
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكــة وصايــة العالمية 	 

لإلستثمار
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة النهــدي الطبية	 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكة عبــدهللا العثيم 	 

لالستثمار
عضــو مجلــس اإلدارة – الرشكــة العربيــة لخدمات 	 

االنرنــت واالتصــاالت "إس يت يس حلول"
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكــة ريفا لالســتثمار	 
عضــو مجلــس اإلدارة - رشكة ســبعني لالســتثمار 	 

المناصب الســابقة
نائــب الرئيــس ورئيس االســتثمار - مؤسســة الملك 	 

عبدهللا اإلنســانية
مديــر إدارة المحافظ - ماِســك	 
رئيــس إدارة المحافــظ، شــعبة إدارة االســتثمارات - 	 

أرامكو  رشكة 
عضــو مجلــس اإلدارة - اتــش إس يب يس الســعودية	 
مديــر تنفيــذي - رشكــة الرؤية المشــركة المحدودة 	 
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي - رشكة 	 

اإلســتثمارات الرائدة 

المؤهات
بكالوريــوس وماجســتري إدارة أعمــال - جامعة 	 

بوسطن  
ماجســتري اقتصــاد جامعة بوســطن	 
يحمل شــهادات مهنية دولية تشــمل محاســب 	 

)CFA( ومحلــل مــايل ُمعتمد )CPA( قانــوين معتمــد

الخربة
لديــه 20 عــام خــرة يف القطــاع المايل واالســتثمار. كما 	 

يشــارك يف مجالــس إدارة ولجــان عــدد من الرشكات  
والجهات.

ســتيفانو باولــو برتاميين 
المناصــب الحالية

عضــو مجلــس اإلدارة - مــرف الراجحي	 
عضــو مجلــس اإلدارة – مــرف الراجحي )مالزيا(	 
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي – رشكة 	 

تشــاينا الماليــة للتطوير 
عضــو مجلــس اإلدارة – رشكة تشــاينا اليف 	 

إنشورانس

المناصب الســابقة
الرئيــس التنفيــذي – مــرف الراجحي	 
عضــو مجلــس إدارة والرئيــس التنفيــذي - مجموعة 	 

ســتاندرد تشارترد
عضــو مجلــس إدارة والرئيــس التنفيــذي - مجموعة 	 

جرنال إليكريك شــمال رشق آســيا

المؤهات
بكالوريــوس الماليــة وإدارة األعمــال، جامعة تكســاس 	 

- أوسنت 
ماجســتري الماليــة وإدارة األعمــال، جامعة شــمال 	 

تكساس

الخربة
يمتلــك خــرة عمليــة تزيــد عن ثالثــني عاماً يف المجال 	 

البنــيك والمــايل والصناعي.

مجلس اإلدارة
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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وليد عبــدهللا المقبل 

المنصــب الحايل
الرئيــس التنفيذي

المناصب الســابقة
 نائــب الرئيــس التنفيذي 

الراجحي(  )مرف 
رئيــس العمليــات )مرف الراجحي(

المؤهات
دكتــوراة – المحاســبة والمراجعة

الخربات
24 عام

عبدالرحمــن عبدهللا الفدى 

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة المالية

المناصب الســابقة
مديــر عــام الخزينــة )مرف الراجحي(

المؤهات
بكالوريــوس – الهندســة الكهربائيــة

الخربات
25 عام 

عبــدهللا صالح العمري

المنصــب الحايل
رئيــس العمليــات المكلف 

المناصب الســابقة
 رئيــس نظــم المعلومات 

الراجحي( )مرف 

المؤهات
بكالوريــوس علــوم الهندســة الكهربائية

الخربات
20 عام 

 اإلدارة
التنفيذية

عبدالعزيز ســعد الرصيص

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة المخاطر

 
المناصب الســابقة

مســاعد مدير عام إدارة 
المخاطر المؤسســية 

الراجحي( )مرف 

المؤهات
ماجســتري - إدارة األعمال    

الخربات
19 عام 

ماجــد صالح الراجحي 

المنصــب الحايل
مديــر عــام مجموعــة المرفية لألفراد 

المناصب الســابقة
مســاعد مديــر عــام المرفية الخاصة 

والتمــز )مرف الراجحي(  

المؤهات
ماجســتري إدارة األعمال 

بكالوريــوس – إدارة ماليــة 

الخربات
17 عام 

عبدهللا عــيل الفريجي

المنصــب الحايل
رئيــس المجموعــة الرقمية

المناصب الســابقة
مســاعد مديــر عام – األعمــال الرقمية 

الراجحي(  )مرف 

المؤهات
ماجســتري إدارة األعمال 

بكالوريــوس – إدارة ماليــة 

الخربات
21 عام 

اإلدارة التنفيذية
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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حســام عصام البرصاوي 

المنصــب الحايل
مديــر عام المجموعــة المرفية 

الرشكات

المناصب الســابقة
رئيــس مجموعــة مرفية الرشكات 

)البنــك الســعودي الفرني(

المؤهات
بكالوريــوس – القانون 

الخربات
25 عام 

أحمد صالح الســديس 

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة الموارد البرشية 

المناصب الســابقة
نائــب الرئيــس – الموارد البرشية

)أكــوا بــاور يف المملكــة العربية الســعودية( 

المؤهات
بكالوريــوس – المحاســبة 

الخربات
30 عام 

عمــر محمد المدرع 

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة الحوكمــة والقانونية

المناصب الســابقة
المدير العام – رئيس قســم الشــؤون 

القانونيــة )مجموعــة ســامبا المالية(

المؤهات
ماجســتري – القانون           

بكالوريــوس – رشيعة 

الخربات
22 عام 

اإلدارة التنفيذية

عبدهللا ســليمان النامي 

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعة االلزتام 

المناصب الســابقة
نائــب رئيــس إدارة المخاطر التشــغيلية 

الرياض(   )بنك 

المؤهات
ماجســتري – إدارة األعمال 

الخربات
27 عام 

صالح عبــدهللا اللحيدان

المنصــب الحايل
مديــر عــام المجموعة الرشعية 

المناصب الســابقة
أســتاذ مســاعد بالمعهد العايل 

للقضــاء )جامعــة اإلمام محمد 
بن ســعود اإلسالمية( 

المؤهات
دكتــوراة – الفقــه المقارن 

)الرشيعة اإلســالمية(

الخربات
36 عام

ضاري مهيل الشــمري

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة المراجعة 

الداخلية 

المناصب الســابقة
مديــر عام المراجعــة الداخلية 

)هيئــة الســوق المالية(
 

المؤهات
ماجســتري – إدارة أعمــال – ماليــة

بكالوريوس – محاســبة 

الخربات
20 عام 

اإلدارة التنفيذية
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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اإلدارة التنفيذيةاإلدارة التنفيذية

تريك محمــد الضفيان 

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة التســويق وتجربة 

لعميل  ا

المناصب الســابقة
رئيــس التجربــة الرقمية 

الراجحي( )مرف 

المؤهات
دبلــوم عــايل – كلية االتصاالت 

والمعلومات

الخربات
14 عام 

مشــعل مصطفى الفضل 

المنصــب الحايل
رئيــس مجموعــة المرفيــة الخاصة

المناصب الســابقة
رئيــس المرفيــة الخاصة – 

المنطقــة الغربيــة )البنــك األهي التجاري(

المؤهات
بكالوريــوس إدارة األعمال 

الخربات
26 عام 

عبدالرحمــن محمــد العجاجي

المنصــب الحايل
مديــر عام مجموعــة الخزينة

المناصب الســابقة
رئيــس األســواق العالميــة – المبيعات 

)البنــك الســعودي الريطاين(

المؤهات
بكالوريــوس العلــوم – علوم الحاســب 

اآليل 

الخربات
18 عام 

جايمس شيســرت جاالوي 

المنصــب الحايل
رئيس االســراتيجية 

المناصب الســابقة
رئيــس المبيعــات والتوزيع 

)إتــش إس يب يس(  

المؤهات
ماجســتري – األعمال 

الخربات
34 عام 

عمــرو محمد صقر

المنصــب الحايل
التحــول والتغيــري اإلداري وتخطيط 

األعمال 

المناصب الســابقة
المديــر المايل 

)مجموعة الحســن شــاكر(

المؤهات
ماجســتري تنفيذي 

الخربات
17 عام 
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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يقــوم إطــار الحوكمة يف مــرف الراجحي عىل 
الجمعيــة العامــة ومجلــس اإلدارة والهيئــة الرشعية 

باإلضافــة لخمــس لجــان تابعــة لمجلس إدارة المرف 
ومجموعــة مــن لجــان اإلدارة التنفيذيــة الداعمة من 

المســتوى األول والثــاين. ويعتمــد هيــكل الحوكمة هذا 
عــىل مجموعــة مــن الركائــز الهامة الــيت تضمن وضوح 
وانضبــاط الحوكمــة الرشــيدة، وهــذه الركائز هي: قيم 
المــرف، وتصميــم الهيــكل التنظيمي، والسياســات 

واإلجــراءات، وجــدول تفويــض الصالحيات، والتواصل 
الفعــال بــني مختلــف الجهات داخــل المرف وكذلك 

مــع الجهــات األخرى خارجه.

السياسات المتعلقة بدليل الحوكمة
يطبــق المــرف المبــادئ الرئيســة للحوكمــة يف  البنوك 

العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية الصــادر عن البنك 
المركــزي الســعودي كمــا يطبق الئحــة حوكمة الرشكات 

الصــادرة عــن هيئــة الســوق المالية. ووضع المرف 
دليــل الحوكمــة للمــرف واللوائــح الخاصة بلجان 

المجلــس واللجــان اإلداريــة حيث تخضــع هذه الوثائق 
جميعهــا للمراجعــة الدوريــة مــن المجلس ولجانه.

ويعتمــد المــرف عىل سياســات وأدلة إجراءات شــاملة 
تغطــي كافــة األنشــطة لتعزيــز إطــار الحوكمة بالمرف 

تحــت مظلــة مصفوفــة تفويــض الصالحيــات المعتمدة 
مــن المجلــس لتعكــس الممارســات الداخليــة عىل النحو 

المطلــوب.  ويــأيت يف مقدمة هذه السياســات، سياســة 
التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقة وحاالت تعارض 

المصالــح لتوفــري أدوات فعالــة للتعامــل مع حاالت 
تعــارض المصالــح تحقيقــاً للشــفافية والزناهة، واســتيفاًء 

للمتطلبــات التنظيميــة بموجــب نظــام الرشكات، 
والئحــة الحوكمــة الصــادرة عن هيئة الســوق المالية، 
والتعليمــات الصــادرة عــن البنك المركزي الســعودي. 

ويعتمــد المــرف عــىل سياســات مكتوبة وأنظمة 
تضمــن أســاليب إفصــاح مالئمة تمكن المســاهمني 

وأصحــاب المصالــح مــن االطالع عىل جميــع المعلومات 
والتطــورات الجوهريــة دون تميــز ويف الوقت 

المناســب. بمــا يف ذلــك المعلومــات المطلوب  اإلفصاح 
عنهــا بموجــب تعليمــات البنك المركزي الســعودي 

والمعلومــات المطلوبــة بموجــب لوائح هيئة الســوق 
المالية. 

ويــويل المــرف االهتمــام الكايف بتدريــب وتأهيل أعضاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. وقــد أعــّد المرف 

دليــال تعريفيــا لمســاعدة أعضــاء مجلس اإلدارة الُجدد، 
لزتويدهــم بالمعلومــات الرضوريــة حول اســراتيجية 
المــرف والجوانــب الماليــة   والتشــغيلية إضافة إىل 

الزتامــات أعضاء المجلــس ومهامهم. 

كمــا يطبــق المرف إجراءات لتســوية شــكاوى العمالء 
والمســاهمني والــيت تخضــع لرقابــة البنك المركزي 

الســعودي وهيئــة الســوق المالية. كمــا طبق المرف 
سياســة  للمســؤولية االجتماعيــة تهــدف إىل تعزيــز الدور 

االجتماعــي للمرف.

الئحة   حوكمة   الرشكات   الصادرة  عن   هيئة  
 السوق   المالية

اطلــع المــرف وأحيــط علماً بالئحــة حوكمة الرشكات 
المعمــول بهــا حاليــاً والــيت أصدرتها  هيئة الســوق المالية 

يف المملكــة العربيــة الســعودية. وفيمــا يــي تقرير عن 
ممارســات حوكمــة  الــرشكات يف المــرف ومدى الزتامه 

بالئحــة هيئة الســوق المالية.
 

الحوكمة

ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الرشكات وما لم يطَبق وأسباب ذلك
يطبــق المــرف جميــع األحــكام الــواردة يف الئحــة حوكمــة الــرشكات الصادرة عن هيئة الســوق المالية، باســتثناء 

المــواد االسرشــادية التالية:

أســباب عدم التطبيقنــص المادة/الفقرةرقــم المادة/الفقرة

المــادة الحادية واألربعون 
”هـ“ الفقرة 

يتخــذ مجلــس اإلدارة الرتيبــات الالزمــة للحصول 
عــىل تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائه كل ثالث 

سنوات.
)فقرة إسرشــادية(

يتــم التقييم بشــكل داخي 
وبصورة ســنوية.

 المــادة الرابعة والخمســون 
الفقرة ”ب“

يجــب أن يكــون رئيــس لجنــة المراجعة عضواً 
. مستقاًل

)فقرة اسرشــادية(

يشــغل منصــب رئيس لجنة 
المراجعــة وااللزتام بالمرف 

عضــو مجلس إدارة غري 
تنفيــذي وتم اختياره بســبب 
مؤهالتــه المالئمــة للمنصب.

المادة الســابعة 
والثمانون

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة – بنــاًء عىل اقراح 
مــن مجلــس اإلدارة – سياســة تكفــل إقامة التوازن 

بــني أهدافهــا واألهــداف اليت يصبــو المجتمع إىل 
تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعية 

ــة للمجتمع. واالقتصادي
)فقرة اسرشــادية(

يوجد سياســة للمســؤولية 
االجتماعيــة لمرف 

الراجحي وهــي معتمدة 
مــن مجلس اإلدارة.

هيكل المجلس
يتــوىل إدارة المــرف مجلــس إدارة مكــون مــن أحــد عــرش عضــواً، تنتخبهــم الجمعية العامــة العادية كل ثالث 

ســنوات. ويجــوز يف كل مــرة إعــادة انتخــاب األعضــاء الذيــن انتهت مــدة عضويتهم وفقــاً للوائح المرف. 

الحوكمة
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أسماء الرشكات داخل المملكة أو خارجها اليت يكون عضو مجلس إدارة المرصف عضواً يف 
مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

العضو أســماء الرشكات الــيت يكون عضو اسم 
مجلــس اإلدارة عضــواً يف مجالس 

إداراتهــا الحاليــة أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

أســماء الــرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلــس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين 

بن  عبدهللا 
ن  سليما
الراجحي

رشكة الراجحــي للتأمني 	 
التعــاوين )تكافــل الراجحي(

رشكة الراجحــي المالية	 
رشكــة مجموعة الراجحي 	 

القابضة
الفارايب 	  رشكة 

للبروكيماويــات
رشكة حلول أنســجة 	 

األرضيــات الداخلية 
والخارجيــة القابضة

رشكة االجيــال القابضة	 
رشكــة إرث األوطــان للتطوير 	 

العقاري
رشكة ناجز لالســتثمار 	 

القابضة
رشكة مــرياث القابضة	 

مساهمة 	 داخــل المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

مساهمة 	 
مقفلة

ذات مســئولية 	 
محدودة

ذات مســئولية 	 
محدودة

ذات مســئولية 	 
محدودة

الراجحي 	  مرف 
)الرئيــس التنفيذي(

الرشكة الســعودية 	 
لصناعة مســتلزمات 

السجاد
جبيل 	  رشكة 

الســعودية لحلول 
أنســجة األرضيات

الرؤيه 	  رشكة 
الخــرضاء لالنجيله 

الصناعيه
الفارايب 	  رشكة 

لالستثمار
رشكــة الفارايب ينبع 	 

للبروكيماويــات
الفارايب 	  رشكة 

للصناعــات التحويليــة

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

ذات 	 
مسئولية 
محدودة

بن  إبراهيم 
محمــد الرميح

الرشكــة العربية الســعودية 	 
لالستثمار 

مســاهمة غري 	 داخــل المملكة
مدرجة

الرشكــة العربية 	 
الســعودية لالستثمار 

)الرئيــس التنفيذي(
البنــك األهي التجاري	 
رشكــة أعمال الطاقة 	 

والمياه

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

الحوكمة

العضو أســماء الرشكات الــيت يكون عضو اسم 
مجلــس اإلدارة عضــواً يف مجالس 

إداراتهــا الحاليــة أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

أســماء الــرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلــس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين 

عبدالعزيــز بن 
خالــد الغفييل

رشكة الراجحــي المالية	 
مجموعــة صافوال	 
رشكــة صافوال لألغذية	 
الرشكــة الوطنيــة للصناعات 	 

البروكيماويــة )ناتبت(

مســاهمة غري 	 داخــل المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مســاهمة غري 	 
مدرجة

مســاهمة غري 	 
مدرجة

رشكــة التصنيع 	 
وخدمــات الطاقة

الرياض 	  رشكة 
للفنــادق والرفيه

تطوير 	  رشكة 
الصناعات الســعودية

رشكــة تبــوك للتنمية 	 
الزراعية

الرشكــة الوطنية 	 
للرعايــة الطبية

رشكــة هريف لألغذية	 
رشكة بنــدة للتجزئة	 

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

بــدر بن محمد 
الراجحي

رشكــة محمــد عبد العزيز 	 
الراجحي وأوالده لالســتثمار

رشكــة الراجحــي للصناعات 	 
الحديدية

بريين	  رشكة 
الرشكــة الســعودية للتطوير 	 

السياحي
رشكة دعم لالســتثمار 	 

العقاري
رشكــة الجزيرة لألجهزة 	 

المزنلية
رشكــة المتحــدون العظماء	 

مساهمة 	 داخــل المملكة
مقفلة 

مساهمة 	 
مقفلة 

مساهمة 	 
مقفلة 

مساهمة 	 
مقفلة 

مساهمة 	 
مقفلة 

مساهمة 	 
مقفلة 

مساهمة 	 
مقفلة

فالكون 	  رشكة 
ت  للمنتجا

البالســتيكية

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مقفلة

الحوكمة
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العضو أســماء الرشكات الــيت يكون عضو اسم 
مجلــس اإلدارة عضــواً يف مجالس 

إداراتهــا الحاليــة أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

أســماء الــرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلــس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين 

بن  خالد 
عبدالرحمن 

القويز

مجموعــة كابالت الرياض	 
رشكــة امكود إلدارة 	 

المنشآت
رشكــة تصنيــع الكيماويات 	 

الممزة
رشكة بوان	 
الرشكة الســعودية 	 

للصناعــات الدوائية 
والمســتلزمات الطبية 

)الدوائية(
مجموعــة بــن الدن العالمية 	 

القابضــة )المديــر التنفيذي(
الرشكــة الوطنيــة للمنتجات 	 

لطبية ا
رشكــة رؤية الوطن لالســتثمار	 
رشكــة رؤى التطويرية 	 

القابضة

مســاهمة غري 	 داخــل المملكة
مدرجة

ذات مسؤولية 	 
محدودة

ذات مسؤولية 	 
محدودة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مســاهمة غري 	 
مدرجة

ذات مسؤولية 	 
محدودة

ذات مسؤولية 	 
محدودة

ذات مسؤولية 	 
محدودة

مجموعــة أكوا 	 
القابضة

مجموعة أســرا 	 
الصناعية

مجموعة ســامبا 	 
المالية

البنــك العريب الوطين	 
رشكة سويكورب	 
سيرنجي 	  رشكة 

لالستشــارات االدارية

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة 

عالء بن شــكيب 
الجابري

رشكة الخدمــات الطبية 	 
والصيدالنية

ذات مسؤولية 	 داخــل المملكة
محدودة

البنك الســعودي 	 
الريطاين

بنــك الخليج الدويل 	 
رشكــة مواد اإلعمار 	 

القابضة
مجموعــة روالكو	 

داخل 
لمملكة ا

داخل 
وخارج 

لمملكة ا
داخل 

لمملكة ا
داخل 

لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

إبراهيــم بن فهد 
لغفييل ا

رشكة جــوار للتطوير 	 
والتســويق العقاري

مســاهمة غري 	 داخــل المملكة
مدرجة

اإلنماء	  مرف 
الراجحي	  مرف 

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

الحوكمة

العضو أســماء الرشكات الــيت يكون عضو اسم 
مجلــس اإلدارة عضــواً يف مجالس 

إداراتهــا الحاليــة أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

أســماء الــرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلــس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين 

ســتيفانو باولو 
برتاميين

مــرف الراجحي )مالزيا(	 
رشكــة تشــاينا الماليــة للتطوير  	 

)عضــو مجلس اإلدارة 
والرئيــس التنفيذي(

رشكة تشــاينا اليف 	 
إنشورانس

مســاهمة غري 	 خــارج المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة 

ذات مسؤولية 	 
محدودة 

الراجحي 	  مرف 
)الرئيــس التنفيذي( 

مجموعة ســتاندرد 	 
تشارترد

مجموعــة جرنال 	 
إليكريك شــمال 

رشق آسيا

داخل 
لمملكة  ا

خارج 
لمملكة ا

خارج 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

حمــزه بن عثمان 
خشيم

مســاهمة غري 	 داخــل المملكةرشكــة حصانة االســتثمارية	 
مدرجة

رشكة دلــه للخدمات 	 
لصحية ا

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

رائــد بن عبدهللا 
لتميمي ا

الرشكــة الســعودية للنقل 	 
الجماعي

رشكــة الغــاز والتصنيع األهلية	 

مساهمة 	 داخــل المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

التعاونيــة للتأمني	 
الرشكــة الوطنية 	 

للرعايــة الطبية
وصيــل لنقل 	 

المعلومات 
اإللكرونية

الرشكــة التعاونية 	 
ر للعقا

رشكــة نجم لخدمات 	 
التأمني

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

مساهمة 	 
غري مدرجة

الحوكمة
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تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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العضو أســماء الرشكات الــيت يكون عضو اسم 
مجلــس اإلدارة عضــواً يف مجالس 

إداراتهــا الحاليــة أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

أســماء الــرشكات اليت يكون الكيــان القانوين
عضــو مجلــس اإلدارة عضواً 
يف مجالــس إداراتها الســابقة 

أو مــن مديريها

داخل/
خــارج المملكة

الكيــان القانوين 

عبداللطيــف بن 
السيف عيل 

اســمنت العربية	 
الرشكــة الوطنية 	 

ــات )بروكيم( للبروكيماوي
رشكة وصايــة العالمية 	 

لإلستثمار
رشكة النهــدي الطبية	 
رشكة عبــدهللا العثيم 	 

لالستثمار
الرشكــة العربيــة لخدمات 	 

االنرنــت واالتصاالت "إس يت 
يس حلول"

رشكة ريفا لالســتثمار	 
رشكة ســبعني لالســتثمار	 

مساهمة 	 داخــل المملكة
مدرجة

مساهمة 	 
مدرجة

ذات مسؤولية 	 
محدودة

مساهمة 	 
مقفلة 

مساهمة 	 
مقفلة 

مساهمة 	 
مدرجة

ذات مسؤولية 	 
محدودة

مساهمة 	 
مقفلة 

اتــش اس يب يس 	 
السعودية

الرؤية 	  رشكة 
المشــركة المحدودة

رشكة االســتثمارات 	 
الرائدة

داخل 
لمملكة ا

مساهمة 	 
غري مدرجة

ذات 	 
مسؤولية 
محدودة

مساهمة 	 
غري مدرجة

تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه عــىل النحــو اآليت: عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي – عضــو مجلس إدارة غري 
تنفيــذي – عضــو مجلس إدارة مســتقل

العضو تصنيــف العضوية اسم 
)تنفيذي/غــري تنفيذي/مســتقل(

غــري تنفيذيعبــدهللا بن ســليمان الراجحي

مستقلإبراهيــم بــن محمد الرميح

غــري تنفيذيعبدالعزيــز بن خالــد الغفيي

غــري تنفيذيبــدر بــن محمد الراجحي

غــري تنفيذيخالــد بــن عبدالرحمن القويز

مستقلعــالء بن شــكيب الجابري

مستقلإبراهيــم بن فهــد الغفيي

غــري تنفيذيســتيفانو باولــو بريتاميين

غــري تنفيذيحمــزه بن عثمان خشــيم

غــري تنفيذيرائــد بن عبــدهللا التميمي

غــري تنفيذيعبداللطيــف بن عي الســيف

الحوكمة

لجان مجلس اإلدارة
تحــددت مهــام ومســؤوليات اللجــان يف بنــود اللوائــح الداخليــة والمتطلبــات التنظيميــة. كمــا حددت مــدة العضوية 

بثالثــة أعــوام تنتهــي بانتهــاء مــدة مجلــس اإلدارة. ولمجلــس اإلدارة  صالحيــة تعيــني أو إعــادة تعيــني أو إنهاء عضوية 
أي عضــو مــن أعضــاء اللجــان. وتتقــدم اللجــان  بتوصياتهــا ومحــارض اجتماعاتهــا إىل مجلس اإلدارة.

وفيمــا يــي وصــف مختر للجان المــرف وأعمالها.

أ - اللجنة التنفيذية: 

يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن اللجنــة التنفيذيــة يف تحملهــا المســؤولية عــن عمليــات أعمال مــرف الراجحي واتخاذ 
القــرارات الرسيعــة فيمــا يخــص القضايــا واألمــور العاجلــة المتعلقــة بأعمال المرف. وتكــون اللجنــة التنفيذية 

مســؤولة عــن مراجعــة ومتابعــة واعتمــاد القــرارات الماليــة وغري الماليــة والتجارية واالســتثمارية والتشــغيلية 
األساســية المتعلقــة بالمــرف وذلــك يف حــدود الصالحيــات الــيت يحددهــا مجلس إدارة المرف.

وقد عقــــدت اللجنة ســت جلســات خالل عام 2021 حســب التايل:

العضو اسم 

رقم 
االجتماع

 عبــد هللا بنالتاريخ
ن  سليما
الراجحي

رئيس

بن  إبراهيم 
 محمد
الرميح

عضو

 عبــد العزيز
 بن خالد
لغفيي ا

عضو

 حمزة بن
 عثمان
خشيم

عضو

للطيف  عبدا
 بن عي
السيف

عضو

.12021/2/21

.22021/3/29

.32021/6/27

.42021/10/28

.52021/12/8

.62021/12/15

الحوكمة

GRI22-102
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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ب - لجنة الرشيحات والمكافآت

يتمثــــل الغــــرض الرئيــــس مــــن لجنــــة الرشــــيحات والمكافــــآت فــــي رفــــع التوصيــــات بشــــأن ترشــــيح أعضــــاء 
مجلــــس اإلدارة واللجــــان وكبــــار التنفيذييــــن والمرشــحني لشــغل المناصــب الــيت تتطلــب عــدم ممانعــة البنك 

المركزي السعودي إلــــى مجلــــس اإلدارة، وإعــــداد وصــــف للقــــدرات والمؤهــــالت المطلوبــــة لعضويــــة المجلــــس 
وتقييــــم فاعليــــة وكفــــاءة أداء المجلــــس واإلدارة العليــــا والتأكــــد مــــن التــــزام المصــــرف بسياســــات الحوافــــز 

الداخليــــة، وبقواعــــد ممارســــات الحوافــــز الصــــادرة مــــن البنك المركزي السعودي وبمبــــادئ ومعاييــــر المكافــــآت، 
وبمــــا يحقــــق مصالــــح المودعيــــن والمســــاهمني وأهــــداف المصــــرف االســــراتيجية. وقــــد عقــــــدت اللجنــــة ثالث 

جلسات خــــالل عــــام 2021 حســــب التالــــي:

العضو اسم 

 رقم
االجتماع

بنالتاريخ  إبراهيم 
 محمــد الرميح

رئيس

بن  خالد 
 عبدالرحمن

القويز

عضو

 رائــد بن عبدهللا
لتميمي  ا

عضو

 عبدالعزيــز بن
 خالــد الغفيي

عضو

.12021/1/24

.22021/3/28

.32021/12/2

ج - لجنة الحوكمة: 
يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن لجنــة الحوكمــة يف تدعيــم والحفــاظ عــىل تطبيق أعــىل معايير الحوكمة المؤسســية 
وذلــك مــن خــالل قيــام اللجنــة، بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، بالتأكد من اتباع ممارســات الحوكمة الرشــيدة يف 
جميــع األنشــطة الــيت يقــوم بهــا المــرف مــن خــالل إجراء مراجعة ســنوية إلطار الحوكمــة العام واآلليات ذات 

الصلــة بــه، ومراقبــة حــاالت تعــارض المصالــح والتأكــد من اســتمرارية تحديث ســجل تعــارض المصالح، ومراجعة 
طلبــات االســتثناء مــن متطلبــات الحوكمــة المعمــول بهــا يف المــرف، والتنســيق مــع الكيانــات التابعة للمرف 

مــن أجــل تدعيــم معاييــر حوكمــة مؤسســية رشــيدة متناســقة لجميع أنشــطة مجموعة مــرف الراجحي، وزيادة 
الوعــي بأهميــة الحوكمــة وأنشــطتها داخــل المــرف بــني جميــع موظفي المرف والمســاهمني واألطــراف المعنية 

الحوكمة

الخارجيــة، وإجــراء تقييــم ســنوي ألداء مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس وجميــع لجــان المجلس ولجان اإلدارة، 
ومراجعــة وتحديــث السياســات المتعلقــة بمجلــس اإلدارة واعضائــه وبحوكمــة المــرف وتعــارض المصالح، 

باإلضافــة إىل متابعــة تطبيــق دليــل الحوكمــة وملحقاتــه ومصفوفــة الصالحيــات الخاصــة بالمــرف، وقد عقدت 
اللجنــة أربــع جلســات خالل عام 2021 حســب التايل: 

العضو اسم 

 رقم
االجتماع

بنالتاريخ  إبراهيم 
 محمــد الرميح

رئيس

بن  إبراهيم 
 فهــد الغفيي

عضو

 رائــد بن عبدهللا
لتميمي  ا

عضو

.12021/2/18

.22021/4/29

.32021/9/12

.42021/12/8

د - لجنة المراجعة وااللزتام: 

يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن لجنــة المراجعــة وااللــزتام يف اإلرشاف عــىل عمليــة رفع التقاريــر المالية، واإلرشاف عىل 
المراجعــني الداخليــني والخارجيــني، ورفــع التوصيــات إىل مجلــس اإلدارة والمســاهمني باعتمــاد وتعيــني وتحديد 

مكافــآت وعــزل المراجعــني الخارجيــني، ومراجعــة واعتمــاد نطــاق عمليــات المراجعة ومعــدل تنفيذها، واســتالم تقارير 
التدقيــق األساســية، وكذلــك تقييــم ومتابعــة سياســة المــرف يف مكافحــة االحتيــال المايل واالطالع عىل مســتهدفات 

ومالحظــات المراجعــة الرشعيــة. وضمــان اتخــاذ اإلدارة العليــا لإلجــراءات التصحيحيــة الالزمة يف الوقت المناســب 
لمعالجــة ضعــف الرقابــة أو عــدم االلــزتام بالسياســات والقوانــني واللوائــح أو أية مشــكالت أخرى يحددهــا المراجعون، 

وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة وااللزتام ســت جلســات خالل عام 2021 حســب التايل:

العضو اسم 

رقم
االجتماع

للطيفتاريــخ االنعقاد  عبدا
 بن عي
 السيف

رئيس

 رائــد بن عبدهللا
لتميمي  ا

عضو

 عبدهللا بن
 عــي المنيف

عضو

 فراج بن
 منصور
 أبوثنني

عضو

 وليد بن
 عبدهللا
 تمريك

عضو

بــدأت عضويتهــم بتاريخ 12021/1/31.
2021/3/29

.22021/4/18

.32021/6/10

.42021/7/29

.52021/10/21

.62021/11/21

الحوكمة

GRI25-102
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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 أعضاء لجنة المراجعة وااللزتام
)من غر أعضاء مجلس اإلدارة(

الخراتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالعضويــة يف اللجاناالسمم

عبــدهللا بن عي 1.
لمنيف ا

لجنــة المراجعة 
وااللزتام

عضــو لجنة 	 
المراجعة 

وااللزتام – 
الراجحي مرف 

 الرئيــس التنفيذي –	 
مكتــب المنيف 

لالستشــارات المالية 
واالدارية

مستشــار – الحرس 	 
الوطين

مديــر عام الشــؤون المالية 	 
واالداريــة – الحرس 

الوطين
رئيس قســم المحاســبة – 	 

جامعة الملك ســعود
اســتاذ مشارك بقسم 	 

المحاســبة – جامعة 
الملك ســعود

مديــر تنفيذي للشــؤون 	 
الماليــة واالدارية – 

مستشــفى الملــك فيصل 
لتخصيص ا

رئيــس جمعية المحاســبة 	 
بجامعــة الملك ســعود

استاذ مســاعد بقسم 	 
المحاســبة بجامعــة الملك 

سعود
معيد بقســم المحاســبة 	 

بجامعــة الملك ســعود
عضو مجلس الشــورى	 
عضــو الرلمان العريب	 

بكالوريوس 	 
محاســبة جامعة 

الملك ســعود
ماجســتري محاسبة 	 

جامعــة جنوب 
ــا بأمريكا كاليفورني

دكتوراه محاســبة 	 
جامعــة كارولينا 
الجنوبيــة بأمريكا

شــغل العديد من 
المناصــب األكاديمية 

والقيادية واإلستشــارية 
يف المجــاالت المالية 

واإلدارية

الحوكمة

الخراتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالعضويــة يف اللجاناالسمم

فــراج بن منصور 2.
أبوثنني

لجنــة المراجعة 
وااللزتام

عضــو لجنة 	 
المراجعة 
 وااللزتام –

الراجحي مرف 
عضــو مجلس 	 

اإلدارة - 
مجموعة اســرا 

الصناعية
عضــو مجلس 	 

اإلدارة رشكه 
المعمــر ألنظمه 

المعلومات
عضــو مجلس 	 

اإلدارة – الجزيــرة 
كابيتال

عضــو مجلس 	 
اإلدارة – 

المجموعة 
السعودية 
لالستثمار 

الصناعي

مدير قســم اقراض – 	 
صنــدوق التنميــة الصناعية

عضــو لجنة اقراض 	 
المشــاريع – صندوق 

ــة الصناعية التنمي
عضــو لجنــة متابعة أداء 	 

المشــاريع الصناعيــة – 
صنــدوق التنميــة الصناعية

نائــب الرئيس األعىل 	 
للماليــة واالســتثمار – 

رشكــة التصنيــع الوطنية
عضــو مجلس 	 

منطقــة الرياض
عضــو مجلس 	 

اإلدارة – بروكيــم
عضــو لجنــة المراجعة – 	 

المراعي رشكة 

إدارة 	  بكالوريوس 
صناعيــة جامعة 

ملوايك للهندســة 
يكا بأمر

شــغل العديد من 
المناصــب القيادية 

يف صنــدوق التنمية 
الصناعيــة و رشكة 

التصنيــع الوطنية

بن 3. وليد 
تمريك عبدهللا 

لجنــة المراجعة 
وااللزتام

عضــو لجنة 	 
المراجعة 

وااللزتام – 
الراجحي مرف 

عضــو لجنة 	 
المراجعــة – رشكة 

ريســان العربية 
للتطويــر العقاري

تمريك محاســبون 	 
قانونيون

آرثر اندرســن ورشكاءهم	 
ويونغ	  ارنست 
عضــو اللجنة االستشــارية 	 

لكليــة اإلدارة واالقتصــاد – 
جامعــة الملــك عبدالعزيز

بكالوريوس 	 
محاســبة جامعة 
الملــك عبدالعزيز

زمالــة الهيئة 	 
السعودية 

سبني  للمحا
القانونيني

يمتلــك خرة ألكر 
مــن 25 عاما يف 

مجال المحاســبة 
والمراجعــة واإلقتصاد

الحوكمة
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هـ - لجنة إدارة المخاطر 

يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن لجنــة المخاطــر يف تقديــم المشــورة إىل مجلــس اإلدارة فيمــا يخص مــدى تحمل/تقبل 
المخاطــر، واســراتيجية المخاطــر، واإلرشاف عــىل تنفيــذ اإلدارة لهــذه االســراتيجية. وينــدرج تحت ذلك اســراتيجيات 

إدارة رأس المــال والســيولة وإدارة مخاطــر االئتمــان والســوق والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر االلــزتام ومخاطر 
الســمعة وأي مخاطــر أخــرى تهــدد المــرف. وقــد عقــدت اللجنة ســت جلســات خالل عام 2021، عــىل النحو التايل:

العضو اسم 

 رقم
 االجتماع

عالء بن شــكيب التاريخ
الجابري

رئيس

بن  خالد 
عبدالرحمــن القويز

عضو

 حمزة بن
عثمان خشــيم

عضو

.12021/2/18

.22021/6/6

.32021/6/24

.42021/8/24

.52021/10/31

.62021/12/14

اإلجراءات اليت اتخذها مجلس اإلدارة 
إلحاطة أعضائه علماً بمقرحات المساهمني 

وملحوظاتهم حيال المرف وأدائه
يقــوم المــرف بإثبــات ما يــرد من مقرحات 

المســاهمني خــالل الجمعيــة العامــة، كما يقوم 
المــرف بإحاطــة رئيــس المجلــس يف حال ورود أية 

مقرحــات أخــرى تخــص المرف وذلــك ليتم عرضها 
عــىل أقــرب اجتمــاع لمجلــس اإلدارة. وكذلك يوجد 

بريــد إلكــروين خــاص باســتقبال مالحظات واقراحات 
المســاهمني وهــذا الريــد معلن عىل الموقع الرســمي 
للمــرف ويف موقــع تــداول حى يتمكــن المجلس من 

االطــالع عــىل اقراحات ومالحظات المســاهمني.

الوسائل اليت اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف 
تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

تقــوم لجنــة الحوكمــة يف المــرف بتقييم أداء 
المجلــس ولجانــه وأعضــاءه عن طريق اســتبيانات 

خاصــة وذلــك عــىل ثالثة مســتويات وهــي تقييم عمل 
المجلــس اســتناداً لقواعــد عملــه المحددة ضمن 
دليــل الحوكمــة الخــاص بالمــرف، وتقييم عمل 

لجــان المجلــس ولجنــة المراجعة وااللزتام اســتناداً 
إىل لوائــح عملهــا المعتمــدة، والتقييــم الــذايت لعضو 

مجلــس اإلدارة واللجــان، ومــن ثــم تقوم لجنــة الحوكمة 
بإعــداد تقريــر التقييــم الســنوي ورفعه إىل مجلس 

اإلدارة العتمــاده، ومــن ثــم يتم تزويد لجنة الرشــيحات 
والمكافــآت بنســخة مــن التقرير النهايئ.

الحوكمة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان واإلدارة التنفيذية

)أ( ملخص ألهم بنود سياسة مكافآت أعضاء 
المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية:

1 - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة:

يتقــاىض أعضــاء مجلــس إدارة المرف مبلغــا مقطوعاً 
مقــدراً بـــ )400،000( ريال ســعودي بصفة ســنوية نظري 
عضويتهــم يف مجلــس إدارة المــرف ومشــاركتهم يف 

أعماله.

يحصــل عضــو مجلــس اإلدارة عــىل مبلغ وقدره 	 
)5،000( ريال ســعودي نظري حضور كل جلســة من 

جلســات المجلــس ســواء كان الحضــور بصفة مبارشة 
أو مــن خــالل أي مــن خــواص التواصل عن بعد.

يقــوم المــرف بدفع كافــة النفقــات الفعلية اليت 	 
يتحملهــا عضــو مجلــس اإلدارة يف ســبيل حضور 

اجتماعــات المجلــس بمــا يف ذلك مروفات الســفر 
واإلقامة واإليواء.

2 - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة 
المرصف عن عضويتهم يف اللجان المنبثقة 

من مجلس اإلدارة:   

ال يتقــاىض أعضــاء مجلــس إدارة المــرف مكافأة 	 
إضافيــة لمشــاركتهم يف أعمــال اللجــان الفرعية 

المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة حيث تكــون المكافأة 
الســنوية شــاملة للمكافــآت اإلضافيــة يف حال 

مشــاركة العضــو يف أي لجنــة مــن اللجــان المنبثقة 
عــن مجلس اإلدارة.

يحصــل عضــو مجلــس اإلدارة عــىل مبلغ وقدره 	 
)5،000( ريال ســعودي نظري حضور كل جلســة من 
جلســات اللجــان المنبثقــة عــن المجلس ســواء كان 

الحضــور بصفــة مبــارشة أو مــن خالل أي من خواص 
التواصــل عن بعد.

يقــوم المــرف بدفع كافــة النفقــات الفعلية اليت 	 
يتحملهــا عضــو مجلــس اإلدارة يف ســبيل حضور 

اجتماعــات اللجنــة بمــا يف ذلك مروفات الســفر 
واإلقامة واإليواء.

3 - مكافآت وتعويضات أعضاء لجنة 
المراجعة وااللزتام:

يتقــاىض كل عضــو مــن أعضاء لجنــة المراجعة 	 
وااللــزتام مــن داخل أو خــارج المجلــس مبلغ مقطوع 

لمشــاركته يف أعمــال اللجنــة مقــدراً بـ )150،000( 
ريال ســعودي ســنوياً، وال يتم احتســاب المكافآت 
والتعويضــات الــواردة ضمن مكافــآت وتعويضات 

أعضــاء لجنــة المراجعة وااللزتام ضمن ســقف 
المكافــآت والبــدالت الســنوية الممنوحــة لعضو 

اإلدارة. مجلس 
يحصــل عضــو لجنــة المراجعة وااللــزتام عىل مبلغ 	 

وقــدره )5،000( ريــال ســعودي نظري حضور كل 
جلســة من جلســات اللجنة ســواء كان حضوره 
بصفــة مبــارشة أو مــن خــالل التواصل عن بعد.

يقــوم المــرف بدفع كافــة النفقــات الفعلية اليت 	 
يتحملهــا عضــو اللجنــة يف ســبيل حضــور اجتماعات 

اللجنــة بمــا يف ذلــك مروفات الســفر واإلقامة.

4 - منح األسهم:  

ال يقــوم المــرف بمنــح أســهم عينيــة كمكافأة ألي 	 
مــن أعضــاء المجلــس أو اللجــان التابعــة للمجلس أو 

لجنــة المراجعة وااللزتام.

الحوكمة
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5 - أليات تحديد ودفع المكافآت والتعويضات:

يتــم احتســاب التعويضــات والمكافآت المســتحقة 	 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء من خارج 

المجلــس بصفــة ســنوية وذلــك بتوصيــة من لجنة 
الرشــيحات والمكافــآت وباعتمــاد مجلس اإلدارة، 

ومــن ثــم تعــرض كافــة المبالغ عــىل الجمعية العامة 
للمصادقــة عليهــا يف أقــرب اجتمــاع لها. 

يجــوز أن تكــون المكافــآت متفاوتــة المقدار بحيث 	 
تعكــس مــدى خــرة العضــو واختصاصاته والمهام 

المنوطــة بــه واســتقالله وعد الجلســات اليت يحرضها 
وغريهــا من االعتبارات.

يتم دفع بدل الحضور بشــكل ســنوي إىل 	 
المســتحقني بنــاءاً عىل ســجالت حضورهم 

الجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اللجــان المنبثقــة 
عنــه أو لجنــة المراجعة وااللزتام.

يتــم دفــع المقابــل المايل عن طريــق التحويل إىل 	 
الحســابات أو الشــيكات المرفية أو أي وســيلة 

أخــرى يقرهــا المرف، ويتم إشــعار الســادة األعضاء 
بتفاصيلهــا مــن خــالل اإلدارة المعنيــة بالمرف.

ينبغــي أن ال يتجــاوز ســقف المكافــآت والبدالت 	 
الســنوية الممنوحــة لعضــو مجلــس اإلدارة مبلغ 

)500،000( ريــال ســعودي، ويوقــف رصف أي مبالغ 
تتجــاوز هــذا الحــد ويســتثىن من ذلــك أعضاء لجنة 

المراجعــة وااللــزتام مــن داخل المجلــس، كما يجب 
أن ال يزيــد مجمــوع مــا يــرف ألعضاء مجلس 

اإلدارة 5% مــن صايف األرباح. 

6 - مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

يشــمل دور مجلــس اإلدارة، عــىل ســبيل المثال ال 
الحــر، ما يي:

يتــوىل مجلــس اإلدارة مســؤولية الموافقة عــىل الهيكل 
العــام للتعويضــات واإلرشاف عــىل جميــع جوانب نظام 
التعويضــات وال يجــوز لــه تفويــض هذه المســؤولية إىل 

اإلدارة التنفيذيــة.

بالرغــم مــن وجــود لجنة للرشــيحات والمكافآت 	 
تابعــة لمجلــس اإلدارة، فــإن مجلــس اإلدارة يتحمل 

المســؤولية النهائيــة عــن تعزيــز فعاليــة الحوكمة 
وممارســات المكافــآت الصحيحة.

يراجــع مجلــس اإلدارة سياســة المكافــآت وأي تحديث 	 
لهــا ويوافــق عليهــا، إذا ارتــى ذلك، بنــاًء عىل توصيات 
لجنــة الرشــيحات والمكافــآت، مع مراعــاة جملة أمور 
منهــا قواعــد ممارســات منــح المكافــآت المعتمدة يف 

مايــو 2010 وأي تحديثــات أو مراجعــات مســتقبلية 
صــادرة عــن البنك المركزي الســعودي.

يراجــع مجلــس اإلدارة توصيــات لجنة الرشــيحات 	 
والمكافــآت ويوافــق عليهــا، إذا ارتــى ذلك، فيما 

يتعلــق بأجــور كبــار التنفيذييــن ومكافآتهــم، كبار 
التنفيذييــن هــم مــدراء العموم والذيــن يتطلب 

تعيينهــم أخــذ عــدم ممانعــة البنك المركزي الســعودي 
أو الهيئــات التنظيميــة األخــرى عــىل تعيينهم.

يتأكــد مجلــس اإلدارة مــن أن اإلدارة وضعــت أنظمة 	 
وإجــراءات مفصلــة وآليــة رقابــة فعالة لضمان 

االلــزتام بقواعــد البنك المركزي الســعودي بشــأن 
ممارســات منــح المكافــآت ومبــادئ ومعايير مجلس 

االســتقرار المايل.

الحوكمة

7 - هيكل المكافآت والتعويضات الممنوحة 
لكبار التنفيذيين:

تصمــم هيــاكل المكافــآت لمختلف مســتويات 	 
الموظفــني بصــورة تعــزز من فعاليــة إدارة المخاطر 

وتحقــق أهــداف المكافــآت و التعويضــات وفقاً ألعىل 
معاييــر قواعد ممارســات منــح المكافآت. 

تختلــف أشــكال المكافــآت وفًقــا للوظيفة اليت 	 
يشــغلها الموظــف و الــدور الــذي يؤديه ويمكن أن 
تشــمل المدفوعــات النقديــة و أســهم وغريها من 

أشــكال المكافــآت و التعويضات.
يتــم تحديــد نســبة مكونــات المكافــآت الثابتة و 	 

المتغــرية لمختلــف قطاعــات األعمــال بناء عــىل طبيعة 
ومســتوى مســؤوليات الموظــف ومجال األعمال 

الــذي يعمــل فيه ومســتواها والفلســفة العامة 
لسياســة المكافــآت يف المــرف. وينبغــي للمرف 
أن يتأكــد مــن أن إجمــايل مخصصــات المكافآت و 

التعويضــات المتغــرية ال يحــد مــن قدرتــه عىل تعزيز 
قاعــدة رأس المال.

ُيصمــم هيــكل المكافــآت للموظفــني العاملني 	 
يف وظائــف رقابيــة مثــل إدارة المخاطر وااللزتام 

والمراجعــة الداخليــة ..إلــخ بهدف ضمــان موضوعية 
واســتقاللية هــذه الوظائــف. ويف هذا الصــدد، ينبغي 

التأكــد مــن أن إدارة األداء وتحديــد المكافآت 
والتعويضــات لهــؤالء الموظفــني ال يتم إســنادها إىل 

أي شــخص يعمــل أو يرتبــط بــأي عالقــة مع قطاع 
األعمــال الــذي يقــوم هؤالء الموظفــني برقابته أو 

اإلرشاف عليه.
عنــد تحديــد مخصصــات المكافــآت يجب األخذ يف 	 

االعتبــار األداء الــكي للمــرف يف حــني يســتند توزيعها 
عــىل الموظفــني بنــاًء عــىل أداء الموظفني باإلضافة 

إىل أداء وحــدة األعمــال أو القســم الــذي يعمل 
فيــه الموظــف. إال أنــه ال يوجــد حد أدىن مضمون 

للمكافــآت والمدفوعــات األخــرى المماثلــة بخالف 
راتــب الموظــف الذي ال يســتند عىل األداء.

يجــوز للمــرف كجــزء من سياســة المكافآت 	 
تأجيــل نســبة معقولــة مــن مكافأة األداء لفرة ال 

تقــل عــن ثالثة )3( ســنوات، وتحدد نســبة المكافأة 
المؤجلــة وفــرة االســتحقاق بناًء عــىل طبيعة األعمال 

ومخاطرهــا واألنشــطة الــيت يقــوم بها الموظف.
حيثمــا تنــص سياســة المكافــآت عىل دفع جزء 	 

مــن المكافــآت والتعويضات عىل شــكل أســهم، 
يجــب وضــع المعاييــر اليت ستســتخدم لتحديد 

قيمــة تخصيــص الســهم، عالوة عىل ذلــك، ينبغي 
أن يخضع تخصيص األســهم إىل سياســة مناســبة 

لالحتفاظ باألســهم.
ال ُيســمح بإعطــاء مكافــأة االلتحــاق بالعمــل، ما لم 	 

تتمــاىش بوضــوح مــع تكوين قيمــة طويلة األجل 
وتحمــل مخاطــر معقولــة، ترتبط هــذه المدفوعات 

بــاألداء المحقــق مع مــرور الوقت والمصمــم بطريقة 
ال تــكائف عــىل الفشــل يف تقديــم األداء المتوقــع كما 
ترتبــط مكافــأة االلتحــاق بالعمل عــىل األقل بنجاح 

اكتمــال الفــرة التجريبيــة بعــد االنضمــام، حيثما كان 
ذلــك ممكًنــا، يتــم تأجيــل مكافأة االلتحــاق بالعمل 

بــرشوط مماثلــة للمكافــآت المؤجلــة يف الرشكة اليت 
كان يعمــل بهــا الموظــف ســابقاً والــيت كانت تطبق يف 

الرشكة. تلك 
يطلــب المــرف مــن موظفيــه الزتامهم بعدم 	 

اســتخدام اســراتيجيات التحوط الشــخصية أو 
المكافــآت أو التأمــني المتعلــق بالمكافــآت وااللزتامات 
لتقويــض آثــار مواءمــة المخاطــر المتضمنــة يف ترتيبات 

المكافــآت والتعويضــات الخاصــة بهم
ويؤكــد المــرف بأنــه ال توجــد أي انحرافات جوهرية 	 

بــني قيمــة المكافــآت الممنوحة وسياســة المكافآت 
المعمــول بها.
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ب - المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء المجلس ولجانه ولجنة المراجعة وااللزتام 
خال العام 2021:

جلســات مجلس 
اإلدارة

جلســات لجنة 
المراجعــة وااللزتام

جلســات اللجنة 
لتنفيذية ا

جلســات لجنة 
الرشيحات 
والمكافات

جلســات لجنة 
الحوكمة

جلســات لجنة 
المخاطر

المكافأة 
السنوية 

اإلجمايل اإلجمايل
المدفــوع للعضو 

طبقا للسياســة

ريالريالريالريالالعددريالالعددريالالعددريالالعددريالالعددريالالعدداالسمم

400,000465,000465,000––––––630,000––735,000عبــدهللا بن ســليمان الراجحي1.

400,000500,000500,000––630,000315,000420,000––735,000إبراهيــم بــن محمد الرميح2.

400,000480,000480,000––––630,000315,000––735,000عبدالعزيــز بن خالــد الغفيي3.

630,000400,000480,000480,000––315,000––––735,000خالــد بــن عبدالرحمن القويز4.

400,000435,000435,000––––––––––735,000بــدر بــن محمد الراجحي5.

630,000400,000460,000460,000––––––––630,000عــالء بن شــكيب الجابري6.

400,000455,000455,000––420,000––––––735,000إبراهيــم بن فهــد الغفيي7.

514,247609,247609,247––315,000420,000––735,000525,000رائــد بن عبــدهللا التميمي 8.

630,000400,000490,000490,000––––525,000––735,000حمــزة بن عثمان خشــيم9.

514,247599,247599,247––––––630,000525,000630,000عبداللطيــف بن عىل الســيف 10.

400,000435,000435,000––––––––––735,000ســتيفانو باولــو بريتاميين11.

150,000180,000180,000––––––––630,000--عبــدهللا بن عــىل المنيف 12.

150,000180,000180,000––––––––630,000--وليــد بــن عبدهللا تمريك13.

150,000180,000180,000––––––––630,000--فــراج بــن منصور أبواثنني14.

75375,00028140,00029145,0001260,0001260,0001890,0005,078,4945,948,4945,948,494اإلجمايل

ج - المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعى المكافآت من 
المرف و من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المايل خال عام 2021.

20212020البيان

9,105,8199,060,000الرواتــب والتعويضات

5,068,4664,835,984البدالت

25,257,50018,037,500المكافــآت الدورية والســنوية

1,968,4852,592,819أي تعويضــات أو مزايــا عينيــة أخرى تدفع بشــكل شــهري أو ســنوي

41,400,27034,526,303اإلجمايل 
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مزايا وبرامج الموظفني
يقــدم المــرف لموظفيــه عدد من المزايــا والمكافآت 
خــالل مــدة الخدمــة أو يف نهايتهــا، طبقــاً لنظام العمل 
الســعودي وسياســات المرف. ويحتســب مخصص 
مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفني باســتخدام نموذج 

تقييــم االســتحقاق طبقــاً لنظام العمل الســعودي 
والمتطلبــات التنظيميــة المحليــة. وقــد بلــغ رصيد 

مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة مبلغ 1,198 مليون 
ريال سعودي.

كمــا يمنــح المــرف أســهًما مؤجلة لكبــار موظفيه، 
والذيــن يــرى المــرف أنهم من األصــول البرشية اليت 

يجــب االحتفــاظ بهــا. ويؤدي ذلــك إىل تعزيز العالقات 
الوظيفيــة طويلــة األمــد مــع هــؤالء الموظفني. وال يتم 

المنــح إال بموافقــة مجلــس اإلدارة بنــاًء عــىل توصية من 
لجنــة الرشــيحات والمكافآت.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبر احرازي أو قيد 
احتياطي مفروض عى المرف من الهيئة أو 

من أي جهة إرشافية أو تنظيمية أو قضائية
ال توجــد غرامــات موقعــة مــن قبل هيئة الســوق المالية.

الحوكمة
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قرارات البنك المركزي السعودي الجزائية

الســنة المالية 2020الســنة المالية 2021موضــوع المخالفة

القرارات عدد 
الجزائية

إجمــايل مبلغ
الغرامــات المالية

بالريال الســعودي

القرارات عدد 
الجزائية

إجمــايل مبلغ
الغرامــات المالية

بالريال الســعودي

مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي 
2715,903,000365,819,000الســعودي اإلرشافية

مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي 
74,436,80087,171,110الســعودي الخاصــة بحمايــة العمالء

مخالفــة تعليمــات البنــك المركزي 
12,165,0004273,000الســعودي الخاصــة ببــذل العناية الواجبة 

مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الســعودي الخاصة 
––––بمســتوى أداء أجهــزة الــرف اآليل وأجهــزة نقاط البيع

مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي الســعودي الخاصة 
ببــذل العنايــة الواجبــة يف مكافحة غســل األموال 

اإلرهاب 5795,0001250,000وتمويل 

الغرامات الموقعة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية:

إجمــايل مبلغ الغرامــات المالية
بالريال الســعودي

الســنة المالية موضــوع المخالفة
2021

الســنة المالية 
2020

زيــادة نســبة البنــاء للرافــات اآلليــة وعدم وجود ارتدادات ووجود 
ملصقــات دعائيــة عــىل واجهــات الفروع والرافــات اآللية وعدم وجود 

924,3002,156,600رخصــة لبعــض مواقع المرف.

الحوكمة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات 
الرقابة الداخلية بالمرف، إضافة إىل رأي 

لجنة المراجعة وااللزتام يف مدى كفاية 
نظام الرقابة الداخلية يف المرف

إن اإلدارة التنفيذيــــة للمصــــرف مســــؤولة عــــن 
تصميــــم نظــــام رقابــــة داخليــــة مالئــــم والمحافظــــة 
عليــــه مــــن خــــالل إشــــراف مجلــــس إدارة المصــرف 

المباشــــر حيــــث تــــم تصميــم النظــام للتعامــــل 
بشــــكل مالئــــم مــــع المخاطــــر التــــي قــــد تــــؤدي إلــى 

عــــدم تحقيــــق االهــــداف االســــراتيجية والتشــغيلية 
للمصــــرف. حيــث تبنــت اإلدارة التنفيذيــة يف المــرف 

نظــام رقابــة داخــي متكامل ومالئــم يتماىش مع 
متطلبــات البنــك المركــزي الســعودي. فيمــا يي أبرز 

مكونــات نظــام الرقابــة الداخي للمرف:

قيــام المــرف بإتمــام واعتماد والتطوير المســتمر 	 
لإلطــار العــام للحوكمــة يتــم من خالله إعداد 

وتحديــث األدوات الرقابيــة المناســبة عىل مســتوى 
المــرف وتوضيــح األدوار والمســؤوليات لمختلف 

مســتويات المــرف بمــا يف ذلك مجلس اإلدارة 
واللجــان المنبثقــة عنــه واللجــان اإلدارية األخرى.

مراقبــة أعمــال المرف بشــكل عــام واتخاذ القرارات 	 
الهامــة مــن خــالل لجان تــم تشــكيلها بهدف ضمان 

ســري أعمــال المرف بشــكل مالئم مــن أجل حماية 
وجــودة أصول المرف.

قيــام إدارة المراجعــة بمراقبــة مــدى كفاية اإلجراءات 	 
الرقابيــة بالمــرف واإللــزتام بهــا و اعداد عرض يوضح 

جوانــب الركــز و التطوير.
تقــوم لجنــة الرقابــة الداخلية )ICC( المشــكلة يف 	 

المــرف باعمالهــا المســتمرة بمتابعــة المالحظات 
والعمليــات الرقابيــة يف اإلدارات مثــل المراجعــة 

الداخليــة وااللــزتام والمخاطر وفروقات الحســابات 
وغيهــا مــن اإلدارات والنظــر يف مســتوى التقدم يف 

إقفــال تلــك المالحظــات ووضــع الحلول الي عوائق 
قــد تواجــه إدارات المــرف حيال ذلك.

لــدى المــرف مجموعة من السياســات واإلجراءات 	 
الــيت تحكــم عمــل مختلف أنشــطة المرف، كما 

يعمــل المــرف عىل مراجعة هذه السياســات 
واإلجــراءات بشــكل دوري للتحقــق مــن كفايتها 

وكفاءتهــا ومالءمتهــا ألنشــطة المرف.
تنفــذ معظــم العمليــات التشــغيلية يف المرف بشــكل 	 

آيل مــن خــالل العديــد مــن األنظمة اآللية مما يســاعد 
يف الحــد مــن األخطــاء اليدوية وتقليــل فرص االحتيال.

يتواجــد لــدى المــرف إدارات متخصصة يف 	 
تقييم/مراقبــة نظــم الرقابــة الداخليــة واليت من 

ضمنهــا المراجعــة الداخليــة وإدارة االلزتام وإدارة 
مكافحــة االحتيــال وإدارات المخاطــر المختلفــة.

وجــود لجنــة مراجعــة والــزتام مالئمة ترشف عىل 	 
أعمــال المراجعــني الداخليــني والخارجيــني مما يعزز 

مــن اســتقالليتهما، وترفــع لهــذه اللجنــة وبصفة دورية 
ومنتظمــة تقاريــر عــن مخرجــات مراجعة أعمال 

االدارات واألنشــطة الــيت تقوم بها.
تتــم متابعــة مالحظــات وتقاريــر مجموعــة الرشعية إىل 	 

مهــام لجنــة المراجعــة لتعزيــز اســتقاللية المجموعة 
الرشعية.

متابعــة المعامــالت الهامــة وحاالت األحتيــال والقضايا 	 
القانونيــة وحــاالت الرضيبة والــزكاة واإلفصاحات واي 
مســائل يطلبهــا مجلــس اإلدارة مــن لجنــة المراجعة 

واإللزتام.
يتــم مراجعــة مــدى كفاية ومالءمــة نظام الرقابة 	 

الداخليــة بشــكل مســتمر من قبــل مجموعة 
المراجعــة الداخليــة وفقــا لخطــة ســنوية معتمدة من 
قبــل لجنــة المراجعــة وااللــزتام كما يتــم مراجعة بعض 

جوانــب الرقابــة الداخليــة بشــكل دوري من خالل 
المراجعــني الخارجيــني للمــرف، وكذلــك من خالل 

أعمــال الفحــص الــيت تتــم من قبــل البنك المركزي 
السعودي.
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المراجعة السنوية لماءمة إجراءات 
الرقابة الداخلية

قــام مصــــرف الراجحــــي خــالل العام 2021م ببذل 
كافــــة الجهــــود الممكنــــة لضمــــان مالئمــــة وفاعلية 
نظــــام الرقابــــة الداخليــــة، وذلك بمــــا يتماشــــى مــــع 

المتطلبــــات الصــــادرة عــــن البنك المركزي الســعودي. 
كمــــا ان األنشطة المنفذة خـــالل العـــام 2021م، واليت 

تضمنــت مراجعــــة لكفــــاءة النظــــام الرقابـــي الداخي 
مــن خــالل أعمــال المراجعــة الداخلية و اإللزتام و 
المخاطــر. هــذا و قد أســهمت يف تقديم تأكيـــدات 

معقولـــه لمالئمة الضوابـــط الرقابيـــة الداخليـــة المتبعـــة، 
باإلضافة لتأكيد وجـــود االنظمـــة واالجـــراءات الالزمـــة 
لتحديـــد وتقييـــم المخاطـــر العاليـــة التـــي قـــد يواجههـا 

المصـــرف وطريقة التعامـــل مـــعها وكذلـــك ســـالمة 
تطبيقهــــا، هذا ولــــم يتبيــــن وجــــود نقــــاط ضعــــف 

جوهريــــة تؤثــــر علــــى مالئمــــة نظام الرقابــــة الداخليــــة. 
وعليــه وبنـــاًء علـــى نتائــج اعمــال تقييم نظام الرقابـــة 

الداخليـــة، فـــان مصـــرف الراجحـــي لديـــه نظـام رقابـي 
داخــي كاف ويعمــل بصورة مالئمة وتتـــم مراقبتـــه 
وتعزيزه بشكل مستمر، علمـــا بـــأن أي نظـــام رقابـــة 
داخليـــة مهمـــا بلـــغ مستوى تصميمـــه وفاعليـــته ال 

يمكـــن أن يوفـــر تأكيـــدات مطلقـة.

الجمعية العمومية
يلــزتم المــرف بالمتطلبــات التنظيميــة يف جميــع األمور 

المتعلقــة بالجمعيــات العامــة العاديــة وغــري العادية، 
كمــا يلــزتم المــرف بتوفــري المعلومات الكافيــة لتمكني 

المســاهمني مــن اتخاذ قراراتهم.

البيانــات التاريخيــة للجمعيــات العامــة للمســاهمني 
خالل الســنة المالية:

ســجل الحضور

اجتمــاع الجمعيةاالسمم
العامــة العادية

الثانيــة والثالثني

عبــدهللا بن ســليمان الراجحي1.

إبراهيــم بــن محمد الرميح2.

عــالء بن شــكيب الجابري3.

خالــد بــن عبدالرحمن القويز4.

ســتيفانو باولــو بريتاميين5.

بــدر بــن محمد الراجحي 6.

عبداللطيــف بن عي الســيف 7.

حمــزه بن عثمان خشــيم 8.

عبدالعزيــز بن خالــد الغفيي9.

رائــد بن عبــدهللا التميمي10.

إبراهيــم بن فهــد الغفيي11.
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الخطط والقرارات المهمة والتوقعات 
المستقبلية للمرف

واصــل مــرف الراجحي ريادته لســوق الخدمات 
المرفيــة لألفــراد، ويعــزتم المرف تعزيــز ريادته لهذا 

القطــاع مــن خــالل زيــادة محفظة التمويالت بشــكل عام 
والتمويــل العقــاري بشــكل خاص. كمــا يعزتم المرف 

تعزيــز مكانتــه يف قطــاع الــرشكات و المؤسســات الصغرية 
و المتوســطة مع إســتمرارية االســتثمار يف أحدث 

التقنيــات لضمــان تقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجات 
المرفيــة للعمــالء، إضافــًة إىل توســيع قاعدة العمالء.

وصف لسياسة المرف يف توزيع 
أرباح األسهم

تــوزع أربــاح المرف الســنوية الصافية اليت  )أ( 
تحــدد بعــد خصــم كل المروفات العامة 

والتكاليــف األخــرى وتكويــن االحتياطيات الالزمة 
لمواجهــة الديون المشــكوك فيها وخســائر 
االســتثمارات وااللزتامــات الطارئــة اليت يرى 

مجلــس اإلدارة رضورتهــا بمــا يتفق وأحكام 
نظــام مراقبــة البنــوك وتوجيهــات البنك المركزي 

الســعودي عــىل النحو اآليت:

تحتســب المبالــغ الالزمــة لدفع الزكاة   .1
المقــررة عــىل المســاهمني ويقوم المرف 

بدفــع هــذه المبالغ للجهــات المختصة.

يرّحــل مــا ال يقــّل عن 25% مــن المتبقي   .2
مــن األربــاح الصافية بعــد خصم الزكاة 

لالحتياطــي النظامــي إىل أن يصبــح االحتياطــي 
المذكــور مســاويا ـ عــىل األقــل ـ لرأس المال 

المدفوع.

يخصــص مــن المتبقــي مــن األرباح مبلغ ال   .3
يقــل عــن 5% مــن رأس المال المدفوع، 
بعــد خصــم االحتياطــي النظامي والزكاة 

وذلــك للتوزيــع عــىل المســاهمني طبقاً لما 
يقرحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعية 
العامــة، وإذا كانــت النســبة المتبقيــة من 

األربــاح المســتحقة للمســاهمني ال تكفي 
لدفــع هــذه النســبة فال يجوز للمســاهمني 

المطالبــة بدفعهــا يف الســنة أو الســنوات 
التاليــة وال يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقرر 
توزيــع نســبة مــن األرباح تزيــد عما اقرحه 

اإلدارة. مجلس 

يســتخدم البــايق بعد تخصيــص المبالغ   .4
المذكــورة يف الفقــرات )أ( و )ب( و )ج( أعــاله 

عــىل النحــو الــذي يقرحه مجلس اإلدارة 
وتقــرره الجمعيــة العامة.

يجــوز للرشكــة مــع مراعــاة ما ورد يف الفقرة  )ب( 
)أ( و القواعــد التنظيميــة ذات العالقــة و بعــد 
الحصــول عــىل عــدم ممانعــة البنك المركزي 

الســعودي، توزيــع أربــاح مرحلية بشــكل نصف 
ســنوي أو ربع سنوي.
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وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس إدارة المرف وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم 
القر يف األوراق المالية للمرف أو أي من رشكاته التابعة.

أ - كبار المساهمني:

اســم مــن تعود لــه المصلحة أو م
األوراق التعاقديــة أو

حقــوق االكتتاب

عدد األســهم بداية
العام 2021

عدد األسهم
نهايــة العام 2021

صايف
لتغيري ا

نسبة
لتغيري ا

%

نسبة
لملكية ا

%

المؤسســة العامة 1.
146,623,115240,454,78593,831,67064.009.62للتأمينــات االجتماعيــة

ب - أعضاء مجلس اإلدارة:

اســم مــن تعود لــه المصلحة أو األوراقم
التعاقديــة أو حقــوق االكتتاب

عدد األســهم بداية
العام 2021

عدد األسهم
نهايــة العام 2021

صايف
لتغيري ا

نســبة التغيري
%

54,186,89654,518,389331,4930.61عبــدهللا بن ســليمان الراجحي1.

18.33-)3,835(20,92417,089إبراهيــم بــن محمد الرميح2.

––32,30732,307عبدالعزيــز بن خالــد الغفيي3.

265,0042,041,3901,776,386670.32بــدر بــن محمد الراجحي4.

––––خالــد بــن عبدالرحمن القويز5.

100-)4,000(-4,000عــالء بن شــكيب الجابري6.

––742,742742,742إبراهيــم بن فهــد الغفيي7.

100-)1,538(–1,538رائــد بن عبــدهللا التميمي8.

––1,0001,000عبداللطيــف بن عي الســيف9.

––––حمــزه بن عثمان خشــيم 10.

––––ســتيفانو باولــو بريتاميين11.

الحوكمة

ج - كبار التنفيذيين:

اســم مــن تعود لــه المصلحة أو األوراق م
التعاقديــة أو حقــوق االكتتاب

عدد األسهم
بدايــة العام 2021

عدد األسهم
نهايــة العام 2021

صايف
لتغيري ا

نســبة التغيري
%

40,00444,9914,98712.47صالح عبــدهللا اللحيدان1.

30,35249,69119,33963.72عبدالرحمــن عبــدهللا الفدى2.

97.50-)19,500(20,000500عبدالعزيــز ســعد الرصيص3.

3,0003,000100.00–احمد صالح الســديس4.

100.00-)2,870(–2,870مشــعل مصطفــى الفضل5.

76,02588,86412,83916.89ماجــد صالح الراجحي6.

اجتماعات مجلس اإلدارة

عــدد االجتماعات )7(

العضوم االجتماعاسم 
األول

2021/2/21

االجتماع
الثاين

2021/3/29

االجتماع
الثالث

2021/6/27

االجتماع
الرابع

2021/10/28

االجتماع
الخامس

2021/12/8

االجتماع
السادس

2021/12/15

االجتماع
السابع

2021/12/16

عبــدهللا بن ســليمان الراجحي1.

إبراهيــم بــن محمد الرميح2.

عــالء بن شــكيب الجابري 3.

عبدالعزيــز بن خالــد الغفيي4.

بــدر بــن محمد الراجحي5.

خالــد بــن عبدالرحمن القويز6.

إبراهيــم بن فهــد الغفيي 7.

حمــزه بن عثمان خشــيم8.

رائــد بن عبــدهللا التميمي9.

عبداللطيــف بن عي الســيف10.

ســتيفانو باولــو بريتاميين11.

الحوكمة
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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طلبات المرف لسجل المساهمني

اســباب الطلبتاريــخ الطلبم

الرشكة12021/01/03. إجراءات 

الرشكة22021/01/03. إجراءات 

الرشكة32021/02/03. إجراءات 

الرشكة42021/03/03. إجراءات 

الجمعيــة العامة52021/03/28.

أرباح62021/03/30. ملف 

الرشكة72021/05/04. إجراءات 

الرشكة82021/06/01. إجراءات 

الرشكة92021/07/05. إجراءات 

أرباح102021/07/06. ملف 

الرشكة112021/08/02. إجراءات 

الرشكة122021/08/31. إجراءات 

الرشكة132021/10/03. إجراءات 

الرشكة142021/10/28. إجراءات 

الرشكة152021/11/30. إجراءات 

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يتعامــل المــرف خــالل دورة أعمالــه العادية مع أطراف 

ذوي عالقــة، وتخضــع تلــك المعامــالت مع أطراف ذوي 
عالقــة للضوابــط المنصــوص عليهــا مــن قبل الجهات 
الترشيعيــة المنظمــة يف المملكــة العربيــة الســعودية 

وقــد قــام المــرف باالفصاح عن هــذه التعامالت 
ضمــن اإليضــاح )30( مــن قوائمه الماليــة الختامية 

عــن عــام 2021، وفيما يــي ملخصــاً بطبيعة وأرصدة 
تلــك المعامــالت للســنة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2021 

)جميــع المبالــغ بآالف الرياالت الســعودية(:

األرصــدة النتاجةنــوع التعامل
عــن التعامالت

12,299,607تمويالت وســلف

4,664,225الزتامــات محتملة

376,377حســابات جارية

116,038مســاهمات مستحقة

332,173ذمــم مدينة مقابــل مطالبات

البنوك 253,332أرصدة 

 دخــل مــن التمويل والموجودات 
40,275  الماليــة األخرى

85,394أتعــاب متاجرة

1,061رواتــب ومزايــا الموظفني )تذاكر طريان(

2,119ايجــارات ومصاريف المباين

709,180اشــراكات – وثائــق تأمــني مكتتبة

 المطالبــات المتكبــدة والمبلــغ عنها 
661,300  خالل الســنة

498,565المطالبــات المدفوعة

5,948مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة

104,038مزايــا قصرية األجل

3,679مخصــص مكافــأة نهاية الخدمة

الحوكمة

فيمــا يــي المعلومــات المتعلقــة باألعمــال والعقــود الــيت كان المــرف طرفــاً فيها وكانــت فيهــا مصلحة ألحد أعضاء 
مجلــس اإلدارة أو لكبــار التنفيذييــن أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي مهنهــم والــيت تمــت خالل عام 2021:

1 - العقود التجارية وعقود الخدمات )جميع المبالغ بالريال السعودي(

الطرف ذو م
العالقة

الطــرف المرتبط 
بالطــرف ذو العالقة

لمنصب  ا
يف 

المرف

نــوع االرتباط مع 
الطــرف ذو العالقة

العالقة مبلــغ األعمالالرشوطالمدةنوع 
لعام 2021

رشكة فرسان 1.
للسفر 

والسياحة

عبــد هللا بن 
ن  سليما
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

رشكــة مملوكة 
للعضو

عقــد تقديم 
خدمات 

السفر 
والسياحة

عقد سعري 
لمــدة ســنة واحدة يتجدد 

تلقائيــاً لمــدة مماثلة

رشوط األعمال 
االعتيادية 

بدون 
تفضيالت

942,428

بريين2. بــدر بن محمد رشكة 
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب رئيس 
إدارة  مجلس 

فيها

خدمات 
توريد 
المياه 

المعدنية 
لمعبئة ا

عقد سعري 
لمــدة ســنة واحدة يتجدد 

تلقائيــاً لمــدة مماثلة

رشوط األعمال 
االعتيادية 

بــدون تفضيال

316,497

2 - عقود اإليجار )جميع المبالغ بالريال السعودي(

الطــرف المرتبط الطــرف ذو العالقةم
بالطــرف ذو العالقة

يف  المنصب 
المرف

نــوع اإلرتباط مع 
الطــرف ذو العالقة

العالقة مبلــغ األعمال الرشوطالمدةنوع 
لعام 2021

رشكة محمد 1.
عبــد العزيز 

الراجحي 
وأوالده 

لالستثمار

بــدر بن محمد 
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

 يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

عقــد إيجار مبىن 
اإلدارة اإلقليميــة 

الجنوبية

سبع سنوات 
يتجــدد تلق ائيا 

لمــدة مماثلة

تأجريي 282,373عقد 

رشكة محمد 2.
عبــد العزيز 

الراجحي 
وأوالده 

لالستثمار

بــدر بن محمد 
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

إيجار  عقد 
مكتــب المبيعات 
المبــارشة يف أبها

سبع سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 46,000عقد 

رشكة محمد 3.
عبــد العزيز 

الراجحي 
وأوالده 

لالستثمار

بــدر بن محمد 
الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

عقــد إيجار موقع 
رصاف

خمس سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 40,250عقد 

رشكة عبدهللا 4.
لعثيم  ا

ر لالستثما

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

إيجار  عقد 
موقع رصاف

اربع سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 46,000عقد 

الحوكمة
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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الطــرف المرتبط الطــرف ذو العالقةم
بالطــرف ذو العالقة

يف  المنصب 
المرف

نــوع اإلرتباط مع 
الطــرف ذو العالقة

العالقة مبلــغ األعمال الرشوطالمدةنوع 
لعام 2021

رشكة عبدهللا 5.
لعثيم  ا

ر لالستثما

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

إيجار  عقد 
موقع رصاف

سنة واحدة 
تتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 63,250عقد 

رشكة عبدهللا 6.
لعثيم  ا

ر لالستثما

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

إيجار  عقد 
موقع رصاف

خمس سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 51,750عقد 

رشكة عبدهللا 7.
لعثيم  ا

ر لالستثما

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

إيجار  عقد 
موقع رصاف

تأجرييعرش سنوات 41,400عقد 

رشكة عبدهللا 8.
لعثيم  ا

ر لالستثما

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

 يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

إيجار  عقد 
موقع رصاف

خمس سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 34,500عقد 

رشكة عبدهللا 9.
لعثيم  ا

ر لالستثما

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

 يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

عقــد إيجار فرع 
صلة

خمس سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 230,000عقد 

رشكة عبدهللا 10.
لعثيم  ا

ر لالستثما

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

 يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

عقــد إيجار فرع 
صلة

خمس سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 351,672عقد 

رشكة عبدهللا 11.
لعثيم  ا

ر لالستثما

عبداللطيــف بن 
السيف عي 

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلس 
إدارة فيها

عقــد إيجار فرع 
صلة

خمس سنوات 
يتجــدد تلقائيا 
لمــدة مماثلة

تأجريي 195,500عقد 

الحوكمة

3 - عقود التأمني 

طــرف المرتبط الطــرف ذو العالقةم
بالطــرف ذو العالقة

يف  المنصب 
المرف

نــوع االرتباط مع 
الطــرف ذو العالقة

العالقة مبلــغ األعمالالرشوطالمدةنوع 
لعام 2021

الراجحي 1. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضو 
منصــب عضو 

مجلــس إدارة فيها

اتفاقية 
التأمني 

الشامل 
للبنوك

عقود 
سنوية

بدون أي 
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

9,509,000

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
منصــب عضو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
عضــو الهيئــة الرشعية

الراجحي 2. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضــو منصب 
عضــو مجلس إدارة 

فيها

اتفاقيــة تأمني 
مسؤولية 

المدراء 
والمسؤولني

عقود 
سنوية

بدون أي 
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

3,182,000

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
منصــب عضو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
عضــو الهيئــة الرشعية

الراجحي 3. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضــو منصب 
عضــو مجلس إدارة 

فيها

اتفاقيــة تأمني 
جميــع أخطار 

لممتلكات ا

عقود 
سنوية

بدون أي 
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

3,194,000

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
منصــب عضو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
عضــو الهيئــة الرشعية

الراجحي 4. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضــو منصب 
عضــو مجلس إدارة 

فيها

اتفاقيــة أعمال 
عىل  التأمني 

السيارات

عقود 
سنوية

بدون أي 
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

509,261,000

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
منصــب عضو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
عضــو الهيئــة الرشعية

الحوكمة
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منظــور األعمال
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طــرف المرتبط الطــرف ذو العالقةم
بالطــرف ذو العالقة

يف  المنصب 
المرف

نــوع االرتباط مع 
الطــرف ذو العالقة

العالقة مبلــغ األعمالالرشوطالمدةنوع 
لعام 2021

الراجحي 5. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضــو منصب 
عضــو مجلس إدارة 

فيها

اتفاقيــة تأمني 
االئتمان 

عة  للمجمو
التمويل   –

العقاري

عقود 
سنوية

بدون أي 
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

172,885,000

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
منصــب عضو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
عضــو الهيئــة الرشعية

الراجحي 6. رشكة 
للتأمــني التعاوين

عبــد هللا بن 
ســليمان الراجحي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

يشــغل العضــو منصب 
عضــو مجلس إدارة 

فيها

اتفاقيــة تأمني 
يق  الحر

واألخطار 
اإلضافية 
–التمويل 

العقاري

عقود 
سنوية

بدون أي 
رشوط أو مزايــا 

تفضيلية

11,149,000

عبدهللا  وليد 
لمقبل ا

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
منصــب عضو مجلس 

اإلدارة

صالــح بن عبدهللا 
اللحيدان

كبار 
لتنفيذيين ا

يشــغل كبــري التنفيذيين 
عضــو الهيئــة الرشعية

المدفوعات النظامية
تتكــون المدفوعــات النظاميــة المســتحّقة عــىل المــرف خــالل الســنة من الزكاة المســتحقة عىل المســاهمني 
والرضائــب والمبالــغ المدفوعــة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وتكاليــف إصدار التأشــريات وجوازات 

إلخ. السفر، 

يوضــح الجــدول التــايل تفاصيــل المدفوعــات النظاميــة اليت تمت خالل الســنة:

األسبابوصف مختر2021البيان

مستحقةمدفوعة 
للسداد 

نهاية حىت 
الفــرة المالية
مدفوعة( )غر 

–مدفوعة–2,086,251,442الزكاة

–مدفوعة–82,959,524الرضائب

–مدفوعة–232,796,403رضيبــة القيمــة المضافة

–مدفوعة–277,579,032المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية

–مدفوعة–309,450تكاليف التأشــريات وجوازات الســفر

–مدفوعة–1,917,804رســوم وزارة العمل

الحوكمة

أسس إعداد القوائم المالية 
الموحدة للمرف

يقــوم المــرف بإعــداد قوائمــه المالية الموحدة 
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمدة يف 

المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصدارات 
األخــرى الصــادرة عــن الهيئة الســعودية للمراجعني 

و المحاســبني، و وفقــا ألحــكام نظــام مراقبــة البنوك 
ونظــام الــرشكات المعمــول به يف المملكــة العربية 

الســعودية والنظام األســاس للمرف.

بازل 3 
ينــرش المــرف بيانــات اإلفصــاح الكمي والنوعي 

لديه عىل أســاس ســنوي .ويمكن االطالع عىل هذه 
اإلفصاحــات مــن التقريــر الســنوي للمرف إلفصاح 

بــازل، كمــا أنهــا متوفرة يف الموقــع اإللكروين للمرف 
www.alrajhibank.com.sa

مراجعو الحسابات
خــالل الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمني، تم تعيني 
الســادة مكتــب ايرنســت انــد يونــج ومكتب يك يب ام جي 
الفــوزان ورشكاه كمراجعــني لحســابات المــرف للعام 

المــايل 2021م. وســتعني الجمعيــة العامــة القادمة بإذن 
هللا مراجعــي الحســابات الخارجيــني للعــام المايل 2022 
م، وذلــك بنــاًء عــىل توصيــة لجنــة المراجعة وااللزتام يف 

الشأن. هذا 

المجلــس لــم يوص باســتبدال مراجعي الحســابات 
الخارجــني قبــل نهايــة مــدة التعاقد معهم.

إقرارات مجلس اإلدارة:
يؤكــد مجلــس اإلدارة عــىل أنه وفقــاً للمعلومات 

المتوفــرة لــه، وبنــاءاً عــىل ما ورد ضمــن تقرير مراجع 
حســابات الرشكــة ومعطيــات الســوق الحالية فإنه:

تم إعداد ســجالت الحســابات بالشــكل الصحيح.	 
أن نظــام الرقابــة الداخلية ُأعّد عىل أســس ســليمة 	 

وتــم تنفيــذه بفعالية.
أنه ال يوجد أي شــك يذكر بشــأن قدرة المرف 	 

عىل مواصلة نشــاطه.

الخاتمــة:
يعــّر مجلــس اإلدارة عــن رسوره واعــزتازه بما حققه 

المــرف مــن نتائــج إيجابية خــالل العام 2021، ويرفع 
بهذه المناســبة أســمى آيات شــكره وامتنانه لخادم 
الحرمــني الرشيفــني حفظــه هللا ورعاه، وويل عهده 

حفظــه هللا، ولحكومتنا الرشــيدة.

كمــا يقــدم المــرف شــكره الجزيل لمقــام وزارة المالية 
ووزارة التجــارة والبنــك المركــزي الســعودي وهيئة 

الســوق الماليــة عىل مســاندتهم ودعمهــم المتواصل 
لتطويــر القطــاع المــايل ممــا كان له األثــر والدور الكبري يف 

دعــم االقتصــاد الوطين ونموه.

وينتهــز المجلــس هــذه الفرصــة أيضاً ليعر عن شــكره 
وتقديــره لإلخــوة المســاهمني وعمــالء المرف الكرام 

ومراســليه األعــزاء عــىل دعمهم وثقتهــم وتعاونهم الذي 
كان لــه أثــره يف تحقيــق مزيــد مــن التقدم واالزدهار 

للمــرف، كمــا ينقــل خالص شــكره وتقديــره لجميع 
العاملــني يف المــرف، عــىل جهودهــم المخلصة 

وتفانيهــم يف تأديــة واجبهــم ومهــام عملهم، و الشــكر 
موصــول للســادة أعضــاء الهيئة الرشعيــة عىل جهودهم 

المخلصــة ومســاهمتهم البنــاءة يف أعمــال المرف.

الحوكمة
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تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 
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تطور بيئة المخاطر
يواصــل قطــاع الخدمــات المرفيــة والماليــة يف المملكة 

التعــايف مــن اآلثــار الناجمــة عــن الجائحة يف عام 2021. 
وواصلــت كذلــك التغيــريات يف البيئــة التشــغيلية للقطاع 

المــريف الســعودي، إىل جانــب التطــورات العالمية 
الناشــئة الــيت تعيــق عمل النمــاذج التشــغيلية المرفية 
القديمــة، يف الربــع عــىل عرش جداول أعمــال المخاطر.

وكانــت الرقمنــة ومــا نتــج عنها مــن طلب عىل صقل 
وتعزيــز مهــارات الموظفــني من أبــرز المخاطر اليت 

واجهــت القطــاع يف عــام 2021، وذلــك باإلضافة إىل 
المخاطــر الكامنــة يف الوســاطة المالية، والمنافســة 

القويــة مــن رشكات التقنيــة الماليــة والرشكات 
المنافســة الجديــدة يف الســوق، والتغيريات 

الديموغرافيــة، وزيــادة اللوائــح الخاصــة بأنظمة حماية 
المســتهلك والخصوصيــة، والتهديــدات المتعلقــة 

باألمــن الســيراين، وكذلك زيــادة الركز من األفراد 
والجهــات الرقابية عىل االســتدامة. 

إطار سليم إلدارة المخاطر
يعتــر مــرف الراجحــي االلزتام بقواعــد البنك المركزي 

الســعودي مبــدأً أساســًيا يف مجــال إدارة المخاطر. 
وُيعــرف البنــك المركــزي الســعودي بتطبيقــه المحكم 

والســليم لقواعــد ولوائــح ومعاييــر تحفظية تهدف 
لتعزيــز بيئــة إدارة المخاطــر ذات المســتوى العالمــي يف 
المملكــة، وهــو يواصــل العمل عــىل تطبيق إصالحات 

تنظيميــة تعالــج التغــريات الرسيعــة يف تحــول القطاع 
الناتــج عــن التحــول التقــين والبيئــة التشــغيلية الحالية.

وتماشــًيا مــع لوائــح البنــك المركزي الســعودي، يمتلك 
مــرف الراجحــي إطــاًرا ســليًما إلدارة المخاطر تحت 

إرشاف مجلــس اإلدارة بهــدف تحديــد وتقييــم وقياس 
ومراقبــة المخاطــر وتحديــد إجــراءات التخفيف من 

المخاطــر وإعــداد التقاريــر ذات الصلــة، ممــا يمّكن من 
إدارة هــذه المخاطــر بشــكل اســتبايق تحفظي وفّعال.

تتمثــل األهــداف الرئيســية لمهــام إدارة المخاطر 
بالمــرف يف اآليت: 

تفعيــل سياســات إدارة المخاطــر بالمــرف من خالل 	 
وضــع األنظمــة والعمليات واإلجــراءات المطلوبة.

المســاعدة يف اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بقبول 	 
وتحويــل وتخفيــف المخاطــر والتوصية باألســاليب 

الالزمــة لتحقيق ذلك.
تقييــم مســتوى المخاطــر مقابل حــدود قابلية 	 

المخاطــر المعتمــدة مــن قبل المــرف واليت يمكن 
تحملها بشــكل مســتمر.

تقديــر الخســائر المحتملــة الــيت يمكن أن تنشــأ من 	 
التعــرض للمخاطــر المفرضة.

إجــراء اختبــارات القــدرة عىل تحمل الضغوط بشــكل 	 
دوري وفًقــا للمتطلبــات التنظيميــة.

التأكــد مــن أن المــرف لديــه احتياطات كافية 	 
مــن رأس المــال والســيولة لمواجهة الخســائر غري 

المتوقعــة والوفــاء بااللزتامــات التعاقدية.
دمــج ممارســات إدارة المخاطــر بالمــرف مع خطط 	 

تطويــر وتنفيــذ اســراتيجية المرف.
إضفــاء الطابــع المؤســي عىل ثقافــة المخاطر 	 

القويــة داخــل المــرف بما يف ذلــك تطبيق إجراءات 
المخاطر.  إدارة 

أنواع المخاطر
يتعــرض المــرف بشــكل مســتمر لعدد مــن المخاطر 

التقليديــة الــيت يديرهــا مــن خــالل منظومته القوية إلدارة 
المخاطــر. ويف الوقــت نفســه، تؤثــر العديــد من العوامل 

الخارجيــة والداخليــة عــىل طبيعة ومســتوى المخاطر 
بالمــرف بشــكل مســتمر، حيــث يتم تحديــد وتقييم 

بعــض المخاطــر المســتجدة وحاالت عــدم اليقني مع 
إمكانيــة أن تضعــف هــذه المخاطــر القــدرة عىل توقع 

بيئــة التشــغيل. وبعيــًدا عــن المخاطــر التقليدية، برز 
أمــن تقنيــة المعلومــات والجرائــم الســيرانية باعتباره 

مــن أبــرز مخــاوف مجموعة المخاطــر خالل العام الذي 
يغطيــه التقرير.

 إدارة
المخاطر

مخاطر االئتمان
ال زالــت مخاطــر االئتمــان مــن أكر المخاطــر اليت يتعرض 

لهــا المــرف والمجموعة وأكرها شــيوًعا. وتنشــأ 
مخاطــر االئتمــان بصورة أساســية عن التســهيالت 

االئتمانيــة والنقديــة المقدمــة للعمــالء، والودائع لدى 
البنــوك األخــرى، وبعــض األدوات الماليــة الخارجة عن 

المزانيــة مثــل الضمانــات المتعلقــة بــرشاء وبيع العمالت 
األجنبيــة وخطابــات االعتمــاد، مــع عدم وفاء األطراف 

المقابلــة بااللزتامــات التعاقديــة مع المرف.

وعمــل المــرف، خالل الســنة، عىل الحــد من مخاطر 
االئتمــان لضمــان الحفــاظ عــىل محفظــة تمويل قوية 
مــن خــالل مجموعــة من التدابــري اإلصالحية، بما يف 

ذلــك تقييــم المــالءة االئتمانية للعمالء باســتخدام 
معاييــر كميــة ونوعيــة، والمراجعات الدوريــة للتمويل، 
باســتخدام نمذجــة اإلنــذار المبكــر اليت تمّكن الكشــف 
عــن نقــاط الضعــف يف جودة عمالء الــرشكات، واعتماد 

األتمتــة لتبســيط العمليــات وفــرض رقابــة فّعالة من 
خــالل محــرك اتخــاذ القــرار عىل ســبيل المثال ال الحر.

كمــا أجــرت مجموعــة المخاطر تقييمــات المخاطر 
االئتمانيــة لجميــع أنظمــة الرقابــة بهــدف التأكد من 

عــدم انتهــاك المرف للمبــادئ التوجيهيــة لتمويل 
العمــالء. إىل ذلــك، خضــع نظام طلبــات التمويل إىل 
التحديــث والتطويــر خــالل الســنة مع إضافة مزات 

جديدة أدت إىل تحســني تجربة المســتخدم بشــكل عام 
وتعزيــز االســتفادة مــن قدرات النظام. وجرى تحســني 

درجــة األداء القيــايس مــن حيث التطبيق والســلوك. 
كمــا قدمــت فــرق إدارة العالقــة ووحدة إدارة األصول 
الخاصــة الدعــم لمجموعــة المخاطــر يف التخفيــف من 

حــدة مخاطــر االئتمــان خالل عام 2021.

مخاطر السيولة
قدمــت إدارة الخزينــة بالمــرف أداء اســتباقًيا يف إدارة 

الســيولة اليوميــة خــالل العــام. وأّدى ذلك، باإلضافة إىل 
الدعــم المقــدم مــن الخدمــات المرفية للرشكات، إىل 

تعزيــز سالســة التوقعــات بمســتوى التدفقــات النقدية، 
األمــر الــذي تدعمه سلســلة من التطويــر للنظام.

وعــىل الرغــم مــن النمــو الكبــري للمركز المايل واألصول 
يف عــام 2021، إاّل أن مجموعــة المخاطــر تمّكنــت 

مــن إدارة الســيولة المرفيــة ومخاطــر معدل الربح 
والنســب التنظيميــة لــرأس المال مــع الحفاظ عىل 
هوامــش ربحيــة جيــدة. وقد كان تحســني تكلفة 

التمويــل واإليــرادات المتحققــة أمًرا أساســًيا يف إدارة 
األصــول التحفظيــة لدى المرف. وشــهدت الســنة 
الــيت يغطيهــا التقريــر إدارة المرف للســيولة بشــكل 

أكــر ديناميكيــة وتطــوًرا وتخصيًصــا لدعــم نمو األصول 
المقــرر للمــرف. كمــا ركزت مجموعــة المخاطر عىل 
ضمــان مالءمــة الســيولة من خــالل التأكد من كفاءة 

مزيج المــوارد المالية.

وقــام المــرف بتنويــع مصادر مــوارده المالية خالل 
عــام 2021 لتعزيــز ســبل التخفيــف من حــدة المخاطر، 

واســتحدثت إدارة الخزينــة إثنــني مــن حلول الموارد 
الماليــة المتوافقــة مــع أحكام الرشيعة اإلســالمية يف 

صيغــة ودائــع مهيكلــة ومقايضــات مالية، مــع مجموعة 
مــن المــوارد الجديــدة المقرر استكشــافها يف عام 2022. 

وشــهدت المجموعــة تحــواًل يف ملف المــوارد المالية 
الخــاص بالمــرف يف عــام 2021 نحو المــوارد المالية 

الكليــة مثــل الودائــع ألجــل لدعم نمــو التمويل العقاري، 
وهــي رشيحــة غــري مســتغلة إىل حد كبــري من تمويل 

الســوق اليت ســيتم االســتفادة منها لصالح المرف. 
كما بدأ المرف بتحســني إدارة نســبة الســيولة لديه 

بطريقــة مدروســة، خــالل الســنة، ويعزتم مواصلة 
العمــل عــىل هذا األمر يف العــام المقبل.

إدارة المخاطر
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المخاطر التشغيلية
وافــق مجلــس اإلدارة، يف عــام 2021، عىل سياســة إدارة 

المخاطــر التشــغيلية المؤسســية الحاليــة للمــرف دون 
أي تغيــريات كبــرية لضمــان وجــود بيئــة رقابية كافية 

عــر أعمالــه وأٌقســامه للحفاظ عىل مســتوى مقبول 
مــن المخاطــر المتبقية للســنة.   وتشــمل السياســة 

تنفيــذ أدوات المخاطــر التشــغيلية المصممــة للتقليــل 
أو التخفيــف مــن األخطــاء عىل مســتوى األفراد 

والعمليــات واألنظمــة، ومــا ينجــم عنها من الحوادث 
والخســائر التشــغيلية. 

مخاطر السوق
يف ظــل وجــود العوامــل االقتصادية األساســية مثل 

معــدالت الربــح والتقلبــات يف منتجــات الصناديق 
االســتثمارية الــيت تشــكل خطًرا عــىل األرباح، ينصب 

تركــز المــرف عــىل تنويع اســتثماراته مــن حيث المدة، 
والتصنيــف االئتمــاين باإلضافــة إىل التوزيــع الجغرايف، 

بحيــث يكــون أقــل تأثــًرا وتفاعاًل مع اضطرابات الســوق 
المفاجئــة. ويف عــام 2021، تمحــور التحــدي الرئيي 

للمــرف حــول التقليــل من تقليــل صايف المركز 
المفتــوح للعمــالت األجنبيــة خاصــة بالدوالر األمرييك. 

وشــهدت الســنة انخفاًضــا بمقــدار 1.5 ضعًفا يف رقم 
تــداول العمــالت األجنبيــة للمــرف، وانخفاًضا كبرًيا 

بمقــدار 5.5 ضعــف يف صــايف المركــز المفتــوح للعمالت 
األجنبيــة الــذي تحقــق من خالل الدخــول يف مقايضات 
العمــالت باإلضافــة إىل بــدء صفقــات مبارشة يف دفرنا 

الخاص باالســتثمارات االســمية.

مخاطر الركز
ســاهم التنــوع الجغــرايف للمــرف وثقة ووالء قاعدته 

المتنوعــة مــن العمــالء، الــيت تمتد عــر بلدان عديدة 
وقطاعــات مختلفــة وبمحافــظ مختلفــة األحجام، يف 

التخفيــف مــن مخاطــر الركــز من خــالل توفري قدر أكر 
مــن االســتقرار يف مواجهــة التأثــريات الخارجية. ولم 

يتعــرض المــرف ألي مخاطــر تركز رئيســية خالل الســنة. 

المخاطر األمنية
بــدأت مجموعــة المخاطــر بتنفيــذ مجموعة 

مــن التطويــرات بهــدف الحد مــن مخاطر األمن 
الســيراين خــالل الســنة من خــالل تفعيل برنامج 

إدارة أمــن المعلومــات بمــرف الراجحــي. وللحفاظ 
عــىل مســتوى الــزتام كامل لقواعــد وتعليمات 

البنــك المركــزي الســعودي والهيئــة الوطنية لألمن 
الســيراين، يلــزتم الرنامــج بالمعاييــر واألنظمة الدولية 

المعتمــدة إلدارة األمــن الســيراين مثــل معيار آيزو 
27001، وأنظمــة بطاقــات الدفــع ومعايير أمــن البيانات 

)PCI-DSS( وأنظمــة التحويــالت الماليــة اإللكرونية 
مثــل ســويفت وخدمة رسيع.

وخــالل الســنة، جرى تطويــر برنامج إدارة أمن 
المعلومات واســتحداث االســراتيجيات، والسياســات، 

وأنظمــة الرقابــة الداخليــة الالزمــة لتعزيز الكفاءة 
والرسيــة والزناهــة يف عمليــات تقنيــة المعلومات يف 

المــرف وقــدرات المراقبــة، وتعزيــز ثقة العمالء 
والجهــات الرقابيــة بشــأن جودة األمن الســيراين يف 
المــرف، باإلضافــة إىل القدرة عــىل إدارة البيانات 

الرسيــة وأصــول تقنيــة المعلومــات. وعمل الرنامج 
عــىل تمكــني مجموعــة المخاطــر لتنظيــم البنية 

التحتيــة للمــرف، وتوســيع نطــاق المقاييس األمنية 
وتعزيزهــا يف األقســام التشــغيلية المزتايــدة يف المرف.

ممارسات إدارة المخاطر
يــرأس رئيــس إدارة المخاطر فريــق مجموعة 

المخاطــر، ويعمــل هــذا الفريق ضمن أطر وسياســات 
المخاطــر المعتمــدة مــن قبل مجلس اإلدارة، وتشــمل 

صالحياتــه إلدارة المخاطــر عــىل مســتوى عمليات 
المــرف بشــكل عــام. ويتضمن تقاريــر المجموعة 

إىل مجلــس اإلدارة واللجــان المختصــة، كل مــا يتعلــق 
بمخاطــر االئتمــان وجــودة أصول المحفظــة، والمخاطر 

التشــغيلية، ومخاطــر الســيولة، ومخاطر الســوق، 
ومخاطــر الســمعة، ومخاطــر التقنية واألمن الســيراين، 
باإلضافــة إىل مهــام أخــرى عديدة. وواصلــت مجموعة 

إدارة المخاطر

المخاطــر بوضــع حــدود للمخاطر من خــالل تقييم 
تقبــل المــرف للمخاطــر، وتحديــد المخاطــر وأثرها عىل 

عمليــة تحقيــق القيمــة للمــرف بدقة، وإدارة هذه 
المخاطــر بحكمــة وواقعيــة بهــدف االســتمرار يف تحقيق 

الربحيــة واســتدامة العائدات للمســاهمني.

 كمــا تدعــم لجنــة إدارة المخاطــر التابعــة لمجلس 
اإلدارة )BRMC( المجلــس يف جهــوده ودوره يف 

اإلرشاف عــىل أداء المــرف بمــا يتمــاىش مع قدرته 
عــىل تقبــل للمخاطــر وقد جــرى تحديث ميثــاق اللجنة 

لاللــزتام بالئحــة حوكمــة الــرشكات الجديدة الصادرة 
عــن البنــك المركزي الســعودي خالل الســنة اليت 

يغطيهــا التقرير.

 وُيغطــى إطــار عمــل إدارة المخاطــر بالمرف من 
خــالل عمليــة التقييــم الداخــي لكفاية رأس المال 

)ICAAP(، وتفاصيــل قابليــة المــرف للمخاطــر ونهج 
إدارة المخاطــر باإلضافــة إىل ضوابــط المخاطــر األولية، 

وُيرفــع تقريــر عمليــة التقييــم الداخــي لكفاية رأس المال 
إىل البنك المركزي الســعودي عىل أســاس ســنوي بعد 

مراجعتــه مــن قبــل لجنــة إدارة المخاطر واعتماده 
مــن مجلــس اإلدارة. كمــا تراجع لجنــة إدارة المخاطر 
وتقــدم التوصيــات إىل المجلــس بشــأن خطــة التقييم 

الداخليــة لكفايــة الســيولة، والــيت ُتقــدم أيًضا إىل البنك 
المركزي الســعودي عىل أســاس ســنوي. وُتراجع اللجنة 

سياســة االئتمــان والمخصصــات، وسياســات المخاطر 
التشــغيلية، وبيانــات قابليــة المخاطــر، وسياســات مخاطر 

الســوق والســيولة، وسياســة أمن المعلومات الخاصة 
بالمــرف، مــن قبــل لجنــة إدارة المخاطر، واليت تقوم 

مــن جانبهــا بتقديــم توصياتهــا إىل مجلس اإلدارة 
للموافقــة عليها.

 )ALCO( وقــد شــهد دور لجنــة األصول والخصوم
تطــوًرا مــن مفــوض عــن مجلس اإلدارة الذي يقوم 

بتحديــد وقيــاس وإدارة مخاطــر الســيولة يف المرف، 
إىل لجنــة توجيهيــة للجنــة المتعامــل األويل ولجنــة 

التقييــم يف عــام 2021. ويف إطــار دورهــا الجديد، تقدم 
اللجنــة اإلرشاف عــىل األنشــطة ذات العالقــة، والقرارات 

والتوصيــات للجنــة المتعامــل األويل ولجنــة التقييــم.
 

التصنيف االئتماين
عــزز مــرف الراجحي ســمعته خالل الســنوات الماضية 
مــن خــالل حصولــه عــىل تصنيفات ائتمانية مســتقرة أو 
إيجابيــة مــن وكاالت التصنيــف الدوليــة عــىل الرغم من 

التحديــات االقتصاديــة والجيوسياســية. التصنيفــات 
االئتمانيــة للســنة الــيت يغطيهــا التقرير: 

لتصنيفوكالــة التصنيف التوقعاتا

تحديــث عام 2021إيجايبBBB+ســتاندرد آند بورز

تحديــث عام 2021مستقرA1موديز

تحديــث عام 2021مستقرA-فيتش

ــال انتليجنس تحديــث عام 2022مستقرA+كابيت

إدارة المخاطر
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النظرة المستقبلية
عــىل ضــوء التطــورات التقنية الســائدة اليت تجاوزت 

صدمــات االقتصــاد الــكّي بســبب الجائحة يف عام 
2021، ستســتمر البنــوك يف التعامــل مــع تزايــد اللوائح 

واألنظمــة واتســاع نطاقهــا وتركزهــا، مما يعطي 
أهميــة إضافيــة لمجموعــة المخاطــر يف المرف 
ووظائــف الحوكمــة وإدارة المخاطر. وســيواصل 

المــرف مراقبــة محافظــه االســتثمارية عن كثب، 
ال ســيما تلــك الــيت تندرج ضمــن برنامج البنك 

المركزي الســعودي لتأجيل ســداد األقســاط، مع 
إعــادة معايــرة سياســاته وأطره وأدواته األساســية يف 

إطــار جهــوده لتحقيق توقعات المســاهمني.

وســريكز المــرف خــالل العام المقبل عــىل المراجعة 
األساســية لســجل التــداول وإطار عمــل لجنة بازل 
لمخاطــر الســوق، حيث ســيقوم بإجــراء مراجعاته 

بالتــوازي مــع هــدف اإلطار المنقح الذي ســُيطلق يف 
عــام 2023. وبمــا أن مجموعــة الخزينة بــدأت عملها 

بشــأن منتجــات المشــتقات الماليــة والمنتجات 
المهيكلــة، ســيكون ضمــان بيانات الســوق الثابتة 

والتقييــم أمــًرا بالــغ األهميــة لتقييــم احتياطيات 
المرف من رأس المال عىل أســاس مســتقبي.

ويف ظــل التحــول الواضــح نحــو العمالء الذين ال 
يحولــون رواتبهــم عىل حســاب يف المرف، وهو 
اتجاه يف الســوق يعتمد بشــكل كبري عىل ســلوك 

الفــرد، ســيكون البنــك ملزتًمــا بالتغيــريات المتكررة يف 
اللوائــح التنظيميــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بتوجيهات 

تمويــل األفــراد وتحديــد المخصصــات يف عام 2022.

ومــن المتوقــع أن يتواصل نمــو الهجمات 
والتهديــدات الســيرانية يف العــام المقبــل، وهي 
تــراوح مــن هجمــات الهندســة االجتماعية اليت 

تســتهدف االفــراد لكشــف المعلومــات الرسية، إىل 
هجمــات برمجيــات الفديــة، حيــث يتــم التهديد بنرش 
البيانــات الشــخصية أو حجبهــا مقابــل طلــب الفدية. 

وعليه، ســيواصل المرف التحســني االســتبايق 
لرنامــج إدارة أمــن المعلومــات يف مــرف الراجحي 

لمواجهــة التهديــدات الناشــئة يف عــام 2022 لضمان 
التخفيــف مــن مخاطر األمن الســيراين.

عــالوة عــىل ذلــك، سيســتثمر البنك يف تطوير 
نظــام إدارة المخاطــر التشــغيلية المؤسســية يف 

العــام المقبــل، وتحســني فعاليتــه لضمان حفاظه 
عــىل معاييــر الحوكمــة والرقابة وإعــداد التقارير يف 

إدارة المخاطــر، وبشــكل خــاص بمــا يتوافق مع 
المبــادئ التوجيهيــة الــيت قدمهــا البنك المركزي 

الســعودي مؤخًرا بشــأن ”حســاب المخاطر 
الرأســمالية والتشــغيلية“.

وسيســتمر تحديــث السياســات واإلجراءات 
األساســية للمــرف ســنويًا لتعزيــز وظيفة إدارة 

المخاطــر وفًقــا ألفضل الممارســات وضمان 
االلــزتام بسياســات المرف والجهــات الرقابية. 

إدارة المخاطر
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 تقرير مراجعي 
الحسابات المستقلني

تقرير مراجعي الحسابات المستقلني حول مراجعة القوائم المالية الموحدة إىل السادة 
مساهمي رشكة الراجحي المرصفية لالستثمار الموقرين )رشكة مساهمة سعودية(

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الرأي

لقــد قمنــا بمراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة لركــة الراجحــي المرصفية لالســتثمار )"المرصف"( والــركات التابعة 
لــه )يشــار إليهــم مجتمعــن بـــ "المجموعــة"(، والــي تشــتمل عــى قائمة المركــز المايل الموحدة كما يف 31 ديســمرب 

2021 وقائمــة الدخــل الموحــدة وقائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وقائمــة التغريات يف حقوق المســاهمن 
الموحــدة وقائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة يف ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حول القوائــم المالية 

الموحــدة وملخصــاً للسياســات المحاســبية الهامة.

 يف رأينــا، أن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بعــدل، مــن كافــة النواحــي الجوهرية، المركــز المايل الموحد 
للمجموعــة كمــا يف 31 ديســمرب 2021، وأدائهــا المــايل الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة يف 

ذلــك التاريــخ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المــايل المعتمــدة يف المملكــة العربيــة الســعودية والمعايير واإلصدارات 
األخــرى الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبن )يشــار إليهــا جميعاً بـــ "المعايير الدوليــة للتقرير 

المــايل المعتمــدة يف المملكــة العربية الســعودية"(.

أساس الرأي
تمــت مراجعتنــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة يف المملكــة العربيــة الســعودية.  إن مســؤوليتنا بموجــب 

تلــك المعاييــر تــم توضيحهــا بالتفصيــل يف قســم "مســؤوليات مراجعــي الحســابات حــول مراجعة القوائــم المالية 
الموحــدة" يف تقريرنــا.  إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وذلــك وفقــاً لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمدة يف 

المملكــة العربيــة الســعودية ذات الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة، كمــا أننــا الزتمنــا بمســئولياتنا األخالقية 
 االخــرى وفقــاً لتلــك القواعــد. باعتقادنــا أن أدلــة المراجعــة الــي حصلنــا عليهــا كافية ومالئمة ألن تكون أساســا 

رأينا. إلبداء 

أمور المراجعة الرئيسية
إن أمــور المراجعــة الرئيســية هــي تلــك األمــور الــي كانــت، بحســب حكمنــا المهين، لهــا أهمية بالغــة أثناء مراجعتنــا للقوائم 
الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة.  لقــد تــم تنــاول هــذه األمــور يف ســياق مراجعتنا للقوائــم المالية الموحــدة ككل، وعند 

تكويــن رأينــا حولهــا، وال نقــدم رأيــاً منفصــال حــول تلــك األمــور. وفيما يــي وصفاً لكل أمر مــن أمور المراجعة الرئيســية 
وكيفيــة معالجته: 

كيــف تناولــت مراجعتنــا أمــر المراجعة الرئييسأمــر المراجعة الرئييس

مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعة مقابــل التمويل
كمــا يف 31 ديســمرب 2021، بلــغ إجمــايل تمويــل المجموعة 

462,028.8 مليون ريال ســعودي )2020: 323,183.5 
مليــون ريــال ســعودي(، جنــب مقابلها مخصص خســائر 

ائتمــان متوقعــة قــدره 9,198.1 مليون ريال ســعودي 
)2019: 7,471.3 مليون ريال ســعودي(.

 لقــد اعتربنــا هــذا كأمــر مراجعة رئيــيس، نظراً ألن تحديد 
خســائر االئتمــان المتوقعــة يتطلــب من اإلدارة إجراء 

أحــكام وتقديــرات هامــة، وله أثر جوهــري عى القوائم 
الماليــة الموحــدة للمجموعــة. عــالوة عــى ذلك، ال تزال 

جائحــة كوفيــد19- تشــكل تحديات لألعمــال التجارية، 
وبالتــايل زيــادة مســتويات عــدم التأكد واألحــكام المطلوبة 

لتحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة وفقــاً لمتطلبات 
المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 9 - "األدوات المالية". 

تشــمل النواحــي الرئيســة لألحــكام ما يي:

تصنيــف التمويــل ضمــن المراحــل 1 و2 و3 اســتناًدا إىل   .1
تحديد:

التعرضــات الــي تشــتمل عــى زيادة جوهرية يف  ) أ( 
مخاطــر االئتمــان منذ نشــأتها، و

التعرضــات المنخفضــة بشــكل فردي/المتعرثة. ) ب( 

قمنــا بالحصــول عــى فهــم لتقييــم اإلدارة لمخصص 	 
خســائر االئتمــان المتوقعــة فيمــا يتعلــق بالتمويل 
وتعديالتــه، بمــا يف ذلــك طريقــة التصنيف الداخي 

والسياســة المحاســبية والمنهجيــة الخاصــة بالمجموعــة، 
فضــاًل عــن أي تغيــريات رئيســية تم إجراؤها خالل الســنة.

قمنــا بمقارنــة السياســة المحاســبية الخاصــة بالمجموعة 	 
ومنهجيــة مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعة مع 

المتطلبــات الــواردة يف المعيــار الــدويل للتقريــر المايل 9.
قمنــا بتقييــم تصميــم وتطبيــق واختبــار فعاليــة الضوابط 	 

الرقابيــة الرئيســية )بمــا يف ذلــك الضوابــط الرقابية العامة 
لتقنيــة المعلومــات وتطبيقاتهــا( فيمــا يتعلــق بـ:

نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة )بما يف ذلك   	
الحوكمــة المتعلقــة بمراقبــة النمــاذج والتحقــق منها 
خــالل الســنة، والتعديــالت للنمــوذج الي تم اجراؤها 

خــالل الســنة واعتمــاد المدخالت واالفرتاضات 
الرئيســية والمخصصــات اإلضافيــة للنمــوذج، إن 

وجدت(،
تصنيــف التمويــل إىل المراحــل 1 و 2 و 3 والتحديــد   	

المنتظــم للزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتمان، 
وتحديــد التعــرث/ التعرضــات المنخفضة بشــكل فردي، 
أنظمــة وتطبيقــات تقنيــة المعلومــات الي تقــوم عليها   	

نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعة، و 
إدخــال البيانــات يف نماذج خســائر االئتمــان المتوقعة.  	
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كيــف تناولــت مراجعتنــا أمــر المراجعة الرئييسأمــر المراجعة الرئييس

قامــت المجموعــة بتطبيــق أحــكام إضافيــة لتحديد   
وتقديــر احتماليــة الجهــات المقرتضــة الــي قد تكون 

مــرت بزيــادة جوهريــة يف مخاطــر االئتمان، عى الرغم 
مــن برامــج الدعــم الحكوميــة الي أدت إىل تأجيل 

ســداد األقســاط لبعــض الرائح من الطــرف المقابل. 
لــم يتــم اعتبــار تأجيل ســداد األقســاط يف حد ذاته عى 
أنــه قــد تســبب يف زيــادة جوهريــة يف مخاطر االئتمان.  
االفرتاضــات المســتخدمة يف نمــاذج خســائر االئتمان   .2

المتوقعــة لتحديــد احتمــال التعرث عن الســداد، 
والخســارة يف حالــة التعــرث عن الســداد، والتعرض عند 

التعــرث عــن الســداد، بمــا يف ذلك عى ســبيل المثال 
ال الحــرص تقييــم الوضــع المايل للطــرف المقابل، 

والتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة، ووضع 
وإدراج االفرتاضــات المســتقبلية وعوامــل االقتصاد 

الــكي والســيناريوهات المرتبطــة بهــا واالحتماالت 
المتوقعة.

الحاجــة إىل إثبــات مخصصــات إضافية الحقة   .3
باســتخدام األحــكام االئتمانيــة الصــادرة عن الخرباء 

لتعكــس كافــة عوامــل المخاطــر ذات الصلة باســتمرار 
جائحــة كوفيــد19- الــي قد ال يتم تســجيلها بواســطة 

نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعة..

فيمــا يتعلــق بعينــة مــن العمالء، قمنــا بتقييم: 	 
درجــات التصنيــف الداخــي المحــددة من قبل اإلدارة   	

بنــاًء عــى نمــاذج التصنيف الداخــي بالمجموعة، 
وأخذنــا درجــات التصنيــف المحــددة يف االعتبار يف 

ضــوء ظــروف الســوق الخارجيــة ومعلومات القطاع 
المتوفــرة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتأثريات جائحة 

كوفيــد19-، كمــا قمنــا بتحديــد أنها كانــت متوافقة مع 
درجــات التصنيــف المســتخدمة كمدخــالت يف نماذج 

خســائر االئتمــان المتوقعة.
عمليــات احتســاب اإلدارة لخســائر االئتمــان المتوقعة.  	

فيمــا يتعلــق بعينــة مــن التمويــل ، قمنــا بتقييــم تقديرات   	
اإلدارة للتدفقــات النقديــة القابلــة لالســرتداد ، بمــا يف 

ذلــك تأثــري الضمانات ومصادر الســداد األخرى، إن 
وجدت.

قمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة ضوابط المجموعة بشــأن 	 
تحديــد الزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتمان و"التعرث" 

وتحديــد التعرضــات "المنخفضــة بشــكل فردي"، 
وتصنيفــات المراحــل الناتجــة. إضافــة إىل ذلك، وفيما 

يتعلــق بعينــة مــن التعرضــات، قمنــا بتقييــم مدى مالءمة 
التصنيــف المرحــي المقابــل لمنشــآت التمويــل مع الرتكزي 
بشــكل خــاص عــى العمــالء العاملــن يف القطاعات األكرث 
تــرًرا مــن جائحــة )COVID-19( ، ال ســيما أولئك الذين 

ال يزالــون مؤهلــن لتأجيــل األقســاط بموجب برامج 
الدعــم الحكومــي المســتندة إىل تعاميــم البنــك المركزي 

الســعودي )"ســاما"( ذات الصلــة والــي تحدد معايير 
التعريــف كمــا يف 31 ديســمرب 2021. 

كيــف تناولــت مراجعتنــا أمــر المراجعة الرئييسأمــر المراجعة الرئييس

أدى تطبيــق هــذه األحــكام، ال ســيما يف ضــوء جائحة 
جائحــة كوفيــد19-، إىل زيــادة عدم التأكد مــن التقديرات 
المتعلقــة باحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة، وبالتايل 

أثــر عــى مخاطــر المراجعــة المرتبطــة بها كما يف 31 ديســمرب 
.2021

أنظــر ملخــص إيضــاح السياســات المحاســبية الهامة )3 
و )5( بشــأن االنخفــاض يف قيمــة الموجــودات المالية؛ 
وإيضــاح )2 د )1( الــذي يتضمــن اإلفصــاح عن األحكام 

والتقديــرات واالفرتاضــات المحاســبية الهامــة المتعلقة 
بخســائر انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة ومنهجية 

تقييــم االنخفــاض المســتخدمة مــن قبــل المجموعة؛ 
وإيضــاح 7-2 الــذي يتضمــن اإلفصــاح عن االنخفاض يف 
قيمــة التمويــل؛ وإيضــاح 27-1 أ( لالطالع عــى تفاصيل 

تحليــل جــودة االئتمــان واالفرتاضات الرئيســية والعوامل 
الــي تــم أخذهــا يف االعتبــار عند تحديد خســائر االئتمان 

المتوقعــة؛ وإيضــاح 39 بشــأن تأثــري جائحــة كوفيد19- عى 
خســائر االئتمــان المتوقعة.

قمنــا بتقييــم إجــراءات الحوكمــة الي وضعتهــا المجموعة 	 
والعوامــل النوعيــة الــي أخذتهــا المجموعــة بعن االعتبار 

عنــد تطبيــق المخصصــات اإلضافيــة أو إجــراء أي تعديالت 
عــى مخرجــات نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعة نظراً 

للقيــود عــى البيانــات أو النمــوذج أو أي يشء آخر.
قمنــا بتقييــم مــدى معقولية االفرتاضات األساســية 	 

المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة يف نموذج خســائر 
االئتمــان المتوقعــة بمــا يف ذلــك االفرتاضات المســتقبلية، 

مــع مراعــاة حالــة عدم التأكــد والتقلبات الي تشــهدها 
الســيناريوهات االقتصاديــة نتيجــة جائحــة كوفيد19-.  

قمنــا باختبــار مــدى اكتمــال ودقة البيانات الي تســتند 	 
إليهــا عمليــات احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة كما يف 

31 ديســمرب 2021.
قمنــا، حيثمــا يقتــي ذلــك، باالســتعانة بالمتخصصن 	 

لدينــا لمســاعدتنا يف مراجعــة عمليــات االحتســاب يف 
النمــوذج، وتقييــم المدخــالت وتقييم مــدى معقولية 
االفرتاضــات المســتخدمة يف نمــوذج خســائر االئتمان 

المتوقعــة، وبالتحديــد متغــريات االقتصــاد الكي 
والســيناريوهات االقتصاديــة المســتقبلية واألوزان 

المرجحــة باالحتماالت.
قمنــا بتقييــم مــدى كفايــة االفصاحات يف القوائــم المالية 	 

الموحدة. 
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المعلومات األخرى المدرجة يف تقرير المجموعة السنوي لعام 2021
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى.  تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات المدرجة يف تقرير 

المجموعــة الســنوي لعــام 2021، بخــالف القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مراجعــي الحســابات حولها.  مــن المتوقع 
أن يكــون التقريــر الســنوي متاحــاً لنــا بعــد تاريــخ تقرير مراجعي الحســابات هذا.

إن رأينــا حــول القوائــم الماليــة الموحــدة ال يغطــي المعلومــات األخــرى، كمــا أننــا ال ولن نبدي أي من أشــكال 
التأكيــدات حولها.

وفيمــا يتعلــق بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومات األخــرى الموضحة أعاله، 
عندمــا تكــون متاحــة، وعنــد القيــام بذلــك، نأخــذ بعــن االعتبار مــا إذا كانت المعلومات األخرى غري متســقة بشــكل 

جوهــري مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو المعلومــات الــي حصلنــا عليهــا خــالل المراجعة، أو يظهــر أنها محرفة 
بشــكل جوهري.

 عندمــا نقــرأ المعلومــات األخــرى ويتبــن لنــا وجــود تحريــف جوهري، فإنــه يتعن علينا إبــالغ المكلفــن بالحوكمة 
بذلك.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفني بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقا للمعاييــر الدوليــة للتقرير المايل 

المعتمــدة يف المملكــة العربيــة الســعودية، ومتطلبــات نظــام الــركات ونظــام مراقبــة البنــوك يف المملكة العربيـــة 
الســعودية والنظــام األســايس للمــرصف، كمــا أن اإلدارة مســؤولة عــن أنظمــة الرقابة الداخليــة الي تراها رضورية 

إلعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن تحريٍف جوهري، ناتــج عن غش أو خطأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن اإلدارة مســؤولة عــن تقييم مقــدرة المجموعة عى االســتمرار يف العمل 
وفقــا لمبــدأ االســتمرارية واإلفصــاح، حســبما هــو مالئــم، عــن األمور ذات العالقة بمبدأ االســتمرارية واســتخدام مبدأ 

االســتمرارية مــا لــم تعــزتم اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو عــدم وجــود بديــل حقيقي بخالف ذلك.

إن المكلفــن بالحوكمــة مســؤولون عــن اإلرشاف عــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة يف المجموعة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا يف الحصــول عــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة من تحريٍف 
جوهــري، ناتــج عــن الغــش أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراجعــي الحســابات الذي يتضمــن رأينا.  إن التأكيــد المعقول 
هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمــن بــأن المراجعــة الي تم القيــام بها وفقــا للمعايير الدوليــة للمراجعة 

المعتمــدة يف المملكــة العربيــة الســعودية، ستكشــف دائمــاً عــن تحريــف جوهــري عنــد وجوده.  تنشــأ التحريفات عن 
الغــش أو الخطــأ وُتَعــد جوهريــة، بمفردهــا أو يف مجموعهــا، إذا كان يتوقــع بشــكل معقــول بأنهــا ســتؤثر عى القرارات 

االقتصاديــة الــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء عى هــذه القوائــم المالية الموحدة.

وكجــزء مــن المراجعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة يف المملكــة العربيــة الســعودية، فإننا نمارس 
الحكــم المهــين ونحافــظ عــى نزعــة الشــك المهين خــالل المراجعة. كمــا قمنا بـ:

تحديــد وتقييــم مخاطــر وجــود التحريفــات الجوهريــة يف القوائــم الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناتجه عن الغش 	 
أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات المراجعــة لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول عى أدلــة مراجعة كافية 

ومالئمــة ألن تكــون أساًســا إلبــداء رأينــا.  يعــد خطــر عــدم اكتشــاف أي تحريــف جوهري ناتج عــن الغش أعى من 
الخطــر الناتــج عــن الخطــأ، ألن الغــش قــد ينطــوي عــى تواطــؤ أو تزوير أو حــذف متعمد أو إفــادات مضللة أو تجاوز 

إلجراءات الرقابــة الداخلية.
الحصــول عــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، من أجــل تصميم إجــراءات مراجعة مالئمة 	 

وفقــا للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء رأي حول فاعليــة أنظمة الرقابــة الداخليــة بالمجموعة.
تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحات 	 

ذات العالقــة الــي قامــت بها اإلدارة.
اســتنتاج مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية، واســتناداً إىل أدلــة المراجعــة الي تم الحصــول عليها، 	 

فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري يتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثري شــكاً كبرياً حول مقــدرة المجموعة 
عــى االســتمرار يف العمــل وفقــا لمبــدأ االســتمرارية.  وإذا مــا اســتنتجنا وجــود عدم تأكــد جوهري، يتعــن علينا لفت 

االنتبــاه يف تقريرنــا إىل اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة يف القوائــم الماليــة الموحــدة، وإذا كانــت تلــك اإلفصاحات 
غــري كافيــة، نقــوم بتعديــل رأينــا.  تســتند اســتنتاجاتنا إىل أدلــة المراجعــة الــي تم الحصــول عليها حىت تاريــخ تقريرنا. 
ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إىل توقــف المجموعة عن االســتمرار يف العمل وفقاً 

لمبدأ االســتمرارية.
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تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الموحــدة، بمــا يف ذلك اإلفصاحــات، وفيما إذا كانت 	 
القوائــم الماليــة الموحــدة تظهــر المعامــالت واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقق عرضاً عادال.

الحصــول عــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومالئمــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المالية للمنشــآت أو األنشــطة التجارية 	 
ضمــن المجموعــة، إلبــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة.  ونحن مســؤولون عــن التوجيه واإلرشاف وأداء 

عمليــة المراجعــة للمجموعــة.  ونظــل المســؤولون الوحيديــن عــن رأينــا يف المراجعة.

نقــوم بإبــالغ المكلفــن بالحوكمــة – مــن بــن أمــور أخرى – بشــأن النطــاق والتوقيــت المخطط للمراجعــة والنتائج 
الهامــة للمراجعــة، بمــا يف ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة يف أنظمــة الرقابــة الداخلية تم اكتشــافها خــالل مراجعتنا.

كمــا نقــوم بزتويــد المكلفــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد بأننــا الزتمنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلة باالســتقاللية، 
وإبالغهــم بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى الــي قــد يعتقــد بأنها تؤثر بشــكل معقول عــى اســتقالليتنا، وتقديم ضوابط 

االلــزتام ذات العالقــة، إذا تطلــب ذلك.

ومــن األمــور الــي يتــم إبالغهــا للمكلفــن بالحوكمــة، فإننــا نحــدد تلك األمــور الي كانت لهــا أهمية بالغــة أثناء مراجعة 
القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة يف 31 ديســمرب 2021، واعتبارهــا أمــور مراجعــة رئيســية.  ســنقوم بتبيان 
هــذه األمــور يف تقريرنــا مــا لــم تحظــر األنظمــة والقوانــن اإلفصــاح العلــين عن هذا األمــر، أو عندما، يف ظروف نادرة 

للغايــة، نــرى أن األمــر ال ينبغــي اإلبــالغ عنــه يف تقريرنــا بســبب التبعــات الســلبية لإلبــالغ والي تفوق - بشــكل معقول - 
المصلحــة العامــة مــن ذلك اإلبالغ.

التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى 
بنــاء عــى المعلومــات الــي حصلنــا عليهــا، لــم يلفــت انتباهنــا مــا يدعونا إىل االعتقــاد بأن المجموعــة لم تلزتم، من 

جميــع النواحــي الجوهريــة، بمتطلبــات نظــام الــركات ونظــام مراقبــة البنــوك يف المملكــة العربية الســعودية والنظام 
األســايس للمــرصف فيمــا يتعلــق بإعداد وعــرض القوائــم المالية الموحدة.

إرنســت ويونغ للخدمــات المهنية 
ص.ب 2732

الرياض 11461
المملكــة العربية الســعودية

يك يب ام جــي لالستشــارات المهنية
ص.ب 92876
الرياض 11663

المملكــة العربية الســعودية

راشــد سعود بن رشود
محاســب قانوين

ترخيــص رقم 366

19 رجــب 1443هـ
)20 فربايــر 2022(

خليل إبراهيم الســديس
محاســب قانوين 

ترخيــص رقم 371
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)بآالف الرياالت الســعودية(

كما يف 31 ديســمرب 
إيضاح

20212020

الموجودات

440,363,44947,362,522نقـــد وأرصــدة لــدى البنــك المركزي الســعودي والبنــوك المركزية األخرى

526,065,39228,654,842مطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات المالية األخرى، صايف

684,433,39560,285,272اســتثمارات، صايف

7452,830,657315,712,101تمويل، صايف

91,411,4691,541,211اســتثمارات عقارية، صايف

810,665,79910,234,785ممتلــكات ومعدات، صايف

107,901,7545,033,990موجــودات أخرى، صايف

623,671,915468,824,723إجمــايل الموجودات

المطلوبــات وحقوق المســاهمني

المطلوبات

1117,952,14010,764,061مطلوبــات للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخرى

العمالء 12512,072,213382,631,003ودائع 

1326,338,71117,311,141مطلوبــات أخرى، صايف

556,363,064410,706,205إجمــايل المطلوبات

حقوق المســاهمني

1425,000,00025,000,000رأس المال

1525,000,00025,000,000احتياطــي نظامي

)134,728( 15309,394احتياطيــات أخرى

مبقاة 16,999,4578,253,246أرباح 

67,308,85158,118,518إجمايل حقوق المســاهمني

623,671,915468,824,723إجمــايل المطلوبات وحقوق المســاهمني

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة  مــن 1 إىل 40 جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم المالية الموحدة.

  
المديــر المايل  الرئيــس التنفيــذي  رئيــس مجلــس اإلدارة  

)بآالف الرياالت الســعودية(

للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب 
إيضاح

20212020

الدخل

 17,377,963 1721,441,506إجمــايل الدخــل من التمويل واالســتثمارات

)464,946( (1,049,570)17عائــد للعمــالء والبنــوك والمؤسســات الماليــة عى اســتثمارات ألجل

 16,913,017 1720,391,936صــايف الدخل من التمويل واالســتثمارات

 2,659,680 183,933,107أتعــاب مــن الخدمــات المرصفية، صايف

 783,894 787,898دخــل رصف عمالت، صايف

 364,669 19603,457دخــل العمليــات األخرى، صايف

 20,721,260 25,716,398إجمايل دخــل العمليات

يف المصار

 2,977,344 203,132,346رواتب ومزايــا الموظفن

 1,118,148 81,141,932 و 9اســتهالك وإطفاء

 2,646,409 212,652,244مصاريــف عموميــة وإدارية أخرى

6,926,5226,741,901مصاريــف العمليــات قبــل مخصــص انخفاض االئتمان

 مخصــص االنخفــاض يف قيمــة التمويــل والموجودات 
72,345,0862,165,740  الماليــة األخــرى، صايف

9,271,6088,907,641إجمــايل مصاريــف العمليات

16,444,79011,813,619دخــل الســنة قبل الزكاة

)1,218,071((1,698,579)37الزكاة للســنة

14,746,21110,595,548صايف دخل الســنة 

225.904.24ربح الســهم األســايس والمخفض )بالريال الســعودي(

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة  مــن 1 إىل 40 جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم المالية الموحدة.
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)بآالف الرياالت الســعودية(

للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب 
إيضاح

20212020

14,746,21110,595,548صايف دخل الســنة

الدخل الشــامل اآلخر 

 بنــود ال يمكــن إعــادة تصنيفهــا إىل قائمــة الدخل الموحدة يف 
  الفــرات الالحقة:

 صــايف التغــري يف القيمــة العادلــة لالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلة 
 15399,339254,222  مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخر

)179,605(1542,055 و 25إعــادة قيــاس الزتامــات منافــع نهاية الخدمــة للموظفن

 بنــود يمكــن إعــادة تصنيفهــا إىل قائمــة الدخل الموحدة يف 
  الفــرات الالحقة:

6,696(21,316)15فــروق رصف عمــالت ناتجــة عــن تحويل عمليــات أجنبية

–1524,044حصــة يف الدخــل الشــامل اآلخر مــن رشكة زميلة

444,12281,313إجمــايل الدخل الشــامل اآلخر 

15,190,33310,676,861إجمايل الدخل الشــامل للســنة

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة  مــن 1 إىل 40 جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم المالية الموحدة.

  
المديــر المايل  الرئيــس التنفيــذي  رئيــس مجلــس اإلدارة  

)بآالف الرياالت الســعودية(

رأس المالإيضاحللســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب 
الرياالت  بآالف 

السعودية

احتياطــي نظامي
الرياالت  بآالف 

السعودية

احتياطيات 
أخرى بآالف 

الرياالت 
السعودية

مبقاة أرباح 
الرياالت  بآالف 

السعودية

أرباح إجمايل 
مقــرح توزيعها 
الرياالت  بآالف 

السعودية

اإلجمايل
الرياالت  بآالف 

السعودية

2021

58,118,518–8,253,246(134,728)25,000,00025,000,000الرصيد يف 31 ديســمرب 2020

14,746,211–14,746,211–––صايف دخل الســنة

 صــايف التغــري يف القيمــة العادلة 
   لالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة 

   العادلــة مــن خالل الدخل 
399,339––399,339––15  الشــامل اآلخر

 إعــادة قيــاس الزتامات منافع 
42,055––42,055––15 و 25  نهايــة الخدمــة للموظفــن

 فــروق رصف عمــالت ناتجة عن 
(21,316)––(21,316)––15  تحويــل عمليــات أجنبيــة

 حصــة يف الدخل الشــامل اآلخر 
24,044––24,044––15  مــن رشكــة زميلة

 صــايف الدخل الشــامل اآلخر 
   المثبــت مبــارشًة يف حقــوق 

444,122––444,122––  المســاهمن

15,190,333–444,12214,746,211––إجمايل الدخل الشــامل للســنة

(2,500,000)–(2,500,000)–––23توزيعــات أرباح لعام 2020

 توزيعــات أربــاح مرحلية عن 
(3,500,000)–(3,500,000)–––23  النصــف األول مــن عام 2021

67,308,851–25,000,00025,000,000309,39416,999,457الرصيد يف 31 ديســمرب 2021

قائمة الدخل 
الشامل الموحدة

قائمة التغريات يف 
حقوق المساهمني 

الموحدة 



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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)بآالف الرياالت الســعودية(

رأس المالإيضاحللســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب 
الرياالت  بآالف 

السعودية

احتياطــي نظامي
الرياالت  بآالف 

السعودية

احتياطيات 
أخرى بآالف 

الرياالت 
السعودية

مبقاة أرباح 
الرياالت  بآالف 

السعودية

أرباح إجمايل 
مقــرتح توزيعها 
الرياالت  بآالف 

السعودية

اإلجمايل
الرياالت  بآالف 

السعودية

2020

868,0663,750,00051,191,657)216,041(25,000,00021,789,632الرصيد يف 31 ديســمرب 2019

10,595,548–10,595,548–––صايف دخل الســنة

صــايف التغــري يف القيمــة العادلة 
  لالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة 

  العادلــة مــن خالل الدخل 
254,222––254,222––15  الشــامل اآلخر

إعــادة قيــاس الزتامات منافع 
)179,605(––)179,605(––15, 25  نهايــة الخدمــة للموظفــن

فــروق رصف عمــالت ناتجة عن 
6,696––6,696––15  تحويــل عمليــات أجنبيــة

صــايف الدخل الشــامل اآلخر 
  المثبــت مبــارشًة يف حقــوق 

81,313––81,313––  المســاهمن

10,676,861–81,31310,595,548––إجمايل الدخل الشــامل للســنة

––)3,210,368(–3,210,368–محــول إىل االحتياطــي النظامي

توزيعــات أرباح عــن النصف الثاين 
)3,750,000()3,750,000(––––23  مــن عام 2019

58,118,518–8,253,246)134,728(25,000,00025,000,000الرصيد يف 31 ديســمرب 2020

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة  مــن 1 إىل 40 جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم المالية الموحدة.

  
المديــر المايل  الرئيــس التنفيــذي  رئيــس مجلــس اإلدارة  

)بآالف الرياالت الســعودية(

للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب 
إيضاح

20212020

التدفقــات النقدية من األنشــطة التشــغيلية

16,444,79011,813,619الدخــل قبل الزكاة

التعديــالت لتســوية صــايف الدخــل إىل صايف النقــد الناتج من/
  )المســتخدم يف( األنشــطة التشــغيلية:

 )مكاسب(/خســارة اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
)33,441(1937,897  خــالل قائمــة الدخل

1,080,171 81,116,280اســتهالك  وإطفاء 

 37,977 925,652اســتهالك اســتثمارات عقارية

)10,256((47,511)19)مكاســب( بيــع ممتلــكات ومعدات، صايف

 مخصــص االنخفــاض يف قيمــة التمويــل والموجودات 
72,345,0862,165,740 - 3  الماليــة األخــرى، صايف

)42,944((32,030)19حصــة يف ربــح رشكة زميلة

)الزيادة(/النقــص يف الموجــودات التشــغيلية

)2,796,037((5,343,990)وديعــة نظاميــة لــدى البنــك المركزي الســعودي والبنــوك المركزية األخرى

4,345,3999,846,917مطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات المالية األخرى

)68,195,037((139,463,642)تمويل

)4,615,776((585,805)اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خــالل قائمة الدخل

)609,530((2,889,081)موجــودات أخرى، صايف

الزيادة/)النقــص( يف المطلوبــات التشــغيلية

7,188,0798,544,457مطلوبــات للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخرى

العمالء 129,441,21070,225,180ودائع 

)958,351(9,457,298مطلوبــات أخرى

مدفوعة )2,032,674((2,086,251)37زكاة 

19,953,38124,420,015صــايف النقــد الناتج من األنشــطة التشــغيلية

 قائمة التغريات يف حقوق 
قائمة التدفقات المساهمني الموحدة

النقدية الموحدة



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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)بآالف الرياالت الســعودية(

للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب 
إيضاح

20212020

التدفقــات النقدية من األنشــطة االســتثمارية

)945,685((2,386,485)8رشاء ممتلــكات ومعدات

886,70148,234متحصــالت مــن اســتبعاد ممتلكات ومعدات

 رشاء اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خالل 
)2,528,010((2,342,405)  الدخل الشــامل اآلخر

 متحصــالت مــن اســتبعاد اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
178,363163,231  خــالل الدخل الشــامل اآلخر

7,852,42323,898,760متحصــالت مــن اســتحقاق اســتثمارات مســجلة بالتكلفــة المطفأة

)29,548,322((28,691,735)رشاء اســتثمارات مســجلة بالتكلفــة المطفــأة

)8,911,792((24,503,138)صايف النقد المســتخدم يف األنشــطة االســتثمارية

التدفقــات النقديــة من األنشــطة التمويلية

)3,750,000((6,000,000)23توزيعــات أرباح مدفوعة

)42,261((37,357)دفعــات مقابــل الزتامــات عقود اإليجار

)3,792,261((6,037,357)صــايف النقــد المســتخدم يف األنشــطة التمويلية

11,715,962(10,587,114)صــايف )النقــص( الزيادة يف النقــد وما يف حكمه

32,827,36121,111,399النقــد ومــا يف حكمه يف بداية الســنة

2422,240,24732,827,361النقــد ومــا يف حكمه يف نهاية الســنة  

21,446,99717,579,469إجمــايل الدخــل المســتلم من التمويل واالســتثمارات خالل الســنة

 العائــد للعمــالء والبنــوك والمؤسســات المالية عى االســتثمارات 
)147,912((417,115)  ألجــل المدفــوع خالل الســنة

21,029,88217,431,557

معامــالت غر نقدية:

 صــايف التغــري يف القيمــة العادلة الســتثمارات األســهم المدرجــة بالقيمة 
399,339254,222  العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخر

–24,044حصــة يف الدخــل الشــامل اآلخر مــن رشكة زميلة

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة  مــن 1 إىل 40 جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم المالية الموحدة.

  
المديــر المايل  الرئيــس التنفيــذي  رئيــس مجلــس اإلدارة  

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

1 - عام

) أ( التأسيس والعمل
تأسســت رشكــة الراجحــي المرصفية لالســتثمار، رشكة 

مســاهمة ســعودية، )"المــرصف"(، وتم الرتخيص 
بإنشــائها بالمرســوم الملــي رقــم م/59 بتاريخ 3 ذو 

القعــدة 1407هـــ )الموافـــق 29 يونيــو 1987( ووفقــــاً لما 
 ورد يف الفقــــرة )6( من قـــرار مجلس الـــوزراء 

رقــــم )245( بتاريخ 26 شــوال 1407هـ )الموافق 23 
.)1987 يونيو 

يعمــل المــرصف بموجــب الســجل التجاري رقم 
1010000096 وعنــوان المركــز الرئيــيس للمرصف هو 

كما يي:

رشكــة الراجحــي المرصفية لالســتثمار
8467 طريــق الملــك فهــد – حي المروج

وحــدة رقم 1
الرياض 2743-12263

المملكــة العربية الســعودية

تتمثــل أغــراض المــرصف يف مزاولــة األعمــال المرصفيــة واالســتثمارية وفقا لعقد تأســيس المرصف ونظامه األســايس 
ووفقــاً ألحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وقــرار مجلــس الوزراء المشــار إليه أعاله. يقــوم المرصف بمزاولــة العمليات 

المرصفيــة واالســتثمارية، داخــل المملكــة وخارجهــا، مــن خــالل شــبكة فروع عددهــا 574 فرعاً )2020: 591 فرعا( 
بمــا فيهــا الفــروع المتواجــدة خــارج المملكــة، وبلــغ عــدد الموظفــن 15,078 موظفــا )2020: 13,716 موظفا(. كما قام 

المــرصف بتأســيس بعــض الــركات التابعــة )يشــار إليهــا فيمــا بعــد مع المــرصف مجتمعن بـــ "المجموعة"( والذي 
يملــك جميــع أو غالبيــة الحصــص فيهــا كمــا هــو موضــح أدناه ]أنظــر أيضاً اإليضاح 3 )ب([ :

نســبة الملكية %اســم الركة التابعة

2021
%

2020
%

رشكــة تديــر العقارية - الســعودية 
)ســابًقا: رشكة الراجحــي للتطوير 

العقاري(

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف المملكــة العربية 100100
الســعودية لدعــم برامــج التمويــل العقــاري للمرصف من 

خــالل نقــل واالحتفــاظ بســندات ملكية العقارات تحت اســمها 
نيابــة عــن المــرصف، وتحصيل إيــرادات بيع بعــض الممتلكات 
الــي تبــاع من قبــل المرصف، وتقديم خدمات االستشــارات 

العقاريــة والهندســية، وتقديــم خدمــة توثيق وتســجيل 
العقــارات، واإلرشاف عــى تقييــم العقارات.

رشكــة الراجحــي المحدودة – 
مالزييا

مــرصف إســالمي مرخــص بموجب قانون الخدمــات المالية 100100
اإلســالمية لعــام 2013، منشــأ ويعمــل يف مالزييا.

رشكــة الراجحــي المالية – 
السعودية

رشكــة مســاهمة مغلقــة مســجلة يف المملكــة العربية 100100
الســعودية لتعمــل كوكيــل رئيــيس و/ أو لتقديــم خدمات 

الوســاطة الماليــة، والتغطيــة واإلدارة واالستشــارات والرتتيبات 
والحفظ.

 قائمة التدفقات 
النقدية الموحدة

GRI45-102



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
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نســبة الملكية %اســم الركة التابعة

2021
%

2020
%

فــرع أجنــي مســجل لدى بنــك الكويت المركزي.100100بنــك الراجحــي – الكويت

فــرع أجنــي يعمــل يف المملكــة األردنية الهاشــمية ويقدم 100100بنــك الراجحي – األردن
جميــع الخدمــات الماليــة والمرصفية واالســتثمارية واســترياد 

وتجــارة المعــادن الثمينــة واألحجــار وفقا ألحــكام الريعة 
اإلســالمية وبموجــب القانــون المــرصيف المعمول به.

رشكــة وكالــة تكافل الراجحي – 
السعودية

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف المملكــة العربية 9999
الســعودية لتعمل كوكيل لتســيري أنشــطة وســاطة التأمن 
وفقــا التفــاق الوكالــة مع رشكــة الراجحــي للتأمن التعاوين.

رشكــة الراجحــي للخدمات اإلدارية 
السعودية  –

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة  مســجلة يف المملكــة العربية 100100
الســعودية لتقديــم خدمــات التوظيف.

رشكــة مســاهمة مقفلــة مســجلة يف المملكــة العربية 100100رشكــة إمــكان للتمويل – الســعودية
الســعودية لتعمــل عــى تقــدم التمويل االســتهاليك المصغر، 

والتأجــري التمويــي وتمويــل المشــاريع الصغرية والمتوســطة. 

رشكــة  مســاهمة مقفلــة  مســجلة  يف المملكــة  العربيــة 100100رشكــة  توثيق – الســعودية
الســعودية  تقــدم  تســجيل عقــود التأجــري التمويــي، لتنظيم 

بيانــات العقــود وتبســيط إجراء التقايض. 

الراجحــي لألســواق المالية 
المحدودة 

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف جزر كايمان 100100
بهــدف إدارة المعامــالت المتعلقــة بالخزينــة نيابــة عن 

المرصف.

رشكــة الحلــول الرقميــة العالمية 
)نيوليب( 

رشكــة مســاهمة مقفلــة مملوكــة للمــرصف لغرض مزاولة  –100
األعمــال الفنيــة يف الخدمــات الماليــة وأنظمة الســداد الرقمية 

والتســويات الماليــة والخدمــات ذات الصلة.

بمــا أن جميــع الــركات التابعــة مملوكــة بشــكل كي أو شــبه كي مــن قبــل المــرصف، فإن الحصص غري المســيطرة 
تعتــرب غــري جوهريــة وبالتــايل لــم يتــم اإلفصــاح عنها. تــم توحيد جميــع الركات التابعــة المذكورة أعاله.

) ب( الهيئة الرشعية
الزتامــاً مــن المــرصف بتوافــق أعماله مع أحــكام الريعة 

االســالمية، قام المرصف منذ نشــأته بتأســيس هيئة 
رشعيــة، لضمــان خضــوع أعمال المــرصف لموافقتها 

ورقابتهــا. نظــرت الهيئــة الرعيــة يف العديــد من أعمال 
المــرصف وأصــدرت القرارات الالزمة بشــأنها.  

2 - أسس اإلعداد

بيان االلزتام ) أ( 
تــم إعــداد القوائــم المالية الموحــدة للمجموعة:

وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المــايل المعتمدة يف 	 
المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصدارات 
األخــرى الصــادرة عــن الهيئة الســعودية للمراجعن 

والمحاســبن، و
تماشــياً مــع أحــكام نظام مراقبــة البنوك ونظام 	 

الــركات المعمــول بــه يف المملكــة العربية الســعودية 
والنظام األســاس للمرصف.

أسس القياس واإلعداد ) ب( 
يتــم إعــداد القوائــم المالية الموحــدة وفقاً لمبدأ 

التكلفــة التاريخيــة باســتثناء البنــود التاليــة يف قائمــة 
المركــز المايل الموحدة: 

يتــم قيــاس المشــتقات بالقيمــة العادلة، 	 
يتــم قيــاس الموجــودات المالية المدرجــة بالقيمة 	 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بالقيمة العادلة،  
يتــم قيــاس االســتثمارات المدرجــة بالقيمة العادلة 	 

مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخــر بالقيمة العادلة، 
يتم قياس الدفعات المحســوبة عى أســاس األســهم 	 

المســددة نقــًدا بالقيمــة العادلة، و 
يتــم إثبــات الزتامــات المنافع المحــددة بالقيمة 	 

الحاليــة لاللزتامــات المســتقبلية باســتخدام طريقة 
وحــدة االئتمــان المتوقعة.

تعــرض المجموعــة قائمــة المركــز المــايل الموحدة وفقاً 
لرتتيب الســيولة. وتم عرض تحليال بشــأن االســرتداد 
أو التســوية خــالل 12 شــهرا مــن تاريــخ إعداد القوائم 
الماليــة الموحــدة )متــداول( وأكرث من 12 شــهرا من 

تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة الموحدة )غري متداول( يف 
االيضاح 2-27.

العملة الوظيفية وعملة العرض ) ج( 
تعــرض القوائــم الماليــة الموحدة بالريال الســعودي 

وهــو العملــة الوظيفيــة لعمليــات المجموعــة ويتم 
تقريبهــا ألقــرب ألــف ريال ســعودي، باســتثناء ما يذكر 

خالف ذلك.

األحكام والتقديرات واالفراضات  ) د( 
المحاسبية الهامة

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحدة وفقــا للمعايير 
الدوليــة للتقريــر المــايل المعتمــدة يف المملكــة العربية 

الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخرى الصادرة عن 
الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونين اســتخدام 

بعــض التقديــرات واالفرتاضــات المحاســبية الهامة الي 
تؤثــر عــى مبالغ الموجــودات والمطلوبات المســجلة. 

كمــا يتطلــب مــن اإلدارة أن تمــارس حكمها أثنــاء تطبيق 
السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم تقييــم مثل 

هــذه التقديــرات واالفرتاضات واألحكام باســتمرار وذلك 
عــى أســاس الخربة الســابقة وبعــض العوامل األخرى 

الــي تتضمــن الحصــول عــى استشــارات مهنية وتوقعات 
لألحــداث المســتقبلية الــي يعتقــد بأنهــا معقولــة يف ظل 

هــذه الظــروف. يتــم إثبات التعديالت عــى التقديرات 
المحاســبية خــالل الفــرتة الــي يعدل فيهــا التقدير وذلك 

عندمــا يؤثــر التعديــل فقــط عــى تلك الفرتة، أو خالل 
فــرتة التعديــل أو الفــرتات المســتقبلية إذ كان التعديــل 

يؤثــر عــى الفــرتات الحالية أو المســتقبلية.
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فيمــا يــي االفرتاضــات الرئيســية المتعلقة بالمســتقبل 
والمصــادر الرئيســية لعــدم التأكــد مــن التقديرات بتاريخ 

إعــداد القوائــم الماليــة الموحدة، والــي لديها مخاطر 
هامــة قــد تــؤدي إىل حــدوث تعديل جوهــري عى القيم 

الدفرتيــة للموجــودات والمطلوبات خالل الســنة 
الماليــة القادمــة. تســتند المجموعــة يف افرتاضاتها 

وتقديراتهــا إىل المــؤرشات المتاحــة عنــد إعداد القوائم 
الماليــة الموحــدة. قــد تتغــري الظروف واالفرتاضات 

القائمــة المتعلقــة بالتطــورات المســتقبلية نتيجــة 
لتغــريات الســوق أو الظــروف الخارجة عن ســيطرة 

المجموعــة. وتنعكــس هــذه التغــريات يف االفرتاضات 
عنــد حدوثهــا. وفيمــا يــي األمور الهامة الي اســتخدمت 

فيهــا اإلدارة التقديــرات واالفرتاضــات أو مارســت فيها 
األحكام:

 
خسائر االئتمان المتوقعة عن   )1( 

الموجودات المالية
يتطلــب قيــاس خســائر االنخفــاض يف القيمــة بموجب 

المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 9  لجميــع فئات 
الموجــودات الماليــة إبــداء حكمــاً، وباألخص، تقدير 

مقــدار وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وقيم 
الضمانــات عنــد تحديــد خســائر االنخفــاض يف القيمة 

وتقييــم الزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتمان. وتســتند 
هــذه التقديــرات إىل عــدد مــن العوامل وأن التغريات 

الــي تطــرأ عليهــا قد تــؤدي إىل مســتويات مختلفة من 
المخصصات.

تقــوم المجموعــة بحســاب خســائر االئتمــان المتوقعة 
مــن خــالل نمــاذج معقدة مــع عدد من االفرتاضات 

األساســية المتعلقــة باختيــار المدخــالت المتغرية 
واعتمادهــا المتبــادل. تتضمــن عنارص نماذج خســائر 

االئتمــان المتوقعــة، مثــل احتمــال التعرث عن الســداد، 
والتعــرض عنــد التعرث عن الســداد والخســارة يف حالة 

التعــرث عــن الســداد، الي تعتــرب أحكاًما وتقديرات 
محاســبيه ما يي:

اختيــار طريقــة التقديــر أو منهجيــة النمــاذج الي تعترب   .1
أحكاًما محاســبيه:

نمــوذج التصنيــف االئتمــاين الداخــي للمجموعة، 	 
الــذي يحــدد احتماليــة حدوث التعرث يف الســداد 

للدرجــات الفردية،
المعاييــر الــي وضعتهــا المجموعــة لتقييم ما 	 

إذا كانــت هنــاك زيادة جوهريــة يف المخاطر 
االئتمانيــة ولــذا يجــب قيــاس المخصصات الخاصة 

بالموجــودات المالية عى أســاس الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة عــى مدى العمــر والتقييم 

النوعي،

تقســيم الموجــودات الماليــة عنــد تقييم الخســائر 	 
االئتمانيــة المتوقعــة عى أســاس جماعي، 

تطويــر نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بما يف 	 
ذلــك الصيــغ المختلفــة واختيار المدخالت،

تحديــد الروابــط بن تصــورات االقتصاد الكي 	 
والمدخــالت االقتصاديــة وقيــم الضمانات وتأثريها 

عــى احتماليــة حــدوث التعرث يف الســداد وقيمة 
التعــرض للتعــرث يف الســداد والخســارة يف حالة 

حدوث التعرث يف الســداد، و
اختيــار تصــورات االقتصاد الــكي للنظرة 	 

المســتقبلية واألوزان المرجحــة باالحتمــاالت 
لهــا الســتخراج المدخــالت االقتصادية يف نماذج 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعة

2. اختيــار المدخــالت لتلــك النمــاذج، والرتابط بن 
تلــك المدخــالت مثــل ســيناريوهات االقتصاد الكي 

والمدخــالت االقتصادية.  

قيــاس القيمــة العادلــة )إيضاح 29(،	 
إدارة مخاطــر االئتمــان )إيضــاح - 27-1-أ(،	 
27-1-أ-3(،	  درجــات مخاطــر االئتمــان )إيضاح  
 تصنيــف االســتثمارات بالتكلفــة المطفأة 	 

)إيضــاح  )3-و-)1(-1(،
تحديــد الســيطرة عى الــركات المســتثمر فيها 	 

)إيضاح 2-د-3(،
االســتهالك واإلطفــاء )إيضاحــي 3-ي و 8( 	 
رواتــب ومصاريــف الموظفن )إيضاح 20( 	 
المنحــة الحكوميــة )إيضاح 3-ج(	 

القيمة العادلة لألدوات المالية  )2(
تقــوم المجموعــة بقيــاس بعــض األدوات المالية 

بالقيمــة العادلــة بتاريــخ كل قائمــة مركــز مايل موحدة.

إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الذي يتم اســتالمه 
مقابــل بيــع أصــل مــا أو الذي يتم دفعه لتســوية الزتام 
يف معاملــة نظاميــة بــن المتعاملــن يف الســوق بتاريخ 
القيــاس. ويســتند قيــاس القيمــة العادلة عى افرتاض 

بــأن عمليــة بيــع األصــل أو تحويــل االلزتام تحدث إما:

يف ســوق رئيــيس للموجــودات أو المطلوبات، أو	 
يف ظل عدم توفر ســوق رئييس، يف الســوق األكرث 	 

فائــدة للموجــودات أو المطلوبات.
 

إن الســوق الرئيــيس أو األكــرث فائــدة يجــب أن يكون متاح 
التعامــل فيــه للمجموعة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصل أو االلزتام باســتخدام 
االفرتاضــات الــي يســتخدمها المتعاملن بالســوق 

عنــد تســعري األصــل أو االلــزتام، وبافرتاض أن ترصف 
المتعاملــن يف الســوق يصــب يف مصالحهــم االقتصاديــة.

يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة للموجودات غــري المالية 
بعــن االعتبــار قــدرة المتعاملن يف الســوق عــى تحقيق 

منافــع اقتصاديــة مــن اســتخدام الموجودات من 
خــالل أقــى وأفضــل اســتخدام لها، أو عن طريــق بيعها 

إىل متعاملــن آخريــن يف الســوق يقومون باســتخدام 
الموجــودات بأقــى وأفضل اســتخدام لها.

تســتخدم المجموعة أســاليب التقييم المناســبة حســب 
الظــروف والــي تتوفــر بشــأنها بيانــات كافية لقياس 

القيمــة العادلــة، مــن خالل زيادة اســتخدام المدخالت 
ذات العالقــة القابلــة للمالحظــة وتقليل اســتخدام 

المدخــالت غــري القابلــة للمالحظة.

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبات الي 
يتــم قياســها أو اإلفصــاح عــن قيمهــا العادلة يف القوائم 

الماليــة حســب التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلة، 
المشــار إليه أدناه، وذلك عى أســاس أدىن مســتوى 

مدخــالت والــذي يكون جوهريــاً لقيــاس القيمة العادلة 
ككل:

المســتوى 1 - األســعار المتداولــة )غــري المعّدلة( يف 	 
األســواق الماليــة النشــطة لموجــودات أو مطلوبات 

مماثلة.
المســتوى 2 - مدخــالت بخــالف األســعار المدرجة 	 

يف المســتوى 1 الــذي يتــم رصده إمــا مبارشة )مثل 
األســعار( أو غري مبارشة )مشــتقة من األســعار(. 
وتشــمل هــذه الفئــة أدوات مقيمة باســتخدام: 

أســعار الســوق المدرجة يف أســواق نشطة ألدوات 
مماثلــة؛ األســعار المعلنــة ألدوات مماثلــة أو مشــابهة 

يف األســواق الي تعترب أقل من نشــطة؛ أو أســاليب 
التقييــم األخــرى الــي تكون فيهــا جميع المدخالت 

الجوهريــة بشــكل مبــارش أو غــري مبارش قابلة 
للمالحظــة من بيانات الســوق. 

المســتوى 3 - المدخــالت غــري القابلــة للمالحظة 	 
تشــمل هــذه الفئــة كافــة األدوات المالية الــي يتضمن 

اســتخدام طريقــة التقويــم بشــأنها المدخالت غري 

القابلــة للمالحظــة ويكــون للمدخالت غــري القابلة 
للمالحظــة أثــر جوهــري عى تقويــم األداة المالية.  

تشــمل هــذه الفئــة األدوات الماليــة الي يتــم تقويمها 
عى أســاس األســعار المتداولة ألدوات مشــابهة 

ويتعــن بشــأنها إجــراء تقديــرات أو تعديــالت غري قابلة 
للمالحظــة الهامــة لعكــس الفروقــات بن األدوات 

المالية. 

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات الــي يتــم إثباتها 
بالقيمــة العادلــة يف القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمة 
العادلــة بشــكل متكــرر، تقــوم المجموعــة بالتأكد فيما 

إذا تــم التحويــل بــن المســتويات الهرمية لقيــاس القيمة 
العادلــة وذلــك بإعــادة تقويم التصنيف )عى أســاس 

مدخــالت المســتوى األدىن الهامــة لقيــاس القيمة 
العادلــة ككل( يف نهايــة كل فــرتة ماليــة.

تحديد السيطرة عىل الرشكات المستثمر فيها  )3(
تخضــع مــؤرشات الســيطرة ألحكام اإلدارة، وهــي مبينة 

يف )إيضــاح -3 ب(.

إدارة الصناديــق االســتثمارية:

تقــوم المجموعــة بــدور مديــر الصندوق لعدد من 
الصناديــق االســتثمارية. إن تحديــد مدى ســيطرة 

المجموعــة عــى تلــك الصناديــق يف معظم األوقات 
يتطلــب الرتكــزي عــى تقييــم المنافع االقتصاديــة اإلجمالية 

للمجموعــة يف الصنــدوق )تشــمل أية أرباح مســجلة 
وأتعــاب اإلدارة المتوقعــة( وحقــوق المســتثمرين يف 

إقالــة مديــر الصنــدوق. ونتيجــة لذلك، فقد اســتنتجت 
المجموعــة أنهــا تقــوم بدور وكيــل للمســتثمرين يف كافة 

الحــاالت، وعليــه، فإنهــا لم تقــم بتوحيد تلــك الصناديق 
يف قوائمهــا المالية.

مخصصات المطلوبات واألعباء  )4(
تتلقــى المجموعــة مطالبــات قانونيــة يف ســياق األعمال 

االعتياديــة. تقــوم اإلدارة بإبــداء أحكاماً بشــأن احتمالية 
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تحقــق أي مطالبــات مــن خــالل تجنيــب مخصصات. إن 
تاريــخ انتهــاء المطالبــات القانونيــة والمبلــغ المراد دفعه 

غــري مؤكــد. ويعتمــد توقيــت وتكاليــف المطالبات عى 
اإلجــراءات النظاميــة المتبعة.  

مبدأ االستمرارية المحاسيب  )5(
 تــم إعــداد القوائــم المالية الموحدة عى أســاس 

مبــدأ االســتمرارية، والــذي يتطلب النظــر يف تحقيق 
الموجــودات وســداد االلزتامــات خالل دورة األعمال 
العاديــة. وقــد قامــت إدارة المجموعــة بتقييم مقدرة 

المجموعــة عــى االســتمرار يف العمــل وفقاً لمبدأ 
االســتمرارية، وإنهــا مقتنعــة بأنــه يوجد لــدى المجموعة 

المــوارد الكافيــة لمواصلــة أعمالها يف المســتقبل 
المنظــور. كمــا أنــه ال علــم لدى اإلدارة بأية حاالت 

عــدم تأكــد هامــة قــد تثري شــكوكاً هامة حول قدرة 
المجموعــة عــى االســتمرار يف العمــل وفقاً لمبدأ 

االســتمرارية المحاسي.

تحديد مدة عقد اإليجار  )6(
عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجار لغرض احتســاب الزتامات 

اإليجــار وموجــودات حق االســتخدام، تأخذ اإلدارة 
كافــة الحقائــق والظــروف ذات العالقــة الــي تحقق حافزاً 

اقتصاديــاً لممارســة خيــار التجديد أو عدم ممارســة 
خيــار اإلنهــاء. يتــم إدراج خيــارات التجديد )أو الفرتات 

الــي تــي خيــارات اإلنهــاء( يف مدة عقــد اإليجار فقط يف 
حــال مــا إذا كان مــن المؤكــد بصــورة معقولة تجديد 
عقــد اإليجــار أو عــدم إنهائــه. تقــوم المجموعة أيًضا 

بإعــادة تقويــم مــا إذا كان مــن المؤكد بصــورة معقولة 
ممارســة هــذه الخيــارات إذا كان هنــاك حدث مهم أو 

تغيــري مهــم يف الظــروف الــي تقع تحت ســيطرتها. 

3 - ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  

إن السياســات المحاســبية الهامــة المطبقــة عنــد إعداد 
هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة مبينة أدناه:

التغرات يف السياسات المحاسبية ) أ( 
تتماىش السياســات المحاســبية المســتخدمة يف إعداد 
هــذه القوائــم الماليــة الموحدة مع تلك المســتخدمة 

يف إعــداد القوائــم المالية الموحدة الســنوية للســنة 
المنتهيــة يف 31 ديســمرب 2020، فيمــا عــدا أثــر المعايير 
والتفســريات والتعديالت أدناه والي أصبحت ســارية 
المفعــول عــى الفــرتات الماليــة الســنوية الي تبدأ يف 1 

ينايــر 2021 أو بعــد ذلك التاريخ:
التعديــالت عــىل المعيــار الــدويل للتقرير المايل 7 	 

والمعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 4 والمعيار الدويل 
للتقريــر المــايل 16 إحالل ســعر الربــح المرجعي - 

المرحلــة الثانية:
يتــم حالًيــا إجــراء مراجعة وإعادة هيكلة أساســية 

لمؤرشات أســعار الربح الرئيســية عى مســتوى العالم. 
ويقــوم مجلــس معايير المحاســبة الدوليــة بتعديل 

إرشــاداته عــى مرحلتــن لتســهيل عمليــة التحول من 
ســعر الربح بن البنوك بشــكل أكرث سالســة. وقد 

قامــت المجموعــة بتطبيــق المرحلــة األوىل يف 2020، 
والــي كانــت يف المقــام األول عبارة عــن تعديالت عى 
المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل )9( ومعيار المحاســبة 
الــدويل )39( والمعيــار الــدويل للتقريــر المايل )7(، وتم 
تقديــم االفصاحــات ذات الصلــة بالمرحلــة األوىل يف 

)إيضــاح -3 د(. 
تعالــج تعديــالت المرحلــة الثانيــة القضايا الي تنشــأ 
عــن تنفيــذ عمليــات إحــالل ســعر الربح ، بما يف ذلك 

اســتبدال ســعر ربــح مرجعــي بآخر بديــل. توفر تعديالت 
المرحلــة الثانيــة إعفــاءات مؤقتــة إضافية من 

تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط الخاصــة بمعيار 
المحاســبة الــدويل 39 والمعيــار الــدويل للتقرير المايل 

9 عــى عالقــات التحــوط المتأثــرة بشــكل مبارش بإحالل 
ســعر الربــح بــن البنوك. ومــع أن التطبيــق ليس إلزامًيا 

لنهايــة ســبتمرب 2021، ُيســمح بالتطبيــق المبكــر. يبن 
اإليضــاح -3 د أثــر تلــك التعديالت عــى المجموعة.

تاريــخ رسيــان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 
تبــدأ يف 1 ينايــر 2021 أو بعــد ذلــك التاريخ.

التعديــالت عــىل المعيــار الــدويل للتقرير المايل 16 	 
 "عقــود اإليجــار" - امتيازات اإليجــار المتعلقة 

بكوفيــد - 19:
نتيجــة لجائحــة فــريوس كورونــا )كوفيد19-(، تم 

منــح امتيــازات اإليجــار للمســتأجرين. قــد تتخذ هذه 
االمتيــازات أشــكااًل متنوعــة، بمــا يف ذلك إعفاءات 

الســداد وتأجيــل دفعــات اإليجــار. يف 28 مايو 2020، 
نــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعدياًل عى 

المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 16 يوفر وســيلة عملية 
اختياريــة للمســتأجرين مــن تقييــم مــا إذا كان امتياز 

اإليجــار المتعلــق بكوفيــد19- يعــد تعديــاًل لعقد اإليجار. 
يمكــن للمســتأجرين اختيــار المحاســبة عــن امتيازات 

اإليجــار هــذه بنفــس الطريقــة الي كانوا ســيفعلون بها 
إذا لــم تكــن تعديــالت إيجــار. ويف حاالت عديدة، يؤدي 

ذلــك إىل المحاســبة عــن امتيــازات اإليجار كدفعات 
إيجــار متغــرية يف الفــرتة )الفرتات( الــي يقع فيها 

الحــدث أو الــرط الــذي يؤدي إىل الدفع.

تاريــخ رسيــان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 
تبــدأ يف 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريخ.

تبــن للمجموعــة أن هــذه التعديــالت ليــس لها أي أثر 
جوهــري عــى القوائــم المالية الموحــدة للمجموعة.

أسس التوحيد )ب( 
تشــتمل هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة عى القوائم 

الماليــة للمــرصف والــركات التابعــة لــه المبينة يف 
)إيضــاح1(.   يتــم إعــداد القوائــم المالية للــركات التابعة 

لنفــس الســنة المالية للمرصف، باســتخدام سياســات 
محاســبية مماثلــة. يتــم إجــراء تغيريات عى السياســات 
المحاســبية للــركات التابعــة عنــد الــرورة يك تتماىش 

مــع السياســات المحاســبية للمجموعة.

إن الــركات التابعــة هــي تلك الــركات المســتثمر فيها 
الخاضعــة لســيطرة المجموعــة. تســيطر المجموعة 

عــى رشكــة مســتثمر فيهــا عندمــا تكون عرضــة أو تمتلك 
الحــق يف عوائــد متغــرية من مشــاركتها يف الركة 

المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة عــى التأثري عى تلك 
العوائــد مــن خــالل ســيطرتها عى الركة المســتثمر 
فيهــا. يتــم تضمــن القوائــم المالية للــركات التابعة 
يف القوائــم الماليــة الموحــدة اعتبــاراً مــن تاريخ بدء 

الســيطرة حــىت تاريــخ فقــدان المجموعة للســيطرة عى 
الركــة المســتثمر فيها. 

أعــدت القوائــم المالية الموحدة باســتخدام سياســات 
محاســبية موحــدة وأســاليب التقييــم للمعامالت 

المماثلــة وغريهــا مــن األحداث يف ظــروف مماثلة. 
وعــى وجــه التحديــد، تســيطر المجموعة عى الركة 

المســتثمر فيهــا عندمــا وفقــط عندمــا يتوفر لدى 
المجموعــة ما يي:

الســيطرة عــى الركــة المســتثمر فيهــا )أي الحقوق 	 
الحاليــة الــي تمنحهــا القــدرة الحاليــة عى توجيه 
األنشــطة ذات الصلــة بالركــة المســتثمر فيها(،

التعــرض لعوائــد متغــرية أو الحصــول عــى حقوق منها 	 
نتيجــة مشــاركتها يف الركــة المســتثمر فيهــا، و

القــدرة عى اســتخدام ســيطرتها عى الركة 	 
المســتثمر فيهــا للتأثــري عــى مقدار عوائدها.

أمــا يف الحــاالت الــي تكــون فيها حقــوق المجموعة أقل 
مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو مــا يماثلهــا من الحقوق 

يف الركــة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة بعن 
االعتبــار الوقائــع والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييم مدى 

ســيطرتها عــى الركــة المســتثمر فيها، ويشــمل ذلك:

أي ترتيــب تعاقــدي مــع حملة حقــوق التصويت 	 
اآلخريــن يف الركــة المســتثمر فيها،

الحقــوق الناشــئة عــن الرتتيبــات التعاقدية األخرى، و	 
حقــوق التصويــت الفعليــة والمحتملــة للمجموعــة 	 

الممنوحــة لهــا مــن أدوات حقــوق الملكية مثل 
األسهم.

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم ما إذا كانت مســيطرة 
أو غــري مســيطرة عــى الركــة المســتثمر فيها إذا كانت 

الحقائــق والظــروف تشــري إىل أن هنــاك تغريات يف واحدة 
أو أكــرث مــن عنارص الســيطرة الثالثــة. يتم تضمن 

موجــودات ومطلوبــات ودخــل ومصاريف الركة 
التابعــة المقتنــاة أو المســتبعدة خــالل الســنة يف قائمة 

الدخــل الموحــدة مــن تاريخ حصــول المجموعة عى 
الســيطرة حــىت تاريــخ توقــف المجموعة عن الســيطرة 
عــى الركــة التابعــة. ويتــم احتســاب التغري يف حصة 
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ملكيــة الركــة التابعــة دون فقــدان الســيطرة كمعاملة 
حقــوق ملكيــة. وإذا فقــدت المجموعة الســيطرة عى 

الركــة التابعــة فإنهــا تقوم بما يي:

التوقــف عــن إثبات موجــودات ومطلوبات الركة 	 
التابعة،

التوقــف عــن إثبــات القيمــة الدفرتية ألي حقوق 	 
ملكيــة غري مســيطرة، 

التوقــف عــن إثبــات فروق التحويــل المرتاكمة 	 
المســجلة يف حقوق المســاهمن، 

إثبــات القيمــة العادلــة للعوض المســتلم، 	 
إثبــات القيمــة العادلــة ألي اســتثمار محتفظ به،	 
 إثبــات أي فائــض أو عجــز يف قائمــة الدخل 	 

و الموحدة، 
إعــادة تصنيــف حصــة الركــة األم من البنود 	 

المســجلة ســابقاً يف الدخل الشــامل اآلخر إىل قائمة 
الدخــل الموحــدة أو األربــاح المبقاة، حســب ما هو 
مالئــم، والــذي يكــون مطلوباً إذا قامــت المجموعة 
باالســتبعاد المبــارش للموجــودات والمطلوبــات ذات 

الصلة.

يتــم اســتبعاد األرصــدة والمعامــالت المتداخلة بن 
رشكات المجموعــة واإليــرادات والمصاريــف الناتجــة عن 
هــذه المعامــالت عند إعــداد القوائــم المالية الموحدة.

المنح الحكومية ) ج( 
تقــوم المجموعــة بإثبــات المنــح الحكوميــة المتعلقة 

بالدخــل يف حالــة وجــود تأكيد معقول باســتالمها 
والــزتام المجموعــة بالــروط المرتبطــة بالمنحة. 

تعامــل المنفعــة مــن الوديعــة الحكوميــة بمعدالت تقل 
عــن معــدالت العمولة الســائدة يف الســوق كمنحة 

حكوميــة متعلقــة بالدخــل. يتــم اثبــات الوديعة بأقل 
من المعدالت الســائدة يف الســوق وقياســها وفقاً 

للمعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 9 – األدوات الماليــة. 
تقــاس المنفعــة بمعــدالت تقــل عن معــدالت العمولة 
الســائدة يف الســوق كفــرق بــن القيمــة العادلة األولية 

للوديعــة الــي يتــم تحديدهــا وفقــاً للمعيار الــدويل للتقرير 
المــايل 9، والمتحصــالت المســتلمة. يتــم المحاســبة عن 

المنفعــة وفقــاً لمعيــار المحاســبة الدويل 20- المحاســبة 
عــن المنــح الحكوميــة. يتــم اثبات المنحــة الحكومية يف 
قائمــة الدخــل وفق أســس منتظمــة عى مدى الفرتة 

الــي تقــوم فيهــا المجموعــة بإثبــات التكاليف ذات 

العالقــة الــي ســيتم التعويــض عنهــا. ال يتم إثبات دخل 
المنحــة إال عندمــا تكــون المجموعــة هي المســتفيد 

النهــايئ. ويف الحــاالت الــي يكون فيهــا العميل هو 
المســتفيد النهــايئ، تقــوم المجموعــة فقط بتســجيل 

المبالــغ المســتحقة القبــض أو الدفــع ذات الصلة.

التحول من سعر الربح بني البنوك   ) د( 
)إحالل سعر الربح المرجعي(

يتــم حالًيــا إجــراء مراجعة وإعادة هيكلة أساســية 
لمؤرشات أســعار الربح الرئيســية عى مســتوى العالم. 
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بنر تعديالت 
- عــى مرحلتــن - عــى المعيــار الــدويل للتقرير المايل 9 
ومعيــار المحاســبة الــدويل 39 والمعيــار الــدويل للتقرير 

المــايل 7، والمعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 4 والمعيار 
الــدويل للتقريــر المــايل 16، مــن أجل معالجة المشــكالت 

الــي قــد تؤثــر عــى التقاريــر المالية بعد إحالل ســعر الربح 
المرجعــي، بمــا يف ذلك اســتبدال أســعار الربــح بن البنوك 

الحاليــة بأســعار بديلــة خاليــة مــن المخاطر. ترسي 
تعديــالت المرحلــة الثانيــة عــى الفرتات الســنوية الي تبدأ 

يف 1 ينايــر 2021 أو بعــد ذلــك التاريخ وتشــمل الوســائل 
العمليــة المتعلقــة بمــا يي:

المحاســبة عــن التغريات يف أســاس تحديــد التدفقات 	 
النقديــة التعاقديــة نتيجــة إحــالل ســعر الربح بن 

البنــوك مــن خــالل تحديث ســعر الربــح الفعي، مما 
يــؤدي إىل عــدم وجــود تأثري مبارش عــى قائمة الدخل.  

وال ينطبــق هــذا إال عندمــا يكــون التغيري رضوريًا 
كنتيجــة مبــارشة لإلحــالل، ويكون األســاس الجديد 
لتحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة مكافًئــا من 

الناحيــة االقتصادية لألســاس الســابق؛ و 
الســماح بالتغيــريات يف تغطيــة المخاطــر المخصصــة 	 

وتوثيــق التغطيــة كنتيجــة إلحــالل ســعر الربح بن 
البنــوك، دون توقــف أداة التغطيــة الحاليــة الــي يتم 

المحاســبة عنها.

توفــر تعديــالت المرحلــة الثانيــة إعفــاًء عملًيا من بعض 
المتطلبــات الــواردة يف المعاييــر الدوليــة للتقريــر المايل. 
تتعلــق هــذه اإلعفــاءات بتعديالت عــى األدوات المالية 
وعقــود اإليجــار أو عالقــات التحــوط الناتجة عن إحالل 

ســعر الربــح المرجعــي يف العقــد بســعر مرجعي بديل 
جديد.

يف حــال تغــري أســاس تحديد التدفقــات النقدية 
التعاقديــة لألصــل المــايل أو االلــزتام المقــاس بالتكلفة 
المطفــأة نتيجــة إحــالل ســعر الربح المرجعــي، فعندئٍذ 
تقــوم المجموعــة بتحديــث ســعر الربــح الفعي لألصل 
المــايل أو االلــزتام المــايل ليعكــس التغري الــذي تتطلبه 
عمليــة اإلحــالل. يتطلب إحالل ســعر الربــح المرجعي 

إحــداث تغيــري يف أســاس تحديد التدفقــات النقدية 
التعاقديــة إذا تــم اســتيفاء الــروط التالية:

التغيــري رضوري كنتيجــة مبــارشة لإلحالل؛ و 	 
األســاس الجديــد لتحديد التدفقــات النقدية 	 

 التعاقديــة مــكائف اقتصاديًا لألســاس الســابق - 
أي األســاس قبــل التغيري مبارشة.

عندمــا تــم إجــراء التغيــريات عى األصل أو االلزتام 
المــايل باإلضافــة إىل التغيــريات عى أســاس تحديد 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة الــي يتطلبها إحالل ســعر 
الربــح المرجعــي، قامــت المجموعــة أواًل بتحديث ســعر 
الربــح الفعــي لألصــل أو االلــزتام المايل ليعكــس التغيري 

الــذي يتطلبــه إحــالل ســعر الربــح المرجعي. بعد ذلك، 
طبقــت المجموعــة السياســات الخاصــة بالمحاســبة عن 

التعديــالت عــى التغيريات اإلضافية.

توفــر التعديــالت أيًضا اســتثناًء الســتخدام معدل 
الخصــم المعــدل الــذي يعكــس التغري يف ســعر الربح عند 

إعــادة قيــاس الزتام عقــد اإليجار بســبب تعديل عقد 
اإليجــار الــذي يتطلبه إحالل ســعر الربــح المرجعي.

ال يوجــد لــدى المجموعــة أي عقــود تتخــذ من ليبور 
بالجنيــه االســرتليين مرجًعــا لهــا، بما يف ذلــك المقايضات 

الــي تخضــع للتحــول بموجــب بروتوكوالت االتحاد 
الــدويل للمقايضات والمشــتقات. 

خــالل عــام 2019، أنشــأ مجلس اإلدارة لجنــة توجيهية 
تضــم كبــار موظفــي إدارات الماليــة والمخاطر 

وتقنيــة المعلومــات والخزانــة والقانونيــة وااللزتام، 
والمستشــارين الخارجيــن، وذلــك بهدف اإلرشاف عى 

خطــة تحــول المجموعــة من ليبــور بالدوالر األمريي. 

وضعــت اللجنــة التوجيهيــة مــروع تحــول لتلك العقود 
الــي تتخــذ مــن ليبــور بالدوالر األمريــي مرجًعا لها 

لتحويلهــا إىل معــدل التمويــل المضمــون لليلــة واحدة، 
بهــدف تقليــل التعطيــل المحتمــل لألعمــال وتخفيف آثار 

المخاطــر التشــغيلية والخســائر الماليــة المحتملــة. يراعــي 
مــروع التحــول التغيــريات يف األنظمة واإلجراءات 

وإدارة المخاطــر ونمــاذج التقييــم، فضاًل عــن معالجة 
اآلثــار الريبيــة والمحاســبية ذات الصلة. 

 
كمــا يف 31 ديســمرب 2021، تــم تحديــد التغيريات 

المطلوبــة عــى األنظمــة والعمليــات والنماذج وبدأ 
تنفيذهــا بشــكل جــزيئ. جرت اتصــاالت عامة مع األطراف 

المقابلــة، ولكــن ثمــة تغيريات خاصــة بالعقــود يتطلبها 
إحــالل اليبــور لــم يتــم اقرتاحها أو الموافقــة عليها 

بعــد. حــددت المجموعــة أن مجــاالت المخاطر األكرث 
أهميــة الناشــئة عن اســتبدال ليبــور بالدوالر األمريي 

تتمثــل يف تحديــث األنظمــة والعمليــات الــي تتضمن 
العقــود المتخــذة مــن ليبور بالــدوالر األمريي مرجًعا 

لهــا؛ والتعديــالت عــى تلــك العقود أو البنــود الحالية 
لمعــدالت الربــح البديلــة/ التحــول الــي ال تعمل كما 

هــو متوقــع؛ وعــدم التطابق يف توقيت المشــتقات 
والتمويــالت الــي يجــري تحولها مــن ليبور بالدوالر 

األمريــي واألثــر الناتــج عى إدارة المخاطــر االقتصادية؛ 
وتحديــث عمليــات تعيــن التحــوط. ال تــزال المجموعة 
منخرطــة مــع المشــاركن يف القطــاع لضمان التحول 

بصــورة منظمــة إىل معــدل التمويــل المضمون 
لليلــة واحــدة وتقليــل المخاطــر الناشــئة عن التحول 

وستســتمر يف تحديــد وتقييــم المخاطــر المرتبطــة 
باســتبدال ليبــور بالدوالر األمريي.

يوضــح الجــدول أدنــاه تعــرض المجموعة يف نهاية الســنة 
ألســعار الربــح بــن البنوك الخاضعــة لإلحالل والي لم 

تتحــول بعــد إىل أســعار الربــح الخالية مــن المخاطر. 
يســتبعد الجــدول حــاالت التعرض ألســعار الربح بن 
البنــوك الــي ســتنتهي قبــل أن يكون التحــول مطلوبًا.
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بآالف الرياالت الســعودية 
31 ديســمرب 2021 

القيمــة الدفرية 
للموجــودات المالية 

غري المشــتقة

القيمــة الدفرية 
ــات المالية  للمطلوب

غري المشــتقة 

القيمة االســمية 
ت للمشتقا

384,792  – 317,586 وفًقــا لليبــور بالدوالر األمريي )1 شــهًرا(

2,212,425  – 3,345,365 وفًقــا لليبــور بالدوالر األمريي )3 أشــهر(

9,194,380 – 6,089,422 وفًقــا لليبــور بالدوالر األمريي )6 شــهًرا(

 – – 397,709 وفًقــا لليبــور بالدوالر األمريي )12 شــهًرا(

11,791,597 –10,150,082اإلجمايل

بآالف الرياالت الســعودية 
31 ديســمرب 2020

القيمــة الدفرتية 
للموجــودات المالية 

غري المشــتقة

القيمــة الدفرتية 
ــات المالية  للمطلوب

غري المشــتقة

القيمة االســمية 
ت للمشتقا

23,019 –24,000وفًقــا لليبــور بالدوالر األمريي )1 شــهًرا(

563,250 –3,246,250وفًقــا لليبــور بالدوالر األمريي )3 أشــهر(

6,926,443 –7,160,000وفًقــا لليبــور بالدوالر األمريي )6 شــهًرا(

- –-وفًقــا لليبــور بالدوالر األمريي )12 شــهًرا(

7,512,712 –10,430,250اإلجمايل

االستثمار يف رشكة زميلة  )هـ( 
الركــة الزميلــة هي منشــأة تمــارس المجموعة 

تأثــرياً هامــاً )وليــس ســيطرة( عى سياســاتها المالية 
والتشــغيلية وال تعتــرب رشكــة تابعــة أو ترتيباً مشــرتكاً. 

تقيــد االســتثمارات يف الركــة الزميلــة يف قائمــة المركز 
المــايل الموحــدة بالتكلفــة، زائــدا التغــريات لما بعد 

الــراء يف حصــة المجموعــة يف صــايف موجودات الركة 
الزميلــة، ناقصــاً أي انخفــاض يف قيمة االســتثمارات 

الفرديــة. يتــم إثبــات حصــة المجموعة يف أرباح أو خســائر 
الــركات الزميلــة لمــا بعد الــراء يف قائمة الدخل 

الموحــدة، بينمــا تــدرج حصتهــا يف التغــريات يف الدخل 
الشــامل اآلخــر لمــا بعــد الراء يف الدخل الشــامل اآلخر 

المــدرج ضمــن حقــوق المســاهمن. تعدل التغريات 
الرتاكميــة لمــا بعــد الــراء مقابــل القيمة الدفرتية 

لالســتثمار. تقلــل التوزيعــات المســتلمة مــن الركة 
المســتثمر فيهــا القيمــة الدفرتية لالســتثمار.

يمكــن عكــس خســارة االنخفــاض يف القيمــة المثبتة 
ســابقاً بشــأن االســتثمار يف رشكة زميلة من خالل 

قائمــة الدخــل الموحــدة بحيــث تبقــى القيمة الدفرتية 
لالســتثمار يف قائمــة المركــز المــايل بالقيمة المحتســبة 

عــى أســاس طريقة حقــوق الملكيــة )قبل مخصص 
االنخفــاض يف القيمــة( أو بالقيمــة القابلة لالســرتداد، 

أيهمــا أقــل. وعنــد التوقــف عن االثبات، يتــم إثبات الفرق 
بــن القيمــة الدفرتيــة لالســتثمار يف الركــة الزميلة 

والقيمــة العالــة للعــوض المســتلم يف قائمــة الدخل 
الموحدة. 

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكية، تقــوم المجموعة 
بتحديــد فيمــا إذا كان مــن الروري إثبات خســارة 

انخفــاض يف قيمــة االســتثمار يف الركــة الزميلــة. وبتاريخ 
إعــداد كل قوائــم ماليــة، تقــوم المجموعــة بتحديد فيما 

إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي عــى وقوع انخفاض 
يف قيمــة االســتثمار يف الركــة الزميلــة. وعند وجود 
مثــل هــذا الدليــل، تقــوم المجموعة باحتســاب مبلغ 

االنخفــاض يف القيمــة وذلــك بالفــرق بن القيمــة القابلة 
لالســرتداد للركــة الزميلــة وقيمتهــا الدفرتية، وإثبات 

قيمــة الحصــة يف أربــاح الركــة الزميلــة يف قائمة الدخل 
الموحدة.

يتــم حذف المكاســب أو الخســائر غــري المحققة 
عــن المعامــالت بقــدر حصــة المجموعة يف الركة 

المســتثمر فيهــا. تعــد القوائــم الماليــة للركــة الزميلة 
لنفــس الفــرتة الماليــة للمجموعــة. وعنــد الرورة، يتم 
إجــراء تعديــالت يك تتمىش السياســات المحاســبية مع 

تلــك المتبعــة من قبــل المجموعة.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية   )و( 
تصنيف وقياس الموجودات المالية  )1(

عنــد اإلثبــات المبــديئ، يتم تصنيــف وقياس الموجودات 
الماليــة: بالتكلفــة المطفــأة، أو بالقيمــة العادلــة من 

خــالل الدخــل الشــامل اآلخر أو بالقيمــة العادلة من 
خــالل قائمــة الدخــل. ويتوقف هــذا التصنيف عموًما 

عــى نمــوذج األعمــال الذي يتــم من خالله إدارة األصل 
المــايل وتدفقاتــه النقديــة التعاقدية.

تقييم نموذج األعمال
تقــوم المجموعــة بتقييــم الهــدف مــن نموذج األعمال 

الــذي يتــم االحتفــاظ بالموجــودات من خالله عى 
مســتوى محفظــة األعمال ألن هــذه الطريقة 

تمثــل بشــكل أفضــل طريقــة إدارة األعمال وتقديم 
المعلومــات إىل اإلدارة.  وتشــتمل المعلومــات الــي يتــم 

أخذهــا يف االعتبار عى:

السياســات واألهــداف المحــددة لمحفظة األعمال 	 
والتطبيــق العمــي لتلــك السياســات. وباألخص، ما إذا 
كانــت اســرتاتيجية اإلدارة تركــز عــى تحقيق اإليرادات، 

والحافــظ عــى معــدل ربح معــن، ومطابقة فرتة 
اســتحقاق الموجــودات الماليــة مع فرتة اســتحقاق 
المطلوبــات الماليــة الــي تمــول تلك الموجودات أو 

تحقــق التدفقــات النقديــة من خــالل بيع الموجودات؛

الكيفيــة الــي يتــم فيهــا تقييــم أداء المحفظــة وتقديم 	 
تقريــر بشــأن ذلــك إىل إدارة المجموعة؛

المخاطــر الــي تؤثر عــى أداء نموذج األعمال 	 
)والموجــودات الماليــة الــي يتم االحتفــاظ بها ضمن 

نمــوذج األعمــال ذلــك( وكيفية إدارة تلــك المخاطر؛
الكيفيــة الــي يتــم فيهــا تعويــض مدراء الركة – عى 	 

ســبيل المثــال مــا إذا كانــت التعويضات تســتند إىل 
القيمــة العادلــة للموجــودات المــدارة أو التدفقات 

النقديــة التعاقديــة المحصلــة؛ و
معــدل تكــرار المبيعــات وحجمهــا وتوقيتها يف 	 

الفــرتات الســابقة، وأســباب تلــك المبيعات، باإلضافة 
إىل توقعاتهــا بشــأن أنشــطة المبيعــات المســتقبلية. 

وبالرغــم مــن ذلك، فــإن المعلومات الخاصة بأنشــطة 
المبيعــات ال يمكــن أخذهــا يف االعتبــار بمفردهــا عن 

بــايق األنشــطة، بــل تعترب جــزء من عمليــة التقييم 
الشــامل لكيفيــة تحقيــق المجموعــة ألهداف إدارة 

الموجــودات الماليــة باإلضافــة إىل كيفيــة تحقيق 
التدفقــات النقدية.

يســتند تقييــم نمــوذج األعمــال إىل التصــورات المتوقعة 
بشــكل معقــول دون األخــذ يف االعتبار تصورات "أســواء 

حالــة " أو "حالــة ضغــط". وإذا تــم تحقيــق التدفقات 
النقديــة بعــد اإلثبــات المبــديئ بطريقــة تختلف عن 

التوقعــات األصليــة للمجموعــة، فــإن المجموعــة ال تقوم 
بتغيــري تصنيــف الموجــودات الماليــة المتبقيــة المحتفظ 
بهــا ضمــن نمــوذج األعمال ذلــك، ولكنها تقــوم بتضمن 
مثــل تلــك المعلومــات عنــد تقييم الموجــودات المالية 

المســتحدثة أو المشــرتاة مؤخــراً فصاعداً.

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بها لغرض 
المتاجــرة والــي يتــم تقييــم أدائها عى أســاس القيمة 

العادلــة، بالقيمــة العادلــة من خــالل قائمة الدخل 
حيــث ال يتــم االحتفــاظ بهــا من أجل تحصيــل التدفقات 
النقديــة التعاقديــة وال يتــم االحتفــاظ بها عى حد ســواء 
مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة وبيع الموجودات 

المالية.
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تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل 
فقط دفعات من المبلغ األصيل والربح

ألغــراض هــذا التقييــم، ُيعتــرب "المبلغ األصــي" القيمة 
العادلــة للموجــودات الماليــة عنــد اإلثبات المبديئ. 

وتمثــل "العمولــة" العــوض لقــاء القيمة الزمنيــة للنقود 
ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر التمويل األساســية األخرى 

المرتبطــة بالمبلــغ األصــي القائــم وذلك خالل فرتة 
معينــة وتكاليــف التمويــل األساســية األخرى )عى ســبيل 
المثــال: مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلدارية(، باإلضافة 

لهامــش الربح.

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقات النقديــة التعاقدية 
تمثــل فقــط دفعــات مــن المبلغ األصــي والعمولة عى 

المبلــغ األصــي القائــم، تأخــذ المجموعة يف االعتبار 
الــروط التعاقديــة لــألدوات الماليــة. ويتضمن ذلك 

تقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات المالية تشــتمل عى 
رشوط تعاقديــة قــد تغــري توقيــت أو مبلــغ التدفقات 

النقديــة التعاقديــة نتيجــة لعــدم اســتيفائها لهذا الرط. 
وعنــد القيــام بهــذا التقييــم، تأخــذ المجموعة يف االعتبار 

ما يي:

األحــداث المحتملــة الــي يمكنهــا تغيــري قيمة وتوقيت 	 
التدفقــات النقدية؛

خصائــص الرفع المايل؛	 
الدفــع المســبق ورشوط التمديد؛	 
الــروط الــي تحــد من مطالبــات المجموعة يف 	 

التدفقــات النقديــة مــن موجودات محددة )عى 
ســبيل المثــال: ترتيبــات الموجودات دون حق 

الرجوع(؛ و
الخصائــص الــي تســهم يف تعديــل العوض لقــاء القيمة 	 

الزمنيــة للنقــود – عــى ســبيل المثــال: إعادة تحديد 
الربح. معدالت 

تقــدم المجموعــة لعمالئهــا منتجــات مرصفيــة بعوائد، 
والــي تشــتمل عــى المتاجرة والبيع بالتقســيط 

والمرابحــة طبقــاً ألحــكام الريعة اإلســالمية. تصنف 
المجموعــة عمليــات التمويــل واالســتثمار عــى النحو 

التايل:

التمويــل: ويمثــل التســهيالت الممنوحــة للعمالء. 
وتتكــون عمليــات التمويــل هذه بشــكل أســايس من أربع 
فئــات واســعة النطــاق، وهــي، المتاجرة والبيع بالتقســيط، 

والمرابحة، وبطاقات االئتمان. تصنــف المجموعــة 
عمليــات التمويــل هــذه بالتكلفــة المطفأة.    

المطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات المالية األخرى: 
وتتكــون مــن إيداعــات لدى المؤسســات المالية. 

وتصنــف المجموعــة تلــك المطلوبــات من البنوك 
والمؤسســات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفأة 

ألنــه يتــم االحتفــاظ بهــا لتحصيل التدفقــات النقدية 
التعاقديــة واجتيــاز اختبــار "تمثــل فقــط دفعات من 

المبلــغ األصــي والعمولــة عى المبلــغ األصي القائم".

االســتثمارات )المرابحــة لــدى البنك المركزي 
الســعودي(: تتكــون هذه االســتثمارات من إيداعات 

لــدى البنــك المركزي الســعودي. وتصنــف المجموعة 
تلــك االســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة حيــث يتم االحتفاظ 

بهــا مــن أجــل تحصيــل التدفقات النقديــة التعاقدية 
واجتيــاز اختبــار "تمثــل فقــط دفعات مــن المبلغ األصي 

والعمولــة عــى المبلــغ األصي القائم".

االســتثمارات )الصكــوك(: تتكــون هذه االســتثمارات من 
االســتثمار يف صكــوك مختلفــة. وتصنــف المجموعــة تلك 
االســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة باســتثناء الصكــوك الي 
ال تجتــاز اختبــار "تمثــل فقــط دفعات مــن المبلغ األصي 

والعمولــة عــى المبلــغ األصــي القائم" ألنه يتــم تصنيفها 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمة الدخل.

االســتثمارات يف األســهم: وتمثل اســتثمارات أسهم 
اســرتاتيجية ال تتوقــع المجموعــة بيعهــا، واختارت 

المجموعــة، بشــكل غــري قابــل لإللغــاء يف تاريخ اإلثبات 
المبــديئ عــرض تغــريات القيمــة العادلــة لها يف الدخل 

اآلخر. الشامل 
االســتثمارات )الصناديــق االســتثمارية(: وتتكون من 

االســتثمارات يف صناديــق اســتثمارية مختلفــه. وتصنف 
المجموعــة تلــك االســتثمارات بالقيمــة العادلة من 

خــالل قائمــة الدخــل ألنهــا ال تجتــاز اختبــار " تمثل فقط 
دفعــات مــن المبلــغ األصي والعمولة عــى المبلغ 

القائم". األصي 

فيما ييل بيان فئات الموجودات المالية:

الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفأة  .1
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفأة عند 

اســتيفاء كال مــن الرطيــن التاليــن وال يتــم تصنيفها 
كمدرجــة بالقيمــة العادلــة من خــالل قائمة الدخل:

يتــم االحتفــاظ بالموجــودات ضمن نموذج 	 
األعمــال الــذي يهدف إىل االحتفاظ 

بالموجــودات مــن أجل تحصيــل التدفقات 
النقديــة التعاقديــة؛ و

ينتــج عــن الروط التعاقديــة للموجودات 	 
الماليــة يف تواريــخ محــددة تدفقات نقدية 
وتعــد فقــط مدفوعات مــن المبلغ األصي 

والربــح عــى المبلــغ األصي القائم.

الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلة من   .2
خالل الدخل الشــامل اآلخر

يتــم قيــاس أدوات الّديــن كمدرجــة بالقيمة العادلة 
مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخر فقط عند اســتيفاء 

كال مــن الرطــن التاليــن وال يتــم تصنيفهــا كمدرجة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمة الدخل:

يتــم االحتفــاظ بالموجــودات ضمن نموذج 	 
األعمــال الــذي يهــدف إىل تحقيق كل من 

تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيع 
الموجــودات المالية؛ و

ينتــج عــن الروط التعاقديــة للموجودات 	 
الماليــة يف تواريــخ محــددة تدفقات نقدية 
وتعــد فقــط مدفوعات مــن المبلغ األصي 

والربــح عــى المبلــغ األصي القائم.

إن أدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة من خالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر يتم قياســها الحقــاً بالقيمة 
العادلــة، وتــدرج المكاســب والخســائر الناتجة عن 

التغــريات يف القيمــة العادلــة يف الدخل الشــامل اآلخر. 
ويتــم اثبــات دخــل الربــح وأرباح وخســائر تحويل العمالت 

األجنبيــة يف قائمــة الدخــل الموحدة.

أدوات حقــوق الملكيــة، عنــد اإلثبات المبديئ 
الســتثمارات األســهم والــي ال يتم االحتفــاظ بها لغرض 
المتاجــرة، يجــوز للمجموعــة أن تختــار، بشــكل غري قابل 

لإللغــاء، عــرض التغــريات الالحقــة يف القيمــة العادلة يف 
الدخــل الشــامل اآلخــر. ويتم هذا االختيار عى أســاس 

كل أداة عــى حــدة )أي كل ســهم عــى حدة(.  

الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلة من   .3
خــالل قائمة الدخل

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات المالية األخرى 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمة الدخل.

باإلضافــة إىل ذلــك، عنــد اإلثبــات المبديئ، يجوز 
للمجموعــة بــأن تخصــص، بشــكل غــري قابل لإللغاء، 

الموجــودات الماليــة الــي تفــي بالمتطلبات ليتم 
قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة من 

خــالل الدخــل الشــامل اآلخر أو بالقيمــة العادلة من 
خــالل قائمــة الدخــل، إذا كان القيــام بذلك ســيقلل أو 
يخفــض مــن عــدم التماثل المحاســي الذي قد ينشــأ.

إعــادة تصنيف الموجــودات المالية  
تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيف الموجودات 

الماليــة بــن مدرجــة بالقيمــة العادلة من خالل 
قائمــة الدخــل، وبالقيمــة العادلــة خالل الدخل 

الشــامل اآلخــر وبالتكلفــة المطفــأة، وذلك فقط إذا 
حــدث تغــري، يف ظــل ظروف نــادرة، لهدف نموذج 

أعمالهــا للموجــودات الماليــة بحيــث لم يعــد ينطبق 
تقييــم لنمــوذج أعمالها الســابق.

ال يعــاد تصنيــف الموجــودات الماليــة بعد اإلثبات 
األويل لهــا، باســتثناء الفــرتة الــي قامت فيها 

المجموعــة بتغيــري نمــوذج األعمــال الخاصة بها 
إلدارة الموجــودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية  )2(
تصنــف المجموعــة مطلوباتهــا الماليــة، بأنهــا مطلوبات 

ماليــة مقومــة بالتكلفــة المطفــأة، وذلك بخالف 
الضمانــات الماليــة وارتباطــات التمويــل. تحســب التكلفة 

المطفــأة بعــد األخــذ بعــن االعتبــار أي عالوة أو خصم 
عــى أمــوال اإلصــدار والتكاليــف الي تعتــرب جزءاً ال يتجزأ 

مــن معــدل العمولة الفعي.

يتــم إثبــات جميــع المطلوبات للبنوك والمؤسســات 
الماليــة األخــرى وودائــع العمــالء مبدئيــاً بالقيمة العادلة 
ناقصــاً تكاليــف المعاملــة. يتــم الحقاً قيــاس المطلوبات 
الماليــة بالتكلفــة المطفــأة، مــا لــم يكن مطلوباً قياســها 

بالقيمــة العادلــة مــن خالل األرباح أو الخســائر.
  

التوقف عن اإلثبات  )3(
التوقف عن إثبات الموجودات المالية

تقــوم المجموعــة بالتوقــف عــن إثبات الموجودات 
الماليــة عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقة 
بالتدفقــات النقديــة الخاصــة بهــذه الموجودات 

أو عنــد تحويــل حقوق اســتالم التدفقــات النقدية 
بموجــب معاملــة مــا يتــم بموجبهــا تحويل ما يقارب 

جميــع المخاطــر والمنافــع المصاحبــة لملكيــة األصل، 
أو إذا لــم تقــم المجموعــة بتحويــل وال بإبقــاء جميع 

المخاطــر والمنافــع المصاحبــة لملكيــة األصــل المايل وال 
باالحتفــاظ بالســيطرة عــى األصل المايل.
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وعنــد التوقــف عــن إثبــات أصل مايل ما، )أداة دين(، 
فــإن الفــرق بــن القيمــة الدفرتية لألصــل )أو القيمة 

الدفرتيــة الخاصــة بالجــزء الــذي تم التوقــف عن إثباته( 
و )أ( العــوض المســتلم )بمــا يف ذلــك أي أصــل جديد تم 

الحصــول عليــه مطروحــاً مــن أي الزتام جديد تــم التعهد 
بــه( و )ب( أيــة مكاســب أو خســائر تراكمية تــم إثباتها 

ســابقاً يف الدخــل الشــامل اآلخــر، يجــب أن يتم إثباته يف 
قائمــة الدخل الموحدة.

عنــد بيــع الموجــودات إىل طرف آخــر بمقايضة معدل 
العائــد الــكي عــى الموجودات المحولة، يتم احتســاب 

المعاملــة عــى أنهــا معاملــة تمويل مضمونــة مماثلة 
لمعامــالت البيــع وإعــادة الراء، حيــث تحتفظ 

المجموعــة بكافــة أو معظــم المخاطــر والمنافع 
المصاحبــة لملكيــة هــذه الموجودات.

ويف العمليــات الــي ال تقــم المجموعــة فيهــا باإلبقاء 
عــى أو تحويــل جميــع المخاطــر والمنافــع المصاحبة 

لملكيــة األصــل المــايل مع احتفــاظ المجموعة بالســيطرة 
عــى األصــل، فــإن المجموعة تســتمر يف إثبات األصل 

المحــول بقــدر ارتباطهــا المســتمر به، والذي يتم 
تحديــده بقــدر تعرضــه للتغــريات يف قيمة الموجودات 

المحولة.

إن أيــة مكاســب / خســائر تــم إثباتهــا يف الدخل 
الشــامل اآلخــر، ضمــن االحتياطي اآلخر، فيمــا يتعلق 

باالســتثمارات يف أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر، ال 

يتــم إثباتهــا يف قائمــة الدخــل الموحدة عنــد التوقف عن 
إثبــات هــذه األدوات. يتــم تحويل أية مكاســب / خســائر 

تراكميــة مثبتــة يف الدخــل الشــامل اآلخر فيمــا يتعلق 
بتلــك االســتثمارات يف أدوات حقــوق الملكيــة إىل األرباح 

المبقــاة عنــد االســتبعاد. إن أي حصــة يف الموجودات 
الماليــة المحولــة المؤهلــة للتوقــف عــن إثباتها والي 

أنشــأتها أو أبقــت عليهــا المجموعــة يتــم إثباتهــا كأصل أو 
الزتام مســتقل.

التوقف عن إثبات المطلوبات المالية
تقــوم المجموعــة بالتوقــف عن إثبــات المطلوبات 

الماليــة مــا عنــد ســداد االلزتامــات التعاقدية أو إلغاؤها 
أو انتهــاء مدتها.

التعديالت عىل الموجودات المالية   )4(
والمطلوبات المالية

الموجودات المالية المعّدلة
يف حالــة تعديــل رشوط أصــل مــايل ما، تقــوم المجموعة 

بتقييــم فيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقدية 
لألصــل المعــدل مختلفــة بصــورة جوهرية. وإذا كانت 

التدفقــات النقديــة مختلفــة جوهريــاً، يتــم اعتبار الحقوق 
التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المايل األصي 
منتهيــة. ويف هــذه الحالــة، يتــم التوقــف عن إثبات األصل 
المــايل األصــي واثبــات أصل مــايل جديــد بالقيمة العادلة.

وإذا لــم تختلــف التدفقــات النقديــة التعاقديــة من 
األصــل المــايل المســجل بالتكلفة المطفأة بشــكل 

جوهــري، فــإن التعديــل ال يــؤدي إىل التوقــف عن إثبات 
األصــل المــايل. ويف هــذه الحالة، تقــوم المجموعة 
بإعــادة احتســاب إجمــايل القيمــة الدفرتية لألصل 

المــايل وإثبــات المبلــغ الناتــج عن تعديل إجمــايل القيمة 
الدفرتيــة كمكاســب أو خســائر تعديــل يف الربح أو 

الخســارة يف قائمــة الدخــل الموحــدة. ويف حالة إجراء 
هــذا التعديــل بســبب صعوبــات مالية يواجههــا المتمول، 

يتم عرض المكاســب أو الخســائر ســوياً مع خســائر 
االنخفــاض يف القيمــة.  ويف حــاالت أخــرى، يتــم عرضها 

كدخــل عمولة.

المطلوبات المالية المعّدلة
تقــوم المجموعــة بالتوقــف عــن إثبــات مطلوبات مالية 

مــا عنــد تعديــل رشوطهــا وعندما تختلــف التدفقات 
النقديــة للمطلوبــات الماليــة المعدلــة بشــكل جوهري. 

ويف مثــل هــذه الحالــة، يتــم إثبــات مطلوبات مالية 
جديــدة، بنــاًء عى الــروط المعدلــة، بالقيمة العادلة. 

ويتــم إثبــات الفــرق بــن القيمة الدفرتيــة للمطلوبات 
الماليــة الــي تم اســتيفاؤها والمطلوبــات المالية 
الجديــدة مــع الــروط المعدلــة يف قائمة الدخل 

الموحدة.

يف الحــاالت الــي ال تتــم فيهــا المحاســبة عن تعديل 
المطلوبــات الماليــة كتوقــف عــن اإلثبات، تتم إعادة 

احتســاب التكلفــة المطفــأة حينئــٍذ بخصــم التدفقات 
النقديــة المعدلــة عــى أســاس معــدل العمولة الفعي 

األصــي ويتــم إثبــات الربــح أو الخســارة الناتجة يف قائمة 
الدخــل الموحدة.

 

االنخفاض يف القيمة  )5(
االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية

يحدد مخصص الخســارة عى أســاس خســائر االئتمان 
المتوقعــة المتعلقــة باحتمــال التعــرث عن الســداد عى 
مــدى اإلثــين عــر شــهًرا القادمة، ما لــم تكون مخاطر 

االئتمــان قــد ازدادت بشــكل جوهري منذ نشــأتها. 
وإذا كانــت الموجــودات الماليــة تفي بــروط تعريفها 

كموجودات مالية مشــرتاة أو مســتحدثة ذات مســتوى 
ائتمــاين منخفــض، عندئــذ يتــم تحديــد المخصص عى 
أســاس التغــري يف خســائر االئتمــان المتوقعــة عى مدى 

عمــر األصــل. وتمثــل الموجودات المالية المشــرتاة 
أو المســتحدثة ذات المســتوى االئتمــاين المنخفــض 

موجــودات ماليــة ذات مســتوى ائتمــاين منخفض 
منــذ االثبــات األويل لها. تســجل الموجــودات المالية 
المشــرتاة أو المســتحدثة ذات المســتوى االئتماين 

المنخفــض بالقيمــة العادلــة بتاريــخ االثبــات األصي، ويتم 
إثبــات دخــل العمولــة الحقاً عى أســاس معــدل العمولة 
الفعــي المعــدل بالمخاطــر(. ويتــم فقــط إثبات أو عكس 

خســائر االئتمــان المتوقعــة بقــدر وجــود تغري الحق يف 
خســائر االئتمــان المتوقعة.

تقــوم المجموعــة بإثبــات مخصــص لقاء خســائر االئتمان 
المتوقعــة عــى األدوات الماليــة التاليــة الــي ال يتم 
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمة الدخل:

المطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات المالية األخرى،	 
الموجــودات الماليــة الي تعترب ســندات دين،	 
مدينــو عقود اإليجار،	 
عقــود الضمــان المايل الصادرة، و	 
ارتباطــات التمويــل الصادرة.	 

ال يتــم إثبــات خســارة انخفاض يف القيمة بشــأن 
اســتثمارات األسهم.

تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســارة بمبلغ 
يعــادل خســائر االئتمــان المتوقعة عــى مدى العمر، 

باســتثناء البنــود التاليــة، والي يتم قياســها عى أســاس 
خســائر االئتمــان المتوقعــة عى مدى 12 شــهًرا:

ســندات الديــن الــي تبن بأن لهــا مخاطر ائتمان 	 
منخفضــة بتاريــخ إعــداد القوائــم المالية، و

األدوات الماليــة األخــرى الي لــم تزداد مخاطر 	 
االئتمــان الخاصــة بها بشــكل جوهــري منذ االثبات 

األويل لها.

تعتــرب المجموعــة بــأن الصكــوك لهــا مخاطر ائتمان 
منخفضــة عندمــا تعــادل درجــة تصنيــف مخاطر االئتمان 

لهــا الدرجــة المتعــارف عليهــا عالميــاً بـ "من الدرجة 
األوىل".

تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة عى مدى 12 شــهر 
جــزء مــن مخاطــر االئتمــان المتوقعــة الناتج عن أحداث 

تعــرث تتعلــق بــاألداة الماليــة والــي يمكن أن تحدث خالل 
12 شــهر بعــد تاريــخ إعــداد القوائم المالية. يشــار إىل 

الموجــودات الماليــة الــي يتم إثبات خســائر االئتمان 
المتوقعــة لهــا لمدة 12 شــهًرا بــاألدوات المالية - 

المرحلــة األوىل". لــم تشــهد األدوات الماليــة المخصصة 
للمرحلــة األوىل زيــادة جوهريــة يف مخاطــر االئتمــان منذ 

اإلثبــات األويل ولــم تنخفــض قيمتهــا االئتمانية.

تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة عــى مدى العمر 
الخســائر الناتجــة عــن كافــة أحداث التعــرث المحتملة 

عــى مــدى العمــر المتوقــع لــألداة المالية أو أقى فرتة 
تعاقديــة للتعــرض لمخاطــر االئتمان. يشــار إىل األدوات 

الماليــة الــي يتــم إثبات الخســائر االئتمانيــة المتوقعة 
لهــا عــى مــدى العمر ولكنهــا غري منخفضــة القيمة 

االئتمانيــة بـــ "الموجــودات الماليــة - المرحلــة الثانية". 
إن األدوات الماليــة المخصصــة للمرحلــة الثانيــة هــي 
تلــك الــي شــهدت زيادة جوهريــة يف مخاطر االئتمان 

منــذ اإلثبــات األويل ولكــن لم تنخفــض قيمتهــا االئتمانية.

يشــار إىل الموجــودات الماليــة الــي يتم إثبات خســائر 
االئتمــان المتوقعــة لهــا عــى مــدى العمر والي تكون 

منخفضــة القيمــة االئتمانيــة بـــ "الموجــودات المالية - 
المرحلــة الثالثة".
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قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة تقديــراً احتماله مرجح 

لخســائر االئتمــان، ويتــم قياســها عــى النحو التايل:

الموجــودات الماليــة ذات مســتوى ائتماين غري 	 
منخفــض بتاريــخ إعــداد القوائم الماليــة: بالقيمة 
الحاليــة للعجــز النقــدي )أي الفرق بــن التدفقات 

النقديــة المســتحقة للمجموعــة بتاريــخ العقد 
والتدفقــات النقديــة الــي تتوقــع المجموعة 

استالمها(.
الموجــودات الماليــة ذات مســتوى ائتمــاين منخفض 	 

بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة: الفرق بن إجمايل 
القيمــة الدفرتيــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدية 

المســتقبلية.
ارتباطــات التمويــل غــري المســحوب: بالقيمــة الحالية 	 

للفــرق بــن التدفقــات النقديــة التعاقدية المســتحقة 
للمجموعــة يف حالــة ســحب االرتبــاط والتدفقات 

النقديــة الــي تتوقــع المجموعة اســتالمها.
عقــود الضمــان المــايل: الدفعــات المتوقع دفعها 	 

لحامــل العقــد ناقصــاً أيــة مبالغ تتوقــع المجموعة 
اسرتدادها.

يتــم اســتخدام معــدالت الخصم التاليــة عند خصم 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية:

الموجــودات الماليــة بخالف الموجــودات المالية 	 
المشــرتاة أو المســتحدثة ذات المســتوى االئتماين 

المنخفــض ومديــين عقــود التأجــري التمويلية: معدل 
الربــح الفعــي األصــي أو ما يقاربه، 

الموجــودات الماليــة المشــرتاة أو المســتحدثة ذات 	 
المســتوى االئتمــاين المنخفــض: معــدل الربح الفعي 

المعــدل ائتمانًيا، 
مدينــو عقــود اإليجــار: معدل الخصم المســتخدم يف 	 

قيــاس مديــين عقود اإليجار.
ارتباطــات التمويــل غــري المســحوبة: معدل الربح 	 

الفعــي، أو مــا يقاربــه، والــذي ســيتم تطبيقه عى 
الموجــودات الماليــة الناتجــة مــن ارتباطــات التمويل، و

عقــود الضمــان المــايل الصادرة: المعــدل الذي يعكس 	 
تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقود 

والمخاطــر المصاحبــة للتدفقــات النقدية.

فيمــا يــي المدخــالت الرئيســية المســتخدمة يف قياس 
خســائر االئتمــان المتوقعــة والــي تشــكل الهيكل الخاص 

بالــروط والمتغريات:

احتماليــه حــدوث التعرث يف الســداد،	 
الخســارة يف حالة التعرث يف الســداد، و	 
قيمــة التعــرض للتعرث يف الســداد.	 

يتــم اســتخراج المــؤرشات أعــاله بصفة عامة من 
النمــاذج اإلحصائيــة المطــورة داخليــاً والبيانــات التاريخية 

الــي يتــم تعديلهــا بحيــث تعكــس معلومات النظرة 
المســتقبلية. تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا 

الماليــة إىل المراحــل الثــالث التاليــة طبقــاً للمنهجية 
الــواردة يف المعيــار الــدويل للتقريــر المايل )9(:

المرحلــة 1: الموجــودات العاملة، 	 
المرحلــة 2: الموجــودات ضعيفــة األداء	 
المرحلــة 3: الموجــودات ذات المســتوى االئتماين 	 

المنخفض.

تــم تنــاول فئات المراحــل الثالث للموجــودات المالية 
27-1-أ-5(.  بالتفصيــل يف )إيضــاح 

لتقييــم مجموعــة مــن النتائــج المحتملــة، تقوم 
المجموعــة بوضــع ســيناريوهات مختلفــة. وفيمــا يتعلق 

بــكل ســيناريو، تحــدد المجموعة خســائر االئتمان 
المتوقعــة وتقــوم بتطبيــق طريقــة مرجحــة باالحتماالت 

لتحديــد مخصــص االنخفــاض يف القيمــة وفقــا لمتطلبات 
المعايير المحاســبية.

لمعرفــة كيفيــة توزيــع الموجودات المالية وخســائر 
االئتمــان المتوقعــة عــى مراحل االئتمــان الثالث، يرجى 

الرجــوع إىل إيضــاح )4( بشــأن المطلوبــات من البنوك 
والمؤسســات المالية، وإيضاح )6( بشــأن االســتثمارات، 

وإيضاح )7( بشــأن تســهيالت التمويل.

الموجودات المالية المعدلة
يف حالــة إعــادة  التفــاوض عــى رشوط الموجودات 
الماليــة أو تعديلهــا أو تبديــل الموجــودات الماليــة 

الحاليــة بأخــرى جديــدة نتيجــة صعوبات ماليــة يواجهها 
العميــل، يتــم إجــراء تقييــم للتأكــد  فيمــا إذا يجب التوقف 

عــن إثبــات الموجــودات المالية، ويتم قياس خســائر 
االئتمــان المتوقعــة عــى النحو التايل:

إذا لــم يــؤدي التعديــل المتوقــع إىل التوقــف عن إثبات 	 
األصــل الحــايل، فإنــه يتم إدراج التدفقــات النقدية 
المتوقعــة الناتجــة عــن األصــل المايل المعدل يف 

احتســاب العجــز النقــدي الناتــج عن األصل الحايل.

إذا أدى التعديــل المتوقــع إىل التوقــف عــن إثبات 	 
األصــل الحــايل، فإنه يتــم اعتبــار القيمة العادلة 

المتوقعــة لألصــل الجديــد تدفقات نقديــة نهائية 
مــن األصــل المايل الحــايل بتاريخ التوقــف عن إثباته. 
ويــدرج هــذا المبلغ يف احتســاب العجــز النقدي من 
األصــل المــايل الحــايل الذي يتم خصمــه اعتباراً من 

التاريــخ المتوقــع للتوقــف عــن االثبــات حىت تاريخ إعداد 
القوائــم الماليــة باســتخدام معــدل العمولة الفعي 

عى األصــل المايل الحايل.

الموجودات المالية منخفضة القيمة 
بتاريــخ إعــداد كل قائمــة مالية، تقــوم المجموعة 

بإجــراء تقييــم للتأكــد ممــا إذا كانت الموجــودات المالية 
المســجلة بالتكلفــة المطفــأة ذات مســتوى ائتمــاين 

منخفــض. ويعتــرب األصــل المــايل بأنه ذو مســتوى ائتماين 
منخفــض عنــد وقــوع حــدث أو أكرث لــه تأثري هام عى 

التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المايل. 
ومــن األمثلــة الدالــة عى أن األصل المايل ذو مســتوى 

ائتمــاين منخفــض، البيانــات القابلــة للمالحظــة التالية:

صعوبــات ماليــة كبــرية يواجههــا العميــل أو الُمصدر؛	 
خــرق العقــد مثــل التعــرث يف الســداد أو تجاوز موعد 	 

االستحقاق؛
إعــادة جدولــة تســهيالت التمويل من قبل 	 

المجموعــة وفــق رشوط غــري مالئمــة للمجموعة؛
احتمــال دخــول العميــل يف االفالس أوإعــادة هيكلة 	 

ماليــة أخرى؛ أو
اختفاء ســوق نشــطة لتلك األداة المالية بســبب 	 

صعوبــات مالية.

إن تســهيل التمويــل الــذي يعاد التفاوض بشــأنه 
بســبب تدهــور وضــع العميــل يعترب عادة ذي مســتوى 

ائتمــاين منخفــض، مــا لــم يكــن هناك دلياًل عى أن 
خطــر عــدم اســتالم التدفقات النقديــة التعاقدية 

قــد انخفــض بشــكل جوهــري وأنه يوجد مؤرشات 
أخــرى عــى االنخفــاض يف القيمة. وتعتــرب عمليات 

التمويــل المقدمــة لألفــراد المتأخرة يف الســداد لمدة 
90 يومــاً فأكــرث عمليــات تمويــل منخفضــة القيمة. 

عنــد إجــراء تقويــم للتأكــد فيما إذا كان االســتثمار يف 
الديــون الســيادية ذي مســتوي ائتمــاين منخفض، فإنه 

المجموعــة تأخــذ بعــن االعتبار العوامــل التالية:

تقييــم الســوق للجــدارة االئتمانيــة الظاهــرة يف عوائد 	 
السندات.

تقييــم وكاالت التصنيــف للجــدارة االئتمانيــة.	 
مقــدرة البلــد عى الوصول إىل أســواق المايل 	 

بخصــوص إصــدار الدين الجديد.
احتمــال جدولــة التمويــل، ممــا يــؤدي إىل تكبد حامل 	 

التمويــل لخســائر مــن خالل االعفاء من الســداد 
بشــكل اختيــاري أو إلزامي.

آليــات الدعــم الدوليــة الموضوعــة لتأمن الدعم 	 
كممــول، لذلــك البلــد وكذلــك النية الي تعكســها 

البيانــات العامــة للحكومــات والوكاالت الســتخدام 
تلــك اآلليــات. ويشــمل ذلــك تقييــم عمق هذه اآلليات 
)بــرصف النظــر عــن القصد الســيايس( وفيما إذا كانت 

هنــاك قــدرة عى الوفاء بالــروط المطلوبة.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة يف قائمة 
المركز المايل الموحدة

يتــم عــرض مخصص خســائر االئتمــان المتوقعة يف 
قائمــة المركــز المــايل الموحدة عــى النحو التايل:

الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المتوقعة: 	 
تظهــر كخصــم مــن إجمــايل القيمة الدفرتية 

للموجودات؛
عندمــا تشــتمل األداة الماليــة عــى مكون ارتباط 	 

تم ســحبه ومكون لم يتم ســحبه، وال تســتطيع 
المجموعــة تحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة لمكون 

ارتبــاط التمويل بشــكل مســتقل مــن مكون االرتباط 
الــذي تم ســحبه، تقــوم المجموعــة بعرض مخصص 
مجمــع لــكال المكونــن. ويتــم عرض المبلــغ المجمع 

كخصــم مــن إجمــايل القيمة الدفرتيــة لمكون االرتباط 
الــذي تــم ســحبه. ويتــم إظهــار أي فائض يف مخصص 

الخســائر عــن إجمــايل القيمــة الدفرتيــة لمكون االرتباط 
الــذي تم ســحبه، كمخصص، و

ارتباطــات التمويــل وعقــود الضمــان المالية: تظهر 	 
بشــكل عام كمخصص.
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الشطب
يتــم شــطب تســهيالت التمويــل )إمــا جزئيــاً أو كلياً( عند 

عــدم وجــود توقعــات حقيقية لالســرتداد. ومع ذلك، 
ال تــزال تخضــع الموجــودات الماليــة الي يتم شــطبها 

ألنشــطة التعزيــز امتثــااًل إلجراءات المجموعة الســرتداد 
المبالــغ المســتحقة. وعندمــا يزيــد المبلغ المراد شــطبه 
عــن مخصــص الخســائر المرتاكــم، يتــم يف البداية اعتبار 

الفــرق كإضافــة إىل المخصــص الــذي يطبق عندئذ 
مقابــل إجمــايل القيمــة الدفرتية. وتقيد أية اســرتدادات 

الحقــة إىل مصاريــف الخســائر االئتمانية.

تقييم الضمانات
للتقليــل مــن مخاطــر االئتمــان عى الموجــودات المالية، 

تقــوم المجموعــة باســتخدام الضمانــات، حيثما كان 
ذلــك ممكنــاً. تكــون الضمانــات عى أشــكال مختلفة، 
مثــل النقديــة واألوراق الماليــة وخطابــات االعتماد/
الضمانــات والعقــارات والذمــم المدينة والمخزون 

والموجــودات غــري الماليــة األخرى والتعزيــزات االئتمانية 
مثــل اتفاقيــات المقاصــة. ال يتــم تســجيل الضمانات 

اإلضافيــة يف قائمــة المركــز المــايل للمجموعــة، مــا لم يتم 
مصادرتهــا. ومــع ذلــك، فــإن القيمة العادلــة للضمانات 

تؤثــر عي حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعة، 
ويتــم تقييمهــا بشــكل عــام، كحد أدين، عند نشــأتها 

ويعــاد تقييمهــا بصــورة دورية. أما بعــض الضمانات 
مثــل النقديــة أو األوراق الماليــة المتعلقــة بمتطلبــات 

الهامــش، فيتــم تقويمهــا يومياً.

وبقــدر المســتطاع، تســتخدم المجموعــة البيانــات من 
األســواق النشــطة لتقييــم الموجــودات الماليــة المحتفظ 

بهــا كضمانــات. يتــم تقييــم الضمانــات غــري المالية، مثل 
العقــارات، عــى أســاس البيانــات المقدمة من أطراف 

ثالثــة مثــل وســطاء التمويــل العقاري، أو بناًء عى أســاس 
مؤرشات أســعار السكن.

الضمانات اليت يتم مصادرتها
تتمثــل سياســة المجموعــة يف تحديــد مــا إذا كان 

مــن األفضــل اســتخدام األصل المصــادر يف عملياتها 
الداخليــة أو بيعــه. ویتم تحویل الموجودات الــي يتقــرر 
بأنــه مــن المفيــد اســتخدامها للعمليــات الداخلیة إلی 

فئة الموجــودات ذات الصلة بالقيمــة المعــاد مصادرتهــا 
أو بالقيمــة الدفرتيــة لألصــل المضمــون األصي، أيهما 

أقــل. ويتــم تحويــل الموجودات الــي يتقرر بأنه من 
األفضــل بيعهــا إىل موجــودات معــدة للبيــع بالقيمة 
العادلــة لهــا )إذا كانــت موجودات ماليــة( وبالقيمة 

العادلــة، ناقصــاً تكلفــة البيــع بالنســبة للموجودات غري 
الماليــة يف تاريــخ المصــادرة وفقــاً لسياســة المجموعة.  

)6( الضمانات المالية وارتباطات التمويل
"الضمانــات الماليــة" هــي عقــود تتطلب مــن المجموعة 

دفــع مبالــغ محــددة لتعويض حامــل الضمان عن 
الخســائر المتكبــدة بســبب إخفــاق مدين معن يف 

الدفــع عنــد موعــد االســتحقاق وفقاً لروط أداة الدين. 
أمــا "ارتباطــات التمويــل" فهي ارتباطــات مؤكدة لمنح 

االئتمــان بموجــب رشوط وأحكام محددة مســبقاً.

يتــم قيــاس الضمانــات الماليــة الصادرة أو االرتباطات 
لمنــح التمويــل بمعــدل ربــح يقل عن المعدالت الســائدة 

يف الســوق مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة ويتم إطفــاء القيمة 
العادلــة المبدئيــة عــى مــدى عمــر الضمان أو االرتباط. 

ويتــم الحقــاً قياســها بالمبلــغ المطفــأ أو مبلــغ مخصص 
الخســارة؛ أيهما أعى.

لــم تصــدر المجموعــة أيــة ارتباطات تمويل يتم قياســها 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمة الدخل. وبالنســبة 

الرتباطــات تســهيالت التمويــل األخرى، تقــوم المجموعة 
بإثبات مخصص خســارة.

) ز( األدوات المالية المشتقة
تشــتمل األدوات الماليــة المشــتقة عــى عقود رصف 
األجنــي اآلجلــة ومقايضــات أســعار العموالت. يتم يف 

األصــل إثبــات هذه األدوات الماليــة المشــتقة بالقيمة 
العادلــة بتاريــخ إبــرام عقــد المشــتقات. يتم إدراج هذه 

األدوات بقيمتهــا العادلــة كموجــودات عندمــا تكون 
القيمــة العادلــة إيجابيــة وكمطلوبــات عندمــا تكون 

القيمــة العادلــة ســلبية. يتــم الحصــول عــى القيم العادلة 
بالرجوع إىل األســعار المتداولة يف الســوق، وطرق 

التدفقــات النقديــة المخصومــة وطرق التســعري حســبما 
هــو مالئــم. تقــوم المجموعة، خــالل دورة أعمالها 

العاديــة، باســتخدام األدوات الماليــة المشــتقة التالية 
ألغــراض المتاجرة:

)1( مقايضات أسعار العموالت
تمثــل المقايضــات الزتامــات لتبــادل مجموعة من 

التدفقــات النقديــة بأخــرى. وبالنســبة لمقايضات أســعار 
العمــوالت، عــادة مــا تقوم األطراف األخــرى بتبادل دفع 

العمــوالت بســعر ثابــت وبســعر عائــم بعملة واحدة، دون 
تبادل أصــل المبلغ.  

)2( عقود الرصف األجنيب اآلجلة
العقــود اآلجلــة عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقدية لراء أو بيع 

عملــة محــددة بســعر وتاريــخ محددين يف المســتقبل. 
إن العقــود اآلجلــة هــي عقود يتــم تصميمهــا خصيصاً 

للتعامــل بهــا خــارج األســواق الماليــة النظامية. أما عقود 
الــرصف األجنــي فيتــم التعامــل بها وفق أســعار محددة 

يف األســواق النظاميــة ويتــم تســديد التغــريات يف قيمة 
العقــود المســتقبلية يومياً.  

)3( المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلــق معظــم المشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجرة 

الخاصــة  بالمجموعــة بالمبيعــات وأخــذ المراكــز. تتعلق 
أنشــطة المبيعــات بطــرح المنتجــات للعمــالء والبنوك 

لتمكينهــم، مــن بــن أمــور أخرى، مــن تحويل أو تعديل 
أو تخفيــض المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية. ويتعلــق 

أخــذ المراكــز بــإدارة مخاطر مراكز الســوق مع توقع 
الحصــول عــى أربــاح مــن التغريات اإليجابية يف األســعار أو 

المعــدالت أو المؤرشات. 

إن أي تغــريات يف القيمــة العادلــة للمشــتقات المقتنــاة 
ألغــراض المتاجــرة يتــم إدراجهــا مبارشة يف قائمة 

الدخــل الموحــدة، ويتــم اإلفصــاح عنها ضمن دخل 
رصف العمــالت لعقــود الــرصف األجنــي اآلجلة وضمن 

اإليــرادات األخــرى لعقود مقايضة أســعار العموالت.

) ح( إثبات اإليرادات
يجــب الوفــاء بضوابــط اإلثبات المحــددة التالية قبل 

اإليرادات: إثبات 

يتــم إثبــات الدخل مــن عمليات المتاجــرة والمرابحة 
وبعــض االســتثمارات المســجلة بالتكلفــة المطفــأة والبيع 

بالتقســيط وخدمــات البطاقــات االئتمانية باســتخدام 
معــدل العمولــة الفعــي عى األرصــدة القائمة. إن 
معــدل العمولــة الفعــي هو المعــدل الذي يخصم 

بالضبــط المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة 
والمتحصــالت خــالل العمــر المتوقــع لألصل أو االلزتام 
المــايل )أو خــالل فــرتة أقــرص عند االقتضــاء( إىل القيمة 

الدفرتيــة لألصــل أو االلزتام المايل. عند حســاب 
العائــد الفعــي، تقــوم المجموعــة بتقديــر التدفقات 

النقديــة المســتقبلية بعــد األخــذ بعــن االعتبار الروط 
التعاقديــة لــألداة الماليــة ويتم اســتبعاد خســائر االئتمان 
المســتقبلية. يتــم إثبــات دخــل الخدمــات المرصفية عند 

تقديـــم الخدمة.  

إن أتعــاب االرتباطــات لمنــح التمويــل الــي غالباً ما يتم 
اســتخدامها وغريهــا مــن الرســوم المتعلقة بالتســهيالت، 

يتــم تأجيلهــا )فــوق حــد معن( مــع التكلفة المبارشة 
المتعلقــة بهــا، ويتــم إثباتهــا كتســوية لمعــدل العمولة 

الفعــي عــى عمليــات التمويــل. وعندمــا ال يتوقع أن 
تــؤدي تعهــدات التمويــل إىل اســتخدام التمويل، فإن 
أتعــاب ارتباطــات التمويــل يتــم إثباتها بطريقة القســط 

الثابــت عــى مدى فرتة االرتباط.

يتــم إدراج دخــل الخدمــات المرصفيــة الــي تعترب جزًءا ال 
يتجــزأ مــن ســعر الربــح الفعي عى الموجــودات المالية 

أو المطلوبــات الماليــة يف معــدل الربــح الفعي. 

يتــم إثبــات أتعاب المحافظ واالستشــارات اإلدارية 
األخــرى وأتعــاب الخدمات عــى مدى فرتة عقود 
الخدمــات المتعلقــة بهــا، أي عنــد الوفاء بااللزتام 

المتعلــق باألداء.
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يتــم إثبــات األتعــاب المســتلمة من إدارة الموجودات 
وأنشــطة الوســاطة وإدارة الــرثوات والتخطيط المايل 

وخدمــات الحفــظ وخدمات الوســاطة التجارية يف 
ســوق المــال والخدمــات األخــرى المماثلة الي يتم 
تقديمهــا عــى مــدى فرتة زمنيــة ممتدة، عى مدى 

الفــرتة الــي يتــم فيهــا تقديم الخدمــة، أي عند الوفاء 
بااللــزتام المتعلــق بــاألداء. ويتــم إثبات أتعاب إدارة 

الموجــودات المتعلقــة بصناديــق االســتثمار عى مدى 
الفــرتة الــي يتــم فيهــا تقديم الخدمــة. وحيث ان أتعاب 
إدارة الموجــودات ال تخضــع إىل أي حقــوق رجــوع، فإن 

اإلدارة ال تتوقــع وقــوع أي عكــس قيــد جوهري لإليرادات 
المثبتــة مســبًقا.  ويتــم إثبــات أتعاب إدارة الرثوات 

وخدمــات الحفــظ باســتمرار عى مــدى فرتة من الزمن.

يتــم إثبــات دخــل توزيعات األرباح عند اإلقــرار بأحقية 
اســتالمها، ويكــون ذلك عــادة عند موافقة المســاهمن 

عــى توزيعــات األربــاح. ويتم إظهــار توزيعات األرباح 
كمكــون مــن صــايف دخــل المتاجــرة أو صايف الدخل من 
األدوات الماليــة المدرجــة بالقيمــة مــن القيمــة العادلة 

مــن خــالل قائمــة الدخل أو اإليرادات التشــغيلية األخرى 
عــى أســاس التصنيــف المعين ألدوات حقــوق الملكية.

يتــم إثبــات ربح/خســارة تحويــل العمــالت األجنبية عند 
اكتســابها/تكبدها.

ينتــج صــايف دخــل المتاجرة من األنشــطة التجارية 
ويتضمــن كافــة األربــاح والخســائر المحققة وغري 

المحققــة مــن التغــريات يف القيمــة العادلة وإجمايل 
إيــرادات أو مصاريــف االســتثمار ذات الصلــة وتوزيعات 

األربــاح عــن الموجــودات والمطلوبات الماليــة المحتفظ 
بهــا لغــرض المتاجــرة وفروق رصف العمــالت األجنبية. 

يتعلــق صــايف الدخــل مــن األدوات المالية المدرجة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمة الدخــل بالموجودات 

والمطلوبــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة من 
خــالل قائمــة الدخــل وتتضمــن جميع تغــريات القيمة 

العادلــة المحققــة وغــري المحققة ودخل االســتثمار 
وتوزيعــات األربــاح وفروق رصف العمــالت األجنبية.

تقديــم الخدمات
تقــدم المجموعــة العديــد مــن الخدمــات لعمالئها. ويتم 

تقديــم هــذه الخدمــات إما بشــكل منفصل أو بشــكل 
حزمــة مــع الخدمــات األخرى. لقد اســتنتج المرصف 
أنــه يجــب إثبــات اإليــرادات الناتجة مــن تقديم العديد 

مــن الخدمــات المتعلقــة بنظــام خدمــات الدفع وتبادل 
الخدمــات التجاريــة وقطــاع التحويالت المالية والســداد 

والمضاربــة )أي رســوم االكتتــاب واإلدارة واألداء( عند 
تقــدم الخدمــات، أي عنــد الوفاء بالزتام األداء. 

) ط( العقارات األخرى
تقــوم المجموعــة، خــالل دورة أعمالهــا العادية، 

باالســتحواذ عــى بعــض العقارات ســداداً لعمليات 
التمويــل المســتحقة. تعتــرب هــذه العقارات كموجودات 

محتفــظ بهــا لغــرض البيــع، ويتم مبدئيــاً إدراجها بصايف 
القيمــة المتوقــع تحقيقهــا للتمويــل المســتحق أو 

القيمــة العادلــة الحاليــة للعقــارات المعنيــة، أيهما أقل، 
ناقصــاً تكاليــف البيــع )إذا كانــت جوهريــة(. ويتم إثبات 

إيــرادات اإليجــار مــن العقارات األخــرى يف قائمة الدخل 
الموحدة.

) ي( االستثمارات العقارية
االســتثمارات العقاريــة هــي االســتثمارات المملوكة 

لغــرض تحقيــق عوائــد ايجــار طويل األجل وغري مشــغولة 
مــن قبــل المجموعــة. ويتــم إدراجهــا بالتكلفة ويحمل 

االســتهالك عــى قائمــة الدخل الموحدة. تســتهلك 
تكلفــة االســتثمارات العقاريــة بطريقــة القســط الثابت عى 

مــدى األعمــار اإلنتاجية المقــدرة للموجودات.

) ك( ممتلكات ومعدات، صايف
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصاً االســتهالك 

المرتاكــم وخســائر االنخفــاض يف القيمــة المرتاكمة. 
وال يتــم اســتهالك األرايض. تســتهلك تكلفــة الممتلــكات 

والمعــدات األخــرى بطريقــة القســط الثابت عى مدى 
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات كما يي:

تحســينات األرايض المســتأجرة: عــى مــدى فرتة اإليجار 
أو العمــر اإلنتاجــي، أيهما أقل

المباين: 33 ســنة

تحســينات المبــاين المســتأجرة: عــى مدى فرتة اإليجار 
أو 3 ســنوات، أيهما أقل

المعدات واألثاث: 3 إىل 10 ســنوات

موجــودات حق االســتخدام : عــى مدى فرتة اإليجار

يتــم، بتاريــخ كل قائمــة مركــز مــايل، مراجعة القيم 
المتبقيــة للموجــودات واألعمــار اإلنتاجيــة ومن ثم 
تعديلهــا، إذا لــزم األمر. تحدد المكاســب والخســائر 
الناتجــة عــن االســتبعاد وذلك بمقارنــة متحصالت 

االســتبعاد مــع القيمــة الدفرتيــة، وتــدرج يف قائمة الدخل 
الموحدة.

 
يتــم رســملة المصاريــف األخرى وذلــك فقط عندما 

يكــون مــن المحتمــل تدفق المنافــع االقتصادية 
المســتقبلية المصاحبــة للمصاريــف إىل المجموعــة. يتــم 
إثبــات عمليــات اإلصــالح والصيانة المســتمرة كمصاريف 

عنــد تكبدها.

) ل( المحاسبة عن عقود اإليجار
موجودات حق االستخدام/الزتامات اإليجار

عنــد اإلثبــات األويل، تقــوم المجموعــة عند نشــأة العقد 
بتحديــد مــا إذا كان العقــد يعتــرب إيجــار أو ينطوي عى 

عقــد إيجــار. يعتــرب العقــد عقد إيجــار، أو ينطوي عى 
إيجــار، إذا مــا تــم بموجــب العقد نقل الحق يف الســيطرة 
عــى اســتخدام أصــل محدد لفرتة محــددة نظري مقابل 

لذلــك. يتــم تحديــد الســيطرة يف حــال تدفق معظم 
المنافــع إىل المجموعــة وأنــه يمكــن للمجموعــة توجيه 

اســتخدام تلك الموجودات. 

عنــد بــدء أو إعــادة تقييــم العقد الــذي يحتوي عى 
مكــون إيجــاري، تقــوم المجموعــة بتخصيــص المقابل يف 
العقــد لــكل مكون إيجاري عى أســاس أســعارها النســبية 

المســتقلة. ومــع ذلــك، بالنســبة لعقود إيجار األرايض 
والمبــاين الــي تكــون المجموعــة فيها هي المســتأجر، 
فقــد اختــارت المجموعــة عدم فصــل المكونات غري 
اإليجاريــة والمحاســبة عــن المكونــات اإليجارية وغري 

اإليجاريــة كمكــون إيجاري واحد.

موجودات حق االستخدام
ُتطبــق المجموعــة طريقــة التكلفــة وتقــوم بقياس 

موجــودات حق االســتخدام بالتكلفة:

ناقًصــا أي اســتهالك مرتاكــم وأي خســائر انخفاض   .1
و مرتاكمة، 

المعدلــة نتيجــة أي إعــادة قيــاس اللزتام اإليجار   .2
بشــأن تعديــالت عقد اإليجار.

الزتام اإليجار
يتــم قيــاس الــزتام اإليجار عند االثبــات األويل بالقيمة 

الحاليــة لكافــة الدفعــات المبقيــة للمؤجــر، ويتــم خصمها 
باســتخدام معــدل الربــح الضمــين يف اإليجار أو معدل 

التمويــل اإلضــايف للمجموعــة إذا كان مــن غــري الممكن 
تحديــد هــذا المعدل بســهولة. بشــكل عام، تســتخدم 
المجموعــة معــدل التمويــل اإلضــايف كمعدل خصم. 

وبعــد تاريــخ بــدء العقــد، تقوم المجموعــة بقياس الزتام 
اإليجــار من خالل:

1- زيــادة القيمــة الدفرتيــة لتعكــس الربح عى الزتام 
اإليجار، و

2- تخفيــض القيمــة الدفرتيــة لتعكــس دفعــات اإليجار 
المسددة، و

3- إعــادة قيــاس القيمــة الدفرتيــة لتعكس أي إعادة 
تقويــم أو تعديــل عــى عقد اإليجار.

يتــم قيــاس الــزتام اإليجــار بالتكلفة المطفأة باســتخدام 
طريقــة معــدل العمولــة الفعي. ويتم إعادة قياســه 

عنــد وجــود تغــري يف دفعات اإليجــار المســتقبلية نتيجة 
حــدوث تغــري يف مــؤرش أو معــدل، إذا كان هناك تغري 

يف تقديــر المجموعــة للمبلــغ المتوقــع دفعــه بموجب 
ضمــان القيمــة المتبقيــة، أو إذا قامــت المجموعــة 

بتغيــري تقييمهــا فيمــا إذا كانــت ســتمارس خيــار الراء أو 
التمديــد أو اإلنهاء.

عنــد إعــادة قياس الــزتام اإليجار بهــذه الطريقة، يتم 
إجــراء تســوية مقابلــة عــى القيمــة الدفرتية لموجودات 

حــق االســتخدام، أو تســجيلها يف قائمــة الدخل 
الموحــدة إذا تــم تخفيــض القيمــة الدفرتية لموجودات 

حق االســتخدام إىل صفر.
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عقود اإليجار قصرة األجل وعقود إيجار 
الموجودات منخفضة القيمة

اختــارت المجموعــة عــدم إثبات موجودات حق 
االســتخدام والزتامــات اإليجار لعقــود اإليجار قصرية 

األجــل الــي تبلــغ مدتها 12 شــهًرا أو أقــل وعقود إيجار 
الموجــودات منخفضــة القيمــة، بمــا يف ذلك معدات 

تقنيــة المعلومــات. وتقــوم المجموعــة بإثبــات دفعات 
اإليجــار المرتبطــة بعقــود اإليجــار هذه كمرصوف عى 

أســاس القســط الثابــت عى مدى فــرتة عقد اإليجار.

) م( ودائع العمالء
ودائــع العمــالء هــي مطلوبات ماليــة يتم إثباتهــا مبدئيا 

بالقيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة المعاملــة، والي تمثل 
القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم، ويتــم قياســها الحقا 

بالتكلفــة المطفأة.  

اتفاقيات إعادة الرشاء واتفاقيات إعادة  ) ن( 
الرشاء العكيس

يتــم االســتمرار يف إثبــات الموجــودات المباعة مع االلزتام 
بإعــادة رشائهــا يف تاريخ مســتقبي محــدد )اتفاقيات 

إعــادة الــراء( يف قائمــة المركــز المايل الموحدة 
نظــراً الحتفــاظ المجموعــة بكافــة المخاطــر والمنافع 

المصاحبــة للملكيــة، ويعــاد قياســها وفقاً للسياســات 
المحاســبية المتبعــة بشــأن االســتثمارات. يتــم اعتبار 

المعامــالت كتمويــل، ويتــم إظهــار الزتام الطرف اآلخر 
لقــاء المبالــغ المســتلمة بموجــب هــذه االتفاقيات ضمن 

"المطلوبــات للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخرى، 
حســبما هــو مالئــم. يتــم اعتبار الفرق بن ســعر البيع 
وإعــادة الــراء كدخل من االســتثمارات والتمويل، 

وُيســتحق عــى مــدى فــرتة اتفاقية إعادة الراء عى 
أســاس العائد الفعي.

ال يتــم إظهــار الموجــودات المشــرتاة مع وجود الزتام 
إلعــادة بيعهــا يف تاريــخ مســتقبي محــــدد )اتفاقيات 

إعــادة الــراء العكــيس( يف قائمــة المركز المايل 
الموحــدة لعــدم انتقال الســيطرة عــى تلك الموجودات 
إىل المجموعــة. يتــم إدراج المبالــغ المدفوعــة بموجب 
هــذه االتفاقيــات ضمــن النقدية واألرصــدة لدى البنك 

المركــزي الســعودي. ويتــم اعتبــار الفرق بن ســعر الراء 
وإعــادة البيــع كدخــل من االســتثمارات والتمويل، 

وُيســتحق عــى مــدى فرتة اتفاقية إعــادة الراء العكيس 
عــى أســاس العائد الفعي.

) س( المخصصات
يتــم تكويــن مخصصــات عندمــا يكون لــدى المجموعة 

الــزتام قانــوين حــايل أو متوقع نتيجة أحداث ســابقة، 
ومــن المحتمــل أن يتطلــب األمر اســتخدام الموارد 

االقتصاديــة لســداد هــذا االلزتام وأيضــاً عندما يكون 
باإلمــكان تقديــر المبلــغ بشــكل موثوق به.

) ع( النقد وما يف حكمه
ألغــراض قائمــة التدفقــات النقدية الموحدة، يشــتمل 

"النقــد ومــا يف حكمــه" عــى العمــالت الورقية والعمالت 
المعدنيــة يف الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنك المركزي 

الســعودي )باســتثناء الودائــع النظاميــة( والمطلوبــات من 
البنــوك والمؤسســات الماليــة األخرى بفرتات اســتحقاق 

أصليــة مدتهــا 90 يومــا أو أقــل مــن تاريخ االقتناء 
وتخضــع لمخاطــر غــري جوهريــة تتعلق بتغــري القيمة 

العادلة.

العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة  ) ف( 
الدخل الموحدة

وفقــا لقــرارات الهيئــة الرعية، يتم اســتبعاد دخل 
العمــوالت الخاصــة )غــري المتوافقة مــع الريعة( الي 
تســتلمها المجموعــة عنــد تحديــد إيــرادات المجموعة 
مــن التمويــل واالســتثمار، ويتــم تحويلهــا إىل مطلوبات 
أخــرى يف قائمــة المركــز المــايل الموحــدة ويتم دفعها 

الحقــا كأعمال خريية.

) ص( منافع الموظفني قصرة األجل
يتــم قيــاس منافــع الموظفن قصرية األجل عى أســاس 

غــري مخصــوم، ويتم احتســابها كمــرصوف عندما يتم 
تقديــم الخدمــة ذات الصلة.  

) ق( مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
يجنــب مخصــص مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفن 

باســتخدام التقييــم االكتــواري طبقــاً ألحــكام نظام العمل 
لســعودي والمتطلبــات التنظيميــة المحليــة.

) ر( الدفعات المحسوبة عىل أساس األسهم
قــام مؤسســو المجموعــة بإنشــاء برنامج الدفعات 

المحســوبة عى أســاس األســهم لموظفيها. وبموجب 
هــذا الربنامــج، تحصــل المجموعة عــى الخدمات من 

الموظفــن المؤهلــن لقــاء أدوات حقــوق الملكية 
الخاصــة بالمجموعــة والــي يتــم منحهــا للموظفن.

) ش( أموال المضاربة
تقــوم المجموعــة بعمليــات المضاربــة لحســاب العمالء 

وتعتربهــا المجموعــة اســتثمارات مقيــدة. ويتم 
تســجيلها كبنــود خــارج قائمــة المركــز المايل. ويتم إدراج 

حصــة المجموعــة يف األربــاح الناتجــة عن إدارة هذه 
األمــوال يف قائمــة الدخــل الموحــدة للمجموعة.

) ت( العمالت األجنبية
تــم عــرض القوائــم المالية الموحدة بالريال الســعودي، 

والــذي يعتــرب العملــة الوظيفيــة للمجموعــة. تقوم كل 
رشكــة تابعــة بتحديــد عملتهــا الوظيفيــة، ويتم قياس 
البنــود المدرجــة يف القوائــم الماليــة الموحدة لكل 

رشكــة تابعــة باســتخدام تلك العملــة الوظيفية. 

يتــم تحويــل المعامــالت الــي تتم بالعمــالت األجنبية إىل 
رياالت ســعودية وفقا ألســعار التحويل الســائدة بتاريخ 

إجــراء المعامــالت. كما تحــول أرصدة الموجودات 
والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبية 
يف نهايــة الســنة )عــدا البنــود النقدية الــي تعترب جزءاً 
مــن صــايف االســتثمار يف العمليــات الخارجية( للريال 

الســعودي بأســعار الــرصف الســائدة بتاريــخ قائمة المركز 
المــايل الموحدة.

تمثــل مكاســب أو خســائر العمــالت األجنبية من 
البنــود النقديــة الفــرق بــن التكلفة المطفــأة بالعملة 

الوظيفيــة يف بدايــة الســنة، معدلــة بمعــدل الربح الفعي 
والمدفوعــات خــالل الســنة، والتكلفــة المطفــأة بالعملة 

األجنبيــة المحولــة بســعر الرصف يف نهاية الســنة.

تحمــل أو تقيــد المكاســب أو الخســائر المحققــة وغري 
المحققــة الناتجــة مــن رصف العمــالت يف قائمــة الدخل 

الشــامل الموحدة.

وبصفــة عامــة، يتــم إثبات فــروق العملة األجنبيــة الناتجة 
مــن التحويــل يف األربــاح أو الخســائر. ومــع ذلك، يتم 

إثبــات فــروق العمــالت األجنبية أو اســتثمارات أدوات 
حقــوق الملكيــة الــي بموجبهــا تم اختيــار عرض التغريات 

الالحقــة يف القيمــة العادلــة يف الدخل الشــامل اآلخر. 
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقدية للركات 

التابعــة األجنبيــة إىل الريال الســعودي بأســعار الرصف 
الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المــايل الموحدة. ويتم 
تحويــل قوائــم الدخــل للــركات التابعــة األجنبية عى 

أســاس المتوســط المرجح ألســعار الرصف خالل الســنة.  

) ث( ربح أو خسارة اليوم الواحد 
عندمــا تكــون قيمــة المعاملــة مختلفة عــن القيمة 

العادلــة لنفــس األداة يف المعامــالت الســوقية القابلة 
للمالحظــة األخــرى أو تكــون مبنيــة عى أســاس طريقة 
تقييــم حيــث تشــتمل المتغــريات فيهــا عــى بيانات فقط 
مــن األســواق الي يمكــن مالحظتها، تقــوم المجموعة 

فــوراً بإثبــات الفــرق بن قيمــة المعاملــة والقيمة العادلة 
)ربــح أو خســارة اليــوم الواحــد( يف قائمة الدخل 

الموحــدة. ويف الحــاالت الــي يكون فيها اســتخدام 
بيانــات ال يمكــن مالحظتهــا، يــدرج الفــرق بن قيمة 

المعاملــة والقيمــة حســب طريقــة التقييــم يف قائمة 
الدخــل الموحــدة فقــط عندمــا تصبــح المدخالت قابلة 

للمالحظــة، أو عنــد التوقــف عــن إثبات األداة.
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) خ( تاريخ التداول
يتــم إثبــات / التوقــف عــن إثبات كافــة العمليات 

االعتياديــة المتعلقــة بــراء وبيع الموجــودات المالية 
بتاريــخ التــداول )أي التاريــخ الــذي تلزتم فيــه المجموعة 

بــراء أو بيــع الموجــودات(. تتطلــب العمليــات االعتيادية 
المتعلقــة بــراء وبيــع الموجــودات المالية أن يتم 

تســليم تلــك الموجــودات خــالل فرتة زمنية تنــص عليها 
األنظمــة أو متعــارف عليهــا يف الســوق. ويتــم إثبات كافة 
الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة األخرى )بما 

يف ذلــك الموجــودات والمطلوبــات المصنفــة بالقيمة 
العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخل( مبدئيــاً بتاريخ التداول 
الــذي تصبــح المجموعــة فيــه طرفاً يف األحــكام التعاقدية 

لألداة.

) ذ( مقاصة األدوات المالية
تتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية 
وإظهــار صــايف المبلــغ يف قائمــة المركــز المايل الموحدة 

عنــد وجــود حــق نظامي ملــزم وعندما يكون لدى 
المجموعــة نيــة لتســوية الموجودات مــع المطلوبات 

عــى أســاس صــايف المبلــغ أو تحقيق الموجودات 
وتســديد المطلوبــات يف آن واحــد. ال يتــم إجــراء مقاصة 
بــن اإليــرادات والمصاريــف يف قائمــة الدخل الموحدة 

ما لم يطلب أو يســمح به أي معيار أو تفســري محاســي، 
وكمــا هــو مبن بشــكل محدد يف السياســات المحاســبية 

للمجموعة.

) ض( برامج والء العمالء 
تقــدم المجموعــة برامــج والء للعمالء يشــار إليها 

بنقــاط المكافــآت، وتتيــح للعمــالء اكتســاب نقاط يمكن 
اســرتدادها مــن بعــض منافذ الركاء. تقــوم المجموعة 

بتوزيــع جــزء مــن ســعر المعاملة إىل نقــاط المكافآت 
الممنوحــة لحملــة البطاقــات وذلك عى أســاس 

تقديــرات تكاليــف االســرتدادات المســتقبلية.  ويحمل 
مبلــغ المصاريــف المــوزع عى نقــاط المكافآت عى 

قائمــة الدخــل الموحــدة مــع إثبات الــزتام مقابل ضمن 
المطلوبــات األخــرى. يتــم تعديــل المبلــغ المرتاكم من 
االلزتامــات المتعلقــة بنقــاط المكافآت غري المســرتدة 
عــى مــدى الزمن وذلك عى أســاس الخــربة الفعلية 

لالســرتداد والتوجهــات الحاليــة والمتوقعة لالســرتدادات 
المســتقبلية.

)ظ( الزكاة والرضائب
تخضــع المجموعــة للــزكاة وفقــاً ألنظمة الــزكاة والريبة 

والجمــارك )"الهيئــة"(. ويحمــل مرصوف الزكاة عى 
قائمــة الدخــل الموحــدة. حددت هيئة الــزكاة والريبة 

والجمــارك منهجيــة جديــدة الحتســاب الزكاة عى 
الــركات الــي تــزاول أنشــطة التمويل اعتبــاراً من 1 يناير 

2019، حيــث كان يتــم ســابًقا معالجــة الــزكاة يف قائمة 
التغــريات يف حقــوق الملكيــة الموحــدة. وقــد تم تكوين 
مخصصــات لقــاء االلــزتام كما يف 31 ديســمرب 2020. وال 

يتــم المحاســبة عــن الــزكاة كريبــة دخل ألنه ال يتم 
احتســاب موجــودات ومطلوبــات رضيبة مؤجلة بشــأن 

الزكاة.

رضيبــة القيمــة المضافة	 
إن المجموعــة مكلفــة بســداد رضيبــة القيمة 

المضافــة وفًقــا لنظــام الريبة الســعودي ومن 
مســؤوليتها تحصيــل مخرجــات رضيبــة القيمة 

المضافــة مــن العمــالء مقابل الخدمــات المؤهلة 
المقدمــة والقيــام بدفــع مدخالت رضيبــة القيمة 
المضافــة لمورديهــا مقابــل المدفوعــات المؤهلة. 

يتــم تحويــل صــايف تحويــالت رضيبة القيمــة المضافة 
شــهريًا إىل هيئــة الــزكاة والريبــة والجمارك، والي 

تمثــل رضيبــة القيمــة المضافــة المحصلة من 
العمــالء، بعــد خصــم أي رضيبــة قيمــة مضافة قابلة 

لالســرتداد عــى المدفوعات. تتحمــل المجموعة 
رضيبــة القيمــة المضافــة غري القابلة لالســرتداد 

ويتــم إثباتهــا إمــا كمصاريــف أو يف حالــة الممتلكات 
والمعــدات والمدفوعــات غري الملموســة، يتم 

رســملتها وإمــا اســتهالكها أو إطفائهــا كجزء مــن تكلفة 
رأس المال.

 رضيبة االســتقطاع	 
تخضــع رضيبــة االســتقطاع ألي دفعــات للموردين 

غــري المقيمــن مقابــل الخدمات المقدمــة والبضاعة 
المشــرتاة بمعــدالت وضوابــط معينة وفًقــا لألنظمة 
الريبيــة المطبقــة يف المملكــة العربيــة الســعودية 

وتدفــع شــهرياً مبــارشة إىل هيئة الــزكاة والريبة 
والجمارك.

) غ( خدمات إدارة االستثمار
تقــدم المجموعــة خدمــات إدارة االســتثمار لعمالئها 

مــن خــالل الركــة التابعة لها ويشــمل ذلك إدارة 
بعــض صناديــق االســتثمار. إن الموجــودات المحتفظ 

بهــا بصفــة األمانــة أو االســتثمار ال تعترب موجودات 
خاصــة بالمجموعــة وبالتــايل ال يتــم إدراجهــا يف القوائم 

الماليــة الموحــدة للمجموعــة. إن حصــة المجموعــة يف 
هــذه الصناديــق مدرجــة ضمن االســتثمارات المدرجة 

بقيمتهــا العادلــة مــن خــالل قائمة الدخــل. يتم اإلفصاح 
عــن األتعــاب المكتســبة يف قائمــة الدخل الموحدة.

) أ أ( تعريف منتجات المرصف
تقــدم المجموعــة لعمالئهــا المنتجــات المرصفية 

القائمــة عــى مبــدأ تجنــب الفوائد طبقاُ ألحــكام الريعة 
االســالمية. وفيمــا يــي وصفــاً لبعض منتجــات التمويل:

تمويل متاجرة:
يمثــل عقــداً تمويليــاً تقــوم المجموعــة بموجبه براء 

ســلعة أو أصــل وبيعــه للعميــل بنــاء عى وعد رشاء من 
العميــل بثمــن مؤجــل أعــى من الثمــن النقدي وبالتايل 

يصبــح العميــل مدينــا للمجموعــة بمبلــغ البيــع للفرتة 
المتفــق عليهــا يف العقد.

تمويل بيع بالتقسيط:
يمثــل عقــداً تمويليــاً تقــوم المجموعــة بموجبه براء 

ســلعة أو أصــل وبيعــه للعميــل بنــاء عى وعد رشاء من 
العميــل بثمــن مؤجــل أعــى من الثمــن النقدي، وبالتايل 

يصبــح العميــل مديــن للمجموعــة بمبلــغ البيع الذي 
ســيتم دفعــه عــى أقســاط كمــا هو متفــق عليه يف العقد.

تمويل مرابحة:
يمثــل عقــداً تمويليــاً تقــوم المجموعــة بموجبه براء 

ســلعة أو أصــل وبيعــه للعميــل بثمــن يمثــل ثمن الراء 
مضافــا إليــه ربــح معــروف ومتفــق عليه من قبــل العميل 
ممــا يعــين أن العميــل عــى علــم بالتكلفة والربح بشــكل 

منفصل.
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4 - النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى

يتكــون النقــد واألرصــدة لــدى البنــك المركــزي الســعودي والبنــوك المركزيــة األخرى كما يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

5,445,9947,355,940نقــد يف الصندوق

28,803,53023,459,540ودائــع نظامية

314,005311,493أرصــدة لــدى البنــك المركزي الســعودي والبنــوك المركزية األخرى )حســابات جارية(

5,799,92016,235,549متاجــرة مــع البنك المركزي الســعودي

40,363,44947,362,522اإلجمايل

وفقــاً لنظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، يتعن عــى المجموعة االحتفاظ 
بوديعــة نظاميــة لــدى البنــك المركــزي الســعودي والبنــوك المركزيــة األخرى بنســب مئوية محددة مــن ودائع العمالء 

تحــت الطلــب واســتثمارات العمــالء ألجــل وحســابات العمــالء األخــرى الي تحتســب يف نهاية كل شــهر ميالدي. 

إن الودائــع النظاميــة أعــاله غــري متاحــة لتمويــل العمليــات اليوميــة للمجموعــة، وبالتــايل فإنهــا ال تعترب جــزءاً من النقد 
ومــا يف حكمــه )إيضــاح 24( عنــد إعــداد قائمــة التدفقــات النقدية الموحدة.

5 - المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صايف

تتكــون المطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى كما يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

2,056,5411,259,634حســابات جارية

24,013,12627,399,893متاجرة

)4,685()4,275(ناقصــاً: مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعة

26,065,39228,654,842اإلجمايل

توضــح الجــداول أدنــاه الجــودة االئتمانيــة للمطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات المالية األخرى كما يف 31 ديســمرب:  

2021

)بآالف الرياالت الســعودية(

إجمــايل القيمة 
الدفرية

مخصص خســائر 
االئتمــان المتوقعة

صــايف القيمة 
الدفرية

)BBB إىل AAA( 25,571,416(4,275)  25,575,691 مــن الدرجــة االســتثمارية )التصنيــف االئتماين

)B- إىل BB+( 462,716 – 462,716 دون الدرجــة االســتثمارية )التصنيــف االئتمــاين 

 31,260 – 31,260 غــري مصنفة

26,065,392(4,275)26,069,667اإلجمايل

2020

)بآالف الرياالت الســعودية(

إجمــايل القيمة 
الدفرتية

مخصص خســائر 
االئتمــان المتوقعة

صــايف القيمة 
الدفرتية

)BBB إىل AAA( 28,013,793)4,685(  28,018,478 مــن الدرجــة االســتثمارية )التصنيــف االئتماين

)B- إىل BB+( 492,593    –  492,593 دون الدرجــة االســتثمارية )التصنيــف االئتمــاين 

 148,456    –  148,456 غــري مصنفة

28,654,842)4,685(28,659,527اإلجمايل

تتــم إدارة الجــودة االئتمانيــة للمطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى باســتخدام وكاالت التصنيف 
االئتمــاين الخارجيــة. إن المطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى أعاله غــري متأخرة الســداد أو منخفضة 

القيمــة وتصنــف ضمــن المرحلــة 1. لــم تكــن هنــاك تغريات يف المراحل خالل الســنة.
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6 - االستثمارات، صايف

)أ( تتكــون االســتثمارات كمــا يف 31 ديســمرب ممــا يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

295,253239,179اســتثمار يف رشكــة زميلة:

اســتثمارات مدرجــة بالتكلفــة المطفأة

22,611,98722,904,021مرابحــة لــدى الحكومــة الســعودية والبنك المركزي الســعودي

46,518,10825,240,452صكوك

1,000,0001,000,000منتجــات مهيكلة

)26,962((31,824)ناقصــاً: االنخفــاض يف القيمــة )المرحلة 1(

70,098,27149,117,511إجمــايل االســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خــالل قائمة الدخل:

2,650,6052,545,864صناديق اســتثمارية

788,7651,502,525منتجــات مهيكلة

3,745,5212,588,595صكوك

7,184,8916,636,984إجمــايل االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلة من خــالل قائمة الدخل

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل االخر:

5,322,3693,687,266اســتثمارات يف أسهم

1,532,611604,332صكوك

6,854,9804,291,598إجمــايل االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

84,433,39560,285,272االســتثمارات، صايف

تصنــف االســتثمارات المذكــورة أعــاله كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمة الدخل عنــد االثبات المبديئ 
كاســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخل وذلــك طبقاً لالســرتاتيجية الموثقــة إلدارة المخاطر 

بالمجموعة.

إن جميــع االســتثمارات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة غــري مســتحقة الســداد أو منخفضــة القيمــة كما يف 31 ديســمرب 
2021 و2020 وتصنــف ضمــن المرحلــة 1. لــم تكــن هنــاك تغــريات يف المراحل خالل الســنة. 

االستثمارات يف أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل األخر

قامــت المجموعــة بتصنيــف االســتثمارات يف أدوات حقــوق الملكيــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل 
الشــامل اآلخــر. تــم التصنيــف كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر ألنــه يتوقع االحتفاظ 

باالســتثمارات عــى المــدى الطويل ألغراض اســرتاتيجية.

لــم يتــم اســتبعاد أي مــن االســتثمارات االســرتاتيجية خــالل عــام 2021، ولــم يكن هناك تحويالت ألي مكســب أو 
خســارة مرتاكمــة ضمــن حقوق الملكية بشــأن تلك االســتثمارات.

استثمار يف رشكة زميلة
تمتلــك المجموعــة 22,5% )31 ديســمرب 2020: 22,5%( مــن أســهم رشكــة الراجحــي للتأمــن التعاوين، رشكة 

مســاهمة سعودية.

) ب( فيمــا يــي تحليــاًل لمكونــات االســتثمارات كما يف 31 ديســمرب:

2021

)بآالف الرياالت الســعودية(

متداولةمتداولة اإلجمايلغري 

22,611,98722,611,987–مرابحــة لــدى الحكومــة الســعودية والبنك المركزي الســعودي

1,788,7651,788,765–منتجــات مهيكلة

48,022,7623,741,65451,764,416صكوك

5,322,369 24,360  5,298,009أسهم

295,253–295,253اســتثمار يف رشكــة زميلة

2,650,605 235,377  2,415,228 صناديق اســتثمارية

56,031,25228,402,14384,433,395اإلجمايل

2020

)بآالف الرياالت الســعودية(

متداولةمتداولة اإلجمايلغري 

22,904,02122,904,021–مرابحــة لــدى الحكومــة الســعودية والبنك المركزي الســعودي

2,502,5252,502,525–منتجــات مهيكلة

24,143,6254,262,79228,406,417صكوك

3,662,87724,3893,687,266أسهم

239,179–239,179اســتثمار يف رشكــة زميلة

2,291,749254,1152,545,864صناديق اســتثمارية

30,337,43029,947,84260,285,272اإلجمايل
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  )ج( فيمــا يــي تحليــاًل للمكاســب والخســائر غــري المحققــة والقيــم العادلــة لالســتثمارات كما يف 31 ديســمرب:
2021

)بآالف الرياالت الســعودية(

صــايف القيمة 
الدفرية

األرباح غري 
لمحققة ا

الخســائر غري 
لمحققة ا

لقيمة  ا
العادلة

 مرابحــة لــدى الحكومة الســعودية والبنك 
22,900,999– 289,012 22,611,987  المركزي الســعودي

51,963,407–198,991 51,764,416 صكوك

1,826,808– 38,043 1,788,765منتجــات مهيكلة

5,617,622–– 5,617,622 أسهم

 2,650,605 –– 2,650,605 صناديق اســتثمارية

84,959,441–84,433,395526,046اإلجمايل

2020

)بآالف الرياالت الســعودية(

صــايف القيمة 
الدفرتية

األرباح غري 
لمحققة ا

الخســائر غري 
لمحققة ا

لقيمة  ا
العادلة

 مرابحــة لــدى الحكومة الســعودية والبنك 
23,226,882–22,904,021322,861  المركزي الســعودي

29,321,680–28,406,417915,263صكوك

2,550,835–2,502,52548,310منتجــات مهيكلة

3,926,445––3,926,445أسهم

2,545,864––2,545,864صناديق اســتثمارية

61,571,706–60,285,2721,286,434اإلجمايل

)د( الجــودة االئتمانيــة لالســتثمارات

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

22,611,98722,904,021مرابحــة لــدى الحكومــة الســعودية والبنك المركزي الســعودي

48,079,05326,404,319صكــوك – من الدرجة االســتثمارية

1,788,7652,502,525منتجــات مهيكلــة – مــن الدرجة االســتثمارية

2,268,569597,098صكــوك – دون الدرجة االســتثمارية

1,416,7941,405,000صكوك غــري مصنفة 

76,165,16853,812,963اإلجمايل

تشــتمل االســتثمارات المصنفــة مــن الدرجــة االســتثمارية عــى اســتثمارات لهــا مخاطــر ائتمان تعادل درجــة تصنيفها 
الدرجــة AAA إىل BBB- . وتتكــون االســتثمارات "غــري المصنفــة" بشــكل رئيــيس مــن صكوك غــري متداولة. وحددت 
.)A :2020 إىل المملكــة العربيــة الســعودية كدولــة، كمــا يف 31 ديســمرب 2021 )31 ديســمرب A وكالــة فيتــش تصنيــف

 
  )ه( فيمــا يــي تحليــاًل لالســتثمارات حســب األطــراف األخرى كما يف 31 ديســمرب:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

 45,718,805 67,632,706حكوميــة وشــبه حكومية

 5,091,120 5,534,286بنــوك ومؤسســات مالية أخرى

 6,956,445 8,647,622رشكات

 2,545,864 2,650,605صناديق اســتثمارية

)26,962( (31,824)ناقصــاً: االنخفــاض يف القيمــة )المرحلة 1(

84,433,39560,285,272صايف االســتثمارات
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)و( فيمــا يــي ملخًصــا للتوزيــع المحــي والــدويل الســتثمارات المجموعــة كما يف 31 ديســمرب 2021 و2020:
2021

)بآالف الرياالت الســعودية(

اإلجمايلدوليةمحلية

295,253 –295,253اســتثمار يف رشكــة زميلة

اســتثمارات مدرجــة بالتكلفــة المطفأة:

44,275,095 4,910,357 39,364,738صكوك بســعر ثابت

24,855,000 –24,855,000صكوك بســعر متغري

 1,000,000 500,000 500,000منتجــات مهيكلة

(31,824) –(31,824)ناقصــاً: االنخفــاض يف القيمــة )المرحلة 1(

64,687,9145,410,35770,098,271إجمــايل االســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خــالل قائمة الدخل:

2,650,605   – 2,650,605 صناديق اســتثمارية

788,770 288,770 500,000 منتجــات مهيكلة

2,013,756   – 2,013,756 صكوك بســعر ثابت

1,731,760   – 1,731,760 صكوك بســعر متغري

 إجمــايل االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلة من خالل 
6,896,121288,7707,184,891  قائمــة الدخل

 اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة مــن خالل قائمة 
  الدخل الشــامل:

1,532,6121,532,612   –صكوك بســعر ثابت

5,128,039194,3295,322,368اســتثمارات يف أسهم

 إجمــايل االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلة من خالل 
5,128,0391,726,9416,854,980  قائمــة الدخل الشــامل

77,007,3287,426,06784,433,395يف 31 ديســمرب 2021

2020

)بآالف الرياالت الســعودية(

اإلجمايلدوليةمحلية

239,179–239,179اســتثمار يف رشكــة زميلة

اســتثمارات مدرجــة بالتكلفــة المطفأة:

18,707,0594,196,96222,904,021صكوك بســعر ثابت

25,240,452–25,240,452صكوك بســعر متغري

500,000500,0001,000,000منتجــات مهيكلة

)26,962(–)26,962(ناقصــاً: االنخفــاض يف القيمــة )المرحلة 1(

44,420,5494,696,96249,117,511إجمــايل االســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خــالل قائمة الدخل:

2,545,864–2,545,864صناديق اســتثمارية

500,0001,002,5251,502,525منتجــات مهيكلة

1,133,595–1,133,595صكوك بســعر ثابت

1,455,000–1,455,000صكوك بســعر متغري

 إجمــايل االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلة من خالل 
5,634,4591,002,5256,636,984  قائمــة الدخل

 اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة مــن خالل قائمة 
  الدخل الشــامل:

604,332604,332–صكوك بســعر ثابت

3,580,589106,6773,687,266اســتثمارات يف أسهم

 إجمــايل االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلة من خالل 
3,580,589711,0094,291,598  قائمــة الدخل الشــامل

53,874,7766,410,49660,285,272يف 31 ديســمرب 2020



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

227 226

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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7 - التمويل، صايف

7-1 التمويل
 )أ( يتكــون صــايف التمويــل المســجل بالتكلفــة المطفــأة كمــا يف 31 ديســمرب مما يي:

2021

)بآالف الرياالت الســعودية(

مخصص غــري العاملةالعاملة
االنخفاض 

القيمة يف 

صــايف التمويل

65,712,607(3,959,756)68,203,3501,469,013متاجرة

366,999,727(4,978,513)370,497,3701,480,870بيع بالتقســيط

16,599,890(61,718)16,625,08836,520مرابحة

3,518,433(198,167)3,692,90323,697بطاقــات ائتمانية

452,830,657(9,198,154)459,018,7113,010,100اإلجمايل

2020

)بآالف الرياالت الســعودية(

مخصص غــري العاملةالعاملة
االنخفاض 

القيمة يف 

صــايف التمويل

37,231,334)2,995,894( 38,574,2921,652,936متاجرة

255,479,516)4,398,923( 259,150,038728,401بيع بالتقســيط

19,670,093)55,734(  19,687,89837,929مرابحة

3,331,158)20,805( 3,326,11525,848بطاقــات ائتمانية

315,712,101)7,471,356( 320,738,3432,445,114اإلجمايل

) ب( فيمــا يــي صــايف التمويــل حســب الموقــع، داخــل وخــارج المملكة العربية الســعودية، كما يف 31 ديســمرب:
2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

اإلجمايلبطاقــات ائتمانيةمرابحةبيع بالتقســيطمتاجرة

12,111,0303,709,899451,212,506 367,098,242 68,293,335داخــل المملكة

10,816,305 6,701  4,550,578  4,879,998  1,379,028 خــارج المملكة

69,672,363371,978,24016,661,6083,716,600462,028,811إجمــايل التمويل

(9,198,154)(198,167)(61,718) (4,978,513)(3,959,756) مخصــص االنخفــاض يف القيمة

65,712,607366,999,72716,599,8903,518,433452,830,657صــايف التمويل

2020

)بآالف الرياالت الســعودية(

اإلجمايلبطاقــات ائتمانيةمرابحةبيع بالتقســيطمتاجرة

39,424,015255,124,93315,399,0383,345,758313,293,744داخــل المملكة

803,2134,753,5064,326,7896,2059,889,713خــارج المملكة

40,227,228259,878,43919,725,8273,351,963323,183,457إجمــايل التمويل

(7,471,356)(20,805)(55,734)(4,398,923)(2,995,894)مخصــص االنخفــاض يف القيمة

37,231,334255,479,51619,670,0933,331,158315,712,101صــايف التمويل



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

229 228

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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)ج( يوضــح الجــدول أدنــاه فئــات التمويــل حســب قطاعات األعمال الرئيســية كما يف 31 ديســمرب:
2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

اإلجمايلرشكاتأفراد

2,820,20966,852,15469,672,363متاجرة

364,418,3087,559,932371,978,240بيع بالتقســيط

16,661,60816,661,608 –مرابحة

3,712,2634,3373,716,600بطاقــات ائتمانية

370,950,78091,078,031462,028,811إجمــايل التمويل

(9,198,154)(3,996,723)(5,201,431)ناقصــاً: مخصــص االنخفــاض يف القيمة

365,749,34987,081,308452,830,657صــايف التمويل

2020

Retail
)SAR’000(

Corporate
)SAR’000(

Total
)SAR’000(

1,202,88639,024,34240,227,228متاجرة

250,470,2679,408,172259,878,439بيع بالتقســيط

19,725,82719,725,827–مرابحة

3,351,963–3,351,963بطاقــات ائتمانية

255,025,11668,158,341323,183,457إجمــايل التمويل

)7,471,356()3,129,795()4,341,561(ناقصــاً: مخصــص االنخفــاض يف القيمة

250,683,55565,028,546315,712,101صــايف التمويل

يلخــص الجــدول أدنــاه أرصــدة التمويــل غــري متأخرة الســداد وغري منخفضــة القيمة واألرصدة متأخرة الســداد  )د( 
وغــري منخفضــة القيمــة،   واألرصــدة المنخفضــة القيمــة كمــا يف 31 ديســمرب حســب قطاعــات األعمال الرئيســية 

للمجموعة:

2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

أرصــدة التمويل 
متأخرة  غري 

السداد وغري 
منخفضــة القيمة

أرصــدة التمويل 
متأخرة الســداد 
وغــري منخفضة 

لقيمة ا

أرصــدة التمويل 
منخفضــة القيمة

مخصص اإلجمايل
االنخفاض 

القيمة يف 

صــايف التمويل

365,749,349(5,201,431) 370,950,780 1,500,097  8,132,148  361,318,535 أفراد

87,081,308(3,996,723) 91,078,031 1,510,003  1,232,763  88,335,265 رشكات

452,830,657(9,198,154)449,653,8009,364,9113,010,100462,028,811اإلجمايل

2020

)بآالف الرياالت الســعودية(

أرصــدة التمويل 
متأخرة  غري 

السداد وغري 
منخفضــة القيمة

أرصــدة التمويل 
متأخرة الســداد 
وغــري منخفضة 

لقيمة ا

أرصــدة التمويل 
منخفضــة القيمة

مخصص اإلجمايل
االنخفاض 

القيمة يف 

صــايف التمويل

250,683,555)4,341,561(249,438,9524,831,915754,249255,025,116أفراد

65,028,546)3,129,795(65,880,738586,7381,690,86568,158,341رشكات

315,712,101)7,471,356(315,319,6905,418,6532,445,114323,183,457اإلجمايل

ال يتــم اعتبــار التمويــل متأخــر الســداد لمــدة تقــل عــن 90 يومــا كتمويــل منخفــض القيمة ما لم تتوفــر معلومات 
أخــرى بخــالف ذلــك. تمثــل األرصــدة "غــري متأخرة الســداد وغــري منخفضــة القيمة " واألرصدة "متأخرة الســداد وغري 

منخفضــة القيمــة" إجمــايل أرصــدة التمويل العامل.



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

231 230

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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فيمــا يــي بيــان الحركــة يف مراحــل الجــودة االئتمانيــة الثالث إلجمــايل القيمــة الدفرتية لتســهيالت التمويل  )هـ( 
المســجلة بالتكلفــة المطفــأة: 

2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعــة عىل 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل مدى 

العمــر – ذات 
مســتوى ائتماين غري 

منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتمــاين منخفض

اإلجمايل

عمليــات تمويل إىل العمالء مدرجــة بالتكلفة المطفأة
323,183,457 3,447,767  8,460,233  311,275,457 الرصيــد يف 1 ينايــر 2021

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
–(3,947) (1,534,491)  1,538,438   مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
–(166,792)  3,836,110 (3,669,318)   مــدى العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعة عى 
– 959,554 (271,691) (687,863)   مــدى العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفض 

(2,075,430)(2,075,430)––مبالغ مشــطوبة 
2,015,472140,920,784(932,283) 139,837,595 األعمال/الحركــة الجديدة

448,294,3099,557,8784,176,624462,028,811الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2021

2020

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعــة عى 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى مدى 

العمــر – ذات 
مســتوى ائتماين غري 

منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتمــاين منخفض

اإلجمايل

عمليــات تمويل إىل العمالء مدرجــة بالتكلفة المطفأة
244,233,8529,730,8842,737,665256,702,401الرصيــد يف 1 ينايــر 2020

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
––)1,449,420(1,449,420  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
–)104,888(3,257,062)3,152,174(  مــدى العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعة عى 
–1,356,074)743,353()612,721(  مــدى العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفض 

)2,766,535()2,766,535(––مبالغ مشــطوبة 
2,225,45169,247,591)2,334,940(69,357,080األعمال/الحركــة الجديدة

311,275,4578,460,2333,447,767323,183,457الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2020

إن الرصيــد الختامــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــى مــدى العمــر ذات المســتوى االئتمــاين المنخفــض يختلف عن 
إجمــايل التمويــل غــري العامــل المــرصح عنــه بســبب تطبيــق المعيار الــدويل للتقرير المايل 9.  

فيمــا يــي بيــان الحركــة يف مراحــل الجــودة االئتمانيــة الثالث إلجمــايل القيمــة الدفرتية للتمويل المســجل  )و( 
بالتكلفــة المطفــأة حســب القطاع :

1- قطاع األفراد:
2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل مدى 

العمر – ذات مســتوى
ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل مدى 

العمر –ذات مســتوى 
ائتمــاين منخفض

اإلجمايل

 عمليــات تمويــل إىل العمالء مدرجة 
  بالتكلفــة المطفــأة

255,025,116 1,756,902  2,617,230  250,650,984 الرصيــد يف 1 ينايــر 2021

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
–(3,947) (1,407,834)  1,411,781   مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–(166,781)  3,087,106 (2,920,325)   العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
– 814,729 (242,959) (571,770)   العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

(1,778,995)(1,778,995)––مبالغ مشــطوبة 

2,044,713117,704,659 295,144  115,364,802 األعمال/الحركــة الجديدة

363,935,4724,348,6872,666,621370,950,780الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2021

 2020

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل مدى 

العمر – ذات مســتوى
ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل مدى 

العمر –ذات مســتوى 
ائتمــاين منخفض

اإلجمايل

 عمليــات تمويــل إىل العمالء مدرجة 
  بالتكلفــة المطفــأة

186,184,4363,320,4731,050,591190,555,500الرصيــد يف 1 ينايــر 2020

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
––)820,807(820,807  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–)104,888(2,123,816)2,018,928(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–566,462)144,054()422,408(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

)1,676,297()1,676,297(––مبالغ مشــطوبة 

1,921,03466,145,913)1,862,198(66,087,077األعمال/الحركــة الجديدة

250,650,9842,617,2301,756,902255,025,116الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2020



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

233 232

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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2- قطاع الرشكات:
2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 

مــدى العمر – ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

 عمليــات تمويــل إىل العمالء مدرجة 
  بالتكلفــة المطفــأة

60,624,4735,843,0031,690,86568,158,341الرصيــد يف 1 ينايــر 2021

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
––(126,657)126,657  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–(11)749,004(748,993)  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–144,825(28,732)(116,093)  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

(296,435)(296,435)––مبالغ مشــطوبة 

23,216,125(29,241)(1,227,427)24,472,793األعمال/الحركــة الجديدة

84,358,8375,209,1911,510,00391,078,031الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2021

    
 2020

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى 

مــدى العمر – ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

 عمليــات تمويــل إىل العمالء مدرجة 
  بالتكلفــة المطفــأة

58,049,4166,410,4111,687,07466,146,901الرصيــد يف 1 ينايــر 2020

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
––)628,613(628,613  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
––1,133,246)1,133,246(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–789,612)599,299()190,313(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

)1,090,238()1,090,238(––مبالغ مشــطوبة 

304,4173,101,678)472,742(3,270,003األعمال/الحركــة الجديدة

60,624,4735,843,0031,690,86568,158,341الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2020

7-2 مخصص االنخفاض يف قيمة التمويل:
)أ( فيمــا يــي بيــان الحركــة يف مخصــص االنخفــاض يف قيمــة التمويــل للســنة المنتهية يف 31 ديســمرب:

2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

اإلجمايلرشكاتأفراد

 7,471,356  3,129,795  4,341,561 الرصيــد يف بداية الســنة

 3,802,228  1,163,363  2,638,865 إجمــايل المحمل للســنة

(2,075,430) (296,435) (1,778,995) ديــون معدومة مشــطوبة مقابــل المخصص

5,201,4313,996,7239,198,154الرصيــد يف نهاية الســنة

2020

)بآالف الرياالت الســعودية(

اإلجمايلرشكاتأفراد

3,808,2733,211,3237,019,596الرصيــد يف بداية الســنة

2,209,5851,008,7103,218,295إجمــايل المحمل للســنة

)2,766,535()1,090,238()1,676,297(ديــون معدومة مشــطوبة مقابــل المخصص

4,341,5613,129,7957,471,356الرصيــد يف نهاية الســنة



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

235 234

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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)ب(  يوضــح الجــدول التــايل التســويات مــن الرصيــد االفتتاحــي إىل الرصيــد الختامــي لمخصــص االنخفاض يف قيمة 
عمليــات التمويــل المدرجــة بالتكلفــة المطفأة.

2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 

مــدى العمر –ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

مخصــص انخفاض قيمــة التمويل

2,944,8072,030,3562,496,1937,471,356الرصيــد يف 1 ينايــر 2021

محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
–(2,284)(312,458)314,742  مدى 12 شــهراً 

محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–(95,161)174,580(79,419)  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–174,221(126,873)(47,348)  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

580,193560,8092,661,2263,802,228المحمل للســنة

(2,075,430)(2,075,430)––مبالغ مشــطوبة 

3,712,9752,326,4143,158,7659,198,154الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2021

    
 2020

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى 

مــدى العمر –ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

مخصــص انخفاض قيمــة التمويل

2,228,2002,948,9591,842,4377,019,596الرصيــد يف 1 ينايــر 2020

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
––)256,884(256,884  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–)53,198(118,509)65,311(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–263,466)247,994()15,472(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

3,210,0233,218,295)532,234(540,506المحمل للســنة

)2,766,535()2,766,535(––مبالغ مشــطوبة 

2,944,8072,030,3562,496,1937,471,356الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2020

 )ج( فيمــا يــي بيــان حركــة خســائر التمويــل المتوقعــة لمراحــل الجــودة االئتمانيــة الثالث للتمويل المســجل 
بالتكلفــة المطفأة:

1- الموزع حسب قطاع األفراد:
2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 

مــدى العمر – ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

مخصــص انخفاض قيمــة التمويل

2,388,807839,1201,113,6344,341,561الرصيــد يف 1 ينايــر 2021

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
–(2,284)(297,440)299,724  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–(95,154)170,631(75,477)  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–144,977(120,776)(24,201)  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

425,8372,500,2982,638,865(287,270)المحمل للســنة

(1,778,995)(1,778,995)––مبالغ مشــطوبة 

2,301,5831,017,3721,882,4765,201,431الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2021

    
 2020

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 

مــدى العمر – ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

مخصــص انخفاض قيمــة التمويل

1,632,2061,662,188513,8793,808,273الرصيــد يف 1 ينايــر 2020

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
––)206,493(206,493  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–)53,037(106,625)53,588(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–71,606)60,716()10,890(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

2,257,4832,209,585)662,484(614,586المحمل للســنة

)1,676,297()1,676,297(––مبالغ مشــطوبة 

2,388,807839,1201,113,6344,341,561الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2020



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

237 236

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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2- الموزع حسب قطاع الرشكات:
2021

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 

مــدى العمر – ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

مخصــص انخفاض قيمــة التمويل

556,0001,191,2361,382,5593,129,795الرصيــد يف 1 ينايــر 2021

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
––(15,018)15,018  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–(7)3,949(3,942)  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–29,244(6,097)(23,147)  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

867,463134,972160,9281,163,363المحمل للســنة

(296,435)(296,435)––مبالغ مشــطوبة 

1,411,3921,309,0421,276,2893,996,723الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2021

    
 2020

(بآالف الرياالت الســعودية)

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 
مــدى العمر – 
ذات مستوى 

ائتماين غــري منخفض

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عىل 

مــدى العمر – ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

مخصــص انخفاض قيمــة التمويل

595,9941,286,7711,328,5583,211,323الرصيــد يف 1 ينايــر 2021

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى 
––)50,391(50,391  مدى 12 شــهراً 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–)161(11,884)11,723(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين غــري منخفــض 

 محــول إىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 
–191,860)187,278()4,582(  العمــر – ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض 

130,250952,5401,008,710)74,080(المحمل للســنة

)1,090,238()1,090,238(––مبالغ مشــطوبة 

556,0001,191,2361,382,5593,129,795الرصيــد كما يف 31 ديســمرب 2021

7-3 الحركة يف مخصص االنخفاض يف القيمة
فيمــا يــي تفاصيــل مخصــص االنخفــاض يف قيمــة التمويــل للســنة المســجل يف قائمــة الدخل الموحدة:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

3,218,295 3,806,679 المحمــل للســنة للبنــود داخــل قائمــة المركز المايل

200,130(134,984) المحمــل للســنة للبنــود خــارج قائمــة المركز المايل

)1,252,685((1,326,609) مبالــغ مســرتدة من تمويل مشــطوب، صايف

2,345,0862,165,740مخصــص االنخفــاض يف قيمــة التمويل، صايف

يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل عىل الذمم المدينة لعقود التأجر التمويلية   4-7 
وهي كالتايل:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

27,020,29524,042,741إجمــايل الذمــم المدينــة مــن عقود التأجــري التمويلية

6,2861,313,474أقل من ســنة واحدة

17,532,46915,397,354من ســنة واحدة إىل 5 ســنوات

9,481,5407,331,913أكرث من خمس ســنوات

27,020,29524,042,741

)3,226,606((3,404,832)عائــد غــري مكتســب مــن عقود التأجــري التمويلية

)291,584((444,532)خســائر ائتمــان متوقعــة مــن عقود التأجــري التمويلية 

23,170,93120,524,551صــايف الذمــم المدينة مــن عقود التأجــر التمويلية



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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8 - الممتلكات والمعدات، صايف

تتكــون الممتلــكات والمعــدات، صــايف كمــا يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

تحســينات المباين المبايناألرايض
واألرايض 

المستأجرة

المعدات 
واألثاث

موجودات حق 
االستخدام

اإلجمايل

لتكلفة ا

2,337,8856,213,7991,333,4615,303,9411,530,09916,719,185يف 1 ينايــر 2020

945,686 20,627  630,849 27,6756,964259,571إضافات

)98,759(–)45,287( –)38,884()14,588(استبعادات

17,566,112 2,350,9726,181,8791,593,0325,889,5031,550,726يف 31 ديســمرب 2020

2,386,485 3,159 2,093,072 46,358  137,327  106,569 إضافات

)1,302,068( – )1,154,444( –)126,856( )20,768( استبعادات

2,436,7736,192,3501,639,3906,828,1311,553,88518,650,529يف 31 ديســمرب 2021

االســتهالك المرتاكم

858,023996,8464,217,232239,8376,311,938– كمــا يف 1 ينايــر 2020

1,080,171 212,742  628,072 102,203 137,154 –المحمل للســنة

)60,781( – )28,797(  –)31,984( –استبعادات

452,5797,331,328 1,099,0494,816,507 963,193 –يف 31 ديســمرب 2020

770,055210,9591,116,280 61  135,205  – المحمل للســنة

)462,878( – )461,834(  –)1,044(  – استبعادات

1,097,3541,099,1105,124,728663,5387,984,730 –يف 31 ديســمرب 2021

صــايف القيمة الدفرتية

10,665,799 890,348  1,703,402  540,280  5,094,996  2,436,773 يف 31 ديســمرب 2021

10,234,785 1,098,147  1,072,996 493,983 5,218,686  2,350,972 يف 31 ديســمرب 2020

 تشــتمل المبــاين عــى أعمــال تحــت التنفيــذ بمبلــغ 271 مليــون ريال ســعودي كما يف 31 ديســمرب 2021 
)2020: 225 مليــون ريــال ســعودي(، وتشــتمل الموجــودات المتعلقــة بالتكنولوجيــا عــى أعمــال تحــت التنفيــذ بمبلغ 

419 مليون ريال ســعودي كما يف ديســمرب 2021 )2020: 595  مليون ريال ســعودي(.

يتضمــن بنــد المعــدات واألثــاث موجــودات تتعلــق بتقنيــة المعلومات كما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

موجودات 
ملموسة

موجودات غري 
ملموسة

اإلجمايل

2021

لتكلفة ا

 1,913,339  102,614  1,810,725 يف 31 ديســمرب 2020

864,519 7,008  857,511  إضافات

)12,641( – )12,641(استبعادات

2,655,595109,6222,765,217يف 31 ديســمرب 2021

االستهالك المراكم
 1,172,051  14,687  1,157,364  يف 31 ديســمرب 2020

298,465 45,965  232,500  المحمل للســنة

)12,430( – )12,430(استبعادات

1,377,43460,6521,438,086يف 31 ديســمرب 2021

صــايف القيمة الدفرتية

1,327,131 48,970  1,278,161 يف 31 ديســمرب 2021

741,288  87,927  653,361 يف 31 ديســمرب 2020



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير
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تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
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معلومــات تكميلية
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9 - الممتلكات والمعدات، صايف

إن صــايف القيمــة الدفرتيــة لالســتثمارات العقاريــة يعــادل تقريبــاً قيمتهــا العادلة.

تتكــون االســتثمارات العقاريــة، صــايف كما يف 31 ديســمرب من اآليت:

)بآالف الرياالت الســعودية(

اإلجمايلالمبايناألرايض

لتكلفة ا

 1,453,926  559,503  894,423 الرصيــد يف 1 ينايــر 2020

 195,339  195,339  –  إضافات

894,423754,8421,649,265 يف 31 ديســمرب 2020

 1,452  1,452  – إضافات

استبعادات   – )105,542()105,542(

894,423650,7521,545,175يف 31 ديســمرب 2021

االســتهالك المرتاكم

70,077 70,077  –  الرصيــد يف 1 ينايــر 2020

37,977 37,977  – المحمل للســنة

108,054108,054–يف 31 ديســمرب 2020

25,65225,652–المحمل للســنة

133,706133,706–يف 31 ديســمرب 2021

صــايف القيمة الدفرتية

894,423517,0461,411,469يف 31 ديســمرب 2021

894,423646,7881,541,211يف 31 ديســمرب 2020

10 - الموجودات األخرى، صايف

تتكــون الموجــودات األخــرى، صــايف كما يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

2,961,2521,613,343مدينون، صايف
462,550218,304مصاريــف مدفوعــة مقدماً

2,716,4921,332,565موجــودات بالطريــق خاضعــة للتمويل              

367,345276,169إيرادات مســتحقة

374,668413,397شــيكات قيــد التحصيل

235,453262,475دفعــات مقدمة

األخرى 28,02373,411العقارات 

–102,991موجــودات غــري متداولة )موجودات معــدة للبيع(

652,980844,326أخرى، صايف

7,901,7545,033,990اإلجمايل

11 - المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

تتكــون المطلوبــات للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى كمــا يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

1,749,131448,288حســابات جارية

16,203,00910,315,773اســتثمارات البنوك ألجل

17,952,14010,764,061اإلجمايل

مــن أجــل تســوية خســائر التعديــل الــي مــن المتوقــع أن تتكبدهــا المجموعة عنــد تأجيل الدفعــات بموجب برنامج 
دعــم تمويــل القطــاع الخــاص كمــا هــو مبــن يف اإليضــاح 39، حصلــت المجموعة خــالل الســنتن المنتهيتن يف 2020 

,2021 عــى بعــض الودائــع بــدون عمولــة قدرهــا 2.97 مليار ريال ســعودي وفرتة اســتحقاقها األصلية ثالث ســنوات، 
,674 مليــون ريــال ســعودي وفــرتة اســتحقاقها األصليــة ســنة ونصــف، تم الحًقــا تمديد آجال اســتحقاق بعض هذه 
الودائــع مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي. حصلــت المجموعــة عــى وديعــة بمبلغ 5.2 مليار ريال ســعودي لمدة 

عــام واحــد والــي حــل أجــل اســتحقاقها خــالل الربــع الثــاين من عام 2021، ووديعــة بمبلغ 3.5 مليار ريال ســعودي فرتة 
اســتحقاقها األصليــة ثالثــة أشــهر والــي حــل أجــل اســتحقاقها خــالل الربع الثالث من عام 2021. يف ســبتمرب 2021، 
حصلــت المجموعــة عــى وديعــة بقيمــة 4 مليــار ريــال ســعودي وفرتة اســتحقاقها ثالث ســنوات. أنظر اإليضاح 39 

لالطــالع عــى مزيد مــن التفاصيل.
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عامة  نظرة 
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12 - ودائع العمالء

تتكــون ودائــع العمــالء حســب نوعهــا كما يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

374,725,352332,918,203ودائــع تحت الطلب
130,293,06143,017,282اســتثمارات العمالء ألجل
7,053,8006,695,518حســابات العمالء األخرى

512,072,213382,631,003اإلجمايل

يشــتمل رصيــد حســابات العمــالء األخــرى عــى تأمينــات عى االعتمــادات المســتندية وخطابات الضمان والشــيكات 
المقبولــة والحــواالت. تخضــع كافــة اســتثمارات العمــالء ألجــل لعقــود مرابحة وبالتــايل فهي غري مرتبطــة بعمولة.

تتكــون ودائــع العمــالء حســب العمــالت كما يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

475,448,079365,253,514ريال سعودي
36,624,13417,377,489عمــالت أجنبية

512,072,213382,631,003اإلجمايل

13 - المطلوبات األخرى

تتكــون المطلوبــات األخــرى كمــا يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

5,400,9414,317,852دائنون
1,198,2611,176,075الزتامــات منافــع نهايــة الخدمــة للموظفن )إيضاح 25(

2,266,9881,554,957مصاريف مســتحقة
29,7718,885دخــل العمــوالت الخاصــة المســتبعدة مــن القوائــم الماليــة الموحدة )إيضاح 32(

3,424,9293,812,601زكاة مســتحقة )إيضــاح 37(
إيجار 927,7641,128,141الزتامات 

415,591550,575مخصــص الخســارة بشــأن االلزتامــات المالية والضمانــات المالية
–4,890,003مبالــغ مســتحقة للمطورين

7,784,4634,762,055أخرى

26,338,71117,311,141اإلجمايل

كمــا تــم بيــان مخصــص الخســارة بشــأن االلزتامــات والضمانــات المالية يف بنــد التعهدات وااللزتامــات المحتملة 
)إيضــاح 16 - د(. 

14 - رأس المال

 يتكــون رأس المــال المــرصح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل للمرصف من 2,500  مليون ســهم، 
 بقيمة 10 ريال ســعودي لكل ســهم كما يف 31 ديســمرب 2021  )31 ديســمرب 2020: 2,500  مليون ســهم، 

بقيمــة قدرهــا 10 ريال ســعودي للســهم الواحد(.

15 - االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى

يقــي نظــام مراقبــة البنــوك يف المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األســاس للمجموعــة بتحويــل ما ال يقل عن 
25% مــن صــايف دخــل الســنة اىل االحتياطــي النظامــي. وتســتمر هــذه التحويالت حىت يســاوي رصيد هــذا االحتياطي 

رأس المــال المدفــوع. إن هــذا االحتياطــي غــري متــاح للتوزيع حاليا.

تتضمــن االحتياطــات األخــرى احتياطــي االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل اآلخر 
واحتياطــي تحويــل العمــالت األجنبيــة واحتياطــي برنامج أســهم الموظفن.

فيمــا يــي ملخــص حركــة االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخــر واحتياطي تحويل 
العمــالت األجنبيــة واحتياطــي برنامج أســهم الموظفن:

(بآالف الرياالت الســعودية)

استثمارات 2021
مدرجــة بالقيمة 

من  العادلة 
الدخل  خالل 
االخر الشامل 

تحويــل العمالت 
األجنبية

احتياطــي برنامج 
أســهم الموظفني

إعــادة قيــاس مكافأة نهاية 
الخدمــة للموظفني

 حصة يف 
الدخل 

الشامل 
اآلخر من 

زميلة رشكة 

اإلجمايل

(134,728)–(231,235)37,110(113,881)173,278الرصيــد يف بداية الســنة

 صــايف التغــري يف القيمة 
399,339––––399,339  العادلــة

 فــروق رصف عمالت ناتجة 
(21,316)––(21,316)–  عــن تحويــل عمليــات أجنبية

 إعــادة قيــاس مكافأة نهاية 
   الخدمــة للموظفــن 

42,055–42,055–––  )إيضــاح 25(

حصــة يف الدخل الشــامل 
24,04424,044––––  اآلخــر مــن رشكة زميلة

24,044309,394(189,180)37,110(135,197)572,617الرصيــد يف نهاية الســنة



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

245 244

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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)بآالف الرياالت الســعودية(

استثمارات 2020
مدرجــة بالقيمة 

العادلــة من خالل 
الدخل الشــامل 

االخر

تحويل 
العمالت 
األجنبية

احتياطي 
برنامج أســهم 

الموظفن

إعادة قياس 
مكافــأة نهايــة الخدمة 

ظفن للمو

اإلجمايل

)216,041()51,630(37,110)120,577()80,944(الرصيــد يف بداية الســنة

254,222–––254,222صــايف التغــري يف القيمــة العادلة

 فــروق رصف عمــالت ناتجــة عن تحويل 
6,696––6,696–  عمليــات أجنبيــة

 إعــادة قيــاس مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفن 
)179,605()179,605(–––  )إيضــاح 25(

)134,728()231,235(37,110)113,881(173,278الرصيــد يف نهاية الســنة

أمــا المتطلبــات النقديــة بموجــب خطابات الضمان 
واالعتمــادات المســتندية فإنهــا تقــل كثرياً عــن المبلغ 

الملــزتم بــه لعــدم توقــع المجموعة قيــام الطرف الثالث 
بســحب األموال بموجــب االتفاقية.

تمثــل االلزتامــات لمنــح االئتمــان الجزء غري المســتخدم 
من االئتمان الممنوح بشــكل أســايس عى شــكل تمويل 
وضمانــات واعتمــادات مســتندية. وفيمــا يتعلــق بمخاطر 

االئتمــان المتعلقــة بااللزتامــات لمنــح االئتمان غري 
المســتخدمة، فمــن المحتمــل أن تتعــرض المجموعــة 

16 - االرتباطات وااللزتامات المحتملة

) أ(  الدعاوى القضائية
كمــا يف 31 ديســمرب 2021، هنــاك بعــض الدعاوى 

القضائيــة المقامــة ضــد المجموعــة خــالل دورة أعمالها 
العاديــة، بمــا يف ذلــك تلــك المتعلقة بمنح التســهيالت 

االئتمانيــة، وال تــزال هــذه الدعــاوى قيــد النظر من قبل 
الجهــات المختصة.

تــم تجنيــب مخصصــات لبعــض هذه الدعــاوى القضائية 
بنــاًء عــى تقييــم المستشــارين القانونيــن بالمجموعة.

ُســّمي المــرصف باإلضافــة إىل العديــد من المدعى 
عليهــم يف بعــض الدعــاوى القضائيــة الي ُرفعت يف 
الواليــات المتحــدة منــذ العــام 2002م. وقد نجح 

المــرصف يف الدفــاع عــن موقفــه يف جميع الدعاوى، 
والــي ُرفضــت جميعهــا بشــكل نهايئ من قبــل المحاكم 

المختصــة. وفيمــا يخــص الدعــاوى الجديدة الي ُرفعت 
يف العــام 2016م، وتــم رفضهــا، فقد قامــت محكمة 

االســتئناف بنقض ذلك الرفض والســماح بإجراء كشــف 
قضــايئ محــدود و الــذي بــدأ يف العام 2021م. وتؤمن 

إدارة المــرصف أنــه يمكــن الدفاع عــن موقف المرصف 
يف الدعــاوى المرفوعــة ضــده بنجــاح، مع مالحظة ان 

هنــاك جوانــب تخضــع لما يســتجد خــالل مراحل الرتافع.

) ب( االرتباطات الرأسمالية
كمــا يف 31 ديســمرب 2021، كان لــدى المجموعــة 

ارتباطــات رأســمالية قدرهــا 458 مليون ريال ســعودي 
)2020: 540 مليــون ريــال ســعودي( تتعلــق بعقود تطوير 

وتحديــث الحاســب اآليل ومبلــغ وقــدره 193 مليون ريال 
ســعودي )2020: 238 مليون ريال ســعودي( تتعلق 

بإنشــاء مقــر عمــل جديــد وإجراء تحســينات عى بعض 
الفــروع الجديــدة والحالية.

التعهدات وااللزتامات المحتملة   ) ج( 
المتعلقة باالئتمان

إن الغــرض الرئيــيس مــن هــذه األدوات هو ضمان 
توفــري األمــوال للعمــالء عنــد طلبها. وتشــتمل التعهدات 

وااللزتامــات المحتملــة المتعلقــة باالئتمان بشــكل 
أســايس عــى خطابــات الضمان واالعتمادات المســتندية 

القائمــة وخطابــات القبــول واالرتباطــات لمنح االئتمان 
غــري المســتخدمة. إن خطابــات الضمــان واالعتمادات 

المســتندية القائمــة والــي تعتــرب ضمانــات غري قابلة 
للنقــض مــن قبــل المجموعــة بالســداد يف حالة عدم 

تمكــن العميــل مــن الوفــاء بالزتاماته تجاه األطراف 
األخــرى - تحمــل نفــس مخاطــر االئتمان الــي يحملها 

التمويل.

إن االعتمــادات المســتندية الــي تعتــرب بمثابــة تعهدات 
خطيــة مــن المجموعــة، نيابــة عن العميل، تســمح 
للطــرف الثالــث بســحب كمبياالت عــى المجموعة 

بمبلــغ محــدد متفــق عليــه وفــق رشوط وأحكام محددة 
مضمونــة عــادة بشــحنات البضائــع الــي تخصها، وبالتايل 

فإنهــا غالبــاً مــا تحمــل مخاطر أقــل. تمثل القبوالت 
تعهــدات المجموعــة لســداد الكمبياالت المســحوبة 
مــن قبــل العمــالء. تتوقــع المجموعــة تقديم معظم 

القبــوالت قبل ســدادها مــن قبل العمالء.

لخســارة بمبلــغ يعــادل إجمايل االلزتامات غري 
المســتخدمة. ومــن المتوقــع أن يكــون مبلغ الخســارة 

الــذي ال يمكــن تقديــره بشــكل معقــول أقل كثرياً من 
إجمــايل االلزتامــات غــري المســتخدمة ألن معظم رشوط 

االلزتامــات لمنــح االئتمــان تتطلــب مــن العمالء الحفاظ 
عــى معاييــر ائتمان محددة.

   
إن إجمــايل االلزتامــات القائمــة لمنــح االئتمان غري 

المســتخدمة ال يمثــل بالــرورة المتطلبــات النقديــة 
المســتقبلية ألن العديــد مــن هــذه االلزتامــات يتم انتهاء 

مدتهــا بــدون تقديم التمويــل المطلوب.

1. فيمــا يــي بيــان االســتحقاقات التعاقديــة لالرتباطــات وااللزتامــات المحتملــة للمجموعة:

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

أقل من 
3 أشهر

من 3 أشــهر إىل 
12 شهر

من ســنة اىل 
5 سنوات

أكــر من خمس 
سنوات

اإلجمايل

5,213,221 – 331,344 2,733,885 2,147,992 اعتمادات مســتندية

327,6437,731,576 1,388,832 4,599,305 1,415,796 خطابــات ضمان

857,560 – –273,752 583,808 قبوالت

الزتامــات غري قابلــة للنقض 
46,71311,284,872 1,306,996 8,390,296 1,540,867   لمنــح االئتمان

5,688,46315,997,2383,027,172374,35625,087,229اإلجمايل

)بآالف الرياالت الســعودية(2020

أقل من 
3 أشهر

من 3 أشــهر إىل 
12 شهر

من ســنة اىل 
5 سنوات

أكــرث من خمس 
سنوات

اإلجمايل

2,379,433–1,729,492545,033104,908اعتمادات مســتندية

760,9353,310,3091,171,463200,4815,443,188خطابــات ضمان

670,768––305,577365,191قبوالت

الزتامــات غري قابلــة للنقض 
10,662,701–3,880,0626,265,899516,740  لمنــح االئتمان

6,676,06610,486,4321,793,111200,48119,156,090اإلجمايل



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

247 246

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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) د( االلزتامات المحتملة اليت قد ينتج عنها التعرض لمخاطر االئتمان
 يوضــح الجــدول أدنــاه إجمــايل القيمــة الدفرتيــة ومخصص خســائر االئتمــان المتوقعة الرتباطــات التمويل 

والضمانــات المالية.

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

اعتمادات 
ية مستند

الزتامات غري خطابــات ضمانقبوالت
قابلــة للنقض 
لمنــح االئتمان

اإلجمايل

إجمــايل القيمة الدفرتية

المرحلــة 1 )الخســائر االئتمانيــة 
5,186,457856,7927,006,35611,065,87824,115,483  المتوقعــة عــى مدى 12 شــهراً(

المرحلــة 2 )الخســائر االئتمانيــة 
  المتوقعــة عــى مــدى العمر 

  - ذات مســتوى ائتماين 
24,328768356,166210,608591,870  غــري منخفض(

المرحلــة 3 )الخســائر االئتمانيــة 
  المتوقعــة عــى مــدى العمر - 

369,0548,386379,876–2,436  ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض(

 إجمــايل الرصيــد القائم يف 
5,213,221857,5607,731,57611,284,87225,087,229  نهاية الســنة

 مخصــص خســائر االئتمان 
  إلرتباطــات التمويل 
  والضمانــات المالية

المرحلــة 1 )الخســائر االئتمانيــة 
61,53282113,7806,98283,115  المتوقعــة عــى مدى 12 شــهراً(

المرحلــة 2 )الخســائر االئتمانيــة 
  المتوقعــة عــى مــدى العمر 

  - ذات مســتوى ائتماين 
103392,7272,0434,912  غــري منخفض(

المرحلــة 3 )الخســائر االئتمانيــة  
  المتوقعــة عــى مــدى العمر - 

319,5775,551327,564–2,436  ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض(

64,071860336,08414,576415,591 اإلجمايل

)بآالف الرياالت الســعودية(2021

اعتمادات 
ية مستند

الزتامات غري خطابــات ضمانقبوالت
قابلــة للنقض 
لمنــح االئتمان

اإلجمايل

إجمــايل القيمة الدفرتية

المرحلــة 1 )الخســائر االئتمانيــة 
2,341,991660,3944,329,80510,392,22117,724,411  المتوقعــة عــى مدى 12 شــهراً(

المرحلــة 2 )الخســائر االئتمانيــة 
  المتوقعــة عــى مــدى العمر 

  - ذات مســتوى ائتماين 
33,93310,374570,077255,090869,474  غــري منخفض(

 المرحلــة 3 )الخســائر االئتمانيــة 
  المتوقعــة عــى مــدى العمر - 

543,30615,390562,205–3,509  ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض(

2,379,433670,7685,443,18810,662,70119,156,090 اإلجمايل

مخصص خســائر االئتمان 
  إلرتباطــات التمويل 
  والضمانــات المالية

المرحلــة 1 )الخســائر االئتمانيــة 
15,4601,41419,6957,78944,357  المتوقعــة عــى مدى 12 شــهراً(

المرحلــة 2 )الخســائر االئتمانيــة 
  المتوقعــة عــى مــدى العمر 

  - ذات مســتوى ائتماين 
631123,1773,9057,257  غــري منخفض(

 المرحلــة 3 )الخســائر االئتمانيــة 
  المتوقعــة عــى مــدى العمر - 

489,9175,534498,960–3,509  ذات مســتوى ائتمــاين منخفــض(

19,0321,526512,78917,228550,575 اإلجمايل

2.  فيمــا يــي تحليــاًل للتعهــدات وااللزتامــات المحتملــة حســب األطراف األخرى:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

23,381,44518,318,019رشكات

1,705,784838,071بنــوك ومؤسســات مالية أخرى

25,087,22919,156,090اإلجمايل



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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17 - صايف الدخل من التمويل واالستثمارات

يتكــون صــايف الدخــل مــن التمويــل واالســتثمارات للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

يل تمو

2,263,8201,629,182متاجرة رشكات

15,806,34412,819,648بيع بالتقســيط

686,398802,882مرابحة

وأخرى االستثمارات 

1,167,653970,595مرابحــة لــدى البنك المركزي الســعودي

1,230,388980,343متاجــرة مع البنوك

286,903175,313دخل صكوك

21,441,50617,377,963إجمــايل الدخــل من التمويل واالســتثمارات

)354,193((803,888)عائــد عــى اســتثمارات العمالء ألجل

)110,753((245,682)عائــد عــى المطلوبــات للبنــوك واســتثمارات المؤسســات المالية ألجل

)464,946((1,049,570)عائــد عــى اســتثمارات العمــالء والبنوك والمؤسســات المالية ألجل

20,391,93616,913,017صــايف الدخل من التمويل واالســتثمارات

18 - دخل الخدمات المرصفية، صايف

يتكــون دخــل الخدمــات المرصفيــة، صــايف للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

األتعاب: دخل 

258,878270,434شــيكات وتحويالت

515,992416,816بطاقــات ائتمانية

1,514,8171,218,272قنــوات الكرتونيــة أخرى ذات صلة

803,484672,193وســاطة وإدارة األصول، صايف

1,376,306702,423أخرى

4,469,4773,280,138إجمــايل دخل األتعاب

األتعاب: مصاريف 

)620,458((536,370)مدفوعــات مكائن رصاف آيل

3,933,1072,659,680أتعــاب من الخدمــات المرصفية، صايف

19 - دخل العمليات األخرى، صايف

يتكــون دخــل العمليــات األخــرى للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

أرباح 169,60294,445توزيعات 

47,51110,256ربــح بيــع ممتلــكات ومعدات، صايف

94,69396,134دخــل اإليجــار من االســتثمارات العقارية

32,03042,944حصــة المــرصف من أربــاح رشكة زميلة

33,441(37,897)مكاســب / )خســائر( اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خــالل قائمة الدخل

)2,251(–خســائر بيــع عقارات أخرى

297,51889,700إيــرادات أخرى، صايف

603,457364,669اإلجمايل
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حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

251 250

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021 مــرف الراجحــي   |   التقريــر الســنوي 2021

20 - الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفني

يقــدم الجــدول التــايل تحليــاًل للرواتــب والمزايــا المتعلقــة بالموظفــن للســنتن المنتهيتن يف 31 ديســمرب:

(بآالف الرياالت الســعودية)

تعويضــات ثابتة عــدد الموظفني2021
ومتغرية

تعويضــات متغــرية مدفوعة

أسهمنقًدا

2340,79020,92642,322مــدراء تنفيذيون

2,077568,126161,21622,242موظفــون يــؤدون مهام تشــتمل عى مخاطر

610178,87827,19019,241موظفــون يــؤدون مهام رقابية

آخرون 12,3681,789,839385,50634,675موظفون 

15,0782,577,633594,838118,480اإلجمايل

––231,087–تعويضــات مســتحقة يف عام 2021

––323,626–تكاليــف موظفن أخرى

15,0783,132,346594,838118,480مجمــوع اإلجمايل

)بآالف الرياالت الســعودية(

تعويضــات ثابتة عــدد الموظفن2020
ومتغرية

تعويضــات متغــرية مدفوعة

أسهمنقًدا

2240,55220,59145,954مــدراء تنفيذيون

1,684509,487131,63920,312موظفــون يــؤدون مهام تشــتمل عى مخاطر

412155,85925,96921,608موظفــون يــؤدون مهام رقابية

آخرون 11,5981,826,261274,75728,022موظفون 

13,7162,532,159452,956115,896اإلجمايل

––188,652–تعويضــات مســتحقة يف عام 2021

––256,533–تكاليــف موظفن أخرى

13,7162,977,344452,956115,896مجمــوع اإلجمايل

تتضمــن الرواتــب والمزايــا المتعلقــة بالموظفن مكافأة 
نهايــة الخدمــة والتأمينــات االجتماعية والســفر ألغراض 

العمــل والتدريــب ومزايــا الموظفن األخرى.

حيــث أن المملكــة العربيــة الســعودية عضــًوا يف مجموعة 
العريــن )جــي-20(، فقــد صدرت التعليمــات بأن جميع 
المؤسســات الماليــة يف المملكــة يجــب أن تلزتم بمبادئ 

ومعاييــر اتفاقيــة بــازل 2 ومجلس االســتقرار المايل.

وبصفتــه الجهــة التنظيمية المســؤولة عن المؤسســات 
الماليــة يف المملكــة العربيــة الســعودية، أصدر البنك 

المركــزي الســعودي تعليمات بشــأن التعويضات 
والمكافــآت بمــا يتفــق مــع مبادئ ومعاييــر اتفاقية بازل 2 

ومجلس االســتقرار المايل.

وبنــاًء عــى التعليمــات أعاله الصــادرة عن البنك 
المركــزي الســعودي، قامــت المجموعة بإصدار سياســة 

التعويضــات والمكافــآت، وتــم تنفيذهــا بعد موافقة 
مجلــس اإلدارة عليها.

يغطــي نطــاق هذه السياســة المجموعــة وجميع رشكاتها 
التابعــة )المحليــة والدوليــة( الي تعمــل ضمن قطاع 
الخدمــات الماليــة، ويشــمل ذلك كل مــن الموظفن 

الرســمين وموظفــي التعاقدات الدائمــة والمؤقتة 
ومقدمــي الخدمــات )المشــاركة يف المخاطر، إذا ســمح 

البنــك المركــزي الســعودي باالســتعانة بمصادر خارجية(.

وتمشــياً مــع المؤسســات المرصفيــة األخــرى يف المملكة 
العربيــة الســعودية، قامــت المجموعــة باســتخدام مزيًجا 
مــن التعويضــات الثابتــة والمتغــرية الســتقطاب المواهب 

واالحتفــاظ بهــا. ويتــم تقويــم التعويضات الثابتة ســنويًا 
بمقارنتهــا مــع البنــوك المحليــة األخــرى يف المملكة 
العربية الســعودية ويشــمل ذلك الراتب األســايس 

والبــدالت والمزايــا وذلك حســب درجــات الموظفن، أما 
التعويضــات المتغــرية فتتعلــق بــأداء الموظفــن وقدرتهم 

عــى تحقيــق األهــداف المتفــق عليها، وتشــتمل عى 
الحوافــز ومكافــأة األداء والمزايــا األخــرى. تدفع الحوافز 

بشــكل رئيــيس لموظفــي الفــروع، يف حن أن مكافآت 
األداء تدفــع لموظفــي اإلدارة العامــة والموظفــن غري 

المؤهلــن للحصــول عى الحوافز.

يتــم إقــرار هــذه المكافــآت والتعويضات من قبل 
مجلــس اإلدارة كنســبة مئويــة مــن صايف إيرادات 

المجموعة.

21 - المصاريف العمومية واإلدارية األخرى

تتكــون المصاريــف العموميــة واإلداريــة األخــرى للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

638,822628,591مصاريــف االتصاالت والمرافق

424,722547,520مصاريــف الصيانة واألمن

261,042338,404مصاريــف تغذيــة و نقــل النقد

315,836351,348مصاريــف دعــم الربامــج وتكنولوجيــا المعلومات

1,011,822780,546مصاريــف تشــغيلية أخرى

2,652,2442,646,409اإلجمايل
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22 - ربحية السهم

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم للســنتن المنتهيتن يف 
31 ديســمرب 2021 و2020 بتقســيم صايف دخل الســنة 

عى 2,500 مليون ســهم. إن ربحية الســهم األساســية 
تســاوي ربحيــة الســهم المخفضة.

23 - توزيعات األرباح المدفوعة

اقــرتح مجلــس إدارة مــرصف الراجحــي بتاريخ 29 يونيو 
2021 توزيــع أربــاح نقديــة عى المســاهمن عن النصف 

األول مــن عــام 2021، بمبلــغ 3,500  مليــون ريال 
ســعودي، بواقع 1.40 ريال ســعودي للســهم. وقد تم 

الحًقــا دفــع توزيعــات األربــاح هــذه بتاريخ 14 يوليو 2021.

اقــرتح مجلــس اإلدارة يف 28 فربايــر 2021، توزيــع األرباح 
النهائيــة عــى المســاهمن للســنة المنتهيــة يف 31 

ديســمرب 2020، بمبلــغ 2,500  مليــون ريال ســعودي، 
بواقــع 1 ريــال ســعودي لكل ســهم. كما تمــت الموافقة 

عــى توزيــع األربــاح النهائيــة المقرتحة لعام 2020 من 
قبــل الجمعيــة العموميــة يف اجتماعهــا الســنوي المنعقــد 
يف 29 مــارس 2021. وقــد تــم الحًقا دفــع توزيعات األرباح 

هــذه بتاريــخ 6 أبريل 2021.

اقــرتح مجلــس اإلدارة يف 2 فربايــر 2020، توزيــع األرباح 
النهائيــة عــى المســاهمن للســنة المنتهيــة يف 31 

ديســمرب 2019، بمبلــغ 3,750  مليــون ريال ســعودي، 
بواقــع 1.5 ريــال ســعودي لكل ســهم. كما تمــت الموافقة 

عــى توزيــع األربــاح النهائيــة المقرتحة لعام 2019 من 
قبــل الجمعيــة العموميــة يف اجتماعهــا الســنوي المنعقــد 
يف 29 مــارس 2020. وقــد تــم الحًقا دفــع توزيعات األرباح 

هــذه بتاريــخ 6 أبريل 2020.

24 - النقد وما يف حكمه

يتكــون النقــد ومــا يف حكمــه المــدرج يف قائمــة التدفقــات النقديــة الموحدة مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

5,445,9947,355,940نقــد يف الصندوق

 مطلوبــات مــن البنــوك والمؤسســات المالية األخرى تســتحق خالل 
10,680,3288,924,379  90 يوًمــا مــن تاريــخ الراء

314,005311,493أرصــدة لــدى البنــك المركزي الســعودي والبنــوك المركزية األخرى )حســابات جارية(

5,799,92016,235,549متاجــرة مــع البنك المركزي الســعودي

22,240,24732,827,361اإلجمايل

25 - الزتامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

25-1  الوصف العام
تديــر المجموعــة خطــة مكافــاة نهايــة الخدمــة لموظفيهــا وفًقــا لنظــام العمــل يف المملكــة العربية الســعودية، ويتم 

احتســاب االســتحقاقات وفقــاً للتقييــم االكتــواري باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعة، بينما يتم ســداد 
االلزتامــات المســتحقة عند اســتحقاقها. 

25-2  فيمــا يــي المبالــغ المدرجــة يف قائمــة المركــز المــايل الموحــدة والحركــة يف االلزتامات خالل الســنة اســتناًدا إىل 
قيمتهــا الحالية:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

1,176,075980,304الزتامــات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفن يف بداية الســنة

146,37586,355تكلفــة الخدمــة الحالية

33,26438,041تكاليــف عمولة

)108,230((115,398)منافــع مدفوعة

179,605(42,055))مكاسب(/خســائر إعــادة قياس

1,198,2611,176,075الزتامــات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفن يف نهاية الســنة

25-3 المحمل للسنة

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

146,37586,355تكلفــة الخدمــة الحالية

––تكلفــة الخدمة الســابقة

146,37586,355

25-4 إعادة القياس المثبت يف الدخل الشامل اآلخر

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

)10,911(6,528)مكاسب(/خســائر التغــري يف االفرتاضــات المبنيــة عــى الخربة

532)مكاسب(/خســائر التغــري يف االفرتاضــات الديموغرافيــة

189,984(48,583))مكاسب(/خســائر التغــري يف االفرتاضــات المالية

(42,055)179,605
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 25-5 االفراضات االكتوارية الرئيسية  
)فيما يتعلق بربنامج مزايا الموظفني(

20212020

2.75%3.05%معــدل الخصم

2.5% للســنة الماليــة 2022 معــدل الزيــادة المتوقعــة يف الرواتب
و3% لمــا بعدها

 2.6% للســنة الماليــة 2021
و2022 و3% لمــا بعدها

 ســنة للموظفــني الذكور و 60ســن التقاعــد الطبيعي
ســنة لإلناث 55

 ســنة للموظفــن الذكور و 60
ســنة لإلناث 55

تســتند االفرتاضــات المتعلقــة بالوفيــات المســتقبلية عــى المشــورة االكتواريــة وفقــاً لإلحصائيات المنشــورة والخربة 
يف المنطقــة.

25-6  حساسية االفراضات االكتوارية
يوضــح الجــدول أدنــاه حساســية تقييــم الزتامــات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفن كما يف 31 ديســمرب 2021 إىل 

معــدل الخصــم 3.05% )31 ديســمرب 2020: 2.75%( ومعــدل الزيــادة يف الرواتــب 2.5% )31 ديســمرب 2020: %2.6(، 
واالفرتاضــات المتعلقــة باالســتقاالت ومعــدالت الوفيات.

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

األثــر عــىل الــزتام المنافع المحــددة - الزيادة/(النقص)

األسايس الزيادة يف التغــري يف االفراضالتصور 
االفراض

النقص يف 
االفراض

140,910(119,306)+/ - نقطة أســاس 100معــدل الخصم

(120,486)139,572+/ - نقطة أســاس 100معــدل الزيــادة المتوقعــة يف الرواتب

10,113(9,825)الزيــادة أو النقــص بواقع 20%ســن التقاعــد الطبيعي

)بآالف الرياالت الســعودية(2021

األثــر عــى الــزتام المنافع المحــددة - الزيادة/)النقص(

األسايس الزيادة يف التغــري يف االفرتاضالتصور 
االفرتاض

النقص يف 
االفرتاض

143,318)120,862(+/ - نقطة أســاس 100معــدل الخصم

)121,755(141,537+/ - نقطة أســاس 100معــدل الزيــادة المتوقعــة يف الرواتب

15,024)14,148(الزيــادة أو النقــص بواقع 20%ســن التقاعــد الطبيعي

تســتند تحليــالت الحساســية المذكــورة أعــاله إىل التغــري يف أي افــرتاض مــع بقــاء جميع االفرتاضــات األخرى ثابتة.

25-7  تواريخ االستحقاق المتوقعة
فيمــا يــي تحليــل لتواريــخ االســتحقاق المتوقعــة اللزتامــات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفن غري المخصومة بشــأن 

برنامــج نهايــة الخدمة:

مطلوبات كما يف 31 ديســمرب  
مخصومة

أقل من ســنة 
واحدة

ســنة واحدة - 
سنتن

سنتن - 
خمس سنوات

أكــرث من خمس 
سنوات

اإلجمايل

20211,198,26189,32493,492332,7432,994,291 3,509,850 

20201,176,07582,33391,365307,8442,894,7683,376,310

يبلــغ المتوســط المرجــح لفــرتة الزتامــات مكافــأة نهايــة الخدمة للموظفن 12.7 ســنة )2020: 13 ســنة(.

26 - القطاعات التشغيلية

تقــوم المجموعــة بتحديــد قطاعــات التشــغيلية عــى أســاس التقاريــر الداخليــة المتعلقــة بنشــاطات المجموعة الي 
يتــم مراجعتهــا بانتظــام مــن قبــل صانــع القــرار الرئييس، وبشــكل أســايس من قبــل الرئيس التنفيــذي للمرصف، وذلك 

لتوزيــع المــوارد عــى القطاعــات وتقييم أدائها.

ألغــراض إداريــة، تتكــون المجموعــة من أربعــة قطاعات أعمال رئيســية هي:

األفراد: يشــمل ودائــع العمــالء الخاصــة باألفــراد والتســهيالت االئتمانية والحســابات الجارية قطاع 
المدينــة )المكشــوفة( وأتعــاب الخدمــات المرصفية.

الرشكات: يشــمل ودائــع العمــالء الخاصــة بالــركات والتســهيالت االئتمانية والحســابات الجارية قطاع 
المدينــة )الســحوبات عــى المكشــوفة( للركات.

يشــمل خدمــات الخزينــة والمرابحــات مــع البنــك المركزي الســعودي ومحفظة قطــاع الخزينة:
المتاجــرة العالميــة والحواالت.

قطاع خدمات االســتثمار 
والوساطة:

يشــمل اســتثمارات األفــراد والــركات يف الصناديــق االســتثمارية وخدمــات المتاجرة يف 
األســهم المحليــة والعالميــة والمحافظ االســتثمارية.

تتــم المعامــالت بــن القطاعــات المختلفــة أعــاله وفقــاً للــروط واألحكام التجاريــة االعتيادية. تشــمل الموجودات 
والمطلوبــات للقطاعــات المختلفــة الموجــودات والمطلوبــات التشــغيلية، وهــي أيضــا تمثــل غالبيــة موجودات 

ومطلوبــات المجموعة.
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فيمــا يــي بيــان إجمــايل موجــودات ومطلوبــات المجموعــة، إىل جانب إجمــايل دخل ومصاريــف العمليات، وصايف  )أ( 
الدخــل، كمــا يف وللســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب لــكل قطاع:

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

األفراد الرشكاتقطاع  قطاع خدمات قطــاع الخزينةقطاع 
االستثمار 
والوساطة

اإلجمايل

418,026,65388,031,046112,692,2434,921,973623,671,915إجمــايل الموجودات

319,610,568207,506,18629,156,96489,346556,363,064إجمــايل المطلوبات

إجمــايل الدخل مــن التمويل 
  واالســتثمارات مــن العمالء 

16,060,2493,199,7912,106,49874,96821,441,506  الخارجيــن

دخــل/ )مــرصوف( العمليات ما 
––4,613,042(63,795)(4,549,247)  بــن القطاعات

إجمــايل الدخل مــن التمويل 
11,511,0023,135,9966,719,54074,96821,441,506  واالســتثمارات

العائــد عى اســتثمارات ألجل 
  العمــالء والبنوك والمؤسســات 

(1,049,570)–(195,546)(695,687)(158,337)  الماليــة

صــايف الدخل مــن التمويل 
11,352,6652,440,3096,523,99474,96820,391,936  واالســتثمارات

2,103,700973,97059,677795,7603,933,107دخــل الخدمــات المرصفية، صايف

787,898–413,470106,067268,361دخــل رصف العمالت، صايف

363,179103,408603,457–136,870دخــل العمليــات األخرى، صايف

14,006,7053,520,3467,215,211974,13625,716,398إجمايل دخــل العمليات

(1,141,932)(10,987)(23,609)(49,832)(1,057,504)اســتهالك وإطفاء

مخصــص االنخفــاض يف قيمة 
  التمويــل والموجــودات الماليــة 

(2,345,086)–6,616(566,292)(1,785,410)  األخــرى، صايف

(5,784,590)(161,401)(161,191)(487,561)(4,974,437)مصاريــف العمليــات األخرى

(9,271,608)(172,388)(178,184)(1,103,685)(7,817,351)إجمــايل مصاريــف العمليات

6,189,3542,416,6617,037,027801,74816,444,790الدخــل قبل الزكاة

)بآالف الرياالت الســعودية(

األفراد2020 الركاتقطاع  قطاع خدمات قطــاع الخزينةقطاع 
االستثمار 
والوساطة

اإلجمايل

268,108,81866,837,086129,950,6643,928,155468,824,723إجمــايل الموجودات

289,583,836108,514,83312,442,931164,605410,706,205إجمــايل المطلوبات

إجمــايل الدخل مــن التمويل 
  واالســتثمارات مــن العمالء 

12,663,0672,605,5162,061,63047,75017,377,963  الخارجيــن

دخــل/ )مــرصوف( العمليات ما 
––1,274,284)123,040()1,151,244(  بــن القطاعات

إجمــايل الدخل مــن التمويل 
11,511,8232,482,4763,335,91447,75017,377,963  واالســتثمارات

العائــد عى اســتثمارات ألجل 
  العمــالء والبنوك والمؤسســات 

)464,946(–)137,276()150,387()177,283(  الماليــة

صــايف الدخل مــن التمويل 
11,334,5402,332,0893,198,63847,75016,913,017  واالســتثمارات

1,650,305289,79447,388672,1932,659,680دخــل الخدمــات المرصفية، صايف

783,894–372,289109,020302,585دخــل رصف العمالت، صايف

99,4094179,83085,426364,669دخــل العمليــات األخرى، صايف

13,456,5432,730,9073,728,441805,36920,721,260إجمايل دخــل العمليات

)1,118,148()7,293()22,802()41,570()1,046,483(اســتهالك وإطفاء

مخصــص االنخفــاض يف قيمة 
  التمويــل والموجــودات الماليــة 

)2,165,740(–828)1,014,526()1,152,042(  األخــرى، صايف

)5,623,753()150,534()181,974()284,449()5,006,796(مصاريــف العمليــات األخرى

)8,907,641()157,827()203,948()1,340,545()7,205,321(إجمــايل مصاريــف العمليات

6,251,2221,390,3623,524,493647,54211,813,619الدخــل قبل الزكاة
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 )ب( فيمــا يــي بيــان تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان حســب القطاعات التشــغلية كما يف 31 ديســمرب:

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

األفراد الرشكاتقطاع  قطاع خدمات قطــاع الخزينةقطاع 
االستثمار 
والوساطة

اإلجمايل

الموجــودات المدرجــة يف قائمة 
365,749,34987,081,308102,230,5592,961,252558,022,469  المركــز المــايل الموحدة

التعهــدات وااللزتامــات المحتملة 
  باســتثناء االلزتامــات غــري القابلة 

13,802,357––13,802,357–  للنقــض لمنــح االئتمان

)بآالف الرياالت الســعودية(2020

األفراد الركاتقطاع  قطاع خدمات قطــاع الخزينةقطاع 
االستثمار 
والوساطة

اإلجمايل

الموجــودات المدرجــة يف قائمة 
250,683,55565,028,54682,467,8051,613,343399,793,249  المركــز المــايل الموحدة

التعهــدات وااللزتامــات المحتملة 
  باســتثناء االلزتامــات غــري القابلة 

8,493,389––8,493,389–  للنقــض لمنــح االئتمان

27 - إدارة المخاطر المالية

تتعــرض أنشــطة المجموعــة للعديد مــن المخاطر 
الماليــة، وتشــمل تلــك األنشــطة تحليل وتقويم 

وقبــول وإدارة نــوع واحــد أو أكرث مــن المخاطر. ومن 
المعلــوم أن االضطــالع بالمخاطــر يعتــرب أمر جوهري 
بالنســبة لألعمــال المرصفيــة وأن هــذه المخاطر هي 
نتيجــة حتميــة للمشــاركة يف األســواق الماليــة. وعليه، 
فــان هــدف المجموعــة هو تحقيــق توازن مالئم بن 

المخاطــر والعوائــد والحــد من اآلثــار الســلبية المحتملة 
عــى األداء المــايل للمجموعة.

يتــم وضــع السياســات واإلجراءات واألنظمــة المتعلقة 
بــإدارة المخاطــر بالمجموعــة لتحديــد وتحليل هذه 

المخاطــر ووضــع اإلجراءات الرقابيــة المالئمــة للتقليل 
مــن تلــك المخاطــر. وتقوم المجموعــة بمراجعة 
السياســات واألنظمــة المتعلقــة بــإدارة المخاطر 

بصــورة مســتمرة وذلــك إلظهار التغريات يف األســواق 
والمنتجــات واتبــاع أفضل الممارســات المســتجدة.

تقــوم إدارة االئتمــان والمخاطــر بالمجموعــة بإدارة 
المخاطــر طبقــاً للسياســات المعتمــدة مــن مجلس 

اإلدارة. وتقــوم هــذه اإلدارة بتحديــد وتقييــم المخاطر 
الماليــة بالتعــاون مــع الوحــدات العاملــة بالمجموعة. 

ومــن أهــم المخاطــر الي تــم تحديدها من قبل 
المجموعــة هــي مخاطــر االئتمان، ومخاطر الســيولة، 

ومخاطر الســوق. وتشــتمل مخاطر الســوق عى مخاطر 
العمــالت ومخاطــر معــدالت الربحية ومخاطــر العمليات 

ومخاطر األســعار.

27-1  مخاطر االئتمان
تعتــرب مخاطــر االئتمــان مــن أكرث المخاطــر أهمية الي 

تتعــرض لهــا المجموعــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطر 
االئتمــان الــي تتمثــل يف عــدم قدرة الطرف اآلخر يف 

عمليــة ماليــة عــى الوفــاء بالزتاماته، ممــا يؤدي إىل تكبد 
المجموعــة لخســارة ماليــة. تنشــأ مخاطر االئتمان 

بصــورة أساســية عــن عمليات التمويل )التســهيالت 
االئتمانيــة الممنوحــة للعمــالء(، والنقديــة، والودائــع لدى 

البنــوك األخــرى. كمــا تتواجــد مخاطــر االئتمان يف بعض 
األدوات الماليــة خــارج قائمــة المركــز المــايل بما يف ذلك 

الضمانــات المتعلقــة بــراء وبيع العمــالت األجنبية 
واالعتمــادات المســتندية والقبــوالت وااللزتامــات لمنح 

االئتمــان. وتتــم متابعــة ومراقبــة مخاطــر االئتمان من 
قبــل مجموعــة إدارة االئتمــان والمخاطــر الي تقوم 

بوضــع معاييــر بشــأن األنشــطة التمويليــة للمجموعة.

)أ( قياس مخاطر االئتمان
(1) التمويل

يوجــد لــدى المجموعــة عــدد من المنتجــات المالية 
المتوافقــة مــع أحــكام الريعة اإلســالمية وذلك من 

أجــل تلبيــة متطلبــات العمــالء. وتصنــف جميع هذه 
المنتجــات كموجــودات تمويليــة يف قائمــة المركــز المايل 

الموحــدة للمجموعــة. وعنــد قياس مســتوى مخاطر 
االئتمــان الخاصــة بالتمويــل عى مســتوى الطرف األخر، 

تقــوم المجموعــة بدراســة المالءة االئتمانيــة الكلية 
للعميــل باتبــاع منهجيــة مالئمــة لقيــاس المخاطر.

وتقــوم المجموعــة باســتخدام طريقــة تصنيف درجة 
مخاطــر مكونــة مــن 10 درجــات مخاطــر بناًء عى عوامل 

نوعيــة وكميــة، ســبعة منهــا تتعلــق بالتمويل العامل 
)تصنيــف 1-7(، وثالثــة منهــا تتعلــق بالتمويــل غري العامل 

)تصنيــف 8-10(. وتهــدف عمليــة تصنيــف المخاطر إىل 
إبــالغ مختلــف الجهــات المعتمــدة المســتقلة بالمخاطر 

المتأصلــة المرتبطــة بالطــرف المقابــل والمســاعدة يف 
تحديــد ســعر مناســب يتناســب مع المخاطــر المرتبطة 

بها.

(2) درجات مخاطر االئتمان
بالنســبة لتعرضــات الــركات، تخصــص المجموعــة لكل 

تعــرض مــن التعرضــات درجة مخاطــر ائتمان وذلك 
عــى أســاس مجموعــة متنوعــة مــن البيانات الي تم 
تحديدهــا للتنبــؤ بمخاطــر التعــرث يف الســداد وتطبيق 

اآلراء االئتمانيــة مــن واقــع خرباته. ويتــم تحديد درجات 
مخاطــر االئتمــان باســتخدام العوامــل النوعيــة والكمية 

الــي تشــري إىل احتماليــة حدوث التعرث يف الســداد، 
وتختلــف هــذه العوامل عى أســاس طبيعــة التعرضات 

ونــوع العميل.

يتــم تحديــد ومعايــرة درجات مخاطــر االئتمان بحيث 
تــزداد مخاطــر التعرث يف الســداد الي تحدث بشــكل 
تصاعــدي مــع تدهــور مخاطر االئتمان. عى ســبيل 
المثــال، إن الفــرق يف مخاطــر التعــرث يف الســداد بن 

درجــي مخاطــر االئتمــان 1 و2 يقــل عــن الفرق بن درجي 
مخاطــر االئتمان 2 و3.

تــم تخصيــص لــكل تعرض مــن التعرضات درجة 
مخاطــر ائتمــان عنــد اإلثبات المبديئ وذلك عى أســاس 

المعلومــات المتوفــرة عــن العميــل. تخضــع التعرضات 
لمراقبــة مســتمرة، ممــا يــؤدي إىل نقــل التعرضات إىل 

مختلــف درجــات مخاطــر االئتمان. ويشــمل مراقبة 
تعرضــات الركات اســتخدام البيانــات التالية:

المعلومــات الــي تــم الحصــول عليها خــالل المراجعة 	 
الدوريــة لملفــات العمــالء – عى ســبيل المثال، 

القوائــم الماليــة المدققة وحســابات اإلدارة 
والموازنــات التقديريــة والتوقعات.  

البيانــات المســتمدة مــن وكاالت االئتمــان المرجعية 	 
والمقــاالت الصحفيــة والتغــريات يف التصنيفــات 

االئتمانيــة الخارجية.
التغــريات الجوهريــة الفعليــة والمتوقعــة يف البيئــة 	 

السياســية والتنظيميــة والتكنولوجيــة للعميــل أو 
أنشطته.

تعتــرب درجــات مخاطــر االئتمــان بمثابة المدخالت 
األساســية لعمليــة تحديــد جــدول رشوط التعرث يف 

الســداد للتعرضــات االئتمانيــة. وتقــوم المجموعــة بجمع 
معلومــات عــن األداء والتعــرث يف الســداد المتعلقة 
بعمالئهــا وتحليلهــا حســب القطــاع ودرجة مخاطر 

االئتمان.
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(3) وضع جدول رشوط احتمال التعر عن السداد
تســتخدم المجموعــة أســاليب تحليليــة تشــتمل عى 

تقديــرات تعــرث داخليــة مدعومــة بمؤرشات تحول 
منشــورة مــن قبــل وكاالت خارجية إلعداد جدول 

الــروط الحتمــال التعــرث يف الســداد الذي يمكــن تطبيقه 
عــى كل تعــرض وذلك عى أســاس العمــر المتبقي 

لهــا. ويتــم تعديــل جدول الروط الحتمــال التعرث عن 
الســداد هــذا وذلــك بإدراج أثر توقعــات االقتصاد الكي 

للوصــول إىل التقديــر المســتقبي الحتمــال التعــرث عن 
الســداد عــى مدى العمر.

بالنســبة لتعرضــات األفــراد، يتم اســتخدام المعلومات 
المتعلقــة بالعميــل والتمويــل المجمعــة بتاريــخ تقديم 

الطلــب، وســلوك الســداد، إلخ يف إعــداد التصنيف 
المبــين عــى المخاطــر باســتخدام طريقة كشــف التفاعل 

التلقــايئ لمربــع كاي )أو شــجرة القــرار(. يتــم تكوين 
قطاعــات المخاطــر لتحديــد وتجميــع العمالء ذوي 

نفــس خصائــص المخاطــر. بالنســبة لــكل قطاع مخاطر 
يتــم تكوينــه، يتــم إعداد جــدول رشوط احتمال التعرث 
عــن الســداد باســتخدام البيانــات التاريخيــة الي يمكن 

اســتخدامها لــكل تعــرض عى أســاس العمــر المتبقي له.

 وباألخــذ بعــن االعتبــار مختلــف المعلومــات الخارجية 
الفعليــة والمتوقعــة مــن المصادر المنشــورة، تقوم 

المجموعــة بإجــراء تعديــل مســتقبي عى جدول رشوط 
احتمــال التعــرث عن الســداد للوصــول إىل التقديرات 

المســتقبلية الحتماليــة التعــرث يف الســداد وعــى مدى 
العمــر باســتخدام نمــاذج االقتصاد الكي.

يوجــد لــدى المــرصف مقيــاس تصنيف رئيــيس يتألف من 
22 درجــة تصنيــف مخاطــر إجمــااًل مقســمة إىل 19 درجة 

تصنيــف عاملــة و3 درجــات تتعلــق بغــري األداء. كل من 
هــذه الدرجــات التســع عــرة المتعلقة بــاألداء لتصنيف 

المخاطــر تتضمــن نطــاق احتمال التعــرث المخصص 
لهــا جنًبــا إىل جنــب مع متوســط احتمــال التعرث. يرتاوح 

احتمــال التعــرث عــن الســداد للمحفظــة العاملة من %0 
كحــد أدىن إىل 99% كحــد أقــى اســتناًدا إىل درجات 

المخاطــر. يــرتاوح احتمــال التعرث عن الســداد لمدة 12 
شــهًرا لتعرضــات التمويــل داخل وخــارج قائمة المركز 
المــايل مــن 1 إىل 6 درجــة، بينمــا تــرتاوح التعرضات غري 
المصنفــة مــن 0% إىل 8%. بالنســبة الحتمــال التعــرث 

عــن الســداد لمــدة 12 شــهًرا للتعرضات تحــت المالحظة 
فإنهــا تــرتاوح مــن 8% إىل 99%، أمــا للدرجــات الثالثة غري 

العاملــة، فــإن احتمــال التعرث عن الســداد هو %100.
 

تصنيــف المخاطر 1
اســتثنايئ - العمــالء مــن ذوي المكانــة االئتمانية، 

ويعتــربون يف أعــى مســتوى لجودة االئتمان.

تصنيــف المخاطر 2
ممتــاز – جهــات ملزتمــة تتمتــع بأعى مســتويات الجودة 
االئتمانيــة، يف الوقــت الراهــن ومســتقباًل. عملًيــا ال توجد 
هنــاك مخاطــر يف التمويــل الممنــوح لهــذه الفئة، حيث 

تعكــس التدفقــات النقديــة هوامــش حماية كبرية 
ومســتقرة بشــكل اســتثنايئ. وتشــري التدفقات النقدية 

المتوقعــة بمــا يف ذلــك عمليــات منح االئتمــان المتوقعة 
إىل مســتويات ســيولة قويــة وتغطيــة خدمــة الدين. إن 

مــؤرشات المراكــز الماليــة قويــة جداً مع موجودات ذات 
نوعيــة ممتــازة مــن حيث القيمة والســيولة.

تصنيــف المخاطر 3
متفــوق - المتلزمــون الذيــن يمثلــون الجانب األدىن 
للمســتوى األعــى للجــودة االئتمانيــة، ولكن جودة 

االئتمــان المتوقعــة ممتــازة، كمــا أن جودة الموجودات 
والســيولة جيــدة جــدا، باإلضافة إىل القــدرة عى تحمل 

الديــون والتغطيــة بشــكل مســتمر، ويمكــن أن تكون 
هنــاك احتماليــة ضئيلــة بــأن تــؤدي بعض العنارص إىل 

ضعــف األداء يف المســتقبل.

تصنيــف المخاطر 4
جيــد - المتلزمــون الذيــن يعتــربون يف أعى مســتويات 

الجــودة المتوســطة ويتصفــون بجــودة ائتمانيــة ممتازة، 
ومــؤرشات مخاطــر قليلــة. إن عنارص القــوة متمثلة 

يف الســيولة واســتقرار الهوامــش والتدفقــات النقدية، 
وتنــوع الموجــودات وعــدم االعتمــاد عى نوع واحد من 

األعمال.

تصنيــف المخاطر 5
مرضيــة - تشــمل الملزتمــون المصنفــن مع هامش 

أقــل لتغطيــة خدمــة الديــن مع انخفــاض لبعض عنارص 
القــوة، باإلضافــة إىل جودة الموجودات والســيولة 

المرضيــة، والقــدرة الجيــدة الســتيعاب وتغطية الدين، 
وقــد تحــدث خســارة أو تراجــع يف األرباح للســنة، ولكن 

لــدى العمــالء مــا يكفــي من القوة والمرونــة المالية 
لتعويــض هذه األمور.

تصنيــف المخاطر 6
كافيــة - الملزتمــون ذوي األربــاح المنخفضــة والتدفقات 

النقديــة الضعيفــة وزيــادة نســبة الديــن و/ أو ضعف 
يف أساســيات الســوق الي تشــري اىل مخاطر أعى من 

المتوســط. لــدى العمــالء قدرة ديــن إضافية محدودة، 
وتغطيــة متواضعــة، باإلضافــة اىل جودة موجودات 
وحصة ســوق يف المســتوى المتوســط أو أقل من 

المتوســط. إن أداء العميــل الحــايل يعتــرب مريض، ولكن 
يمكــن أن يتأثــر ســلبا مــن خالل تطويــر جودة/ كفاية 

الضمانــات وإلخ.

تصنيــف المخاطر 7
مخاطــر عاليــة جــداً - يخضــع الملزتمــون تحت هذا 

التصنيــف بالمجمــل لظــروف تجاريــة غري مرغوب 
فيهــا تشــكل مخاطــر ائتمــان غري مناســبة وال مربر 
لهــا ولكــن ليــس اىل درجــة مربرة لتصنيــف العميل 

دون المســتوى المطلــوب. لــم يتكبــد العميل خســارة 
متعلقــة بالعمولــة أو المبلــغ األصــي. ويمكــن أن يتضمن 

الضعــف المحتمــل وضعــا ماليــا ضعيفــا، أو برنامجا 
غــري واقعــي للســداد، أو عــدم كفاية مصادر األموال، 

أو عــدم وجــود ضمانــات كافيــة أو معلومــات أو وثائق 
ائتمانيــة. المنشــأة ضمــن هــذه الفئة ال يمكــن تميزيها 

وتعتــرب ضمــن الفئــة المتوســطة. ولن يتــم منح تمويالت 
جديــدة أو إضافيــة لهذه الفئة.

 تصنيــف المخاطــر 8
دون المســتوى - يشــمل هــذا التصنيــف الملزتمون 
المتعرثيــن ومــى عــى تاريخ تأخر ســداد الزتاماتهم 
تســعون يومــاً، وتشــكل مخاطــر ائتمان غــري مقبولة. 

يكــون الســداد المعتــاد يف خطــر، وهناك ضعف واضح 
يف دعــم ســداد االلزتامات. ليســت هنــاك حماية كافية 
للموجــودات مــن خــالل المالءة الحاليــة للمتمول أو 

قدرتــه عــى الســداد أو من خالل الضمانــات المرهونة، 
ويتــم تكويــن مخصــص خــاص بناًء عى تقدير الخســائر 

المحتملة.

تصنيــف المخاطر 9
مشــكوك يف تحصيلهــا - يشــمل هــذا التصنيف 

الملزتمــون المتعرثيــن ومــى عى تاريخ تأخر ســداد 
الزتاماتهــم التعاقديــة 180 يومــاً وتــرى اإلدارة أن هناك 
إمكانيــة الســرتداد القيمــة مقابل الــركات والعقارات 

ولذلــك يجــب تأجيــل عملية شــطب المديونية، والســداد 
الكامــل غــري مؤكــد، وهناك إشــكاالت كبرية تؤدي إىل 
احتمــال خســارة جــزء من أصــل المديونية. وتكون 

نقــاط الضعــف واضحــة إىل درجــة أن التحصيل الكامل 
غــري مرجــح عــى نحــو كبري وذلك بناء عــى المعلومات 

الحاليــة والظــروف والقيــم. ويتــم تكوين مخصص 
خــاص بنــاًء عــى تقديــر الخســائر المحتملة. ومع ذلك، 

بالنســبة لعمــالء األفــراد )باســتثناء العقــارات( والبطاقات 
االئتمانيــة، مــن المتوقــع حــدوث خســارة إجمالية. يجب 
اســتيفاء مخصــص خــاص بنســبة 100%، يي ذلك إجراء 

عملية الشــطب وفًقا لسياســة الشــطب يف مرصف 
الراجحي.

تصنيــف المخاطر 10
رديئــة أو هالكة )خســارة( - يشــمل هــذا التصنيف 

الملزتمــون المتعرثيــن ومــى عى تاريخ تأخر ســداد 
الزتاماتهــم 360 يومــاً. ومــن المتوقع حدوث خســارة 

إجماليــة، باإلضافــة إىل الموجــودات غــري القابلة 
للتحصيــل والــي ال تتطلــب إن يتــم تصنيفهــا كموجودات 

نشــطة. يجب اســتيفاء مخصص خاص بنســبة %100، 
يــي ذلــك إجراء عملية الشــطب وفًقا لسياســة الشــطب 

يف مــرصف الراجحي. 

الخسائر االئتمانية المتوقعة - الزيادة الجوهرية   (4)
يف مخاطر االئتمان

عنــد تحديــد فيمــا إذا كانــت مخاطــر التعرث عى األدوات 
الماليــة قــد ازدادت بشــكل جوهــري منذ االثبات األويل 

لهــا، فــإن المجموعــة تأخــذ بعن االعتبــار المعلومات 
المعقولــة والمؤيــدة الــي تكون متاحــة دون تكلفة 
أو جهــد ال مــربر لهمــا. ويتضمــن ذلــك عى كٍل من 
المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي، وذلك عى 

اســاس الخــربة التاريخيــة للمجموعــة والتقييــم االئتماين 
للخــرباء المتخصصــن، بمــا يف ذلــك المعلومات 

المســتقبلية.

بالنســبة لمحفظــة الــركات، يســتند تقييــم المجموعة 
للزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتمان عى مســتوى 

التســهيل باســتثناء الحســابات تحــت المالحظــة حيث 
يســتند تقييــم المجموعــة عــى الطــرف اآلخر. يتم إجراء 

تقييــم الزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتمان بالنســبة 
لتمويــل األفــراد عــى مســتوى العميــل. وتخضع جميع 

التعرضــات الــي تشــهد زيــادة جوهرية يف مخاطر 
االئتمــان للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــى مدى العمر.
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تعتــرب المجموعــة جميــع الصكــوك من الدرجة 
األوىل الصــادرة عــن جهــات ســيادية، بما يف ذلك دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، بأنهــا ذات مخاطــر ائتمانية 
. منخفضة

تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت   (5)
بشكل جوهري

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمان قد زادت 
بشــكل جوهــري منــذ اإلثبات المبديئ، تســتخدم 

المجموعــة نظامهــا الداخــي لتحديد درجــة المخاطر 
االئتمانيــة والتصنيفــات الخارجيــة للمخاطــر والتغــريات 
النوعيــة يف احتماليــة حــدوث التعــرث يف الســداد وحالة 

التأخــر يف الســداد للحســابات وآراء خــرباء االئتمان، 
وحيثمــا أمكــن، الخــربة التاريخيــة ذات الصلة.

تعتــرب مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بتعرضــات معینة قد 
شــهدت زيــادة جوهريــة منــذ اإلثبات األويل وذلك بناًء 

عــى التقييــم الكمــي و/أو اســتخدام آراء خرباء االئتمان، 
وحيثمــا أمكــن، الخــربة التاريخيــة ذات الصلــة، كما يمكن 

للمجموعــة أن تحــدد أن التعرضــات قد شــهدت زيادة 
جوهريــة يف مخاطــر االئتمــان اســتناداً إىل المؤرشات 

النوعيــة المحــددة والــي تعكس هذه الزيــادة ولكنها 
قــد ال تكــون واضحــة بشــكل كامــل يف التحليل الكمي يف 

الوقت المناســب.

 وفيمــا يتعلــق باحتمــال التعــرث عن الســداد الخاص 
بالمحفظــة، تــرى المجموعــة بــأن الزيــادة الجوهرية يف 

مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت بعد ثالثــن يوماً من تاريخ 
التأخــر عــن الســداد. يتــم تحديد أيام التأخر يف الســداد 
مــن خــالل احتســاب عدد األيام ألقــرب تاريخ فات فيه 

موعــد االســتحقاق ولم تســدد فيــه المبالــغ بالكامل. يتم 
تحديــد تواريــخ االســتحقاق دون األخــذ يف االعتبار أي 

فرتة ســماح قــد تكون متاحــة للعميل.
 

تقــوم المجموعــة بمراقبــة مدى فعاليــة المعايير 
المســتخدمة لتحديــد الزيــادة الجوهريــة يف المخاطر 
االئتمانيــة وذلــك مــن خالل إجراء مراجعــات منتظمة 

للتأكــد من:
مــدى قــدرة الضوابــط عى تحديد الزيــادة الجوهرية 	 

يف مخاطــر االئتمــان قبــل التعــرض لمخاطــر التعرث يف 
السداد؛

إن الضوابــط ال تتفــق مــع نقطــة الزمــن الذي تصبح 	 
فيــه الموجــودات متأخــرة الســداد لمدة 30 يوماً؛ و

ال توجــد أي تقلبــات غــري مضمونــة يف مخصص 	 
الخســارة مــن التحويالت بــن )المرحلة األوىل( 

الحتماليــة حــدوث التعــرث يف الســداد عى مدى 12 
شــهراَ )والمرحلــة الثانيــة( الحتماليــة حــدوث التعرث يف 

الســداد عــى مدى العمــر )المرحلة 2(.

تصنــف المجموعــة أدواتهــا الماليــة إىل المرحلة 
1 والمرحلــة 2 والمرحلــة 3 عــى أســاس منهجية 

االنخفــاض يف القيمــة المطبقــة، كمــا هــو موضح أدناه:  

المرحلــة 1: بالنســبة لــألدوات الماليــة الــي لم تكن 
هنــاك زيــادة جوهريــة يف مخاطرهــا االئتمانية منذ 

إثباتهــا المبــديئ والــي لــم يطــرأ عليها انخفــاض يف قيمتها 
االئتمانيــة منــذ منحهــا، تثبــت المجموعــة المخصص 

عــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 12 
شــهراً، ويتــم تصنيــف جميع الحســابات عنــد منحها عى 

أنهــا مرحلة 1.
المرحلــة 2: بالنســبة لــألدوات المالية الي شــهدت 
زيــادة جوهريــة يف مخاطرهــا االئتمانيــة منــذ إثباتها 

المبــديئ وليــس ذات مســتوى ائتمــاين منخفض، تثبت 
المجموعــة المخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
عــى مــدى العمــر لجميــع عمليات التمويــل المصنفة 
يف هــذه المرحلــة بنــاًء عــى تاريخ االســتحقاق الفعي/ 
المتوقــع بمــا يف ذلــك إعــادة هيكلــة أو إعادة جدولة 

التسهيالت.   
المرحلــة 3: بالنســبة األدوات الماليــة ذات مســتوى 

ائتمــاين منخفــض، تثبــت المجموعــة الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عــى مــدى العمــر. ويتم اســتخدام عملية 
تحديــد التعــرث يف الســداد، أي عمليــة تحديــد احتمال 

التعــرث يف الســداد ألكــرث مــن 90 يومــاً عى أنهــا المرحلة 3.
 

(6) الموجودات المالية المعّدلة
يمكــن تعديــل الــروط التعاقديــة لتمويل ما ألســباب 

عــدة، منهــا تغــري الظروف يف الســوق واالحتفــاظ بالعميل 
وعوامــل أخــرى ال تتعلــق بالتدهــور االئتماين الحايل أو 
المحتمــل للعميــل. يجــوز التوقــف عن إثبــات التمويل 
الحــايل الــذي تــم تعديل رشوطه ويتم إثبــات التمويل 
الــذي أعيــد التفــاوض بشــأنه كتمويل جديــد بالقيمة 

العادلــة وفقاً للسياســة المحاســبية.
 

تقــوم المجموعــة بإعــادة التفاوض بشــأن التمويل 
الممنــوح للعمــالء الذيــن يواجهــون صعوبات مالية 

يشــار إليهــا بـــ "أنشــطة اإلمهال" لزيادة فــرص التحصيل 

وتقليــل مخاطــر التعــرث عن الســداد. وطبقاً لسياســة 
اإلعفــاء من الســداد الخاصــة بالمجموعــة، يتم إعفاء 

العمــالء من الســداد بشــأن التمويــالت الممنوحة 
عــى أســاس اختيــاري وذلك يف حال تعــرث المدين عن 

ســداد دينــه أو، يف حالــة وجــود مخاطر عاليــة للتعرث عن 
الســداد، وجــود دليــل عى قيام المديــن ببذل كافة 

الجهــود المعقولــة للســداد وفق الــروط التعاقدية 
األصليــة وأنــه يتوقــع بــأن يكون المديــن قادر عى الوفاء 

بالــروط المعدلة.
 

تشــتمل الــروط المعدلــة عادًة عــى تمديد فرتة 
االســتحقاق وتغيــري توقيــت ســداد العمولة وتعديل 
رشوط تعهــدات التمويــل. تخضــع كل مــن عمليات 

تمويــل األفــراد والركات لسياســة االعفاء من الســداد.
 

يعتــرب االعفــاء من الســداد مــؤرشاً نوعياً للزيادة 
الجوهريــة يف مخاطــر االئتمــان، وقــد يمثــل توقع منح 

الوقــت دليــاًل عــى أن التعرض ذو مســتوى ائتماين 
منخفض/متعــرث يف الســداد. ويتعــن عــى العميل 

إظهار ســلوك جيد يف الســداد باســتمرار عى مدى 12 
شــهراً قبــل أن يتــم اعتبــار التعرض ذو مســتوى ائتماين 

منخفــض أو متعرًثا يف الســداد.
 

(7) تعريف التعر عن السداد
 تعتــرب المجموعــة بــأن األصل المــايل متعرثاً عن 

عند: السداد 
احتمــال عــدم قيــام العميل بســداد الزتاماته 	 

االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل دون قيــام المجموعــة 
باتخــاذ أي إجــراءات مثــل تســييل الضمانات )يف حالة 

االحتفــاظ بها(، أو
تأخــر العميــل يف ســداد أي من الزتاماتــه االئتمانية 	 

المســتحقة للمجموعــة ألكــرث مــن 90 يوماً.

 تعترب الســحوبات عى المكشــوف متأخرة يف الســداد 
بمجــرد أن يخالــف العميــل حــداً معينــاً أو تم إخطاره 

بحــد أقــل مــن المبلغ الحايل غري المســدد.

وعنــد تقويــم فيمــا إذا كان العميــل متعرًثا عن الســداد، 
فــإن المجموعــة تنظر يف مؤرشات:

المــؤرشات النوعيــة – مثــال: مخالفــة التعهدات؛	 
كميــة - مثــل حالــة التأخر عن الســداد، وعدم ســداد 	 

أي الزتامــات أخــرى لنفــس الجهة المصدرة إىل 
المجموعــة، و

البيانــات الــي يتــم إعدادهــا داخلياً والــي يتم الحصول 	 
عليهــا مــن مصادر خارجية.

قــد تختلــف المدخــالت الخاصــة بالتقييــم لتحديد ما إذا 
كانــت األداة الماليــة يف حالــة التعــرث يف الســداد ودرجة 
أهميتهــا، وذلــك بمــرور الوقــت لتعكــس التغريات وفًقا 

للظروف.

يتفــق تعريــف التعــرث عن الســداد بشــكل كبري مــع التعريف 
المطبــق مــن قبــل المجموعــة لألغــراض التنظيمية.

(8) إدراج المعلومات المستقبلية
تأخــذ المجموعــة يف االعتبــار توقعــات االقتصاد الكي 

عــى مــدى الخمس ســنوات القادمة )بمــا يتفق مع 
التوقعــات المتاحــة مــن المصادر العامة(، الي يســود 

بعدهــا متوســط أوضــاع االقتصاد الــكي عى المدى 
الطويــل. ســوف يراعــي منحىن احتمــال التعرث عن 

الســداد المســتقبي التوقعــات المتغــرية لبيئــة االقتصاد 
الــكي بمــرور الوقــت. ويتم اســتخدام توقعات االقتصاد 

الــكي المتاحــة خارجيــاً من صنــدوق النقد الدويل 
والبنــك المركــزي الســعودي لوضــع توقعات الحالة 

األساســية. بالنســبة للســيناريوهات األخــرى )أي الصعود 
والهبــوط(، يتــم إجــراء تعديالت عــى توقعات الحالة 
األساســية اســتناًدا إىل االنحــراف المعيــاري لعوامل 

االقتصــاد الكي.

تمثــل الحالــة األساســية النتيجــة األكرث احتمااًل 
المنشــورة مــن قبــل مصادر خارجية، وأما الســناريوهات 

األخــرى فتمثــل نتائــج أكرث تفاؤاًل وأكرث تشــاؤماً.

يوجــد لــدى المجموعــة حزمة مــن نماذج االقتصاد 
الــكي المتعلقــة بمحافــظ محــددة يتم اســتخدامها 

لدمــج المعلومــات المســتقبلية. اختــارت المجموعة 
تطبيــق نهــج قائــم عى االنحــدار يف االقتصاد الكي 

لتحديــد دالــة االرتبــاط بن معدالت التعرث عن الســداد 
الســابقة )حــىت 10 ســنوات( وحالــة االقتصاد الكي 

الســائدة. العوامــل الرئيســية المســتخدمة يف نماذج 
االقتصــاد الــكي المختلفــة هــي: التغري يف ســعر النفط 

وصــايف اإلقــراض واالســتثمارات الحكومية كنســبة مئوية 
مــن الناتــج المحــي اإلجمايل ورصيد الحســاب الجاري 

وإجمــايل المدخــرات الوطنية واإليــرادات الحكومية.
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قامــت المجموعــة باســتخدام توقعــات الحالــة األساســية أدنــاه يف نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعة، والي تســتند إىل 
المعلومــات المحدثــة المتاحــة كمــا يف تاريــخ التقرير:

ســنوات التوقعــات المســتخدمة يف نمــوذج خســائر االئتمان المــؤرشات االقتصادية
المتوقعــة لعام 2021

202220232024

- 2.1%-3.8%-5.9%الزيادة الســنوية يف ســعر النفط

- 1.4%-2.0%-2.5%صــايف اإلقراض العــام الحكومي

28.3%28.5%28.4%االســتثمارات )النســبة مــن الناتــج المحي اإلجمايل(

-0.2%0.5%1.9%نســبة رصيــد الحســاب الجــاري إىل الناتــج المحي اإلجمايل

9.81010.1المتوســط اليومــي إلنتــاج النفــط الخــام )مليون برميل(

 معــدل نمــو االدخــار الوطين اإلجمــايل إىل الناتج المحي 
-2.9%-4.3%-1.0%  اإلجمايل )ســنوي(

28.9%28.9%28.9%اإليــرادات الحكوميــة العامــة )% مــن الناتــج المحي اإلجمايل(

يوضــح الجــدول أدنــاه التغــري يف المــؤرشات االقتصاديــة لخســائر االئتمــان المتوقعــة المحتســبة وفًقا لثالثة 
ســيناريوهات مختلفــة تســتخدمها المجموعــة:

(بآالف الرياالت الســعودية)31 ديســمرب 2021

مطلوبــات من 
البنوك 

والمؤسسات 
الماليــة األخرى

خارج تمويلاستثمار البنود 
قائمــة المركز 

المايل

اإلجمايل

4,27531,8249,198,154415,5919,649,844األكــرث احتمااًل )الحالة األساســية(

2,89221,0698,314,379404,1188,742,458األكــرث تفاؤاًل )صعوًدا(

5,63342,3829,984,351441,60710,473,973األكرث تشــاؤًما )هبوًطا(

(9) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تقــوم المجموعــة بقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــى مســتوى األدوات الفرديــة مــع األخذ يف االعتبار 

التدفقــات النقديــة المتوقعــة، واحتماليــة حــدوث التعــرث يف الســداد والخســارة يف حالــة التعرث يف الســداد وقيمة 
التعــرض للتعــرث يف الســداد ومعدل الخصم. 

فيمــا يــي المدخــالت الرئيســية المســتخدمة يف قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والــي تشــكل الهيكل الخاص 
بالــروط والمتغريات:

)probability of default( 1- احتماليــه حــدوث التعــرث يف الســداد؛
)loss given default( 2- الخســارة يف حالة التعرث يف الســداد؛

)exposures at default( 3- قيمــة التعــرض للتعــرث يف الســداد؛

يتــم اســتخراج هــذه المــؤرشات بصفــة عامــة مــن النماذج اإلحصائيــة المطورة داخليــاً والبيانــات التاريخية األخرى، 
ويتــم تعديلهــا بحيــث تعكــس معلومــات النظــرة المســتقبلية وذلــك كمــا هو موضح أعاله.

تعتــرب تقديــرات احتماليــة حــدوث التعرث يف الســداد هي 
بمثابــة التقديــرات يف تاريــخ محــدد، ويتم احتســابها 

عــى أســاس نمــاذج التصنيــف اإلحصائية ويتــم تقييمها 
باســتخدام أدوات تصنيــف مصممــة لمختلــف فئات 
األطــراف األخــرى والتعرضات. وتعتمــد هذه النماذج 

اإلحصائيــة عــى البيانــات المجمعــة داخلياً الي تشــمل 
كاًل مــن العوامــل الكميــة والنوعيــة. ويف حــال انتقال 
األطــراف األخــرى والتعرضــات بن فئــات التصنيفات، 

فــإن ذلــك ســيؤدي إىل تغيــري يف تقديــر احتمالية حدوث 
التعــرث يف الســداد، ويتــم تقديــر احتماليــة حدوث التعرث 

يف الســداد بعــد األخــذ بعن االعتبار االســتحقاقات 
التعاقديــة للتعرضــات ومعــدالت الســداد المقدرة.

بالنســبة لمحفظــة الــركات واألفراد، يســتخدم 
المــرصف نمــاذج LGD الداخليــة للتوصــل إىل تقديرات 

الخســارة يف حالة التعرث يف الســداد.

تمثــل قيمــة التعــرض للتعــرث يف الســداد التعرضات 
المتوقعــة يف حالــة التعــرث يف الســداد. تقــوم المجموعة 

باســتخراج "التعــرض عنــد التعرث عن الســداد" من 
التعرضــات الحاليــة إىل الطــرف المقابــل والتغريات 

المحتملــة يف المبلــغ الحــايل المســموح بــه بموجب 
العقــد بمــا يف ذلــك اإلطفــاء. إن قيمة التعــرض للتعرث يف 
الســداد ألصــل مــايل مــا يمثل إجمــايل قيمته الدفرتية. 

بالنســبة الرتباطــات التمويــالت والضمانــات المالية، 
تتضمــن قيمــة التعــرض للتعــرث يف الســداد المبلغ 

المســحوب، وكذلــك المبالــغ المســتقبلية المحتملــة 
الــي تــم ســحبها بموجــب العقد، والي يتــم تقديرها 

عــى أســاس المالحظــات التاريخيــة وتوقعات النظرة 
المســتقبلية. تمثــل فــرتة حــدود التعــرض الفرتة الي 

يتــم أخذهــا يف االعتبــار يف حاالت التعرث يف الســداد 
المحتملــة، وبالتــايل تؤثــر عــى تحديــد احتمالية حدوث 

التعــرث يف الســداد وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعة 
)باألخــص لحســابات المرحلــة 2 بخســائر ائتمانية 

متوقعــة عــى مدى العمر(.

(10) تحليل جودة االئتمان
 ) أ( يوضــح الجــدول التــايل المعلومــات عــن جــودة االئتمــان لعمليــات التمويل المدرجــة بالتكلفــة المطفأة 

كما يف 31 ديســمرب:

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعــة عىل 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية
المتوقعــة عىل 

مــدى العمر – ذات
مســتوى ائتماين 

غــري منخفض

الخســائر االئتمانية
المتوقعــة عىل 

مــدى العمر –ذات
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

توزيــع القيمة الدفرتية حســب الدرجات

)A3 - Aaa(/3-1 10,983,194––10,983,194درجــة

)B3- Baa1(/6-4 75,734,264–73,375,6432,358,621درجة

)C- Caa1( 2,850,570–2,850,570– درجــة -7 تحــت المالحظــة

1,510,0031,510,003–– غــري عامل

84,358,8375,209,1911,510,00391,078,031 إجمــايل الــركات عامــل وغري عامل

363,935,4724,348,6872,666,621370,950,780إجمــايل األفراد )غــري مصنفة(

448,294,3099,557,8784,176,624462,028,811إجمــايل القيمة الدفرية
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)بآالف الرياالت الســعودية(2020

االئتمانية الخسائر 
المتوقعــة عى 
مدى 12 شــهراً

الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة عى 

مــدى العمر – ذات
مســتوى ائتماين 

غــري منخفض

 الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة عى 

مــدى العمر –ذات 
مســتوى ائتماين 

منخفض

اإلجمايل

توزيــع القيمة الدفرتية حســب الدرجات

)A3 - Aaa(/3-1 10,218,303––10,218,303درجــة

)B3- Baa1(/6-4 53,582,724–50,406,1703,176,554درجة

)C- Caa1( 2,666,449–2,666,449– درجــة -7 تحــت المالحظــة

1,690,8651,690,865–– غــري عامل

60,624,4735,843,0031,690,86568,158,341 إجمــايل الــركات عامــل وغري عامل

250,650,9842,617,2301,756,902255,025,116إجمــايل األفراد )غــري مصنفة(

311,275,4578,460,2333,447,767323,183,457إجمــايل القيمة الدفرية

(11) التمويل
 ) أ( فيمــا يــي مخاطــر تركــز صــايف التمويــل والمخصصــات ذات الصلة حســب القطاعــات االقتصادية 

الرئيســية كما يف 31 ديســمرب:

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

العاملالعاملالوصف مخصص غري 
االنخفاض 

القيمة يف 

صــايف التمويل

32,404,240(427,931)32,288,030544,141التجاري

32,610,122(104,470)32,577,200137,392الصناعي

3,370,753(668,271)3,329,919709,105البناء واإلنشــاءات

لمستهلك 369,787,067(1,163,714)369,450,6841,500,097ا

17,790,342(71,307)17,747,557114,092الخدمات

474,071(99)474,037133الزراعة وصيد األســماك

3,152,213(4,211)3,151,2845,140أخرى

459,588,808(2,440,003)459,018,7113,010,100اإلجمايل

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 12 شــهًرا 
وعــى مــدى العمــر – ذات مســتوى ائتماين غري 

(6,758,151)(6,758,151)––منخفض

452,830,657(9,198,154)459,018,7113,010,100الرصيد

)بآالف الرياالت الســعودية(2020

العاملالعاملالوصف مخصص غري 
االنخفاض 

القيمة يف 

صــايف التمويل

20,958,991)527,116(20,831,819654,288التجاري

27,986,654)138,592(27,896,009229,237الصناعي

1,428,126)604,646(1,396,185636,587البناء واإلنشــاءات

لمستهلك 254,382,864)642,253(254,270,868754,249ا

14,001,685)105,083(13,936,713170,055الخدمات

539,561––539,561الزراعة وصيد األســماك

1,860,764)7,122(1,867,188698أخرى

321,158,645)2,024,812(320,738,3432,445,114اإلجمايل

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عى مدى 12 شــهًرا 
وعــى مــدى العمــر – ذات مســتوى ائتماين غري 

)5,446,544()5,446,544(––منخفض

315,712,101)7,471,356(320,738,3432,445,114الرصيد

)ب( يبــن الجــدول أدنــاه إجمــايل أرصــدة التمويــل الــي انخفضــت قيمتها بصــورة فردية، وكذلــك القيمة العادلة 
للضمانــات ذات الصلــة الــي تحتفــظ بهــا المجموعــة كما يف 31 ديســمرب:

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

اإلجمايلرشكاتأفراد

3,010,100 1,510,003  1,500,097 تمويــل انخفضــت قيمته بشــكل فردي

1,060,649 135,352  925,297 القيمــة العادلــة للضمانات

)بآالف الرياالت الســعودية(2020

اإلجمايلرشكاتأفراد

754,2491,690,8652,445,114تمويــل انخفضــت قيمته بشــكل فردي

573,602453,2081,026,810القيمــة العادلــة للضمانات
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)ج(  يصنــف الجــدول أدنــاه البنــوك، خــالل دورة أعمالهــا االعتياديــة ألنشــطة التمويــل، الــي تحتفــظ بضمانات مالية 
كتأمــن لغــرض الحــد مــن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بعمليــات التمويــل. وتشــمل هذه الضمانــات غالباً ودائع ألجل 

وتحــت الطلــب وودائــع نقديــة أخــرى وضمانــات مالية وأســهم محليــة ودولية وعقارات وموجــودات ثابتة أخرى. 
يتــم االحتفــاظ بهــذه الضمانــات بصفــة أساســية مقابــل عمليــات التمويــل التجارية والشــخصية ويتــم إدارتها مقابل 

المخاطــر المتعلقــة بهــا بصــايف القيمــة المخصصــة لهــا. بالنســبة للموجــودات الماليــة الــي هي ذات مســتوى ائتماين 
منخفــض يف الســنة الماليــة، فــإن المعلومــات الكميــة بشــأن الضمانــات المحتفــظ بهــا كتأمــن تعد رضورية إىل الحد 
الــذي يقلــل فيــه هــذا الضمــان مــن مخاطــر االئتمــان. فيما يــي أرصدة تســهيالت التمويــل القائمة منخفضــة القيمة 

االئتمانيــة والمغطــاة بالضمانــات كمــا يف 31 ديســمرب:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

26,83021,799أقــل من %50

70%-51107,02387,603

581,717328,547أكــرث من %70

715,570437,949إجمــايل التعــرض للمخاطر

)ب( مخاطر التسويات
كمــا تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التســويات مــن خــالل تعامالتهــا مع المؤسســات المالية األخرى. وتنشــأ هذه 
المخاطــر عندمــا تدفــع المجموعــة مبلــغ المعاملــة المطلــوب منهــا إىل البنــك اآلخــر أو الطرف اآلخر قبل اســتالم 

الدفعــات مــن الطــرف الثالــث. وتتمثــل هــذه المخاطــر يف عــدم قيــام الطــرف الثالث بدفع الزتاماتــه.  عى الرغم من أن 
هــذا التعــرض يكــون عــادة لفــرتة قصــرية إال أنــه يمكــن أن يكــون ذو قيمــة عالية وجوهريــة. ويتم تقليــل التعرض لهذا 

النــوع مــن المخاطــر مــن خــالل التعامــل مــع األطراف ذات التصنيــف المرتفع مــع االحتفــاظ بالضمانات والحد من 
حجــم التعرضــات وفقــا لتصنيــف المخاطــر للطرف اآلخر.

)ج( مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها
إن مســؤولية إدارة مخاطــر االئتمــان هــي مســؤولية المــرصف ككل، ويتــم اســتخدام إدارة المخاطــر الفعالة يف 

العمليــات اليوميــة وعنــد صنــع القــرار، ووضــع االســرتاتيجيات، وبالتــايل فــإن فهم وإدارة مخاطــر االئتمان هي من 
مســؤولية كل قطــاع مــن القطاعات التشــغيلية.

تســاعد وحــدات األعمــال التاليــة يف المجموعــة يف عمليــة مراقبــة االئتمان:

وحــدة ائتمان الركات.	 
وحــدة إدارة ومتابعــة ومراقبــة االئتمان.	 
وحــدة معالجة الديون.	 
وحدة سياســة االئتمان.	 
وحــدة ائتمان األفراد.	 

تتــم عمليــة إدارة ومراقبــة مخاطــر االئتمــان المتعلقة 
بعمليــات التمويــل هــذه، بوضع حــدود معتمدة 

لالئتمــان، وتقــوم المجموعــة بــإدارة تلك الحدود 
ومراقبــة تركــزات مخاطــر االئتمان عنــد تحديدها 

وخاصــة تلــك المتعلقــة باألفــراد والمجموعات من 
العمــالء، والصناعات والدول.

ينتــج الرتكــزي يف مخاطــر االئتمــان عنــد وجود عدد من 
العمــالء يزاولــون نشــاطات مماثلــة يف نفــس المنطقة 
الجغرافيــة أو أن يكــون للنشــاطات الــي يعملــون بها 

نفــس الخصائــص االقتصاديــة الي ســتؤثر عــى مقدرتهم 
عــى الوفــاء بالزتاماتهــم التعاقديــة عنــد حدوث التغريات 

يف الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف 
األخــرى. يشــري الرتكــزي يف مخاطــر االئتمــان إىل مدى تأثر 
أداء المجموعــة تجــاه التطــورات الــي تؤثــر عى صناعة 
أو منطقــة جغرافيــة معينــة. تســعى المجموعــة إلدارة 
مخاطــر االئتمــان مــن خــالل تنويع التمويــل للتأكد من 
عــدم وجــود تركــز للمخاطر لدى أفــراد أو مجموعات 

مــن العمــالء يف أماكــن جغرافيــة أو قطاعــات اقتصادية 
معينة.

 
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمان وذلك بوضع 

حــدود لمســتوى المخاطــر المقبولــة الخاصــة باألفراد أو 
المجموعــات، والقطاعــات الجغرافيــة واالقتصاديــة. يتم 

مراقبــة هــذه المخاطــر بانتظــام، ويتــم مراجعتها مرة 
واحــدة أو أكــرث بالســنة، عند الــرورة. وتتم مراجعة 

الحــدود المتعلقــة بمســتوى مخاطر االئتمان حســب 
المنتــج والقطــاع االقتصــادي والبلــد مرة واحدة عى 

األقــل يف الســنة من قبــل اللجنــة التنفيذية.

كمــا تــدار مخاطــر االئتمان من خــالل التحليــل المنتظم 
لمقــدرة العمــالء والعمــالء المحتملــن عى الوفاء 
بتعهداتهــم التعاقديــة وســداد الزتاماتهــم المالية، 

وتعديــل حــدود االئتمان، حســبما هو مالئم.

فيمــا يــي بيانــاً ببعض اإلجــراءات الرقابية األخرى 
المحــددة لتقليــل مخاطــر االئتمان:

(ج-1)  الضمانات
تقــوم المجموعــة باتبــاع التعليمــات المتعلقة بمســتوى 

وجــودة أنــواع محددة من الضمانات، وتشــتمل 
الضمانــات الرئيســية عى:

رهونــات عــى العقارات الســكنية والتجارية.	 
النقديــة واألســهم والموجــودات العامة الخاصة 	 

بالعميل.
صفقــات المرابحــة للمتاجــرة باألســهم )متاجرة 	 

األســهم المغطــاة بالضمانات(.

إن الغــرض الرئيــيس مــن هذه األدوات هــو ضمان توفري 
األمــوال للعمــالء عنــد طلبهــا. إن الضمانات واالعتمادات 

المســتندية القائمــة تحمــل نفــس مخاطــر االئتمان الي 
تحملهــا المنتجــات المرصفيــة التقليديــة بالمجموعــة.

إن خطابــات االعتمــاد المســتندية والتجاريــة الــي تعترب 
بمثابــة تعهــدات خطيــة مــن المجموعــة، نيابة عن 

العميــل، تســمح للطــرف اآلخــر بــرصف مبالغ محددة عى 
حســاب المجموعــة وفــق رشوط وأحــكام محددة تكون 

عــادًة مضمونــة بالبضاعــة الــي تخصهــا، وبالتايل فإنها 
غالبــاً مــا تحمــل مخاطر أقل.

تمثــل االرتباطــات لمنــح االئتمــان الجزء غري المســتخدم 
مــن الموافقــات المعتمــدة لمنــح االئتمان عى شــكل 

منتجــات تمويليــة إضافيــة، وضمانــات أو اعتمادات 
مســتندية. وفيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان المتعلقة 

بااللزتامــات لمنــح االئتمــان، فمــن المحتمــل أن تتعرض 
المجموعــة لخســارة بمبلــغ يعــادل إجمايل االلزتامات 

غــري المســتخدمة. ولكــن، فــإن مبلغ الخســارة المحتملة 
هــو أقــل مــن إجمايل االلزتامات غري المســتخدمة ألن 
معظــم االلزتامــات لمنــح االئتمــان تتطلــب من العمالء 

الحفــاظ عــى معاييــر ائتمان محددة.
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)د( السياسات المتعلقة باالنخفاض يف القيمة والمخصصات
يوضــح الجــدول أدنــاه الحــد األقــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان بتاريخ إعــداد القوائم المالية دون األخــذ باالعتبار 

الضمانــات أو تعزيــزات االئتمــان األخــرى وتشــتمل عــى األدوات الماليــة خــارج قائمــة المركز المــايل المتعلقــة بمخاطر 
االئتمــان كما يف 31 ديســمرب:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

البنــود داخل قائمــة المركز المايل

اســتثمارات، صايف:

22,611,98722,904,021مرابحــة لــدى الحكومــة الســعودية والبنك المركزي الســعودي

51,764,41628,406,417صكوك

1,788,7652,502,525منتجــات مهيكلة

26,065,39228,654,842مطلوبــات مــن البنوك والمؤسســات المالية األخرى

صايف تمويل، 

87,081,30865,028,546رشكات

365,749,349250,683,555أفراد

موجــودات مالية أخرى

2,961,2521,613,343ذمــم مدينة، صايف

558,022,469399,793,249إجمــايل البنــود داخل قائمــة المركز المايل

البنــود خارج قائمــة المركز المايل:

6,070,7813,050,200اعتمــادات مســتندية وقبوالت

7,731,5765,443,189خطابــات ضمان

11,284,87210,662,701الزتامــات غــري قابلــة للنقــض لمنح االئتمان

25,087,22919,156,090إجمــايل البنــود خارج قائمــة المركز المايل

583,109,698418,949,339الحــد األقــى لمخاطر االئتمان

تــم تحديــد المخاطــر أعــاله عــى أســاس صــايف القيمة الدفرتيــة المســجلة يف قائمة المركــز المايل الموحدة.

27-2 مخاطر السيولة
تمثــل مخاطــر الســيولة عــدم مقــدرة المجموعة عى 

الوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بالزتاماتــه الماليــة عند 
اســتحقاقها واســتبدال األموال عند ســحبها، وتكون 
النتيجــة عــدم قــدرة المرصف عى الوفــاء بالزتاماته 

بســداد المودعــن والجهــات الممولة والوفــاء بالزتاماته 
المتعلقــة بالتمويــل. ويمكــن أن تنشــأ مخاطر الســيولة 

عنــد وجــود اضطراب يف الســوق وتخفيــض التصنيف 
االئتمــاين والــذي يمكــن إن يؤدي إىل عــدم توفر بعض 
مصــادر التمويــل. إن تنــوع مصادر التمويــل المتاحة 
للمجموعــة يســاعد عــى تقليــل هــذه المخاطر. تدار 

الموجــودات بعــد األخــذ باالعتبــار توفر الســيولة والحفاظ 
عــى رصيــد مالئــم من النقدية ومــا يف حكمها.

عملية إدارة مخاطر السيولة
تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعة 
بمتابعــة عمليــة إدارة الســيولة الخاصــة بالمرصف، 

وتتضمــن ما يي:
التمويــل اليومــي والمــدار مــن قبــل الخزينة لضمان 	 

الوفــاء بااللزتامــات، ويشــمل ذلــك ضخ األموال عند 
اســتحقاقها أو اســتثمارها؛

مراقبــة مــؤرشات الســيولة لبنــود قائمــة المركز المايل 	 
لمواجهــة المتطلبــات الداخليــة والنظاميــة؛

إدارة الرتكــزات وتواريخ اســتحقاق الديون؛	 
مراقبــة تنويــع مصــادر التمويل؛ و	 
إدارة الســيولة ومراقبــة عــدم مطابقــة الموجودات 	 

مــع المطلوبات.

تتــم عمليــة المراقبــة وإعــداد التقارير من خــالل تحليل 
التدفقــات النقديــة للبنــود ذات االســتحقاقات التعاقديــة 

وغــري التعاقديــة. يتــم قيــاس صايف التدفقــات النقدية، 
وضمــان بقاءهــا ضمــن الحدود المقبولــة. كما تقوم 

إدارة الخزينــة / ولجنــة الموجــودات والمطلوبــات 
بالمــرصف بمراقبــة مســتوى ونوع الزتامــات التمويالت 

غري المســحوبة، واســتخدام تســهيالت الســحب عى 
المكشــوف والتأثــري المحتمــل لاللزتامــات المحتملة 

عــى وضــع الســيولة بالمجموعــة مثل االعتمادات 
المســتندية القائمــة والضمانات.

يلخــص الجــدول أدناه تواريخ اســتحقاق موجودات 
ومطلوبــات المجموعــة عى أســاس فرتة االســتحقاق 
المتبقيــة بتاريــخ قائمــة المركــز المــايل الموحدة وحىت 

تاريــخ االســتحقاق التعاقدي.

تقــوم اإلدارة بمراقبــة تواريــخ االســتحقاق لضمان توفر 
ســيولة كافيــة لديها. وتشــتمل الموجــودات المتاحة 
للوفــاء بكافــة االلزتامــات وتغطية ارتباطــات التمويل 

القائمــة عــى النقديــة واألرصدة لــدى البنك المركزي 
الســعودي، والمطلوبــات مــن البنــوك. وطبقاً لنظام 

مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن البنك المركزي 
الســعودي، تحتفــظ المجموعــة بوديعــة نظاميــة ال تقل 
عــن 7% مــن إجمــايل ودائــع العمالء و4% من إجمايل 

حســابات العمــالء األخــرى. باإلضافة إىل الوديعة 
النظاميــة، تحتفــظ المجموعــة باحتياطــي ســيولة ال يقل 

عــن 20% مــن الزتاماتهــا تجاه الودائــع، ويتكون هذا 
االحتياطــي مــن النقــد أو الذهــب أو الموجودات الي 
يمكــن تحويلهــا إىل نقــد خــالل فــرتة ال تزيد عن ثالثن 

يومــاً. كمــا يمكــن للمجموعــة الحصــول عى مبالغ 
إضافيــة مــن خــالل ترتيبــات تمويلية خاصــة مع البنك 
المركــزي الســعودي تتضمــن عمليــات البيــع المؤجلة.

فيمــا يــي تحليــال لالســتحقاقات التعاقديــة للموجودات 
والمطلوبــات كمــا يف 31 ديســمرب عى أســاس التدفقات 
النقديــة المخصومــة، ويظهــر الجدول أدنــاه التدفقات 

النقديــة المتوقعــة حســبما تظهــره الوقائــع التاريخية 
لالحتفــاظ بالودائــع لــدى المجموعــة. وتراقب اإلدارة 

توقعــات تغيــري وضع الســيولة الخــاص بالمجموعة 
والنقــد ومــا يف حكمــه عى أســاس التدفقــات النقدية 
المتوقعــة، وينفــذ ذلــك وفقــاً لألعراف والحدود الي 

وضعتهــا المجموعــة واســتنادا إىل نمــط حركة الودائع 
التاريخيــة. باإلضافــة لذلــك، تتضمن سياســة إدارة 

الســيولة يف المجموعــة عــى توقــع التدفقــات النقدية 
بعمــالت رئيســية واألخــذ باالعتبار مســتوى الموجودات 

الســائلة الروريــة لمقابلــة ذلــك، ومراقبة معدالت 
الســيولة لبنــود قائمــة المركــز المايل مقابــل المتطلبات 
النظاميــة الداخليــة والخارجيــة والمحافظــة عــى خطط 

تمويــل الدين.
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)بآالف الرياالت الســعودية(2021

أقل من 
3 أشهر

من 3 أشــهر إىل 
12 شهًرا

من سنة 
واحدة إىل 5 

سنوات

أكر من 
خمس سنوات

تاريخ بدون 
استحقاق 

محدد

اإلجمايل

الموجودات

النقــد واألرصــدة لدى البنك 
  المركــزي الســعودي والبنوك 

34,563,52940,363,449–––5,799,920  المركزيــة األخرى

مطلوبــات من البنوك 
2,056,54126,065,392–10,680,3288,531,3264,797,197  والمؤسســات الماليــة األخرى

صايف تمويل، 

65,712,607–18,781,52719,227,76720,892,8846,810,429متاجرة رشكات

366,999,727–16,206,79538,917,960161,495,958150,379,014بيع بالتقســيط

16,599,890–1,104,1772,409,1236,384,5046,702,086مرابحة

3,518,433–1,452,961881,9801,172,83210,660بطاقــات ائتمانية

اســتثمارات، صايف

295,253295,253––––اســتثمار يف رشكــة زميلة

اســتثمارات مدرجة 
70,098,271–1,459,65132,470,00436,168,616–  بالتكلفــة المطفــأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمة 
  العادلــة مــن خالل 

1,706,1452,828,1412,650,6057,184,891––  قائمــة الدخل

اســتثمارات مدرجــة بالقيمة 
  العادلــة مــن خالل الدخل 

259,039785,3675,322,3696,854,980–488,205  الشــامل االخر

19,979,02219,979,022––––موجــودات أخرى، صايف

54,513,91371,427,807229,178,563203,684,31364,867,319623,671,915اإلجمايل

المطلوبات

مطلوبــات للبنوك 
1,749,13117,952,140–7,805,6062,698,8665,698,537  والمؤسســات الماليــة األخرى

374,725,352374,725,352––––ودائــع تحت الطلب

130,293,061–72,910,25553,893,3193,469,48720,000ودائــع عمالء ألجل

7,053,800––1,854,0452,354,4542,845,301حســابات العمالء األخرى

26,338,71126,338,711––––مطلوبــات أخرى

82,569,90658,946,63912,013,32520,000402,813,194556,363,064إجمــايل المطلوبات

67,308,851(337,945,875)12,481,168217,165,238203,664,313(29,805,124)الفجوة

)بآالف الرياالت الســعودية(2020

أقل من 
3 أشهر

من 3 أشــهر إىل 
12 شهًرا

من سنة 
واحدة إىل 5 

سنوات

أكرث من 
خمس سنوات

تاريخ بدون 
استحقاق 

محدد

اإلجمايل

الموجودات

النقــد واألرصــدة لدى البنك 
  المركــزي الســعودي والبنوك 

31,126,97347,362,522–––16,235,549  المركزيــة األخرى

مطلوبــات من البنوك 
1,259,63428,654,842–8,924,3806,519,75211,951,076  والمؤسســات الماليــة األخرى

صايف تمويل، 

37,231,334–14,385,9919,205,27911,161,2682,478,796متاجرة رشكات

255,479,516–14,550,25431,842,841115,670,11493,416,307بيع بالتقســيط

19,670,093–1,233,6382,760,2144,281,01811,395,223مرابحة

3,331,158–1,409,529823,2021,096,2992,128بطاقــات ائتمانية

اســتثمارات، صايف

239,179239,179––––اســتثمار يف رشكــة زميلة

اســتثمارات مدرجة 
49,117,511–18,408,17730,220,553–488,781  بالتكلفــة المطفــأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمة 
  العادلــة مــن خالل 

1,502,5252,588,5952,545,8646,636,984––  قائمــة الدخل

اســتثمارات مدرجــة بالقيمة 
  العادلــة مــن خالل الدخل 

103,74348,04375,495377,0513,687,2664,291,598  الشــامل االخر

16,809,98616,809,986––––موجــودات أخرى، صايف

57,331,86551,199,331164,145,972140,478,65355,668,902468,824,723اإلجمايل

المطلوبات

مطلوبــات للبنوك 
448,28810,764,061–1,208,1095,459,6133,648,051  والمؤسســات الماليــة األخرى

332,918,203332,918,203––––ودائــع تحت الطلب

43,017,282––29,729,36013,278,0099,913ودائــع عمالء ألجل

6,695,5186,695,518––––حســابات العمالء األخرى

17,311,14117,311,141––––مطلوبــات أخرى

357,373,150410,706,205–30,937,46918,737,6223,657,964إجمــايل المطلوبات

58,118,518)301,704,248(26,394,39632,461,709160,488,008140,478,653الفجوة



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

275 274

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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  توضــح الجــداول التاليــة آجــال اســتحقاق المطلوبــات الماليــة التعاقديــة عــى التدفقــات النقدية غري 
المخصومــة كما يف 31 ديســمرب:

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

أقل من 
3 أشهر

من 3 أشــهر 
إىل 12 شهًرا

من سنة 
واحدة إىل 

5 سنوات

أكر من 
خمس 
سنوات

تاريخ  بدون 
استحقاق 

محدد

اإلجمايل

مطلوبــات للبنــوك والمؤسســات المالية 
17,952,140––9,554,7372,698,8665,698,537األخرى

العمالء 74,764,30056,247,7736,314,78820,000374,725,352512,072,213ودائع 

26,338,71126,338,711––––مطلوبــات أخرى

84,319,03758,946,63912,013,32520,000401,064,063556,363,064اإلجمايل

تــم بيــان تواريــخ االســتحقاق الرتاكميــة المتعلقــة بالتعهــدات وااللزتامــات المحتملــة يف اإليضــاح رقم )16-ج-1( حول 
القوائــم الماليــة الموحدة. 

)بآالف الرياالت الســعودية(2020

أقل من 
3 أشهر

من 3 أشــهر 
إىل 12 شــهًرا

من سنة 
واحدة إىل 

5 سنوات

أكرث من 
خمس 
سنوات

تاريخ  بدون 
استحقاق 

محدد

اإلجمايل

مطلوبــات للبنــوك والمؤسســات المالية 
448,28810,764,061–1,208,1095,459,6133,648,051األخرى

العمالء 339,613,721382,631,003–29,729,36013,278,0099,913ودائع 

17,311,14117,311,141––––مطلوبــات أخرى

357,373,150410,706,205–30,937,46918,737,6223,657,964اإلجمايل

تــم بيــان تواريــخ االســتحقاق الرتاكميــة المتعلقــة بالتعهــدات وااللزتامــات المحتملــة يف اإليضــاح رقم )-16ج1-( حول 
القوائــم الماليــة الموحدة.

) أ( مخاطر السوق – عمليات المضاربة
ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق الناجمــة عن 

عمليــات المضاربــة. تلــزتم المجموعــة بأحــكام الريعة 
اإلســالمية الــي ال تجــزي لهــا إبرام عقود أو أدوات 

مضاربــة مثــل التغطيــة والخيــارات والعقود اآلجلة 
والمشتقات.

) ب( مخاطر السوق – العمليات المرصفية

مخاطر معدالت الربحية
تمثــل مخاطــر معــدالت الربحية المخاطــر الناتجة 

عــن تذبــذب التدفقــات النقدية المســتقبلية لألدوات 
الماليــة نتيجــة للتغــريات يف معــدالت الربحية الســائدة يف 

الســوق. ال يوجــد لــدى المجموعــة أي تعرض جوهري 
آلثــار التقلبــات يف مســتوى معدالت الربح الســائدة يف 
الســوق عــى تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية حيث أن 

جــزءاً جوهريــاً مــن الموجودات الماليــة المدرة لألرباح 
والمطلوبــات الــي تحمــل األرباح هــي معدالت ثابتة 

ويتــم إدراجهــا يف القوائــم الماليــة بالتكلفــة المطفأة. 
إضافــة اىل ذلــك، فــان جزءاً كبــرياً من المطلوبــات المالية 

الخاصــة بالمجموعــة غــري مرتبــط بعمولة.

تنشــأ مخاطــر أســعار العمــوالت مــن احتمالية أن تؤثر 
التغــريات يف معــدالت الربــح إما عــى القيمة العادلة 

أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة. 
وقــد وضــع مجلس اإلدارة حدود لفجوة أســعار 

العمــوالت لفــرتات محــددة. وتراقــب المجموعة المراكز 
يومًيــا وتســتخدم اســرتاتيجيات إدارة الفجــوة لضمان 

المحافظــة عــى المراكــز ضمــن حدود الفجوات 
المقررة.

 
يبــن الجــدول التــايل الحساســية المتعلقــة بالتغريات 

المحتملــة المقبولــة يف معــدالت الربــح، مــع االحتفاظ 
بالمتغــريات األخــرى ثابتــة، يف قائمــة الدخل أو حقوق 

المســاهمن الموحــدة للمجموعــة. حساســية الدخل 
هــي تأثــري التغــريات المفرتضــة يف معدالت الربح عى 

صــايف الدخــل لمدة ســنة واحدة بنــاًء عى الموجودات 
الماليــة والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة ألغراض غري 

المتاجــرة ذات المعــدالت العائمــة كما يف 31 ديســمرب 
2021 و2020. ويتــم مراقبــة وتحليــل جميــع تعرضات 

المحفظــة المرصفيــة يف تركــزيات العملــة ويتــم اإلفصاح 
عــن الحساســيات ذات الصلــة بماليين الرياالت 

السعودية.

27-3 مخاطر السوق
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق والي تمثل 

مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقدية 
المســتقبلية ألداة ماليــة مــا نتيجــة التغريات يف األســعار 

الســائدة يف الســوق. وتنشــأ مخاطر الســوق عن منتجات 
مرتبطــة بمعــدل عمولــة ومنتجــات بالعمــالت األجنبية 

والصناديــق االســتثمارية والــي جميعهــا يتعــرض لتغريات 
عامــة وخاصــة يف الســوق، وللتغــريات يف مســتوى تقلبات 

المعدالت واألســعار الســائدة يف الســوق مثل معدالت 
العمولــة وأســعار الــرصف األجني واألســعار المتداولة يف 

السوق.

يتــم مراقبــة مخاطــر الســوق من قبــل إدارة الخزينة 
/ وإدارة االئتمــان والمخاطــر، ويتــم إبــالغ لجنة 

الموجــودات والمطلوبــات بها شــهرياً، وتقــوم اللجنة 
ببحــث هــذه المخاطــر والتأكــد من مدى مالءمة 

مستواها.

 2021
لعملة ا

الزيــادة يف نقاط 
األساس

بماليين الرياالت الســعودية
حساســية إجمــايل دخل التمويل واالســتثمار

 الحد األدىنالحد األقىصمتوسطكما يف 31 ديســمرب

325306325283+25ريال سعودي

 2021
لعملة ا

النقــص يف نقاط 
األساس

بماليين الرياالت الســعودية
حساســية إجمــايل دخل التمويل واالســتثمار

 الحد األدىنالحد األقىصمتوسطكما يف 31 ديســمرب

(283)(325)(306)(325)-25ريال سعودي



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

277 276

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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 2020
لعملة ا

الزيــادة يف نقاط 
األساس

بمالييــن الرياالت الســعودية
حساســية إجمــايل دخل التمويل واالســتثمار

 الحــد األدىنالحد األقىمتوسطكما يف 31 ديســمرب

255244255229+25ريال سعودي

 2020
لعملة ا

النقــص يف نقاط 
األساس

بمالييــن الرياالت الســعودية
حساســية إجمــايل دخل التمويل واالســتثمار

 الحــد األدىنالحد األقىمتوسطكما يف 31 ديســمرب

)229()255()244()255(-25ريال سعودي

تؤثــر حــركات معــدل الربح عى حقوق المســاهمن 
الموحــدة المفصــح عنهــا مــن خالل األربــاح المبقاة، أي 

الزيــادة أو النقــص يف دخــل التمويل واالســتثمار.

حساســية العموالت الخاصــة بالموجودات 
والمطلوبــات والبنــود خارج قائمــة المركز المايل:

تديــر المجموعــة آثــار التقلبــات يف معــدالت الربحية 
الســائدة بالســوق عــى مركزهــا المايل وتدفقاتــه النقدية.

تقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه المخاطــر وذلــك بمطابقــة تواريــخ تجديد أســعار الموجــودات والمطلوبات من خالل 
إســرتاتيجيات إدارة المخاطــر.

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

أقل من 
3 أشهر

من 3 أشــهر إىل 
6 شهًرا

من 6 أشــهر إىل 
12 شهًرا

من سنة 
واحدة إىل 5 

سنوات

أكر من 
خمس سنوات

غري خاضعة 
طر  لمخا

معــدالت الربحية

اإلجمايل

الموجودات

النقــد واألرصــدة لدى البنك 
  المركــزي الســعودي والبنوك 

34,563,69140,363,449––––5,799,758  المركزيــة األخرى

مطلوبــات من البنوك 
2,056,54126,065,392–11,531,7414,606,4773,379,8764,490,757  والمؤسســات الماليــة األخرى

صايف استثمارات، 

295,253295,253–––––اســتثمار يف رشكــة زميلة

اســتثمارات مدرجة 
70,098,271–7,749,04633,277,750–25,855,0003,216,475  بالتكلفــة المطفــأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمة 
788,7652,013,7612,650,6057,184,891–600,0001,131,760  العادلــة مــن خــالل قائمة الدخل

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة 
259,039785,3675,322,3696,854,980––488,205  مــن خــالل الدخل الشــامل االخر

صايف التمويل، 

65,712,607–28,281,67423,307,0715,877,0926,409,7981,836,972متاجرة رشكات

366,999,727–36,467,84223,238,71740,756,516145,219,264121,317,388بيع بالتقســيط

16,599,890–6,438,6357,919,605338,633183,4871,719,530مرابحة

3,518,433–1,452,873294,023588,0451,172,83210,660بطاقــات ائتمانية

19,979,02219,979,022–––––موجودات أخرى

الموجودات 116,915,72863,714,12850,940,162166,272,988160,961,42864,867,481623,671,915إجمايل 

المطلوبات

مطلوبــات للبنوك والمؤسســات 
1,749,13117,952,140–6,217,6332,664,761527,6936,792,922  الماليــة األخرى

العمالء 374,725,352374,725,352–––––ودائع 

130,293,061–72,900,34127,547,10026,337,2273,488,16820,225ودائــع عمالء ألجل

7,053,8007,053,800–––––حســابات العمالء األخرى

26,338,71126,338,711–––––مطلوبــات أخرى

79,117,97430,211,86126,864,92010,281,09020,225409,866,994556,363,064إجمــايل المطلوبات

67,308,85167,308,851–––––حقوق المســاهمني

–(412,308,364)37,797,75433,502,26724,075,242155,991,898160,941,203الفجوة

حساســية معــدل الربحية – داخل 
–(412,308,364)37,797,75433,502,26724,075,242155,991,898160,941,203  قائمــة المركــز المايل الموحدة

حساســية معــدل الربحية – خارج 
483,481–90,68496,174248,17841,3807,065  قائمــة المركــز المايل الموحدة

إجمايل فجوة حساســية 
483,481(412,308,364)37,888,43833,598,44124,323,420156,033,278160,948,268  معــدل الربحية

الفجــوة المرتاكمة لحساســية 
 -(483,481) 37,888,43871,486,87895,810,299251,843,576412,791,845  معــدل الربحيــة الرتاكمي

يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حدود لعــدم التطابق يف 
معــدالت الربحيــة، ويتــم مراقبتهــا يومــاً من قبل إدارة 

الخزينــة بالمرصف.

يشــتمل الجــدول أدنــاه عى ملخــص لمخاطر معدالت 
الربحيــة الــي تتعــرض لهــا المجموعة، كما يشــتمل 

عــى األدوات الماليــة للمجموعــة المســجلة بالقيمــة 
الدفرتيــة مصنفــة حســب تواريخ تجديد األســعار 

التعاقديــة وتاريخ االســتحقاق.

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدالت الربحيــة نتيجة 
لعــدم التطابــق أو لوجــوده فجــوات يف قيم الموجودات 

والمطلوبــات والبنــود خــارد قائمــة المركز المايل الي 
تســتحق أو ســيتم تجديد أســعارها يف فرتة محددة. 
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مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)
تمثــل مخاطــر العمــالت مخاطــر التغــري يف قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغــريات يف أســعار رصف العمــالت األجنبية. 

وقــد وضعــت إدارة المجموعــة حــدوًدا للمراكــز حســب العمــالت والي يتــم مراقبتها بشــكل منتظــم لضمان بقاء 
المراكــز ضمــن الحدود المقررة.

 يبــن الجــدول أدنــاه العمــالت الــي تتعــرض المجموعــة مــن خاللهــا لمخاطر جوهرية كما يف 31 ديســمرب 2021 
و2020 عــى الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المقتنــاة ألغــراض غــري المتاجــرة والتدفقات النقديــة المتوقعة. 

يحســب التحليــل التأثــري التغــريات المحتملــة المعقولــة يف أســعار العمــالت مقابــل الريال الســعودي، مــع بقاء جميع 
المتغــريات األخــرى ثابتــة، عــى قائمــة الدخــل الموحــدة )نتيجة للقيمــة العادلة لحساســية العملــة للموجودات 

والمطلوبــات النقديــة المقتنــاة ألغــراض غــري المتاجــرة( وحقــوق الملكيــة. ويشــري التأثــري اإليجايب إىل الزيــادة المحتملة 
يف قائمــة الدخــل الموحــدة أو حقــوق المســاهمن الموحــدة، بينمــا يشــري التأثــري الســلي إىل صايف االنخفاض 

المحتمــل يف قائمــة الدخــل أو يف قائمــة التغــريات يف حقــوق المســاهمن الموحدة.

(بآالف الرياالت الســعودية)

تعــرض العملة 
كما يف 31 ديســمرب 2021

التغري يف ســعر 
(%) العملة 

عىل  التأثري 
الدخل صايف 

التأثري عىل 
حقــوق الملكية

1,3061,306+/-2درهم إمارايت

41,00541,005+/-2دوالر أمريي

45,63045,630+/-5رينجيــت مالزيي

25,87425,874+/-5دينار أردين

كويي 19,50219,502+/-5دينار 

)بآالف الرياالت الســعودية(

تعــرض العملة 
كما يف 31 ديســمرب 2020

التغري يف ســعر 
)%( العملة 

عى  التأثري 
الدخل صايف 

التأثري عى 
حقــوق الملكية

1,6011,601+/-2درهم إمارايت

177,857177,857+/-2دوالر أمريي

48,38048,380+/-5رينجيــت مالزيي

23,40823,408+/-5دينار أردين

كويي )589()589(+/-5دينار 

)بآالف الرياالت الســعودية(2020

أقل من 
3 أشهر

من 3 أشــهر إىل 
6 شهًرا

من 6 أشــهر إىل 
12 شهًرا

من سنة 
واحدة إىل 5 

سنوات

أكرث من 
خمس سنوات

غري خاضعة 
لمخاطر 

معــدالت الربحية

اإلجمايل

الموجودات

النقــد واألرصــدة لدى البنك 
  المركــزي الســعودي والبنوك 

31,126,97347,362,522––––16,235,549  المركزيــة األخرى

مطلوبــات من البنوك 
1,259,63428,654,842–10,131,0682,902,4512,410,61311,951,076  والمؤسســات الماليــة األخرى

اســتثمارات، صايف

239,179239,179–––––اســتثمار يف رشكــة زميلة

اســتثمارات مدرجة 
49,117,511–15,545,9089,210,706–22,355,2652,005,632  بالتكلفــة المطفــأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمة 
2,545,8646,636,984–1,502,525–2,588,595–  العادلــة مــن خــالل قائمة الدخل

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة 
3,687,2664,291,598–––604,332–  مــن خــالل الدخل الشــامل االخر

التمويــل، صايف

37,231,334–16,174,14811,265,9233,283,3665,343,2711,164,626متاجرة رشكات

255,479,516–21,730,13613,139,50122,689,661117,297,16180,623,057بيع بالتقســيط

19,670,093–10,302,6488,213,18535,286282,279836,695مرابحة

3,331,158–1,409,504274,410548,8171,096,2992,128بطاقــات ائتمانية

16,809,98616,809,986–––––موجودات أخرى

الموجودات 98,338,31840,994,02928,967,743153,018,51991,837,21255,668,902468,824,723إجمايل 

المطلوبات

مطلوبــات للبنوك والمؤسســات 
448,28810,764,061–2,027,2364,891,925649,0252,747,587  الماليــة األخرى

العمالء 332,918,203332,918,203–––––ودائع 

43,017,282––29,729,3619,015,8814,262,1279,913ودائــع عمالء ألجل

6,695,5186,695,518–––––حســابات العمالء األخرى

17,311,14117,311,141–––––مطلوبــات أخرى

357,373,150410,706,205–31,756,59713,907,8064,911,1522,757,500إجمــايل المطلوبات

58,118,51858,118,518–––––حقوق المســاهمني

–)359,822,766(66,581,72127,086,22324,056,591150,261,01991,837,212الفجوة

حساســية معــدل الربحية – داخل 
–)359,822,766(66,581,72127,086,22324,056,591150,261,01991,837,212  قائمــة المركــز المــايل الموحدة

حساســية معــدل الربحية – خارج 
391,613–86,891136,217134,35933,212934  قائمــة المركــز المايل الموحدة

إجمايل فجوة حساســية 
391,613)359,822,766(66,668,61227,222,44024,190,950150,294,23191,838,146  معــدل الربحية

الفجــوة المرتاكمة لحساســية 
–66,668,61293,891,052118,082,002268,376,233360,214,379391,613  معــدل الربحيــة الرتاكمي
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العمالت مركز 
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر آثــار التقلبــات يف أســعار الرصف األجني الســائدة بالســوق عــى مركزها المايل 

وتدفقاتهــا النقديــة. ويقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود لمســتوى التعــرض لــكل عملة وبشــكل إجمايل لمراكز 
العمــالت ليــاًل وخــالل اليــوم، ويتــم مراقبتهــا يوميــاً. فيمــا يــي تحلياًل بصــايف التعرضــات الجوهريــة للمجموعة يف نهاية 

الســنة مقومــة بالعمــالت األجنبيــة التالية:

(بآالف الرياالت الســعودية)

2021
مركز دائن 

(مدين)

2020
مركز دائن

 )مدين(

2,050,2618,892,870دوالر أمريي

517,473468,162دينار أردين

كويي )11,786(390,037دينار 

65,27680,027درهم إمارايت                                           

912,599967,597رينجيــت مالزيي

267,293255,438أخرى

4,202,93910,652,308اإلجمايل

) ج( مخاطر األسعار
يوجــد لــدى المجموعــة بعــض االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الدخل واالســتثمارات المدرجة 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخل الشــامل االخر. تنشــأ مخاطر األســعار نتيجة للتغريات يف تلك االســتثمارات.

وحيــث إن هــذه االســتثمارات يف عــدد محــدود مــن الصناديق االســتثمارية وهي غري هامة بالنســبة إلجمايل المحفظة 
االســتثمارية، تقوم المجموعة بمراقبتها دورياً، وتحدد مخاطر االحتفاظ بها عى أســاس التغريات يف األســعار الســائدة 

بالسوق.

تشــتمل االســتثمارات األخــرى عــى مخاطــر متدنيــة أو معدومــة حيث يتم رشاء أغلبها لغــرض البيع مبارشًة، وتتم 
االســتثمارات فقــط يف حالــة وجــود أمر بيــع مؤكد، وبالتايل تنطوي عــى مخاطر متدنية.

مخاطر أسعار االسهم
تشــري مخاطــر أســعار األســهم إىل مخاطــر االنخفــاض يف القيمــة العادلــة لألســهم يف محفظة االســتثمارات المقتناة 
ألغــراض غــري المتاجــرة للمجموعــة نتيجــة للتغــريات المحتملــة المعقولــة يف مســتويات مؤرشات األســهم وقيمة 

األســهم الفردية.

فيمــا يــي التأثــري عــى االســتثمارات يف أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلة من 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر نتيجــة للتغــريات المحتملــة المعقولــة يف مــؤرشات األســهم، مع بقاء جميــع المتغريات 

األخــرى ثابتــة، كما يف 31 ديســمرب:

20212020مؤرشات الســوق المحلية

التغري يف
األسهم  سعر 

   (%)

التأثري
بمالييــن الرياالت 

السعودية

التغري يف
األسهم  سعر 

)%(

التأثري
بمالييــن الرياالت 

السعودية

+/-368,727+/-10+/-532,237+/-10اســتثمارات يف أسهم

) د( المخاطر التشغيلية
المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن عــدم كفايــة أو أخطــاء من أحد اإلجــراءات الداخلية أو 

الموظفــن أو أنظمــة الحاســب أو أحــداث خارجية.

إن المخاطــر التشــغيلية مالزمــة لمعظــم أنشــطة المجموعــة وتتطلــب إتبــاع نهــج متكامــل لتحديــد وقياس ورصد 
المخاطــر التشــغيلية.

تــم إنشــاء وحــدة إدارة المخاطــر التشــغيلية ضمــن مجموعــة إدارة المخاطــر واالئتمــان والي تســهل إدارة المخاطر 
التشــغيلية يف المجموعــة، وتســهل وحــدة إدارة المخاطــر التشــغيلية إدارة المخاطــر التشــغيلية مــن خــالل وضــع 

السياســات وتطويــر األنظمــة واألدوات والمنهجيــات، واإلرشاف عــى تنفيذهــا واســتخدامها داخــل وحدات العمل 
وتوفــري المراقبــة المســتمرة والتوجيــه يف مختلــف إدارات المجموعــة.

إن اإلجــراءات األساســية الثالثــة الخاصــة بــإدارة المخاطــر التشــغيلية بالمجموعــة هــي التقييم الــذايت لمراقبة 
المخاطــر وقاعــدة البيانــات للخســائر التشــغيلية، والتنفيــذ النهــايئ لمــؤرشات المخاطــر الرئيســية الــي تــم تصميمها 

لتعمــل بطريقــة تعــزز بعضهــا بعضاً.
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28 - الرتكزي الجغرايف

) أ( فيمــا يــي التوزيــع حســب المناطــق الجغرافيــة للفئــات الرئيســية للموجــودات والمطلوبــات والتعهدات وااللزتامات 
المحتملــة وحســابات التعــرض لمخاطــر االئتمــان كما يف 31 ديســمرب:

(بآالف الرياالت الســعودية)2021

المملكــة العربية
السعودية

دول مجلس 
التعــاون الخليجي
األخرى والرشق 

األوسط

يكا  أمر
الشمالية

جنوب رشق 
أسيا

اإلجمايلدول أخرى

الموجودات

نقــد وأرصدة لــدى البنك المركزي 
39,842,38386,663368,69817,57948,12640,363,449  الســعودي والبنــوك المركزيــة األخرى

مطلوبــات من البنوك والمؤسســات 
7,586,98315,604,674758,1321,517,932597,67126,065,392  الماليــة األخرى

صايف تمويل، 

65,712,607–––64,370,4131,342,194متاجرة

366,999,727–1,203,130–362,227,9163,568,681بيع بالتقســيط

16,599,890–4,186,689–12,111,030302,171مرابحة

3,518,433–117–3,511,7986,518بطاقــات ائتمانية

اســتثمارات، صايف

295,253––––295,253اســتثمار يف رشكــة زميلة

70,098,271–601,046–64,687,9144,809,311اســتثمارات مدرجــة بالتكلفــة المطفأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
288,7707,184,891–––6,896,121  خــالل قائمــة الدخل

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
6,854,980–1,706,033–5,128,03920,908  خــالل الدخل الشــامل االخر

566,657,85025,741,1201,126,8309,232,526934,567603,692,893إجمــايل الموجودات

المطلوبات

مطلوبــات للبنوك والمؤسســات 
17,952,140–14,916,740862,0151,157,1821,016,203  الماليــة األخرى

العمالء 512,072,213–6,487,254–499,872,7165,712,243ودائع 

530,024,353–514,789,4566,574,2581,157,1827,503,457إجمــايل المطلوبات

16,601,8121,758,7768,1152,480,1064,238,42025,087,229التعهــدات وااللزتامــات المحتملة

مخاطــر االئتمان )مبينــة بالمعادل 
11,284,872–2,358,402––8,926,470  االئتمــاين لها(

)بآالف الرياالت الســعودية(2020

المملكــة العربية
السعودية

دول مجلس 
التعــاون الخليجي

األخرى والرق
األوسط

يكا  أمر
الشمالية

جنوب رشق 
أسيا

اإلجمايلدول أخرى

الموجودات

نقــد وأرصدة لــدى البنك المركزي 
47,362,522–16,620–47,297,39748,505  الســعودي والبنــوك المركزيــة األخرى

مطلوبــات من البنوك والمؤسســات 
10,606,66416,518,568157,458997,102375,05028,654,842  الماليــة األخرى

صايف تمويل، 

37,231,334–––36,440,691790,643متاجرة

255,479,516–1,262,763–250,835,1253,381,628بيع بالتقســيط

19,670,093–1,944,973–15,343,3042,381,816مرابحة

3,331,158–147–3,324,9536,058بطاقــات ائتمانية

اســتثمارات، صايف

239,179––––239,179اســتثمار يف رشكــة زميلة

49,117,511–676,671–48,265,117175,723اســتثمارات مدرجــة بالتكلفــة المطفأة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
6,636,984––––6,636,984  خــالل قائمــة الدخل

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
4,291,598–690,102–3,580,18721,309  خــالل الدخل الشــامل االخر

422,569,60123,324,250157,4585,588,378375,050452,014,737إجمــايل الموجودات

المطلوبات

مطلوبــات للبنوك والمؤسســات 
10,764,061–10,049,25620,448435,859258,498  الماليــة األخرى

العمالء 365,253,5148,578,4694528,769,15529,413382,631,003ودائع 

375,302,7708,598,917436,3119,027,65329,413393,395,064إجمــايل المطلوبات

13,585,3351,161,66916,5083,773,101619,47719,156,090التعهــدات وااللزتامــات المحتملة

مخاطــر االئتمان )مبينــة بالمعادل 
10,662,701–2,326,111––8,336,590  االئتمــاين لها(
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير
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فيمــا يــي التوزيــع الجغــرايف لرتكــزات التمويــل غــري العامل ومخصــص االنخفاض يف قيمــة التمويل   ) ب( 
كما يف 31 ديســمرب:

(بآالف الرياالت الســعودية)

المملكــة العربية 2021
السعودية

دول مجلس 
التعــاون الخليجي

 و الرشق األوســط

جنوب رشق 
أسيا

اإلجمايل

غر عامل

1,469,013–1,415,12953,884متاجرة 

1,431,77935,60313,4881,480,870بيع بالتقســيط
36,52036,520––مرابحة

23,697––23,697بطاقــات ائتمانية

مخصــص انخفاض قيمــة التمويل

(3,959,756)–(36,834)(3,922,922)متاجرة رشكات

(4,978,513)(35,510)(72,677)(4,870,326)بيع بالتقســيط

(61,718)(61,718)––مرابحة

(198,167)–(65)(198,102)بطاقــات ائتمانية

)بآالف الرياالت الســعودية(

المملكــة العربية 2020
السعودية

دول مجلس 
التعــاون الخليجي

 و الرق األوســط

جنوب رشق 
أسيا

اإلجمايل

غر عامل

1,652,936–1,647,5135,423متاجرة 

690,94225,55911,900728,401بيع بالتقســيط

37,92937,929––مرابحة

25,848––25,848بطاقــات ائتمانية

مخصــص انخفاض قيمــة التمويل

)2,995,894(–)12,570()2,983,324(متاجرة رشكات

)4,398,923()46,822()62,293()4,289,808(بيع بالتقســيط

)55,734(––)55,734(مرابحة

)20,805(––)20,805(بطاقــات ائتمانية

أنظــر االيضــاح )7-1أ( بخصــوص التمويل العامل.

29 - القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

تحديــد القيمــة العادلــة وتسلســل القيمة العادلة
يســتخدم المــرصف التسلســل التــايل لتحديــد القيمــة العادلــة لألدوات الماليــة واإلفصاح عنها:

األســعار المتداولــة يف األســواق الماليــة النشــطة لنفــس األداة )أي بــدون تعديل أو إضافات(. المستوى  - 
1

األســعار المتداولــة يف األســواق الماليــة النشــطة لموجــودات ومطلوبــات مماثلــة أو طــرق تقييم أخرى يتم  المستوى  - 
تحديــد كافــة مدخالتهــا الهامــة وفــق بيانــات قابلة للمالحظة يف الســوق.2

طــرق تقييــم ال تســتند أي مــن مدخالتهــا الهامــة إىل بيانــات قابلــة للمالحظة يف الســوق. المستوى  - 
3

 القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه مقابــل بيــع أصل مــا أو الذي يتم دفعه لتســوية الزتام يف 
معاملــة نظاميــة بــن المتعاملــن يف الســوق بتاريــخ القيــاس، ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة عى افرتاض بــأن العملية 

إما: تمت 
يف ســوق رئيســية متاحــة للموجــودات أو المطلوبــات، أو  –

يف حــال عــدم وجــود ســوق رئيســية، يف أفضل األســواق األخــرى المتاحة للموجــودات أو المطلوبات.   -
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القيــم الدفرتيــة و القيمة العادلة:
يبــن الجــدول التــايل القيمــة الدفرتيــة والقيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة كما يف 31 ديســمرب، بما يف 

ذلــك مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة )يرجــى الرجــوع إىل االيضاح )2-د )2((. وال يشــتمل عــى معلومات 
عــن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة والــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة وذلك إذا كانــت القيمة 

الدفرتيــة تقــارب القيمــة العادلة بصــورة معقولة.

)بآالف الرياالت الســعودية(

األولالقيمــة الدفرية2021 اإلجمايلالمســتوى الثالثالمســتوى الثاينالمستوى 

الموجــودات المالية

موجودات مالية مقاســة 
  بالقيمــة العادلــة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة 
  مــن خــالل قائمــة الدخل - 

2,415,228235,3772,650,605–2,650,605  صناديــق اســتثمارية

اســتثمارات يف أدوات حقــوق ملكية 
  مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خالل 

24,3595,322,369–5,322,3695,298,010  الدخل الشــامل االخر

صكــوك مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
3,745,521–3,745,521–3,745,521  خــالل قائمــة الدخل

 صكــوك مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
1,532,611–1,532,611–1,532,611  خــالل قائمــة الدخل

788,765788,765––788,765 منتجــات مهيكلــة

208,582–208,582–208,582األدوات الماليــة المشــتقة

موجــودات مالية غر مقاســة 
  بالقيمــة العادلــة

مطلوبــات من البنوك والمؤسســات 
26,181,67926,181,679––26,065,392  الماليــة األخرى

اســتثمارات مدرجــة بالتكلفــة المطفأة

 - مرابحــة لــدى الحكومة الســعودية 
22,900,999–22,900,999–22,611,987والبنــك المركزي الســعودي

46,717,099–46,518,10846,717,099 - صكــوك

1,038,0431,038,043––1,000,000- منتجــات مركبة

478,238,097478,238,097––462,028,811إجمــايل التمويل

572,472,7515,298,01077,520,040506,506,320589,324,370 اإلجمايل

المطلوبــات المالية

 مطلوبــات مالية غر مقاســة 
  بالقيمــة العادلــة

 مطلوبــات للبنوك والمؤسســات 
18,198,58118,198,581––17,952,140  الماليــة األخرى

511,991,640511,991,640––512,072,213 ودائــع العمالء

530,190,221530,190,221––530,024,353 اإلجمايل

)بآالف الرياالت الســعودية(

األولالقيمــة الدفرتية2020 اإلجمايلالمســتوى الثالثالمســتوى الثاينالمستوى 

الموجــودات المالية

موجودات مالية مقاســة 
  بالقيمــة العادلــة

اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلة 
  مــن خــالل قائمــة الدخل - 

2,291,749254,1152,545,864–2,545,864  صناديــق اســتثمارية

اســتثمارات يف أدوات حقــوق ملكية 
  مدرجــة بالقيمــة العادلــة من خالل 

24,3893,687,266–3,687,2663,662,877  الدخل الشــامل االخر

صكــوك مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
2,588,595–2,588,595–2,588,595  خــالل قائمــة الدخل

 صكــوك مدرجــة بالقيمــة العادلة من 
604,332–604,332–604,332  خــالل قائمــة الدخل

1,502,5251,502,525––1,502,525 منتجــات مهيكلــة

32,611–32,611–32,611األدوات الماليــة المشــتقة

موجــودات مالية غر مقاســة 
  بالقيمــة العادلــة

مطلوبــات من البنوك والمؤسســات 
29,128,15929,128,159––28,654,842  الماليــة األخرى

اســتثمارات مدرجــة بالتكلفــة المطفأة

 - مرابحــة لــدى الحكومة الســعودية 
23,226,882–23,226,882–22,904,021والبنــك المركزي الســعودي

26,155,715–25,240,45226,155,715 - صكــوك

1,048,3101,048,310––1,000,000- منتجــات مركبة

331,028,641331,028,641––323,183,457إجمــايل التمويل

411,943,9653,662,87754,899,884362,986,139421,548,900 اإلجمايل

المطلوبــات المالية

 مطلوبــات مالية غر مقاســة 
  بالقيمــة العادلــة

 مطلوبــات للبنوك والمؤسســات 
10,909,22110,909,221––10,764,061  الماليــة األخرى

382,641,604382,641,604––382,631,003 ودائــع العمالء

393,550,825393,550,825––393,395,064 اإلجمايل



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

289 288

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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تشــتمل االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلة من 
خــالل قائمــة الدخــل المصنفــة ضمن المســتوى الثاين 

عــى صناديــق االســتثمار الــي تحدد قيمتهــا العادلة عى 
أســاس آخــر صايف قيمــة موجودات معلــن عنه بتاريخ 

قائمــة المركــز المايل الموحدة.

تمثــل الموجــودات الماليــة المدرجة ضمن المســتوى 
الثالــث الــي تقــاس بالقيمة العادلة اســتثمارات مســجلة 
بالتكلفــة. إن القيمــة الدفرتيــة لهــذه االســتثمارات تقارب 

قيمتهــا العادلة.

تــم تقييــم إجمــايل التمويــل المصنف بالمســتوى الثالث 
باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومة 

المتوقعــة بمعــدل العمولــة الفعــي الحايل. تــم تقييم 
االســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة، والمطلوبــات 

إىل/مــن البنــوك والمؤسســات المالية األخرى 

باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومة 
الفعليــة وفًقــا لمعــدالت المرابحــة الســائدة بن البنوك 
الســعودية )سايبور(/مؤسســة النقد العريب الســعودي.

قــد تختلــف القيمــة الــي تــم الحصــول عليها من نماذج 
التقييــم ذات الصلــة عــن ســعر المعاملــة ألداة مالية. 

وبالنســبة للفــرق بــن ســعر المعاملــة والقيمة الي تم 
الحصــول عليهــا وفقــا لنمــاذج التقييم ويشــار إليها 
عادة باســم "ربح وخســارة اليوم األول"، فإما يتم 

إطفــاؤه عــى مــدى عمــر الصفقة أو تأجيلــه حىت يمكن 
تحديــد القيمــة العادلــة لــألداة باســتخدام بيانات يمكن 
مالحظتهــا يف الســوق، أو تتحقــق مــن خالل االســتبعاد. 

ويتــم إثبــات التغيــريات الالحقــة يف القيمة العادلة 
مبــارشة يف قائمــة الدخــل الموحدة بــدون عكس قيد 

مكاســب أو خســائر اليوم الواحــد المؤجلة.

خــالل الســنة الحاليــة، لــم يتــم تحويل أية موجودات/
مطلوبــات ماليــة بن المســتوى األول و/أو المســتوى 

الثــاين مــن التسلســل الهرمــي للقيمة العادلة. 

30 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتعامــل المجموعــة خــالل دورة أعمالهــا العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة، وتخضــع المعامالت مع األطراف ذات 
العالقــة للضوابــط المنصــوص عليهــا يف نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن البنك المركزي الســعودي. 

وفيمــا يــي بيــان طبيعــة وأرصــدة تلــك المعامــالت كما يف وللســنة المنتهية يف 31 ديســمرب:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

األطــراف ذات العالقة

أعضــاء مجلس اإلدارة

172,44259,321متاجرة 

376,377242,323حســابات جارية

رشكات ومؤسســات بكفالــة أعضــاء يف مجلس اإلدارة

12,127,16510,222,874 متاجــرة رشكات

4,664,2253,664,052الزتامــات محتملة )*(

زميلة رشكة 

321,512 116,038مســاهمات مستحقة

169,437 332,173ذمــم مدينة مقابــل مطالبات

البنوك 253,332188,276أرصدة 

* = بنــود خــارج قائمــة المركز المايل.

فيمــا يــي اإليــرادات والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة والمتضمنة يف القوائــم المالية 
الموحــدة للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

40,27532,141دخــل مــن التمويل والموجــودات المالية األخرى

85,39472,689أتعــاب متاجرة

1,061795رواتــب و مزايــا موظفــن )تذاكر طريان(

2,1195,522إيجــارات ومصاريف مباين

709,180721,077اشــرتاكات – وثائــق تأمــن مكتتبة

661,300440,395المطالبــات المتكبــدة ومبلــغ عنها خالل الســنة

498,565465,270المطالبــات المدفوعة

5,9486,009مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة

فيمــا يــي بيــان مبالــغ التعويضــات المســجلة لصالــح أو مدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل 
الســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

104,038107,097مزايــا قصرية األجل

3,6793,406مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفن

يقصــد بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة األشــخاص الذيــن لهــم الســلطة والمســؤولية للتخطيــط والتوجيــه والتحكم يف 
أنشــطة المجموعة ســواًء بشــكل مبارش أو غري مبارش.

31 - أموال المضاربة

تتكــون أمــوال المضاربــة كمــا يف 31 ديســمرب مما يي:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

37,458,43729,216,806مضاربــات واســتثمارات العمالء

37,458,43729,216,806اإلجمايل

تمثــل المضاربــة واالســتثمارات محافــظ اســتثمارية لعمــالء تــدار بواســطة رشكة الراجحــي الماليــة، وتعترب بنود خارج 
قائمــة المركــز المــايل، وتماشــًيا مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة، ال يتــم إدراج هــذه األرصدة يف القوائــم المالية 

الموحــدة ألنهــا محتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعة عى ســبيل األمانة.



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية
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32 - العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة

فيمــا يــي حركــة حســـاب األعمــال الخرييــة المــدرج رصيده ضمــن المطلوبات األخـــرى )أنظر إيضاح 13( للســنتن 
المنتهيتــن يف 31 ديســمرب:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

8,88510,994الرصيــد يف بداية الســنة

36,61611,745إضافات خالل الســنة

)13,854((15,730)المدفوع خالل الســنة

29,7718,885الرصيــد يف نهاية الســنة

 
33 - خدمات إدارة االستثمار

تقــدم المجموعــة خدمــات اســتثمارية لعمالئها، 
وقامــت المجموعــة بإنشــاء عــدة صناديق مضاربة يف 
مجــاالت اســتثمارية مختلفــة، وتقوم إدارة االســتثمار 

لــدى المــرصف بــإدارة تلــك الصناديق كما يتم اســتثمار 
جــزء مــن أموالها بالمشــاركة مــع المجموعة، كما 

تقــوم المجموعــة بتقديــم خدمات إدارة االســتثمار 
لعمالئهــا مــن خــالل رشكتهــا التابعة والــي تتضمن إدارة 

صناديــق بإجمــايل موجــودات قدرها 58,255 مليون 
ريال ســعودي )2020: 50,220 مليون ريال ســعودي(. ال 

يوجــد للمجموعــة ســيطرة عــى الصناديق االســتثمارية 
وال تمــارس عليهــا تأثــرياً هامــاً ليتــم اعتبارها رشكات 

زميلــة/ تابعــة. وال يتــم إدراج القوائــم الماليــة لصناديق 
االســتثمار ضمــن قائمــة المركــز المايل الموحدة 

للمجموعــة. وتــدرج حصــة اســتثمارات المجموعة يف 
هــذه الصناديــق ضمــن االســتثمارات، ويتم االفصاح 

عنهــا ضمــن المعامـــالت مع األطــراف ذات العالقة. وقد 
بلــغ رصيــد المبالــغ المســتثمرة من قبــل المجموعة 

يف تلــك الصناديــق االســتثمارية 683,351 مليــون ريال 
ســعودي كما يف 31 ديســمرب 2021 )2020: 1,166 مليون 

ريال سعودي(.

34 - كفاية رأس المال

تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المال يف 
االلــزتام بمتطلبــات رأس المــال الموضوعــة من قبل 

البنــك المركــزي الســعودي، والحفــاظ عى مقدرة 
المــرصف عــى االســتمرار يف العمــل وفًقا لمبدأ 

االســتمرارية، والحفــاظ عــى قاعدة رأســمالية قوية.
 

يتــم مراقبــة كفايــة رأس المال واســتخدام رأس المال 
النظامــي بشــكل يومــي مــن قبل إدارة المرصف. 

وتتطلــب التعليمــات الصــادرة عــن البنك المركزي 
الســعودي االحتفــاظ  بنســبة مــن إجمايل رأس المال 

النظامــي إىل الموجــودات المرجحــة بالمخاطــر تعادل أو 
تزيــد عــن الحــد األدىن المنصــوص عليــه يف اتفاقية بازل.

 
بموجــب التعميــم رقــم 391000029731 وتاريخ 15 

ربيع األول 1439هـ )الموافق 3 ديســمرب 2017( بشــأن 
الرتتيبــات االنتقاليــة المحاســبية بموجــب المعيــار الدويل 
للتقريــر المــايل 9، قــام البنــك المركزي الســعودي بتوجيه 
البنــوك بتوزيــع األثــر األويل عــى نســبة كفاية رأس المال 

نتيجــة تطبيــق المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 9 عى مدى 
خمس سنوات.

ويف إطــار التوجيهــات للبنك المركزي الســعودي بشــأن 
المحاســبة والمعالجــة التنظيميــة إلجــراءات الدعم 

االســتثنائية المتعلقــة بجائحــة كوفيــد - 19، فإنــه ُيســمح 
للبنــوك بإضافــة مــا يصــل إىل 100% مــن مبلغ تأثري 

اليــوم األول للمعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 9 عى  رأس 
مــال الريحــة األوىل لفــرتة عامن كاملــن تتضمن عام 
2020 و2021 اعتبــاًرا مــن إعــداد القوائــم المالية للفرتة 

المنتهيــة يف 31 مــارس 2020

 يجــب بعــد ذلــك تخفيــض هــذا المبلــغ اإلضــايف مــن رأس المــال بشــكل تدريجي وثابت عى مدى الســنوات الثالث 
التالية.

اعتبــاًرا مــن يونيــو 2021 ، اختــارت المجموعــة تطبيــق توجيــه البنــك المركــزي الســعودي بإضافة مانســبته 100% من 
مبلــغ تأثــري اليــوم األول للمعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 9 يف فئــة حقــوق الملكيــة المشــرتكة للبنــك )CET 1( مما أدى إىل 

زيادة قدرها 2،883 مليون ريال ســعودي يف ديســمرب 2021.

تقــوم المجموعــة بمراقبــة مــدى كفايــة رأس المــال وذلــك باســتخدام المنهجيــة والمعــدالت المحددة من قبل 
البنــك المركــزي الســعودي، وبموجبهــا يتــم قيــاس مــدى كفايــة رأس المال وذلــك بمقارنة بنــود رأس المال المؤهل 
مــع الموجــودات، والتعهــدات وااللزتامــات المحتملــة والمبالغ اإلســمية للمشــتقات باســتخدام األرصــدة المرجحة 

إلظهــار مخاطرهــا النســبية كما يف 31 ديســمرب:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

280,373,990 385,415,205 مخاطــر االئتمــان للموجــودات المرجحــة بالمخاطر

33,318,660 37,798,847مخاطــر العمليــات للموجــودات المرجحــة بالمخاطر

2,414,7389,316,353 مخاطــر الســوق للموجــودات المرجحــة بالمخاطر

425,628,790323,009,003إجمــايل الركــزة األوىل – للموجــودات المرجحــة بالمخاطر

      

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

58,118,518 70,191,539 رأس المال األســايس )الريحة 1(

3,504,675 4,817,690 رأس المــال المســاند )الريحة 2(

75,009,22961,623,193إجمايل رأس المال األســايس والمســاند 

نســبة كفايــة رأس المال )%(

16.4917.99نســبة رأس المال األســايس  )الريحة 1(

17.6219.08نســبة رأس المال األســايس والمســاند )الريحة 1 + الريحة 2(
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35 - المشتقات المتوافقة مع أحكام الرشيعة

يلخــص الجــدول أدنــاه القيمــة العادلــة اإليجابيــة والســلبية للمشــتقات المتوافقــة مع أحكام الريعة اإلســالمية، 
إضافــة إىل المبالــغ االســمية. إن المبالــغ اإلســـمية، الــي تعتــرب مــؤرشاً عــى حجــم المعامالت القائمــة يف نهاية الفرتة، 

ال تعكــس بالــرورة مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بهــا. وبالتــايل، فــإن هــذه المبالغ اإلســمية ال تعرب 
عــن مخاطــر االئتمــان، الــي تتعــرض لهــا المجموعــة والــي تقترص عادة عــى القيمة العادلــة اإليجابية للمشــتقات، أو 

مخاطر الســوق.

تقــوم المجموعــة، خــالل دورة أعمالهــا العاديــة، باســتخدام األدوات الماليــة المشــتقة التاليــة ألغــراض المتاجرة 
وتغطيــة المخاطر:

)أ( مقايضات أسعار العموالت
تمثــل مقايضــات أســعار العمــوالت الزتامــات لتبــادل مجموعة مــن التدفقات النقديــة بأخرى. وبالنســبة لمقايضات 

أســعار العمــوالت، عــادة مــا تقــوم األطــراف األخرى بتبادل دفعات العموالت بســعر ثابت وبســعر عائــم بعملة واحدة، 
دون تبــادل أصــل المبلــغ. ويف حالــة مقايضــة أســعار العمــوالت بعمــالت مختلفة، فإنه يتــم بموجبها تبادل أصــل المبلغ 

زائــداً دفعــات العمــوالت الخاصة بســعر ثابت وبســعر عائم بعمــالت مختلفة.

)ب( العقود اآلجلة والمستقبلية
العقــود اآلجلــة والمســتقبلية عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة لــراء أو بيــع عملــة أو بضاعــة أو أداة مالية بســعر وتاريخ 
محدديــن يف المســتقبل. إن العقــود اآلجلــة هــي عقــود يتــم تصميمهــا خصيصــاً للتعامــل بها خارج األســواق المالية 

النظاميــة. أمــا عقــود الــرصف األجنــي والعقــود المســتقبلية الخاصــة بأســعار العمــوالت فيتم التعامل بها وفق أســعار 
محــددة يف األســواق النظاميــة ويتــم تســديد التغــريات يف قيمــة العقــود المســتقبلية يومياً.

)ج( مقايضات رصف العمالت األجنبية
تمثــل مقايضــات رصف العمــالت األجنبيــة اتفاقيــات بــن طرفــن لمبادلــة مبلــغ معــن بعملة مــا مقابل مبلــغ بعملة 

أخــرى وفًقــا للســعر الفــوري الحــايل واألســعار اآلجلة المتداولة يف الســوق المشــرتكة بــن البنوك. يقــوم الطرفان بعد 
ذلــك بتســوية المبالــغ االســمية للعمــالت األجنبيــة الخاصــة بهمــا والــي يحكمها الســعر اآلجــل المحــدد المتفق عليه 

مســبًقا، والــذي يقفــل عنــد ســعر الرصف الــذي يتم تبادل األموال به مســتقباًل.

)بآالف الرياالت الســعودية(

المبالــغ اإلســمية للفــرة المتبقيــة حىت تاريخ االســتحقاق

األدوات المالية المشــتقة
31 ديســمرب 2021

لقيمة  ا
العادلة 

اإليجابية

لقيمة  ا
العادلة 
لسلبية ا

إجمايل 
لقيمة  ا

اإلسمية

من 3 أشــهر خالل 3 أشــهر
إىل 12 شهًرا

من ســنة إىل 
خمس 
سنوات

أكر من 5
سنوات

المقتنــاة ألغراض 
  المتاجــرة:

7,034,8374,218,1596,052,201–17,305,197(150,455)179,694مقايضــات أســعار العموالت

عقود الرصف 
––227,966170,10157,865(11,853)12,224  األجنــي اآلجلة

مقايضات رصف 
–––7,443,5267,443,526(5,327)16,664  العمــالت األجنبيــة

24,976,6897,613,6277,092,7024,218,1596,052,201(167,635)208,582اإلجمايل

)بآالف الرياالت الســعودية(

المبالــغ اإلســمية للفــرتة المتبقيــة حىت تاريخ االســتحقاق

األدوات الماليــة المشــتقة
31 ديســمرب 2020

لقيمة  ا
العادلة 

اإليجابية

لقيمة  ا
العادلة 
لسلبية ا

إجمايل 
لقيمة  ا

اإلسمية

من 3 أشــهر خالل 3 أشــهر
إىل 12 شــهًرا

من ســنة إىل 
خمس 
سنوات

أكــرث من 5
سنوات

  المقتنــاة ألغراض 
المتاجرة:

5,438,7333,689,019––9,127,752)22,157(30,460مقايضــات أســعار العموالت

عقود الرصف 
––1,353,546786,539567,007)1,889(2,151  األجنــي اآلجلة

مقايضات رصف 
–––––––  العمــالت األجنبيــة

10,481,298786,539567,0075,438,7333,689,019)24,046(32,611اإلجمايل

36 - المعايير الصادرة وغري السارية 
المفعول بعد

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدولية بإصــدار المعايير 
المحاســبية والتعديــالت التاليــة، الــي ترسي عى 

الســنوات المحاســبية الــي تبــدأ يف 1 ينايــر 2022 أو بعد 
ذلــك التاريــخ. وقد اختــارت المجموعة عــدم التطبيق 

المبكــر لهــذه اإلصــدارات وليس لهــا تأثري جوهري عى 
القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعة.

التعديــالت عــىل المعيــار الــدويل للتقرير المايل 16 	 
 "عقــود اإليجــار" - امتيازات اإليجــار المتعلقة 

بكوفيــد - 19، تمديــد الوســيلة العملية
ونتيجــة لجائحــة فــريوس كورونــا )كوفيد19-(، تم منح 

امتيــازات اإليجــار للمســتأجرين. يف مايو 2020، نر 
مجلــس معاييــر المحاســبة الدولية تعدياًل عــى المعيار 
الــدويل للتقريــر المــايل 16 يوفر وســيلة عمليــة اختيارية 

للمســتأجرين مــن تقييــم مــا إذا كان امتياز اإليجار 
المتعلــق بكوفيــد19- يعــد تعديــاًل لعقد اإليجار. يف 31 

مــارس 2021، نــر مجلــس معايير المحاســبة الدولية 
تعديــاًل إضافًيــا لتمديــد تاريــخ الوســيلة العملية من 30 

يونيــو 2021 إىل 30 يونيــو 2022. يمكــن للمســتأجرين 
اختيــار المحاســبة عــن امتيازات اإليجــار هذه بنفس 

الطريقــة الــي كانــوا ســيفعلون بها إذا لــم تكن تعديالت 
إيجــار. ويف حــاالت عديدة، يؤدي ذلك إىل المحاســبة 

عــن امتيــازات اإليجــار كدفعات إيجــار متغرية يف الفرتة 
)الفــرتات( الــي يقــع فيهــا الحدث أو الرط الذي يؤدي 

إىل الدفع.
تاريــخ رسيان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 

تبــدأ يف 1 أبريــل 2021 أو بعــد ذلــك التاريخ.
عــدد مــن التعديــالت محدودة النطاق عــىل المعيار 	 

الــدويل للتقريــر المــايل 3 ومعيار المحاســبة الدويل 16 
ومعيــار المحاســبة الدويل 37، وبعض التحســينات 

الســنوية عــىل المعيــار الــدويل للتقرير المايل 1 
والمعيــار الــدويل للتقريــر المايل  9 ومعيار المحاســبة 

الــدويل 41 والمعيــار الــدويل للتقرير المايل 16
ث التعديــالت عــى المعيار الــدويل للتقرير  ُتحــدِّ
المــايل  3، "عمليــات تجميــع األعمال" اإلشــارة 

الــواردة يف المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل  3 إىل اإلطار 
المفاهيمــي للتقريــر المــايل دون تغيــري المتطلبــات 

المحاســبية لعمليــات تجميــع األعمال.
تحظــر التعديــالت عــى معيار المحاســبة الدويل 

16، "الممتلــكات واآلالت والمعــدات" عــى الركة 
الخصــم - مــن تكلفــة بنــد الممتلكات واآلالت 

والمعــدات - المبالــغ المســتلمة مــن بيــع البنود 
المنتجــة أثنــاء قيــام الركــة بتجهزي األصل 

لالســتخدام المقصــود. وبــداًل من ذلــك، تقوم الركة 
بإثبــات عائــدات المبيعــات هــذه والتكلفــة ذات الصلة 

يف قائمــة الدخل.
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تحــدد التعديــالت عــى معيار المحاســبة الدويل 37، 
"المخصصــات والمطلوبــات المحتملــة والموجــودات 
المحتملــة" التكاليــف الــي تقــوم الركــة بإدراجها عند 

تقييــم مــا إذا كان العقد سيتســبب يف خســارة.
ُتدخــل التحســينات الســنوية تعديــالت طفيفة عى 

المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 1: "تطبيــق المعايير 
الدوليــة للتقريــر المــايل ألول مــرة"، والمعيار 
الــدويل للتقريــر المــايل 9 : "األدوات المالية"، 

ومعيــار المحاســبة الــدويل 41 : "الزراعــة"، واألمثلة 
التوضيحيــة المصاحبــة للمعيــار الــدويل للتقريــر المايل 

16، "عقــود اإليجار".
تاريــخ رسيــان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 

تبــدأ يف 1 ينايــر 2022 أو بعــد ذلــك التاريخ
التعديــالت عــىل معيــار المحاســبة الدويل )1( - عرض 	 

القوائــم الماليــة، حول تصنيــف المطلوبات:
توضــح هــذه التعديــالت ضيقة النطــاق عى معيار 
المحاســبة الــدويل 1 "عــرض القوائــم المالية"، أنه 
يتــم تصنيــف المطلوبــات عــى أنهــا متداولة أو غري 

متداولــة، اعتمــاًدا عــى الحقــوق الموجودة يف نهاية 
فــرتة التقريــر. ال يتأثــر التصنيــف بتوقعات المنشــأة أو 
األحــداث الالحقــة لتاريــخ التقرير )عى ســبيل المثال، 
اســتالم تنــازل أو خــرق تعهد(. يوضــح التعديل أيًضا 
مــا يعنيــه معيــار المحاســبة الدويل 1 عندما يشــري إىل 

"تســوية" الزتام ما.
تاريــخ رسيــان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 

تبــدأ يف 1 ينايــر 2023 أو بعــد ذلــك التاريخ
تعديــالت ضيقــة النطــاق عىل معيار المحاســبة الدويل 	 

1 وبيــان الممارســات 2 ومعيــار المحاســبة الدويل 8:
تهــدف التعديــالت إىل تحســن عمليــات اإلفصاح عن 

السياســة المحاســبية ومســاعدة مســتخدمي القوائم 
الماليــة عــى التميــزي بن التغــريات يف التقديرات 

المحاســبية والتغــريات يف السياســات المحاســبية.
الفــرتات الســنوية الــي تبــدأ يف 1 ينايــر 2023 أو بعد 

ذلــك التاريــخ لكــن يعــزتم مجلس معايير المحاســبة 
الدوليــة نــر مســودة عــرض يف الربع األخري من عام 

2021 مقرتًحــا تأجيــل تاريــخ الرسيــان لموعد ال يتجاوز 
1 ينايــر 2024.

تاريــخ رسيــان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 
تبــدأ يف 1 ينايــر 2023 أو بعــد ذلــك التاريــخ لكن يعزتم 

مجلــس معاييــر المحاســبة الدولية نر مســودة 
عــرض يف الربــع األخــري من عــام 2021 مقرتًحا تأجيل 

تاريــخ الرسيــان لموعــد ال يتجــاوز 1 يناير 2024.

التعديــل عــىل معيــار المحاســبة الدويل -12 الرضيبة 	 
المؤجلــة المتعلقــة بالموجــودات والمطلوبات 

الناشــئة عــن معاملة واحدة:
تتطلــب هــذه التعديــالت من الــركات إثبات الريبة 

المؤجلــة عــى المعامــالت الــي ينتج عنهــا، عند اإلثبات 
األويل، مبالــغ متســاوية مــن الفروقــات المؤقتة 

الخاضعــة للريبــة والقابلة لالســتقطاع.
تاريــخ رسيــان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 

تبــدأ يف 1 ينايــر 2023 أو بعــد ذلــك التاريخ
المعيــار الــدويل للتقرير المــايل 17 "عقود التامني" 

المعــدل يف يونيو 2020:
يحــل هــذا المعيــار محــل المعيار الــدويل للتقرير 

المــايل 4، والــذي يســمح حالًيا بمجموعــة متنوعة 
من الممارســات يف محاســبة عقود التأمن. ســيغري 

المعيــار الــدويل للتقرير المايل 17 بشــكل أســايس 
طريقــة المحاســبة مــن قبــل جميع المنشــآت الي 

تصــدر عقــود التأمــن وعقود االســتثمار الــي يتم فيها 
االشــرتاك بصورة اختيارية.

تاريــخ رسيــان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 
تبــدأ يف 1 ينايــر 2023 أو بعــد ذلــك التاريخ

تعديــل ضيــق النطــاق عىل متطلبــات التحول الواردة 	 
يف المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 17 عقود التأمني:
يتعلــق التعديــل بانتقــال رشكات التأمــن إىل المعيــار 
الجديــد فقــط وال يؤثــر عــى أي متطلبــات أخرى يف 

المعيــار الــدويل للتقريــر المايل 17.
يتضمــن المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 17 والمعيار 

الــدويل للتقريــر المــايل 9 "األدوات الماليــة" متطلبات 
تحــول مختلفــة. بالنســبة لبعــض رشكات التأمن، 

قــد تــؤدي هــذه الفروقات إىل عدم تطابق محاســي 
مؤقــت بــن الموجــودات الماليــة ومطلوبات عقود 
التأمــن يف بيانــات المقارنــة الــي تقدمهــا يف القوائم 

الماليــة عنــد تطبيــق المعيــار الــدويل للتقرير المايل 17 
والمعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 9 ألول مرة.

سيســاعد التعديــل رشكات التأمــن عــى تجنب حاالت 
عــدم التطابــق المحاســي المؤقت، وبالتايل، سيحســن 
فائــدة بيانــات المقارنــة بالنســبة للمســتثمرين. يحقق 

التعديــل ذلــك مــن خالل منــح رشكات التأمن خيار 
عــرض بيانــات المقارنــة عن الموجــودات المالية.

تاريــخ رسيــان التعديالت: الســنوات المحاســبية الي 
تبــدأ يف 1 ينايــر 2023 أو بعــد ذلــك التاريخ

37 - الزكاة

 تخضــع المجموعــة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة الــزكاة والريبــة والجمــارك )"الهيئــة"(. يتــم تحميل مرصوف الزكاة 
عــى قائمــة الدخــل الموحــدة. وال يتــم المحاســبة عــن الــزكاة كريبة دخل ألنــه ال يتم احتســاب رضيبة مؤجلة 

بخصــوص الزكاة.

)أ(  تــم تلخيــص مخصصــات الــزكاة ورضيبــة الدخــل للســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب عــى النحو التايل:

)بآالف الرياالت الســعودية(

20212020

3,812,6014,627,204الرصيــد االفتتاحــي لمخصــص الزكاة

1,698,5791,218,071 مجنــب خالل الســنة

)2,032,674((2,086,251) المدفــوع خالل الســنة

3,424,9293,812,601مخصصــات الــزكاة ورضيبة الدخل

)ب( قدمــت المجموعــة اإلقــرارات الزكويــة المطلوبة إىل 
الهيئــة والــي تســتحق يف 30 أبريــل من كل عام. تســتند 
حســابات الــزكاة للمجموعــة والمســتحقات والدفعات 

المقابلــة للــزكاة إىل ملكيــة المــرصف لــكل رشكة من 
الــركات التابعة له.

بتاريــخ 14 مــارس 2019، أصــدرت الهيئة قواعد 
)"القواعد"(احتســاب الــزكاة للركات الي تزاول أنشــطة 

التمويــل والمرخصــة مــن قبل البنك المركزي الســعودي. 
تــم إصــدار القواعــد وفًقا لالئحــة التنفيذيــة لجباية الزكاة 
وتــرسي عــى الفــرتات اعتباًرا مــن 1 يناير 2019. باإلضافة 

إىل توفري أســاس جديد لحســاب وعاء الزكاة، اســتحدثت 

القواعــد أيًضــا حــًدا أدىن وحــًدا أقى بواقع 4 أضعاف و8 
أضعــاف صــايف الدخل عى التوايل. سيســتمر احتســاب 

الزتام الزكاة عى المســاهمن الســعوديين بواقع %2.5 
مــن وعــاء الــزكاة ولكــن يجــب أال تقل عن الحد األدىن وأال 

تتجــاوز الحــد األقــى عى النحــو المنصوص عليه يف 
القواعد.

قامــت المجموعــة بتكويــن مخصص للزكاة للســنتن 
المنتهيتن يف 31 ديســمرب 2021 و 2020 عى أســاس 

فهــم المجموعــة لهذه القواعد.



عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

297 296

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

 إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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38 - األحداث الالحقة

يف 8 ديســمرب 2021، أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة بيع 	 
ورشاء مــع مســاهمي رشكــة إجــادة للنظم المحدودة 

)"إجــادة"(، والــي بموجبها تســتحوذ المجموعة 
بالكامــل عــى إجــادة وفًقا لــروط معينة يتم 

اســتيفاؤها أو التنــازل عنهــا وفًقا لــروط االتفاقية.  
يف 16 ينايــر 2022، أعلنــت المجموعــة حصولهــا عى 
موافقــة البنــك المركــزي الســعودي والهيئة العامة 

للمنافســة عــى عمليــة االســتحواذ. لم تمارس 
المجموعــة الســيطرة عــى إجادة كما يف 31 ديســمرب 

.2021
يف 23 ينايــر 2022، أصــدرت المجموعــة 6500 شــهادة 	 

صكــوك دائمــة )الصكــوك( بقيمــة 1 مليون ريال 
ســعودي لكل منها، وتســتحق الدفع بشــكل ربع 

ســنوي. يحق للمجموعة ممارســة خيار االســرتداد 
بتاريــخ 1 ينايــر 2027 أو بعــد ذلــك التاريــخ وفًقا للروط 
المذكــورة يف نــرة اإلصــدار ذات الصلــة. إن توزيعات 
األربــاح المتوقعــة للصكوك هي ســعر األســاس لثالثة 

أشــهر باإلضافة إىل هامش ربح بنســبة %3.50.
يف  16 رجــب 1443 هـــ )الموافــق 17 فرباير2022(، 	 

قــام مجلــس إدارة المــرصف بالتوصيــة اىل الجمعية 
العامــة غــري العاديــة بزيــادة رأس مال المرصف من 
25,000 مليــون ريــال ســعودي اىل 40,000 مليون 

ريــال ســعودي عــن طريق منح أســهم مجانية 
لمســاهمي المرصف ) 3 أســهم لكل 5 أســهم 

مملوكــة(. ســتتم الزيــادة يف رأس مــال من خالل 
رســملة مبلــغ 15,000 مليــون ريال ســعودي من 
حســاب االربــاح المبقــاة. تعتــرب المنحة مروطة 

بأخــذ موافقــة الجهــات الرســمية والجمعية العامة 
غــري العاديــة عــى الزيادة يف رأس المال وعدد األســهم 

الممنوحة.

39 - تأثري فايروس كورونا )كوفيد-19( 
عىل خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج 

البنك المركزي السعودي
ال تــزال جائحــة كورونــا )"كوفيــد-19"( مســتمرة يف تعطيل 

األســواق العالميــة، حيــث إن العديد مــن المناطق 
الجغرافيــة تعــاين نتيجــة تحديــد العديد مــن المتحورات 

الجديــدة لهــذا الوبــاء عــى الرغم مــن أنها كانت قد 
ســيطرت ســابًقا عــى تفــي الوباء من خالل اجراءات 

احرتازيــة صارمــة. ومع ذلــك، تمكنت حكومــة المملكة 
العربيــة الســعودية )"الحكومــة"( من الســيطرة بنجاح 

عــى تفــي الوباء حىت اآلن.

وال تــزال المجموعــة تقّيــم الوضع الراهــن لالقتصاد 
الــكي، بمــا يف ذلــك تأثــري جائحة كورونا ومــا نتج عنه 

مــن تدابــري الدعــم من قبــل الحكومــة والبنك المركزي 
الســعودي، مثــل إعفاءات الســداد وحــزم التخفيف 

األخــرى، عــى محفظــة التمويــل، إىل جانب القيام 
بمراجعــة تركــزات التعــرض لمخاطــر االئتمان عى 
مســتوى أكــرث دقــة مع تركزي خــاص عى قطاعات 

اقتصاديــة محــددة والمناطق واألطــراف المقابلة 
وحمايــة الضمانــات، واتخــاذ إجــراءات التصنيف االئتماين 
المناســبة للعمــالء والبــدء يف إعادة جدولــة التمويالت، 
إذا لــزم األمــر.  كمــا قامــت المجموعــة بتحديث نماذج 

خســائر االئتمــان المتوقعــة بهــدف تحســن تطبيق معايير 
التصنيــف إىل مراحــل وذلك بســبب الزيــادة الجوهرية 
يف مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالعمــالء المتأثريــن حىت 
يتســىن تميزيهــم وإظهارهــم بشــكل مالئــم يف نماذجها.

خــالل الفــرتة المنتهية يف 31 ديســمرب 2021، 
قامــت المجموعــة بمراجعــة احتمــاالت التصورات 

المســتخدمة لتحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة. يف 
عــام 2020، قامــت المجموعــة بإجراء بعــض التعديالت 

عــى عوامــل االقتصاد الــكي وأوزان التصورات 
المســتخدمة يف خســائر االئتمــان المتوقعــة وذلــك بالحد 

الــذي ال يمكــن فيــه إدراج بعــض التأثــريات بالكامل يف 
عمليــات االحتســاب المتعلقــة بنمــاذج خســائر االئتمان 

المتوقعــة يف هــذه المرحلــة الزمنيــة، وتســتمر اإلدارة يف 
ممارســة األحــكام االئتمانيــة المبنيــة عى آراء الخرباء 
لتقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن خالل النظر يف 

المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة الــي لم يتــم تضمينها 
بالفعــل يف النمــاذج الكميــة. وعليــه، قامــت المجموعة  

بإثبــات مخصصــات إضافيــة بقيمــة 486 مليون ريال 
ســعودي لتمويــل الــركات كما يف 31 ديســمرب 2021.

وكمــا هــو الحــال مع أي توقعــات، فإن توقعات 
واحتمــاالت الحــدوث مدعومة بأحــكام جوهرية 

وشــكوك، وبالتــايل فــإن النتائــج الفعليــة قد تكــون مختلفة 
عــن تلــك المتوقعــة. إن تأثــري هذه البيئــة االقتصادية 
غــري المؤكــدة أمر تقديــري وستســتمر المجموعة يف 

إعــادة تقييــم موقفهــا واألثــر الناتج عن ذلك عى أســاس 
منتظم.

برامج ومبادرات دعم البنك المركزي السعودي
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

لمواجهــة تداعيــات فــريوس كورونــا )كوفيــد19-(، قــام البنــك المركزي الســعودي بإطــالق برنامج لدعــم تمويل القطاع 
الخــاص يف مــارس 2020 وذلــك بتقديــم الدعــم الــالزم للمنشــآت المتناهيــة الصغــر والصغرية والمتوســطة المؤهلة 

)المرحلــة األوىل والثانيــة( وفًقــا لتعريــف البنــك المركــزي الســعودي مــن خــالل التعميم رقم 381000064902 
وتاريــخ 16 جمــادى اآلخــر 1438هـــ. يف إطــار برنامــج تأجيــل الدفعــات الذي أطلقــه البنك المركزي الســعودي يف مارس 

2020 ومــع إعــالن عــدد مــن التمديــدات للربنامــج حىت مــارس 2022، قامت المجموعــة بتأجيل دفعات تســهيالت 
التمويــالت للــركات المؤهلــة كمنشــآت متناهيــة الصغــر وصغــرية ومتوســطة عــى النحو التايل:

)مليون ريال ســعودي(

األقساط 
المؤجلة 

تكلفــة تأجيل 
األقساط

الدعم برامج 

3.189.2إبريل 2020 - ســبتمرب 2020

1.926.7أكتوبر 2020 - ديســمرب 2020

3.249.6ينايــر 2021 - مــارس 2021

3.5186.4إبريــل 2021 - يونيــو 2021

0.746.2يوليــو 2021 - ســبتمرب 2021

1.057.7أكتوبر 2021 - ديســمرب 2021

1.144.2ينايــر 2022 - مــارس 2022

تم اعتبار إعفاءات تأجيل ســداد األقســاط المســتحقة 
بمثابــة دعــم للســيولة قصــرية األجــل لمواجهة النقص 

المحتمــل يف التدفقــات النقديــة للعميــل. منــذ يوليو 
2021، لــم ينطبــق هــذا الدعــم إال عى تلك المنشــآت 
متناهيــة الصغــر والصغــرية والمتوســطة الــي كانت ال 

تــزال تتأثــر باإلجراءات االحرتازيــة لكوفيد19-، وذلك 
بمــا يتفــق مــع التوجيهــات الصادرة عــن البنك المركزي 

الســعودي يف هذا الصدد.

تــم تقييــم األثر المحاســي للتغــريات أعاله الخاصة 
بالتســهيالت االئتمانيــة وتمــت معالجتهــا وفًقــا لمتطلبــات 

المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل 9 باعتبارهــا تعدياًل يف 
االتفاقية. رشوط 

ال تــزال المجموعــة تعتقــد أنــه نظــًرا لعدم وجود عوامل 
أخــرى، ال يعتــرب االشــرتاك يف برنامــج تأجيل الدفعات 

زيــادة جوهريــة يف مخاطــر االئتمــان ألجــل تقييم مخاطر 
االئتمــان المتوقعــة المتعلقــة بمحفظــة لمنشــآت 
المتناهيــة الصغــر والصغــرية والمتوســطة. أجرت 

المجموعــة تقييًمــا بشــأن الزيــادة الجوهريــة يف مخاطر 
االئتمــان للعمــالء الذيــن ال يزالــون خاضعن لربنامج 
تأجيل دفعات األقســاط كما يف 31 ديســمرب 2021، 
وســجلت مخصًصــا إضافًيــا قــدره 228 مليون ريال 

ســعودي خــالل الفــرتة نتيجــة التأثري المحتمــل الناتج عن 
التغــري يف مراحــل التصنيف.
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ولتعويــض التكاليــف ذات العالقــة الــي تتوقــع المجموعة 
تكبدهــا بموجــب برنامــج البنك المركزي الســعودي 

والجهــات الحكوميــة األخــرى، حصلــت المجموعة عى 
عــدة ودائــع بدون عمولــة من البنك المركزي الســعودي 

خــالل الســنتن المنتهيتــن يف 31 ديســمرب 2021 
و2020. بلــغ الرصيــد القائــم لهــذه الودائــع 7.6 مليار ريال 

ســعودي و 3.6 مليار ريال ســعودي كما يف 31 ديســمرب 
2021 و31 ديســمرب 2020 عــى التــوايل، مع آجال 

اســتحقاق متفاوتــة، مؤهلــة لإلثبــات كمنــح حكومية.

تبــن لــإلدارة، بناًء عى المراســالت الــواردة من البنك 
المركــزي الســعودي، أن هــذه المنحــة الحكوميــة تتعلق 

يف األســاس بالتعويــض عــن خســائر التعديــل المتكبدة 
نتيجــة تأجيــل دفعــات األقســاط. تمت المحاســبة عن 
المنفعــة مــن التمويــل المقــدم عى شــكل إعانة وفقا 

لمتطلبــات المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة. قامت 
اإلدارة بممارســة بعــض األحــكام عنــد إثبات وقياس 

دخــل المنحــة هــذه. خالل الســنة المنتهية يف 31 
ديســمرب 2021، تــم إثبــات إجمــايل مبلغ قدره 334.5 

مليون ريال ســعودي )31 ديســمرب 2020: 165.5 مليون 
ريــال ســعودي( يف قائمــة الدخــل فيمــا يتعلق بالودائع 
ذات الصلــة بإجمــايل دخــل منحــة مؤجل قدره 22.8 

 مليون ريال ســعودي كما يف 31 ديســمرب 2021 
)31 ديســمرب 2020: 159.1 مليون ريال ســعودي(.  

40 - موافقة مجلس اإلدارة

 تــم اعتمــاد القوائــم الماليــة الموحدة من قبل 
 مجلــس اإلدارة بتاريــخ 13 رجــب 1443هـ 

معلومات تكميلية299)الموافــق 14 فرباير 2022(.
مــؤرش محتــوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير   300
مــرد مصطلحــات التمويل اإلســالمي الرئيســية   303

معلومــات عــن الرشكة   305
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مؤرش محتوى 
المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير

مؤرش محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 معيــار فهرس محتــوى التقارير 
  GRI الدولية 

عــدد الصفحة اإلفصاح
و/أو  )الصفحات( 
المبارشة  الردود 

2016 التأسيس 

    االفصاحــات العامة 2016

الهيــكل التنظيمي 

102305-1 اســم الرشكة 

64 ,9-10211-2 األنشــطة والعالمــات التجاريــة والمنتجــات والخدمات

102305-3 موقــع اإلدارة العامة

102305-4 موقــع العمليات 

102305-5 الملكيــة والكيــان القانوين

10-10211-6 األســواق اليت تحظــى بالخدمات

10212-7 نطــاق الرشكة

10290-8 معلومــات عــن الموظفني

109 ,102121-9 سالســل اإلمداد

1026-10 تغــرات جوهريــة عىل الرشكة وسالســل اإلمداد

1026-11 المبــدأ أو المنهــج الوقايئ

ا يوجد102-12 المبــادرات الخارجية

ا يوجد102-13 عضويــة الجمعيــات والهيئات

االسرتاتيجية

10216-14 كلمــة رئيــس مجلس اإلدارة

األخاقيــات والزناهة

1028-16 القيــم والمبــادئ والمعاييــر ومدونة الســلوك

الحوكمة

102142-18 هيــكل الحوكمة

102149-22 تشــكيل مجلــس اإلدارة ولجانه

102132-23 رئيــس مجلس اإلدارة

102151-25 تعــارض المصالح

155-102159-35 سياســات المكافآت

102154-36 إجــراءات تحديــد المكافآت

 معيــار فهرس محتــوى التقارير 
  GRI الدولية 

عــدد الصفحة اإلفصاح
و/أو  )الصفحات( 
المبارشة  الردود 

مشــاركة المساهمني

10238-40 قائمــة مجموعات المســاهمني

ا يوجد102-41 اتفاقيــات الوســاطة الجماعية 

10238-42 تحديــد واختيار المســاهمني

10239-43 منهج مشــاركة المســاهمني

40-10246-44 الموضوعات الرئيســية والمشــاكل الناشــئة

ممارســة إعداد التقارير

193-102194-45 الجهــات المدرجــة يف القوائــم الماليــة الموحدة

1026-46 تحديــد محتــوى التقريــر ونطــاق الموضوعات

46-10247-47 قائمــة الموضوعــات الهامة

1026-48 تأكيــد المعلومات 

1026-49 تغــرات يف التقرير

1026-50 مــدة التقرير

1026-51 تاريــخ أحدث تقرير

1026-52 دورة التقريــر

1026-53 جهــة االتصــال للــرد عىل األســئلة المتعلقــة بالتقرير

GRI 1026-54 مطالبــات التقريــر حســب معايير

GRI 300-102302-55 فهــرس محتــوى مبــادرة التقاريــر العالمية

–102-56 التأكيــد الخارجي

افصاحــات محددة

GRI 200: االقتصــاد

10346-1 توضيــح الموضــوع الهــام ونطاقهGRI 103: منهــج اإلدارة 2016

10347-2 منهــج اإلدارة ومكوناتــه 

10347-3 منهــج تقييــم اإلدارة

GRI 203: التأثــريات االقتصاديــة غري 
2016 المبارشة 

203124-1 االســتثمارات يف البنيــة التحتيــة والخدمــات المدعومــة

GRI 55-102
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مرسد مصطلحات 
التمويل اإلسالمي 

الرئيسية

مؤرش محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

أجر
عمولة أو رســوم مفروضة 

مقابــل الحصــول عىل خدمات  

عقار
بيع بالتقســيط لاســتثمار يف 

عقار
تمويــل لمنــح العمالء فرصًة 

لالســتثمار يف العقــارات مع 
الســداد للمرصف يف شــكل 

أقســاط عىل مدى فرتة من 
الزمن.

العربون بيع 
البيــع بموجــب دفعة أوىل 

بيع عقد 
ُتقــدم فيــه دفعًة أوىل مقدًما 

كدفعــة جزئية من ســعر 
الســلعة لالحتفاظ بالســلعة. 

ويفقــد المشــرتي تلك الدفعة 
األوىل إذا تراجــع عن رشاء 

الســلعة ويحــق للبائــع بيعها.  

اآلجل البيع 
بيــع بدفعات مؤجلة 

البيــع مقابل ســداد ثمن 
الســلعة عىل أقســاط معلومة 

األجــل، حيــث يبيع المرصف 
المعــدات أو الســلع للعميل 
مقابــل مبلــغ إجمايل متفق 

عليــه يتضمــن الربح الذي 
يطلبــه المــرصف دون اإلفصاح 

عــن التكلفــة. ويجــوز للعميل 
أن يدفــع الثمن عىل أقســاط 

ضمــن فرتة متفــق عليها 
مســبًقا، أو بمبلــغ إجمايل 

بيــع العينة
البيــع وإعادة الرشاء  

بيــع أصــل ورشاؤه مرًة أخرى 
بســعر أعىل من الســعر الذي 
بــاع بــه البائع يف المرة األوىل. 

ويعــاود البائع رشاء األصل 
الــذي بِيع عىل أســاس الدفع 

المؤجــل بســعر أعىل من 
الســعر األصــي. ويمكن اعتبار 

هــذا البيــع تمويال يف صورة 
بيع. 

اإليراد  
التســهيات االئتمانية 

الممنوحــة مقابــل التنازل عن 
مورد دخــل لفرتة محددة.

فقه  
أحكام الرشيعة اإلســالمية  

الغرر
الغموض  

وهو أحــد المحرمات 
األساســية الثالثــة يف التمويل 

اإلســالمي )المحرمان اآلخران 
همــا الربــا والميرس(. إن الغرر 
مفهــوم يغطي أنواًعــا معينة 

مــن الغمــوض المحرم حيث 
يتــم خــداع طرف أو عدة 

أطــراف عــن طريق الجهل 
بعنــرص أســايس يف العقد. 

وتعــد المقامرة شــكاًل من 
أشــكال الغــرر ألن المقامر 

يجهــل نتيجــة مقامرتــه. وغالًبا 
مــا ُيســتخدم تحريم الغرر 

كأســاس النتقاد الممارســات 
الماليــة التقليديــة مثــل البيع 
عــىل المكشــوف والمضاربة 

واالشتقاقات. 

حالل
مباح   جائز، 

حرام
محظــور، غر مباح  

األنشــطة والمهــن والعقود 
والمعامــالت الــيت يحرمها 
القرآن والســنة الرشيفة 

رصاحًة.  

حوالة
كمبيالــة، تحويل  

عقــد يســمح للمدين بنقل 
الزتامــه تجــاه الدائن إىل طرف 
ثالــث مدين للســابق )المدين( 

بدين. وتســتخدم آلية 
الحوالة لتســوية الحســابات 

الدوليــة عن طريــق التحويالت 
الدفرتيــة، حــى يتم تجنب 
الحاجــة إىل النقــل الفعي 

للنقود. 

إجارة
التأجري

عقــد إيجار يقــوم بموجبه 
أحــد المصــارف أو الممولني 

بــرشاء ســلعة لعميل ما ثم 
يؤجرهــا خــالل فرتة محددة، 
ويــدر بالتــايل أرباًحا للمرصف 
عــن طريــق تحصيل اإليجار. 

وُتحــدد مدة اإليجار والرســوم 
مقدًمــا. وخــالل فرتة اإليجار، 

يبقــى األصــل يف ملكيــة المؤجر 
)المــرصف(، ولكن للمســتأجر 

الحــق يف اســتخدامه. وبعد 
انقضــاء عقــد اإليجار، يعود 

هــذا الحق إىل المؤجر.

اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك
التأجــري المنتهــي بالرشاء  
المبــدأ ذاتــه الذي يحكم 

عقــد اإلجارة، ولكن يشــرتي 
المســتأجر األصــل، يف نهاية 

فــرتة اإليجار، مقابل ســعر 
متفــق عليــه بموجب عقد 

رشاء. 

واقتناء إجارة 
تأجر عىل أســاس إعادة 

الرشاء 

االستصناع
الــرشاء المســبق للبضائع أو 

المباين  
عقــد اقتناء ســلع يتم 

تصنيعهــا بمواصفــات يحددها 
المشــرتي أو بطلــب من 

المشــرتي، حيــث يدفع الثمن 
مقدًمــا، أو تدريجيــا خالل 

مراحــل إتمــام العمل. عىل 
ســبيل المثــال، رشاء مزنل 

لــم يتم إنشــاؤه بعد، ودفع 
دفعــات مــن الســعر للقائم عىل 

إنشــاء المــزنل وفًقا لمراحل 
العمــل المنجزة. ويســتخدم 
هــذا النوع مــن التمويل، إىل 

جانــب الَســَلم، كآلية رشاء، 
بينمــا تســتخدم المرابحة 

والبيع اآلجــل لتمويل 
المبيعات.  

كفالة
الضمان  

أحــد مبــادئ الرشيعة الذي 
يحكــم الضمانــات. وينطبق 

عــىل معاملــة الدين يف حالة 
لم يســدد المديــن ما عليه 

للدائن. 

الميرس
المقامرة  

وهو أحــد المحرمات 
األساســية الثالثــة يف التمويل 

اإلســالمي )المحرمان اآلخران 
همــا الربا والغــرر(. وغالًبا ما 

ُيســتخدم تحريــم الميرس 
كأســاس النتقاد الممارســات 

الماليــة التقليديــة مثل 
المضاربــة، والتأمــني التقليدي، 

واالشتقاقات.  

مضاربة
التمويــل االئتماين، تقاســم 

األرباح  
رشاكــة اســتثمارية يوفر فيها 
المســتثمر )صاحــب المال( 

رأس المــال لصاحــب المرشوع 
)المضــارب( مــن أجل القيام 

بنشــاط تجاري أو اســتثماري. 
يف حــني يتم تقاســم األرباح 

عىل أســاس نســبة متفق عليها 
مســبًقا، ويتحمل المســتثمر 

وحــده الخســائر. وال يخرس 
المضــارب ســوى حصته من 

الدخــل المتوقع. 

وال يحــق للمســتثمر التدخل 
يف إدارة األعمــال، لكن 

يمكنــه تحديد الرشوط 
الــيت تضمن إدارة أمواله 
عــىل النحــو األمثل. ولهذا 

ُيشــار إىل المضاربــة يف بعض 
األحيــان باســم »رشاكة نائمة/

المضاربة«. 

يمكــن أن توجــد المضاربة 
المشــرتكة بني المســتثمرين 

والمرصف عىل أســاس 
مســتمر، حيث يضع 

المســتثمرون أموالهــم يف 
صندوق خاص ويتقاســمون 

 معيــار فهرس محتــوى التقارير 
  GRI الدولية 

عــدد الصفحة اإلفصاح
و/أو  )الصفحات( 
المبارشة  الردود 

GRI 204: ممارســات المشرتيات 
2016

204122-1 نســبة اإلنفــاق عىل المورديــن المحليني

الرضيبة GRI 207: الرضائــب 2019  1-207170

–207-2 حوكمــة ومراقبــة وإدارة مخاطــر الرضيبة

–207-3 مشــاركة المســاهمني وإدارة اإلشــكاليات المتعلقــة بالرضيبــة

–207-4 تقريــر الفــروع الدولية

GRI 300: البيئــة 

10346-1 توضيــح الموضــوع الهــام ونطاقهGRI 103: المنهــج اإلداري 2016  

10347-2 منهــج اإلدارة ومكوناتــه

10347-3 تقييــم منهــج اإلدارة

119-302120-4 تقليــل اســتهالك الطاقةGRI 302: الطاقــة 2016

GRI 303: الميــاه والنفايات الســائلة 
    2018

303119-3 انحصــار المياه

305119-5 تخفيــض انبعاثــات الغــازات الدفيئة GRI 305: االنبعاثــات 2016

GRI 400: المجتمــع

10346-1 توضيــح الموضــوع الهــام ونطاقهمنهــج اإلدارة 2016

10347-2 منهــج اإلدارة ومكوناتــه

10347-3 تقييــم منهــج اإلدارة

90 و 40195-1 توظيــف الموظفــني الجــدد ودخل الموظفGRI 401: التوظيــف 2016

401-2 المزايــا المقدمــة لموظفــي الــدوام الكامل وغــر المقدمة إىل 
موظفــي الدوام الجــزيئ أو المؤقتني

159 ,93

40192-3 اإلجــازة األبوية

404103-1 متوســط ســاعات التدريب يف الســنة لكل موظفGRI 404: التدريــب والتعليــم 2016

404102-2 برامــج لتحســني مهــارات الموظفــني وبرامج مســاعدة االنتقال

GRI 405: التنــوع والفرص 
المتســاوية 2016

40591-1 تنــوع جهــات الحوكمــة والموظفني

ال يوجد406-1 حــوادث التميــز واإلجــراءات التصحيحيــة المتخذةGRI 406: عــدم التميزي 2016

GRI 416: صحــة وســامة العماء 
2016

416-2 حــوادث عــدم االلــزتام المتعلقــة تأثرات الصحة والســالمة 
للمنتجــات والخدمات

ال يوجد

ال يوجد417-3 حــوادث عــدم االلــزتام المتعلقة باالتصاالت التســويقيةGRI 417: التســويق والتحديــد 2016

418-1 الشــكاوى الكــرى المتعلقــة بمخالفــة خصوصيــة العمالء GRI 418: خصوصيــة العمــاء 2016
وفقــدان بيانات العمالء

ال يوجد

GRI 419: االلــزام االقتصادي 
المجتمعــي 2016

419-1 عــدم االلــزتام باألنظمــة والتعليمــات يف البيئــة االجتماعية 
واالقتصادية

ال يوجد
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عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

عامة  نظرة 
ســياق التقرير

منظــور األعمال
تقريــر المعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة 

حوكمــة الرشكات 
التقاريــر المالية 

معلومــات تكميلية

مــرف الراجحــي   |   التقريــر المتكامــل 2021 مــرف الراجحــي   |   التقريــر المتكامــل 2021

االسم
رشكــة الراجحــي المرصفية لالســتثمار

االسم التجاري
الراجحي مرصف 

رقم السجل التجاري.
1010000096

الشعار المسجل

الشكل القانوين
تأسســـت شـــركة الراجحـــي المرصفيـــة لالســـتثمار )شـركة 

مســـاهمة ســـعودية( )»المصـــرف«( وتــــم الرتخيــص 
بإنشــــائها بالمرســــوم الملكــــي رقــــم م/59 وتاريــــخ 3 ذو 
القعــــدة 1407هــــ )الموافــــق 29 يونيــو1987م( وفقـــــاً لما 

ورد يف الفقـــــرة )6( من قــــرار مجلس الــــوزراء رقـــــم )245( 
وتاريـــخ 26 شـــوال 1407هــ )الموافـــق 23 يونيـــو1987م(.

اإلدراج يف السوق المالية
 أســهم المرصف مدرجة يف الســوق المالية 

الســعودية )تداول(.  
SE.1120 :رمز الســهم

الرشكات التابعة والفروع

الدولة محل التأســيسالدولــة محــل العملياتاســم الرشكة التابعة

المملكــة العربيــة الســعوديةالمملكــة العربيــة الســعوديةرشكة الراجحــي المالية

المملكــة العربيــة الســعوديةالمملكــة العربيــة الســعوديةرشكــة الراجحــي للتطوير المحدودة

المملكــة العربيــة الســعوديةالمملكــة العربيــة الســعوديةرشكــة وكالــة تكافل الراجحي

المملكــة العربيــة الســعوديةالمملكــة العربيــة الســعوديةرشكــة الراجحــي للخدمــات اإلداريــة 

ماليزياماليزيامــرصف الراجحي- مالزيا

المملكــة العربيــة الســعوديةالكويتمــرصف الراجحــي )فرع الكويت(

المملكــة العربيــة الســعوديةاألردنمــرصف الراجحي )فرع األردن(

المملكــة العربيــة الســعوديةالمملكــة العربيــة الســعوديةرشكــة إمــكان للتمويل - الســعودية

المملكــة العربيــة الســعوديةالمملكــة العربيــة الســعوديةرشكــة توثيق - الســعودية

جــزر كايمان جــزر كايمان أســواق الراجحــي المالية المحدودة

المراجعون
إرنســت آند يونج

يك يب إم جــي الفــوزان ورشكاه

عنوان المكتب الرئييس/المكتب المسجل
الراجحي مرصف 

شــارع العليا العام
ص. ب. 28 - الريــاض 11411
المملكــة العربية الســعودية

 الهاتــف: 966920003344+ )مــن داخــل المملكة( | 
966114603333+ )مــن خــارج المملكة(

الفاكــس: 966114603351+ ,966114600705+
Web: www.alrajhibank.com.sa

E-mail: care@alrajhibank.com.sa

 معلومات عن 
الرشكة

مرسد مصطلحات التمويل اإلسالمي الرئيسية

األربــاح قبل تصفيــة عمليات 
التمويــل اليت لــم تصل بعد 

إىل مرحلــة التســوية النهائية. 
وهنــاك العديــد من صناديق 

االســتثمار اإلسالمية اليت 
تعمــل عىل أســاس المضاربة 

المشرتكة.

المضارب
منظــم المــرشوع الذي يكون 

طرًفــا يف عقــد المضاربة  

منظــم المــرشوع أو مدير 
االســتثمار يف المضاربــة الذي 

يضــع أموال المســتثمر يف 
مــرشوع أو محفظــة مقابل 

حصة 

مــن األرباح. تشــبه المضاربة 
مجموعــة متنوعــة من 

األصــول المحتفــظ بها يف 
محفظــة إدارة أصــول تقديرية. 

مرابحة
تمويــل التكلفــة الفعليــة مع 

ربح   هامش 
هي شــكل من أشكال 

االئتمان، حيث يشــرتي 
المــرصف ســلعًة ويبيعها 

للعميــل بســعر مؤجل. 
ويشــمل الســعر هامش ربح 

متفــق عليــه بني الطرفني. 
وعــادًة مــا يتم االتفاق يف 
العقــد عىل الســداد عىل 

دفعات.  

ولطالمــا كانــت رشعية هذه 
المعاملــة المالية محل شــك 

بســبب تشــابهها مع الربا. 
غــر أن المرابحــة الحديثة 

أصبحت أســلوب تمويل شــائع 
بني المصارف اإلســالمية، 

وتســتخدم عىل نطاق 
واســع لتمويل المســتهلكني 

والعقــارات ورشاء اآلالت 
ولتمويــل التجــارة قصرة 

األجل.  

المشاركة
مرشوع مشــرتك، تقاسم 

األرباح والخســائر  
هــي رشاكة اســتثمارية يحق 

فيهــا لجميع الــرشكاء الحصول 
عــىل حصــة يف أرباح المرشوع 

بنســب متفــق عليها بصورة 
متبادلــة. ويتم أيًضا تقاســم 

الخســائر بما يتناســب مع 
المبلغ المســتثَمر. ويســاهم 

جميــع الرشكاء يف المشــاركة 
بدفــع األمــوال، ولهم الحق يف 
ممارســة صالحيــات تنفيذية 
يف هــذا المــرشوع، عىل غرار 

هيــكل الرشاكــة التقليدي 
وامتــالك األســهم اليت لها 

حقــوق تصويــت يف الرشكات 
المحدودة.  

ويعتــر هذا التمويل الســهمي 
عىل نطاق واســع أنقى أشــكال 
التمويل اإلســالمي. الشــكالن 

الرئيســيان للمشــاركة هما:
المشــاركة الدائمة: يشــارك 	 

مرصف إســالمي يف 
أســهم مرشوع ويحصل 

عــىل حصة من األرباح 
بالتناســب. وتكون مدة 

العقــد غــر محددة، مما 
يجعلهــا مناســبة لتمويل 

المشــاريع الــيت ُتدفع فيها 
األمــوال عىل مدى فرتة 

طويلة.
المشــاركة المتناقصة: 	 

تتيح المشــاركة يف األســهم 
وتقاســم األرباح بالتناســب، 
وتوفــر طريقــًة من خاللها 
يواصــل المرصف خفض 

أســهمه يف المرشوع، ثم يف 
نهايــة المطاف نقــل ملكية 

األصول إىل المشــاركني. 
وينــص العقد عىل ســداد 

دفعــة من المال إىل 
جانــب حصة المرصف 

يف األرباح مقابل األســهم 
الــيت يمتلكهــا المرصف. 

ويف الوقت ذاته، يشــرتي 
منظــم المرشوع بعض 

أســهم المــرصف، وينقصها 
تدريجيــاً إىل أن يصبــح 

المــرصف غر مالك ألية 
أســهم، وبالتــايل ال يصبح 

رشيًكا.

المتاجرة
آليــة لتمويــل األصول بالدفع 

المؤجل
هــي اتفاقيــة تمويل يرمها 

المــرصف ويشــرتي بموجبها 
ســلعًة أو أصــاًل ويبيعها 

للعميــل بنــاًء عــىل وعد بالرشاء 
مــن العميل بســعر مؤجل 
أعــىل من الســعر اآلين، مما 

يجعــل العميــل مديًنــا للمرصف 
بمبلــغ البيــع وللفــرتة المتفق 

عليهــا يف العقد.

حسن تمويل 
خريي   تمويل 

هــو عقــد قرض بني طرفني من 
أجــل الرعاية االجتماعية أو 

للتمويــل المرحي قصر األجل. 
ويكون الســداد بنفس المبلغ 

الــذي تم اقرتاضه. ويمكن 
للمقــرتض أن يدفع أكرث من 

المبلــغ الــذي اقرتضه طالما ال 
ينــص العقد عىل ذلك.  

الربا
الفائدة  

زيــادة أو إضافــة أو عائد غر 
مســتحق أو مزة يحصل عليها 
الممــول كرشط لمنح التمويل. 

ويدخــل كل عائد خال من 
المخاطــر أو عائد »مضمون« 

عىل قرض أو اســتثمار يف حكم 
الربا. والربا بجميع أشــكاله 

محرم يف اإلسالم.  

وبالمفاهيــم المتعــارف عليها، 
ُيســتخدم الربــا )الفائدة( 
بشــكل متبــادل، برغم أن 

المفهــوم الرشعــي يمتد إىل 
أبعــد مــن مجرد الفائدة.  

يعة الرش
أحكام الرشيعة اإلســالمية  

صكوك
الســندات اإلسامية  

هــي ســندات مدعومة بأصول 
تتــم هيكلتهــا وفقــاً للرشيعة 

اإلســالمية ويجوز تداولها 
يف الســوق. وتمثــل الصكوك 

ملكيــًة انتفــاع تناســبيًة لألصل 
األســايس، الذي ســيتم تأجره 

للعميــل ليجــي عائًدا عىل 
الصكوك. 

تكافل
التأمني اإلســامي  

يوفر التكافل، اســتناداً إىل 
مبدأ المســاعدة المتبادلة، 
الحمايــة المتبادلة لألصول 
والممتلــكات، ويقدم تحماًل 

مشــرتًكا للمخاطر يف حالة 
وقوع الخســارة ألحد 

المشــاركني. ويشبه التكافل 
التأمــني المتبادل يف كون 
ِنني ومؤمن  األعضــاء مؤمِّ

عليهــم يف الوقت ذاته. ويحرم 
يف اإلســالم التعامل بالتأمني 

التقليــدي ألن معامالته 
تتضمــن عدة عنارص محرمة، 

مثــل الغرر والربا.  

التورق
المرابحة المعكوســة  

يف التمويل الشــخيص، يشــرتي 
العميــل الــذي لديه حاجة 

حقيقيــة ســلعًة بائتمــان من 
المرصف عىل أســاس الدفع 

المؤجــل ثــم يعيــد بيعها نقًدا 
لطــرف ثالث عــىل الفور. وبهذه 

الطريقــة، يحصــل العميل 
عــىل المــال دون الحاجة إىل 

االقــرتاض القائــم عىل الفائدة. 

األجرة
الرسوم  

التكلفــة المالية الســتخدام 
الخدمــات، أو الحصــول عىل 
المنفعــة )األجور، والبدالت، 
والعمــوالت، وما إىل ذلك(.  

وقف
الخري   الوقف 

الزكاة
رضيبــة دينية  

هــي مســاهمة واجبة عىل كل 
مســلم غــي يدفعها للدولة 

أو يوزعهــا عــىل الفقراء. ووفًقا 
ي  للرشيعــة اإلســالمية، ُتنقِّ

الــزكاة- اليت تعــد الركن الثالث 
من أركان اإلســالم- األموال 

واألنفس عىل حد ســواء. 
وُتفــرض الــزكاة عىل النقود، 

والماشــية، والمحاصيل 
الزراعيــة، والمعادن، ورأس 

المــال الُمســَتثَمر يف الصناعة 
واألعمال.
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