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 شركة الراجحي المالية

 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 قائمة المركز المالي

 م2018ديسمبر  31كما في 

 )لاير سعودي(
 

 إيضاح 
 ديسمبر  31 

 م2018
 

 ديسمبر  31

 م2017

 مارس  1 

 م2017

        الموجودات 

        

 570,404   303,573  178,738  5 ممتلكات ومعدات

 16,576,641  14,756,414  14,662,363  6 موجودات غير ملموسة

 1,328,057,973  1,314,006,074  1,297,590,446  7 عقارات استثمارية

 531,220,570  1,034,286,049  861,358,128  8 استثمارات

 3,201,750  1,758,000  1,758,000  9 قرض موظف

 1,879,627,338  2,365,110,110  2,175,547,675   موجودات غير متداولة

        

 77,986,492   79,180,616  59,194,115  10 النقد وما في حكمه

 --  --  300.875.539  8 استثمارات

 376,543,923  425,109,169  383.977.951  11 ذمم مديني المرابحة

 20,334,282  13,850,467  19,348,880  12 إيرادات مستحقة

 4,710,750  4,710,750  --  9 قرض موظف

 7,327,780  116,983,991  32,024,244  13 مقدمة ومدفوعات مقدًما وذمم مدينة أخرىدفعات 

 486,903,227   639,834,993  795,420,729   الموجودات المتداولة

        

 2,366,530,565  3,004,945,103  2,970,968,404   إجمالي الموجودات

        

        حقوق الملكية والمطلوبات

        

        حقوق الملكية

 500,000,000   500,000,000  500,000,000  19 رأس المال 

 250,000,000   250,000,000  250,000,000  3.10 احتياطي نظامي

 1,466,190,172  1,703,987,498  2,082,725,338   أرباح مبقاة

 2,216,190,172  2,453,987,498  2,832,725,338   إجمالي حقوق الملكية

        

        المطلوبات

        

 36,700,202   38,241,303  40,578,870  14 التزامات منافع الموظفين

 36,700,202   38,241,303  40,578,870   المطلوبات غير المتداولة

        

 --   402,700,000  --  15 القروض

 78,645,838   91,450,779  77,378,510  16 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 22,552,171  7,836,551  10,556,714  17 زكاة مستحقة -مستحق إلى طرف ذو عالقة 

 12,442,182  10,728,972  9,728,972  18 مخصصات 

 113,640,191   512,716,302  97,664,196   طلوبات متداولةم

        

 150,340,393  550,957,605  138,243,066   إجمالي المطلوبات

        

 2,366,530,565  3,004,945,103  2,970,968,404   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 28إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة الراجحي المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 الخسارةقائمة الربح أو 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 إيضاح 

 

للسنة المنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

مارس  1للفترة من  

 31م إلى 2017

 م2017ديسمبر 

      ربح التشغيل

 194,351,207  284,634,497   بالصافي -دخل من خدمات الوساطة 

 75,074,967  114,090,306   دخل من خدمات إدارة األصول، صافي

 79,982,008  99,956,741   دخل إيجار من عقارات استثمارية

 5,308,842  1,273,806   مكاسب من استثمارات، صافي

 19,157,921  24,530,564   دخل العموالت الخاصة من ذمم مديني المرابحة

 -  3,598,139   دخل العموالت الخاصة من ودائع قصيرة األجل

 2,715,889  33,492,121   دخل توزيعات أرباح

 597,809  3,375,298   إيرادات تشغيلية أخرى

 (3,010,000)  (8,250,000)   مصروفات عموالت خاصة

 374,178,643  556,701,472   إجمالي الدخل التشغيلي

      

      مصروفات تشغيلية

 (87,346,525)  (115,847,511)   رواتب ومزايا متعلقة بالموظفين

 (18,975,261)  (22,184,733)  5,6,7 مصروفات استهالك وإطفاء

 (5,763,557)  (4,145,934)   مصروفات إيجار

 (15,313,962)  (20,782,517)  20 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 (1,115,682)  (1,132,116)   مصروفات ترويج وتسويق

 (29,779)  (3,314,107)  11,13 قيمة االئتمانخسائر االنخفاض في 

 (128,544,766)  (167,406,918)   إجمالي مصاريف العمليات

      

 245,633,877  389,294,554   ربح التشغيل

      

 (7,836,551)  (10,556,714)  17 الزكاة المحملة

      

 237,797,326  378,737,840   ربح السنة/الفترة

      

 

 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 28إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة الراجحي المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

  

للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31

 م2018

مارس  1للفترة من  

 31م إلى 2017

 م2017ديسمبر 

     

  ربح السنة/الفترة

                   

378,737,840 

 

237,797,326 

     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة/الفترة

     

 237,797,326   378,737,840  إجمالي الدخل الشامل للسنة/الفترة

 

 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 28إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة الراجحي المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

 رأس المال 

االحتياطي  

 النظامي

 

 أرباح مبقاة

 

 اإلجمالي

        

 2,453,987,498  1,703,987,498  250,000,000  500,000,000 م2018يناير  1الرصيد كما في 

        

        إجمالي الدخل الشامل

        

 378,737,840  378,737,840  --  -- ربح السنة

        

 --  --   --  -- إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة 

        

 378,737,840  378,737,840  --  -- إجمالي الدخل الشامل للسنة

        

 2,832,725,338  2,082,725,338  250,000,000  500,000,000 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

        

 2,216,190,172  1,466,190,172  250,000,000  500,000,000 م2017مارس  1الرصيد كما في 

        

        إجمالي الدخل الشامل

        

 237,797,326  237,797,326  --  -- ربح الفترة

        

 --  --  --  -- الدخل الشامل اآلخر للفترة 

        

 237,797,326  237,797,326  --  -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

        

 2,453,987,498  1,703,987,498  250,000,000  500,000,000 م2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

        

 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 28إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة الراجحي المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 إيضاح 

 31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر

 م2018

مارس  1للفترة من  

 31م إلى 2017

 ديسمبر

 م2017 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ربح التشغيل قبل الزكاة

                      

389,294,554  

 

245,633,877 

     تعديالت لـــ:

 18,975,261   22,184,733 5,6,7 االستهالك

 (1,375)  --  ربح من بيع ممتلكات ومعدات

 (1,713,210)  (1,000,000)  18 عكس مخصصات

 (19,157,921)  (24,530,564)  المرابحةذمم مديني دخل العموالت الخاصة من 

 --  (3,598,139)  دخل العموالت الخاصة من ودائع قصيرة األجل

 3,010,000   8,250,000  مصروفات عموالت خاصة

 4,098,779   5,988,131 14.1 مصروف التزامات منافع الموظفين

 29,779  10,905 11.2 مخصص ذمم مديني عقود المرابحة

 --  3,303,202 13.1 مخصص للمستحق من المستأجرين

 (5,308,842)  (1,273,806)  مكاسب من استثمارات، صافي

     

     التغيرات في:

 (29,441,394)  65.650.877  ذمم مديني المرابحة

 6,483,815  (5,498,413)  مستحقةإيرادات 

 1,443,750  4,710,750  قرض موظف

 (109,656,211)  81,656,545  دفعات مقدمة ومدفوعات مقدًما وذمم مدينة أخرى

 15,509,233  (14,072,269)  ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 (22,552,171)  (7,836,551) 17 زكاة مدفوعة 

 (2,557,678)  (3,650,564) 14.1 المدفوعةالتزامات منافع الموظفين 

 104,795,692  519.589.391  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (66,308)  (84,844) 5 شراء ممتلكات ومعدات

 (2,771,172)  (5,018,723) 6 شراء موجودات غير ملموسة

 --  (446,652) 7 إضافات إلى عقارات استثمارية

 (1,332,240,535)  (1.059.989.099)  االستحواذ على استثمارات

 834,483,898  936.913.426  متحصالت من بيع استثمارات

 2,550  --  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 (500,591,568)  (128.625.892)  المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد
     

     التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 600,000,000  --  المتحصل من قروض

 (200,000,000)  (400,000,000)  المسدد من قروض

 (3,010,000)  (10,950,000)  أعباء تمويل مدفوعة

 396,990,000  (410,950,000)  صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التمويلية
     

 1,194,124  (19,986,501)  )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه 

     

 77,986,492  79,180,616  النقد وما في حكمه في بداية السنة/الفترة
     

 79,180,616  59,194,115  النقد وما في حكمه في نهاية السنة/الفترة

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 28إلى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 
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 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
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 معلومات عامة  1
 

دية العربية السعوشركة الراجحي المالية )"الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة 

 م(.2007ديسمبر  11هـ )الموافق 1428ذي الحجة  1بتاريخ  1010241681بموجب السجل التجاري رقم 

 

 تتمثل أهداف الشركة في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة.

 

 إن العنوان المسجل للشركة هو كما يلي:

 

 لماليةالراجحي ا

 المركز الرئيسي، طريق الملك فهد

 11432، الرياض 5561ص. ب 

 المملكة العربية السعودية

 

 أسس اإلعداد 2
  

 المعايير المحاسبية المطبقة (أ
 

م 2018ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية المرفقة والتي تعرض العمليات التي أجرتها الشركة للسنة المنتهية في 

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة وفقًا للمعايير 

 من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

م، قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير 2017ديسمبر  31بالنسبة لجميع الفترات وحتى الفترة المنتهية في 

المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )"مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

م 2018ديسمبر  31انونيين"(. إن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين الق

هي القوائم المالية األولى للشركة والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، وبالتالي فقد تم تطبيق المعيار الدولي 

 اريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة". إن ت 1للتقرير المالي 

 م. 2017مارس  1المالي هو 

 

هـ 1438جمادى الثاني  3تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة اعتباراً من 

ً للنظام األساسي للشركة، تكون الفترة المالية النظامية األولى ل2017مارس  1)الموافق  لشركة بموجب م(. وفقا

م. وعليه، يتم عرض أرقام المقارنة في هذه 2017ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1الوضع النظامي الجديد من 

 م.2017ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1القوائم المالية للفترة من 

 

من  4اح رقم ة في اإليضإن طبيعة ومبالغ التعديالت الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة مبين

 هذه القوائم المالية المرفقة. 

 

 أسس القياس (ب

 

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة 

لالستثمارات في الصناديق االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وقياس التزامات منافع 

ارية بالقيمة الحالية. يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر الموظفين باستخدام التقنيات االكتو

 عملة العرض والنشاط للشركة. تم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.
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 أسس اإلعداد )يتبع( 2
 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (ج

 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات  إن إعداد هذه القوائم المالية وفقا

واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات وااليرادات 

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار أثر التعديالت التي تترتب عنها مراجعة تتم مراجعة 

 التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.

 

 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة -

 

للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو نطاق يتطلب استخدام  إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

نماذج معقدة وافتراضات مهمة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )على سبيل المثال إمكانية 

خسائر ند قياس التعثر العمالء والخسائر الناتجة(. إن شرح المدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير المستخدمة ع

 3-3االئتمانية المتوقعة من ذمم مديني عقود المرابحة واإليجارات المستحقة موضح بمزيد من التفصيل في اإليضاح 

 الموجودات المالية. -االنخفاض في القيمة 

 

 وقعة مثل:ة المتهناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيًضا عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتماني

 

 تحديد ضوابط الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛ -1

 اختيار نماذج وافتراضات مالئمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ -2

تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ األسواق والخسائر االئتمانية  -3

 المتوقعة المرتبطة بها.

 إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. -4

  

-3إن المعلومات التفصيلية حول األحكام والتقديرات من قبل الشركة فيما يتعلق بما ورد أعاله موضحة في اإليضاح 

 الموجودات المالية. -االنخفاض في القيمة  3

 

 عترف به في الفترة بمجموعة من العوامل، كما هو موضح أدناه:يتأثر مخصص الخسارة الم

 

بسبب األدوات المالية التي تشهد زيادة )أو نقص( جوهري في  3و 2والمرحلتين  1تحويالت بين المرحلة  -1

مخاطر االئتمان أو تصبح منخفضة القيمة االئتمانية في الفترة، وما يتبع ذلك )"االرتفاع" أو "االنخفاض"( بين 

 شهراً وعلى مدى العمر. 12خسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ال

مخصصات إضافية ألدوات مالية جديدة معترف بها خالل الفترة، وكذلك إصدارات خاصة بأدوات مالية تم  -2

 التوقف عن اثباتها في الفترة.

تأثير على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بسبب التغيرات في احتمالية التعثر في السداد، والتعرضات عند  -3

 التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد في الفترة الناشئة عن التحديث المنتظم لمدخالت النماذج.

 التغييرات التي أدخلت على النماذج واالفتراضات.تأثيرات على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بسبب  -4

إلغاء الخصم ضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة بسبب مرور الوقت، حيث يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  -5

 على أساس القيمة الحالية.

بها التي تم شطموجودات مالية تم التوقف عن اثباتها خالل الفترة وشطب المخصصات المتعلقة بالموجودات  -6

  خالل الفترة.
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 قياس القيمة العادلة -

 

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 

أو نقل  وث معاملة بيع األصلبين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حد

 االلتزام في إحدى الحاالت التالية:

 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 

 .في غير السوق الرئيسية، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام 

 

 يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر تفضيالً متاحاً لشركة الراجحي المالية.

 

القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون لتسعير أصل أو التزام وذلك على فرضية  تقاس

 أن المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.

 

يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام 

صل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك خخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى األ

 وأفضل مستوى له.

 

تستخدم شركة الراجحي المالية أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم 

 ظة ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.استخدام المدخالت القابلة للمالح

 

تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في القوائم المالية ضمن التسلسل 

ادلة ل أهمية لقياس القيمة العالهرمي للقيمة العادلة. والمبين كما يلي، استنادًا إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمث

 ككل:

 

  األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.1المستوى : 

  طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالحظة بصورة 2المستوى :

 مباشرة أو غير مباشرة.

  قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت أقل في المستوي التي تعتمد على بيانات سوقية غير قابلة 3المستوى :

 للمالحظة.

 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، باستخدام المؤشرات 

مالية إذا ما كان قد حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي ، تحدد شركة الراجحي ال2و 1الخاصة بالمستويين 

من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في تاريخ 

 نهاية كل فترة تقرير.

 

تنادًا إلى طبيعة وسمات ومخاطر لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات اس

 األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 

القيمة  أي -تقوم شركة الراجحي المالية بتطبيق القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلثبات األولي عادةً بأنها سعر المعاملة 

العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم. إذا اختلفت القيمة العادلة التي حددتها الشركة عند االثبات األولي عن سعر المعاملة 

ولم تستند أدلة تحديد القيمة العادلة على السعر المتداول في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة وال تستند إلى 

من خالله الحكم على المدخالت غير القابلة للمالحظة بأنها غير جوهرية بالنسبة للقياس، أسلوب التقييم الذي يمكن 

فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة المعدلة لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف األولي وسعر 

الخسارة على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن في  المعاملة. والحقًا، يتم إثبات هذا الفرق في قائمة الربح أو

 موعد أقصاه عندما يكون التقييم مدعوماً بالكامل من بيانات السوق القابلة للمالحظة أو يتم إغالق المعاملة.
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 مخصصات -

 

يتم إثبات المخصصات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي )قانوني أو تعاقدي( يمكن تقدير 

مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان 

معدل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ب تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. يتم تحديد المخصصات

 خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال، وعندما يكون مالئماً والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام. 

 

 منافع الموظفين -

 

 خطط المنافع المحددة

 

بموجب نظام العمل السعودي المعمول به استناداً إلى فترات خدمة تطبق شركة الراجحي المالية خطة المنافع المحددة 

الموظفين المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد تكلفة المنافع المقدمة بموجب خطة المنافع المحددة 

 ."منافع الموظفين" 19باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 

يتم تحديد تكلفة المنافع المقدمة بموجب خطة المنافع المحددة الخاصة بشركة الراجحي المالية باستخدام طريقة وحدة 

االئتمان المخططة من قبل اكتواريين مؤهلين مهنياً وتم التوصل إلى استخدام افتراضات اكتوارية استناداً إلى توقعات 

ات رتبط هذه التقييمات بمنافع الفترة الحالية )لتحديد تكلفة الخدمة الحالية( والفترالسوق في تاريخ قائمة المركز المالي. ت

الحالية والسابقة )لتحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة(. يتم إثبات عمليات إعادة القياس التي تتكون من 

افي الفائدة( فوراً في قائمة المركز المالي مع األرباح والخسائر االكتوارية والعائد من خطة الموجودات )باستثناء ص

تحميل مبلغ دائن أو مدين على األرباح المبقاة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم 

 تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

 

 ابقة في قائمة الربح أو الخسارة للذي يحدث بتاريخ أسبق مما يلي:يتم إدراج تكاليف الخدمة الس

 

 تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة، و 

 تاريخ قيام شركة الراجحي المالية بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة 

 

 تُحتسب تكلفة التمويل من خالل تطبيق معدل خصم على صافي مطلوبات أو موجودات التزام المزايا المحددة.

 

عند حدوث تسوية )تستبعد جميع االلتزامات للمنافع المستحقة( أو تقليص )يقوم بتخفيض االلتزامات المستقبلية نتيجة 

النخفاض مادي في عضوية البرنامج أو تخفيض في االستحقاق في المستقبل(، يتم إعادة قياس االلتزام وموجودات 

حالية ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الربح أو الخطة ذات الصلة باستخدام االفتراضات االکتوارية ال

 الخسارة خالل الفترة التي تحدث فيها التسوية أو التقليص.

 

يتكون التزام المنافع المحددة في قائمة المركز المالي من القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة )باستخدام معدل 

 الخصم(.
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 شطب الموجودات المالية -

تقوم شركة الراجحي المالية بشطب الموجودات المالية، بشكل كلي أو جزئي، عندما تستنفد كافة الجهود العملية 

الستردادها، قد خلصت إلى عدم وجود توقع معقول لالسترداد. تشمل المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقع 

طريقة استرداد شركة الراجحي المالية على الضمانات ( وفي حالة إيقاف 2ذ و)إلنفا( إيقاف نشاط ا1معقول لالسترداد )

وعندما ال يكون من المتوقع استرداد قيمة الضمانات. تقوم اإلدارة بتقييم المؤشرات المختلفة لألموال التي ال يمكن 

لشركة ااستردادها قبل شطبها. إن أي استنتاج يتم التوصل إليه بشأن وجود تلك المؤشرات وكيفية تأثيرها مالياً على 

 يُراعي درجة األحكام المتعلقة بتفسير تلك المؤشرات.

 

 تقديرات األعمار اإلنتاجية واألعمار المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والعقارات االستثمارية -

 

تحدّد اإلدارة األعمار اإلنتاجيّة المقدرة واألعمار المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والعقارات 

االستثمارية. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تراجع الشركة 

ار المتبقية وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من توافق طريقة وفترات األعمار اإلنتاجية المقدرة واألعم

 االستهالك/ اإلطفاء مع النمط المتوقع من المنافع االقتصادية لهذه الموجودات. 

 

 مبدأ االستمرارية -

ار على االستمر تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. أجرت إدارة الشركة تقييًما لمقدرة الشركة

ً لمبدأ االستمرارية حيث توصلت إلى قناعة بوجود الموارد الكافية لدى الشركة والتي تمكنها من  في العمل وفقا

االستمرار في العمل في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك، ليس لدى إدارة الشركة أي علم بأي أمور هامة يمكن 

 ة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة الشرك

 

 المعايير الجديدة أو التعديالت التي لم تصبح سارية بعد والتي لم تقم الشركة بتطبيقها بشكل مبكر (د

 

قررت الشركة عدم تطبيق المعايير الجديدة أدناه بشكل مبكر والتي تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد للسنوات 

 م أو بعده وتقوم الشركة حالياً بتقييم أثرها.2019يناير  1تبدأ في المحاسبية للشركة التي 

  

فيما يلي ملخصاً عن المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي السارية 

 م أو بعده.2019يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

 

م أو 2019يناير  1"عقود اإليجار" والذي يسري على الفترة التي تبدأ في  16المالي المعيار الدولي للتقرير  (1

بعدها. يستبعد المعيار الجديد نموذج المحاسبي الثنائي الحالي المتعلق بعقود اإليجار بموجب معيار المحاسبة 

ائمة التأجير التشغيلي خارج قالذي يميز بين عقود التأجير التمويلي داخل قائمة المركز المالي وعقود  17الدولي 

نموذج المحاسبة داخل قائمة المركز  16المركز المالي. وبدالً من ذك، يقترح المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المالي. ال يتم اعتبار التأثير على الشركة كبيراً.

 

التي تسري على الفترة التي : تعديل الخطة، أو تقليصها أو تسويتها، و19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (2

تعالج المحاسبة عند حدوث  19م أو بعدها. إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2019يناير  1تبدأ في 

تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها خالل فترة التقرير. تحدد التعديالت متى يحدث تعديل الخطة أو تقليصها أو 

 نوية. ال يتم اعتبار التأثير على الشركة كبيراً.تسويتها خالل فترة التقرير الس
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قامت الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم 

 المالية، ما لم يذكر خالل ذلك. 

 النقد وما في حكمه      3.1

 حكمه من النقد لدى البنوك فقط والمتاح للشركة دون أي قيود. يتكون النقد وما في

 تكلفة التمويل 3.2

على أساس نسبي زمني على مدى فترة العقد وذلك عن أصل المبلغ القائم ومعدل  التمويليتم إثبات المصروفات من 

 الربح المتفق عليه مع الشركة األم.

 األدوات المالية 3.3

"األدوات المالية" اعتباراً من تاريخ التحول للمعايير  9قامت الشركة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي 

م. يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات 2017مارس  1الدولية للتقرير المالي، 

"األدوات المالية" في األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في  9ي للتقرير المالي المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدول

 م.2017مارس  1

 تصنيف الموجودات المالية (أ

تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل 

 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.الدخل الشامل اآلخر أو بالقي

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة:

 

  االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، ويتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى 

  تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل

 المبلغ القائم.

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ي أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه يتم قياس االستثمارات ف

 وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع

 ، وموجودات مالية

  تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل

 المبلغ القائم.

عند االثبات األولي لالستثمارات في األسهم التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للشركة أن تختار بشكل 

قة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل نهائي عرض التغيرات الالح

 استثمار على حدة.

ليس لدى الشركة أي أداة دين أو حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتالي ال ينطبق 

 ذلك على الشركة.

 من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

إضافة لذلك، وعند االثبات األولي، يحق للشركة أن تحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي 

طفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من متطلبات القياس بالتكلفة الم

خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه 

 بشكل كبير.

 

لها األولي، إال في الفترة التي تقوم فيها الشركة بتغيير نموذج أعماال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقًا إلثباتها 

 بهدف إدارة الموجودات المالية.
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 تقييم نموذج األعمال

 

بالموجودات على مستوى المحفظة ألن تجري الشركة تقييًما للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ 

 ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.  تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي:

 

  السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عمليا. وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة

محددة، أو مطابقة فترة  ربحمتعاقد عليها، أو االحتفاظ بمعلومات أسعار  أرباحرادات تركز على اكتساب إي

الموجودات المالية مع فترة المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه 

 الموجودات.

 .تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة الشركة 

 تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية  المخاطر التي

 إدارة هذه المخاطر.

  ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها  –كيفية تعويض مديري األعمال

 وأو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، 

  تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات

المستقبلية. إال أن المعلومات بشأن نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصاء، ولكنها كجزء من التقييم الكلي 

 موجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.لكيفية قيام الشركة بتحقيق األهداف المحددة إلدارة ال

 

يستند تقييم نموذج األعمال إلى مدى معقولية السيناريوهات المتوقعة دون األخذ باالعتبار سيناريوهات "الحالة األسوأ" 

لشركة، ال لأو "حالة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية 

تقوم الشركة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات 

 عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثًا.

 

والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، يتم إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال يتم 

 االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.

 

 نقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدةالتقييم ما إذا كانت التدفقات ال

 

لغرض هذا التقييم، يعد "أصل المبلغ" القيمة العادلة للموجودات المالية عند االثبات األولي. وتعد "الفائدة" ثمن القيمة 

كاليف فترة محددة وت الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل

 اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، مع هامش الربح.

 

االعتبار ، تأخذ الشركة بوالربحوعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ 

كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير الشروط التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم ما إذا 

توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ الشركة 

 باالعتبار ما يلي:

 

 ية.األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقد 

 .خصائص الرافعة المالية 

 .شروط السداد والتمديد 

 البنود التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة، و 

 .الخصائص التي تعدل األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود 
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 المطلوبات الماليةتصنيف  (ب
 

تصنف الشركة مطلوباتها المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة 

 الفعلي. الربح على إصدار التمويالت، والتكاليف األخرى التي تعد جزًء ال يتجزأ من معدل 

 

 إلغاء اإلثبات (ج
 

 الموجودات المالية 

الشركة عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو قيامها تتوقف 

بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومكافآت ملكية 

كة من خاللها بالتحويل الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومكافآت الملكية الموجودات المالية أو التي ال تقوم الشر

 وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية.

 

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة على 

( المقابل المالي المستلم )بما في ذلك أي موجودات 1ف عن إثباتها( ومجموع ما يلي )جزء من الموجودات التي تم التوق

( أي ربح أو خسارة متراكم تم إثباته في الدخل 2جديدة يتم الحصول عليها ناقصا أي مطلوبات جديدة مفترضة( و )

 الشامل اآلخر يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة.

 

مثبتة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق سندات االستثمار في األسهم المحددة على أنها أي ربح أو خسارة متراكمة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم اثباتها ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات هذه السندات. 

ل الدخل الشامل اآلخر وبالتالي ال ينطبق ذلك على ليس لدى الشركة أي أداة حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خال

 الشركة

 

في المعامالت التي ال تقوم الشركة فيها باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات 

في  االمالية بينما تحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريته

 المشاركة، ويتحدد ذلك من خالل حجم تعرضها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

 

 المطلوبات المالية

 تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها.

 

 عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية (د

 

 الموجودات المالية

إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة بشكل 

جوهري. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات 

صلية يتم اعتبارها على أنها منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية ويتم المالية األ

 اثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة.

 

 ال إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري، عندئِذ فإن التعديل

يؤدي إلى التوقف عن اثبات الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب القيمة الدفترية االجمالية 

للموجودات المالية ويثبت المبلغ الناتج عن تعديل القيمة الدفترية االجمالية على أنه تعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة 

ام بهذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عندئِذ يتم عرض الربح أو الخسارة مع الربح أو الخسارة. وإذا تم القي

 خسائر االنخفاض في القيمة.  

 

 ليس لدى الشركة أي موجودات مالية معدلة خالل الفترة وبالتالي ال ينطبق ذلك على الشركة.
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 االنخفاض في القيمةهـ(   

 

 تسجل الشركة مخصصات الخسائر للخسائر االئتمانية المتوقعة على ذمم مديني عقود المرابحة واإليجارات المستحقة.

 

تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما يلي، 

 شهراً: 12لى أنها خسائر ائتمانية متوقعة على مدى والتي تقاس ع

 

 سندات استثمار الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و 

 .سندات مالية أخرى والتي من خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ االثبات األولي لها 

 

ر سندات الدين على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية تأخذ الشركة باالعتبا

 مساوياً للتعريف المفهوم دولياً بـ "درجة االستثمار".

 

شهرا تمثل جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث  12إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12سداد األداة المالية والتي من المحتمل حدوثها خالل التعثر في 

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي:

 

 ي ية في تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز فالموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمان

 النقد )الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(.

  رية اإلجمالية القيمة الدفتالموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين

 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

 

 الموجودات المالية المعاد هيكلتها

 

إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو إذا تم استبدال موجودات مالية قائمة بأخرى جديدة 

دئِذ تجري الشركة تقييًما حول ما إذا كان يجب التوقف عن إثبات الموجودات بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عن

 المالية وتقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

 

  إذا لم ينتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج التدفقات النقدية المتوقعة

 لية المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدية من الموجودات القائمة.الناتجة عن الموجودات الما

 

  إذا نتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة

الت إدراج هذا المبلغ عند احتساب حاللموجودات الجديدة على أنها تدفقات نقدية نهائية عند التوقف عن إثباتها. ويتم 

العجز في النقدية من الموجودات النقدية القائمة التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف عن اإلثبات إلى تاريخ 

 التقرير باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي للموجودات المالية القائمة.

 

 الفترة وبالتالي ال ينطبق ذلك على الشركة. ليس لدى الشركة أي موجودات مالية معاد هيكلتها خالل
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 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

 

نخفضة القيمة متجري الشركة تقييماً في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة 

االئتمانية. وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار على التدفقات 

 النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.

 

 مالحظتها كما يلي:إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن 

 

 .الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو المصدر 

 .اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد 

 .إعادة هيكلة ذمم مديني المرابحة أو اإليجارات المستحقة من قبل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذها الشركة في االعتبار 

  في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى.طالب التمويل  دخوليصبح من المرجح 

 .اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية 

 

إن ذمم مديني المرابحة أو اإليجارات المستحقة التي تم إعادة التفاوض بشأنها بسبب التدهور في وضع المقترض يتم 

قيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية اعتبارها في العادة على أنها منخفضة ال

 تعاقدية قد انخفضت بشكل كبير وأنه ال توجد أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القيمة. 

 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

 

بالخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم مديني المرابحة وااليجارات يتم عرض مخصصات االنخفاض في القيمة المتعلقة 

 المستحقة تعرض في قائمة المركز المالي كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

 

 الشطب

  

 اتيتم شطب الموجودات المالية )سواء جزئيًا أو كليًا( عندما ال يكون هناك توقع واقعي باالسترداد. إال أن الموجود

 المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات الشركة نحو استرداد المبالغ المستحقة.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3.4
 

ما قد  أن أصلتقوم شركة الراجحي المالية بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على 

تنخفض قيمته. وفي حالة وجود هذا المؤشر أو عند الحاجة الى إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي لألصل، تقوم 

شركة الراجحي المالية بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل 

ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى. ويتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لكل  أو للوحدة المولدة للنقد

أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات 

دفترية ألصل ما أو وحدة توليد النقد عن المبلغ القابل لالسترداد، أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة ال

 يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد لوحدة إنتاج النقد.

 

صم يعكس خ عند تقييم القيمة قيد االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل

تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد، 

تؤخذ معامالت السوق الحديثة، إن وجدت في االعتبار. إذا تعذر تحديد مثل هذه المعامالت حينئذ يتم استخدام نموذج 

مليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة للشركات التابعة المتداولة تقييم مناسب. إن هذه الع

 علناً أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة األخرى.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يتبع( 3.4

 

الشهرة، يتم في تاريخ كل تقرير، إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض وبالنسبة للموجودات، عدا 

المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقوم شركة الراجحي المالية بتقدير المبلغ القابل 

 في القيمة التي تم االعتراف بها سابقًا فقط إذا كانلالسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد. يتم عكس خسائر االنخفاض 

هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة انخفاض في 

دفترية التي كان لالقيمة. إن مبلغ العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو القيمة ا

سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. 

 يتم االعتراف بهذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة.

 

 الموجودات غير الملموسة

 

 31محددة لتحديد االنخفاض في قيمتها سنوياً كما في  يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غير

ديسمبر بشكل فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد، حسب المالئم وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد 

 تنخفض قيمتها.

 

 الممتلكات والمعدات 3.5

 

الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن  تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و / أو

 وجدت.

 

 يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

 

 سنوات 

 

 سنوات أيهما أقصر 3مدة عقد اإليجار أو  تحسينات على المباني المستأجرة 

 سنوات 5 - 3 أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

 سنوات 3  سيارات

 سنوات 3 أجهزة حاسب خلي

 

يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها 

 بأثر مستقبلي إذا كان ذلك مالئًما.

 

ستبعاد أو عندما ال يُتوقع وجود أي منافع اقتصادية يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات المعدات عند اال

مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات )محتسبة 

إثبات  نبالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف ع

 األصل.

 

 تحمل مصروفات اإلصالح والصيانة العادية على قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 

تظهر األعمال قيد التنفيذ بالتكلفة المتكبدة حتى تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها، وبالتالي يتم رسملة 

ة المقاولين والمواد والخدمات والدفعات الرأسمالية. ال يتم هذه التكلفة على الموجودات ذات الصلة. ويشمل ذلك تكلف

 استهالك األعمال قيد التنفيذ.
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 الموجودات غير الملموسة 3.6
 

إلثبات االموجودات غير الملموسة التي يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل يتم قياسها بالتكلفة عند اإلثبات األولي. وبعد 

األولي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، 

إن وجدت. يتم احتساب اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي 

 سنوات. 7إلى  3المقدر من 

 

ت غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدار العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها للتأكد تطفأ الموجودا

من وجود انخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في 

موسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل قيمته. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير المل

في نهاية كل فترة تقرير مالي. يؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك 

بارها تالمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اع

كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية 

 المحددة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 

لها أعمار إنتاجية محددة، ولكن يتم فحصها سنوياً للتأكد من  ال يتم حساب إطفاء للموجودات غير الملموسة التي ليس

وجود انخفاض في قيمتها سواء على أساس فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. يتم فحص التقدير الخاص 

م ي حالة عدباألعمار اإلنتاجية سنويا لتحديد ما إذا كانت األعمار اإلنتاجية غير المحددة ال يزال هناك ما يؤيدها. وف

 وجود ما يؤيدها، يتم تعديل التغيير في األعمار اإلنتاجية من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 

 أو الخسارة عند استبعاد األصل.الدفترية لألصل ويتم إدراجها في قائمة الربح 

 

 العقارات االستثمارية 3.7
 

ً بالتكلفة وتشمل تكاليف المعاملة. وبعد االثبات األولي لها، تظهر العقارات  تقاس العقارات االستثمارية مبدئيا

تم تحميل ياالستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم بعد خصم صافي خسائر االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. 

االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة على 

سنة. تتبع الشركة نموذج التكلفة  35 – 30قيمها المتبقية على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة والتي تتراوح من 

الالحق للعقارات االستثمارية. لغرض احتساب خسائر االنخفاض في  للقياس 40الخاص بمعيار المحاسبة الدولي 

القيمة، يتم في كل فترة تقرير إجراء تقييم للعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة، مما يعكس ظروف السوق في تاريخ 

القيم العادلة  تحديد التقرير. ويتم تسجيل أي خسارة انخفاض في القيمة يتم تحديدها في قائمة الربح أو الخسارة. يتم

استناداً لتقييم سنوي يجريه مقيمون مستقلون خارجيون معتمدون، بتطبيق نموذج تقييم يوصي به مجلس معايير التقييم 

 الدولية.

 

يتم التوقف عن إثبات العقارات االستثمارية إما عندما يتم استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام بحيث ال 

ع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استبعادها. ويتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة توجد أي مناف

 الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة في فترة التوقف عن االثبات.

 

لتحويل من ة ليتم إجراء تحويالت إلى )أو من( العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام. بالنسب

عقار استثماري إلى عقار يشغله المالك، فإن تكلفة المحاسبة الالحقة هي القيمة الدفترية في تاريخ التغيير/ التحويل. 

إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقاراً استثمارياً، تقوم الشركة باحتسابها وفقاً للسياسة المنصوص عليها تحت بند 

 تاريخ التغيير. الممتلكات والمعدات حتى

 

 ذمم دائنة أخرى ومستحقات 3.8
 

تمثل الذمم الدائنة األخرى والمستحقات المبالغ التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء صدرت أو لم 

 تصدر بها فواتير إلى الشركة.
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 زكاة وضريبة استقطاع 3.9

 

ال تقدم الشركة زكاة منفصلة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( حيث تقدم مؤسسة الراجحي المصرفية 

لالستثمار )"الشركة األم"( إقرار زكوي موحد/منفصل عن كامل المجموعة استناداً إلى وعاءها الزكوي الموحد 

 كاة المحملة استناداً إلى التوزيع الذي تجريه الشركة األم.وتقوم بتسوية التزام الزكاة بموجبه. تسجل الشركة قيمة الز

 

تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وفقاً 

 لمتطلبات نظام ضرائب الدخل السعودي، إن وجد.

 

 احتياطي نظامي 3.10

ً لمتطلبات النظام األساسي للشركة ون من صافي ربح السنة إلى  %10ظام الشركات السعودي، يتم تحويل طبقا

من رأس  ٪30االحتياطي النظامي. يحق للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل متى ما بلغ إجمالي االحتياطي 

ا، من رأس ماله %50مالها. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. وبما أن االحتياطي النظامي للشركة وصل لنسبة 

 م: ال شيء(.2017ديسمبر  31بالتالي لم يتم أي تحويل إلى االحتياطي النظامي خالل السنة )السنة المنتهية في 

 

 العقود مع العمالء -إيرادات  3.11

 

 باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية: 15تحقق الشركة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ  مع العميل. : تحديد العقد1الخطوة 

 ويحدد المعايير لكل عقد التي يجب الوفاء بها.

  

 التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل. : تحديد التزامات األداء.2الخطوة 

  

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير  سعر المعاملة : تحديد3الخطوة 

نقل السلع أو الخدمات التي ُوعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة 

 عن أطراف ثالثة.

  

يع سعر تقوم الشركة بتوزبالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،  : توزيع سعر المعاملة4الخطوة 

المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة 

 الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.

  

تحقق الشركة اإليرادات عندما )أو كلما( أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل  : تحقق اإليرادات5الخطوة 

 الخدمات التي ُوعد بها العميل بموجب العقد. السلع أو

 

 تحديد العقود مع العمالء

تقوم الشركة بتقييم دقيق لشروط وأحكام العقود مع عمالئها ألن اإليرادات تتحقق فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات 

ة ما بمثابة تعدياًل للعقد وتحدد الشركاألداء في العقود مع العمالء. يعتبر التغيير في نطاق أو سعر )أو كالهما( العقد 

 إذا كان هذا التغيير سيعتبر عقدًا جديدًا أو سيتم احتسابه كجزء من العقد الحالي.

 

 تحديد التزامات األداء بموجب العقد

يد دبمجرد أن تقوم الشركة بتحديد العقد مع العميل، تقوم بتقييم الشروط التعاقدية والممارسات التجارية المعتادة لتح

كافة الخدمات المتفق عليها ضمن العقد وتحديد أي من تلك الخدمات المتفق عليها )أو مجموعة من الخدمات المتفق 

  عليها( سيتم التعامل معها كالتزامات أداء منفصلة.
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 وتحددها كالتزام أداء في حالة ما إذا كانت تلك الخدمات:تقوم الشركة بتقييم الخدمات المتفق عليها في العقد مع العميل 

 خدمة مختلفة؛ أو (أ

عبارة عن سلسلة من خدمات مختلفة متماثلة إلى حد كبير وذات نمط متماثل من النقل إلى العميل )أي أن كل خدمة  (ب

 مختلفة تكون مستوفاة على مدار الوقت ويتم استخدام نفس الطريقة لقياس مدى التقدم(.

 

ر الخدمة )أو مجموعة من الخدمات( مختلفة إذا كان بإمكان العميل االستفادة من الخدمة بمفرده أو مع موارد تعتب

أخرى متاحة بسهولة )أي أنه يمكن للخدمة أن تكون مختلفة( وتكون الخدمة قابلة للتحديد بشكل منفصل عن األمور 

 ضمن سياق العقد(. األخرى المتفق عليها في العقد )أي أن الخدمة تكون مختلفة

 

تقدم الشركة خدمات إدارة لعمالئها والتي يتم توفيرها بشكل مستمر طوال فترة العقد. وعليه، فإن الخدمات في هذه 

العقود تمثل بشكل عام التزام أداء مفرد. يتم إثبات األتعاب المحملة إلدارة الصناديق االستثمارية كإيرادات بشكل 

 تقديري عند تقديم الخدمات.

 

 تحديد سعر المعاملة

تحدد الشركة سعر المعاملة كمبلغ تتوقع الحصول عليه. تتضمن تقديًرا ألي مقابل متغير وتأثير عنصر تمويلي جوهري 

)أي القيمة الزمنية للنقود( والقيمة العادلة ألي مقابل غير نقدي وتأثير أي مقابل مدفوع أو مستحق ألحد العمالء )إن 

المتغير على المبلغ الذي بموجبه يكون هناك احتمال كبير بعدم حدوث انعكاس هام وذلك عندما وجد(. يقتصر المقابل 

 يتم حل حاالت عدم التأكد المرتبطة بالتغيير.

 

يتطلب إثبات الرسوم القائمة على األداء لدى الشركة حكماً هاماً حيث تستند هذه الرسوم إلى أداء الصندوق، مقارنةً 

المحققة الستثمارات الصندوق. تحدد اإلدارة أسعار المعامالت لمصادر إيراداتها التالية كما هو بالمؤشر أو الزيادة 

 مذكور أدناه:

 

  تقديم خدمات الوساطة، حيث تعمل الشركة كمدير الموجودات لصناديقها ومنتجات إدارة المحافظ الخاصة. سعر

ديدها على أساس نسبة من قيمة صافي موجودات المعاملة هو العمولة المستلمة من قبل الشركة، والتي يتم تح

 الصندوق.

  ،تستند رسوم األداء على أداء الصناديق فيما يتعلق بالمؤشرات المحددة، التي تخضع لتقلبات السوق. وبناًء عليه

 يصبح المقابل الذي تستحقه الشركة متغيراً. يتم تحديد سعر المعاملة الخاصة برسوم األداء بمجرد تحقيق المؤشر

 وعندما يكون وقت االختبار لتحقيق المؤشر المحدد هو نهاية الفترة ذات الصلة.

  بشكل عام وفقًا لنموذج االشتراك ً يكون سعر المعاملة فيما يتعلق برسوم االشتراك التي استلمتها الشركة ثابتا

 الموقع من قبل العمالء.

 يمة د سعر المعاملة على أساس نسبة ثابتة من صافي قفيما يتعلق بأتعاب اإلدارة التي استلمتها الشركة، يتم تحدي

 الموجودات اليومية. وبناًء على ذلك، ال يوجد أي اختالف في المقابل الذي تستحقه الشركة.

  الرسوم االستشارية األخرى، وهي ثابتة بوجه عام في طبيعتها بناًء على اتفاقية مع مصرف الراجحي الذي تقدم

 .له الشركة خدمات استشارية

 .يتم إثبات دخل اإليجارات من العقارات االستثمارية كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار 

 

 توزيع سعر المعاملة

عند تحديد التزامات األداء وسعر المعاملة، يتم توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء والذي يتم عادةً بما يتناسب 

المستقلة الخاصة بها )أي على أساس سعر البيع المستقل النسبي(. عند تحديد أسعار البيع المستقلة، مع أسعار البيع 

يتعين على الشركة استخدام معلومات قابلة للمالحظة، إن وجدت. إذا كانت أسعار البيع المستقلة غير قابلة للمالحظة 

 ومات المتاحة بشكل معقول.بشكل مباشر، تقوم الشركة باستخدام التقديرات على أساس المعل
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 استيفاء التزامات األداء

يتم إثبات اإليرادات فقط عند قيام الشركة باستيفاء التزام أداء عن طريق نقل السيطرة لخدمة متفق عليها إلى العميل. 

وعند استيفاء التزام األداء خالل مدة زمنية، تحدد الشركة من الممكن تحويل السيطرة بمرور الوقت أو في وقت معين. 

مدى التقدم بموجب العقد بناًءا على طريقة المدخالت أو المخرجات والتي تعمل على قياس أفضل لألداء المكتمل 

 لتاريخه. يتم تطبيق الطريقة المحددة بشكل ثابت على التزامات األداء المماثلة وفي الظروف المماثلة.

 

الشركة بالتزامات األداء الخاصة بها في عقودها مع العمالء في نقطة زمنية معينة، وبالتالي تقوم بإثبات اإليرادات تفي 

 عند الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود مع العمالء.

 

 بناًء على الخطوات الخمس المذكورة أعاله، تكون سياسة إثبات اإليرادات لكل قناة إيرادات كما يلي:

 

 الوساطةدخل 

يتم إثبات دخل الوساطة عندما يتم تنفيذ المعامالت ذات الصلة نيابة عن العمالء بالسعر المتفق عليه في العقد مع 

العمالء، بعد خصم الخصومات والحسومات. يتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما تقوم الشركة بتنفيذ المعاملة، مما 

 حيث لن يكون للشركة أي التزامات أخرى.يؤدي إلى إثباتها الفوري لإليرادات، 

 

 أتعاب إدارة األصول

يتم إثبات أتعاب إدارة األصول على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول قيد اإلدارة )"القائمة على األصول"(، أو 

 لنسبة مئوية من المرتجعات من صافي األصول )"المرتكزة على المرتجعات"( الخاضعة للشروط واألحكام المعمو

. تعزو الشركة اإليرادات من أتعاب اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل والصناديقبها وعقود الخدمات مع العمالء 

الفترة، ألن األتعاب تتعلق تحديداً بجهود الشركة لنقل الخدمات في تلك الفترة. وبما أن أتعاب اإلدارة األصول غير 

 ملحوظ في اإليرادات التي تم اثباتها سابقًا. خاضعة للعدول، ال تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس

 

 دخل العموالت الخاصة من ذمم مديني المرابحة

يتم إثبات دخل العموالت الخاصة لكافة األدوات المالية المرتبطة بعمولة )ذمم مديني المرابحة( في قائمة الربح أو 

الفعلي السعر الذي تم استخدامه في خصم الخسارة باستخدام أساس معدل العمولة الفعلي. يمثل معدل العمولة 

المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية على مدار العمر المتوقع لألصل المالي )أو لفترة أقصر، حسبما هو مالئم( 

إلى القيمة الدفترية لألصل المالي. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، تقوم شركة الراجحي المالية بتقدير التدفقات 

 نقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية، وليس خسائر االئتمان المستقبلية.ال

 

يتم تعديل القيمة الدفترية لألصل المالي إذا قامت شركة الراجحي المالية بتعديل تقديراتها بشأن المدفوعات أو 

مة معدلة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي ويتم تسجيل التغير في القيالمقبوضات. يتم احتساب القيمة الدفترية ال

 الدفترية ضمن خسائر االنخفاض في القيمة.

 

"، تقوم الشركة 3إذا أصبح األصل المالي بعد ذلك منخفض القيمة االئتمانية وبالتالي تم اعتباره ضمن "المرحلة 

ئدة الفعلي على صافي التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تمت معالجة من خالل تطبيق معدل الفااألرباح باحتساب دخل 

ساس على أ األرباحالموجودات المالية ولم يعد هناك انخفاض في قيمتها االئتمانية، تقوم الشركة بإعادة حساب دخل 

 إجمالي.

 

حة( ات المالية )ذمم مديني المرابيأخذ احتساب العائد الفعلي بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية المتعلقة باألدو

ويشتمل االحتساب على كافة األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة أو تكاليف المعامالت وكذلك الخصومات أو 

العالوات التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي الخاص. تعتبر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق 

  صدار أو استبعاد أصل مالي.مباشرة بشراء أو إ
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 دخل توزيعات أرباح

 يتم إثبات دخل توزيعات األرباح عند وجود الحق للشركة باستالم ذلك الدخل.

 

 صافي الربح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 من التغيرات في القيمة العادلة واستبعاد االستثمارات.يتضمن جميع األرباح والخسائر 

 

 إيرادات إيجار

 يتم قيد إيرادات اإليجار من عقود التأجير التشغيلي للعقار باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة عقد اإليجار.

 

 األرباح الممنوعة بموجب أحكام الشريعة  3.12

وبناًء على  .غير مطابقة للمعايير الشرعية المعتمدةتلتزم الشركة بتجنب إثبات أي دخل يتم الحصول عليه من مصادر 

مصادر في حساب خيري حيث تستخدم شركة الراجحي المالية هذه األموال لألغراض تلك الذلك، يتم إدراج الدخل من 

 هيئة الشرعية.الالخيرية كما هو محدد من قبل 

 

 روفاتالمص  3.13

إن مصروفات الترويج والتسويق هي تلك المتعلقة مباشرةً بالترويج والتسويق. يتم تصنيف كافة المصاريف األخرى، 

 عدا تكاليف الموظفين واألعباء المالية والمصاريف المحّملة من الشركة األم، كمصروفات عمومية وإدارية.

 

 مصروفات عقود التأجير التشغيلي  3.14

بموجب عقود التأجير التشغيلي كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على يتم إثبات الدفعات 

 مدى فترة عقد اإليجار.

 

 العمالت األجنبية  3.15

يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عمالت نشاط الشركة ذات الصلة بأسعار التحويل بتاريخ تلك 

 المعامالت.

 

لموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار التحويل يتم ترجمة ا

في تاريخ التقرير. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم 

رف عند تحديد القيمة العادلة. إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها تحويلها إل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الص

بناًء على التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها على أساس أسعار الصرف في تاريخ المعاملة. يتم إثبات فروقات 

 ترجمة العمالت األجنبية بشكل عام في قائمة الربح أو الخسارة.

 

 ات المحتملةالموجودات والمطلوب  3.16

يتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة عندما يكون التأكد منها يعتمد فقط على أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس 

قيمتها بشكل موثوق. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة لكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع 

 االقتصادية محتمال.
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 مقاصة األدوات المالية 3.17

 

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي 

حقيق الصافي أو تنافذ نظاماً بمقاصة المبالغ المثبتة وكانت هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس 

 الموجودات وسداد المطلوبات في خن واحد.

 

 أصول تخضع لإلدارة 3.18

 

تقدم الشركة خدمات إدارة األصول لعمالئها والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية. ال يتم معاملة هذه األصول 

 كأصول تابعة للشركة وعليه ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

 

 النقدية للعمالء:الحسابات  3.19

 

تحتفظ الشركة بالنقد في الحسابات النقدية للعمالء لدى بنوك محلية الستخدامه لالستثمارات نيابة عنهم. ال تدرج هذه 

 األرصدة في القوائم المالية للشركة.

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 4
 

هذه هي القوائم المالية األولى للشركة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.  1-2كما هو مبين في اإليضاح رقم 

على التوالي بشكل ثابت عند إعداد  3و  2تم تطبيق أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة المبينة في اإليضاحات 

 هذه القوائم المالية.  

 

 ائم األساسيةتسويات القو

 

م وتسوية الدخل 2017مارس  1م و2017ديسمبر  31إن التسويات بين قوائم المركز المالي وحقوق الملكية كما في 

م، باإلضافة إلى وصف التغيرات موضحة بالتفصيل في 2017ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1الشامل للفترة من 

 )هـ(.  4)أ( إلى  4اإليضاح 

 

المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أي لم يكن للتحول من 

 أثر جوهري على قائمة التدفقات النقدية.
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رير السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقتعرض الجداول أدناه شرًحا للتحول من المعايير الصادرة من الهيئة 

 المالي:
 

 م: 2017ديسمبر  31تسوية قائمة المركز المالي كما في  )أ(
 

 م2017ديسمبر  31 إيضاح 

  الموجودات

الرصيد وفقاً لمبادئ 
المحاسبة المتعارف 
عليها الصادرة من 

الهيئة السعودية 
 إعادة القياس إعادة التصنيف  ن القانونيي للمحاسبين

الرصيد وفقاً للمعايير 
 الدولية للتقرير

 المالي 
      

 303,573 -- (14,756,414) 15,059,987 ()أ(1)هـ() 4 ممتلكات ومعدات
 14,756,414 -- 14,756,414 -- ()أ(1)هـ() 4 موجودات غير ملموسة 

 1,314,006,074 -- -- 1,314,006,074  عقارات استثمارية
 1,034,286,049 -- -- 1,034,286,049 ()ب(1)هـ() 4 استثمارات

 1,758,000 -- -- 1,758,000  قرض موظف

 2,365,110,110 -- -- 2,365,110,110  موجودات غير متداولة

      

 79,180,616 -- -- 79,180,616  النقد وما في حكمه

 ذمم مديني عقود المرابحة
 ()ج(1)هـ()4

 425,109,169 (29,779) 9,586,514 415,552,434 (2)هـ()4& 
 13,850,467 -- (9,586,514) 23,436,981 ()ج(1)هـ()4 إيرادات مستحقة

 4,710,750 -- 4,710,750 -- ()د(1)هـ()4 قرض موظف
دفعات مقدمة ومدفوعات 
 116,983,991 -- (4,710,750) 121,694,741 ()د(1)هـ()4 مقدًما وذمم مدينة أخرى

 639,834,993 (29,779) -- 639,864,772  الموجودات المتداولة

      

 3,004,945,103 (29,779) -- 3,004,974,882  إجمالي الموجودات

      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      

      حقوق الملكية
 500,000,000 -- -- 500,000,000  رأس المال

 250,000,000 -- -- 250,000,000  احتياطي نظامي
 1,703,987,498 (29,779) 876,384 1,703,140,893 (2)هـ()4 أرباح مبقاة

التغير في القيمة العادلة 
 -- -- (876,384) 876,384 (2)هـ()4 لالستثمار المتاح للبيع

 2,453,987,498 (29,779) -- 2,454,017,277  إجمالي حقوق الملكية
      

      المطلوبات
      

 38,241,303 -- -- 38,241,303  التزامات منافع الموظفين

 38,241,303 -- -- 38,241,303  المطلوبات غير المتداولة
      

 402,700,000 -- -- 402,700,000  القروض
 91,450,779 -- (10,728,972) 102,179,751 ()هـ(1)هـ()4 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

مستحق إلى طرف ذو 
 7,836,551 -- -- 7,836,551  زكاة مستحقة -عالقة 

 10,728,972 -- 10,728,972 -- ()هـ(1)هـ()4 مخصصات

 512,716,302 -- -- 512,716,302  مطلوبات متداولة
      

 550,957,605 -- -- 550,957,605  إجمالي المطلوبات

      

إجمالي حقوق الملكية 
 3,004,945,103 (29,779) -- 3,004,974,882  والمطلوبات
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 م 2017مارس  1تسوية قائمة المركز المالي كما في  )ب(
  

 م2017مارس  1 إيضاح 

  

الرصيد وفقاً لمبادئ 

المحاسبة المتعارف 

عليها الصادرة من 

السعودية الهيئة 

 القياسإعادة  التصنيفإعادة    للمحاسبين القانونيين

الرصيد وفقاً للمعايير 

 الدولية للتقرير المالي 

      الموجودات
      

 570,404  --  (16,576,641) 17,147,045 ()أ(1)هـ() 4 ممتلكات ومعدات

 16,576,641 --  16,576,641  --  ()أ(1)هـ() 4 موجودات غير ملموسة 

 1,328,057,973 --  --  1,328,057,973  عقارات استثمارية

 531,220,570 -- -- 531,220,570 ()ب(1)هـ() 4 استثمارات

 3,201,750 -- -- 3,201,750  قرض موظف

 1,879,627,338 -- -- 1,879,627,338  موجودات غير متداولة
      

 77,986,492  --  -- 77,986,492   النقد وما في حكمه

 376,543,923 -- 12,381,892 364,162,031 ()ج(1)هـ()4 ذمم مديني عقود المرابحة

 20,334,282 -- (12,381,892) 32,716,174 ()ج(1)هـ()4 إيرادات مستحقة

 4,710,750 -- 4,710,750 -- ()د(1)هـ()4 قرض موظف

دفعات مقدمة ومدفوعات مقدًما 

 7,327,780 -- (4,710,750) 12,038,530 ()د(1)هـ()4 وذمم مدينة أخرى

 486,903,227  --  -- 486,903,227   موجودات متداولة

      

 2,366,530,565 -- -- 2,366,530,565  إجمالي الموجودات
      

       حقوق الملكية والمطلوبات
      

      حقوق الملكية

  500,000,000  --  --   500,000,000   رأس المال

  250,000,000  --  --  250,000,000   احتياطي نظامي

 1,466,190,172 -- 6,539,160 1,459,651,012 (2)هـ()4 أرباح مبقاة

التغير في القيمة العادلة 

 -- -- (6,539,160)  6,539,160 (2)هـ()4 لالستثمار المتاح للبيع

 2,216,190,172 --  --  2,216,190,172  إجمالي حقوق الملكية
      

      المطلوبات
      

 36,700,202  -- --  36,700,202   التزامات منافع الموظفين

 36,700,202  -- -- 36,700,202   مطلوبات غير متداولة
      

 78,645,838 -- (12,442,182) 91,088,020 ()هـ(1)هـ()4 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 -مستحق إلى طرف ذو عالقة 

 22,552,171 -- -- 22,552,171  زكاة مستحقة

 12,442,182 -- 12,442,182 -- ()هـ(1)هـ()4 مخصصات

 113,640,191  --  - 113,640,191   مطلوبات متداولة

      

 150,340,393 -- -- 150,340,393  إجمالي المطلوبات 
      

إجمالي حقوق الملكية 

 2,366,530,565 - - 2,366,530,565  والمطلوبات
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 تسوية حقوق الملكية )ج(

   
 ديسمبر 31

 م2017
 مارس 1 

 م2017 

      
حقوق الملكية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

 2,454,017,277   القانونيينالسعودية للمحاسبين الصادرة من الهيئة 
 

2,216,190,172 
      

 6,539,160  876,384   محول إلى األرباح المبقاة
مخصص االستثمارات المتاحة للبيع  -تعديالت تحول 

 (6,539,160)  (876,384)   المحولة إلى األرباح المبقاة

 --  (29,779)   مديني المرابحةذمم إعادة قياس 
      

 2,216,190,172  2,453,987,498   الملكية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليحقوق 
 

 م:2017ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1تسوية الدخل الشامل للفترة من  )د(
 

 م2017ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1للفترة من   

  

مبادئ المحاسبة 
المتعارف عليها 

الصادرة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 القانونيين

 

 أثر التحول
 الدولية المعايير إلى

 المالي للتقرير

 

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

       ربح التشغيل
 194,351,207  --  194,351,207  بالصافي -دخل من خدمات الوساطة 

 75,074,967  --  75,074,967  إدارة األصول، صافيدخل من خدمات 
 79,982,008  --  79,982,008  دخل إيجار من عقارات استثمارية

 5,308,842  (5,662,776)  10,971,618  ((2)هـ()4مكاسب من استثمارات، صافي )إيضاح 
 19,157,921  --  19,157,921 دخل العموالت الخاصة من ذمم مديني المرابحة

 2,715,889  --  2,715,889  دخل توزيعات أرباح
 597,809  --  597,809  إيرادات تشغيلية أخرى

 (3,010,000)  --  (3,010,000)  مصروفات عموالت خاصة
 374,178,643  (5,662,776)  379,841,419  إجمالي الدخل التشغيلي

       
       مصروفات تشغيلية

 (87,346,525)  --  (87,346,525)  بالموظفينرواتب ومزايا متعلقة 
 (18,975,261)  --  (18,975,261)  مصروفات استهالك وإطفاء

 (5,763,557)  --  (5,763,557)  مصروفات إيجار
 (15,313,962)  --  (15,313,962)  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 (1,115,682)  --  (1,115,682)  مصروفات ترويج وتسويق
خسائر االنخفاض في قيمة االئتمان )إيضاح 

 --  (2)هـ()4
 

(29,779) 
 

(29,779) 
 (128,544,766)  (29,779)  (128,514,987)  إجمالي مصاريف العمليات

       
 245,633,877  (5,692,555)  251,326,432  ربح التشغيل 

       
 (7,836,551)  --  (7,836,551)  الزكاة المحملة

       
 237,797,326  (5,692,555)  243,489,881  ربح الفترة

       
 --  --   --  الدخل الشامل اآلخر للفترة

 237,797,326  (5,692,555)  243,489,881  إجمالي الدخل الشامل للفترة
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الملكية والدخل الشامل من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة إيضاحات حول تسوية حقوق  )هـ(

 السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

 

 التعديالت التي ال تؤثر على حقوق الملكية ( 1)

 

لى لتقرير المالي التي لم يكن لها تأثير عتم إجراء تعديالت إعادة التصنيف أدناه عند التحول إلى المعايير الدولية ل

 م:2017مارس  1م و 2017ديسمبر  31حقوق الملكية كما في 

 

عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، أ( إعادة تصنيف الممتلكات والمعدات إلى موجودات غير ملموسة: )

إدراجها في الممتلكات والمعدات إلى بند الموجودات غير قامت الشركة بإعادة تصنيف برامج/أنظمة األعمال التي تم 

 الملموسة في قائمة المركز المالي. فيما يلي موجز للتأثير الناتج عن التغيير أعاله:

  
ديسمبر  31

 م2017

 مارس 1

 م2017 
    

 16,576,641 14,756,414  الزيادة في الموجودات غير الملموسة

 (16,576,641) (14,756,414)  النقص في الممتلكات والمعدات

 

حول عند الت)ب( إعادة تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:  

إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، قامت الشركة بإعادة تنصيف االستثمارات في الصناديق االستثمارية من فئة 

)بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( إلى  المتاحة للبيع

"األدوات المالية".  9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 فيما يلي موجز للتأثير الناتج عن التغيير أعاله:

  
 يسمبر د 31

 م2017

 مارس 1

 م2017 
    

الزيادة في االستثمارات في الصناديق االستثمارية المحتفظ بها 

 530,780,570 1,033,846,049  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (530,780,570) (1,033,846,049)  صناديق مشتركة -النقص في االستثمارات المتاحة للبيع 
 

)ج( إعادة تصنيف ذمم مديني عقود المرابحة واإليرادات المستحقة من عقود المرابحة إلى الموجودات المالية 

عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، نتج عن تصنيف ذمم مديني عقود المرابحة بالتكلفة بالتكلفة المطفأة: 

 ديني عقود المرابحة. فيما يلي موجز للتأثير الناتج عن التغيير أعاله:المطفأة إعادة تصنيف اإليرادات المستحقة لذمم م

  
 ديسمبر  31

 م2017

 مارس 1

 م2017 
    

 12,381,892 9,586,514  الزيادة في ذمم مديني عقود المرابحة

 (12,381,892) (9,586,514)  النقص في اإليرادات المستحقة
 

عند التحول إلى )د( إعادة تصنيف الدفعات المقدمة والمدفوعات مقدماً والذمم المدينة األخرى إلى قرض الموظف: 

المعايير الدولية للتقرير المالي، قامت الشركة بإعادة تصنيف قرض الموظف الذي تم إدراجه ضمن الدفعات المقدمة 

الموظف كبند منفصل في قائمة المركز المالي. فيما يلي موجز والمدفوعات مقدماً والذمم المدينة األخرى إلى قرض 

 للتأثير الناتج عن التغيير أعاله:

  
 ديسمبر  31

 م2017

 مارس 1

 م2017 
    

 4,710,750 4,710,750  الزيادة في قرض الموظف

النقص في الدفعات المقدمة والمدفوعات مقدًما والذمم المدينة 

 (4,710,750) (4,710,750)  األخرى
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 التعديالت التي ال تؤثر على حقوق الملكية )يتبع( ( 1)
 

عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير )هـ( إعادة تصنيف الذمم الدائنة األخرى والمستحقات إلى المخصصات: 

تنصيف المخصصات التي تم إدراجها ضمن الذمم الدائنة األخرى والمستحقات إلى المالي، قامت الشركة بإعادة 

 المخصصات كبند منفصل في قائمة المركز المالي. فيما يلي موجز للتأثير الناتج عن التغيير أعاله:

  
 ديسمبر  31

 م2017
 مارس 1
 م2017 

 12,442,182 10,782,972  الزيادة في المخصصات
 (12,442,182) (10,782,972)  الدائنة األخرى والمستحقاتالنقص في الذمم 

 

 التعديالت التي تؤثر على حقوق الملكية  ( 2)
 

م، بما أن االستثمارات في الصناديق االستثمارية 2017مارس  1في التعديل على مكاسب من استثمارات، صافي:  -

"األدوات المالية"،  9يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

اح للبيع وفقاً لاير سعودي المحتفظ به في االحتياطي المت 6.539.160فقد تم تحويل الربح غير المحقق البالغ 

لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى األرباح المبقاة. باإلضافة 

لاير سعودي المحتفظ به  876.384م تحويل الربح غير المحقق البالغ 2017ديسمبر  31إلى ذلك، تم أيضاً في 

ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1اح المبقاة. وبالتالي، بالنسبة للفترة من في االحتياطي المتاح للبيع إلى األرب

 لاير سعودي إلى قائمة الربح أو الخسارة. 5.662.776م، تم تحويل الخسارة البالغة 2017
 

م، إن إعادة 2017ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1بالنسبة للفترة من إعادة قياس ذمم مديني عقود المرابحة:  -

"األدوات المالية" نتج عنه إعادة قياس ذمم  9الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي قياس 

لاير سعودي إلى قائمة الربح أو  29.779مديني المرابحة وتم تسجيل الخسارة منخفضة القيمة االئتمانية البالغة 

 الخسارة.
 

 الممتلكات والمعدات 5

 

تحسينات 
المباني 

 المستأجرة

أثاث  
ومفروشات 

 ومعدات مكتبية

 

 سيارات

 
 أجهزة 

 حاسب آلي

 

 اإلجمالي
          التكلفة:

  4,038,962    1,924,002    390,000    994,274    730,686  م2017مارس  1الرصيد في 
 66,308   14,100    --   52,208    --  إضافات

 (46,907)   (35,295)    --  (11,612)    --  استبعادات
  4,058,363     1,902,807   390,000   1,034,870   730,686 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

          

 4,058,363  1,902,807  390,000  1,034,870  730,686 م2018يناير  1الرصيد في 
 84,844  62,115  --  22,729  -- إضافات

 4,143,207  1,964,922  390,000  1,057,599  730,686 م2018ديسمبر  31الرصيد في 
  

          االستهالك المتراكم:
 3,468,558  1,745,110  368,337  707,464  647,647 م2017مارس  1الرصيد في 

 331,963  112,279  21,663  150,614  47,407 المحمل للفترة
 (45,731)  (34,129)  --  (11,602)  -- استبعادات

 3,754,790  1,823,260  390,000  846,476  695,054 م2017ديسمبر  31الرصيد في 
          

          االستهالك المتراكم:
 3,754,790  1,823,260  390,000  846,476  695,054 م2018يناير  1الرصيد في 

 209,679  71,676  --  102,388  35,615 المحمل للسنة
 3,964,469  1,894,936  390,000  948,864  730,669 م2018ديسمبر  31في  الرصيد

          

          القيم الدفترية:
 570,404  178,892  21,663  286,810  83,039 م2017مارس  1الرصيد في 
 303,573  79,547  --  188,394  35,632 م2017ديسمبر  31الرصيد في 
 178,738  69,986  --  108,735  17 م2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 الموجودات غير الملموسة 6

 

للسنة المنتهية 

 ديسمبر 31في 

 م2018

 1للفترة من  

م 2017مارس 

 ديسمبر 31إلى 

 م2017

    التكلفة:

 37,459,279  40,230,451 في بداية السنة/ الفترة

 2,771,172  5,018,723 إضافات

 40,230,451  45,249,174 في نهاية السنة/ الفترة
    

    اإلطفاء المتراكم:

 20,882,638  25,474,037 في بداية السنة/ الفترة

 4,591,399  5,112,774 المحمل للسنة/للفتر

 25,474,037  30,586,811 في نهاية السنة/ الفترة
    

 14,756,414  14,662,363 القيم الدفترية
 

تمثل الموجودات غير الملموسة برامج /أنظمة األعمال، وتمثل األعمال قيد التنفيذ الدفعات المقدمة للبائعين والموردين 

م، تشتمل الموجودات غير 2018ديسمبر  31فيما يتعلق بالبناء/ التحسينات فيما يتعلق بأنظمة األعمال. كما في 

 لاير سعودي(.  892.998م: 2017ديسمبر  31لاير سعودي ) 3.161.067الملموسة على األعمال قيد التنفيذ بمبلغ 

 

 العقارات االستثمارية  7
 

تمثل عقارات تجارية ومراكز تجزئة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والتي تم تأجيرها 

 لمستأجرين خخرين بموجب ترتيبات عقود تأجير تشغيلي.

 

 اإلجمالي  مباني  أراضي  

       التكلفة:
       

 1,350,000,000  538,329,066  811,670,934  م2017مارس  1الرصيد في 

 1,350,000,000  538,329,066  811,670,934  م2017ديسمبر  31الرصيد في 

       

 1,350,000,000  538,329,066  811,670,934  م2018يناير  1الرصيد في 

 446,652  446,652  -  السنةإضافات خالل 

 1,350,446,652  538,775,718  811,670,934  م2018ديسمبر  31الرصيد في 
       

       االستهالك المتراكم:
       

 (21,942,027)  (21,942,027)  --  م2017مارس  1الرصيد في 

 (14,051,899)  (14,051,899)  --  المحمل للفترة

 (35,993,926)  (35,993,926)  --  م2017ديسمبر  31الرصيد في 

       

 (35,993,926)  (35,993,926)  --  م2018يناير  1الرصيد في 

 (16,862,280)  (16,862,280)  --  المحمل للسنة

 (52,856,206)  (52,856,206)  --  م2018ديسمبر  31الرصيد في 
       

       القيم الدفترية:
       

 1,328,057,973  516,387,039  811,670,934  م2017مارس  1الرصيد في 

 1,314,006,074  502,335,140  811,670,934  م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 1,297,590,446  485,919,512  811,670,934  م2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 االستثمارية مما يلي:تتكون العقارات 

 م2018ديسمبر  31  

 القيمة العادلة   القيم الدفترية  المتراكم  االستهالك  التكلفة  الموقع الفئة

 مركز توزيع
الرياض، المملكة 

  393,764,675 العربية السعودية

 

(18,651,668) 

 

375,113,007 

 

459,423,219 

 مركز تسوق
جدة، المملكة العربية 

  362,193,837 السعودية

 

(7,433,192) 

 

354,760,645 

 

355,522,247 

 مستودع
جبل علي، اإلمارات 

  227,224,834 العربية المتحدة

 

(20,017,426) 

 

207,207,408 

 

242,800,000 

 مقر تجاري
الرياض، المملكة 

 168,984,215 العربية السعودية

 

(2,013,635) 

 

166,970,580 

 

173,715,131 

 مركز تسوق
جدة، المملكة العربية 

  139,804,667 السعودية

 

(2,604,988) 

 

137,199,679 

 

137,593,340 

 مستودع
الرياض، المملكة 

  58,474,424 العربية السعودية

 

(2,135,297) 

 

56,339,127 

 

58,564,253 

         

 1,427,618,190  1,297,590,446  (52,856,206)  1,350,446,652 م2018ديسمبر  31كما في 
 

 م2017ديسمبر  31  

 القيمة العادلة   الدفتريةالقيم   المتراكماالستهالك   التكلفة  الموقع الفئة

 مركز توزيع
الرياض، المملكة 

  393,764,675 العربية السعودية

 

12,761,667 

 

381,003,008  

 

458,160,000 

 مركز تسوق
جدة، المملكة العربية 

  362,193,837 السعودية

 

5,085,868 

 

357,107,969  

 

364,690,000 

 مستودع
جبل علي، اإلمارات 

  227,224,834 العربية المتحدة

 

13,525,288 

 

213,699,546  

 

252,313,600 

 مقر تجاري
الرياض، المملكة 

  168,537,563 العربية السعودية

 

1,306,400 

 

167,231,163  

 

171,900,000 

 مركز تسوق
العربية جدة، المملكة 

  139,804,667 السعودية

 

1,782,360 

 

138,022,307  

 

139,352,500 

 مستودع
الرياض، المملكة 

  58,474,424 العربية السعودية

 

1,532,343 

 

56,942,081  

 

59,621,000 

 1,446,037,100   1,314,006,074   35,993,926   1,350,000,000 م2017ديسمبر  31كما في 
 

االستثمارية في المملكة العربية السعودية مملوكة بشكل قانوني من قبل شركة الراجحي للتطوير، وهي إن العقارات 

شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة األم. باإلضافة إلى ذلك، فإن العقارات في اإلمارات العربية المتحدة مملوكة بشكل 

  كة بالكامل للشركة وموضوعة تحت تصرفها.، شركة تابعة مملو3قانوني من قبل شركة المخازن المتميزة 
 

 يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية سنوياً بواسطة مقيمين عقاريين مؤهلين مستقلين.
 

 فيما يلي المبالغ المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة بخصوص العقارات االستثمارية: -1

  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر  31في 

 م2018

مارس  1للفترة من  
 31م إلى 2017

 م2017ديسمبر 
 79.982.006  99,956,741  إيرادات إيجار 

تكلفة اإليرادات المسجلة ضمن المصروفات العمومية 
 (20,071,755)  واإلدارية األخرى

 
 (14,647,946) 

     
  79,884,986  65,334,060 

 



 شركة الراجحي المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
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 العقارات االستثمارية )يتبع( 7
 

 لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء تستحق كما يلي:إن الحد األدنى  -2

 

  

ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

     

 100,877,368  99,191,887  خالل سنة واحدة

 333,977,953  366,908,277  أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 276,925,191  266,097,747  سنوات 5أكثر من 

  732,197,912  711,780,512 

 االستثمارات 8
 

 فيما يلي ملخصاً باالستثمارات:

 
ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر  31 

 م2017

 مارس  1 

 م2017

      

استثمارات في صناديق مشتركة محتفظ بها بالقيمة 
 860,918,128 (1-8العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح 

 

1,033,846,049 

 

530,780,570 

 440,000  440,000  440,000 أسهم

 861,358,128  1,034,286,049  531,220,570 

      متداولة

 --  --  300.875.539 (2-8)إيضاح  وديعة قصيرة األجل

 1.162.667  1.034.286.049  531.220.570 

 

 الصناديق االستثمارية:يعرض الجدول أدناه ملخصاً لالستثمارات في  8-1

  

ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر  31 

 م2017

 مارس  1 

 م2017

       متداولة

 322,011,540  569,479,468  412,665,650  صندوق الراجحي للسلع

 --  --  97,196,665  صندوق الراجحي ريت

 50,869,960  5,075,320  5,134,400  صندوق الراجحي للصكوك

الراجحي ألسهم الشرق األوسط وشمال صندوق 

 4,310,600  أفريقيا

 

4,143,365 

 

4,311,670 

 75,000,000  54,836,027  --  صندوق الراجحي العقاري األوروبي

 60,435,000  58,071,334  --  صندوق الراجحي للدخل العقاري

 18,152,400  --  --  صندوق الراجحي لألسهم السعودية

  519,307,315  691,605,514  530,780,570 

       غير متداولة

 --  342,240,535  341,610,813  صندوق اإلنماء مكة العقاري

       

  860,918,128  1,033,846,049  530,780,570 
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 )يتبع( االستثمارات 8

 
م. إن فترة الوديعة هي ستة 2018مليون لاير سعودي تم إيداعها خالل عام  300قصيرة األجل بمبلغ مرابحة تمثل  8-1

 أشهر وتحمل هامش ربح وفقاً للمعدالت التجارية السائدة في السوق. وفيما يلي تسوية القيمة الدفترية:

 

  

ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر  31 

 م2017

 مارس  1 

 م2017

 --  --  305.532.083  إجمالي الوديعة قصيرة األجل

 --  --  (5.532.083)  ناقصاً: ربح غير مكتسب

 --  --  300.000.000  أصل المبلغ القائم

 --  --  875.539  ربح مستحق على أصل المبلغ القائم

  300.875.539  --  -- 

 

 قرض الموظف 9
 

 التنفيذي الرئيسي بالشركة.  سؤولهذا القرض يمثل قرض غير محمل بربح مقدم إلى الم
 

 
ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر  31 

 م2017

 مارس  1 

 م2017

 3,201,750  1,758,000  1,758,000 غير متداولة 

 4,710,750  4,710,750  -- متداولة 

 1,758,000  6,468,750  7,912,500 

 

 النقد وما في حكمه 10
 

 يتضمن النقد وما في حكمه النقد لدى البنك في الحسابات الجارية.
 

 ذمم مديني المرابحة 11
 

 :مديني المرابحةفيما يلي ذمم 

 

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 مارس 1 

 م2017

 383,721,767  434,547,940  390,972,259 إجمالي ذمم مديني المرابحة

 (19,559,736)  (18,995,506)  (15,914,909) ناقصاً: الربح غير المحقق

 364,162,031  415,552,434  375,057,350 أصل الدين القائم

 12,381,892  9,586,514  8,961,285 الربح المستحق على المبلغ القائم

ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة االئتمانية لذمم 

 (40,684) (2-11مديني المرابحة )إيضاح 

 

(29,779) 

 

-- 

 383,977,951  425,109,169  376,543,923 

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 375.1أصل مبلغ قائم قدره م، لدى ذمم مديني المرابحة 2018ديسمبر  31كما في 

م: من 2017ديسمبر  31شهراً ) 12إلى  3مليون لاير سعودي( بفترة استحقاق أصلية تتراوح من  415.6م: 2017

 %9.60إلى  %3.30شهراً(. باإلضافة إلى ذلك، تحمل ذمم مديني المرابحة معدالت ربح تتراوح من  12إلى  3

م، يبلغ الربح المستحق من ذمم مديني 2018ديسمبر  31(. كما في %9.00إلى  %3.90م: 2017 ديسمبر 31)

 مليون لاير سعودي(. 9.6م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 9.0المرابحة 
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 ذمم مديني مرابحة )يتبع( 11
 

 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص ذمم مديني المرابحة: 11-1

 

للسنة المنتهية 

ديسمبر  31في 

 م2018

 1للفترة من  

م 2017مارس 

ديسمبر  31إلى 

 م2017

 --  29,779 في بداية السنة/ الفترة

 29,779  10,905 المحمل للسنة/للفتر

 29,779  40,684 في نهاية السنة/ الفترة

 

 الرئيسية للشركة:يعرض الجدول أدناه ملخصاً لذمم مديني المرابحة حسب قطاعات العمل  11-2

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 مارس 1  

 م2017

 126,519,480   102,306,932  -- عمالء الشركات

 250,024,443   322,832,016  384,018,635 عمالء البيع بالتجزئة

       

 384,018,635  425,138,948   376,543,923 

  

 اإليرادات المستحقة 12

 

ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 مارس 1 

 م2017

 19,106,676  10,799,649  17,796,231 (2-23أتعاب إدارة الصندوق )إيضاح 

 1,227,606  3,050,818  1,552,649 أخرى

      

 19,348,880  13,850,467  20,334,282 
 

 الدفعات المقدمة والمدفوعات مقدًما والذمم المدينة األخرى 13
 

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 مارس 1 

 م2017

 --  --  20,058,191 إجمالي اإليجارات المستحقة

ناقصاً: مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االئتمان 

 (3,303,202) (1-13)إيضاح 

 

-- 

 

-- 

 --  --  16,754,989 صافي اإليجارات المستحقة

لالستثمار دفعة مقدمة لالستثمار في صندوق الراجحي 

 2.000.000 (2-23العقاري )"ريت"( )إيضاح 

 

112,646,490 

 

-- 

 --  --  4,931,808 (2-23مستحقات من ريت )إيضاح 

 --  40,900  3.140.514 (2-23مستحق من الشركة األم )إيضاح 

 6,784,936  3,865,461  3,584,852 مدفوعات مقدمة

 465,611  259,065  481,215 سلف الموظفين

 77,233  172,075  1.130.866 أخرى

      

 32,024,244  116,983,991  7,327,780 
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 الدفعات مقدمة والمدفوعات مقدًما والذمم المدينة األخرى )يتبع( 13
 

 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االئتمان فيما يتعلق بمستحقات اإليجار: 13-1

 

للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31

 م2018

مارس  1للفترة من  

 31م إلى 2017

 م2017ديسمبر 

 --  -- في بداية السنة/ الفترة

 --  3,303,202 المحمل للسنة/للفتر

    

 --  3,303,202 في نهاية السنة/ الفترة

 

 التزامات منافع الموظفين 14
 

 منافع الموظفين:فيما يلي بيان بالحركة في التزامات  14-1

  

للسنة المنتهية 

ديسمبر  31في 

 م2018

مارس  1للفترة من  

 31م إلى 2017

 م2017ديسمبر 

 36,700,202  38,241,303  في بداية السنة/ الفترة

 3,948,261  4,600,131  تكلفة الخدمة الحالية

 150,518  1,388,000  تكلفة التمويل

 4,098,779  5,988,131  الخسارةالمبلغ المسجل في قائمة الربح أو 

 (2,557,698)  (3,650,564)  منافع مدفوعة خالل السنة / الفترة

     

 38,241,303  40,578,870  في نهاية السنة/ الفترة

 

 االفتراضات االكتوارية االساسية 14-2

  

ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر  31 

 م2017

 %4.00  %4.70  معدل الخصم

 %2.50  %4.00  الرواتب المستقبليةزيادات 

     معدل الدوران: 

 %31.25  %31.25  25 - 18العمر من  -

 %25.00  %25.00  30 - 26العمر من  -

 %12.50  %12.50  50 - 31العمر من  -

 %6.25  %6.25  59 - 51العمر من  -

 

 معدل الخصم 

 

"منافع  19الحالية للمنافع المخططة. وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  تم استخدام هذا المعدل لحساب القيمة االكتوارية

ً لعائدات السوق من سندات الشركات  الموظفين"، يتم تحديد المعدل المستخدم لخصم التزامات منافع الموظفين وفقا

داولها حكومة ت التي تتعالية الجودة في نهاية فترة التقرير. وفي حالة الشركة، يتم استنباط معدل الخصم وفقاً للسندا

المملكة العربية السعودية المدرجة بالدوالر األمريكي ذات االستحقاق الثابت بفترة مقدرة من التزامات منافع الموظفين. 

 سنة. 9.9إن متوسط فترة التزامات منافع الموظفين كانت 

 

 زيادة الرواتب

 

طويل األجل وهو يتماشى بشكل عام مع مؤشر معدل  كمعدل ارتفاع الرواتب %4تم افتراض ارتفاع الرواتب بنسبة 

 زيادة الرواتب في المنطقة.
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 التزامات منافع الموظفين )يتبع( 14
 

 االفتراضات االكتوارية االساسية )يتبع( 14-2

 

 معدل الدوران

 

يستند افتراض معدل الدوران على افتراضات السنة السابقة لمعدالت التناقص والتي اُخذت باالعتبار كذلك لتتماشى 

 مع معدالت التناقص الفعلية للسنة السابقة. 

 

ة تإن التغيرات المحتملة بصورة معقولة إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات العالقة، مع بقاء االفتراضات األخرى ثاب 14-3

 ستؤثر على التزامات منافع الموظفين كما يلي:

 

 

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

     معدل الخصم

 (2,910,000)   (3,208,000)    ٪1زيادة بنسبة 

  3,368,000    3,713,000   %1نقص بنسبة 

     زيادات الرواتب المستقبلية

  3,385,000    3,702,000   %1زيادة بنسبة 

 (2,977,000)   (3,257,000)   %1نقص بنسبة 

     معدل الدوران

  104,000   (211,000)   %20زيادة بنسبة 

 (202,000)    176,000   %20نقص بنسبة 

 

 

 المخاطر المرتبطة بخطط المنافع المحددة 14-4

 

 مخاطر األقدمية

 

تنشأ المخاطر عندما يكون عمر المتقاعد أطول من المتوقع. تقاس هذه المخاطر وفقاً لمستوى الخطة على العدد الكلي 

 للمتقاعدين.  

 

 مخاطر زيادة الرواتب

  

النوع األكثر شيوًعا من مكافآت التقاعد هو النوع الذي ترتبط به المكافأة مع الراتب النهائي. تنشأ المخاطر عندما 

 الزيادة في الرواتب أعلى من المتوقع وبالتالي تؤثر على المطلوبات.  تكون 

 

 القروض 15

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

مارس  1 

 م2017

      

 --  400,000,000  -- القروض

 --  2,700,000  -- مصروف عمولة خاصة مستحقة

 --  402,700,000  -- 

 

م، حصلت الشركة على تمويل مرابحة قصير األجل بمبلغ 2017ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1خالل الفترة من 

سنوياً. لم يكن هناك اي تعهدات قرض  %2.7مليون لاير سعودي من الشركة األم بمعدل عمولة خاصة يبلغ  400

 م.2018مرفقة لتسهيل التمويل أعاله. قامت الشركة بسداد القرض بالكامل خالل سنة 

 



 شركة الراجحي المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 ى والمستحقاتالذمم الدائنة األخر 16
 

  

ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 مارس 1 

 م2017 

       

 55,639,324  58,410,433  20,701,401  (1-16مستحقات إلى األعمال الخيرية )إيضاح 

 --  19,937,511  21,787,320  مكافآت موظفين

 2,966,959  1,297,430  2,478,985  اشتراكات

 --  2,000,000  2,000,000  إيجار مستحق

 --  --  1,885,223  ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 8,824,530  1,837,624  14,307,148  إيرادات إيجارات غير محصلة

 --  90,344  660,917  (2-23مستحق إلى الشركة األم )إيضاح 

 11,215,025  7,877,437  13,557,516  أخرى

  77,378,510  91,450,779  78,645,838 

 

وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية بالشركة، والمطبقة من قبل اإلدارة، يتم استبعاد العموالت المكتسبة المتعلقة  16-1

بعموالت خدمات الوساطة الخاصة ببعض األسهم المحددة، والمستلمة من قبل الشركة من احتساب ربح الفترة/السنة 

 ح بها. فيما يلي بيان بالحركة في المستحق لألعمال الخيرية: وتقيد تحت بند مستحق لألعمال الخيرية المصر

 

للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31

 م2018

 1للفترة من  

م 2017مارس 

ديسمبر  31إلى 

 م2017

    

 55,639,324  58,410,433 في بداية السنة/ الفترة

 5,560,541  15,414 صافي إضافات خالل السنة/الفترة

 (2,789,432)  (37,724,445) السنة/الفترةالمدفوع خالل 

 58,410,433  20,701,401 في نهاية السنة/ الفترة

 

 زكاة مستحقة -المستحق إلى طرف ذو عالقة  17
 

ال تقدم الشركة إقرار زكوي منفصل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( حيث تقدم الشركة األم إقرار زكوي 

موحد/منفصل استناداً إلى وعاءها الزكوي الموحد وتقوم بتسوية التزام الزكاة بموجبه مع الهيئة. وعليه، ال يتعين على 

 الشركة القيام بإجراء أي مدفوعات للهيئة.

 

 فيما يلي بيان بالحركة في الزكاة المستحقة: 17-1

 

للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31

 م2018

 1للفترة من  

م 2017مارس 

ديسمبر  31إلى 

 م2017

    

 22,552,171  7,836,551 في بداية السنة/ الفترة

 7,836,551  10,556,714 (2-17المحمل للسنة/للفترة )إيضاح 

 (22,552,171)  (7,836,551) السنة/الفترةالمدفوع خالل 

 7,836,551  10,556,714 في نهاية السنة/ الفترة
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 زكاة مستحقة )يتبع( -المستحق إلى طرف ذو عالقة  17
 

ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1لاير سعودي )للفترة من  10.556.714بلغت الزكاة المحملة للسنة الحالية  17-2

 لاير سعودي(. تتمثل الزكاة المحملة موقف الشركة من الزكاة الموزعة من الشركة األم.  7.836.551م: 2017

 

 المخصصات  18
 

د والتي قد تؤدي إلى نتائج ليست في صالح الشركة. وتعتقتتعلق المخصصات بحاالت التقاضي القائمة ضد الشركة 

 اإلدارة أن نتائج حاالت التقاضي القائمة لن تتجاوز قيمة المخصصات.

 

 إن الحركة في المخصصات كما يلي:

 

للسنة المنتهية 

ديسمبر  31في 

 م2018

 
 1للفترة من 

م 2017مارس 

ديسمبر  31إلى 

 م2017

    

 12,442,182  10,728,972 في بداية السنة/ الفترة

 (1,713,210)  (1,000,000) عكس خالل السنة

 10,728,972  9,728,972 في نهاية السنة/ الفترة

 

 رأس المال 19
 

  

ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 مارس 1 

 م2017 

       

 50,000,000  50,000,000  50,000,000  عدد األسهم العادية

 500,000,000  500,000,000  500,000,000  أسهم عادية )مبلغ(

  

 

هـ 1438جمادى الثاني  3تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة اعتباراً من  19-1

م(. وعند تغيير الوضع النظامي، قامت الشركة بموافقة مجلس اإلدارة، بتغيير عدد أسهمها 2017مارس  1)الموافق 

لاير سعودي التوالي. وفي السابق، تم  10لى و لاير سعودي ع 50.000.000العادية وقيمة كل سهم عادي بقيمة 

 لاير سعودي لكل سهم.  5.000سهم بقيمة  100.000تقسيم رأس المال إلى 

 

م 2018ديسمبر  31إن رأس مال الشركة كان مملوك بالكامل من قبل مؤسسة الراجحي المصرفية لالستثمار كما في 

 م.2017مارس  1م و2017ديسمبر  31و

  



 شركة الراجحي المالية
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 العمومية واإلدارية األخرىالمصروفات  20
 

  

للسنة المنتهية 

ديسمبر  31في 

 م2018

 1للفترة من  

م 2017مارس 

  ديسمبر 31إلى 

 م2017

     

 3,619,011  4,335,840  دعم تقنية معلومات

  1,310,409   3,595,294  أتعاب مهنية

 3,267,996  3,221,451  تراخيص تقنية معلومات

 1,419,706  2,062,554  اشتراكات

 840,696  1,439,325  مرافق عامة

 977,378  1,258,753  مصروفات نظافة

 969,321  1,022,087  اتصاالت

 790,000  919,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 637,210  664,795  تأمينات التعويضات المهنية

 290,000  400,000  أتعاب الهيئة الشرعية

 333,817  349,525  أتعاب تنظيمية

 200,378  283,670  سفر ألغراض العمل وترفيه

 109,995  194,491  تعويض العميل عن خسائر تشغيل

 459,810  83,671  صيانة وإصالح

 288,235  952,061  أخرى

  20,782,517  15,513,962 

 القيم العادلة –األدوات المالية  21
 

 المالية قياسات القيمة العادلة لألدوات 21-1

 

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 

بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. ويتضمن تعريف القيمة العادلة افتراضات أن عمليات الشركة مستمرة وال 

 عمليات ماديًا أو إجراء معاملة بشروط مجحفة.توجد نية أو متطلبات لتقليص حجم ال

 

وتعتبر األداة المالية متداولة في سوق نشط إذا كانت األسعار المتداولة متاحة بشكل دوري وبسهولة من سمسار أو 

وسيط أو مجموعة صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية. وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلية التي تحدث 

 ظام على أساس تجاري.بانت

 

وعند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة البيانات القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى 

 مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

 

المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول األسعار  : 1المستوى 

 إليها في تاريخ القياس.

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام  1مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  :2المستوى 

 قة من األسعار(.بصورة مباشرة )األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشت

مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة  :3المستوى 

 للمالحظة(.

يظهر الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في 

لقيمة العادلة لألدوات المالية. وال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية النظام المتدرج ل

 التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
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 لألدوات المالية )يتبع(قياسات القيمة العادلة  21-1

 القيم العادلة  القيمة الدفتريةالتصنيف المحاسبي و 

 

القيمة العادلة من 

خالل الربح أو 

 الخسارة

القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي التكلفة المطفأة الشامل اآلخر

          م2018ديسمبر  31
          

          الموجودات المالية
          

الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة 
          العادلة

 861,358,128 342,050,813 422,110,650 97,196,665  861,358,128 -- -- 861,358,128 استثمارات
          

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة 
          العادلة

 -- -- -- --  59,194,115 59,194,115 -- -- النقد وما في حكمه

 -- -- -- --  300.875.539 300.875.539 -- -- استثمارات

 -- -- -- --  383.977.951 383.977.951 -- -- ذمم مديني المرابحة

 -- -- -- --  1,758,000 1,758,000 -- -- قرض موظف

 -- -- -- --  19,348,880 19,348,880 -- -- إيرادات مستحقة

 -- -- -- --  28,439,392 28,439,392 -- -- دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

          

 861,358,128 -- 793,593,877 1,654,952,005  97,196,665 422,110,650 342,050,813 861,358,128 

          المطلوبات المالية 
          

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة 
          العادلة

 -- -- -- --  40,484,918 40,484,918 -- -- ذمم دائنة أخرى ومستحقات
          

 -- -- 40,484,918 40,484,918  -- -- -- -- 
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 لألدوات المالية )يتبع(قياسات القيمة العادلة  21-1

 القيم العادلة  القيمة الدفتريةالتصنيف المحاسبي و 

 

القيمة العادلة من 

خالل الربح أو 

 الخسارة

القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي التكلفة المطفأة الشامل اآلخر
          

          م2017ديسمبر  31
          

          الموجودات المالية

          

          الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

 1,034,286,049 342,680,535 691,605,514 -  1,034,286,049 -- -- 1,034,286,049 استثمارات
          

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة 
          العادلة

 -- -- -- --  79,180,615 79,180,615 -- -- النقد وما في حكمه

 -- -- -- --  425,109,169 425,109,169 -- -- ذمم مديني عقود المرابحة

 -- -- -- --  6,468,750 6,468,750 -- -- قرض موظف

 -- -- -- --  13,850,467 13,850,467 -- -- إيرادات مستحقة

 -- -- -- --  113,118,530 113,118,530 -- -- دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
          

 1,034,286,049 -- 637,727,531 1,672,013,580  -- 691,605,514 342,680,535 1,034,286,049 

          مطلوبات مالية 
          

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة 
          العادلة

 -- -- -- --  402,700,000 402,700,000 -- -- القروض

 -- -- -- --  31,202,722 31,202,722 -- -- ذمم دائنة أخرى ومستحقات

          

 -- -- 433,902,722 433,902,722  -- -- -- -- 
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 أساليب التقييم العادل 21-2

 

تتضمن صناديق استثمارية  2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة ضمن المستوى 

 والتي يتم تحديد قيمها العادلة استناداً إلى خخر صافي قيمة موجودات مسجلة كما في تاريخ التقرير.

 

تتضمن أدوات حقوق ملكية  3دلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة ضمن المستوى الموجودات المالية بالقيمة العا

 بالتكلفة وصندوق استثماري غير متداول. 

 

 تحويالت القيمة العادلة 21-3

 

 خالل فترات التقرير. 2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

 

 إدارة المخاطر المالية 22
 

يتمثل هدف الشركة عند إدارة المخاطر في إنشاء وحماية قيمة المساهمين. المخاطر هي جزء كامن في أنشطة الشركة 

إدارتها من خالل عملية تحديد طبيعتها والقياس والرصد المستمر، حسب حدود المخاطر وعناصر الرقابة  ويتم

 لمستمرة للشركة.األخرى. إن عملية إدارة المخاطر هي هامة بالنسبة للربحية ا

 

يختص أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الشاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر بالشركة واإلشراف عليه. إن 

سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط 

الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك 

التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة 

 تزاماتهم.بها إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللها يدرك جميع الموظفين أدوارهم وال
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:
 

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السوق -

 مخاطر السيولة -

 

 مخاطر االئتمان 22-1
 

مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

مالية. قامت الشركة بتحديد إجراءات إلدارة مخاطر االئتمان تشمل تقييم الجودة االئتمانية للعمالء وموافقات ائتمان 

 رسمية والحصول على ضمانات. 

 

 أدناه الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:يعرض الجدول 

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 مارس 1 

 م2017 

      

 77,986,492  79,180,616  59,194,115 النقد وما في حكمه

 376,543,923  425,138,948  84.018.6443 اإلجمالي –ذمم مديني المرابحة 

 --  --  300.875.539 استثمارات

 20,334,282  13,850,467  19,348,880 إيرادات مستحقة 

 7,912,500  6,468,750  1,758,000 قرض موظف

 542,844  113,118,530  31,742,594 اإلجمالي -دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 483,320,041  637,757,311  796,937,772 اإلجمالي
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 مخاطر االئتمان )يتبع( 22-1

 

ذو سمعة طيبة في المملكة العربية السعودية. إن الجزء  ومؤسسات ماليةيتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك 

بواسطة  A1الجوهري من األرصدة البنكية يتم إيداعه في الحساب الجاري وتحتفظ به الشركة األم ويتم تصنيفه 

 م.2018ديسمبر  31موديز كما في 

 

تحتفظ الشركة بأدوات حقوق الملكية للعمالء كضمانات مقابل ذمم مديني المرابحة والتي تقيد بالتكلفة المطفأة. تتم 

 مراقبة قيمة الضمانات بشكل منتظم من قبل الشركة للتأكد من أنها كافية لتغطية تعرض ذمم مديني عقود المرابحة.

  

المراقبة المستمرة لذمم مديني المرابحة، تطلب الشركة ضمانات إضافية في شكل طلب لهامش من خالل كجزء من 

 ويتم بعدها تصفية السهم. ٪135وطلب الهامش النهائي بنسبة  ٪150رفع طلب الهامش األول بنسبة 

  

 ديسمبر 31

 م2018 

 ديسمبر 31

 م2017 

    

  425,109,169 384,018,635  اإلجمالي -ذمم مديني المرابحة 

  948,891,556 839,862,831  القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل الذمم المدينة

 

 قياس مخاطر االئتمان

 

إن تقدير التعرض االئتماني ألغراض إدارة المخاطر يعد أمًرا معقدًا ويتطلب استخدام النماذج نظًرا لتفاوت التعرض 

مع التغيرات في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لذمم مديني عقود 

التقديرات فيما يتعلق باحتمال حدوث التعثر في السداد، ونسب الخسارة المرابحة ومستحقات اإليجار يستلزم مزيدًا من 

ام الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدن الئتماار طمخاس لشركة بقيام اتقوالمرتبطة وارتباطات التعثر بين العمالء. 

 السداد.  اض التعثر فيالمستمدة من احتمالية التعثر في السداد والتعرضات عند التعثر في السداد والخسارة بافتر

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان -الخسائر االئتمانية المتوقعة  أ(

 

لتحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالية زادت بشكل جوهري منذ اثباتها األولي، تأخذ الشركة 

 باالعتبار المعلومات المعقولة والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. 

 

مات ذات النظرة التطلعية للمستقبل ويتم إجراؤه على أساس يتضمن تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان المعلو

سنوي لجميع األدوات المالية بما في ذلك تلك التي تعتبر ذات مخاطر ائتمان منخفضة من قبل الشركة. تتم مراقبة 

تها مالمعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى مالء

 من قبل الشركة.

 

 تحديد هيكل فترة احتمالية التعثر في السداد ب(

 

لتعرض المرابحة والمتوسط المرجح لذمم مديني يتم تحديد احتمالية التعثر في السداد الشهرية بناًء على حوادث تصفية 

ت المصفاة ضمن مجموع الخاص بها. في حالة حساب احتمالية التعثر في السداد، يتم أخذ القيمة اإلجمالية للحاال

المحافظ الشهرية. يتم حساب احتمالية التعثر في السداد السنوية باستخدام احتمالية التعثر في السداد الشهرية من خالل 

 طريقة معدل الحدين/ معدل البقاء.

 

لية التعثر في اتوظف الشركة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها وتحديد تقديرات العمر المتبقي الحتم

 السداد للتعرضات وكيفية توقع تغييرها نتيجة مرور الوقت.
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 مخاطر االئتمان )يتبع( 22-1
 

 قياس مخاطر االئتمان )يتبع( 

 

 تحديد هيكل فترة احتمالية التعثر في السداد )يتبع( ب(
 

( للحصول على Vasicekيتم تحديد احتمالية التعثر في السداد خالل الدورة باستخدام معكوس منهجية فاسيتشك )

احتمالية تعثر في السداد مستقرة خالل الدروة. يتم بعد ذلك معايرة احتمالية التعثر في السداد خالل الدورة لبيئة 

ام السداد مناسبة لدورة العمل الحالية. يتم تنفيذ ذلك باستخد االقتصاد الكلي الحالية للحصول على احتمالية تعثر في

النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي، مقابل بيانات أداء الناتج المحلي اإلجمالي التاريخية. تم يتم دراسة ثالثة 

درجة الناتج المحلي سيناريوهات وهي؛ خط األساس )الحالي( والتحسن )جيد( واالنكماش )األسوأ(. استناداً إلى 

( لسيناريو خط األساس. ويتم Zاإلجمالي، يتم الحصول على مسافة سيجما من الوسط في التوزيع الطبيعي )منحنى 

تحديد ذلك حسب القيم الذيل )ويشار إلى ذلك أيضا باسم المتوسط والذيل المحسوب لسيناريوهات العكس والتحسن(. 

اد لسيناريو خط األساس وسناريو االنكماش وسناريو التحسن، يتم تعديل قيمة من أجل حساب احتمالية التعثر في السد

احتمالية التعثر في السداد خالل الدروة من التوزيع الطبيعي باستخدام سيجما التي تم حسابها في وقت سابق والرباط 

خدام صيغة تباط لما سبق باستالمقرر لبازل للضوابط المعتمدة على التصنيف الداخلي لعمالء التجزئة. يتم حساب االر

 ارتباط بازل وفقًا لنهج بازل للضوابط المعتمدة على التصنيف الداخلي.

 

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري ج(
 

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي، تُراعي الشركة الحد األدنى 

، يعتبر ذلك زيادة جوهرية  ٪135غطية الضمان لذمم مديني المرابحة. إذا انخفضت قيمة الضمانات إلى أقل من لت

 في مخاطر االئتمان ويصنف العميل ضمن المرحلة الثانية. 

 

في حالة مستحقات اإليجار، تأخذ الشركة باعتبارها أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال 

يوًما إال في حالة النقض. يتم تحديد أيام التأخر في السداد  30جاوز عندما يكون المستحق متأخر السداد ألكثر من يت

من خالل حساب األيام منذ أقدم تاريخ استحقاق انقضى فيما يتعلق بالسداد الكامل الذي لم يتم استالمه.  يتم تحديد 

 ة سماح قد تكون متاحة للمستأجر.تواريخ االستحقاق دون األخذ باالعتبار أي فتر

 

تقوم الشررررررركة بمراقبة مدى كفاءة المعايير المسررررررتخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق 

 المراجعات الدورية لتأكيد أن:

 

 المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد. •

 ال تتماشى المعايير مع المرحلة الزمنية عندما تصبح الموجودات متأخرة السداد لثالثين يوًما. •
 

استنادًا إلى منهجية االنخفاض في  3والمرحلة  2والمرحلة  1تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المرحلة 

 القيمة المطبقة، كما هو مبين أدناه:
 

بة لألدوات1المرحلة  المالية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ إثباتها األولي ولم  : بالنسرررررر

تنخفض جودتها االئتمانية عند نشررأتها، تقوم الشررركة بإثبات مخصررص اسررتنادًا إلى الخسررائر االئتمانية المتوقعة على 

مخصررصررات االئتمان(. سرريتم  شررهًرا، ويتم احتسرراب الربح بالقيمة الدفترية اإلجمالية لألصررل )دون خصررم 12مدى 

 . 1تصنيف جميع الحسابات عند نشأتها كمرحلة 
 

: بالنسررربة لألدوات المالية التي تعرضرررت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ إثباتها األولي إال أنها لم 2المرحلة 

سررائر ثبات مخصررص الختنخفض جودتها االئتمانية )ال يوجد دليل موضرروعي لالنخفاض في القيمة(، تقوم الشررركة بإ

 االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. 
 

: بالنسبة لألدوات المالية التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها االئتمانية )يوجد دليل موضوعي لالنخفاض 3المرحلة 

تحديد التعثر  ةفي القيمة في تاريخ التقرير(، تقوم الشركة بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. إن عملي

 .3في السداد يتم استخدامها كمرحلة 
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 مخاطر االئتمان )يتبع( 22-1
 

 قياس مخاطر االئتمان )يتبع(  
 

 تعريف "التعثر في السداد" د(

 تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما: 

  بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل، دون قيام الشركة باللجوء يكون هناك احتمال بعدم قيام المقترض

 إلى اإلجراءات مثل تحصيل الضمان، أو

  يوًما. 180تكون مستحقات اإليجار متأخرة ألكثر من 

 

 إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل هـ(

 مستقبلية في كال التقييمين الذين تجريهما حول ما إذا كانت مخاطرتقوم الشركة بإدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة ال

االئتمان لألداة قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وقيامها بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. بناًء على 

( االنكماش )األسوأما سبق، تقوم الشركة بصياغة ثالثة سيناريوهات وهي؛ خط األساس )الحالي( والتحسن )جيد( و

لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة. تتضمن المعلومات الخارجية بيانات اقتصادية لنمو الناتج المحلي 

 اإلجمالي الحالي، مقابل بيانات أداء الناتج المحلي اإلجمالي التاريخية.

 

علومات التي تستخدمها الشركة ألغراض أخرى. تمثل تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر ترجيًحا وتتماشى مع الم

 السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً.
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة و(

تم حساب السيناريو المتوقع للخسائر االئتمانية المتوقعة مع األخذ في االعتبار ثالثة سيناريوهات مختلفة وهي خط 

والتحسن واالنكماش. إن المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل تقديرات المخاطر األساس 

 أدناه:
 

 احتمالية التعثر في السداد، -1

 الخسارة بافتراض التعثر في السداد، -2

 التعرضات عند التعثر في السداد. -3
 

تستمد هذه المعايير عموما من نماذج إحصائية تم تطويرها داخليا وبيانات تاريخية أخرى. ويتم تعديلها لتعكس 

 المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل كما هو مبين أعاله.

 

ج اإلحصائية النماذإن تقديرات احتمالية التعثر في السداد هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حسابها على أساس 

 كما هو محدد أعاله في )ب(.
 

الخسارة بافتراض التعثر في السداد تمثل حجم الخسارة المرجحة إذا كان هناك تعثر في السداد. تتكون محفظة الشركة 

من أربعة أنواع مختلفة من تغطية المحفظة )كضمانات( والمركز النقدي. تشمل األربعة أنواع المختلفة من تغطية 

وتغطية  ٪150إلى  ٪170، بين تغطية من  ٪200إلى  ٪170، بين تغطية من ٪200مانات تغطية أكثر من الض

. وتم تطبيق التخصيص لتغطية الضمانات أعاله. يتم تحديد الخسارة بافتراض التعثر في السداد الناتجة ٪150أقل من 

ظ شهرية. تم أخذ متوسط الخسارة بافتراض عن التعثر في السداد لكل حالة سوقية )مستقرة ومتقلبة( بموجب محاف

 ٪0.41التعثر في السداد على مدار الفترة للوصول إلى المتوسط المرجح للخسارة بافتراض التعثر في السداد بنسبة 

مع األخذ في االعتبار افتراض السوق الثابت، في حين تم أخذ متوسط الخسارة بافتراض التعثر في السداد على مدار 

نظًرا لحالة السوق المتقلبة.  ٪2.49وصول إلى المتوسط المرجح للخسارة بافتراض التعثر في السداد بنسبة الفترات لل

 ومع ذلك، بالنسبة لحسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم أخذ افتراض السوق الثابت من قبل الشركة.
 

 %50خسارة بافتراض التعثر في السداد بنسبة في حالة مستحقات اإليجار، تم استخدام توصيات الجهات التنظيمية لل

 لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

ند ع إن التعرضات عند التعثر في السداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر في السداد. تستمد الشركة التعرضات

 التعثر في السداد من التعرض الحالي للطرف المقابل بما في ذلك األرباح المستحقة.
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 قياس مخاطر االئتمان  
 

 مخصص الخسارة ز(

 

 ذمم مديني المرابحة( 1

 م2018ديسمبر  31 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهًرا 12مدى 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

مدى العمر غير 

 منخفضة 

 القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

مدى العمر 

 منخفضة 

 اإلجمالي القيمة االئتمانية 

 384,018,635 -- -- 384,018,635 إجمالي القيمة الدفترية

 (40,684) -- -- (40,684) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 383,977,951 -- -- 383,977,951 صافي القيمة الدفترية

 

 اإليجارات المستحقة( 2

     

 20,058,191 5,817,939 6,717,451 7,522,801 إجمالي القيمة الدفترية

 (3,303,202) (2,908,969) (377,024) (17,209) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 16,754,989 2,908,970 6,340,427 7,505,592 صافي القيمة الدفترية

 

 ( ذمم مديني المرابحة1

 م2017ديسمبر  31 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهًرا 12مدى 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

مدى العمر غير 

 منخفضة

 القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

مدى العمر 

 منخفضة

 اإلجمالي  االئتمانيةالقيمة 

 425,109,169 -- 139,185 424,969,984 القيمة الدفترية

 (29,779) -- (11) (29,768) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 425,079,390 -- 139,174 424,940,216 صافي القيمة الدفترية
 

 م، لم يكن هناك أي تعرض لمستحقات اإليجار.2017ديسمبر  31كما في 
 

م، كان التعرض لمخاطر االئتمان لذمم مديني المرابحة ومستحقات 2017ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31في 

 اإليجار حسب المنطقة الجغرافية يقتصر على المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة فقط.

 

 العميل كما يلي:كان التعرض لمخاطر االئتمان لذمم مديني المرابحة ومستحقات اإليجار حسب نوع 

  

ديسمبر  31 

 م2018

ديسمبر  31  

 م2017

 322,832,015  384,018,635  عمالء البيع بالتجزئة

 102,306,933  20,058,191  عمالء الشركات

  404,076,826  425,138,948 

 

م: 2017) مليون لاير سعودي 49.99م، بلغت القيمة الدفترية للعميل الرئيسي للشركة 2018ديسمبر  31في 

 مليون لاير سعودي(. 101.02
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 قياس مخاطر االئتمان )يتبع( 
 

ديني لذمم معند تحديد إمكانية استرداد ذمم مديني المرابحة، تأخذ الشركة في االعتبار أي تغيير في جودة االئتمان 

االئتمان وحتى نهاية فترة التقرير. إن تركيز مخاطر االئتمان محدود نظرا ألن قاعدة العمالء المرابحة من تاريخ منح 

 كبيرة وليست ذات صلة بالعميل الواحد.
 

 ال يوجد هناك ذمم مدينة منخفضة القيمة نظراً لعدم وجود ذمم مدينة متأخرة السداد.
  

الرصيد الختامي لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات يعرض الجدول أدناه تسويات من الرصيد االفتتاحي إلى 

 المالية:
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهًرا 12مدى 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 

 العمر غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 

 العمر منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 

 اإلجمالي

        ذمم مديني المرابحة

 29,779  --  11  29,768 في بداية السنة 

 10,905  --  (11)  10,916 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 40,684  --  --  40,684 في نهاية السنة
 

 م2017ديسمبر  31م إلى 2017مارس  1للفترة من  

 

الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة على 

 شهًرا 12مدى 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 

العمر غير 

 منخفضة

 القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على 

مدى العمر 

 منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 

 اإلجمالي

        ذمم مديني المرابحة

 --  --  --  -- في بداية الفترة 

 29,779  --  11  29,768 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 29,779  --  11  29,768 في نهاية الفترة

 

 م، لم يكن هناك أي تعرض لمستحقات اإليجار.2017ديسمبر  31كما في 

 

 مخاطر السوق  22-2

 

 مخاطر معدالت الربح

 

المخاطر الناتجة عن عدم تناسب معدل الربح المتغيرة مع تكلفة التمويل نتيجة للتغيرات في تمثل مخاطر معدل الربح 

أسعار العموالت السائدة في السوق. لدى الشركة معدل ثابت لذمم مديني ودائني عقود المرابحة، وبالتالي، فإن الشركة 

 غير معرضة لمخاطر معدل الربح.

 

 مخاطر العملة
 

المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. ال تمثل مخاطر العملة 

تتعرض الشركة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها. لم تقم الشركة بأية 

لسنة. وحيث أن سعر صرف الريـال السعودي تعامالت هامة بعمالت عدا الريـال السعودي، والدوالر األمريكي خالل ا

 مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة.
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 مخاطر األسعار

 

انت أسعار السوق، سواء كمخاطر األسعار هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في 

 تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.

 

إن الشركة معرضة لمخاطر األسعار فيما يتعلق باالستثمارات في الصناديق االستثمارية. تقوم الشركة بالحد من 

 فظة االستثمارات لديها.مخاطر السوق عن طريق تنويع مح

 

إن التغير في صافي قيمة الموجودات لالستثمارات، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيؤثر على قائمة الربح 

 أو الخسارة كما هو مبين أدناه:

 نسبة التغير في صافي قيمة الموجودات

للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31

 م2018

مارس  1للفترة من 

 31م إلى 2017

 م2017ديسمبر 

   

+5 +25,965,366 +34,580,276 

+10 +51,930,732 +69,160,551 

 

 مخاطر السيولة 22-3

 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات 

الودائع، عادةً، لفترات قصيرة األجل وذلك إلدارة متطلبات السيولة بالشركة. إن جميع مرتبطة بأدوات مالية. تودع 

المطلوبات المالية للشركة الظاهرة في قائمة المركز المالي مستحقة السداد عند الطلب حسب العقد. تتم إدارة مخاطر 

 ات مناسبة من السيولة.السيولة على مستوى إدارة الصناديق االستثمارية من خالل الحفاظ على مستوي

 

 فيما يلي عملية إدارة السيولة للشركة:

 

التمويل اليومي، الذي تديره اإلدارة المالية لضمان تلبية المتطلبات ويشمل ذلك تجديد األموال عند استحقاقها أو  (أ

 استثمارها؛

 مراقبة نسبة السيولة مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ (ب

 قاقات الديون؛ وإدارة تركيز وملف استح (ج

 إدارة السيولة وعدم التطابق بين الموجودات والمطلوبات. (د

 

 يعرض الجدول أدناه تحليالً للمطلوبات المالية استناداً إلى التاريخ المتوقع للتحصيل أو التسوية:

 

 سنة 5 – 1 سنة 1إلى  0 اإلجمالي م2018ديسمبر  31

دون تاريخ 

 استحقاق محدد

     مشتقةمطلوبات مالية غير 

 -- -- 40,484,918 40,484,918 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

     

     م2017ديسمبر  31

     المطلوبات المالية غير المشتقة

 -- -- 31,202,722 31,202,722 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 -- -- 402,700,000 402,700,000 \التمويالت

     

  433,902,722 433,902,722 -- -- 
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تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من الشركة األم وشركاتها الشقيقة وبعض موظفي اإلدارة العليا. تتعامل الشركة 

خالل السياق االعتيادي لألنشطة مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين. يتضمن 

 يتبعون الرئيس التنفيذي بصورة مباشرة.  موظفو اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي والموظفين الذين

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 23-1

 

 فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يخص األنشطة الرئيسية للشركة:

 

 

 

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31

 م2018

 1للفترة من 

م 2017مارس 

ديسمبر  31إلى 

 م2017

    

مؤسسة الراجحي المصرفية 

 لالستثمار، الشركة األم

 3,619,011   4,335,840 مصروفات دعم تقنية معلومات

 3,253,540 3,084,248 إيجار مساحة مكاتب

 3,052,958 -- إيجار مراكز استثمارية

 (1,856,359) -- عكس اإليجار اإلضافي 

 3,010,000 8,250,000 أعباء تمويل على قروض

 435,883 378,000 أتعاب تحويالت

 400,000,000 ( 400,000,000) )المسدد من(/االستفادة من القروض

 468,920 1,271,490 ضريبة االستقطاع

المستحقة من االكتتاب العام أتعاب خدمات 

 -- 3,151,014 الشركة األم

 10,900 45,500 أخرى 

 790,000 919,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 5,352 14,888 أتعاب اجتماع مجلس اإلدارة

   

شركة الراجحي للخدمات 

 205,384 499,900 خدمات خارجية اإلدارية )شركة تابعة فرعية(

شركة وكالة تكافل الراجحي 

 2,648,387 2,895,383 تأمين )شركة تابعة فرعية(

    

 17,427 57,813 سفر بغرض العمل وتذاكر الفرسان، ملكية مشتركة

    

 697.218 794.244 التزامات منافع الموظفين موظفي اإلدارة العليا

 4,278,393 5,944,044 رواتب  

 2,144,427 2,926,869 مخصصات 

 9,040,694 6,982,490 عالوات سنوية ودورية 

    

بواسطة  جميع الصناديق المدارة

 49,860,269 73,886,163 دخل من خدمات إدارة األصول الشركة

    

الراجحي ريت، صندوق مدار 

 112,646,490 (110,646,490) ريتإلى دفعة مقدمة  بواسطة الشركة

 -- 1.467.405 مصروفات متكبدة نيابة عن ريت 
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 أطراف ذات عالقةرصيد  23-2
 

 فيما يلي الرصيد الهام الناتج من المعامالت مع أطراف ذات عالقة:
 

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

     

مؤسسة الراجحي المصرفية 

 لالستثمار، الشركة األم 

المستحقة االكتتاب العام أتعاب خدمات 

 2,748,450 الشركة األممن 

 

-- 

 30,000  126,000 أتعاب تحويالت

 10,900  266,064 أخرى

 40,900  3.140.514 (13مستحق من الشركة األم )إيضاح  

 
     

 15,750  618,340 أتعاب أمين الحفظ 

 74,594  42,577 ضريبة االستقطاع 

 90,344  660,917 (16مستحق إلى الشركة األم )إيضاح  

     

زكاة  -مستحق إلى طرف ذو عالقة  

 10,556,714 (17مستحقة )إيضاح 

 

7,836,551 
     

 402,700,000  -- (15قروض )إيضاح  
     

صندوق الراجحي لالستثمار 

 2,000,000 ريتإلى دفعة مقدمة  العقاري )ريت(

 

112,646,490 

 --  4.931.808 مستحق من ريت 

     

بواسطة جميع الصناديق المدارة 

 17,796,231 أتعاب إدارة مستحقة الشركة

 

10,799,649 

     

 948,000  919,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

     

 3,467,333  4,261,577 التزامات منافع الموظفين موظفي اإلدارة العليا

 9,040,694  6,982,490 عالوات سنوية ودورية 

 6,468,750  1,758,000 قرض موظف 
 

 التعهدات وااللتزامات الرأسمالية 24
 

م: 2017لاير سعودي ) 6.304.907م، لدى الشركة ارتباطات رأسمالية بقيمة 2018ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي(. 616.313

 

إن الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي تكون الشركة فيها 

 كمستأجر هي كما يلي: 

  

ديسمبر  31 

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 254,204  648,993  خالل سنة واحدة

 933,946  601,292  أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

  1,250,285  1,188,150 
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ديسمبر  31لاير سعودي ) ارملي 4م، كانت الشركة تحتفظ بحسابات نقدية لعمالء بمبلغ 2018ديسمبر  31في 

لاير سعودي( ليتم استخدامها في االستثمارات نيابة عن العمالء. وتماشياً مع سياستها المحاسبية، ال  ارملي 4م: 2017

 تُدرج هذه األرصدة في القوائم المالية للشركة نظراً ألن الشركة تحتفظ بها بصفة استئمانيه.

 

 أصول تخضع لإلدارة 26
 

 31مليار لاير سعودي كما في  41يابة عن عمالئها تبلغ تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية وصناديق استثمارية ن

ً مع سياستها المحاسبية، ال تُدرج هذه  27م: 2017ديسمبر  31م )2018ديسمبر  مليار لاير سعودي(. وتماشيا

 األرصدة في القوائم المالية للشركة نظراً ألن الشركة تحتفظ بها بصفة استئمانيه.

 

 كفاية رأس المال  27
 

ديسمبر  30هـ )الموافق 1434صفر  17السوق المالية قواعد الكفاية المالية )"القواعد"( بتاريخ أصدرت هيئة 

م(. ووفقاً لهذه القواعد، حددت هيئة السوق المالية اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس 2012

منهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس المال ومنهجية حسابها وفقاً لما نصت عليه القواعد. وفقاً لهذه ال

 مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما يلي:

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م2017

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

    قاعدة رأس المال:

 2,453,141  2,818,063 الشريحة األولى لرأس المال

 876  -- الثانية لرأس المالالشريحة 

 2,454,017  2,818,063 اجمالي قاعدة راس المال
    

    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

 --  -- مخاطر السوق

 1,164,368  1,093,799 مخاطر االئتمان

 84,312  80,592 مخاطر العمليات

 1,248,680  1,174,391 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
    

    نسبة كفاية رأس المال:
    

 1.97  2.40 إجمالي نسبة الكفاية المالية )مرة(

    

 1,205,337  1,643,672 الفائض في رأس المال

 

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة من:

 

  واالحتياطيات بخالف احتياطي إعادة  من رأس المال تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة 1الشريحة

 من القواعد.  4التقييم وفقاً للمادة 

  من القواعد. 4من رأس المال تتكون من احتياطيات إعادة التقييم وفقاً للمادة  2الشريحة 

 

يتم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال المتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والتشغيل طبقا للمتطلبات المنصوص 

 عليها في الفصل الثالث من قواعد الكفاية المالية. 
 

ل عن إن الشركة ملزمة باالحتفاظ برأس مال كاٍف وفقاً لما تنص عليه القواعد. ويجب أالّ تقل نسبة كفاية رأس الما

1.  
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ً لما تتطلبه الركيزة الثالثة من قواعد الحيطة المالية على موقع الشركة  يجب اإلفصاح عن معلومات معينة وفقا

 اإللكتروني، ومع ذلك ال تخضع هذه المعلومات للمراجعة أو التدقيق من قِبل مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة.

 

ة عند إدارة كفاية رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق المالية تهدف اعمال الشرك

 وللحفاظ على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.

 

 تاريخ االعتماد 28
 

 م.2019 فبراير 10تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل إدارة شركة الراجحي المالية في 


