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 القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 عام  

 3بتاريخ  59تأسست شركة الراجحي المصرفية لالستثمار، شركة مساهمة سعودية، )"المصرف"(، وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي رقم م/

هـ 1407شوال  26( بتاريخ 245( من قـرار مجلس الـوزراء رقــم )6في الفقــرة )( ووفقــاً لما ورد 1987يونيو  29هـ )الموافـق 1407ذو القعدة 

 (.1987يونيو  23)الموافق 

 

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

 مصرف الراجحي

 1وحدة رقم  حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 ، المملكة العربية السعودية2743 -12263 -الرياض 

بنوك تتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه األساسي ووفقاً ألحكام نظام مراقبة ال

ابه أو لحساب الغير، من خالل شبكة الفروع يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية واالستثمارية لحس وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله.

كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة )يشار إليهم مجتمعين مع المصرف فيما  والشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

 "ب"(. 2بعد بالمجموعة( ويمتلك جميع أو غالبية حصص الملكية )انظر إيضاح 

 الهيئة الشرعية

التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية، قام المصرف منذ نشأته بتأسيس هيئة شرعية، لضمان خضوع أعمال المصرف 
 نظرت الهيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات الالزمة بشأنها. لموافقتها ورقابتها.

 
 يخضع المصرف األنظمة البنك المركزي السعودي. 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

 
 أسس اإلعداد (أ)

 

 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2021و 2022يونيو  30تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في 

 األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين."التقرير المالي  –

ا إلى جنب تقرأ جنبً ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن 

 .2021ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للمجموعة كما في 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  2021ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  وفقا

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى

ق السياسات يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبي

وعند إعداد هذه  وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمصاريف. ،واإليرادات ،والمطلوبات ،للموجوداتالمحاسبية والمبالغ المصرح عنها 

فإن االحكام الجوهرية التي نفذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من  الموجزة،القوائم المالية المرحلية الموحدة 

باستثناء المفصح عنه  2021ديسمبر  31ي القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في التقديرات تتضمن هي ذات السياسات المطبقة ف

 ."هـ"اداناه2 في اإليضاح

  تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي، باستثناء ما يذكر خالف ذلك. السعودي ويتمالموجزة الموحدة باللاير  المالية المرحليةتعرض القوائم 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة

 
 التوحيدأسس  (ب)

 
"ج"  2كور في اإليضاح تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما هو مذ

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية  المرحلية الموحدة الموجزة (.عة بـ "المجموعة" في هذه القوائم المالية م)يشار إليها مجت
يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع القوائم  للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

 الموجزة للمصرف. المالية المرحلية الموحدة

 بها عند: منشأة مستثمرتسيطر المجموعة على  إن الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة.

 ،)السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها  

 .التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها  

 .القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها 

ها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها، يأخذ المصرف أما في الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثل
 بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

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

 خرى، والحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األ 

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

غيرات في تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك ت
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيدها من التاريخ  الثالثة.واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة 

تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، في القوائم المالية المرحلية  الذي يتم فيه تحويل السيطرة من المجموعة.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة  ة اعتبارا من تاريخ الشراء الفعلي أو حتى تاريخ االستبعاد الفعلي، حسبما هو مالئم.الموحدة الموجز

  وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها: التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

  الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة،التوقف عن اثبات  

 ،التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة  

 '،التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية  

 ،إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم  

  استثمار محتفظ به،إثبات القيمة العادلة ألي  

 تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة، و  

 حسبما إعادة تصنيف حصة المجموعة من المكونات التي تم إثباتها سابقًا في الدخل الشامل األخر إلى  قائمة الدخل الموحدة أو األرباح المبقاة ،
 بعاد الموجودات أو المطلوبات ذا العالقة بصورة مباشرة.هو مالئم، وكما هو مطلوب فيما لو قامت المجموعة باست

إعداد يتم استبعاد األرصدة البينية بين شركات المجموعة وأي دخل ومصاريف غير محققة الناتجة من المعامالت البينية بين شركات المجموعة عند 
ة بنفس الطريقة كاألرباح غير المحققة، وذلك إلى الحد الذي ال يتوفر فيه يتم استبعاد الخسائر غير المحقق القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

 دليل على االنخفاض في القيمة.

يتوقف تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على مثل هذه  تتصرف إحدى الشركات التابعة للمجموعة كمدير صندوق للعديد من صناديق االستثمار.

تقييم إجمالي الحقوق االقتصادية للمجموعة في كل صندوق )التي تتكون من االستثمارات وأتعاب إدارة متوقعة(، الصناديق االستثمارية عادة على 

ونتيجة لذلك، تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل عن المستثمرين في جميع الحاالت، ولذا لم  وكذلك حقوق المستثمرين المتعلقة باستبعاد مدير الصندوق.

 المالية لهذه الصناديق.تقم بتوحيد القوائم 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة

 

 الشركات التابعة (ج)
 

 نسبة الملكية الشركات التابعة
 

 2022 2021  

شركة مساهمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل  %100 %100 المملكة العربية السعودية –شركة الراجحي المالية 

 ،واإلدارةرئيسي و/ أو لتقديم خدمات الوساطة المالية، والتغطية 

 واالستشارات والترتيبات والحفظ.

 –شركة الراجحي لإلدارة وتنمية الموارد البشرية 

 السعودية

المملكة العربية السعودية لتقديم شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في  100% 100%

 خدمات التوظيف.

 فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي. %100 % 100  الكويت –بنك الراجحي 

فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم جميع الخدمات  %100 %100 األردن –بنك الراجحي 

وتجارة المعادن الثمينة المالية والمصرفية واالستثمارية واستيراد 

واألحجار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي 

 المعمول به.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لدعم  %100 %100  ير العقاريةشركة تد

برامج التمويل العقاري للمصرف من خالل نقل واالحتفاظ بسندات 

لعقارات تحت اسمها نيابة عن المصرف، وتحصيل إيرادات بيع ملكية ا

بعض الممتلكات التي تباع من قبل المصرف، وتقديم خدمات 

االستشارات العقارية والهندسية، وتقديم خدمة توثيق وتسجيل العقارات، 

 واإلشراف على تقييم العقارات.

 ماليزيا –شركة الراجحي المحدودة 

 

مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية لعام  مصرف إسالمي 100% 100%

 ، منشأ ويعمل في ماليزيا.2013

شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل على  %100 %100 المملكة العربية السعودية –شركة إمكان للتمويل 

مشاريع تقدم التمويل االستهالكي المصغر، والتأجير التمويلي وتمويل ال

  الصغيرة والمتوسطة.

شركة  مساهمة مقفلة  مسجلة  في المملكة  العربية السعودية  تقدم   %100 %100 المملكة العربية السعودية –شركة توثيق 

تسجيل عقود التأجير التمويلي، لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء 

  التقاضي.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان بهدف إدارة  %100 %100  الراجحي لألسواق المالية المحدودة

 المعامالت المتعلقة بالخزينة نيابة عن المصرف.

مملوكة لمصرف الراجحي لغرض مزاولة  شركة مساهمة مقفلة %100 %100  شركة الحلول الرقمية العالمية )نيوليب(

الرقمية والتسويات األعمال الفنية في الخدمات المالية وأنظمة السداد 

 المالية والخدمات ذات الصلة.

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مملوكة بواسطة مصرف الراجحي  - %100 شركة إجادة للنظم المحدودة

لغرض تقديم انشطة مهنية وعلمية وتقنية والمعلومات وتحليل النظم 

  وخدمات استشارات لإلدارة العليا.
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 )تتمة( المحاسبية الهامةملخص السياسات 

 
 االستحواذ على شركة إجادة للنظم المحدودة (د)

 
، اكملت المجموعة اإلجراءات النظامية المتعلقة باالستحواذ على كامل أسهم شركة إجادة للنظم المحدودة )شركة سعودية ذات 2022فبراير  1في 

وهي خطوة استراتيجية لمصرف الراجحي  المملكة العربية السعودية والمنطقة.مسئولية محدودة( وهي شركة ريادية في خدمات تقنية المعلومات في 
يرجى الرجوع  كمجموعة كي يكون لديها المبادرات الالزمة  تجاه التحول الرقمي المالي وخدمة العمالء واألسوق من خالل تقديم حلول انظمة مبتكرة.

 عمال.لمزيد من التفاصيل حول عمليات تجميع األ 23إلى اإليضاح 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبقتها المجموعة (ه)
 

أو بعد ذلك التاريخ، والتي لم يكن  2022يناير  1طبقت المجموعة ألول مرة بعض المعايير والتعديالت التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير  جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. لها تأثير

 موعة.لكن ليس لها أثر على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمج 2022يسري العديد من التعديالت ألول مرة في عام  سارية المفعول بعد.
 

 ليس لها أي تأثيريعتبر اتباع المعايير أو التفسيرات أو التعديالت سارية المفعول اعتبارا من السنة الحالية ويتم تطبيقها من قبل المجموعة، ومع ذلك، 
:القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة، ما لم ينص على خالف ذلك أدناه على جوهري  

 

  البيان  تاريخ السريان
 معايير المحاسبة والتفسيرات

 والتعديالت

في  الفترات السنوية التي تبدأ
  2022 أبريل 1أو بعد 

، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد )19 -كوفيد(نتيجة لجائحة فيروس كورونا  
 هذه االمتيازات أشكاال متنوعة، بما في ذلك تأجيل سداد دفعات وتأجيل مدفوعات تتخذ

 ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديال على المعيار 2020اإليجار. في مايو 
 يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا 16الدولي للتقرير المالي رقم 

 .يعد تعديال لعقد اإليجار 19 -كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد
 

 ا لتمديدحاسبة الدولي تعديال إضافيً ، نشر مجلس معايير الم 2021مارس  31في 
. يمكن للمستأجرين اختيار  2022يونيو  30إلى  2021يونيو  30التاريخ من 

امتيازات اإليجار بنفس الطريقة التي يقومون بها إذا لم تكن تعديالت على  احتساب
كثير من الحاالت، ينتج عن ذلك احتساب االمتياز كمدفوعات إيجار  اإليجار. في

التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى حدوث  )الفترات (ة في الفترةمتغير
 .السداد المخفض

 تعديل على المعيار الدولي للتقرير 
 " -، "عقود اإليجار16المالي رقم 

 امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس
   - 19كوفيد

 
 الفترات السنوية التي تبدأ

 2022يناير  1في أو بعد 

 

 

 
 ، "تجميع األعمال" مرجعا3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ث د  تُح

 لإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير 3في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .متطلبات المحاسبة لتجميع المنشآت

 
، "العقارات واآلالت  16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ  "عداتوالم
بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجه  المستلمة من

منه. بدال من ذلك، سوف تقوم الشركة بإثبات متحصالت البيع هذه والتكلفة  المقصود
 .في قائمة الدخل ذات العالقة

 
 ، "المخصصات والمطلوبات 37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تدرجها الشركة عند تقييم ما إذا كان
  .العقد مسببا للخسارة

 
 1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى"، والمعيار الدولي للتقرير المالي"
 ، "الزراعة" واألمثلة 41، "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9رقم 

 ."، "عقود اإليجار 16التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  
 دودة النطاقعدد من التعديالت مح

 على المعيار الدولي للتقرير المالي
 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 3رقم 
 المحاسبة الدولي رقم ومعيار 16
 وبعض التحسينات السنوية 37

 على المعيار الدولي للتقرير المالي
 والمعيار الدولي للتقرير 1رقم 

 ومعيار المحاسبة 9المالي رقم 
 الدوليوالمعيار  41الدولي رقم 

 16للتقرير المالي رقم 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة

 
 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبقتها المجموعة (ه)
 
. 2023يناير  1التالية، والتي كانت سارية المفعول من فترات في أو بعد صدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على المعايير المحاسبية أ

.موعةالمجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه التعديالت وال تتوقع أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمج اختارت  
 

  البيان  تاريخ السريان
 معايير المحاسبة والتفسيرات

 والتعديالت

 مؤجل حتى الفترات
 المحاسبية التي ال تبدأ

 2024يناير  1قبل 

 "عرض 1توضح هذه التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم  
 القوائم المالية" أن المطلوبات مصنفة باعتبارها متداولة أو غير متداولة، استنادا إلى

 .التقريرالحقوق القائمة في نهاية فترة 
 

 على سبيل المثال،)ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث بعد تاريخ التقرير 
. يوضح التعديل أيضا ما يعنيه معيار المحاسبة (استالم تنازل أو انتهاك أي تعهد

 .عندما يشير إلى "تسوية" التزام 1رقم  الدولي
 

 د أصدر مسودة عرض جديدةيرجى المالحظة أن مجلس معايير المحاسبة الدولي ق
 .تقترح إجراء تغييرات على هذا التعديل

 

الدولي  تعديالت على معيار المحاسبة 
المالية على  ، عرض القوائم1رقم 

 .تصنيف المطلوبات

 الفترات السنوية التي تبدأ
 2023يناير  1في أو بعد 

مستخدميتهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة    
 القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في

 .السياسات المحاسبية
 

معيار  تعديالت محدودة النطاق على 
وبيان الممارسة  1المحاسبة الدولي رقم 

 8المحاسبة الدولي رقم  ومعيار 2رقم 

 الفترات السنوية التي تبدأ
 2023 يناير 1في أو بعد 

، والذي يسمح حاليا4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    
 بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة لعقود التأمين. سيغير المعيار

بشكل جوهري المحاسبة من قبل جميع المنشآت 17الدولي للتقرير المالي رقم   
.مع ميزات تشاركية تقديرية التي تصدر عقود التأمين وعقود االستثمار  

 

 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المعدلة في  عقود التأمين"، بصيغته"

 2020يونيو 

 الفترات السنوية التي تبدأ
 2023يناير  1في أو بعد 

 يتعلق التعديل بتحول شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط، وال يؤثر على أي 
.17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم متطلبات أخرى في   

 
 9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المالية" على متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة لبعض شركات التأمين، "األدوات
 تتسبب هذه الفروقات في حاالت عدم تطابق محاسبية مؤقتة بين يمكن أن

ومطلوبات عقود التأمين في المعلومات المقارنة التي تعرضها  الموجودات المالية
 17قوائمها المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  شركات التأمين في

.ألول مرة 9والمعيار الدولي للتقريرالمالي رقم   
 

المؤقتة  حاسبيةسيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق الم
 للمستثمرين، من هذه، وبالتالي سيحسن مدى االستفادة من المعلومات المقارنة

 الموجودات خالل تزويد شركات التأمين بخيار عرض معلومات مقارنة حول
.المالية  

التحول  تعديل محدود النطاق لمتطلبات 
 17في المعيار الدولي للتقريرالمالي رقم 

 عقود التأمين

السنوية التي تبدأالفترات   
3202يناير  1في أو بعد   

 سيحسن ، وبالتالي ، المؤقت المحاسبي التطابق عدم تجنب على التعديل سيساعد 
 التأمين شركات تزويد خالل من بذلك يقوم. للمستثمرين المقارنة المعلومات فائدة
.المالية األصول حول مقارنة معلومات عرض بخيار  

 
 المعامالت على المؤجلة بالضريبة االعتراف الشركات من التعديالت هذه تتطلب
 الخاضعة المؤقتة اتالفروق من متساوية مبالغ األولي االعتراف عند عنها ينتج التي

.والخصم للضريبة  

 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديل 
 المتعلقة المؤجلة الضريبة -12

 عن الناشئة والمطلوبات بالموجودات
 واحدة معاملة
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 نقـد وأرصدة لدى البنوك المركزية األخرى

 

 يتكون النقـد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى مما يلي:
 

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 7,397,518 5,445,994 5,985,798 نقد في الصندوق

 27,474,610 28,803,530 29,991,193 وديعة نظامية

 أرصدة لدى البنوك المركزية )حسابات جارية(
776,832 314,005 718,682 

 1,323,000 5,799,920 959,907 متاجرة مع البنك المركزي السعودي

 36,913,810 40,363,449 37,713,730 اإلجمالي

 
مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى، يتعين على المصرف االحتفاظ بوديعة نظامية وفقاً لنظام 

 العمالء لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب واستثمارات العمالء ألجل وحسابات

  األخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي.

 
 

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي
 

 تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 1,117,039 2,056,541 14,179,193 حسابات جارية

 25,111,188 24,013,126 15,236,774 متاجرة

 (15,251) (4,275) (3,810) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً:

 26,212,976 26,065,392 29,412,157 اإلجمالي

 
  

3 
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 استثمارات، صافي

 
 تتكون االستثمارات مما يلي: (أ)

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
    استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

 22,654,808 22,611,987 22,670,009 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي

 39,351,872 48,102,603 63,662,675 صكوك

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 منتجات مهيكلة

 (31,008) (31,824) (40,670) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة  ناقصاً:

 62,975,672 71,682,766 87,292,014 إجمالي االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

    

     بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة 

 2,499,459 2,650,605 2,977,017 صناديق استثمارية

 1,498,644 788,765 728,141 منتجات مهيكلة

 - 32,680 32,315 صكوك

إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 3,998,103 3,472,050 3,737,473 قائمة الدخل

    

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
    االخر

 4,326,469 5,148,946 2,208,879 االستثمارات في األسهم

 2,901,970 3,834,641 3,052,633 صكوك

 (247) (261) (235) (1)المرحلة  االنخفاض في القيمة ناقصاً:

الدخل الشامل اجمالي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 7,228,192 8,983,326 5,261,277 اآلخر

    

 74,201,967 84,138,142 96,290,764 إجمالي االستثمارات

 
 فيما يلي ملخص التوزيع المحلي والدولي الستثمارات المجموعة:  (ب)

 

 اإلجمالي دولية محلية 2022يونيو  30

    استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
 59,582,684 6,115,195 53,467,489 ثابتةصكوك بعمولة 

 26,750,000 - 26,750,000 صكوك بعمولة عائمة

 1,000,000 500,000 500,000 منتجات مهيكلة

 (40,670) - (40,670) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة  ناقًصا:

 87,292,014 6,615,195 80,676,819 إجمالي االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2,977,017 - 2,977,017 صناديق استثمارية

 728,141 220,141  508,000  منتجات مهيكلة

 32,315 - 32,315 صكوك بعمولة ثابتة

إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 3,737,473 220,141 3,517,332 قائمة الدخل

    استثمارات مقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 3,052,633  1,853,394  1,199,239   صكوك بعمولة ثابتة

 2,208,879 20,907 2,187,972 االستثمارات في األسهم

 (235) (235) - (1)المرحلة  االنخفاض في القيمة ناقًصا:

 5,261,277 1,874,066 3,387,211 المقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات إجمالي 

 96,290,764 8,709,402  87,581,362 إجمالي االستثمارات
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 االستثمارات، صافي )تتمة(

 
 )تتمة( فيما يلي ملخص التوزيع المحلي والدولي الستثمارات المجموعة: (ب)
 

 اإلجمالي دولية محلية 2021ديسمبر  31
    استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 45,859,590  4,910,357  40,949,233 صكوك بعمولة ثابتة

 24,855,000  - 24,855,000 صكوك بعمولة عائمة

 1,000,000  500,000       500,000 منتجات مهيكلة

 (31,824)  - (31,824)           (1االنخفاض في القيمة )المرحلة  ناقًصا:

 71,682,766 5,410,357 66,272,409 إجمالي االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2,650,600  -  2,650,600  صناديق استثمارية

 788,770 288,770       500,000  منتجات مهيكلة

 32,680  - 32,680 صكوك بعمولة ثابتة

إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 3,472,050 288,770 3,183,280 قائمة الدخل

    استثمارات مقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 3,661,219 1,532,873 2,128,346 صكوك بعمولة ثابتة

 5,322,368 194,329 5,128,039 االستثمارات في األسهم
 (261) (261) - (1)المرحلة  االنخفاض في القيمة ناقًصا:

 8,983,326 1,726,941 7,256,385 اجمالي االستثمارات المقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 84,138,142 7,426,068 76,712,074 إجمالي االستثمارات
 
 

 اإلجمالي دولية محلية 2021يونيو  30

    استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
 37,076,680  4,503,668   32,573,012  صكوك بعمولة ثابتة

 24,930,000 -  24,930,000  صكوك بعمولة عائمة

 1,000,000  500,000   500,000  منتجات مهيكلة

 (31,008) - (31,008) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة  ناقًصا:

 62,975,672 5,003,668 57,972,004 إجمالي االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 2,499,459 -  2,499,459  صناديق استثمارية

 1,498,644 969,775  528,869  منتجات مهيكلة

إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 3,998,103 969,775 3,028,328 قائمة الدخل

    استثمارات مقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 2,901,970 1,274,858 1,627,112 صكوك بعمولة ثابتة

 4,326,469 20,907 4,305,562 االستثمارات في األسهم

 (247) (247) - (1)المرحلة  االنخفاض في القيمة ناقًصا:

 7,228,192 1,295,518 5,932,674 الشامل اآلخراجمالي االستثمارات المقتناة من خالل الدخل 

 74,201,967  7,268,961   66,933,006 إجمالي االستثمارات
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 المشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة

 
إن المبالغ اإلسـمية،  بالمبالغ االسمية. يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية للمشتقات المتوافقة مع الشريعة مع تحليل

وبالتالي، فإن هذه  التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها.
صر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقت

 مخاطر السوق.
 

 يقوم المصرف، خالل دورة أعماله العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة وتغطية المخاطر:
 
 معدل الربحمقايضات  (أ)
 

، عادة ما تقوم األطراف األخرى معدل الربحوبالنسبة لمقايضات  التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. معدل الربحتمثل مقايضات 
بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها  معدل الربحوفي حالة مقايضة  بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. معدل الربحبتبادل 

 بسعر ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة. معدل الربحلغ زائداً دفع تبادل أصل المب
 
 العقود اآلجلة والمستقبلية (ب)
 

إن العقود اآلجلة  العقود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.

أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار الربح فيتم  خصيصاً للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية.هي عقود يتم تصميمها 

  التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.

 مقايضات صرف العمالت األجنبية (ج)
 

سعار قايضات صرف العمالت األجنبية اتفاقيات بين طرفين لمبادلة مبلغ معين بعملة ما مقابل مبلغ بعملة أخرى وفقًا للسعر الفوري الحالي واألتمثل م
يحكمها السعر  يقوم الطرفان بعد ذلك بتسوية المبالغ االسمية للعمالت األجنبية الخاصة بهما والتي اآلجلة المتداولة في السوق المشتركة بين البنوك.

 اآلجل المحدد المتفق عليه مسبقًا، والذي يقفل عند سعر الصرف الذي يتم تبادل األموال به مستقبالً.

 يبين الجدول أدناه القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية للمشتقات مع تحليل بالمبالغ االسمية:

 إجمالي القيمة اإلسمية العادلة السلبية القيمة القيمة العادلة اإليجابية 2022يونيو  30
    مقتناة ألغراض المتاجرة:

 21,202,799 (588,281)   645,057  الربح معدلمقايضات 

 675,445 (36,332)   43,665  عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 10,317,488 (12,105)   10,823  مقايضات صرف العمالت األجنبية

 32,195,732 (636,718) 699,545 اإلجمالي

 

 إجمالي القيمة اإلسمية القيمة العادلة السلبية القيمة العادلة اإليجابية 2021ديسمبر  31
    مقتناة ألغراض المتاجرة:

  17,305,197  (150,455)  179,694  الربح معدلمقايضات 

 227,966 (11,853) 12,224 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 7,443,526 (5,327) 16,664 مقايضات صرف العمالت األجنبية

 24,976,689 (167,635) 208,582 اإلجمالي

 
 إجمالي القيمة اإلسمية العادلة السلبيةالقيمة  القيمة العادلة اإليجابية 2021يونيو  30

    مقتناة ألغراض المتاجرة:
 12,318,407 (101,288)  121,619 الربح معدلمقايضات 

 333,676 (5,504)  6,356 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 3,188 (414)  215 مقايضات صرف العمالت األجنبية

 12,655,271 (107,206) 128,190 اإلجمالي
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 التمويل، صافي

 
 صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة: (أ)
 

 اإلجمالي شركات أفراد 2022يونيو  30

 525,537,157 111,850,882 413,686,275 التمويل العامل

 3,024,815 1,553,049 1,471,766 التمويل غير العامل

 528,561,972 113,403,931 415,158,041 إجمالي التمويل

 (8,861,242) (3,937,278) (4,923,964) مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 519,700,730 109,466,653 410,234,077 تمويل، صافي

 
 

 اإلجمالي شركات أفراد 2021ديسمبر  31

 459,018,711 89,568,028 369,450,683 التمويل العامل

 3,010,100  1,510,003 1,500,097 التمويل غير العامل

 462,028,811 91,078,031 370,950,780 إجمالي التمويل

  (9,198,154)  (3,996,723) (5,201,431) مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 452,830,657 87,081,308 365,749,349 تمويل، صافي

 
 

 اإلجمالي شركات أفراد 2021يونيو  30

 396,104,847 80,583,040 315,521,807 التمويل العامل

 2,663,230 1,603,552 1,059,678 التمويل غير العامل

 398,768,077 82,186,592 316,581,485 إجمالي التمويل

 (8,472,322) (3,485,759) (4,986,563) مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 390,295,755 78,700,833 311,594,922 تمويل، صافي

 
 
 االنخفاض في قيمة التمويل:فيما يلي بيان الحركة في مخصص  (ب)
 

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 

 7,471,356 9,198,154  الرصيد في بداية الفترة

 1,969,530 1,776,265  المحمل للفترة

 (968,564) (2,113,177)  ديون معدومة مشطوبة

 8,472,322 8,861,242 الرصيد في نهاية الفترة

 
 
التمويل والبنود خارج قائمة المركز المالي والموجودات المالية االخرى المحملة على قائمة الدخل يتكون مخصص االنخفاض في قيمة  (ج)

 المرحلية الموجزة مما يلي:
 

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 
 1,979,058 1,775,879  المحمل للفترة

 (818,102) (617,154) مبالغ مستردة من تمويل مشطوب للفترة

 1,160,956 1,158,725 قيمة التمويل، صافي مخصص االنخفاض في
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 التمويل، صافي )تتمة(

 
 فيما يلي بيان حركة التمويل حسب المراحل: (د)
 

 2022يونيو  30اجمالي القيمة الدفترية كما في  

 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2المرحلة 
مدى )خسائر االئتمان المتوقعة على 

العمر بشأن الزيادة الجوهرية في 
 مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى 
 ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

     
     تمويل

     
 462,028,811  4,176,624   9,557,878   448,294,309  2022يناير  1

     تحويالت:

االئتمانية المتوقعة على محول إلى الخسائر 
 - (22,108)  (1,571,577)   1,593,685  شهراً   12مدى 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 - (182,096)   4,350,850  (4,168,754)  العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  1,951,531  (1,251,995)  (699,536)  ائتماني منخفضذات مستوى  –مدى العمر 

 (2,113,177) (2,113,177)  - - مبالغ مشطوبة

 68,646,338  521,201  (1,253,625)   69,378,762  أعمال جديدة/تغيرات أخرى

 528,561,972 4,331,975 9,831,531 514,398,466 2022يونيو  30

 
 2021ديسمبر  31في اجمالي القيمة الدفترية كما  

 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر بشأن الزيادة الجوهرية في 

 مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى 
 ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

     
     تمويل

     
 323,183,457 3,447,767 8,460,233 311,275,457 2021يناير  1في 

     تحويالت:
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - (3,947) (1,534,491) 1,538,438 شهراً   12مدى 
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 - (166,792) 3,836,110 (3,669,318) العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - 959,554 (271,691) (687,863) ذات مستوى ائتماني منخفض –مدى العمر 
 (2,075,430) (2,075,430) - - مبالغ مشطوبة

 140,920,784 2,015,472 (932,283) 139,837,595 أعمال جديدة/تغيرات أخرى
 462,028,811 4,176,624 9,557,878 448,294,309 2021ديسمبر  31

 
 2021يونيو  30اجمالي القيمة الدفترية كما في  

 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر بشأن الزيادة الجوهرية في 

 مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى 
 ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

     
     تمويل

     
 323,183,457 3,447,767 8,460,233 311,275,457 2021يناير  1في 

     تحويالت:
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - (3,426) (1,272,543) 1,275,969 شهراً   12مدى 
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 - (138,072) 2,815,237 (2,677,165) العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - 813,333 (365,825) (447,508) ذات مستوى ائتماني منخفض –مدى العمر 
 (968,564) (968,564) - - مبالغ مشطوبة

 76,553,184 506,507 (1,156,947) 77,203,624 أعمال جديدة/تغيرات أخرى
 398,768,077 3,657,545 8,480,155 386,630,377 2021يونيو  30
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 التمويل، صافي )تتمة(

 
 التمويل حسب المراحل:فيما يلي بيان الحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن االنخفاض في قيمة  (ه)
 

 2022يونيو  30مخصص خسائر ائتمان كما في  

 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية 
 في مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

العمر ذات على مدى 
 مستوى ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

     
مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة النخفاض 

 قيمة التمويل
    

     
 9,198,154  3,158,765   2,326,414   3,712,975  2022يناير  1في 

     تحويالت:

  12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (12,500)  (216,114)   228,614  شهراً 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 - (119,159)   251,624  (132,465)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 -  530,461  (500,740)  (29,721)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 (2,113,177) (2,113,177)  - - مبالغ مشطوبة

 1,776,265  1,616,514   296,157  (136,406)  صافي المحمل الفترة

 8,861,242 3,060,904 2,157,341 3,642,997 2022يونيو  30

 
 2021ديسمبر  31مخصص خسائر ائتمان كما في  

 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2 المرحلة
)خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر بشأن الزيادة 
 الجوهرية في مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى العمر ذات 
 مستوى ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

     
مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة النخفاض 

 قيمة التمويل
    

     
 7,471,356 2,496,193 2,030,356 2,944,807 2021يناير  1في 

     تحويالت:
  12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - (2,284) (312,458) 314,742 شهراً 
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

 - (95,161) 174,580 (79,419) ذات مستوى ائتماني غير منخفض
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى محول إلى 

 - 174,221 (126,873) (47,348) ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 
 (2,075,430) (2,075,430) - - مبالغ مشطوبة

 3,802,228 2,661,226 560,809 580,193 صافي المحمل الفترة
 9,198,154 3,158,765 2,326,414 3,712,975 2021ديسمبر  31في 

 
 2021يونيو  30مخصص خسائر ائتمان كما في  

 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية 
 في مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى العمر ذات 

 منخفض(مستوى ائتماني 

 اإلجمالي

     
مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة النخفاض 

 قيمة التمويل
    

     
 7,471,356  2,496,193   2,030,356   2,944,807  2021يناير  1في 

     تحويالت:
  12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - (4,557)  (172,552)   177,109  شهراً 
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

 - (68,054)   143,996  (75,942)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 -  225,848  (186,684)  (39,164)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 
 (968,564) (968,564)  - - مبالغ مشطوبة

 1,969,530  940,926   566,094   462,510  صافي المحمل الفترة
 8,472,322 2,621,792 2,381,210 3,469,320 2021يونيو  30
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 المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 
 تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 1,314,974 1,749,131 1,654,924  حسابات جارية

 12,770,282 16,203,009 40,877,100 استثمارات المصرف ألجل

 14,085,256 17,952,140 42,532,024 اإلجمالي

 
 

 ودائع العمالء
 

 تتكون ودائع العمالء حسب نوعها مما يلي:
 

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 358,010,783 374,725,352 388,505,310 ودائع تحت الطلب

 82,873,024 130,293,061 155,750,346 استثمارات العمالء ألجل

 6,622,375 7,053,800 8,701,186 حسابات العمالء األخرى

 447,506,182 512,072,213 552,956,842 اإلجمالي

 
 ألجل لعقود مرابحة وبالتالي فهي غير مرتبطة بعمولة.تخضع كافة استثمارات العمالء 

 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة
 

 مما يلي: التعهدات وااللتزامات المحتملةتتكون   (أ)
 

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 4,331,889 5,213,221  6,610,834   اعتمادات مستندية

 646,167 857,560  1,345,565  قبوالت 

 6,453,379 7,731,576  11,985,738  خطابات ضمان

 8,123,664 11,284,872  10,846,469  التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 19,555,099 25,087,229 30,788,606 اإلجمالي

 
 الدعاوى القضائية (ب)
 

ضد المجموعة خالل دورة أعمالها العادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح التسهيالت ، هناك بعض الدعاوى القضائية المقامة 2022يونيو  30كما في 
  وال تزال هذه الدعاوى قيد النظر من قبل الجهات المختصة. االئتمانية.

 
  تم تجنيب مخصصات لبعض هذه الدعاوى القضائية بناًء على تقييم المستشارين القانونيين بالمصرف.

 
ي المصرف باإلضا وقد نجح  م.2002فة إلى العديد من المدعى عليهم في بعض الدعاوى القضائية التي ُرفعت في الواليات المتحدة منذ العام ُسم 

وفيما يخص الدعاوى الجديدة التي  المصرف في الدفاع عن موقفه في جميع الدعاوى، والتي ُرفضت جميعها بشكل نهائي من قبل المحاكم المختصة.
م، وتم رفضها، فقد قامت محكمة االستئناف بنقض ذلك الرفض والسماح بإجراء كشف قضائي محدود و الذي بدأ في العام 2016ُرفعت في العام 

وتؤمن إدارة المصرف أنه يمكن الدفاع عن موقف المصرف في الدعاوى المرفوعة ضده بنجاح، مع مالحظة ان هناك جوانب تخضع لما  م.2021
 يستجد خالل مراحل الترافع.
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 )تتمة( التعهدات وااللتزامات المحتملة

 
 قد تؤدي إلى التعرض للمخاطر التعهدات وااللتزامات المحتملة (ج)
 

 يبين الجدول ادناه اجمالي القيمة الدفترية لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة اللتزامات التمويل و الضمانات المالية: 
 

 2022يونيو  30
اعتمادات 
 مستندية

 خطابات الضمان قبوالت
التزامات غير 

قابلة للنقض لمنح 
 االئتمان

 اإلجمالي

      إجمالي القيمة الدفترية
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  1المرحلة 

 29,857,864 10,664,535  11,263,995   1,340,948   6,588,386 شهراً(12

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  2المرحلة 
 576,924  181,934   371,435  1,466  22,089   ذات مستوى ائتماني غير منخفض(  –العمر 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  3المرحلة 
 353,818  -  350,308   3,151   359 ذات مستوى ائتماني منخفض( –العمر 

 30,788,606 10,846,469 11,985,738 1,345,565 6,610,834 فترةالرصيد القائم في نهاية الاجمالي 

 

 

 2022يونيو  30
اعتمادات 
 مستندية

 خطابات الضمان قبوالت
التزامات غير قابلة 
 للنقض لمنح االئتمان

 اإلجمالي

مخصص خسائر ائتمانية اللتزامات تمويل 
 وضمانات مالية 

     

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  1المرحلة 
 89,806 19,465  12,030   3,463   54,848  شهراً(12مدى 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  2المرحلة 
ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
 8,240  3,652   4,431   117   40   منخفض(

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  3المرحلة 
 308,805 -  305,298   3,151   356  ذات مستوى ائتماني منخفض( –العمر مدى 

 406,851 23,117 321,759 6,731 55,244 اإلجمالي

 
 

 2021ديسمبر  31
اعتمادات 
 مستندية

 خطابات الضمان قبوالت
التزامات غير قابلة 
 للنقض لمنح االئتمان

 اإلجمالي

      إجمالي القيمة الدفترية
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  1المرحلة 

 24,115,483 11,065,878 7,006,356 856,792 5,186,457 شهراً(12مدى 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  2المرحلة 
ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
 591,870 210,608 356,166 768 24,328  منخفض(

المتوقعة على )الخسائر االئتمانية  3المرحلة 
 379,876 8,386 369,054 - 2,436 ذات مستوى ائتماني منخفض( –مدى العمر 

 25,087,229 11,284,872 7,731,576 857,560 5,213,221 اجمالي الرصيد القائم في نهاية السنة
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  )تتمة( التعهدات وااللتزامات المحتملة

 
 إلى التعرض للمخاطر)تتمة(قد تؤدي  التعهدات وااللتزامات المحتملة (ج)
 

 2021ديسمبر  31
اعتمادات 
 مستندية

 خطابات الضمان قبوالت
التزامات غير قابلة 
 للنقض لمنح االئتمان

 اإلجمالي

مخصص خسائر ائتمانية اللتزامات تمويل 
      وضمانات مالية

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  1المرحلة 
 83,115 6,982 13,780 821 61,532 شهراً(12مدى 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  2المرحلة 
ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
 4,912 2,043 2,727 39 103  منخفض(

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  3المرحلة 
 327,564 5,551 319,577 - 2,436 ذات مستوى ائتماني منخفض( –مدى العمر 

 415,591 14,576 336,084 860 64,071 اإلجمالي

 
 

 2021يونيو  30
اعتمادات 
 مستندية

 خطابات الضمان قبوالت
التزامات غير 

قابلة للنقض لمنح 
 االئتمان

 اإلجمالي

      إجمالي القيمة الدفترية

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  1المرحلة 
 18,331,112  7,904,965   5,484,645   636,472   4,305,030 شهراً(12

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  2المرحلة 
 699,158  207,617   458,497   9,695   23,349   ذات مستوى ائتماني غير منخفض( –العمر 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  3المرحلة 
 524,829  11,082   510,237    -  3,510  ذات مستوى ائتماني منخفض( –العمر 

 19,555,099 8,123,664 6,453,379 646,167 4,331,889 فترةاجمالي الرصيد القائم في نهاية ال

 
 

 2021يونيو  30
اعتمادات 
 مستندية

 خطابات الضمان قبوالت
التزامات غير قابلة 
 للنقض لمنح االئتمان

 اإلجمالي

مخصص خسائر ائتمانية اللتزامات تمويل 
 ماليةوضمانات 

     

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  1المرحلة 
 49,353  7,812   15,855   1,193   24,493  شهراً(12مدى 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  2المرحلة 
ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
 6,982  1,718   4,970   73   221   منخفض(

االئتمانية المتوقعة على )الخسائر  3المرحلة 
 475,724  6,477   465,738  -  3,509  ذات مستوى ائتماني منخفض( –مدى العمر 

 532,059 16,007 486,563 1,266 28,223 اإلجمالي

 
 

 االحتياطيات األخرى
 

الشامل اآلخر واحتياطي ترجمة عمالت للعمليات األجنبية تشتمل االحتياطيات األخرى على احتياطي استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 واحتياطي مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والحصة في أرباح شركة زميلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 الزكاة

 
 يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة.  الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. ألنظمة هيئةتخضع المجموعة للزكاة وفقاً 

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

 النقد وما في حكمه
 

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

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 7,397,518 5,445,994 5,985,798 نقد في الصندوق

 6,635,117 12,736,869 21,753,291 يوماً من تاريخ الشراء 90مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 718,682 314,005 776,832 المركزية األخرى )حسابات جارية(أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك 

 1,323,000 5,799,920 959,907 متاجرة مع البنك المركزي السعودي

 16,074,317 24,296,788 29,475,828 نقدية وشبه نقدية

 
 

 قطاعات األعمال
 

التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار تقوم المجموعة بتحديد قطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المجموعة 
 الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

 
الخارجية المسؤولة أمام مجلس يتم قياس اإليرادات من األطراف  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية االعتيادية.

تشمل موجودات ومطلوبات القطاعات الموجودات والمطلوبات  الموحدة.اإلدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموجزة 
 التشغيلية، والتي تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف.

 
 .2021ديسمبر  31سس قياس أرباح وخسائر القطاعات منذ لم تطرأ أية تغيرات على أسس تحديد القطاعات أو أ

 
 ألغراض إدارية، تتكون المجموعة من أربعة قطاعات أعمال رئيسية هي:

 
يشمل ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )السحب على المكشوف( الخاصة باألفراد  قطاع األفراد:

 ات السداد.موأعمال الحواالت وخدوأتعاب الخدمات المصرفية 

 يشمل ودائع كبار العمالء وعمالء الشركات والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة(. قطاع الشركات:

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

خدمات االستثمار قطاع 
 والوساطة:

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

 
 الدخل قبل الزكاةت و، وإجمالي دخل ومصاريف العمليا2021و 2022يونيو  30موعة كما في فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المج

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال: ستةلفترة ال
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 قطاعات األعمال )تتمة(

 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2022يونيو  30
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة
 اإلجمالي

 709,779,047 7,343,440 158,023,998  109,457,890   434,953,719  إجمالي الموجودات

 627,865,864 580,216 56,283,513  253,583,527   317,418,608   إجمالي المطلوبات

 12,370,714 53,975 1,288,984  1,839,012   9,188,743  دخل التمويل واالستثمارات من العمالء الخارجيين

 - - 2,742,783  640,528  (3,383,311)  القطاعاتدخل/ )مصروف( العمليات ما بين 

 12,370,714 53,975 4,031,767 2,479,540 5,805,432 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

 (1,463,779) - (263,083) (1,081,946)  (118,750)  التمويل واالستثماراتعلى إجمالي العوائد 

 10,906,935 53,975 3,768,684 1,397,594 5,686,682 صافي الدخل من التمويل واالستثمار

 2,310,420 384,493 665,693  382,282   877,952  أتعاب من خدمات مصرفية، صافي

 544,623 - 174,530  88,885   281,208  دخل صرف عمالت، صافي

 342,444 115,658 208,095  3,131   15,560  دخل العمليات األخرى، صافي

 14,104,422 554,126 4,817,002  1,871,892   6,861,402  دخل العمليات إجمالي

 (643,772) (7,672) (14,990) (49,353)  (571,757)  استهالك وإطفاء

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات 
 (1,158,725) - (14,679) (532,486)  (611,560)  المالية األخرى، صافي

 (2,945,343) (142,554) (89,616) (248,067)  (2,465,106)  أخرىمصاريف تشغيلية 

 (4,747,840) (150,226) (119,285) (829,906)  (3,648,423)  إجمالي المصاريف التشغيلية

 9,356,582 403,900 4,697,717  1,041,986   3,212,979  الدخل قبل الزكاة

 
 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2021يونيو  30
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة
 اإلجمالي

 546,139,237 4,446,039 131,723,082  77,762,808   332,207,308  إجمالي الموجودات

 486,469,166 190,756  21,086,585   152,025,046   313,166,779   إجمالي المطلوبات

 10,157,896  30,451  948,133  1,130,954   8,048,358  الخارجييندخل التمويل واالستثمارات من العمالء 

    -    -  1,809,804 (14,832)  (1,794,972)  دخل/ )مصروف( العمليات ما بين القطاعات

 10,157,896 30,451 2,757,937 1,116,122 6,253,386 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

 (335,571)    -  (54,482)  (158,420)  (122,669)  التمويل واالستثمارات علىإجمالي العوائد 

 9,822,325 30,451 2,703,455 957,702 6,130,717 صافي الدخل من التمويل واالستثمار

 1,843,096  465,051   238,737   488,977   650,331  أتعاب من خدمات مصرفية، صافي

 359,384    -  130,665   47,339   181,380  دخل صرف عمالت، صافي

 259,093  56,617   130,809     -  71,667  دخل العمليات األخرى، صافي

 12,283,898 552,119 3,203,666 1,494,018 7,034,095 إجمالي دخل العمليات

 (539,402) (5,614)  (10,877)  (29,066)  (493,845)  استهالك وإطفاء

االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات مخصص 
 (1,160,956)    - (3,757)  (49,139)  (1,108,060)  المالية األخرى، صافي

 (2,842,177) (77,744)  (88,307)  (216,864)  (2,459,262)  مصاريف تشغيلية أخرى

 (4,542,535) (83,358) (102,941) (295,069) (4,061,167) إجمالي المصاريف التشغيلية

 7,741,363 468,761 3,100,725 1,198,949 2,972,928 الدخل قبل الزكاة
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 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

 
 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة

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

 
 : األسعار المتداولة )بدون تعديل( في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.1المستوى 

 
وتشمل  من األسعار(.الذي يتم رصده إما مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة )مشتقة  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  :2المستوى 

ألسواق التي هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار المعلنة ألدوات مماثلة أو مشابهة في ا
 مباشر قابلة للمالحظة من بيانات السوق.تعتبر أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت الجوهرية بشكل مباشر أو غير 

 
ولدى  للمالحظةتتضمن هذه الفئة جميع األدوات التي يتضمن اسلوب التقييم الخاص بها مدخالت غير قابلة  مدخالت غير قابلة للمالحظة :3المستوى 

مثيلة تحتاج  ألدواتستند تقييمها على األسعار المتداولة ي أدواتتتضمن هذه الفئة  المدخالت التي ال يمكن مالحظتها تأثير جوهري على تقييم األداة. 
 إلى تعديالت جوهرية ال يمكن مالحظتها او افتراضات لتعكس الفروقات بين األدوات. 

 
ي السوق القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين ف

 ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما: بتاريخ القياس.
 
 في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات، أو   -
 في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات.  -
 

والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية 
 المالية المقاسة بالقيمة العادلة واألدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:

 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 2022يونيو  30

      الموجودات المالية
    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 2,977,017 - 2,977,017 - 2,977,017 صناديق استثمارية -الدخل 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة 
 2,208,879 24,323 - 2,184,556 2,208,879 الشامل االخرالعادلة من خالل الدخل 

 32,315 - 32,315 - 32,315 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 3,052,633 - 3,052,633 - 3,052,633 االخر

خالل قائمة منتجات مهيكلة مدرجة بالقيمة العادلة من 
 728,141 728,141 - - 728,141 الدخل

 القيمة العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقة
 699,545 - 699,545 - 699,545 المتوافقة مع الشريعة

      

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 29,349,079 29,349,079 - - 29,412,157 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي 
 22,937,923 22,937,923 - - 22,670,009 السعودي

 59,810,451 - 59,810,451 - 63,662,675 صكوك

 948,258 948,258 - - 1,000,000 منتجات مهيكلة

 526,655,892 526,655,892 - - 528,561,972 إجمالي التمويل

 649,400,133 580,643,616 66,571,961 2,184,556 655,005,343 اإلجمالي

      المطلوبات المالية
      مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

المتوافقة  القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة
 636,718 - 636,718 - 636,718 مع الشريعة

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 42,978,743 42,978,743 - - 42,532,024 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 555,797,165 555,797,165 - - 552,956,842 ودائع العمالء

 599,412,626 598,775,908 636,718  596,125,584 اإلجمالي
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 )تتمة( القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 2021ديسمبر  31
      الموجودات المالية

    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 -قائمة الدخل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 2,650,605 - 2,650,605 - 2,650,605 صناديق استثمارية

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة 
 5,148,946 24,359 - 5,124,587 5,148,946 من خالل الدخل الشامل االخر

 32,680 - 32,680 - 32,680 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 الشامل الدخلصكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 3,834,641 - 3,834,641 - 3,834,641 االخر

منتجات مهيكلة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 788,765 788,765 - - 788,765 الدخل

المتوافقة  القيمة العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقة
 208,582 - 208,582 - 208,582 مع الشريعة

      

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 26,181,679 26,181,679 - - 26,065,392 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

 22,900,999 22,900,999 - - 22,611,987 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي

 49,324,606 - 49,324,606 - 48,102,603 صكوك

 1,038,043 1,038,043 - - 1,000,000 منتجات مهيكلة

 478,238,097 478,238,097 - - 462,028,811 إجمالي التمويل

 590,347,643 529,171,942 56,051,114 5,124,587 572,473,012 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

      مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

المتوافقة مع  المالية المشتقة لألدواتالقيمة العادلة السلبية 
 167,635 - 167,635 - 167,635 الشريعة

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 18,198,581 18,198,581 - - 17,952,140 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 511,991,640 511,991,640 - - 512,072,213 ودائع العمالء

 530,357,856 530,190,221 167,635 - 530,191,988 اإلجمالي
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 2021يونيو  30
      الموجودات المالية

    المالية المقاسة بالقيمة العادلةالموجودات 
 -استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 2,499,459 - 2,499,459 - 2,499,459 صناديق استثمارية

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة 
 4,326,469 24,376 - 4,302,093 4,326,469 من خالل الدخل الشامل االخر

 - - - - - صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 الشامل الدخلصكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 2,901,970 - 2,901,970 - 2,901,970 االخر

منتجات مهيكلة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 1,498,644 1,498,644 - - 1,498,644 الدخل

المتوافقة  العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقةالقيمة 
 128,190 - 128,190 - 128,190 مع الشريعة

      

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 26,525,753 26,525,753 - - 26,212,976 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      بالتكلفة المطفأةاستثمارات مقتناه 

 22,975,588 22,975,588 - - 22,654,808 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي

 38,494,166 - 38,494,166 - 39,351,872 صكوك

 1,039,226 1,039,226 - - 1,000,000 منتجات مهيكلة

 413,191,759 413,191,759 - - 398,768,077 إجمالي التمويل

 513,581,224 465,255,346 44,023,785 4,302,093 499,342,465 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

      مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

المتوافقة مع  المالية المشتقة لألدواتالقيمة العادلة السلبية 
 107,206 - 107,206 - 107,206 الشريعة

      المالية غير المقاسة بالقيمة العادلةالمطلوبات 

 14,166,089 14,166,089 - - 14,085,256 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 447,507,128 447,507,128 - - 447,506,182 ودائع العمالء

 461,780,423 461,673,217 107,206 - 461,698,644 اإلجمالي
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 )تتمة( للموجودات والمطلوبات الماليةالقيم العادلة 

 
دلة على أساس تمثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني صناديق استثمارية تم تحديد قيمتها العا

 الموحدة.آخر صافي قيمة موجودات مفصح عنه بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة 
 

تم تقييم  تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة بمعدل العمولة الفعلي الحالي.
خصومة الفعلية وفقًا االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، والمطلوبات إلى/ من البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة التدفقات النقدية الم

 لسعودي.ا للبنك المركزيلمعدالت المرابحة السائدة بين البنوك السعودية )سايبور(/ محفظة العوائد / معدالت المرابحة 
 

بالنسبة للفرق بين سعر المعاملة والقيمة التي تم  قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من نماذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية.
المعاملة أو تأجيله حتى يمكن تحديد الحصول عليها وفقاً لنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم الواحد"، ويتم إطفاؤه على مدى عمر 

يتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في  القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق، أو تحققه من خالل االستبعاد.
 .قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة بدون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة

 
 

 رأس المال
 

يونيو  30لاير سعودي لكل سهم كما في  10مليون سهم، بقيمة  4,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 
لاير  10سهم، بقيمة  مليون 2,500 :2021يونيو  30لاير سعودي لكل سهم، و  10سهم، بقيمة  مليون 2,500 :2021ديسمبر  31) 2022

 سعودي لكل سهم(.
 
 

 ربحية السهم
 

المرجح لعدد األسهم المصدرة  المتوسطتكلفة صكوك الشريحة االولى على بتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي الدخل المعدل 
(، المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في 18مليون سهم  )الرجوع إلى اإليضاح  1,500أسهم المنح  إلصداروالقائمة بعد اعطاء تأثير رجعي 

 إن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم األساسي. مليون سهم. 4,000هو  2022يونيو  30
 
 

 أسهم المنح
 

 العامة الجمعية الى بالتوصية م17/2/2022 الموافق هـ16/7/1443 في والمؤرخ بالتمرير المتخذ قراره بموجب الراجحي مصرف إدارة مجلس قرر
 االرباح من سعودي لاير مليون 15,000 رسملة طريق عن المصرف لمساهمي مجانية اسهم منح طريق عن المصرف مال رأس بزيادة العادية غير

 .مملوكة اسهم 5 لكل اسهم 3 بمنح وذلك المبقاة
 

(، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توصية مجلس إدارة المصرف بإصدار أسهم المنح 2022مايو  8هـ )الموافق 1443شوال  7بتاريخ 
 الموصي بها.

 
 صكوك الشريحة األولى

 
إن هذه  لاير سعودي. مليار 6,5( )"الصكوك"( بقيمة 1، أصدر المصرف من خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة صكوك الفئة )2022 ينايرفي 

ون الصكوك هي أوراق مالية دائمة وال يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك، د
ومع ذلك،  الملكية. امتيازات او اولوية بين بعضها البعض حيث يشكل كل صك التزاًما غير مضمون ومشروط وثانوي للمصرف مصنف ضمن حقوق

لفترة التوزيع ، وفقًا للشروط واألحكام  تاريخأو بعد ذلك أو أي  2027يناير  23في يكون للمصرف الحق الحصري في استرداد الصكوك أو استدعائها 
 المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

 
ن قبل يُستحق معدل الربح المطبق على الصكوك الدفع بشكل ربع سنوي بتاريخ كل توزيع دوري، إال عند وقوع حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد م

  وفقًا لشروط وظروف معينة, اختيار عدم إجراء أي توزيعات. المطلق،المصرف، حيث يجوز للمصرف وفقًا لتقديره 
 هذا أو اختيار عدم السداد أحداث تعثر ولن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.يعتبر حدث عدم الدفع  وال
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 كفاية رأس المال

 
على مقدرة المجموعة تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل البنك المركزي السعودي، والحفاظ 

 في االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية.
 

وتتطلب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي  يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المجموعة.
د أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر تعادل السعودي من البنوك االحتفاظ بح

 أو تزيد عن الحد االدنى لبازل المحدد. 
 

النسب بقياس مدى كفاية تقوم هذه  تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل البنك المركزي السعودي. 
ظهار مخاطرها رأس المال، وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات وااللتزامات المحتملة وذلك إل

 النسبية:
 

، والذي (2017 ديسمبر 03)الموافق  هـ1439ربيع األول  15بتاريخ  391000029731إن البنك المركزي السعودي ومن خالل تعميمه رقم 
ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  األدوات المالية، وجهت البنوك بأن يتم  - 9يتعلق بالمنهجية المرحلية والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية وفقا

 على مدى خمس سنوات. 9لمالي توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير ا
 

، فإنه يُسمح 19-وفي إطار التوجيهات للبنك المركزي السعودي بشأن المحاسبة والمعالجة التنظيمية إلجراءات الدعم االستثنائية المتعلقة بجائحة كوفيد 
على  رأس مال الشريحة األولى لفترة عامين كاملين  9٪ من مبلغ تأثير اليوم األول للمعيار الدولي للتقرير المالي 100للبنوك بإضافة ما يصل إلى 

يجب بعد ذلك تخفيض هذا المبلغ اإلضافي من  .2020مارس  31اعتباًرا من إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية في  2021و 2020تتضمن عام 
 رأس المال بشكل تدريجي وثابت على مدى السنوات الثالث التالية.

 
٪ من مبلغ التعديل االنتقال وفقا للمعيار الدولي 100  بإثبات، اختارت المجموعة تطبيق توجيه البنك المركزي السعودي  2021اعتباًرا من يونيو 

مليون  2,402، ادى ذلك إلى زيادة بمبلغ 2022 يونيوكما في  (.CET 1الشريحة االولى  للبنك ) -في فئة حقوق الملكية المشتركة  9للتقرير المالي 
 ي.لاير سعود

 
( ونسبة كفاية رأس المال 2(  ورأس المال المساند )1يلخص الجدول التالي الشريحة األولى للموجودات المرجحة ا للمخاطر، ورأس المال األساسي )

 الخاص بالمجموعة:
 

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 334,060,240 385,415,205 430,666,348 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر

 33,318,660 37,798,847 37,798,847 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر
 3,447,195 2,414,738 2,671,508 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

 370,826,095 425,628,790 471,136,703 للموجودات المرجحة بالمخاطر –إجمالي الشريحة االولى 
    

 62,552,759 70,191,539 84,315,423 رأس المال األساسي

 4,175,753 4,817,690 5,383,329 رأس المال المساند
 66,728,512 75,009,229 89,698,752 إجمالي رأس المال األساسي والمساند

    
    نسبة كفاية رأس المال

 %16.87 %16.49 %17.90 نسبة كفاية رأس المال األساسي
 %17.99 %17.62 %19.04 نسبة رأس المال األساسي والمساند
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 وبرامج البنك المركزي السعودي 19-تأثير كوفيد

 
 :برنامج تأجيل الدفعات

 
وذلك بتقديم الدعم الالزم للمنشآت  2020مارس  الدفعات في(، قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنامج تأجيل 19-لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة )المرحلة األولى والثانية( وفقًا لتعريف البنك المركزي السعودي من خالل التعميم رقم 
للسيولة قصير األجل لمعالجة النقص تعتبر إعفاءات تأجيل سداد األقساط بمثابة دعم  هـ.1438جمادى اآلخرة  16وتاريخ  381000064902

تم تقييم األثر المحاسبي للتغيرات أعاله الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي  .عميلالمحتمل في التدفقات النقدية لل
 . 2022مارس  31دفعات في ال برنامج تأجيلانتهى  باعتبارها تعديالً في شروط االتفاقية. 9للتقرير المالي 

 
مليون لاير سعودي( في  29.3: 2021يونيو  30مليون لاير سعودي ) 71.8، تم إثبات مبلغ إجمالي قدره 2022يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 31)2022يونيو  30في  عودي كماسمليون لاير  18,5قائمة الدخل بشأن اطفاء دخل المنحة للودائع ذات الصلة، وذلك بإجمالي دخل منحة مؤجل قدره 
 30مليون لاير سعودي ) 35.9، تم إثبات مبلغ إجمالي قدره 2022يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  مليون لاير سعودي(. 22.8: 2021ديسمبر 
المجموعة تقييم الوضع االقتصادي . تواصل مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل بشأن اطفاء دخل المنحة للودائع ذات الصلة 19.8: 2021يونيو 

 (.19-الكلي الراهن وذلك يتضمن فيروس كورونا )كوفيد
 

 
 

 المرجعي( الربحبين البنوك )إحالل سعر  لربحالتحول من سعر ا
 

 -قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر تعديالت  الرئيسية على مستوى العالم. الربحيتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار 
، والمعيار الدولي للتقرير المالي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9على المعيار الدولي للتقرير المالي  -على مرحلتين 

المرجعي بين البنوك، بما  الربحتؤثر على التقارير المالية بعد إحالل سعر  ، من أجل معالجة المشكالت التي قد16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4
م أو بعد 2021يناير  1تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات السنوية التي تبدأ في  في ذلك استبداله بأسعار مرجعية بديلة تخلو من المخاطر.

 ذلك التاريخ وتتضمن طرق مساعدة وذلك بخصوص:
 
 الربحالمرجعي بين البنوك من خالل تحديث سعر  الربحبة على التغيرات في أسس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة تعديل سعر المحاس •

األساس الفعال مما يؤدي إلى عدم وجود تأثير مباشر على قائمة الدخل.  ينطبق هذا فقط عندما يكون التغير ضروريا كنتيجة مباشرة للتعديل، وأن 
  ديد في تحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصادياً األساس السابق، والج

 المرجعي بين البنوك دون التوقف عن عالقة التحوط الحالية المحتسبة. الربحالسماح بالتغييرات على التحوط والتوثيق نتيجة لتعديل سعر  •
 

تتعلق هذه االعفاءات بتعديالت االدوات المالية وعقود  معايير الدولية للتقرير المالي.: تقدم التعديالت اعفاًء عمليا من بعض متطلبات ال2المرحلة 
 اإليجار او عالقات التحوط لتغطية المخاطر من خالل احالل معدل ربح مرجعي في العقد مع معدل ربح مرجعي بديل.

 
المرجعي، تقوم  الربحمالي أو التزام مالي ما مقاس بالتكلفة المطفأة نتيجة احالل سعر  ألصلفي حال تغير اساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية 

في أساس تحديد التدفقات  رالتغيييجب  المجموعة بتحديث معدل سعر الربح الفعال لألصل المالي أو االلتزام المالي لتعكس التغير المطلوب من االحالل.
 ي في حال تحقق الشروط التالية:النقدية التعاقدية لمعدل الربح المرجع

 
  ، ولإلحاللأن التغير ضروري كنتيجة  •
 أن أساس التحديد للتدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصاديا األساس القديم أي األساس قبل التغيير مباشرة. •
 

التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة بموجب احالل معدل في حال إجراء أي تعديل على أصل مالي أو التزام مالي إضافة إلى التعديالت على أساس تحديد 
معدل الربح الربح المرجعي، يجب على المجموعة بداية بتحديث معدل الربح الفعال لألصل المالي او االلتزام المالي لتعكس التغير المطلوب في احالل 

 على التغيرات اإلضافية. وبعد ذلك، طبقت المجموعة السياسات على المحاسبة عن التعديالت المرجعي.
 

إليجار تقدم التعديالت أيضاً استثناء من استخدام سعر خصم معدل يعكس التغير في معدل الربح عند قياس التزام اإليجار بسبب التعديل على عقد ا
 المطلوب بموجب احالل سعر الربح المرجعي.

 
مرجعًا لها، بما في ذلك المقايضات التي تخضع للتحول بموجب بروتوكوالت االتحاد ال يوجد لدى المجموعة عقود تتخذ من ليبور بالجنيه االسترليني 

  الدولي للمقايضات والمشتقات.
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 )تتمة( المرجعي( الربحبين البنوك )إحالل سعر  ربحالتحول من سعر ال

 
والمخاطر وتقنية المعلومات والخزانة والقانونية وااللتزام، ، أنشأ مجلس اإلدارة لجنة توجيهية تضم كبار موظفي إدارات المالية 2019خالل عام 

وضعت اللجنة التوجيهية مشروع تحول لتلك  والمستشارين الخارجيين، وذلك بهدف اإلشراف على خطة تحول المجموعة من ليبور بالدوالر األمريكي.
دل التمويل المضمون لليلة واحدة، بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال العقود التي تتخذ من ليبور بالدوالر األمريكي مرجعًا لها لتحويلها إلى مع

يراعي مشروع التحول التغييرات في األنظمة واإلجراءات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم،  وتخفيف آثار المخاطر التشغيلية والخسائر المالية المحتملة.
 لة.فضالً عن معالجة اآلثار الضريبية والمحاسبية ذات الص

 
جرت اتصاالت عامة مع األطراف  ، تم تحديد التغييرات المطلوبة على األنظمة والعمليات والنماذج وبدأ تنفيذها بشكل جزئي.2022يونيو  30كما في 

حددت المجموعة أن مجاالت المخاطر األكثر  المقابلة، ولكن ثمة تغييرات خاصة بالعقود يتطلبها إحالل اليبور لم يتم اقتراحها أو الموافقة عليها بعد.
األمريكي مرجعًا  أهمية الناشئة عن استبدال ليبور بالدوالر األمريكي تتمثل في تحديث األنظمة والعمليات التي تتضمن العقود المتخذة من ليبور بالدوالر

حول التي ال تعمل كما هو متوقع؛ وعدم التطابق في توقيت المشتقات البديلة/ الت الربحلها؛ والتعديالت على تلك العقود أو البنود الحالية لمعدالت 
تستمر  والقروض التي يجري تحولها من ليبور بالدوالر األمريكي واألثر الناتج على إدارة المخاطر االقتصادية؛ وتحديث عمليات تعيين التحوط.

وتقليل المخاطر الناشئة عن التحول، وستواصل تحديد  SOFRمة إلى المشاركين في القطاع لضمان التحول بصورة منظ بالمشاركة معالمجموعة 
 وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال ليبور.

 
 

 عملية تجميع األعمال
 

سعودية ، اكملت المجموعة اإلجراءات النظامية المتعلقة باالستحواذ على كامل أسهم شركة إجادة للنظم المحدودة )إجادة()شركة 2022فبراير  1في 
  ألف لاير سعودي. 657,815ذات مسئولية محدودة( بمبلغ نقدي قدره 

 
كما يتطلب المعيار،  عمليات تجميع األعمال )"المعيار"(. - 3تمت المحاسبة عن الشراء باستخدام طريقة االستحواذ وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

قامت المجموعة بالمحاسبة عن االستحواذ  ات أو مطلوبات او التزامات محتملة يمكن تحديدها.تعمل المجموعة حاليا على تخصيص ثمن الشراء لموجود
سيتم االنتهاء من التعديالت على هذه القيم  التي تم تحملها في تاريخ االستحواذ. والمطلوباتبناء على القيم العادلة المؤقتة للموجودات المستحوذ عليها 

 ن تاريخ االستحواذ كما هو مسموح به وفقا للمعيار.المؤقتة خالل اثني عشر شهراً م
 

 اذ.يبين الجدول التالي ملخصاً للمبالغ المثبتة بالقيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات التي تم تحملها في تاريخ االستحو
 

 2022فبراير  1 الموجودات

 10,319  ممتلكات ومعدات حق االستخدام
 4,726 ملموسةموجودات غير 

 72,329 استثمارات
 114,670 موجودات عقود

 25,293 مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى
 118,550 النقد وما في حكمه

 149,232 مدينون تجاريون وآخرون
 495,119 إجمالي الموجودات

  
  المطلوبات

 1,231 التزامات إيجار
 123,553 دائنون تجاريون وآخرون

 67,130 عقود مطلوبات
 4,757 مخصص زكاة وضريبة دخل

 3,937 التزامات إيجار
 124,147 تعويضات نهاية الخدمة

 324,755  إجمالي المطلوبات

  
 170,364 صافي موجودات إجادة بتاريخ االستحواذ

 487,451 مصنفة ضمن موجودات أخرى. -شهرة مؤقتة ناتجة عن االستحواذ 
 657,815 اجمالي عوض الشراء
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 أرقام المقارنة

 
 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع العرض للفترة الحالية.

 
 

 موافقة مجلس اإلدارة
 

 (.2022أغسطس  03 )الموافقهـ 1444 محرم 05تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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