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 عام - 1

 59بالمرسوم الملكي رقم م/ المصرف"( وتم الترخيص بإنشائها)"تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار )شركة مساهمة سعودية( 

ً و( و1987 يونيو 29هـ )الموافـق 1407ذو القعدة  3تاريخ ب تاريخ ( ب245ـرار مجلس الـوزراء رقــم )( من ق6لما ورد في الفقــرة ) فقــا

 .(1987 يونيو 23)الموافق  هـ1407شوال  26
 

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

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 1وحدة رقم 

  2743-12263الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

ألحكام نظام فقاً وووفقا لعقد تأسرريس المصرررف ونظامه األسرراسرري  االسررتثماريةالمصرررف في مزاولة األعمال المصرررفية وتتمثل أغراض 

لحسرررابه أو لحسررراب  االسرررتثماريةيقوم المصررررف بمزاولة العمليات المصررررفية و .مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشرررار إليه أعاله

كما قام المصرررف بتأسرريس بعش الشررركات  ,وخارجهاالعربية السررعودية داخل المملكة والشررركات التابعة فروع المن خالل شرربكة  الغير،

 .(ج/2)إيضاح  الملكية ويمتلك جميع أو غالبية حصصبالمجموعة( مع المصرف فيما بعد )يشار إليهم مجتمعين التابعة 
 

 الشرعية الهيئة

 ً  أعمال لضمان خضوع، شرعية هيئةبتأسيس منذ نشأته  المصرف قام ،االسالمية الشريعة أحكام مع أعماله بتوافق المصرف من التزاما

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

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   - 2

 أسس اإلعداد .أ

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2021 سبتمبر 30للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في  المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد القوائم المالية 

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

المطلوبة في القوائم المالية كافة المعلومات واإلفصاحات على  المرحلية الموجزة الموحدةالقوائم المالية تشتمل ال  .لمحاسبينللمراجعين و ا

 .2020 ديسمبر 31في للمجموعة كما ا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية ، ويجب أن تقرأ جنبً السنوية

 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  2020ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين. المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى
 

المستخدمة  المعاييرمع  تتفق المرحلية الموجزة الموحدةإن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد القوائم المالية 

 .د /2االيضاح في ما تم اإلفصاح عنه باستثناء  .2020 ديسمبر 31المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في في إعداد القوائم 

 

 أسس التوحيد .ب

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية  .على القوائم المالية للمجموعة المرحلية الموجزة الموحدةتشتمل القوائم المالية 

للشركات التابعة، عند الحاجة،  المرحلية الموجزة الموحدةيتم تعديل القوائم المالية  .للمصرف وذلك بإستخدام سياسات محاسبية متماثلة

 .للمصرف المرحلية الموجزة الموحدةلتتماشى مع القوائم المالية 

 

 الشركات التابعة -ج

تسيطر المجموعة على منشأة عندما تكون عرضة أو تمتلك الحق في  .إن الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة

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

خذ تألحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها، أما في ا

 على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك: ابعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته المجموعة
 

 .لتصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيهاأي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق ا -

 .الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى -

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

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

 .تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة
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 ( تتمة ) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        -2

 الشركات التابعة )تتمة( -ج
 

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

يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل المرحلية من تاريخ االقتناء أو لغاية  .المجموعة

 .تاريخ االستبعاد، حسبما هو مالئم
 

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

, يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة كاألرباح غير المحققة، وذلك إلى الحد المرحلية الموجزة الموحدةعند إعداد القوائم المالية 

 .قيمةالذي ال يتوفر فيه دليل على االنخفاض في ال
 

 :المرحلية الموجزة الموحدة، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن القوائم المالية 2020و  2021 سبتمبر 30كما في 
 

  نسبة الملكية ٪ التابعة اتاسم الشرك

 2021 2020  

 شركة الراجحي 

 السعوديةالمملكة العربية المالية / 

من هيئة السوق   مرخصة مسجلة في المملكة العربية السعوديةشركة  مساهمة مقفلة  100٪ 100%

وإدارة  الوساطة الماليةلمزاولة أعمال األوراق المالية في أنشطة التداول /  المالية

 .واالستشارات والترتيبات و الحفظ األصول

 

 شركة وكالة تكافل 

الراجحي / المملكة العربية 

 السعودية

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل  99٪ 99%

 .أنشطة وساطة التأمين وفقا إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاونيأل

 شركة الراجحي للخدمات

االدارية / المملكة العربية 

 السعودية

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

 .التوظيف

 .فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي ٪100 %100 بنك الراجحي / الكويت

 

فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم جميع الخدمات المالية والمصرفية  ٪100 %100 بنك الراجحي / األردن

واالستثمارية واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا ألحكام الشريعة 

 .اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي المعمول به

 شركة الراجحي للتطوير/ 

 المملكة العربية السعودية

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

العقاري للمصرف من خالل نقل واإلحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت اسمها نيابة 

عن المصرف، وتحصيل إيرادات بيع بعش الممتلكات التي تباع من قبل المصرف، 

وتقديم خدمات االستشارات العقارية والهندسية، وتقديم خدمة تسجيل العقارات، 

 .واإلشراف على تقييم العقارات

 

 شركة الراجحي 

 المحدودة / ماليزيا

، منشأ 2013مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية لعام  100٪ 100%

 .ويعمل في ماليزيا

 

المملكة  –شركة إمكان للتمويل 

 العربية السعودية

م التمويل يتعمل على تقدلة في المملكة العربية السعودية شركة مساهمة مقفلة مسج 100٪ 100%

 .، التأجير التمويلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةمتناهي الصغراالستهالكي 

المملكة العربية  – شركة  توثيق

 السعودية

تسجيل خدمات شركة  مساهمة مقفلة  مسجلة  في المملكة  العربية السعودية  تقدم   100٪ 100%

 .لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء التقاضي ،عقود التأجير التمويلي 

لمعامالت المتعلقة ا شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان بهدف إدارة ٪100 %100 المحدودةالمالية الراجحي لألسواق 

 .المصرفنيابة عن ينة بالخز

شركة مساهمة مقفلة مملوكة لمصرف الراجحي لغرض مزاولة األعمال الفنية في  - %100 )*( شركة الحلول الرقمية العالمية

 .الخدمات المالية وأنظمة السداد الرقمية والتسويات المالية والخدمات ذات الصلة

لقة بالمدفوعات والتي ستقدم الخدمات المتع ،شركة الحلول الرقمية العالمية ،المجموعة شركة تابعة جديدة انشأت، 2021خالل عام  )*(

 .المالية والرقمية
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة (      -2

 

 التعديالت على السياسات المحاسبيةد. 

 

أو بعد ذلك التاريخ، والتي  2021يناير  1طبقت المجموعة ألول مرة بعش المعايير والتعديالت التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  

أخرى  لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت

 .المرجعي( معدل الربح)إحالل  التحول من سعر الفائدة بين البنوكبشأن  21انظر اإليضاح  صادرة وغير سارية المفعول بعد.

 

 والبنوك المركزية األخرى البنك المركزي السعوديالنقد واألرصدة لدى        -3

 مما يلي:األخرى والبنوك المركزية  البنك المركزي السعودييتكون النقد واألرصدة لدى 
 

 (ة)بآالف الرياالت السعودي 

2021 سبتمبر 03  2020ديسمبر  31   2020 سبتمبر 03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 7,168,289  7,355,940  5,489,751 نقد في الصندوق

 22,010,001  23,459,540  28,409,304 وديعة نظامية

 359,871  311,493  521,296 البنك المركزي السعوديحسابات جارية لدى 

 7,913,000  16,235,549  - البنك المركزي السعوديمتاجرة مع 

 37,451,161  47,362,522  34,420,351 اإلجمالي
 

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

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

 .وحسابات العمالء األخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي
  

 ، صافيمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرىال      -4

 

 تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2021 سبتمبر 03  2020ديسمبر  31   2020 سبتمبر 03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

      

 763,259  1,259,634  1,465,252 حسابات جارية

 26,753,783  27,395,208  26,052,749 متاجرة

 27,517,042  28,654,842  27,518,001 اإلجمالي
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 ، صافياالستثمارات      -5

 

 مما يلي: تتكون االستثمارات
 (ة)بآالف الرياالت السعودي 
2021 سبتمبر 03  2020ديسمبر  31   2020 سبتمبر 03    

() مراجعة  ) غير مراجعة (  () غير مراجعة    

 218,622  239,179  285,386 استثمار في شركة زميلة

      بالتكلفة المطفأة  مدرجةاستثمارات 

 25,364,916  22,904,021  22,646,364 البنك المركزي السعودي و الحكومة السعودية لدىمرابحات 

 24,196,768  25,240,452  44,073,225 صكوك

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

 (32,192)  (26,962)  (35,068) (1ناقصاً: االنخفاض في القيمة )المرحلة 

 49,529,492  49,117,511  67,684,521 بالتكلفة المطفأة المدرجةإجمالي االستثمارات 

      

      بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مدرجةاستثمارات 

 2,402,294  2,545,864  2,347,579 صناديق استثمارية

 -  1,502,525  1,498,644 منتجات مهيكلة

 1,767,712  2,588,595  3,644,408 صكوك

 4,170,006  6,636,984  7,490,631 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المدرجةإجمالي االستثمارات 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 3,193,278  3,687,266  4,967,846 استثمارات في أسهم

 -   604,332  1,619,177 صكوك

 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل اجمالي

 3,193,278  4,291,598  6,587,023 الشامل اآلخر

      

 57,111,398  60,285,272  82,047,561 إجمالي اإلستثمارات
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 الشريعة المتوافقة مع أحكامالمشتقات         - 6

تحليل بالمبالغ االسمية. إن المبالغ المع  المتوافقة مع احكام الشريعة يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة

التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، اإلسـمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ 

كما أنها ال فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، 

 تعكس مخاطر السوق.

 

 األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة وتغطية المخاطر:يقوم المصرف، خالل دورة أعماله العادية، باستخدام 
 

 مقايضات معدل الربح (أ
 

، عادة ما تقوم األطراف األخرى معدل الربحالتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات  مقايضات معدل الربح تمثل

بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها  معدل الربحبتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. وفي حالة مقايضة 

 تبادل أصل المبلغ زائداً دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة.
 

  جلة والمستقبليةالعقود اآل (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. 

معدل عقود المستقبلية الخاصة بأسعار هي عقود يتم تصميمها خصيصاً للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي وال

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

 
 األجنبيةالعمالت صرف مقايضات    ج( 

 

معين بعملة ما مقابل مبلغ بعملة أخرى وفقًا للسعر الفوري الحالي واألسعار تمثل مقايضات صرف العمالت األجنبية اتفاقيات بين طرفين لمبادلة مبلغ 

يحكمها السعر  اآلجلة المتداولة في السوق المشتركة بين البنوك. يقوم الطرفان بعد ذلك بتسوية المبالغ االسمية للعمالت األجنبية الخاصة بهما والتي

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

 

 األدوات المالية المشتقة                     

  

2021 سبتمبر 30   

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

  

 

القيمة العادلة 

 االيجابية

القيمة العادلة  

 السلبية

القيمة إجمالي  

 االسمية

      مقتناة ألغراض المتاجرة:ال

 15,708,188  119,859  148,307 معدل الربحمقايضات 

 181,879  5,549  7,256 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 8,722,333  4,035  3,624 صرف العمالت االجنبية مقايضات

 

 األدوات المالية المشتقة           

  

2020ديسمبر  31   

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

  

 

العادلة القيمة 

 االيجابية

القيمة العادلة  

 السلبية

إجمالي القيمة  

 االسمية

      المقتناة ألغراض المتاجرة:

 9,127,752  22,157  30,460 معدل الربحمقايضات 

 1,353,546  1,889  2,151 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 -  -  - صرف العمالت االجنبية اتمقايض

 

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( المتوافقة مع أحكام الشريعةالمشتقات   - 6

 

 األدوات المالية المشتقة                     

  

2020 سبتمبر 30   

 )بآالف الرياالت السعودية(

  

 القيمة العادلة االيجابية 

 

 القيمة العادلة السلبية

إجمالي القيمة  

 االسمية

      المقتناة ألغراض المتاجرة:

 4,276,978  33,357  37,001 الربحمعدل مقايضات 

 1,047,307  234  1,922 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 -  -  - صرف العمالت االجنبية اتمقايض

 

 صافي ،التمويل -7

 

 :بالتكلفة المطفأة المدرجصافي التمويل  7.1

       ) غير مراجعة ( 2021 سبتمبر 30

 االجمالي  شركات  أفراد  )بآالف الرياالت السعودية(
        

 426,949,383  82,421,974  344,527,409  عاملالتمويل ال

 2,889,638  1,590,430  1,299,208  عاملالتمويل غير ال

 429,839,021  84,012,404  345,826,617  إجمالي التمويل

 (8,885,247)  (3,703,172)  (5,182,075)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 420,953,774  80,309,232  340,644,542  صافي التمويل

 

       ) مراجعة ( 2020ديسمبر  31

 االجمالي  شركات  أفراد  )بآالف الرياالت السعودية(
        

 320,738,343  66,467,476  254,270,867  عاملالتمويل ال

 2,445,114  1,690,865  754,249  عاملالتمويل غير ال

 323,183,457  68,158,341  255,025,116  إجمالي التمويل

 (7,471,356)  (3,105,595)  (4,365,761)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 315,712,101  65,052,746  250,659,355  صافي التمويل

 

       ) غير مراجعة ( 2020 سبتمبر 30

 االجمالي  شركات  أفراد  الرياالت السعودية()بآالف 
        

 294,475,455  65,753,479  228,721,976  التمويل العامل

 2,459,809  1,853,667  606,142  التمويل غير العامل

 296,935,264  67,607,146  229,328,118  إجمالي التمويل

 (7,206,544)  (3,060,690)  (4,145,854)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 289,728,720  64,546,456  225,182,264  صافي التمويل

 

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 صافي )تتمة(، لتمويلا -  7

 

 :االنخفاض في قيمة التمويلفي مخصص  الحركةفيما يلي بيان   7.2

 

 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  اشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

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

     

 

 الرصيد في بداية الفترة 
 

7,471,356  7,019,596 

 2,522,934  2,944,252  للفترة المحمل

 (2,335,986)  (1,530,361)  مشطوبة معدومةديون 

 7,206,544  8,885,247  الرصيد في نهاية الفترة

 

 

 المحمل على قائمة الدخلوالبنود خارج قائمة المركز المالي والموجودات المالية األخرى يتكون مخصص االنخفاض في قيمة التمويل    7.3

 :المرحلية الموحدة الموجزة مما يلي

 

 2020 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30   اشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

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

     

 2,522,934  2,851,713  للفترة  المحمل

 (907,235)  (1,096,951)   للفترة مبالغ مستردة من تمويل مشطوب

 1,615,699  1,754,762  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل، صافي

  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( صافي ،التمويل -  7

 : التمويل حسب المراحلفي قمية نخفاض اللالحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة يلي بيان  فيما  7.4

 

 )بآالف الرياالت السعودية( نمخصص خسائر االئتما                  

 االجمالي

الخسائر ) – 3المرحلة 

ية المتوقعة االئتمان

 -على مدى العمر 

مستوى ائتماني  ذات

 (منخفض

الخسائر ) – 2المرحلة 

االئتمانية المتوقعة 

 – على مدى العمر

في  الزيادة الجوهرية

 (االئتمانية المخاطر

 – 1المرحلة 

الخسائر االئتمانية )

المتوقعة على مدى 

 (شهرا   12

  2021 سبتمبر 30

 ) غير مراجعة (
     

    

مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 

 لالنخفاض في قيمة التمويل

     

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

 التحويالت:    

- (84,258) 157,247 (72,989) 

إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 (2الى المرحلة  3و  1العمر )من المرحلتين 

- 174,618 (156,718) (17,900) 

االئتمانية المتوقعة ذات المستوى الى الخسائر  -

إلى  2و  1االئتماني المنخفش )من المرحلتين 

 (3المرحلة 

- - (269,440) 269,440 

 12إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 (1الى المرحلة  3و  2شهراً )من المرحلتين 

 ديون معدومة  - - (1,530,361) (1,530,361)

 للفترة المحملصافي  464,870 678,879 1,800,503 2,944,252

 2021سبتمبر  30كما في الرصيد  3,588,228 2,440,324 2,856,695 8,885,247

 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( مخصص خسائر االئتمان                  

 االجمالي

الخسائر ) – 3المرحلة 

االئتمانية المتوقعة على 

 ذات -مدى العمر 

مستوى ائتماني 

 (منخفش

الخسائر ) – 2المرحلة 

االئتمانية المتوقعة على 

الزيادة  – مدى العمر

الجوهرية في 

 االئتمانية( المخاطر

الخسائر ) – 1المرحلة 

االئتمانية المتوقعة 

 (شهراً  12على مدى 

  2020 سبتمبر 30

 مراجعة () غير 
     

    

مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 

 لالنخفاض في قيمة التمويل

     

 2020يناير  1الرصيد كما في  2,501,529 2,325,951 2,192,116 7,019,596

 التحويالت:    

- (48,826) 115,584 (66,758) 

إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 (2الى المرحلة  3و  1المرحلتين العمر )من 

- 363,316 (347,636) (15,680) 

الى الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات المستوى  -

إلى  2و  1االئتماني المنخفش )من المرحلتين 

 (3المرحلة 

- - (258,712) 258,712 

 12إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 (1الى المرحلة  3و  2شهراً )من المرحلتين 

 ديون معدومة  - - (2,335,986) (2,335,986)

 المحمل للفترةصافي  65,892 96,445 2,360,597 2,522,934

 2020سبتمبر  30الرصيد كما في  2,743,695 1,931,632 2,531,217 7,206,544

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( صافي ،التمويل

 )تتمة(: التمويل حسب المراحلفي قمية نخفاض اللالحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة يلي بيان  فيما  7.4
 

قائمة نخفاض المتعلق بالبنود خارج االمخصص على  ، 2021 سبتمبر 30ختامي لمخصصات االنخفاض في قيمة التمويل كما في الرصيد الال يشتمل 

تم توالتي مليون لاير سعودي (  546 :2020 سبتمبر 30)مليون لاير سعودي  486والبالغ  المالية األخرىواألصول والموجودات  المركز المالي

 .األخرىالمحاسبة عنه ضمن المطلوبات 
 

 فيما يلي بيان الحركة في قمية التمويل حسب المراحل:  7.5

 )بآالف الرياالت السعودية( إجمالي القيمة الدفترية                  

 االجمالي

الخسائر ) – 3المرحلة 

ية المتوقعة االئتمان

 ذات -على مدى العمر 

مستوى ائتماني 

 (منخفض

الخسائر ) – 2المرحلة 

االئتمانية المتوقعة 

 – على مدى العمر

الزيادة الجوهرية في 

 (االئتمانية المخاطر

 – 1المرحلة 

الخسائر االئتمانية )

المتوقعة على مدى 

 (شهرا   12

  2021 سبتمبر 30

 ) غير مراجعة (
     

 التمويل     

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

 التحويالت:    

- (154,678) 3,194,000 (3,039,322) 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى إلى  -

 (2الى المرحلة  3و  1العمر )من المرحلتين 

- 903,626 (336,561) (567,065) 

الى الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات  -

المستوى االئتماني المنخفش )من المرحلتين 

 (3إلى المرحلة  2و  1

- - (1,403,156) 1,403,156 

االئتمانية المتوقعة على مدى إلى الخسائر  -

الى المرحلة  3و  2شهراً )من المرحلتين  12

1) 

 ديون معدومة  - - (1,530,361) (1,530,361)

 أعمال جديدة/ حركات أخرى 107,992,965 (1,127,658) 1,320,618 108,185,925

 2021سبتمبر  30الرصيد كما في  417,065,191 8,786,858 3,986,972 429,839,021

 

 )بآالف الرياالت السعودية( إجمالي القيمة الدفترية                  

 االجمالي

)الخسائر  – 3المرحلة 

االئتمانية المتوقعة على 

ذات  -مدى العمر 

مستوى ائتماني 

 منخفش(

)الخسائر  – 2المرحلة 

االئتمانية المتوقعة على 

الزيادة  –مدى العمر 

المخاطر الجوهرية في 

 االئتمانية(

 – 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهراً( 12

  2020 سبتمبر 30

 ) غير مراجعة (
     

 التمويل     

 2020يناير  1الرصيد كما في  245,760,321 7,858,511 3,083,569 256,702,401

 التحويالت:    

- (95,755) 3,406,586 (3,310,831) 

إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 (2الى المرحلة  3و  1العمر )من المرحلتين 

- 1,556,498 (1,080,923) (475,575) 

الى الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات  -

المستوى االئتماني المنخفش )من المرحلتين 

 (3إلى المرحلة  2و  1

- - (1,465,898) 1,465,898 

إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -

الى المرحلة  3و  2شهراً )من المرحلتين  12

1) 

 ديون معدومة  - - (2,335,986) (2,335,986)

 أعمال جديدة/ حركات أخرى 41,521,660 (134,582) 1,181,771 42,568,849

 2020سبتمبر  30الرصيد كما في  284,961,473 8,583,694 3,390,097 296,935,264



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   -8

 مما يلي: والمؤسسات المالية االخرى تتكون المطلوبات للبنوك

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2021 سبتمبر 03  2020ديسمبر  31   2020 سبتمبر 03    

غير مراجعة ()   ) مراجعة (  ) غير مراجعة (   

      

 167,485  448,288  702,870 حسابات جارية

 11,126,795  10,315,773  14,030,220 استثمارات المصرف ألجل 

 11,294,280  10,764,061  14,733,090 اإلجمالي

 

من أجل تسوية خسائر التعديل التي من المتوقع أن يتكبدها المصرف عند تأجيل الدفعات بموجب برنامج دعم تمويل القطاع الخاص كما هو 

 أرباحعلى بعش الودائع بدون  2021سبتمبر  30وفترة التسعة أشهر المنتهية في  2020، حصل المصرف خالل عام 20مبين في اإليضاح 

مليون لاير سعودي وفترة استحقاقها األصلية سنة ونصف(،  674لاير سعودي وفترة استحقاقها األصلية ثالث سنوات، و مليار 2.97قدرها )

مليار لاير سعودي لمدة  5.2تم تمديد آجال استحقاق بعش هذه الودائع من قبل البنك المركزي السعودي. حصل المصرف على وديعة بمبلغ )

مليار لاير سعودي وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر والتي  3.5، ووديعة بمبلغ 2021ربع الثاني من عام عام واحد والتي استحقت خالل ال

مليار لاير سعودي وفترة استحقاقها ثالث  4، حصل المصرف على وديعة بقيمة 2021(. في سبتمبر 2021استحقت خالل الربع الثالث من عام 

 مزيد من التفاصيل.لالطالع على  20سنوات. انظر اإليضاح 

 

 ودائع العمالء -9

 
  مما يلي:حسب نوعها العمالء  ودائعتتكون 

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

2021 سبتمبر 03  2020ديسمبر  31   2020 سبتمبر 03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 317,149,742  332,918,203  364,297,986 ودائع تحت الطلب

 20,804,460  43,017,282  107,265,258 استثمارات العمالء ألجل

 7,368,076  6,695,518  6,767,543 حسابات العمالء األخرى

 345,322,278  382,631,003  478,330,787 اإلجمالي

 

 .غير مبنية على فوائد ،جميع استثمارات العمالء ألجل مبنية على عقود مرابحة

 

 المحتملةاالرتباطات و اإللتزمات    -10

 مما يلي: المحتملةتتكون االلتزامات 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2021 سبتمبر 03  2020ديسمبر  31   2020 سبتمبر 03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 1,730,386  2,379,433  4,843,484 مستنديةاعتمادات 

 427,429  670,768  583,191 قبوالت

 5,723,685  5,443,188  6,247,700 خطابات الضمان

 8,067,912  10,662,701  12,506,791 االئتمان لمنحالتزامات غير قابلة للنقش 

 15,949,412  19,156,090  24,181,166 اإلجمالي

 

 .اإلعتياديةا دورة أعماله خالللقضايا قانونية  المجموعة تتعرض

 

 

 

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 االحتياطات األخرى   -11

تشتمل االحتياطيات األخرى على احتياطي استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي ترجمة عمالت 

 .نهاية الخدمة للموظفين والحصة في الدخل الشامل االخر لشركة زميلة ةلعمليات األجنبية واحتياطي مكافآل

 

 الزكاة  -12

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

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

 

 النقد وما في حكمه -13

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

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2021 سبتمبر 03  2020ديسمبر  31   2020 سبتمبر 03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 7,168,289  7,355,940  5,489,751 الصندوقفي نقد 

األخرى تستحق  بات من البنوك والمؤسسات الماليةمطلو

 5,527,463  8,924,379  8,531,957 يوماً من تاريخ الشراء 90خالل 

 والبنوك المركزية البنك المركزي السعوديأرصدة لدى 
 359,871  311,493  521,296  األخرى )حسابات جارية(

 7,913,000  16,235,549  - البنك المركزي السعوديمتاجرة مع 

 20,968,623  32,827,361  14,543,004 اإلجمالي

 

 قطاعات األعمال   -14

التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل  المجموعةبتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات  المجموعة تقوم

 ، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.كل أساسي من قبل الرئيس التنفيذيصانع القرار الرئيسي، وبش

 

لة تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية االعتيادية. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية المسؤو

. تتكون موجودات ومطلوبات الدخل المرحلية الموجزة الموحدةأمام مجلس اإلدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة 

 .المجموعة لموجودات والمطلوبات التشغيلية، وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوباتالقطاع من ا

 

 .2020ديسمبر  31لم تطرأ أية تغيرات على أسس تحديد القطاعات أو أسس قياس أرباح وخسائر القطاعات منذ 

 

 من أربعة قطاعات تشغيلية رئيسية هي: المجموعة تكونتألغراض إدارية، 

 

يشمل ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة( الخاصة   قطاع األفراد:

 باألفراد وأتعاب الخدمات المصرفية وأعمال الحواالت المالية.

 

يشمل ودائع كبار العمالء وعمالء الشركات والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية  قطاع الشركات:

 )المكشوفة(.المدينة 

 

يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع البنك المركزي السعودي ومحفظة المتاجرة  قطاع الخزينة: 

 العالمية.

 

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

 والمحافظ االستثمارية.األسهم المحلية والعالمية 
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 ( تتمة األعمال )قطاعات    -14

 ومصاريف، وإجمالي دخل 2020و  2021 سبتمبر 30كما في الخاصة بالمجموعة مطلوبات الموجودات والفيما يلي تحليالً بإجمالي 

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال: تسعةالدخل لفترة الافي العمليات وص
 

 ) غير مراجعة ( 2021 سبتمبر 30

 قطاع األفراد
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 قطاع الشركات
)بآالف )

الرياالت 
 السعودية(

 قطاع الخزينة
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

الرياالت )بآالف 
 السعودية(

 اإلجمالي
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 582,684,437 4,751,920 138,715,969 80,943,991 358,272,557 اجمالي الموجودات

 519,047,904 287,196 26,314,426 182,790,592 309,655,690 اجمالي المطلوبات

دخل التمويل واالستثمارات من العمالء 
 15,687,725 51,585 1,493,406 2,214,266 11,928,468 الخارجيين

 دخل / )مصروف( العمليات ما بين
 - - 3,079,165 (35,189) (3,043,976) القطاعات

 15,687,725 51,585 4,572,571 2,179,077 8,884,492 التمويل واالستثماراتمن دخل الإجمالي 

للعمالء عائد على إستثمارات ألجل ال
 (650,640) (218) (105,914) (367,591) (176,917) والبنوك والمؤسسات المالية

 التمويل واالستثماراتمن دخل الصافي 
8,707,575 1,811,486 4,466,657 51,367 15,037,085 

 2,819,037 629,569 44,363 728,226 1,416,879 صافي ،الخدمات المصرفيةمن أتعاب 

 569,620 - 200,858 74,000 294,762 صافي ،عمالتالصرف دخل 

 435,838 85,818 223,602 - 126,418 صافي ،خرىأدخل عمليات 

 إجمالي دخل العمليات
10,545,634 2,613,712 4,935,480 766,754 18,861,580 

 (837,110) (8,359) (17,081) (34,985) (776,685) وإطفاء استهالك

قيمة التمويل مخصص االنخفاض في 
 (1,754,762) - 1,267 (198,697) (1,557,332) صافي  ،والموجودات المالية األخرى

 (4,298,462) (119,490) (142,165) (323,025) (3,713,782) مصاريف العمليات األخرى

 (6,890,334) (127,849) (147,404) (569,525) (6,045,556) إجمالي مصاريف العمليات

 11,971,246 638,905 4,788,076 2,044,187 4,500,078 قبل الزكاةدخل ال
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 ( تتمة األعمال ) قطاعات   -14

 

 ) غير مراجعة ( 2020 سبتمبر 30

 قطاع األفراد
)بآالف 

الرياالت 
 السعودية(

 قطاع الشركات
)بآالف )

الرياالت 
 السعودية(

 قطاع الخزينة
الرياالت )بآالف 

 السعودية(

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

 اإلجمالي
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 430,300,392 3,391,186 116,203,535 63,954,117 246,751,554 اجمالي الموجودات

 375,381,390 163,183 15,527,355 75,542,937 284,147,915 اجمالي المطلوبات

التمويل واالستثمارات من العمالء  دخل
 12,617,465 34,596 1,571,436 2,007,162 9,004,271 الخارجيين

دخل / )مصروف( العمليات ما بين 
 - - 785,687 (406,711) (378,976) القطاعات

 12,617,465 34,596 2,357,123 1,600,451 8,625,295 التمويل واالستثماراتمن دخل الإجمالي 
عائد على إستثمارات ألجل للعمالء ال

 (342,837) - (114,158) (79,521) (149,158) والبنوك والمؤسسات المالية
 التمويل واالستثماراتمن دخل الصافي 

8,476,137 1,520,930 2,242,965 34,596 12,274,628 
 1,795,826 398,579 35,604 216,872 1,144,771 صافي ،الخدمات المصرفيةمن أتعاب 
 574,345 - 251,127 87,609 235,609 صافي ،صرف عمالتدخل 

 282,656 92,719 126,744 - 63,193 صافي ،خرىأدخل عمليات 
 إجمالي دخل العمليات

 9,919,710 1,825,411  2,656,440  525,894   14,927,455  
 (829,461) (5,179) (16,873) (35,726) (771,683) وإطفاءاستهالك 

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل 
 (1,615,699) - (29,335) (689,872) (896,492) صافي  ،والموجودات المالية األخرى
 (4,148,967) (106,972) (138,958) (299,248) (3,603,789) مصاريف العمليات األخرى

 (6,594,127) (112,151) (185,166) (1,024,846) (5,271,964) إجمالي مصاريف العمليات

  8,333,328    413,743  2,471,274  800,565  4,647,746 قبل الزكاةدخل ال
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 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
 
 التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:التسلسل المجموعة ستخدم ت

 
 الوصول إليها في تاريخ القياس. للمنشأةاألسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لنفس األداة التي يمكن   : 1المستوى 

 
، إما بشكل  للموجودات والمطلوباتوالتي يمكن مالحظتها بالنسبة  1المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  : 2المستوى 

 مباشر )أي األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي المشتقة من األسعار(.
 

 أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير مالحظة(. للموجوداتمدخالت  :3المستوى 
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 ) تتمة (القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية   -15

 

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

 
 في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات، أو   -
 .المطلوبات في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو   -
 

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

 
  2021 سبتمبر 30

 (بأالف الرياالت السعودية) )غير مراجعة(

 اإلجمالي 3 المستوى 2 المستوى 1 المستوى الدفترية  القيمة 

      الموجودات المالية

      بالقيمة العادلةمدرجة موجودات مالية 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2,347,579 250,778 2,096,801 - 2,347,579 صناديق استثمارية -الدخل 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة 

 4,967,846 24,367 - 4,943,479 4,967,846 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 3,644,408 - 3,644,408 - 3,644,408 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

العادلة من خالل الدخل صكوك مدرجة بالقيمة 

 1,619,177 - 1,619,177 - 1,619,177 الشامل االخر

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

 159,187 - 159,187 - 159,187 األدوات المالية المشتقة
      العادلة بالقيمةمدرجة موجودات مالية غير 

 27,731,555 27,731,555 - - 27,518,001 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      بالتكلفة المطفاة مدرجةاستثمارات 
بنك المركزي الالحكومة السعودية و ىمرابحات لد -

 22,953,546 22,953,546 - - 22,646,364 السعودي

 44,438,711 4,431,551 40,007,160 - 44,073,225 صكوك -

 1,031,566 1,031,566 - - 1,000,000 منتجات مهيكلة -

 444,550,607 444,550,607 - - 429,839,021  إجمالى التمويل

 554,942,826 502,472,614 47,526,733 4,943,479 539,313,452 اإلجمالي

      المطلوبات المالية
      بالقيمة العادلةمدرجة  مطلوبات مالية غير

 14,863,168 14,863,168 - - 14,733,090 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 478,305,437 478,305,437 - - 478,330,787 ودائع العمالء 

 129,443 - 129,443 - 129,443 األدوات المالية المشتقة
 493,298,048 493,168,605 129,443 - 493,193,320 اإلجمالي
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ) تتمة (  -15

  2020 ديسمبر 31
 )بأالف الرياالت السعودية( )مراجعة(

 اإلجمالي 3 المستوى 2 المستوى 1 المستوى الدفترية  القيمة 

      الموجودات المالية
      بالقيمة العادلةمدرجة موجودات مالية 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمدرجة استثمارات 

 2,545,864 254,115 2,291,749 - 2,545,864 صناديق استثمارية –

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة 

 3,687,266 24,389 - 3,662,877 3,687,266 من خالل الدخل الشامل االخر

 2,588,595 - 2,588,595   - 2,588,595 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل صكوك

الدخل الشامل صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 604,332 - 604,332    - 604,332 االخر 

 1,502,525 1,502,525 - - 1,502,525 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل منتجات مهيكلة

 32,611 - 32,611 - 32,611 األدوات المالية المشتقة
      بالقيمة العادلةمدرجة موجودات مالية غير 

 29,128,159 29,128,159 - - 28,654,842 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      بالتكلفة المطفاة مدرجةاستثمارات 
البنك المركزي الحكومة السعودية و ىمرابحات لد  -

 23,226,882 23,226,882 - - 22,904,021 السعودي
 26,155,715 2,012,090 24,143,625 - 25,240,452 صكوك  -
 1,048,310 1,048,310 - - 1,000,000 منتجات مهيكلة  -

 331,028,641 331,028,641 - - 323,183,457  إجمالى التمويل
 421,548,900 388,225,111 29,660,912 3,662,877 411,943,965 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

      بالقيمة العادلةمدرجة مطلوبات مالية غير 

 10,909,221 10,909,221 - - 10,764,061 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 382,641,604 382,641,604 - - 382,631,003 ودائع العمالء 

 24,046 - 24,046  24,046 األدوات المالية المشتقة

 393,574,871 393,550,825 24,046 - 393,419,110 إلجماليا

 

المستوى الثاني والثالث صناديق استثمارية تم تحديد قيمتها تمثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن 

 العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنها بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة.

 

الفعلي الحالي. تم تقييم  الربحبمعدل تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة 

خصومة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، والمطلوبات إلى/ من البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة التدفقات النقدية الم

 البنك المركزي السعودي.ب عوائد المحافظ / معدالت مرابحة الخاصة الفعلية وفقًا لمعدالت المرابحة السائدة بين البنوك السعودية )سايبور(/

 

لتي تم قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من نماذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية. الفرق بين سعر المعاملة والقيمة ا

"ربح وخسارة اليوم الواحد"، ويتم إطفاؤه على مدى عمر المعاملة أو تأجيله حتى الحصول عليها وفقاً لنماذج التقييم يشار إليها عادة باسم 

الالحقة نتمكن من تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق، أو تحققه من خالل االستبعاد. يتم إثبات التغييرات 

 الموجزة الموحدة بدون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة.في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية 
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 رأس المال  -16

 30لاير سعودي كما في  10قيمة كل سهم  ،مليون سهم  2,500يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 

 .(لاير سعودي 10قيمة كل سهم  مليون سهم، 2,500: 2020 سبتمبر 30و ، مليون سهم  2,500: 2020ديسمبر  31)  2021 سبتمبر

 

 ربحية السهم   -17

على أساس صافي دخل الفترة مقسوماً على  2020و  2021 سبتمبر 30تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترات المنتهية في 

 .إن ربحية السهم األساسية تساوي ربحية السهم المخفضة .مليون سهم 2,500

 

 كفاية رأس المال  -81

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

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

 

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

تفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات االحالمركزي السعودي من البنوك 

 .%8 عن تعادل او تزيدالمرجحة بالمخاطر 

 

قياس مدى كفاية تقوم هذه النسب ب .السعودي البنك المركزيالمحددة من قبل النسب يقوم المصرف بمراقبة كفاية رأس المال باستخدام 

ملة وذلك مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات وااللتزامات المحتللمصرف ل، وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل رأس الما

 .الظهار مخاطرها النسبية

 

المال يلخص الجدول التالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة للمخاطر، ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسبة كفاية رأس 

 الخاص بالمصرف:
 

2021 سبتمبر 03  2020ديسمبر  31   2020 سبتمبر 03    

 
مراجعة( )غير  

  ألف لاير سعودي

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

مراجعة( )غير   

 ألف لاير سعودي

 262,473,705  280,373,990  358,812,817 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر

 30,784,119  33,318,660  33,318,660 العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطرمخاطر 

 8,405,941  9,316,353  3,634,079 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

 301,663,765  323,009,003  395,765,556 للموجودات المرجحة بالمخاطر –إجمالي الركيزة األولى 

      

 54,919,002  58,118,518  66,519,221 رأس المال األساسي 

 3,280,921  3,504,675  4,485,160 رأس المال المساند 

 58,199,923  61,623,193  71,004,381 اجمالي رأس المال األساسي والمساند

      

      نسبة كفاية رأس المال )٪(

 18.21%  %17.99  %16.81 نسبة رأس المال األساسي

 19.29%  %19.08  %17.94 نسبة رأس المال األساسي والمساند 
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 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
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  توزيعات األرباح -19

، بمبلغ 2021توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من عام  2021يونيو  29مجلس إدارة مصرف الراجحي بتاريخ  وافق

 . 2021يوليو  14الحقا دفع التوزيعات في تم  لاير سعودي للسهم. 1.40سعودي، بواقع مليون لاير   3,500

 

  2,500، بمبلغ 2020ديسمبر  31، توزيع األرباح النهائية على المساهمين للسنة المنتهية في 2021فبراير  28اقترح مجلس اإلدارة في 

من قبل الجمعية  2020تمت الموافقة على توزيع األرباح النهائية المقترحة لعام لاير سعودي لكل سهم. كما  1مليون لاير سعودي، بواقع 

 .2020أبريل  6. وقد تم الحقًا دفع توزيعات األرباح هذه بتاريخ 2021مارس  29العمومية في اجتماعها السنوي المنعقد في 

 

 3,750، بمبلغ 2019ديسمبر  31همين للسنة المنتهية في ، توزيع األرباح النهائية على المسا2020فبراير  2اقترح مجلس اإلدارة في 

من قبل الجمعية  2019لاير سعودي لكل سهم. كما تمت الموافقة على توزيع األرباح النهائية المقترحة لعام  1.5مليون لاير سعودي، بواقع 

 .2021أبريل  6األرباح هذه بتاريخ . وقد تم الحقًا دفع توزيعات 2020مارس  29العمومية في اجتماعها السنوي المنعقد في 

 

  البنك المركزي السعوديعلى خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج  (19-كوفيدفيروس كورونا ) تأثير -02

"( مستمرة في تعطيل األسواق العالمية، حيث إن العديد من المناطق الجغرافية تشهد موجات متعددة من 19-ال تزال جائحة كورونا )"كوفيد

اإلصابات على الرغم من سيطرتها سابقًا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة. ومع ذلك، تمكنت حكومة المملكة العربية 

 السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى اآلن.

 

نه من تدابير دعم من قبل الحكومة والبنك المركزي ، أجرت اإلدارة تقييًما مفصالً للتأكد من تأثير جائحة كورونا وما نتج ع2020خالل عام 

السعودي، مثل إعفاءات السداد وحزم التخفيف األخرى، على محفظة التمويل. تواصل المجموعة إجراء تحديثات لنماذج خسائر االئتمان 

ئتمان المتعلقة بالعمالء المتأثرين المتوقعة بهدف تحسين تطبيق معايير التصنيف إلى مراحل وذلك بسبب الزيادة الجوهرية في مخاطر اال

 حتى يتسنى لهم تمييزها وإظهارها بشكل مالئم في نماذجه:

 

العمالء الذين يبدو أن جودتهم االئتمانية قد انخفضت بشكل دائم، ولذا يتعين على المجموعة إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  •

 العمر بشأن هذه التعرضات؛

الذين ظلت جودتهم االئتمانية إما مستقرة )بسبب الطبيعة التعويضية لالستفادة من البرامج الحكومية( أو منخفضة، لكن االنخفاض العمالء  •

 يعتبر مؤقتًا حيث قد يكون لدى العميل أسس راسخة للعودة بقوة بعد اإلغالق.

 

وال تزال المجموعة تقوم بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء تصورات اختبار الضغط بشأن التغيرات المتوقعة في مؤشرات االقتصاد 

، باإلضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر واألداء الرئيسيةالكلي الرئيسية وتأثيره على مؤشرات االئتمان والسيولة والعمليات والمالءة المالية 

ى. تشمل اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة أيًضا مراجعة دورية تركزات مخاطر االئتمان على مستوى أكثر دقة مع تركيز خاص على األخر

قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف أخرى وحماية ضمانات محددة، والمراجعة في حينها، واتخاذ اإلجراءات المالئمة للتصنيف االئتماني 

ة التمويل، إذا لزم األمر. تأخذ عمليات مراجعة االئتمان هذه بعين االعتبار أيًضا آثار برامج دعم الحكومة والبنك للعمالء، وإعادة هيكل

 المركزي السعودي.

 

تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من المصرف االستمرار في مراجعة بعش المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان 

تدور هذه المراجعة في المقام األول حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي يستخدمها المصرف في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة. و

، قام المصرف بإجراء بعش التعديالت 2020المتوقعة أو مراجعة احتماالت التصورات التي يتم استخدامها من قبل المصرف. في عام 

ومع توفر المزيد من البيانات الحديثة، قامت اإلدارة  2021من عام  لثن التصورات. خالل الربع الثاعلى عوامل االقتصاد الكلي وأوزا

 بإجراء مزيد من التعديالت على االحتماالت المتعلقة بالتصورات.

 

الل النظر في المعلومات تستمر اإلدارة في ممارسة األحكام االئتمانية المبنية على آراء الخبراء لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة من خ

مليون لاير سعودي  481المعقولة والمؤيدة التي لم يتم تضمينها بالفعل في النماذج الكمية. كما قام المصرف بإثبات مخصصات إضافية بقيمة 

 . 2021 سبتمبر 30لتمويل الشركات كما في 
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 )تتمة( البنك المركزي السعوديعلى خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج  (19-كوفيدفيروس كورونا ) تأثير -20

وكما هو الحال مع أي تقديرات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام هامة، وسيستمر المصرف في إعادة التقييم كلما توفرت 

 وقعة في الفترات المالية الالحقة حسبما هو مالئم.بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد التعديالت على خسائر االئتمان المت

 

 برامج ومبادرات دعم البنك المركزي السعودي
 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

 

 2020، قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس )19 -كوفيد(لمواجهة فيروس كورونا 

للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف  للشركات المؤهلة )المرحلة األولى والمرحلة الثانية( الالزموذلك لتقديم الدعم 

. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي هـ 1438جمادى الثاني  16تاريخ ب 381000064902رقم  البنك المركزي السعودي من خالل التعميم

 من اآلتي:

 تأجيل الدفعات؛برنامج  •

 برنامج تمويل اإلقراض؛ •

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و •

 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية. •

 

ومع إعالن تمديدات إضافية للبرنامج الحقًا، قامت  2020في إطار برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مارس 

للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد التمويل أجيل األقساط المتعلقة بتسهيالت المجموعة بت

األقساط المستحقة بمثابة دعم للسيولة قصيرة األجل لمواجهة النقص المحتمل في التدفقات النقدية للعمالء. وقد قامت المجموعة بتنفيذ 

 3.5بمبلغ قدره  2021يونيو  30حتى  2020مارس  14السداد من خالل تأجيل األقساط المستحقة السداد خالل الفترة من إعفاءات تأجيل 

 مليار لاير سعودي، وتمديد فترة التمويل السارية بدون تكاليف إضافية على العمالء.

 

برنامج تأجيل دفعات األقساط لمدة ثالثة أشهر إضافية عن تمديد  2021يونيو  22عالوة على ما سبق، أعلن البنك المركزي السعودي في 

للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ال تزال متأثرة باإلجراءات  2021سبتمبر  30إلى  2021يوليو  1اعتباًرا من 

ناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة . وأوضح البنك المركزي السعودي أنه بالنسبة لهذا التمديد، فإن المنشآت مت19-االحترازية لكوفيد

، وذلك حتى تصبح 19-ستخضع للتقييم من قبل البنوك بالقدر الذي ال تزال فيه هذه المنشآت متأثرة باإلجراءات االحترازية المتعلقة بكوفيد

. قامت المجموعة 2021يونيو  22مؤهلة للتمديد وفقًا إلرشادات برنامج تأجيل دفعات األقساط الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 

 2021سبتمبر  30إلى  2021يوليو  1بإجراء تقييم لتحديد عدد العمالء المؤهلين لتأجيل األقساط وعليه قام بتأجيل األقساط المستحقة من 

دون أي تكاليف إضافية  مليار لاير سعودي(، وتمديد فترة سداد التمويل المطبقة 3.67مليار لاير سعودي )بإجمالي تمويل قدره  1.04بمبلغ 

خالل  مليون لاير سعودي 57.7و  مليون لاير سعودي46.2 على العمالء. وقد نتج عن ذلك إثبات المجموعة لخسارة تعديل إضافية قدرها 

 .على التوالي 2021سبتمبر  30و  2021يونيو  30ربعي المنتهين في 

 

 9يالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي تم تقييم األثر المحاسبي للتغيرات أعاله الخاصة بالتسه

 تسعةلفترة ال مليون لاير سعودي تم االعتراف بها 290.3باعتبارها تعديالً في شروط االتفاقية. وقد نتج عن ذلك إجمالي خسائر تعديل قدرها 

 مليون لاير سعودي(. 115.8: 2020 سبتمبر 30) 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 

 

مليون لاير  52.0: 2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 153.4، تم إثبات مبلغ 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في تسعة خالل فترة ال

 سعودي( في قائمة الدخل، والتي تتعلق بإطفاء خسائر التعديل.

 

برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإعادة تقييم ل التمويلال تزال المجموعة تراقب عن كثب محافظ 

من المخصصات  مليون لاير سعودي 128؛ ومع ذلك، قامت اإلدارة بإثبات مبلغ 19-تطور الوضع المتعلق بكوفيدمستويات المخصصات مع 

 لالئتمان في المحافظ المعنية. المحتمل نياإلضافية لتعكس المزيد من التد

 

ولتعويش كافة التكاليف ذات العالقة التي تتوقع المجموعة تكبدها بموجب برامج البنك المركزي السعودي والجهات العامة األخرى، حصلت 

كزي السعودي قدرها من البنك المر أرباحعلى ودائع بدون  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةوفترة ال 2020المجموعة خالل عام 

 مليار لاير سعودي بتواريخ استحقاق متباينة، وهي مؤهلة العتبارها منح حكومية. 11.1



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(السعودي  البنك المركزيعلى خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج  (19-كوفيدفيروس كورونا ) تأثير -20

المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويش عن خسائر تبين لإلدارة، بناًء على 

 التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات األقساط. تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن

، تم إثبات إجمالي دخل قدره 2020بممارسة بعش األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة هذه. وبنهاية عام المنح الحكومية. قامت اإلدارة 

، تم 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةمليون لاير سعودي في قائمة الدخل، مع تأجيل إثبات المبلغ المتبقي. خالل فترة ال 165.5

فيما يتعلق في بالودائع ذات مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل،  101.2: 2020 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 290.3إثبات مبلغ 

. حصلت مليون لاير سعودي( 107.7: 2020سبتمبر  30) 2021سبتمبر  30مليون لاير سعودي في  73.3الصلة بإجمالي دخل منح مؤجل 

 تسعةمليار لاير سعودي لفترة ثالثة أشهر خالل فترة ال 3.5من البنك المركزي السعودي قدرها  أرباحالمجموعة على وديعة إضافية بدون 

لاير  مليار 4من البنك المركزي السعودي قدرها  أرباححصلت المجموعة على وديعة إضافية بدون  .2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 

 .2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ثالثة أشهر خالل فترة السعودي ل
 

والتسهيالت للبنك المركزي السعودي، وكان األثر المحاسبي  التمويل، شاركت المجموعة في برامج ضمانات 2021 سبتمبر 30كما في 

 للفترة غير جوهري.

 

 مليار لاير سعودي 50دعم السيولة من قبل البنك المركزي السعودي للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ 

 

 أجل:من  لايرزي السعودي بضخ خمسين مليار مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي، قام البنك المرك ايً تماش

 

 تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم تسهيالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛ •

 إعادة جدولة تسهيالت االئتمان الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛ •

 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ •

 بعش رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء. اإلعفاء من •

 

مليار لاير سعودي وباستحقاق سنة واحدة. تبين إلدارة  5.2بقيمة  أرباحوديعة بدون  2020وفي هذا الصدد، استلمت المجموعة خالل عام 

ة الحكومية تتعلق في األساس بدعم السيولة. تمت المجموعة، بناًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه المنح

على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. وقد نتج عن ذلك إجمالي دخل قدره المقدم المحاسبة عن المنفعة من التمويل 

)الفترة  2021 سبتمبر 30ة المنتهية في مليون لاير سعودي  منه خالل الفتر 28.5مليون لاير سعودي، قامت المجموعة بإثبات مبلغ  56.9

 .2021يونيو  30(.. تم سداد هذه الوديعة خالل الربع المنتهي في 14.2: 2020 سبتمبر 30المنتهية في 

 

 مبادرة المصرف لدعم قطاع الرعاية الصحية  

(، 19-والمقيمين لمواجهة تفشي فيروس كورونا )كوفيدتقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين 

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

مصرف بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد . وقد نتج عن ذلك قيام ال2020ائتمانية لدى المصرف وذلك لفترة ثالثة أشهر اعتباًرا من مارس 

أشهر  لتسعة، والتي تم عرضها كجزء من صافي دخل التمويل. خالل فترة ا2020مليون لاير سعودي في فترة المقارنة لعام  243.7بمبلغ 

ي( في قائمة الدخل مليون لاير سعود 37.6: 2020 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 54.5، تم عكس مبلغ 2021 سبتمبر 30المنتهية في 

 المرحلية الموجزة الموحدة، بشأن إطفاء خسائر التعديل.

 

 التحول من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل معدل الربح المرجعي(     -21 

المحاسبة الدولية يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. قام مجلس معايير 

، 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9على المعيار الدولي للتقرير المالي  -على مرحلتين  -بنشر تعديالت 

ير المالية بعد ، من أجل معالجة المشكالت التي قد تؤثر على التقار16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي 

لتحول إحالل سعر الفائدة المرجعي، بما في ذلك استبدال أسعار الفائدة بين البنوك الحالية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. وتم تعزيز هذا ا

 من خالل مرحلتين لتعديل إرشاداته وتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل سلس.

لتعديالت على المعايير المذكورة أعاله والتي ركزت على األمور المتعلقة بمحاسبة التحوط والمتطلبات الخاصة ( إلى ا1تشير المرحلة )

ت بمحاسبة التحوط، وذلك بهدف التقليل من اآلثار المحتملة لحالة عدم اليقين الناتجة عن إحالل سعر الفائدة بين البنوك. أصبحت التعديال

، وتعتبر إلزامية بالنسبة لكافة أدوات التحوط التي تأثرت مباشرةً بإحالل سعر الفائدة بين البنوك. لم يكن 2020يناير  1سارية اعتباًرا من 

 لهذه التعديالت إلى جانب إعفاء التحوط بالنسبة لتحوطات ما قبل اإلحالل أي أثر على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

 

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 ( ) شركة مساهمة سعودية
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (الموحدة  المرحلية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

26 
 

 )تتمة( الفائدة بين البنوك )إحالل معدل الربح المرجعي(التحول من سعر      -21 

أو بعد ذلك التاريخ وتشمل الوسائل العملية المتعلقة بما  2021يناير  1( على الفترات السنوية التي تبدأ في 2تسري تعديالت المرحلة )

 يلي:

ل سعر الفائدة بين البنوك من خالل تحديث سعر الفائدة المحاسبة عن التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إحال •

الفعلي، مما يؤدي إلى عدم وجود تأثير مباشر على الربح أو الخسارة.  وال ينطبق هذا إال عندما يكون التغيير ضروريًا كنتيجة مباشرة 

 ة االقتصادية لألساس السابق؛ ولإلحالل، ويكون األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئًا من الناحي

السماح بالتغييرات في تغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية كنتيجة إلحالل سعر الفائدة بين البنوك، دون توقف أداة التغطية  •

 الحالية التي يتم المحاسبة عنها.

يت وطرق التحول، ووفقًا لتعديالت المرحلة األولى، فإن سعر ونظًرا ألن المجموعة تعتقد أن حالة عدم التأكد ال تزال قائمة فيما يتعلق بتوق

في تقييم األدوات المالية ذات تواريخ استحقاق تتجاوز تاريخ  2021سبتمبر  30الفائدة بين البنوك ال يزال يُستخدم كسعر مرجعي كما في 

ف العمالت.  وتدرس الهيئات التنظيمية ومديرو أسعار النهاية المتوقع لسعر الفائدة بين البنوك في مختلف الدول والذي ينطبق على مختل

الفائدة المرجعية ذات الصلة ومجموعات العمل في القطاعين العام والخاص على الصعيد العالمي، التحول إلى أسعار فائدة مرجعية بديلة 

 وشرعت في اإلعالن عن آليات لذلك.  وال تزال المجموعة تتابع هذه التوجيهات فور صدورها.

 

بالجنيه االسترليني مرجعًا لها، بما في ذلك المقايضات التي تخضع للتحول بموجب  اليبورال يوجد لدى المجموعة عقود تتخذ من 

 .2022يناير  1من  اً اعتبار بروتوكوالت االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات

 

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

وااللتزام، والمستشارين الخارجيين، وذلك بهدف اإلشراف على خطة تحول المجموعة من اليبور بالدوالر األمريكي. وضعت اللجنة 

ل لتلك العقود التي تتخذ من اليبور بالدوالر األمريكي مرجعًا لها لتحويلها إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، التوجيهية مشروع تحو

بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال وتخفيف آثار المخاطر التشغيلية والخسائر المالية المحتملة. يراعي مشروع التحول التغييرات في 

، تم 2021 سبتمبر 30ارة المخاطر والنماذج، فضالً عن معالجة اآلثار الضريبية والمحاسبية ذات الصلة. كما في األنظمة واإلجراءات وإد

تحديد التغييرات المطلوبة على األنظمة والعمليات والنماذج وبدأ تنفيذها بشكل جزئي. جرت اتصاالت عامة مع األطراف ذات الصلة، ولكن 

ها إحالل اليبور لم يتم اقتراحها أو الموافقة عليها بعد. حددت المجموعة أن مجاالت المخاطر األكثر أهمية ثمة تغييرات خاصة بالعقود يتطلب

مريكي الناشئة عن استبدال اليبور بالدوالر األمريكي تتمثل في تحديث األنظمة والعمليات التي تتضمن العقود المتخذة من اليبور بالدوالر األ

ى تلك العقود أو البنود الحالية لمعدالت الفائدة البديلة/ شروط التحول التي ال تعمل كما هو متوقع؛ وعدم التطابق مرجعًا لها؛ والتعديالت عل

في توقيت المشتقات والقروض التي يجري تحولها من اليبور بالدوالر األمريكي واألثر الناتج على إدارة المخاطر االقتصادية. ال تزال 

كين في القطاع المصرفي لضمان التحول بصورة منظمة إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة وتقليل المجموعة منخرطة مع المشار

 المخاطر الناشئة عن التحول.
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