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 ا"( وتم الترخيص بإنشائهالمصرف)" تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار )شركة مساهمة سعودية(

لما ورد في الفقــرة  فقــا  و( وم1987يونيو  29هـ )الموافـق 1407ذو القعدة  3تاريخ ب 59بالمرسوم الملكي رقم م/

 (.1987يونيو 23هـ )الموافق 1407شوال  26تاريخ ب( 245( من قـرار مجلس الـوزراء رقــم )6)
 

 هو كما يلي: مصرفوعنوان المركز الرئيسي لل 1010000096بموجب السجل التجاري رقم  المصرفعمل ي

 مصرف الراجحي

 شارع العليا العام

  11411الرياض  – 28 .ب .ص

 المملكة العربية السعودية
 

األساسي  ونظامه المصرففي مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأسيس  المصرف تتمثل أغراض

بمزاولة العمليات  المصرفقوم يو .ألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعالهووفقا  

المصرف كما قام  .داخل المملكة وخارجهامن خالل شبكة فروع  المصرفية واالستثمارية لحسابه أو لحساب الغير،

حصص الملكية )إيضاح غالبية متلك جميع أو يو)يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة( بتأسيس بعض الشركات التابعة 

 ج(./2

 
 الشرعية الهيئة

المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية فقد أنشأ منذ تأسيسه هيئة شرعية لضمان خضوع  التزاما  من

أعمال المصرف لموافقتها ورقابتها. ونظرت الهيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات 

 الالزمة بشأنها.

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   - 2

 أسس اإلعداد . أ

 

"الخاص  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقا  للمصرف )للمجموعة(الموحدة المرحلية الموجزة المالية القوائم تم إعداد 

المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب اعتماد بالتقارير المالية" 

جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي باستثناء تطبيق من المعيار المحاسبي 

سوم" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. وفقا لتعميم "الر – 21"ضرائب الدخل" والتفسير رقم  –( 12الدولي رقم )

و التعديالت الالحقة من خالل بعض  2017أبريل  11بتاريخ  381000074519النقد العربي السعودي رقم مؤسسة 

تستحق الزكاة والتوضيحات المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي"(، 

 . المبقاةاالرباح بند تحت  المساهمينخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق وضريبة الد
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 ) تتمة ( أسس اإلعداد . أ
 

القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة إلعداد القوائم المالية الموحدة  إن هذه
 .م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في والسنوية، ويجب قراءتها جنبا  الى جنب مع القوائم المالية الموحدة 

 

دارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثرعلى إلالموحدة من االموجزة المرحلية  يتطلب إعداد القوائم المالية

يرادات والمصروفات، قد تختلف النتائج إلللموجودات والمطلوبات وا المسجلةتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

 الفعلية عن هذه التقديرات.

 

دارة عند تطبيق السياسات إلحكام الهامة التي وضعتها ان األ، فاالموحدةعند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة 

المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لهذه التقديرات غير المؤكدة هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة 

يار الدولي بالمع ، باستثناء التغير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في و

إن طبيعة وتأثير هذه التغيرات تم اإلفصاح عنها في . 2018يناير  1من  اعتبارا  المطبقين  15و 9لتقارير المالية رقم ل

 األقسام التالية.

 

 تعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف.
 

 التوحيدسس أ . ب

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس الفترة المالية للمصرف وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة مع 

للشركات التابعة، عند الحاجة، الموحدة السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 للمصرف. الموحدة وجزةلتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الم

 

 الشركات التابعة ج.

عندما تكون عرضة منشأة التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على تلك المنشآت ن الشركات التابعة هي إ

ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل المنشأة أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في 

 تلك المنشأة.سيطرتها على 

 

، تأخذ التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيهاحقوق أغلبية  فيأقل حقوق لمجموعة دى اكون لتعندما 

طة على الشركة المستثمر المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السل

 فيها، بما في ذلك: 

 

 لشركة المستثمر فيها.لأي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين  -

 خرى.األتعاقدية الترتيبات الالحقوق الناشئة عن  -

 من أدوات حقوق الملكية مثل األسهم. االممنوحة له للمجموعةحقوق التصويت الفعلية والمحتملة  -
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 ) تتمة ( الشركات التابعة  ج.

 

المستثمر فيها أم ال، في حال كان هناك حقائق أو ظروف تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة 
 .أو أكثر من عناصر السيطرةعنصر تشير إلى وجود تغيرات على 

 

إلى المجموعة، ويتم إيقاف توحيدها من التاريخ الذي يتم فيه السيطرة تحويل توحيد الشركات التابعة من تاريخ يتم 
فترة في قائمة الدخل أو المستبعدة خالل النتائج الشركات التابعة المقتناة يتم تضمين تحويل السيطرة من المجموعة. 

 حسب ما هو مالئم.االستبعاد، لغاية تاريخ االقتناء أو من تاريخ الشامل المرحلية 
 

الناتجة من المعامالت البينية وأي دخل ومصاريف غير محققة  البينية بين شركات المجموعة ألرصدة ايتم استبعاد 
عداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس بين شركات المجموعة عند إ

 على االنخفاض في القيمة.دليل الحد الذي ال يتوفر فيه  إلىالطريقة كاألرباح غير المحققة، وذلك 
 

القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة )يشار إليهم مجتمعين  المرحلية الموجزة الموحدة القوائم الماليةتشمل 
 المرحلية الموجزة الموحدة: القوائم المالية، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن مارس 31كما في بالمجموعة(. 

 

  نسبة الملكية ٪ التابعةاسم الشركة 

 2018 2017  

 شركة الراجحي 

 المالية / السعودية  

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

 قديم خدماتأو لت رئيسي و/ كوكيل عمللت السعودية

 اتاالستشاردارة واإلالوساطة المالية، والتأمين و

 .والترتيبات و الحفظ

  /الراجحي للتطوير شركة    

 لسعوديةا   

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

من  لمصرفالتمويل العقاري ل لدعم برامج السعودية

سندات ملكية العقارات تحت اسمها ب اإلحتفاظخالل نقل و

بعض  بيعإيرادات تحصيل ، والمصرفنيابة عن 

خدمات  قديم، وتمصرفالالتي تباع من قبل  الممتلكات

الهندسية، وتقديم خدمة تسجيل العقارية واالستشارات 

 ف على تقييم العقارات.اشراإلالعقارات، و

 شركة الراجحي     

 المحدودة / ماليزيا  

إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية  مصرف 100% 100%

 في ماليزيا. يعملو منشأ، 2013عام لاإلسالمية 

 شركة وكالة تكافل     

 الراجحي / السعودية  

مسجلة في المملكة العربية  شركة ذات مسؤولية محدودة 99% 99%

كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا  عمللت السعودية

 إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.

 شركة الراجحي للخدمات

 االدارية / السعودية   

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

 تقديم خدمات التوظيف.ل السعودية
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  نسبة الملكية ٪ اسم الشركة التابعة

 2018 2017  

 بنك الكويت المركزي.فرع أجنبي مسجل لدى  %100 %100 الكويت -مصرف الراجحي 

فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم  %100 %100 األردن –مصرف الراجحي     

جميع الخدمات المالية والمصرفية واالستثمارية واستيراد 

وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا ألحكام الشريعة 

 به.اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي المعمول 

 
 تعتبر المسيطرةغير  الحصص فإنمن قبل المصرف،  كلي شبهو أ كليبشكل جميع الشركات التابعة مملوكة بما أن 

 .ذكورة أعالهتم توحيد جميع الشركات التابعة الم .عنها اإلفصاح يتم لم وبالتالي جوهريةر غي
 

 تطبيق معايير جديدة 
 تم توضيح تأثير تلك المعايير أدناه:و طبيق المعايير المحاسبية التاليةبت 2018يناير  1قامت المجموعة اعتبارا  من 

 
في ألول مرة والتفسيرات األخرى  التعديالتتم تطبيق العديد من بإستثناء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التالية، 

 .للمصرفالموحدة المرحلية الموجزة . إال أن، ليست لها أي تأثير على القوائم المالية 2018سنة 
 

  إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء – 15المالية رقم  للتقاريرتطبيق المعيار الدولي 
"إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء" مما أدي إلى تغير  15المالية رقم  للتقاريرقام المصرف بتطبيق المعيار الدولي 

  في سياسة إثبات اإليرادات الخاصة بالمصرف فيما يتعلق بعقوده المبرمة مع العمالء.
 

وهو إلزامي في الفترات السنوية المبتدئة في أو  2014في مايو  15المالية رقم  للتقاريرتم إصدار المعيار الدولي 
نموذج منفرد شامل للمحاسبة اإليرادات الناتجة عن  15المالية رقم  للتقاريريحدد المعيار الدولي . 2018يناير  1بعد 

العقود المبرمة مع العمالء ويحل محل توجيهات اإليرادات الحالية، والذي يوجد حاليا  في العديد من المعايير 
ويحدد المعيار نموذج من خمس خطوات جديدة والذي سيتم  المالية. للتقاريروالتفسيرات ضمن المعايير الدولية 

 للتقاريرتطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. يتم إثبات اإليرادات بموجب المعيار الدولي 
 بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.  15المالية رقم 

 
تطبيق عند  15رقم المالية  للتقاريرالمعيار الدولي المعدل المسموح به بموجب  الرجعي ثراختار المصرف تطبيق األ

 للتقاريرلتطبيق المعيار الدولي المعدل إثبات التأثير المتراكم عي رجالثر األالتطبيق بكما يتطلب المعيار الجديد. 
 الملكية.في حقوق  2018يناير  1على جميع العقود كما في  15المالية رقم 

 
هذه اإليرادات قابلية تطبيق لجميع مصادر اإليرادات والموارد لتقييم مدي  تقييم شاملإجراء اتم المصرف وقد 

نه سيكون هناك تاثير غير أالتقييم النهائي إلى لقد استنتج . 15المالية رقم  للتقاريربموجب متطلبات المعيار الدولي 
. سيواصل الموحدة وجزةالمقوائم المالية المرحلية هذه القائمة الدخل الموحدة للمصرف كما هو بتاريخ علي جوهري 

المنتجات والخدمات ألي تـاثير على تلك تقييم سيتم إجراء  ،ينوتقييم كل منتج وخدمه جديدمصرف مراجعة ال
 لذلك. وفقا   اواإلفصاح عنه
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 األدوات المالية  – 9المالية رقم  للتقاريرتطبيق المعيار الدولي 

 

 2014المتعلق باألدوات المالية الصادر في شهر يوليو  9لتقارير المالية رقم للمعيار الدولي بتطبيق االمصرف  قام
تغيرا  جوهريا   9لتقارير المالية رقم ل. تمثل المتطلبات في المعيار الدولي 2018يناير  1المبدئي في التطبيق بتاريخ 

قياس. يؤدي المعيار الجديد إلى تغيرات المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات وال 39عن متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
 أساسية في محاسبة الموجودات المالية وبعض جوانب محاسبة المطلوبات المالية.

 
والناتجة عن تطبيق المعيار الدولي  للمصرفملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية أدناه فيما يلي 

 :9لتقارير المالية رقم ل
 

 لوبات الماليةتصنيف الموجودات والمط
المقاسة رئيسية للموجودات المالية: التصنيفات فئات من ال ثالثعلى  9المالية رقم  للتقاريريتضمن المعيار الدولي 

. األرباح أو الخسائرقائمة من خالل والقيمة العادلة اآلخر الدخل الشامل من خالل القيمة العادلة و التكلفة المطفأةب
يتم من خالله إدارة ذي بصفة عامة على نموذج األعمال وال 9المالية رقم  للتقاريريعتمد تصنيف المعيار الدولي 

والتي  39التعاقدية. ويستبعد المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم وتدفقاتها النقدية الموجودات المالية 
 . المتاحة للبيعوالذمم المدينة واالستثمارات والقروض  االستحقاق االستثمارات المحتفظ بها حتىعلى تتضمن 

 
 39على المتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم إلى حٍد كبير  9المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي يحتفظ 

يتم إثبات  39معيار المحاسبة الدولي رقم  بموجبالرغم من أنه ب يف المطلوبات المالية. ومع ذلك،بتصنالمتعلق 
 بموجبخيار القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر، إال أنها  بموجبالقيمة العادلة للمطلوبات المصنفة جميع تغيرات 

 :كالتاليالقيمة العادلة بصفة عامة تغيرات ، يتم عرض 9المالية رقم  للتقاريرمعيار الدولي ال
 

 يرات في القيمة العادلة والناتجة عن التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات، وذلك من يتم عرض مقدار التغ

 الدخل الشامل اآلخر؛ و خالل 

  األرباح أو الخسائر. فييتم عرض مقدار التغيرات المتبقية في القيمة العادلة 

 

 الموجودات المالية االنخفاض في قيمة
بنموذج  39المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  ةنموذج "الخسار 9المالية رقم  للتقاريريستبدل المعيار الدولي 

وعقود القروض ارتباطات على بعض الجديد  االنخفاص في القيمةيطبق نموذج كما . "ية المتوقعةالئتمانالخسائر ا"
خصص على الخسائر االئتماتية يستند الم .الضمانات المالية، ولكنه ال ينطبق على استثمارات أسهم حقوق الملكية

ثنى عشر شهرا  القادمة ما لم تكن هناك زيادة جوهرية في المرتبطة باحتمالية حدوث تعثر في السداد في اإلالمتوقعة 
المشتراة أو  يةقيمة االئتمانالة في أنها منخفضف ي. إذا استوفت الموجودات المالية تعرنشأتهاالمخاطر االئتمانية منذ 

 .االصلانية المتوقعةعلى مدى عمر يستند المخصص على التغير في الخسائر االئتم، المنشأة
 

الخسائر االئتمانية قبل تحققها، بخالف معيار المحاسبة يتم إثبات ، 9المالية رقم  للتقاريرلمعيار الدولي ا بموجب
  .39الدولي رقم 
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 لالتحو

بأثر رجعي  9المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي تطبيق من تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة 
 :ما هو موضح أدناهباستثناء 

 

  في القيم المدرجة للموجودات المالية إثبات الفروق . يتم عرض أرقام مقارنة الفترات السابقةتم إعادة يلم
ا مك المبقاة واالحتياطياتفي األرباح  9المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي  تطبيقالناتجة من والمطلوبات المالية 

ال تعكس المتطلبات الخاصة بالمعيار  2017لسنة . ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الواردة 2018يناير  1في 
لمعيار بموجب ا 2018لسنة ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة ولذلك، فإنه ، 9رقم  المالية للتقاريرالدولي 
 .9المالية رقم  للتقاريرالدولي 

 

  المبدئيفي تاريخ التطبيق التي كانت قائمة والظروف الوقائع تم إعداد التقييمات التالية على أساس. 
 

 .من خالله الماليةيتم االحتفاظ بالموجودات تحديد نموذج األعمال الذي  أ
العادلة كمدرجة بالقيمة المصنفة مسبقا  وإلغاء الموجودات والمطلوبات المالية تصنيف يتم قياس عمليات  ب

 األرباح أو الخسائر.من خالل 
تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية والتي ال يتم االحتفاظ بها ألغراض المتاجرة  ج

 كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

منخفضة في  ائتمانيةمخاطر لديها تلك التي ن سندات الديّ يفترض بأن المخاطر االئتمانية لم تزيد بشكل جوهري ل
 .9المالية رقم  للتقاريرللمعيار الدولي التطبيق المبدئي تاريخ 
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 الموجودات والمطلوبات المالية ( أ

 9المالية رقم  للتقاريرتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي   ( أ
وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي  39الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم يوضح 
 .2018يناير  1كما في مصرف للموجودات والمطلوبات المالية لل 9المالية رقم  للتقارير

 

 

التصنيف األصلي 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم 
39 

 يدالتصنيف الجد
 بموجب المعيار الدولي 

 9المالية رقم  للتقارير

 القيمة الدفترية
األصلية بموجب 
معيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

 القيمة الدفترية
بموجب الجديدة 

المعيار الدولي 
المالية  للتقارير

 9رقم 

 بآالف الرياالت السعودية   

     الموجودات المالية

  العربي السعودينقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 والبنوك المركزية األخرى

مدرجة بالتكلفة 

 48.282.471 48.282.471 مدرجة بالتكلفة المطفأة المطفأة

 خرىاألمالية المؤسسات البنوك والمطلوبات من 
مدرجة بالتكلفة 

 10.705.849 10.709.795 مدرجة بالتكلفة المطفأة المطفأة

     المطفأةبالتكلفة محتفظ بها استثمارات 

     

 السعوديالعربي مرابحات لدى مؤسسة النقد 
مدرجة بالتكلفة 

 23.437.245 23.452.869 مدرجة بالتكلفة المطفأة المطفأة 

 صكوك
مدرجة بالتكلفة 

 9.775.876 9.805.139 مدرجة بالتكلفة المطفأة المطفأة 

 
مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة 
مدرجة بالقيمة العادلة من 

 األرباح أو الخسائرخالل 

800.000 800.000 

     

     استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 

مدرجة بالقيمة العادلة  استثمارات حقوق الملكية
  قائمة الدخلمن خالل 

مدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

23.487 23.487 

مدرجة بالقيمة العادلة  استثماريةصناديق 
  قائمة الدخلمن خالل 

مدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل األرباح أو الخسائر

389.193 389.193 

     

     للبيعاستثمارات متاحة 

مدرجة بالقيمة العادلة من  استثمارات متاحة للبيع  استثمارات حقوق الملكية
 خالل الدخل الشامل اآلخر

771.293 771.293 

مدرجة بالقيمة العادلة من  استثمارات متاحة للبيع  استثماريةصناديق 
 خالل األرباح أو الخسائر

1.034.286 1.034.286 

     
مدرجة بالتكلفة  تمويالت، صافي

 المطفأة
 230.701.718 233.535.573 مدرجة بالتكلفة المطفأة

   328.804.106 325.921.418 

     
     المطلوبات المالية

مدرجة بالتكلفة  خرىاألمالية المؤسسات اللبنوك ولمطلوبات 
 المطفأة 

 5.522.567 5.522.567 مدرجة بالتكلفة المطفأة 

مدرجة بالتكلفة  لعمالء ودائع ا
 المطفأة 

 273.056.445 273.056.445 مدرجة بالتكلفة المطفأة 

مدرجة بالتكلفة  مطلوبات أخرى 
 المطفأة 

 8.786.598 8.786.598 مدرجة بالتكلفة المطفأة 

   287.365.610 287.365.610 
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 للتقاريرإلى القيم المدرجة بموجب المعيار الدولي  39تسوية القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  (ب

 9المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي عند تطبيق  9المالية رقم 
 

 للتقاريرإلى القيم المدرجة بموجب المعيار الدولي  39المدرجة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم القيم الجدول التالي هو تسوية 
 .2018يناير  1كما  9المالية رقم  للتقاريرعند التحويل إلى المعيار الدولي  9المالية رقم 

 

 الدفتريةالقيمة 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي 
كما في  39 رقم
 2017ديسمبر  31

إعادة 
 إعادة القياس التصنيف

 القيمة الدفترية
بموجب المعيار الدولي 

 9المالية رقم  للتقارير
 2018يناير  1كما في 

 بآالف الرياالت السعودية 

     الموجودات المالية

     

     التكلفة المطفأة
 وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودينقد 

     :والبنوك المركزية األخرى

 48.282.471 - - 48.282.471 الرصيد اإلفتتاحي

 48.282.471 - - 48.282.471 الرصيد الختامي
     

     خرىاألمالية المؤسسات البنوك والمطلوبات من 
 - - - 10.709.795 الرصيد اإلفتتاحي

إعادة القياس )مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( 
 - (3.946) - - (1)إيضاح 

 10.705.849 (3.946) - 10.709.795 الرصيد الختامي

     
     صافي: –تمويالت 

 - - - 233.535.573 الرصيد اإلفتتاحي

إعادة القياس )مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( 
 - (2.833.855) - - (1)إيضاح 

 230.701.718 (2.833.855) - 233.535.573 الرصيد الختامي

     
     استثمارات:

 - - - 34.058.008 الرصيد اإلفتتاحي

إعادة القياس )مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( 
 - (44.887) - - (1)إيضاح 

 34.013.121 (44.887) - 34.058.008 الرصيد الختامي

     

 323.703.159 (2.882.688) - 326.585.847 المالية الموجودات إجمالي

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة.  نهجإلى المتكبدة الخسارة  نهجزاد مخصص االنخفاض في القيمة نتيجة لتغير من  :  لقد1إيضاح 
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عند  9المالية رقم  للتقاريرإلى القيم المدرجة بموجب المعيار الدولي  39تسوية القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  (ب
 )تتمة( 9المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي تطبيق 

 

 

القيمة الدفترية 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي 
 كما في 39 رقم
 2017ديسمبر  31

القيمة الدفترية  إعادة القياس التصنيفإعادة 
بموجب المعيار 

 للتقاريرالدولي 
كما في  9المالية رقم 

 2018يناير  1

 بآالف الرياالت السعودية 

     الموجودات المالية
     

 - - - - متاحة للبيع:

     استثمارات:

 - - - 1.805.579 الرصيد اإلفتتاحي

 - - - - محول إلى:
حقوق  –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة 

 - - (771.293) - (1)إيضاح الملكية 

 - - - -  دين  –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 - - (1.034.286) - (2)إيضاح  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 - - (1.805.579) 1.805.579 الرصيد الختامي

     مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل     

 - - - - استثمارات:

 - - - 412.680 الرصيد اإلفتتاحي

 - - 1.034.286 - (2)إيضاح من متاحة للبيع 

   800.000  (3)إيضاح من مدرجة بالتكلفة المطفأة 
محول إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 - - (23.487) - (1)إيضاح 

 2.223.479 - 1.810.799 412.680 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإجمالي 

     
     المطلوبات المالية

     
     مدرجة بالتكلفة المطفأة

 5.522.567 - - 5.522.567 خرىاألمالية المؤسسات اللبنوك ولمطلوبات 

 273.056.445 - - 273.056.445 ودائع العمالء

 8.786.598 - - 8.786.598 مطلوبات أخرى

 287.365.610 - - 287.365.610 المطلوبات المالية إجمالي
 

أدوات أسهم ة ظفي محفودي سعون لاير ملي 771.293 تبلغملکية وق حقفي رات ستثماال غير قابل لإللغاءاختار المصرف تصنيف  :1إيضاح 
ر لمعياب اجوبه بموح مسمهو کما محتفظ بها لغرص غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حقوق ملكية 

نه لن تثمارات أسهم حقوق الملكية، فإاس . تم تصنيف تلك االستثمارات مسبقا  كمتاحة للبيع. عند استبعاد9م قرلمالية ر ايرلتقاإلعداد الي دولا
 يتم إعادة تصنيف أي أرصدة ضمن احتياطي الدخل الشامل اآلخر )تغير القيمة العادلة( لتلك االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر. وعالوة

إلى من خالل قائمة الدخل لة مليون لاير سعودي من مدرجة بالقيمة العاد 23.487على ذلك، تم تحويل استثمارات حقوق الملكية البالغة 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر.العادلة مدرجة بالقيمة 

 

 مدفوعات على المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائمالتي لم تفي فقط بمتطلبات ال استثماريةيحتفظ المصرف بمحفظة صناديق  :2إيضاح 
. 9المالية رقم  للتقاريرليتم تصنيفها كمدرجة بالتكلفة المطفأة / مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعيار الدولي 

 مليون لاير سعودي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من تاريخ 1.034.286ونتيجة لذلك، تم تصنيف تلك الصناديق والبالغة 
 اإلثبات المبدئي.

باستثمارات في بعض الصكوك التي لم تفي فقط بمتطلبات المدفوعات على المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي  يحتفظ المصرف: 3إيضاح 
خل من تاريخ مليون لاير سعودي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الد 800القائم . ونتيجة لذلك، تم تصنيف تلك الصكوك البالغة 

 التطبيق المبدئي.



 المصرفية لالستثمارشركة الراجحي 
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )غير مراجعة( )تتمة( المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 17 

 

 (لسياسات المحاسبية الهامة )تتمةملخص ا -2
 

 تأثير األرباح المقباة واالحتياطيات األخرى  (ج
 

 احتياطيات أخرى   أرباح المقباة  

بآالف الرياالت السعودية 

  39الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 5.281.682  13.906.736 (2017ديسمبر  31)

 (129.789)  129.789 9المالية رقم  للتقاريرإعادة التصنيفات بموجب المعيار الدولي 

 للتقاريرإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي 

 -  (2.882.688) 9المالية رقم 

 11.153.837  5.151.893 

     
إلى متطلبات المعيار الدولي  39يعرض الجدول التالي تسوية المخصص المسجل وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 :9المالية رقم  للتقارير
 
  ؛ إلى 39رصيد مخصص االنخفاض في القيمة الختامي للموجودات المالية المالية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 يناير  1كما في  9المالية رقم  للتقاريرر االئتمانية المتوقعة المحددة وفقا  للمعيار الدولي رصيد مخصص الخسائ

2018. 
 

 

 

 2017ديسمبر  31

)معيار المحاسبة 

 إعادة القياس  إعادة التصنيف  (39الدولي ررقم 

)المعيار  2018يناير  1

المالية  للتقاريرالدولي 

 (9رقم 

 بآالف الرياالت السعودية 

   

القروض والذمم المدينة 

)معيار المحاسبة الدولي رقم 

(/ الموجودات المالية 39

المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 للتقارير)المعيار الدولي 

     (9المالية رقم 

مطلوبات من البنوك 

 3.946 3.946 - - والمؤسسات المالية األخرى 

 8.389.065 2.833.855 - 5.555.210 صافي  –التمويل 

 44.887 44.887 - - استثمارات 

 8.437.898 2.882.688 - 5.555.210 إجمالي 
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 للموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي. القيمة الدفتريةالجدول التالي يعرض ( د
 

 2018مارس  31 

 

 بالقيمةالزامي 
من العادلة 
قائمة خالل 
 الدخل

المصنفة 
كمدرجة 

بالقيمة العادلة 
في من خالل 

 قائمة الدخل 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل االخر 
 ينأدوات الد   –

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل االخر 
استثمارات  –

 الملكية حقوق

مدرجة بالتكلفة 
 المطفأة

  مجموع
 القيمة الدفترية

 بآالف الرياالت السعودية 

       الموجودات المالية

       
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 49.156.755 49.156.755 - - - - والبنوك المركزية األخرى السعودي

مالية المؤسسات البنوك ومن المطلوبات 

 16.063.879 16.063.879 - - - - خرىاأل

       استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

مؤسسة الحكومة السعودية ولدى  اتمرابح

 23.447.0306 23.447.0306 - - - - النقد العربي السعودي

       
 14.075.353 14.075.353 - - - - صكوك

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من 

       خالل قائمة الدخل

 1.493.081 - - - - 1.493.081 استثماريةصناديق 

 800.000 -    800.000 صكوك

       
       استثمارات متاحة للبيع

 777.668 - 777.668 - - - استثمارت حقوق الملكية

       
 229.043.499 229.043.499 - - - - ، صافيالتمويل

 334.857.541 331.786.792 777.668 - - 2.293.081 الموجودات الماليةإجمالي 

       
       المطلوبات المالية

 1.895.443 1.895.443 - - - - خرىاألمالية المؤسسات اللبنوك ولمطلوبات 

 283.936.380 283.936.380 - - - - ودائع العمالء

 12.971.264 12.971.264 - - - - مطلوبات أخرى

 298.803.087 298.803.087 - - - - المطلوبات الماليةإجمالي 
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 (ة في قائمة المركز المالي.)تتمةللموجودات والمطلوبات المالي القيمة الدفتريةالجدول التالي  يعرض( د

 2017ديسمبر  31 

 متاجرة 

المصنفة 
 بالقيمة  كمدرجة

العادلة من 
قائمة  خالل
 الدخل 

محتفظ بها حتى 
 االستحقاق 

 قروض 
 متاحة للبيع وذمم مدينة 

أخرى مدرجة 
 بالتكلفة المطفأة

اجمالي القيمة 
 الدفترية

 بآالف الرياالت السعودية 

        الموجودات المالية

        
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

والبنوك المركزية  السعودي

 48.282.471 - - 48.282.471 - - - األخرى

مؤسسات البنوك وال من مطلوبات

 10.709.795 - - 10.709.795 - - - خرىاألمالية ال

استثمارات محتفظ بها بالتكلفة 

        المطفأة

الحكومة السعودية مرابحة لدى 

 23.452.869 - -  23.452.869 - - السعوديالعربي مؤسسة النقد و

 10.605.139 - -  10.605.139 - - صكوك

استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

        العادلة من خالل قائمة الدخل

 23.487 - - - - 23.487 - استثمارت حقوق الملكية

 389.193 - - - - 389.193 - استثماريةصناديق 

        
        استثمارات متاحة للبيع

 771.293 - 771.293 - - - - استثمارت حقوق الملكية

 1.034.286 - 1.034.286 - - - - استثماريةصناديق 

        
 233.535.573 - - 233.535.573 - - - ، صافيالتمويل

 328.804.106 - 1.805.579 292.527.839 34.058.008 412.680 - الموجودات المالية إجمالي

        
        المطلوبات المالية

مالية المؤسسات اللبنوك ول مطلوب

 5.522.567 5.522.567  - - - - خرىاأل

 273.056.445 273.056.445  - - - - ودائع العمالء

 8.786.598 8.786.598  - - - - مطلوبات أخرى

 287.365.610 287.365.610 - - - - - المطلوبات المالية إجمالي
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 ()تتمةلسياسات المحاسبية الهامة ملخص ا -2
 

 2018يناير  1السياسات المطبقة اعتباراً من  ب(
 

هي  الموحدةالموجزة إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية 
السياسات باستثناء  2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل سنوية الموحدةالمالية الالقوائم تلك المستخدمة في إعداد تتماشى مع 

من را  اعتباالسياسات المحاسبية التالية تطبق ، 15رقم و 9لمالية رقم ا للتقاريرالمعيار الدولي ق بيطتالموضحة أدناه . بناء  على 
 2017لسنة الموحدة المالية الواردة في القوائم لتحل محل / تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة  2018يناير  1
 

 تصنيف الموجودات المالية  (1
 

من خالل الدخل الشامل ، يتم تصنيف الموجودات المالية كمقاسة: بالتكلفة المطفأة ، كمدرجة بالقيمة العادلة المبدئي عند اإلثبات 
 .يمة العادلة من خالل قائمة الدخلبالقاو  اآلخر

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 

قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كل من الشرطيين التاليين وال يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من يتم 
 خالل قائمة الدخل:

 

 التدفقات النقدية بالموجودات من أجل تحصيل االحتفاظ الذي يهدف إلى تم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال ي
 التعاقدية؛ و

  

  تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة ينتج عن
 على المبلغ األصلي القائم. والعمولةاألصلي 

 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ينيتم قياس  يتم  تيفاء كل من الشرطين التاليين والكمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند اس أدوات الد 

 :قائمة الدخلتصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 

  يتم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
 الموجودات المالية؛ و

 

  ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ
 على المبلغ األصلي القائم. والعمولةاألصلي 

 

بشكل غير اختيار مصرف والتي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة، يجوز لل الستثمارات حقوق الملكيةعند اإلثبات المبدئي 
بعرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم عمل هذا االختيار على أساس كل استثمار على  قابل لإللغاء

 حدة.
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 

 .قائمة الدخلجميع الموجودات المالية األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل يتم تصنيف 
 

الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات ليتم  غير قابل لإللغاءتصنيف  للمصرفباإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يجوز 
، إذا كان قائمة الدخلمدرجة بالقيمة العادلة من خالل وكاآلخر قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 القيام بذلك يلغي أو يخفض من عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
 
 دارةإل عمالهأ وذجنمفي فترة ما بعد قيام المصرف بتغير  إال، ئيدلمباالحقا  إلثباتها  لماليةا وداتجولما فتصني دةعاإ ميت ال
 .لماليةا موجوداتال
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 ()تتمةتصنيف الموجودات المالية  (1
 

 تقييم نموذج األعمال 
 

بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله على مستوى محفظة األعمال ألن صرف مقوم الي
المعلومات التي يتم أخذها تتضمن هذه الطريقة تعكس بشكل أفضل كيفية إدارة األعمال وطريقة تقديم المعلومات إلى اإلدارة. 

 :على االعتبارفي 
 

 حفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. وباألخص، ما إذا كانت استراتيجية السياسات واألهداف المحددة لم
والمحافظة على بيان محدد لمعدل الربح ومطابقة فترة استحقاق الموجودات ، إلدارة تركز على تحقيق اإليراداتا

قات النقدية من خالل بيع المالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدف
 ؛الموجودات

  ى إدارة المصرف؛المحفظة وتقديمها إلالكيفية التي يتم فيها تقييم أداء 

  ذلك( المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال
 وكيفية إدارة تلك المخاطر؛

  على سبيل المثال ما إذا كانت التعويضات تستند على القيمة العادلة  –تعويض مدراء الشركة  فيهايتم الكيفية التي
 المحصلة؛ والتعاقدية للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية 

  وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، باإلضافة إلى توقعاتها بشأن  وحجمهامعدل تكرار المبيعات
االعتبار  فيمبيعات المستقبلية. بالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها أنشطة ال

 موجوداتالبمفردها عن باقي األنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المجموعة ألهداف إدارة 
 المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.

 
حالة " أو "حالة أسواء " تصوراتاألخذ في االعتبار متوقعة بشكل معقول دون ال التصوراتعلى األعمال تقييم نموذج يستند 

ن المصرف فإ، مصرفالمبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للاإلثبات الضغط". إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد 
مثل تلك ن يتضميتم ، ولكنه لكذل اعمألنموذج ا ضمنير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها يغيقوم بتال 

ا  األصليةالمالية الموجودات المعلومات عند تقييم   .فصاعدا  أو المشتراة حديث 
 

لقيمة العادلة، بالقيمة العادلة من يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس ا
حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها على حد سواء من قائمة الدخل خالل 

 أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.
 

 والعمولةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات المبلغ األصلي 
 

" مقابل العمولة" وتمثلعند األثبات المبدئي.  المالي للموجودالقيمة العادلة  "المبلغ األصلي" ُيعتبرألغراض هذا التقييم، 
اإلقراض األساسية  وتكاليفالقيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم وذلك خالل فترة معينة 

 هامش الربح.ل إضافة: مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، على سبيل المثالاألخرى )
 

أخذ يعلى المبلغ األصلي القائم،  والعمولةمدفوعات المبلغ األصلي فقط هي عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 
حتوي على شروط يالمالي  موجودال تقييم ما إذا كان. يتضمن ذلك المالية االعتبار الشروط التعاقدية لألدواتفي  المصرف

أخذ يذا التقييم، ها لهذا الشرط. عند القيام بهالتدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفاؤ مبلغتعاقدية قد تغير التوقيت أو 
 االعتبار ما يلي:في  المصرف
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 )تتمة(تقييم نموذج األعمال 
 

  النقدية؛األحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات 

 خصائص الرفع المالي؛ 

 الدفع المسبق وشروط التمديد؛ 

 مثال: ترتيبات على سبيل الللتدفقات النقدية من الموجودات المحددة )مصرف الشروط التي تحد مطالبات ال
 الموجودات دون حق الرجوع(؛ و

  معدالت الربحمثال: إعادة تعيين على سبيل ال –الخصائص التي تسهم في تعديل مقابل القيمة الزمنية للنقود. 
 

 إعادة التصنيف 
 

مدرجة بالقيمة العادلة ومدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يقوم المصرف بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين 
هدف نموذج أعماله لظروف نادرة ظل تغير في حدث التكلفة المطفأة ، وذلك فقط إذا ومدرجة باآلخر خالل الدخل الشامل 

 .قطبينال أعماله السابقتقييمه لنموذج  يصبحالمالية بحيث لن للموجودات 
 
 تصنيف المطلوبات المالية   (2

 
 ض كمقاسة بالتكلفة المطفأة.ويصنف المصرف مطلوباته المالية، بخالف الضمانات المالية وارتباطات القر

 
 ت المالية وودائع العمالء مبدئيا  بالقيمة العادلة بعد حسم تكاليف المعاملة.للبنوك والمؤسسا يتم إثبات جميع المبالغ المطلوبة

 
 .الخسارةأو  الربحيتم الحقا  قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

 
 االستبعاد   (3
 
 المالية  الموجودات  - أ
 
بنقل  يام المصرفالمالي أو ق موجوداللنقدية من عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات ا المالي موجودالباستبعاد صرف قوم المي

الجوهرية للملكية المتعلقة والمنافع إستالم التدفقات النقدية التعاقدية وفقا  للمعامالت التي يتم فيها نقل جميع المخاطر ب حقوقه
حتفظ ي والالجوهرية للملكية  والمنافعجميع المخاطر بنقل أو إبقاء المصرف  يقوم فيهاالتي ال المالي الذي تم نقله أو  موجودبال

 .بالسيطرة على الموجود المالي
 

المالي  موجودالالمخصصة بجزء  القيمة الدفتريةالمالي )أو  موجودلل القيمة الدفترية، فإن الفرق بين مالي موجودعند استبعاد 
( 2جديد تم اقتناؤه محسوم منه أي مطلوب جديد مفترض(، و) موجودالمستلم )بما في ذلك أي ( المقابل 1المستبعد( ومجموع )

 .الخسارةأو  الربحأي مكسب أو خسارة متراكمة تم إثباته في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباته في 
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 ()تتمةاالستبعاد    (3
 
 ()تتمةالموجودات المالية   أ
 

في حقوق  اتاالستثمارب، ال يتم إثبات أي مكسب/خسارة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق 2018يناير  1اعتباراً من 
 عمولة. يتم إثبات أية االستثماراتفي أرباح أو خسائر عند استبعاد تلك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الملكية 

أو  موجودكللموجودات المالية المحولة التي تكون مؤهلة لالستبعاد التي يتم إنشاؤها أو يتم االحتفاظ بها من قبل المصرف 
 مطلوب منفصل.

 

مالي يحتفظ  موجودفي المعامالت التي ال يقوم فيها البنك باالحتفاظ أو التحويل بشكل جوهري لجميع مخاطر أو منافع الملكية ل
إلى حد استمرار مشاركته، يحدده المدى الذي يتعرض  المالي موجوداليستمر المصرف بإثبات المالي.  موجودبالسيطرة على ال

 المحول.  موجودالفيه للتغيرات في قيمة 
 

 المطلوبات المالية   - ب
 .مدته أو إلغائه أو انتهاءإخالئه تم قد المطلوب  بااللتزام بموجيتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون 

 

 تعديالت الموجودات والمطلوبات المالية   (4
 

 الموجودات المالية   - أ
ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المالية المعدلة صرف قييم الميروط الخاصة بالموجودات المالية، إذا تم تعديل الش

جوهرية في التدفقات النقدية، ومن ثم تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية تختلف اختالفا  جوهريا . في حالة وجود اختالفات 
الناتجة من الموجودات المالية األصلية قد انقضت مدتها. ففي هذه الحالة، يتم استبعاد الموجودات المالية األصلية ويتم إثبات 

 الموجودات المالية الجديدة بالقيمة العادلة.
 

يؤدي إلى استبعاد الموجودات المالية. ففي هذه  نالتدفقات النقدية، فأن التعديل لالفات جوهرية في عدم وجود اخت في حال
القيمة للموجودات المالية وإثبات المبلغ الناتج من تعديل إجمالي  القيمة الدفتريةبإعادة احتساب إجمالي صرف قوم الميالحالة، 
في حال إجراء هذا التعديل نتيجة لوجود صعوبات مالية لدى  .خسارةالربح أو الكمكسب أو خسارة معدلة في  الدفترية

 المقترض، فسيتم عرض المكسب أو الخسارة مع خسائر االنخفاض في القيمة. وفي الحاالت األخرى، يتم عرضه كدخل أرباح. 
 

 المطلوبات المالية - ب
 

. ففي هذه اختالفا  جوهريا  ختلف للمطلوب يالنقدية  والتدفقات صرف باستبعاد المطلوب المالي عندما يتم تعديل شروطهقوم المي
القيمة الدفترية للمطلوب بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الفرق بين المعدلة شروط الجديد على أساس إثبات مطلوب مالي الحالة، يتم 

 .الخسارةأو  الربحالمالي الجديد بالشروط المعدلة في المستبعد والمطلوب  المالي
 

 االنخفاض في القيمة  (5
 

بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها كمدرجة بالقيمة صرف قوم المي
 :قائمة الدخلالعادلة من خالل 

 

 الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دّين؛ 

  مدينةإيجارات 

 عقود الضمانات المالية الصادرة؛ و 

        .ارتباطات القروض الصادرة 



 المصرفية لالستثمارشركة الراجحي 
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )غير مراجعة( )تتمة( المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 24 

 (لسياسات المحاسبية الهامة )تتمةملخص ا -2
 

 ()تتمة االنخفاض في القيمة  (5
 

 على استثمارات حقوق الملكية.انخفاض في القيمة ال يتم إثبات خسارة 
 

المتوقعة على مدى العمر باستثناء الحاالت التالية، والتي مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية صرف قيس المي
 شهرا : 12يتم قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 

  التي يتم تحديد بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد التقرير المالي؛ و سندات الدّين االستثمارية 
 

  ي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري من إثباتها المبدئي.األدوات المالية األخرى الت 
 

 هاب ةالخاص يةمخاطر االئتمانالعندما يكون تصنيف في القيمة مخاطر ائتمانية منخفضة ديها ين لالدّ سندات أن مصرف بعتبر الي
 درجة االستثمارية".لتصنيف ال"العالمي تعريف المفهوم يعادل 

 

التعثر في السداد أحداث عن التي تنتج جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة هي شهرا   12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 .شهرا  بعد تاريخ إعداد التقارير المالية 12خالل مالية الداة األعلى 

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 ر احتمالية مرجحة للخسائر االئتمانية ويتم قياسها وفقا  لما يلي:الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدي
 

  ائتمانيا  في تاريخ إعداد التقرير المالي: أي القيمة الحالية لكل العجز منخفضة القيمة الموجودات المالية التي هي غير
صرف توقع الميب العقد والتدفقات النقدية التي النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموج

 استالمها(؛ 
 

  القيمة ائتمانيا  في تاريخ إعداد التقرير المالي: أي الفرق بين إجمالي منخفضة القيمة الموجودات المالية التي هي
 ؛فقات النقدية المستقبلية المقدرةوالقيمة الحالية للتد الدفترية

 

  إذا صرف سحبها: أي القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمارتباطات القروض التي لم يتم
 استالمها؛ وصرف توقع الميات النقدية التي ب القرض وبين التدفقحسقام حامل ارتباط القرض ب

 

 استالمها صرف لمتوقع ايامل األداة محسوم منها أي مبالغ عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض ح
 من حامل األداة.

 
 إعادة هيكلة الموجودات المالية 

 
صعوبات نتيجة لجديد مالي  موجودبمالي حالي  موجودتم استبدال المالي أو  موجودالشروط أو تعديل إذا تم إعادة التفاوض 

الخسائر االئتمانية المالي وقياس  موجودالينبغي استبعاد ما إذا كان حول تقييم إجراء لمقترض، عندها يتم ا ايواجههمالية 
 :على النحو التاليالمتوقعة 

 
 عن لناتجةا لمتوقعةا لنقديةا تلتدفقاافعندها يتم تضمين ، الحالي موجودللاستبعاد  لمتوقعةا لهيكلةا دةعاإينتج عن عملية  لمإذا 
 .الحالي موجودالمن يلنقدا لعجزا بتساحا في للمعدا لماليا موجودال
 
الجديد  موجودللالقيمة العادلة المتوقعة فعندها يتم معاملة ، استبعاد للموجود الحاليإعادة الهيكلة المتوقعة نتج عن عملية ذا إ

عجز النقدي من احتساب الالمبلغ في تضمين ذلك في وقت استبعاده. يتم الحالي المالي  موجودالمن  ةنهائي ةنقدي اتكتدفق
باستخدام معدل الربح المالي التقرير إعداد حتى تاريخ لالستبعاد من التاريخ المتوقع خصمه  الحالي الذي تمالمالي  موجودال

 المالي الحالي. موجودللالفعلي األصلي 
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 ائتمانياً المنخفضة في القيمة الموجودات المالية 
 

منخفضة في ، هي لمالية المدرجة بالتكلفة المطفأةبتقييم ما إذا كانت الموجودات اصرف قوم الميفي تاريخ إعداد التقرير المالي، 
تأثير ضار على ائتمانيا  عند قوع حدث أو أكثر من األحداث ويكون لها منخفضا  في القيمة ائتمانيا . يعد الموجود المالي القيمة 

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بالنسبة لذلك الموجود المالي.
 

 ائتمانيا ، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها:منخفضة في القيمة األدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية 
 

  ؛جهة المصدرةالالصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو 

 العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ مخالفة 

  في خالف ذلك؛صرف المينظر بشرط أن  المصرفإعادة هيكلة القروض أو السلف من قبل 

 يكون قد أصبح من المحتمل بأن المقترض سيعلن إفالسه أو في إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو 

 نتيجة وجود صعوبات مالية. اختفاء السوق النشطة لتلك األوراق المالية 
 

رض بأنه منخفض في القيمة ائتمانيا  مقتبشأنه نتيجة لتدهور في الوضع المالي للالقرض الذي تم إعادة التفاوض يعتبر ما  عادة  
 مؤشراتجوهري وال يوجد هناك أي التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل استالم مخاطر عدم بان ما لم يكن هناك دليل 

 .لالنخفاض في القيمةأخرى 
 

الحكومية هو منخفص في قيمة االئتمان، يأخذ المصرف في االعتبار االستثمار في الديون عند إجراء تقييم حول ما إذا كان 
 العوامل التالية:

 

  عوائد السندات.تم إظهاره في االئتمانية كما للجدارة تقييم السوق 

  االئتمانية.لجدارة التصنيف لتقييمات وكاالت 

 الوصول إلى أسواق راس المال إلصدار ديون جديده. ىقدره البلد عل 

 لديون.لعفاء الطوعي أو إلزامي إلخسائر من خالل احاملها ، مما يؤدي إلى تكبد عاده هيكله الديونإ يةاحتمال 

 تعكسها ، التي ، وكذلك النيةلذلك البلد" هو الحل اآلخير مقرضال"  ئمة لتوفير الدعم الالزم باعتبارليات الدعم الدولية القاآ
ليات، وبغض النظر عن القصد آلعمق تلك  ا  يات. ويشمل ذلك تقييمأل ستخدام تلكال، للحكومات والوكاالت البيانات العامة

 المعايير المطلوبة.بى الوفاء قدرة علكانت هناك  ، ما إذاالسياسي
 

 المركز المالي  عرض لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة
 

 يتم عرض مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
 

  للموجودات؛ القيمة الدفتريةيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي 

 تحديد الخسائر ال يمكن للمصرف الغير المسحوب، و ر المسحوبحيثما تتضمن األدوات المالية على كال  من العنص
يعرض المصرف ارتباط القرض وذلك بشكل منفصل عن ذلك العنصر المسحوب: عنصر االئتمانية المتوقعة على 

مخصص خسارة مجمع لكال العنصرين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للعنصر المسحوب. 
 صص الخسارة على إجمالي المبلغ للعنصر المسحوب كمخصص. يتم عرض أي فائض لمخ

 

 شطب
 

يتم شطب القروض وسندات الّدين )إما جزئيا  أو كليا ( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي السترداد الدّين. ومع ذلك، يجب أن 
 السترداد المبالغ المستحقة.صرف الم تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءات التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات
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 تقييم الضمان 
 

المالية ، يسعى المصرف إلى استخدام الضمانات االضافيه ، حيثما أمكن ذلك. على الموجودات من مخاطر االئتمان للتخفيف 
والمخزون والذمم المدينة االعتماد/الضمانات والعقارات وخطابات واألوراق المالية مثل النقدية  ،باشكال مختلفه اتالضمانتكون 

السياسة المحاسبية للمصرف فيما يتعلق إن . المقاصةات يوالتحسينات االئتمانية مثل اتفاقغير المالية األخرى موجودات وال
هي نفسها التي  9ة رقم المالي للتقارير ار الدولييبموجب المعات اإلقراض الخاصة به خالل ترتيببالضمانات التي تسند اليه من 

كن تالمركز المالي للمصرف، ما لم في قائمة تسجل الضمانات االضافيه يتم . وال 39الدولي رقم المحاسبة معيار بموجب كانت 
ويتم تقييمها بشكل . الخسائر االئتمانية المتوقعةحساب . ومع ذلك ، فان القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي مستردة اتالضمان

، علي سبيل ضافيهإلبعض الضمانات ايتم تقييم . ومع ذلك ، بصورة دوريةعلي  اويعاد تقييمهفي البداية ، كحد ادني ، بشكل عام
 .يوميعلى أساس ،الهامش المثال ، النقدية أو األوراق المالية السوقية المتعلقة بمتطلبات 

 

يتم تقييم  المالية المحتفظ بها كضمانات.الموجودات بيانات السوق النشطة لتقييم  إلى أقصى حد ممكنمصرف ستخدم الي
بناء  على الرهن العقاري ، أو  وسطاءمثل  ثالثةالبيانات المقدمة من أطراف  بناء  على ، مثل العقارات ، الضمانات غير المالية

 مؤشرات أسعار المساكن.

 
 المستردة  الضمانات

 

. وتتمثل 39الدولي  ةمعيار محاسببموجب كما هي  9لتقارير المالية لبموجب المعيار الدولي للمصرف السياسة المحاسبية ستظل 
 ليوتح ميت. االداخلية أو بيعه افي عملياتهالموجودات المستردة استخدام يمكن في تحديد ما إذا كان من المصرف سياسة 

 لقيمةأو ابأدنى من قيمتها المستردة  لصلةذات االموجودات  فئة لیإ خليةدالا تللعملياالمحددة التي يمكن استخدامها  وداتجولما
فضل إلى موجودات األ خياربأنها الالتي يتم تحديد بيعها  موجوداتال. يتم تحويل األصلية المضمون، أيهما أقل موجودلل يةرفتدلا

غير المالية في للموجودات تكلفة البيع ناقصا  ها العادلة )في حالة الموجودات المالية( والقيمة العادلة لبيع بقيملغرض امحتفظ بها 
 . .المصرفسياسة وفقا  لبإعادة االسترداد تاريخ 

 
 الضمانات المالية وارتباطات القرض (6
 

خفاق إزاء الخسائر المتكبدة بسبب إان بموجبها مبالغ محددة لتعويض حامل الضمصرف دفع الميالضمانات المالية هي عقود 
. "ارتباطات القرض" هي ارتباطات مؤكدة لتقديم الدين المالية أداة وفقا  لشروطمدين معين في الدفع عند موعد االستحقاق 
 االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقا . 

 

بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة  ا  مبدئيبتقديم قرض بسعر أقل من السوق االرتباطات يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو 
 . بعد ذلك ، يتم قياسها على النحو التالي:االرتباطعلى مدى فترة الضمان أو المبدئية العادلة 

 

  ؛ والخسارةومبلغ مخصص المبلغ المطفأ من ذلك أعلى بمبلغ : 2018يناير  1من 

  متوقعة لتسوية االلتزامات عندما المبلغ المطفأ والقيمة الحالية ألية مدفوعات من ذلك أعلى بمبلغ : 2018يناير  1قبل
 بموجب العقد محتمال .المدفوعات صبح ت

 
رتباطات القرض مة العادلة من خالل قائمة الدخل. بالنسبة اللم يصدر المصرف أي ارتباطات قرض يتم قياسها كمدرجة بالقي

 :ىاآلخر
 

  ؛ ويثبت المصرف مخصص الخسارة: 2018يناير  1من 

  ثقال  بالتزامات.إذا كان العقد م 37يثبت المصرف المخصص وفقا  لمعيار المحاسبة المالي رقم : 2018يناير  1قبل 
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 العمالت األجنبية (7 

 
يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف. تحدد كل منشأة العملة الوظيفية الخاصة 

 بها ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة الوظيفية. 
 

السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. كما  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير
من صافي االستثمارات في  نهاية السنة )بخالف البنود النقدية التي تشكل جزءا  في يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 

المرحلية عملية أجنبية( المقومة بعمالت أجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي 
 الموحدة.الموجزة 

 

داية السنة، المعدلة يفية في بإن مكاسب وخسائر العملة األجنبية من البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظ
 األرباح والمدفوعات الفعلية خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية السنة.

 

الشامل المرحلية قائمة الدخل  في المحققة وغير المحققة الناتجة من صرف العمالتخسائر المكاسب أو قيد واحتساب اليتم 
 الموحدة.الموجزة 

 

( أو 2018يناير  1حقوق الملكية المتاحة للبيع )قبل أسهم أدوات الناتجة من تحويل  العملة األجنبيةيتم إثبات فروق 
الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في  عرضبموجبها تم اختيار حقوق الملكية التي أسهم استثمارات 

 آلخر.في الدخل الشامل ا (2018يناير  1)من 
 

بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز اللاير السعودي إلى األجنبية يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة 
سعار المرجح ألمتوسط العلى أساس للشركات التابعة األجنبية  دخلال قوائم، ويتم تحويل جزة الموحدةية الموالمرحل المالي

 الصرف خالل السنة. 
 

تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في يتم 
تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار 

 لذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.الصرف السائدة في التاريخ ا
 

كما في تاريخ التقرير، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات من العمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة 
 دخلها على أساس متوسط أسعار الصرف للسنة. يتم االعتراف بفروق الصرف قوائمبتاريخ قائمة المركز المالي ويتم تحويل 

 الناتجة عن الترجمة في الدخل الشامل اآلخر.
 

عند استبعاد عملية أجنبية بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف المبلغ 
ائر الناتجة عن المتراكم في احتياطي التحويل المتعلق بتلك العملية األجنبية إلى قائمة الدخل كجزء من األرباح أو الخس

االستبعاد. عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة، 
 يتم إعادة توزيع النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم على الحصص غير المسيطرة.

 

 تقديم الخدمات  (8
 

 .األخرىالخدمات بشكل حزمة مع بشكل منفصل أو يتم تقديم هذه الخدمات إما . لعمالئهيقدم المصرف العديد من الخدمات 
 

وتبادل بنظام خدمات الدفع المتعلقة الخدمات العديد من تقديم الناتجة من اإليرادات بإنه يجب أن إثبات لقد استنتج المصرف 
، تقدم الخدمات عند (داره واألداءإلوااالكتتاب ي رسوم أالتحويالت المالية والسداد والمضاربة )قطاع الخدمات التجارية و

 التزام األداء.يتم استيفاء ي عندما أ



 المصرفية لالستثمارشركة الراجحي 
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )غير مراجعة( )تتمة( المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 صافي –االستثمارات  3
 

 مما يلي:االستثمارات تكون ت
 السعودية الرياالتبآالف  

 2017مارس  31  2017ديسمبر  31  2018مارس  31 
 ( مراجعة غير)   ( مراجعة)   ( مراجعة غير)  

 96.607 124.825  134.563 في شركة زميلة استثمار

     بالتكلفة المطفأة مقتناة استثمارات

 العربي النقد مؤسسةالحكومة السعودية و لدى مرابحات

 22.454.762  23.452.869  23.447.306 السعودي

 2.213.963  10.605.139  14.075.353  صكوك

 24.668.725  34.058.008  37.522.659 بالتكلفة المطفأة المقتناةستثمارات الا إجمالي

      قائمة الدخل من خالل لعادلةبالقيمة ا مقتناةاستثمارات 

 -  23.487  - حقوق الملكيةاستثمارات 

 115.477  389.193  1.493.081 استثمارية صناديق

     800.000 صكوك

العادلة من خالل الدخل مدرجة بالقيمة  استثمارات

      / استثمارات متاحة للبيع الشامل اآلخر

 430.282  771.293  777.668 حقوق الملكيةاستثمارات 

 531.949  1.034.286  - استثماريةصناديق 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ستثماراتاال إجمالي

 962.231  1.805.579  777.688 / استثمارات متاحة للبيع الدخل الشامل اآلخر

      

 25.843.040  36.401.092  40.727.971 ستثماراتالا

 

 حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر استثمارات في اسهم
 

قام المصرف بتصنيف أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. في ، 2018يناير  1في 
مدرجننة بالقيمننة العادلننة مننن خننالل قائمننة النندخل. تننم التصنننيف تلننك االسننتثمارات كمتاحننة للبيننع و، تننم تصنننيف 2017سنننة 

بنأن ينتم االحتفناظ باالسنتثمارات علنى المندى الطوينل كمدرجة بالقيمنة العادلنة منن خنالل الندخل الشنامل اآلخنر ألننه يتوقنع 
 المتاجرة. ألغراض أسهم حقوق الملكية في ستثمارات هذه االألغراض استراتيجية. ال يحتفظ المصرف ب

 

 . 2018مارس  31لاير سعودي كما في  777.668أسهم حقوق الملكية في ستثمارات بلغت القيمة العادلة لهذه اال
 

، ولنم يكنن هنناك تحنويالت ألي مكسنب أو 2018منن االسنتثمارات االسنتراتيجية الجوهرينة خنالل سننة  لم يتم اسنتبعاد أي
 خسارة متراكمة ضمن حقوق الملكية متعلقة بتلك االستثمارات.



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( شركة مساهمة سعودية )
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 صافي -التمويل  .4

 مما يلي:التمويل صافي يتكون 

 الرياالت السعوديةبآالف   

 2017مارس  31  2017ديسمبر  31  2018مارس  31  

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة (  

    بالتكلفة المطفأة مقتناة

 47.984.858  48.729.890  48.319.738  متاجرة 

 169.072.340  172.631.262  172.486.469  بيع بالتقسيط

 15.816.658  15.058.355  14.266.867  مرابحات

 269.387  901.097  505.840  بطاقات ائتمانية

 233.143.243  237.320.604  235.578.914  التمويل العامل

 2.379.993  1.770.179  1.706.526  التمويل غير العامل

 235.523.236  239.090.783  237.285.440  إجمالي التمويل

 (6.102.343)  (5.555.210)  (8.241.941)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 229.420.893  233.535.573  229.043.499  التمويل، صافي

 
 مارس كما يلي: 31في مخصص انخفاض قيمة التمويل للربع المنتهي في  التغير

 

 اإلجمالي   2018

 الرياالت السعوديةبآالف    

بموجب  ةالمحتسب) 2017ديسمبر  31كما في  النهائيةخسائر ال مخصص

 5.555.210 (39معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 

 2.882.688   (3)أ( ) 2لرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاة مبالغ معاد عرضها من خالل ا

 ةالمحتسب) 2018 يناير 1خسائر كما في ال الرصيد اإلفتتاحي لمخصص

 8.437.898   (9رقم  لتقارير الماليةل معيار الدوليالبموجب 

    
 691.963   المحمل للربع

 (887.920)   ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص

 8.241.941   الرصيد في نهاية الربع 

    
 691.963   المحمل للربع

 (241.532)   استرداد التمويل المشطوب، صافي

 450.431   مخصص االنخفاض في القيمة، صافي



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( شركة مساهمة سعودية )
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 ودائع العمالء  .5

 مما يلي:ودائع العمالء حسب نوعها كون تت

 2017مارس  31  2017ديسمبر  31  2018مارس  31  

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ( مراجعة) غير   

 
الرياالت بآالف  

  السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

الرياالت بآالف  
 السعودية

 248.456.724  251.729.768  263.613.225 ودائع تحت الطلب

 17.032.030  15.917.263  15.905.717  استثمارات عمالء ألجل

 5.800.952  5.409.414  4.417.438  حسابات عمالء أخرى

 271.289.706  273.056.445  283.936.380  االجمالي

 

 محتملةاللتزامات االو التقديرات  6

 لتزامات المحتملة مما يلي:الاو التقديراتتتكون 

 2017مارس  31  2017ديسمبر  31  2018مارس  31  

 ) غير مراجعة (  () مراجعة   ) غير مراجعة (  

 
الرياالت بآالف  

  السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

الرياالت بآالف  
 السعودية

       

 1.449.450  1.178.248  665.455  االعتمادات المستندية 

 788.321  430.464  770.058  خطابات قبول

 5.393.597  4.969.355  4.286.227  خطابات الضمان

 6.120.504  6.989.369  6.608.306  ئتمان اال تمديدل ة للنقضغير قابلالتزامات 

 13.751.872  13.567.436  12.330.046  االجمالي

 

 النهائي للقضايا كماوضع الفي  رتغيأي للمقاضاة في سياق دورة أعماله اإلعتيادية. لم يكن هناك المصرف  يتعرض

 .2017ديسمبر  31هو مفصح عنها في 

 

 االحتياطات األخرى  7

 

المحتسبة من قبل المصرف والمقّيدة ضمن االحتياطيات األخرى إلى حين أن يتم تحديد مبلغ هذه على الزكاة تضمن ت

وعندها يتم تحويل مبلغ الزكاة المستحقة من االحتياطيات األخرى إلى المطلوبات  بشكل نهائي الزكاة المستحقة

 األخرى. 

 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( شركة مساهمة سعودية )
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 النقد وما في حكمه  8

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

 2017مارس  31  2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

 ()غير مراجعة  ()مراجعة  ()غير مراجعة 

 

الرياالت بآالف 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت بآالف  
 السعودية

 9.346.360  8.595.037  8.807.148 بالصندوق دـــــقـن

 والمؤسسات المالية  مطلوبات من البنوك

يوما  من تاريخ  90األخرى تستحق خالل  

 4.027.870  891.976  3.845.199 الشراء

العربي السعودي  أرصدة لدى مؤسسة النقد

 302.695  425.071  711.713  )حسابات جارية( األخرى والبنوك المركزية

 17.872.511  21.310.111  21.118.920 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 31.549.436  31.222.195  34.482.980 النقد وما في حكمه

 

 األعمال قطاعات  9
 

تم مراجعتها المتعلقة بنشاطات المصرف التي ييقوم المصرف بتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية 

القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على  بانتظام من قبل صانع

 القطاعات وتقييم أدائها.
 

 ألغراض إدارية، يتكون المصرف من أربعة قطاعات أعمال رئيسية وهي:
 

ئع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية والحسابات يشمل ودا قطاع األفراد: 

 الجارية المدينة )المكشوفة( واألتعاب من الخدمات البنكية والحواالت.
 

يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات وكبار العمالء والتسهيالت  قطاع الشركات:

 للشركات.االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة( 
 

يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي  قطاع الخزينة: 

 ومحفظة المتاجرة العالمية.
 

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

 االستثمارية.المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ 
 

الموجودات  تشمل. م والشروط التجارية االعتياديةتتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقاً لألحكا

والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات 

 المصرف.
 



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( شركة مساهمة سعودية )
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 األعمال )تتمة( قطاعات 9

دخل جمالي إ، و2017و  2018مارس  31في كما  المصرفجمالي موجودات ومطلوبات إب ال  فيما يلي تحلي

 لكل قطاع من قطاعات األعمال: ذلك التاريخفي أشهر المنتهية  الثالثة لفتراتالعمليات وصافي الدخل اريف ومص
 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 

خدمات قطاع 
االستثمار 
 االجمالي والوساطة

 ) غير مراجعة ( 2018مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 349.243.305 3.058.274 101.687.371 59.852.021 184.645.639 اجمالي الموجودات

 298.803.087 571.551 5.673.416 30.418.208 262.139.912 اجمالي المطلوبات

دخل التمويل واالستثمارات من العمالء 
 3.237.477 5.815 412.848 646.602 2.172.212 الخارجيين

دخل / )مصروف( من العمليات الداخلية 

 المتبادلة
364.048 (73.574) (290.474) - - 

 دخل التمويل واالستثمارات اجمالي
2.536.260 573.028 122.374 5.815 3.237.477 

والبنوك والمؤسسات المالية عمالء العائد 
 (116.415) - (40.731) (50.289) (25.395) ستثمارات ألجلمن اال

 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
2.510.865 522.739 81.643 5.815 3.121.062 

 ، صافيالخدمات المصرفيةأتعاب 
446.726 155.389 42.445 130.732 775.292 

 ، صافيتحويل عمالت أجنبية دخل
70.046 8.249 110.117 - 188.412 

 دخل العمليات األخرى
47.501 - 8.317 1.821 57.639 

 لعملياتا اجمالي دخل
3.075.138 686.377 242.522 138.368 4.142.405 

 استهالك 
(97.189) (2.566) (7.400) (1.229) (108.384) 

التمويل مخصص االنخفاض في قيمة 
 (450.431) - (1.336) (346.053) (103.042) صافي ، الموجودات التمويلة األخرىو

 العمليات األخرى مصاريف
(970.841) (90.431) (103.550) (36.162) (1.200.984) 

 لعملياتمصاريف ااجمالي 
(1.171.072) (439.050) (112.286) (37.391) (1.759.799) 

 2.382.606 100.977 130.236 247.327 1.904.066 صافي دخل الفترة



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( شركة مساهمة سعودية )
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 33 

 األعمال )تتمة( قطاعات 9
 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 

قطاع خدمات 
االستثمار 
 االجمالي والوساطة

 مراجعة () غير  2017مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 337.229.672 2.313.582 91.226.759 64.460.883 179.228.448 اجمالي الموجودات

 285.799.079 120.890 11.779.275 28.724.309 245.174.605 اجمالي المطلوبات

دخل التمويل واالستثمارات من العمالء 
 3.024.479 4.966 387.622 675.249 1.956.642 الخارجيين

دخل / )مصروف( من العمليات الداخلية 
 - - (381.744) (93.282) 475.026 المتبادلة

 3.024.479 4.966 5.878 581.967 2.431.668 اجمالي دخل التمويل واالستثمارات

من والبنوك والمؤسسات المالية عمالء العائد 
 ستثمارات ألجلاال

(15.368) (68.446) (54.928) - (138.742) 

 2.885.737 4.966 (49.050) 513.521 2.416.300 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

 661.165 114.005 9.536 162.201 375.423 ، صافيأتعاب الخدمات المصرفية

 210.565 - 94.058 13.820 102.687 ، صافيتحويل عمالت أجنبية دخل

 95.618 2.523 55.315 - 37.780 دخل العمليات األخرى

 3.853.085 121.494 109.859 689.542 2.932.190 لعملياتا اجمالي دخل

 (109.711) (1.523) (2.741) (2.524) (102.923) استهالك 

 (372.409) - - 75.861 (448.270) التمويل وأخرىمخصص اإلنخفاض في قيمة 

 (1.150.067) (32.674) (44.453) (128.079) (944.861) العمليات األخرى مصاريف

 (1.632.187) (34.197) (47.194) (54.742) (1.496.054) لعملياتمصاريف ااجمالي 

 2.220.898 87.297 62.665 634.800 1.436.136 صافي دخل الفترة



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( شركة مساهمة سعودية )
 

 ) تتمة ( ) غير مراجعة (المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 ة اليالمطلوبات الموالقيمة العادلة للموجودات  10
 

 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
 

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

 لنفس األداة )أي بدون تعديل أو إضافات(. األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة : 1المستوى 
 

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

 

 هامة على بيانات قابلة للمالحظة في السوق.طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها ال : 3المستوى 
 

بين مشاركي السوق  نظاميةدفع لتسوية التزام في معاملة لأو  موجودمقابل بيع  يتم استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي 
 بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:

 

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

 :الموجودات المقاسة بالقيمة العادلةفيما يلي 
 

 (الرياالت السعوديةبآالف ) )غير مراجعة( 2018مارس  31

 
 القيمة

 الدفترية 

 المستوى

 األول

 المستوى
 الثاني 

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

      الموجودات المالية

      بالقيمة العادلةمقاسة مالية موجودات 

بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات مدرجة
 1.493.081 - 1.493.081 - 1.493.081 الدخلقائمة 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 777.668 23.487 - 754.181 777.668 اآلخر الدخل الشامل

 800.000 800.000 - - 800.000 صكوك

   - -  بالقيمة العادلةمقاسة غير موجودات مالية 

 16.090.073 16.090.073 - - 16.063.879 مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفاة

مؤسسة السعودية والحكومة مرابحات لدي   -
 23.459.339 23.459.339 - - 23.447.306 النقد العربي السعودي

 13.941.111 13.941.111 - - 14.075.353 صكوك  -

 246.655.869 246.655.869 - - 237.285.440  اجمالى التمويل

 303.217.141 300.969.879 1.493.081 754.181 293.942.727 اإلجمالي

 الماليةالمطلوبات 

      بالقيمة العادلةمقاسة غير مطلوبات مالية 

 1.895.443 1.895.443 - - 1.895.443 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 283.936.386 283.936.386 - - 283.936.380 ودائع العمالء 

 285.831.829 285.831.829 - - 285.831.823 االجمالي
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 )بآالف الرياالت السعودية( 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية )مراجعة( 2017ديسمبر  31

      

      الموجودات المالية

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 412.680 23.487 389.193 - 412.680 خالل قائمة الدخل

 1.805.579 - 1.034.286 771.293 1.805.579 استثمارات متاحة للبيع

      

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة 

      العادلة

من البنوك والمؤسسات المالية مطلوبات 

 10.698.223 10.698.223 - - 10.709.795 األخرى

      استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

لسعودية الحكومة  مرابحة لدى   - 

 23.459.853 23.459.853 - - 23.452.869 مؤسسة النقد العربي السعوديو

 10.559.636 10.559.636 - - 10.605.139 صكوك  - 

 248.834.350 248.834.350 - - 239.090.783 إجمالي التمويل  -

 295.770.321 293.575.549 1.423.479 771.293 286.076.845 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة 

      العادلة

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 

 5.522.554 5.522.554 - - 5.522.567 األخرى

 273.056.440 273.056.440 - - 273.056.445 ودائع العمالء

 278.578.994 278.578.994 - - 278.579.012 اإلجمالي

 

واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة االستثمارات المدرجة تمثل 

د قيمتها العادلة يتحدتم التي  استثماريةالمصنفة ضمن المستوى الثاني على صناديق العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى 

 على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

 

بين  ديونتم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم المتوقع بمعدل ال

بالتكلفة المطفأة، والمطلوبات إلى/ من البنوك المدرجة قييم االستثمارات ذات الصلة )سايبور(. تم تالسعودية البنوك 

ذات الصلة السعودية بين البنوك  ديونوالمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم الفعلي بمعدل ال

 )سايبور(/ معدل المرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من نموذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية. بالنسبة للفرق بين سعر 

"، فإما يتم الواحدالمعاملة والقيمة التي تم الحصول عليها وفقا لنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم 

أو تأجيله حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق،  المعاملةإطفاؤه على مدى عمر 

أو تتحقق من خالل االستبعاد. يتم إثبات التغييرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل بدون عكس أرباح أو 

 المؤجلة. الواحدخسائر اليوم 
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 تحليل الحساسية

 3والمستوى  2لمستوى للتسلسل الهرمي لالقيمة العادلة المقاسة ب حقوق الملكية للمصرفالتأثير على استثمارات إن 

 النحو التالي:جميع المتغيرات األخرى ثابتة على االحتفاظ بفي األسعار، مع نيتجة للتغيرات المحتملة الممكنة 

 

 مؤشرات السوق

 )مراجعة( 2017ديسمبر  31 )غير مراجعة( 2018مارس  31

التغير في سعر 

 السهم ٪

 بالمليونالتأثير 

 لاير سعودي 

التغير في سعر 

 السهم ٪

 بالمليون  التأثير

 لاير سعودي

     

 2.34 -+/ 10-+/ 0 -+/ 10 -+/ استثمارات حقوق الملكية 

 142.35 -+/ 10-+/ 149.3 -+/ 10 -+/ يةاستثمارصناديق 

 

 إدارة المخاطر المالية .11

 

للعديد من المخاطر المالية، وأن هذه األنشطة تتطلب تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو  تعرضه المصرف إن أنشطة

أكثر من المخاطر. ومن المعلوم أن االضطالع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة للعمل المصرفي وأن هذه المخاطر 

تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد  هي نتيجة حتمية للمشاركة في أسواق المال. وعليه، فان هدف المصرف هو

 وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمصرف.

 

يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمصرف لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع 

المصرف بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة اإلجراءات الرقابية المالئمة للتقليل من تلك المخاطر. ويقوم 

 المخاطر بصورة مستمرة لمقابلة التغيرات في األسواق والمنتجات وإتباع أفضل الممارسات المصرفية.

 

تقوم إدارة االئتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقاً للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم هذه االدارة 

حديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمصرف. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل بت

المصرف هي مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. تشتمل مخاطر السوق على مخاطر العمالت، ومخاطر 

 معدالت الربحية، مخاطر العمليات ومخاطر األسعار.

 

 ر االئتماناطمخ (1

 

تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية التي يتعرض لها المصرف. يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان التي تتمثل 

في عدم قدرة الطرف اآلخر لعملية مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد المصرف لخسارة مالية. وتنشأ مخاطر 

مويالت )أو التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء(، والنقدية، والودائع لدى البنوك االئتمان بصورة أساسية عن الت

األخرى. كما تتواجد مخاطر االئتمان في بعض األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات المتعلقة 

وااللتزامات لمنح االئتمان. وتتم متابعة ومراقبة  وخطابات القبولبشراء وبيع العمالت األجنبية واالعتمادات المستندية 

 مخاطر االئتمان من قبل مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن األنشطة التمويلية للمصرف.
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 المخاطر االئتمانية الزيادة الجوهرية في  -الخسائر االئتمانية المتوقعة  (2

أخذ يمنذ اإلثبات المبدئي، قد زادت بشكل جوهري المالية اة األدفي السداد على التعثر ما إذا كانت مخاطر عند تحديد 
على كال من . يتضمن ذلك المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهماالمعلومات في االعتبار صرف الم

ي للخبراء المتخصصين، الئتمانوالتقييم اصرف من وقع الخبرات التاريخية للموذلك ، الكمي والنوعيوالتحليل المعلومات 
 المستقبلية.بما في ذلك النظرة 

 
، يستند تقييم المصرف لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية على مستوى التسهيل باستثناء بالنسبة لمحفظة الشركات

مخاطر الفي جوهرية الزيادة التقييم يتم إجراء الحسابات قائمة المراقبة حيث يستند تقييم المصرف على الطرف اآلخر. 
لتعرضات التي تعتبر بأن لديها زيادة جوهرية في بالنسبة لقروض األفراد على مستوى العميل. تخضع جميع ا يةاالئتمان

 المخاطر االئتمانية للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

 
بدرجة االستثمار الصادرة عن الحكومات بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأن سندات الدين صرف جميع عتبر المي

 لديها مخاطر ائتمانية منخفضة.
 
 المخاطر االئتمانيةدرجات  (3
 

وذلك على أساس  ةمخاطر ائتمانيالشركات، يخصص المصرف لكل تعرض من التعرضات درجة  لتعرضاتبالنسبة 
من واقع ية ئتمانق اآلراء االتطبوالسداد  فيمخاطر التعثر ية لتنبوئالتي تم تحديدها لتكون البيانات مجموعة متنوعة من 

حدوث التعثر في والكمية التي تشير إلى احتمالية  النوعيةالعوامل ية باستخدام الئتماناالمخاطر درجات . يتم تحديد خبراته
 على أساس طبيعة التعرضات ونوع المقترض. العوامل . تختلف هذه السداد

 
تدهور تصاعدي مع التي تحدث بشكل التعثر في السداد مخاطر بحيث تزداد ية الئتمانالمخاطر ادرجات  ومعايرةيتم تحديد 

أصغر  2و 1على سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر االئتنمان ية. الئتمانالمخاطر ا

 .3و 2من الفرق بين درجتي مخاطر االئتمان 

 
المتوفرة ية عند اإلثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات ائتمانمخاطر تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة 

 ية.االئتمانالمخاطر لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات عن المقترض. تخضع التعرضات 
 يشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام البيانات التالية: 

 

  على سبيل المثال، القوائم المالية  –المعلومات التي تم الحصول عليها خالل المراجعة الدورية لملفات العمالء
 المدققة وحسابات اإلدارة والميزانيات والتوقعات. 

  من وكاالت مراجع االئتمان والمقاالت الصحفية والتغيرات في التصنيفات االئتمانية الخارجيةالبيانات 

  للمقترض أو أنشطة أعماله.التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية والتكنولوجية 
 
 في السداد التعثرحدوث  الحتماليةإصدار الهيكل الزمني  (4
 

في السداد التعثر حدوث  الحتماليةلعملية تحديد الهيكل الزمني األساسية مدخالت التعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة 
ية الئتمانا ثر في السداد بشأن تعرضات مخاطرهوالتعاألداء عن بجمع معلومات صرف قوم الميلتعرضات االئتمانية. ل

 ية. الئتماندرجة المخاطر اوالتي تم تحليلها حسب نوع المنتج والمقترض باإلضافة إلى 
 
حدوث التعثر احتمالية العمر المتبقي من قوم بتقدير يتحليل البيانات التي تم جمعها، والنماذج اإلحصائية لصرف المستخدم ي

 عرضات باإلضافة إلى التغيرات المتوقعة نتيجة لتجاوز الفترات الزمنية المقررة. لهذه التفي السداد 
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 )تتمة( في السداد التعثرحدوث  الحتماليةإصدار الهيكل الزمني  (4
 

الرئيسية  العواملوالتغيرات في معدالت التعثر في السداد تحديد وتحديث العالقة بين التغيرات في على يتضمن هذا التحليل 
( على مخاطر التعثر في منح الوقتوكذلك إجراء تحليل متعمق لتأثير بعض العوامل األخرى )مثل خبرة لالقتصاد الكلي، 

جمالي وأسعار النفط الرئيسية لالقتصاد الكلي: نمو الناتج المحلي اإل المؤشرات. بالنسبة لمعظم التعرضات، تشمل السداد
 .ومعدالن البطالة والتضخم ة المركزية كنسبة من الناتج المحلي اإلجماليالحكومونفقات 

 

مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة، إلى النظر بو ر االقتصادييالخبواستنادا  على مشورة من 
مجموعة معقولة من كذلك وأساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، نظرة صرف المضع ي

لتعديل  التوقعاتهذه مصرف ثم يستخدم الإضافة معلومات النظرة المستقبلية(، ومن )أي  األخرى السيناريوهات المحتملة
 .السدادحدوث التعثر في تقديراته حول احتمالية 

 

الدخل في وقت تقديم الطلب )أي، يتم إدخال ض والقربشأن المقترض محددة ات األفراد، يتم جمع معلومات لتعرضبالنسبة 
، يتم مراقبة سلوك السداد للمقترض على اإلثبات المبدئيدرجة مخاطر االئتمان. بعد تاريخ  فيالمتاح ومستوى الضمان 

 بشأنتضمين أي معلومات أخرى  وذلك لوضع درجة لسلوك المقترض. باإلضافة إلى ذلك، يتم أيضا  أساس دوري 
الدرجة السابق( في سجل التأخر في السداد )أي البطالة و يةجدارة االئتمانن الممكن أن تؤثر على الالتي مالمقترض 
 .حدوث التعثر في السداديتم تعيين هذه النتيجة الحتمالية  .للمتقرضالسلوكية 

 
 قد زادت بشكل جوهري ية الئتمانالمخاطر اما إذا كانت تحديد  (5
 

الداخلي  نظامهيستخدم المصرف منذ اإلثبات المبدئي، جوهري بشكل قد زادت ية ئتمانالمخاطر االما إذا كانت عند تحديد 
في احتمالية حدوث التعثر في السداد  النوعيةوالتغيرات  والتصنيفات الخارجية للمخاطر ئتمانيةلتحديد درجة المخاطر اال

 . التاريخية ذات الصلةوحيثما أمكن، وقع التجربة ، وآراء الخبراء االئتمانيين وحالة التأخر في السداد للحسابات
 

 .للمصرفنوعية النماذج ال على شهدت زيادة جوهرية منذ اإلثبات وذلك بناء  د معينة قتعتبر المخاطر االئتمانية لتعرضات 
 

حدد أن يأن  للمصرفيمكن ، كما التاريخية ذات الصلةوحيثما أمكن، وقع التجربة ، استخدام آراء الخبراء االئتمانيين
المؤشرات النوعية المحددة والتي تعكس هذه الزيادة استنادا  إلى ية الئتمانفي المخاطر اجوهرية التعرضات قد شهدت زيادة 

 مناسب.في الوقت الولكنها قد ال تكون واضحة بشكل كامل في التحليل الكمي 
 

عندما يتجاوز موعد استحقاقه ية الئتمانالمخاطر ابأن الزيادة الجوهرية تحدث في صرف رى الميزي، وكإجراء احترا

يتم تحديد أيام التأخر في السداد من خالل احتساب عدد األيام ألقرب تاريخ فات فيه موعد  .ا  يوم 30الموجود ألكثر من 

ح قد تكون متاحة يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سمافيه المبالغ بالكامل.  تسددلم واإلستحقاق 
 للمقترض

 

ية وذلك من خالل إجراء الئتمانالمخاطر االزيادة الجوهرية في معايير المستخدمة لتحديد فعالية المدى صرف المراقب ي
 :مراجعة منتظمة للتأكد من

 

  ؛السدادالتعرض لمخاطر التعثر في في المخاطر االئتمانية قبل  الجوهريةمدى قدرة المعايير على تحديد الزيادة 

  مع الفترة الزمنية المحددة المعايير ال تتوافق(Point in Time ) 30عندما يصبح الموجود متأخر عن السداد لمدة 

 ؛ ويوماً 

  حدوث التعثر في السداد حتمالية ال (المرحلة األولىة من التحويالت بين )رالخساال توجد أي تقلبات في مخصص

 .الحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر (والمرحلة الثانيةشهراَ ) 12على مدى 
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على أساس منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة،  3والمرحلة  2والمرحلة  1المالية إلى المرحلة  المصرف أدواتهصنف ي

 كما هو موضح أدناه:
 

: بالنسبة لألدوات المالية التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ إثباتها المبدئي والتي لم 1المرحلة 

المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة صرف الم يثبتيطرأ عليها انخفاض في قيمتها االئتمانية منذ منحها، 

ثنى فقط الموجودات المنخفضة في ، وتست1ند منحها على أنها مرحلة يتم تصنيف جميع الحسابات ع شهرا . 12على مدى 

 .األصليةالمشتراة أو االئتمان قيمة 
 

والتي لم : بالنسبة لألدوات المالية التي كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ إثباتها المبدئي 2المرحلة 

لجميع  العمرالمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى صرف الم يثبت، يها انخفاض في قيمتها االئتمانيةيطرأ عل
التمويالت المصنفة في هذه المرحلة بناء  على بيان االستحقاق الفعلي / المتوقع بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة 

 التسهيالت.
 

مارس  31الهيكلة كما في مراقبة / إعادة الة قائمتم تحيده ضمن يتم تصنيف الحساب الذي باإلضافة لما هو مذكور أعاله، 

في شهر السابقة  12على مدى  امراقبة / تمت إعادة هيكلتهالقائمة ضمن  اعلى أنهتلك المحددة بما في ذلك  2018

 .2المرحلة 

 
الخسائر االئتمانية المتوقعة يثبت المصرف : بالنسبة األدوات المالية التي لديها انخفاض في قيمتها االئتمانية، 3المرحلة 

يوما  على أنها  90العمر. يتم استخدام عملية تحديد التعثر في السداد أي عملية تحديد التعثر في السداد ألكثر من على مدى 

 .3المرحلة 

 
 لةالموجودات المالية المعد   (6

 
ظروف السوق المتغيرة واالحتفاظ يجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على قرض لعدد من األسباب بما في ذلك 

بالعميل وعوامل أخرى ال عالقة لها بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم استبعاد القرض الحالي الذي تم 
 . وفقا  لسياسة  تعديل شروطه ويتم إثبات القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه، كقرض جديد مدرج بالقيمة العادلة

 
لزيادة ( إليها بأنشطة منح الوقت )المشارالصعوبات المالية للعمالء الذين يواجهون قروض التفاوض بإعادة رف صقوم المي

الوقت على القرض منح بموجب سياسة منح الوقت للمصرف، ي. من مخاطر التعثر في السدادوالتقليل فرص التحصيل 
إذا كان المدين حاليا  في حالة التعثر في سداد ديونه أو إذا كانت هناك مخاطر عالية للتعثر في السداد، ويوجد انتقائي أساس 

على  ا  قادرمدين المن المتوقع بأن يكون قد بذل جميع الجهود المعقولة للوفاء بشروط العقد األصلي و المدينأن بهناك دليل 
 .عادلةشروط المالتلبية 

 
القرض. تعهدات تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفع األرباح وتعديل شروط على  لة عادة  لمعدّ ضمن الشروط اتت

 .منح الوقتمن قروض األفراد والشركات لسياسة  تخضع كال  
 

حدوث التعثر في السداد ، فإن تقدير احتمالية منح الوقت للمصرفبالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة 
األرباح والفائدة على المبلغ األصلي على تحصيل مصرف ما إذا كان التعديل قد أدى إلى تحسين أو استعادة قدرة اليعكس 
 المماثلة.منح الوقت السابقة في إجراءات المصرف وخبرة 
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وقد يمثل توقع منح الوقت دليال  على أن التعرض ، يةمخاطر االئتمانالجوهرية في اللزيادة لا  نوعيا  الوقت مؤشريعتبر منح 

 12باستمرار على مدى إلظهار السلوك الجيد في الدفع عميل الوسيحتاج منخفض في قيمة األئتمان / متعثر في في السداد. 

 .نخفض في قيمة االئتمان أو متعثر في السدادأن يتم اعتبار التعرض مقبل شهرا  
 
 في السداد عريف التعثرت  (7
 

 :عندماتعثر في السداد المالية تكون في حاله الموجودات  بأنصرف عتبر المي
 

 صرف المالرجوع إلى وذلك دون بالكامل، صرف يكون من غير المرجح إن يسدد المقترض التزاماته االئتمانية للم
 أو مثل تسييل الضمان )في حالة االحتفاظ بها(؛إجراءات التخاذ 

  ا  يوم 90ألكثر من  للمصرفمستحقة الية ئتمانفي سداد أي من التزاماته االتجاوز المقترض. 
 

من المبلغ حد أقل أو تم إخطاره ب ا  العميل حدا  معين يخالفبمجرد أن متأخرة في السداد السحوبات على المكشوف تعتبر 
 الحالي غير المسدد.

 المؤشرات التالية:في االعتبار صرف أخذ المي، متعثر في السداد المقترضما اذا كان عند تقييم 
 

  مثال: انتهاك التعهدات؛ –المؤشرات النوعية 

  ؛ وللمصرفالمصدرة جهة اللنفس  روضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخمثال:  -المؤشرات الكمية 

  داخليا  باإلضافة إلى التي يتم الحصول عليها من المصادر الخارجية.البيانات التي يتم إعدادها 
 

ودرجة أهميتها، وذلك ما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر في السداد قد تختلف المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد 
 عكس التغيرات في الظروف.لتت بمرور الوق

 

 إدراج معلومات النظرة المستقبلية  (8
 

زادت بشكل قد المخاطر االئتمانية لألداة كانت إذا لتحديد ما  تقييماتهالنظرة المستقبلية في كال من معلومات صرف مدرج الي
إلى النظر بو ر االقتصادييالخبواستنادا  على مشورة من . للخسائر االئتمانية المتوقعةوقياسه جوهري منذ اإلثبات المبدئي 

أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات نظرة صرف المضع يلخارجية الفعلية والمتوقعة، مجموعة متنوعة من المعلومات ا
تشمل هذه العملية وضع اثنين أو أكثر من  .مجموعة معقولة من السيناريوهات المحتملةوكذلك االقتصادية ذات الصلة، 

وتشمل المعلومات الخارجية البيانات  السيناريوهات االقتصادية اإلضافية والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة.
القطاع الخاص وبعض المختصين في االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات النقدية في المملكة 

 .األكاديمي
 

المتاحة من المصادر التوقعات سنوات )بما يتفق مع  5-3السيناريوهات التي تتراوح بين االعتبار في يأخذ المصرف 

االقتصادية الكلية المتاحة يتم استخدام التوقعات . األجل الطويل فيها الظروف االقتصادية الكلية متوسطالعامة( التي تتجاوز 
النسبة للسيناريوهات بلوضع توقعات الحالة االساسيه.  النقد العربي السعوديومؤسسة من صندوق النقد الدولي  خارجيا  
المصرف الخبراء. ويستخدم إجراء التعديالت على أساس توقعات الحالية األساسية بناء  على اجتهادات يتم ، األخرى

 .بناء  على اجتهادات الخبراءسيناريوهات من الكل سيناريو ويتم تعيين احتماالت لسيناريوهات متعددة 
 

ى. تمثل خراض أألغرالمصرف لمستخدمة من قبل ت المعلوماامع تتماشي وحتماال  اكثر النتيجة األألساسية الحالة اتمثل 
الضغط للصدمات األكثر فحص بشكل دوري بإجراء يقوم المصرف . نتائج أكثر تفاؤال  وأكثر تشاؤما  السيناريوهات األخرى 

 األخرى.المعقولة تطرف ا لمعايرة تقريره لهذه السيناريوهات 
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، وقد قام ية لكل محفظة من األدوات الماليةالرئيسية لخسائر االئتمان والخسائر االئتمانالعوامل بتحديد وتوثيق المصرف قام 

. يةخسائر االئتمانالوباستخدام تحليل البيانات التاريخية بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان 

 .التالية نطاقات المؤشرات الرئيسية 2018مارس  31في كما تضمنت السيناريوهات االقتصادية المستخدمة 

 
 نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 أسعار النفط 
 نفقات الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 معدالت البطالة
 التضخم

 
مختلف المخافظ الخسائر على معدالت السداد والتعثر في العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت وضع تم 

 بناء  على تحليل البيانات التاريخيةللموجودات المالية 
 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  (9

 
يقيس المصرف الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى األدوات الفردية مع األخذ في االعتبار احتمالية حدوث التعثر في 
السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل الخصم. للمحافظ التي ال تتوفر لديها 

 بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي. األداة، يقوم المصرفمعلومات مستوى 
 

فيما يلي المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط 
 والمتغيرات:

 
 (probability of default)احتماليه حدوث التعثر في السداد؛  . أ

 (loss given default)الخسارة في حالة التعثر في السداد؛  . ب
 (exposures at default)قيمة التعرض للتعثر في السداد؛  ج.
 

تستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا  والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث 
 وذلك كما هو موضح أعاله.تعكس معلومات النظرة المستقبلية 
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تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف 
ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية  

اإلحصائية على البيانات المجعمة داخليا  التي تشمل كال  من العوامل الكمية والنوعية. في حال تحول األطراف األخرى 
يير في تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد. يتم تقدير احتمالية والتعرضات بين فئات التصنيفات، فأن ذلك سئؤدي إلى تغ

 حدوث التعثر في السداد إلى االستحقاقات التعاقدية بالنسبة للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة.
 

الخسارة في حالة صرف المقدر يي حالة وجود التعثر في السداد. والخسارة في حالة التعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة ف
التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في السداد. يأخذ  السداد استنادا  إلى واقع خبراتهالتعثر في 

واقدمية المطالبة وقطاع الطرف اآلخر المتوقع قيمة الضمان الهيكل ونماذج الخسارة في حالة التعثر في السداد في االعتبار 
، التجزئةبعقارات بالنسبة للقروض المضمونة  وتكاليف االسترداد ألي ضمان والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من الموجودات المالية.

تقديرية ة حالة التعثر في السداد. يعاد تقييم الخساررئيسية في تحديد الخسارة من المعايير التعتبر نسب القروض إلى القيمة 
، لتعكس التغيرات المحتملة في أسعار يلسيناريوهات االقتصادية المختلفة، وإلقراض العقارلالخسارة في حالة التعثر في السداد 
 خصم.للباستخدام معدل الربح الفعلي كعامل  ةالمخصومللتدفقات النقدية العقارات. يتم احتسابها على أساس 

 

قيمة تعرضات التعثر في صرف ستمد الميقعة في حالة التعثر في السداد. وداد التعرضات المتوتمثل قيمة التعرض للتعثر في الس
السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة للمبالغ الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن 

 بالنسبة الرتباطات االقراض والضمانات المالية، تتضمنقيمة التعرض للتعثر في السداد لموجود مالي هو إجمالي قيمته المدرجة. 
المبلغ المسحوب، وكذلك المبالغ المستقبلية المحتملة التي تم سحبها بموجب العقد، والتي يتم على لتعثر في السداد قيمة التعرض ل

 تقديرها على أساس المالحظات التاريخية وتوقعات النظرة المستقبلية.
 

، وبالتالي تؤثر على تحديد السداد المحتملةفي التعثر في حاالت أخذها في االعتبار الفترة التي يتم فترة حدود التعرض هي 

بخسائر ائتمانية متوقعة على  2لحسابات المرحلة باألخص )الخسائر االئتمانية المتوقعة  السداد وقياسحدوث التعثر في احتمالية 

 (.مدى العمر
 

 مخاطر االئتمانية بشكل جوهريللموجودات المالية التي لم تزيد  قصى الحتمالية حدوث التعثر في السداداألحد الستخدام ال خاضعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة باألخذ في االعتبار مخاطر التعثر في السداد على مدى الحد صرف قيس المي، شهرا   12على مدى 

لو يأخذ المصرف حتى االئتمان،  خاطرتعرض فيها لم)متضمنة على أي خيارات تمديد للمقترض( التي ياألقصى للفترة التعاقدية 
يمتد الحد األقصى للفترة التعاقدية إلى التاريخ الذي يكون فيه الحق  .إدارة المخاطرألغراض ، بالنسبة في االعتبار فترة أطول

 للمصرف أن يطلب سداد دفعة مقدمة أو أن ينهي ارتباط القرض أو الضمان.
 

يقيس ، عنصر االرتباط غير المسحوبمن القرض و البطاقة االئتمانية التي تشمل كال  بالنسبة للسحوبات على المكشوف وتسهيالت 
التعاقدية مصرف المتوقعة على مدى فترة أطول من الحد األقصى للفترة التعاقدية إذا كانت قدرة ال يةخسائر االئتمانالمصرف ال

ال توجد  ة.لفترة اإلشعار التعاقديللخسائر االئتمانية  تعرض المصرفال يحد من ب غير المسحواالرتباط على طلب السداد وإلغاء 
ال يتم تطبيق  نلک، وفورا   اؤهلغاإيمكن للمصرف لهذه التسهيالت آجال ثابتة أو هيكل سداد محدد ويتم إدارتها على أساس جماعي. 

المخاطر  في دةيازحدوث ب معل علیمصرف لا يصبح مادعن طفق نلکوضمن عمليات اإلدارة اليومية االعتياية  ديلتعاقا قلحهذا ا
مصرف التي يتوقع الالمخاطر االئتمانية إدارة تلك باألخذ في االعتبار طول ألتم تقدير الفترة ا .تسهيللا وىمست علیاالئتمانية 

و/ أو تحويل التسهيل . إلغاء الحد األدنىفي انخفاض المتوقعة. وتشمل هذه  يةئتمانالخسائر االمن قليل اتخاذها والتي تعمل على الت
 .الرصيد القائم إلى قرض بشروط سداد ثابتة

 

حيثما يتم وضع نماذج المعايير على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي 
 تتضمن ما يلي:

 

 نوع اإلداة؛ 

 درجات المخاطر االئتمانية؛ 

 نوع الضمان؛ 

 تاريخ اإلثبات المبدئي؛ 
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 فترة االستحقاق المبتقية؛ و 

  القطاع 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  11
 

 جودة االئتمان  (10
 

  يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.  أ.
 

 2018مارس  31 

 

الخسائر االئتمانية 

مدى  المتوقعة على

 شهرا   12

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

المنخفضة غير  –العمر 

 في قيمة االئتمان

االئتمانية المتوقعة 

 –على مدى العمر 

المنخفضة في قيمة 

 اإلجمالي االئتمان 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     

 مدرجة بالتكلفة المطفأةإلى العمالء تمويالت 

     

 5.701.567 - 20.728 5.680.839 (3-1االستثمارية )الدرجة 

 الدرجة االستثمارية دون المستوى 

(4-6) 46.107.866 12.676.401 - 58.784.267 

 5.282.553 - 5.282.553 - قائمة المراقبة  -( 7الدرجة )

 69.768.387 - 17.979.682 51.788.705 إجمالي الشركات 

 165.810.527 - 3.329.628 162.480.899 )غير مصنفة( إجمالي األفراد

 1.706.526 1.706.526 - - التمويل غير العامل

 237.285.440 1.706.526 21.309.310 214.269.604 الدفترية القيمة إجمالي 
 

 مخصص الخسارة  (11
 

بالنسننبة التسننويات مننن الرصننيد اإلفتتنناحي إلننى الرصننيد الختننامي لمخصننص الخسننارة يوضننح الجنندول التننالي  ب.
 .للتمويالت المقدمة إلى العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة

 

 2018مارس  31 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

المنخفضة غير  –العمر 

 في قيمة االئتمان

االئتمانية المتوقعة 

 –على مدى العمر 

المنخفضة في قيمة 

 اإلجمالي االئتمان 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
     

 مدرجة بالتكلفة المطفأةإلى العمالء تمويالت 

     
 8.437.898 1.700.143 4.094.076 2.643.679  2018يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - (65.268) 92.258 (26.990) مدى العمر
محول إلى الموجودات المالية المنخفضة في 

 - 271.057 (263.242) (7.815) القيمة االئتمانية
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - - (63.083) 63.083 شهراً  12مدى 
الموجودات المالية الجديدة الممنوحة أو 

المشتراة / الموجودات المالية التي تم 

 639.630 - 288.605 351.025 استبعادها خالل الفترة

 (887.920) (887.920) - - مبالغ مشطوبة 
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 52.333 540.361 (133.901) (354.127) جالتغير في المحفظة االستثمارية / النموذ

 8.241.941 1.558.373 4.014.713 2.668.855 2018مارس  31الرصيد كما في 
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 رأس المال  .12

ريـاالت  10 إسمية قدرها مليون سهم بقيمة 1.625يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

 مليون سهم(.  1.625: 2017ديسمبر  31لكل سهم )

 

 ربحية السهم   .13

على م 2017م و 2018مارس  31في  ينالمنتهيلفترتي الثالثة أشهر  المخفضةاألساسية و لسهما يةتم احتساب ربح

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في نهاية كل فترة. علىأساس صافي دخل الفترة مقسوما 

 

 كفاية رأس المال  .14

عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي  المصرفتتمثل أهداف 

، والحفاظ على وجود رأس   االستمراريةفي االستمرار في العمل وفقا لمبدأ  المصرفالسعودي، والحفاظ على مقدرة 

 مال قوي.
 

، وتتطلب التعليمات المصرفكل يومي من قبل إدارة يتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس المال النظامي بش

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي 

 ٪.8 المخاطر عند أو أكثر منرأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة ب
 

ام األساليب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لقياس بمراقبة كفاية رأس المال باستخد المصرفيقوم 

مدى كفاية رأس المال، وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات 

 وااللتزامات المحتملة وذلك الظهار مخاطرها النسبية كما هو مبين بالجدول أدناه:
 

 2017مارس  31  2017مبر ديس 31  2018مارس  31 
 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 
الرياالت بآالف 

  السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

الرياالت بآالف  
 السعودية

 226.431.746  219.687.988  214,238,267 بالمخاطر المرجحة للموجودات االئتمان مخاطر

 25.067.746  26.832.383  26.832.383 المخاطرب المرجحة للموجودات العمليات مخاطر

 3.946.106  4.594.750  5.636.604 المخاطرب المرجحة للموجودات السوق مخاطر

للموجودات المرجحة  –الركيزة األولى  جماليإ

 255.445.598  251.115.121  246.707.254 بالمخاطر

      
 51.430.593  55.750.918  50.440.218 1 الشريحةراس المال 

 2.830.397  2.746.100  2.677.978 2 الشريحةراس المال 

 54.260.990  58.497.018  53.118.196 والمساند األساسي المال رأس اجمالي

      نسبة معدل كفاية رأس المال

 % 20.13  % 22.20  % 20.44 1 الشريحةنسبة رأس المال 

 % 21.24  % 23.29  % 21.53 2و 1 الشريحةنسبة رأس المال 
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  توزيعات األرباح  .15

 (2018 مارس 25هـ )الموافق 1439 رجب 8للمصرف في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  العمومية الجمعية وافقت

م بمبلغ 2017ديسمبر  31على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 

  .لاير للسهم الواحد، بعد حسم الزكاة على المساهمين 2.50وذلك بواقع  مليون لاير سعودي 4.063 صافي قدره

 

)الموافق  1438 األخر ىجماد 20للمصرف في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  عاديةالغير  العمومية الجمعية وافقت

ديسمبر  31( على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2017 مارس 19

 بعد حسم الزكاة. لاير للسهم الواحد، 1.50 مليون لاير سعودي وذلك بواقع 2.437.7 بمبلغ صافي قدره 2016

 

 أرقام المقارنة  .16

 عرض الفترة الحالية.تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طريقة 

 

 تعديالت أخرى   17

ائتمان موالت الخاصة المتعلقة بمنتجات وليه وإيرادات العألالرسوم اإثبات لتوقيت قام المصرف بإجراء مراجعة 

وليه ألالرسوم اإثبات طريقه تطبيق السياسة المحاسبية المتعلقة بتوقيت تم تعديل ، ه المراجعة. ونتيجة لهذاألفراد

بناء  على اإليرادات. إلثبات تلك جيل المنهجي أالتى نحو مالئم العموالت الخاصة لكي تعكس عل داتوإيرا

فقط في الرصيد اإلفتتاحي مليون لاير سعودي  799.356 وقدره بمبلغعلى تعديل تم إجراء ، الجوهرية عتباراتاال

 التاريخ.هو بذلك  مع تعديل مقابل للدخل المؤجل كما 2018يناير  1لألرباح المقباة كما في 

 

 موافقة مجلس اإلدارة  .18

 11هـ ) الموافق 1439 شعبان 15الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في المرحلية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية 

 (.2018 مايو

 


