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يحق لمصرف الراجحي )“لُمصدر” أو “المصرف”( إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة األوىل )“الصكوك”( من 

وقت آلخر وذلك بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة األوىل والموضحة في نشرة اإلصدار 

األساسية هذه )“البرنامج”(، وذلك بشرط التزامه باألنظمة واللوائح والتوجيهات المعمول بها.

إىل  وتحول  )والموافق١٩٥٧/٠٥/٢٥م(،  ١٣٧٦/١٠/٢٥ه  وبتاريخ   )١٠١٠٠٠٠٠٩٦( رقم  التجاري  السجل  بموجب  الُمصدر  تأسس 

شركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٥٩ بتاريخ ٣/١١/١٤٠٧ هـ )الموافق ١٩٨٧/٠٦/٢٩م( برأس مال مدفوع 

قدره )٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال سعودي، مقسم إىل )٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( سهم، ويقع مركزه الرئيسي المسجل في ٨٤٦٧ طريق الملك 

فهد، حي المروج، الرياض ١٢٢٦٣- ٢٧٤٣، المملكة العربية السعودية.

تم إدراج أسهم الُمصدر في تداول )كما هو محدد أدناه( بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٠١م، ولدى الُمصدر حالياً )٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( سهم مدرج 

في تداول. وقد تم زيادة رأس مال الُمصدر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م إىل )٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال سعودي عن طريق منح أسهم 

مجانية بعدد )١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(. كما لم يسبق للمصدر إدراج أي أدوات دين في تداول قبل إنشاء البرنامج.

ستكون كل سلسلة إصدار )كما هو محدد في الشروط( صادرة بموجب البرنامج خاضعة، من بين أمور أخرى، التفاقية 

المالية  الراجحي  الُمصدر و شركة  بين  ٢٠٢٢/١٠/٢٠م  المؤرخة  الرئيسة”(  الوكالة  إعالن  )“اتفاقية  الرئيسية  الوكالة  إعالن 

 عن حملة الصكوك )حسب تعريفها أدناه(، ويشار إليه باسم “وكيل حملة الصكوك”، ويشمل التعبير 
ً
)بصفته وكيل نيابة

 لحملة الصكوك(، ويتم إلحاقها باتفاقية إعالن الوكالة التكميلية المبرمة بين نفس األطراف فيما 
ً
أي من خلفائه كوكيال

يتعلق بكل شريحة )وذلك عىل النحو المحدد في الشروط( من سلسلة اإلصدار نفسها )ويشار إىل كل منها بـ“اتفاقية 

الوكالة”(، وتكون خاضعة  “إعالن  بـ  الرئيسية  الوكالة  اتفاقية إعالن  باإلجماع مع  إليها  التكميلية” ويشار  الوكالة  إعالن 

و  الصكوك  المصدر ووكيل حملة  بين  ٢٠٢٢/١٠/٢٠م  بتاريخ  المبرمة  الدفع”(  إدارة  )“اتفاقية  الدفع  إدارة  كذلك التفاقية 

]شركة الراجحي المالية[ )بصفتها “مسؤول الدفع”(. وتمنح الصكوك من كل سلسلة إصدار لحامليها من وقت آلخر 
)“حملة الصكوك”( الحق في استالم مدفوعات معينة )كما هو موضح بشكل أكثر في هذه النشرة( ناشئة عن أصول 

الصكوك )عىل النحو المحدد في الشروط( المتعلقة بسلسلة اإلصدار ذات الصلة.

ال يجوز إصدار الصكوك دون أن تكون مسجلة، وتكون خاضعة لشروط وأحكام الصكوك )"الشروط"( وأي إشارة هنا إىل 

شرط مرقم تكون إشارة إىل الشرط المرقم حسب الترقيم المقابل له في الشروط(. لن يتجاوز إجمالي القيمة االسمية 

ا التفاقية البرنامج )كما هو محدد 
ً
للصكوك من وقت آلخر مبلغ )١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال سعودي ويكون خاضًعا للزيادة وفق

في هذه الوثيقة( وجميع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وبدون  تابعة  أولوية  وذات  وغير مشروطة  وغير مضمونة  أدوات مباشرة  الصكوك  إصدار من  ستشكل كل سلسلة 

 عىل خيار الُمصدر: )١( في أي تاريخ خالل الفترة التي تبدأ من 
ً
تاريخ استحقاق محدد. ويمكن استرداد الصكوك بناء

التاريخ األول لخيار الشراء ذي الصلة إىل التاريخ األول إلعادة التعيين ذي الصلة، إذا كان موضحًا أن الشرط ٩-١ )ب( 

المحدد  النحو  )كل عىل  بعد ذلك  توزيع دوري ذي صلة  تاريخ  أو في أي  المطبقة  النهائية  الشروط  "ينطبق" في   )٢(
)كما تم تعريف كل منهما في  في الشروط(. باإلضافة إىل ذلك، في حال حدوث حدث ضريبي أو حدث رأسمالي 

الشرط ٩-١  أن  إذا كان موضحًا  الصلة،  الدوري ذي  التوزيع  تاريخ  أو أي  الشراء األول  تاريخ خيار  )٢( في  أو  الشروط( 

)ب( )٣( "ينطبق" في الشروط النهائية المطبقة. ويجوز استرداد صكوك من سلسلة اإلصدار ذات الصلة )بشكل كلي 
ا للشرط ٩-١ )ج( )االسترداد بسبب الضرائب( و٩-١ )د( )االسترداد لحدث رأس المال( وذلك في 

ً
 فقط( وفق

ً
وليس جزئيا

أي تاريخ يبدأ من تاريخ اإلصدار ذي الصلة أو بعده )سواء كان ذلك تاريخ توزيع دوري أو غيره(. وفي جميع األحوال، 

يخضع أي استرداد للصكوك للشروط الموضحة في الشرط ٩-١ )أ( )االسترداد(. وبالنسبة للفترة األولية، يجب أن تحقق 

كل سلسلة إصدار من الصكوك ربحاً بسعر التوزيع الدوري األولي ذي الصلة )كما تم تعريفه في الشروط(، وبعد ذلك 

التعيين بناء عىل إجمالي  )كما تم تعريفه في الشروط( في كل تاريخ إعادة  الربح ذي الصلة  يتم إعادة تعيين معدل 

الهامش وكذلك سعر إعادة التعيين ذي الصلة في تاريخ التحديد، وذلك عىل النحو الذي يحدده مسؤول الدفع )كما 

تم تعريفه في الشروط(. 

سيتم تحديد كل فترة طرح لشريحة الصكوك ذات الصلة في الشروط النهائية المطبقة )كما تم تعريفها أدناه( )يشار إىل 

كل منها باسم "فترة الطرح" وسيتم تخصيص شريحة الصكوك ذات الصلة بعد نهاية فترة الطرح المطبقة وإصدارها 

في تاريخ معين )يشار إىل كل منه باسم "تاريخ اإلصدار"( ويتم إخطاره من قبل الُمصدر ومدير الترتيب الوحيد إىل 

يرجى  التفاصيل،  المزيد من  وللحصول عىل  الصلة.  الطرح ذات  فترة  نهاية  بعد  المعنيين  المحتملين  المستثمرين 

مراجعة قسم "االكتتاب والبيع ". 

ومجتمعين  “المتعامل”،  باسم   
ً
منفردا إليه  )يشار  أكثر  أو  واحد  متعامل  إىل  مستمر  بشكل  الصكوك  إصدار  يجوز 

ذلك  يكون  وقد  المصدر،  قبل  من  وقت آلخر  من  البرنامج  إطار  في  تعيينه  يتم  آخر  متعامل  أي  أو  “المتعاملون”( 
التعيين متعلق بإصدار معين أو بإصدارات متعددة بشكل مستمر. في حال وجود أكثر من متعامل واحد لالكتتاب في 

الصكوك، فإن أي إشارة في نشرة اإلصدار األساسية هذه إىل المتعامل ذي الصلة، تعد إشارة إىل جميع المتعاملين 

الذين يوافقون عىل االكتتاب )أو ترتيب الحصول عىل االكتتاب( في الصكوك.

سيتم طرح الصكوك لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يحق لهم االكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة 

العربية السعودية )“المملكة”( أو أي والية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظامي. وسُيطلب من األشخاص الراغبين 

)المتعاملين(  المتعامل  إىل  المستثمر”(  )“نموذج طلب شراء  ينبغي  كما  مكتمل  نموذج  تقديم  الصكوك  في شراء 

األشخاص  يخص  فيما  المستلمة”(  )“الجهات  المستلمة  للجهات  أو  االعتباريين،  األشخاص  يخص  فيما  المعنيين 

طلب  نموذج  في  الواردة  التعليمات  حسب  الصكوك  هذه  قيمة  وسداد  الطرح  فترة  نهاية  قبل  وذلك  الطبيعيين، 

شراء المستثمر. وستكون نماذج طلب شراء المستثمر متاحة من قبل المتعامل )المتعاملين( المعنيين، أو من قبل 

الجهات المستلمة، حسب الحالة، فيما يتعلق بسلسلة اإلصدار ذات الصلة. 

ال يجوز للُمصدر دفع أي مبالغ إضافية فيما يتعلق بأي استقطاع بموجب النظام ألي شخص مالك للصكوك لعدم كونه 

. الرجاء االطالع عىل الشرط ١٢ )الضرائب(.
ً
شخًصا مؤهال

والتي  النشرة  هذه  في  واردة  غير  أخرى  وأحكام  وأي شروط  للصكوك  اإلجمالية  االسمية  القيمة  عن  اإلشعار  سيتم 

تنطبق عىل كل شريحة في وثيقة الشروط النهائية المطبقة عىل الشريحة ذات الصلة )“الشروط النهائية المطبقة“(. 

وسيكون الحد األدنى لعدد الصكوك التي يمكن االكتتاب فيها من كل شريحة هو ٥ صكوك بقيمة تساوي مبلغ )٥,٠٠٠( 

ريال سعودي، إال إذا نصت الشروط النهائية المطبقة عىل غير ذلك، وسيتم تحديد الحد األقصى لعدد الصكوك والحد 

األقصى لقيمة الصكوك التي يمكن االكتتاب فيها من كل شريحة بموجب البرنامج في الشروط النهائية المطبقة.

يجوز للُمصدر االتفاق مع أي متعامل عىل إصدار الصكوك بشروط وأحكام غير منصوص عليها في الشروط، وفي 

هذه الحالة سيتم توفير نشرة إصدار أساسية تكميلية، إن لزم األمر، والتي ستوضح تأثير ما تم االتفاق إليه فيما يتعلق 

بتلك الصكوك.

يجب قراءة نشرة اإلصدار األساسية هذه وتفسيرها مع أي تعديالت أو مالحق لها، وفيما يتعلق بأي شريحة، يجب 

قراءتها وتفسيرها مع الشروط النهائية المطبقة.

قام الُمصدر بتقديم طلب تسجيل وطرح الصكوك إىل الهيئة، وقدم طلب إدراجها إىل شركة السوق المالية السعودية، 

وقام المصدر بتقديم جميع المستندات المطلوبة إىل الجهات ذات العالقة. وقد تمت الموافقة عىل نشرة اإلصدار 

هذه، وتم استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والحصول عىل جميع موافقات الشركة المطلوبة. 

بحسب  المالية  األوراق  وطرح  تسجيل  طلب  ضمن  دمت 
ُ
ق معلومات  عىل  هذه  األساسية  اإلصدار  نشرة  تحتوي 

متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، وطلب إدراج األوراق المالية بحسب 

متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم عىل 

الصفحة )١٢٢( من نشرة اإلصدار األساسية هذه مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات 

الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة إىل 

الحد المعقول، أنه ال توجد وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إىل جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. 

وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أّي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار األساسية هذه، وال تعطيان أّي 

تأكيدات تتعلق بدقتها واكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد 

في نشرة اإلصدار األساسية هذه أو عن االعتماد عىل أّي جزء منها.

ويجب عىل المستثمرين المحتملين للصكوك المطروحة بموجب نشرة اإلصدار األساسية بذل العناية الواجبة من 

األساسية، فيجب  بالصكوك، وفي حال عدم فهم محتويات نشرة اإلصدار  المتعلقة  المعلومات  جانبهم بشأن دقة 

عليهم استشارة مستشار مالي معتمد مرخص له.

سيتم تعيين شركة مركز إيداع األوراق المالية )“إيداع”( كأمين السجل )“أمين السجل”(، ويشمل التعبير أي من خلفائه 

للصكوك الصادرة بموجب البرنامج )كما هو موضح في الشروط وقسم “االكتتاب والبيع” في نشرة اإلصدار األساسية 

هذه(، وستكون الصكوك مسجلة وبالفئات المحددة وهي ألف )١,٠٠٠( ريال سعودي لكل صك وسيتم تحديد القيمة 

الصكوك بشكل  تمثيل  المطبقة. وسيتم  النهائية  الشروط  الصكوك في  لكل سلسلة إصدار من  اإلجمالية  االسمية 

الموحد”( دون قسائم وسيتم  “الصك  بـ  بعد  فيما  إليه  الموحد( ويشار  الصك  األوقات من خالل  جماعي في جميع 

الرئيسة، ويمكن االحتفاظ بالصكوك عىل  الوكالة  ا ألحكام اتفاقية إعالن 
ً
إيداعها كما يوجه وكيل حملة الصكوك وفق

الصكوك حسب  لحملة  منفصلة  نهائية  إصدار صكوك  يتم  ولن  مادي  طابع  بدون  السجل  أوامر مدخلة عىل  شكل 

ملكيتهم فيها.

مراجعة  ويجب  وعليه،  معلومة.  غير  ومسائل  مخاطر  يتضمن  البرنامج  بموجب  الصادرة  الصكوك  في  االستثمار 

باالستثمار في  قرار  أي  اتخاذ  قبل  األساسية هذه  اإلصدار  نشرة  إشعار مهم" في   " و  المخاطرة"  "عوامل  قسمي 

الصكوك الصادرة بموجب البرنامج. وباألخص، يجب عىل المستثمرين مراجعة ودراسة عوامل المخاطرة المتعلقة 

بتخفيض القيمة )حسب التعريف الوارد في الشروط( وتأثير ذلك عىل استثماراتهم.

)"البنك المركزي السعودي"( أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال نشرة اإلصدار  ال يقدم البنك المركزي السعودي 

األساسية ويخلي مسؤوليته صراحًة عن أي خسارة تنشأ عن نشرة اإلصدار األساسية أو يتم تكبدها باالعتماد عىل أي 

لن  السعودي  المركزي  البنك  بأن  للصكوك  المحتملون  المستثمرون  ويقر  يوافق  الخصوص،  جزء منها، وعىل وجه 

يتحمل أي مسؤولية تجاه أي مشترٍ للصكوك عن أي خسارة ناشئة عن أو يتم تكبدها نتيجة لوقوع حدث عدم القابلية 

لالستمرار )عىل النحو المحدد في نشرة اإلصدار األساسية(، وفي حال عدم فهم محتويات نشرة اإلصدار األساسية، 

فيجب عىل المستثمرين استشارة مستشار مالي مرخص له. كما يرجى مراجعة "عوامل المخاطرة – المخاطر المتعلقة 

المتعلقة  المخاطر   – المخاطرة  " عوامل  " و  القيمة  تؤدي إىل تخفيض  التي  بالظروف  التنبؤ  – ال يمكن  بالصكوك 

بالصكوك – سيتم إلغاء حق حملة الصكوك في استالم مبلغ القيمة االسمية للصكوك وإلغاء حقهم في الحصول عىل 

أي ربح نهائًيا أو تخفيض قيمتها بشكل دائم )إما كلًيا أو جزئًيا( وذلك في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار ".

إن تصنيف الُمصدر االئتماني طويل األجل هو “ +BBB” مع نظرة مستقبلية إيجابية بموجب تقرير شركة التصنيف 

فيتش  لشركة  االئتماني  التصنيف  من  مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع   ”A-“ وتصنيف  بورز(،  أند  )ستاندرد  االئتماني 

)“Fitch”(،  وتصنيف “A١”، مع نظرة مستقبلية مستقرة من شركة موديز انفيستورز سيرفسيز )“Moody’s”(، وتصنيف 
“+A”، مع نظرة مستقبلية مستقرة من شركة كابيتال إنتليجانس. وجديرٌ بالذكر أن التصنيف ال يُعد توصية لشراء أو 
بيع أو االحتفاظ باألوراق المالية إذ قد تخضع هذه التصنيفات االئتمانية للتعليق أو التخفيض أو االنسحاب في أي 

وقت من قبل وكالة التصنيف التي تم تعيينها.

األوراق  يعتبر تصنيف  وال  المطبقة،  النهائية  الشروط  ذكرها في  للصكوك، سيتم  إصدار  في حال تصنيف سلسلة 

المالية توصية لشراء أو بيع أو االحتفاظ باألوراق المالية وقد يخضع ذلك التصنيف للتعليق أو التخفيض أو السحب 

في أي وقت من قبل وكالة التصنيف المعينة.

المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفقاً  إال  المملكة  في  البرنامج  بموجب  إصدارها  يتم  أي صكوك  طرح  أو  بيع   يتم  لن 

وااللتزامات المستمرة. 

قد يخضع توزيع نشرة اإلصدار األساسية هذه وطرح وبيع وتسليم الصكوك الصادرة بموجب البرنامج في أي والية 

الُمصدر وشركة  القضائية، ولذلك يطلب  الوالية  تلك  العالقة في  لقيود بموجب األنظمة ذات  المملكة  قضائية غير 

الراجحي المالية )"مدير الترتيب الوحيد"( والمتعامل من أي شخص يحصل عىل نسخة من نشرة اإلصدار األساسية 

هذه التأكد من عدم وجود أي قيود من هذا القبيل ومراعاة األنظمة ذات العالقة. وللحصول عىل وصف لبعض القيود 

المفروضة عىل طرح الصكوك واالكتتاب فبها وعىل توزيع نشرة اإلصدار األساسية هذه ومواد الطرح األخرى المتعلقة 

بالصكوك الصادرة بموجب البرنامج، يرجى مراجعة قسم "االكتتاب والبيع" في نشرة اإلصدار األساسية هذه.

)كما هو موضح في نشرة اإلصدار األساسية هذه( من قبل  المتعلقة بالصكوك  الموافقة عىل هيكل الصفقة  تمت 

أعضاء الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية )"الهيئة الشرعية"(، وعىل الرغم من ذلك يجب عىل حاملي الصكوك 

المحتملين عدم االعتماد عىل هذه الموافقة في تقرير ما إذا كانوا سيستثمرون في الصكوك ويجب عليهم استشارة 

مستشاريهم الشرعيين لمعرفة ما إذا كانت المعاملة المقترحة الموضحة في هذه الموافقات تتوافق مع معاييرهم 

الفردية لالمتثال لمبادئ الشريعة اإلسالمية. وال يقدم أي من الُمصدر أو مدير الترتيب الوحيد أو المتعامل أو وكيل حملة 

الصكوك أو مسؤول الدفع أي تعهدات فيما يتعلق باالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية للصكوك و/أو أي تداول لها.

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

)تأسست بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٠٠٠٩٦ بتاريخ ١٣٧٦/١٠/٢٥هـ )والموافق ١٩٥٧/٠٥/٢٥م( وتحولت بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٥٩ المؤرخ في ١٤٠٧/١١/٠٣ هـ )الموافق ١٩٨٧/٠٦/٢٩م( 

إىل شركة مساهمة برأس مال مدفوع قدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، مقسم إىل ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم(

برنامج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة األوىل

صدرت نشرة اإلصدار األساسية هذه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ )الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م(

المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل
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إشعار هام

توفر نشرة اإلصدار األساسية هذه معلومات معينة تتعلق بالمُصدر والصكوك التي يتم طرحها. وال تشكل نشرة اإلصدار األساسية 

 لبيع الصكوك أو لشرائها أو لالكتتاب فيها من قبل أي شخص في أي دولة أو والية قضائية يكون فيها هذا الطرح غير 
ً
هذه طرحا

نظامي. إن توزيع نشرة اإلصدار األساسية هذه وطرح وبيع الصكوك يعد أمر محظور في دول وواليات قضائية معينة. وعليه، ال 

يجوز استخدام نشرة اإلصدار األساسية هذه من قبل أي شخص في أي دولة أو والية قضائية يكون فيها طرح الصكوك أو شرائها 

أو بيعها غير نظامي أو مسموح به.

الموقع  زيارة  خالل  من  عليها  الحصول  ويمكن  والصكوك،  بالمصدر  تتعلق  وافية  مفصلة  معلومات  عىل  النشرة  هذه  تحتوي 

الموقع  أو   ،)www.cma.org.sa( للهيئة  اإللكتروني  الموقع  أو   ،)https://www.alrajhibank.com.sa( للمصدر  اإللكتروني 

الوحيد  الترتيب  ومدير  المالي  للمستشار  اإللكتروني  الموقع  أو   ،)www.saudiexchange.sa( السعودية  لتداول  اإللكتروني 

.)https://alrajhi-capital.sa( والمتعامل 

ال يوجد أي شخص مُصرح له بتقديم أي معلومات أو تقديم أي تأكيدات أو اقرارات عن المُصدر أو البرنامج أو الصكوك بخالف ما 

هو وارد في نشرة اإلصدار األساسية. وعليه، فإنه يجب عدم االعتماد عىل أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى عىل 

أساس أنها صادرة عن – أو مصرح بها من قبل – المُصدر أو مدير الترتيب الوحيد أو المتعامل. ال يشكل نشر أو تسليم نشرة اإلصدار 

ًا بأن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار   أو ضمني
ً
ًا صريحا األساسية هذه أو أي طرح أو بيع للصكوك، في أي حال من األحوال، إقرار

األساسية هذه صحيحة في أي وقت بعد تاريخ هذه إصدار هذه النشرة أو بأن أي معلومات تتعلق بالبرنامج صحيحة في أي وقت 

بعد التاريخ المشار إليه في المستند الذي يحتوي عىل تفاصيل البرنامج. إن مدير الترتيب الوحيد والمتعامل ووكيل حملة الصكوك 

القيام بتقديم المشورة ألي مستثمر في  أو  البرنامج  المالي للمُصدر خالل مدة  بالقيام بمراجعة الوضع  الدفع غير ملزم  ومسؤول 

الصكوك فيما يتعلق بأي معلومات تصلهم. 

باستثناء المعلومات الواردة في الحكم الشرعي والملحق بنشرة اإلصدار هذه في الصفحة )248(، يتحمل المُصدر المسؤولية الكاملة 

عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه والشروط النهائية المطبقة ويؤكد بحسب علمه واعتقاده، بعد إجراء 

جميع الدراسات الممكنة وإىل الحد المعقول، بأن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه صحيحة ودقيقة وليس هناك 

حقائق جوهرية أخرى تم حذفها مما قد يجعل أي بيان وارد فيها مضلل. وال تتحمل الهيئة أو تداول أي مسؤولية عن محتويات نشرة 

 عن أي خسارة تنشأ عن، أو يتم 
ً
اإلصدار األساسية هذه، وال تقدم أي تعهد فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي مسؤوليتها صراحة

تكبدها باالعتماد عىل، أي جزء من نشرة اإلصدار األساسية هذه.

 عن 
ً
ال يقدم البنك المركزي السعودي أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال نشرة اإلصدار األساسية هذه، ويخلي مسؤوليته صراحة

أي خسارة تنشأ عن، أو يتم تكبدها باالعتماد عىل، أي جزء من نشرة اإلصدار األساسية هذه. عىل وجه الخصوص، يوافق المشترون 

المحتملون للصكوك ويقرون بأن البنك المركزي السعودي ال يتحمل أي مسؤولية تجاه أي مشتر للصكوك عن أي خسارة تنشأ 

عن، أو يتم تكبدها، نتيجة لوقوع حدث عدم القابلية لالستمرار. وفي حال عدم فهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة 

مستشار مالي مرخص له.

وعىل الرغم من أن المُصدر قد قام بجميع الدراسات والتحريات المعقولة للتأكد من صحة ودقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار 

األساسية هذه كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه والمتعلقة بالسوق 

والقطاع تم الحصول عليها من مصادر خارجية. وبالرغم من أنه ال يوجد لدى المصدر أو مدير الترتيب الوحيد أو مستشاريهم أي 

سبب يدفعهم لالعتقاد بأن أي من المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة بشكل جوهري، إال أنه لم يتم التحقق من هذه 

المعلومات عىل نحو مستقل. وبالتالي، ال يمكن تقديم أي التزام أو تأكيد بخصوص دقة هذه المعلومات أو اكتمالها.

أ
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المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه قابلة للتغيير. وعىل وجه الخصوص، فقد يتأثر الوضع المالي للمُصدر وقيمة 

ًا نتيجة ألي تطورات مستقبلية تتعلق بالتضخم ورسوم التمويل والضرائب واحتساب الزكاة أو غيرها من العوامل  الصكوك سلب

االقتصادية والسياسية، والتي ال يتحكم فيها المصدر، يرجى مراجعة قسم “عوامل المخاطر”. لن يقوم المُصدر بتحديث أو مراجعة 

أي معلومات أو بيانات مستقبلية في نشرة اإلصدار األساسية هذه، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية 

أو غير ذلك. وفي ضوء هذه المخاطر والشكوك واالفتراضات وغيرها من المسائل األخرى، فقد ال تقع أي من األحداث والظروف 

التطلعية التي تمت مناقشتها في نشرة اإلصدار األساسية بالطريقة المتوقعة أو قد ال تقع عىل اإلطالق. ولذا يجب عىل المستثمرين 

المحتملين النظر في جميع البيانات التطلعية في ضوء هذه التفسيرات ويجب أال يعتمدوا بشكل كبير عىل البيانات التطلعية.

ال يُقصد من نشر و/أو تسليم نشرة اإلصدار األساسية هذه أو أي تفاعل شفهي أو مكتوب أو مطبوع فيما يتعلق بالصكوك أن يُفسر 

أو يُعتمد عليه بأي شكل من األشكال عىل أنه وعد أو إقرار فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية.

يجب قراءة نشرة اإلصدار األساسية هذه وتفسيرها باالقتران مع الشروط النهائية المطبقة.

ال يُقصد من نشرة اإلصدار األساسية أو أي معلومات أخرى مقدمة فيما يتعلق بالبرنامج أو أي صكوك صادرة بموجب البرنامج: 

)أ( توفير أساس أي ائتمان أو أي تقييم آخر؛ أو )ب( اعتبارها توصية من جانب المُصدر أو مدير الترتيب الوحيد أو المتعامل أو 
وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفع أو أي من مستشاريهم أو الشركات التابعة لهم بأن أي مستلم لنشرة اإلصدار األساسية هذه 

يجب أن يشارك في طرح أي صكوك صادرة بموجب البرنامج. المعلومات الواردة هنا ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون مراعاة 

أي أهداف استثمارية للمستثمر المحتمل أو وضعه المالي أو احتياجاته االستثمارية الخاصة. قبل اتخاذ قرار استثماري، يكون كل 

مستلم لنشرة اإلصدار األساسية هذه وأي معلومات أخرى يتم توفيرها فيما يتعلق بالبرنامج أو إصدار أي صكوك صادرة بموجب 

 عن الحصول عىل مشورته المهنية المستقلة من مستشار مالي مرخص من الهيئة فيما يتعلق بالمُصدر وطرح 
ً
البرنامج مسؤوال

الصكوك ذات الصلة وإجراء تحقيق مستقل وتقييم للوضع المالي والشؤون المالية والجدارة االئتمانية للمُصدر، واالستثمار في 

الصكوك والمعلومات ذات الصلة واالفتراضات الواردة هنا، باستخدام النصائح والتحليالت والتوقعات التي تراها ضرورية في اتخاذ 

أي قرار استثماري. ال يقبل أي من مدير الترتيب الوحيد أو المتعامل أو وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفع أي مسؤولية فيما 

يتعلق بالمعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه أو أي معلومات أخرى يقدمها المُصدر فيما يتعلق بالبرنامج أو ألي بيان 

ُزعم أنه تم تقديمه من قبل مدير الترتيب الوحيد أو المتعامل أو وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفع أو بالنيابة  آخر تم تقديمه أو ي

عنهم فيما يتعلق بالمُصدر أو البرنامج أو إصدار الصكوك وطرحها.

ال يقدم أي من المُصدر أو مدير الترتيب الوحيد أو المتعاملين أو وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفع أي تأكيد ألي مستثمر في 

ًا عىل تحمل  الصكوك فيما يتعلق بشرعية استثماره بموجب أي أنظمة معمول بها، ويجب أن يكون أي مستثمر في الصكوك قادر

المخاطر االقتصادية لالستثمار في الصكوك لفترة زمنية غير محددة.

بأي استقطاع مطلوب بموجب  يتعلق  يدفع أي مبالغ إضافية فيما  لن  المصدر  أن  المحتملين مالحظة  المستثمرين  يجب عىل 

ً"، ويعني بـ"الشخص المؤهل":  مؤهال
ً
ا وليس "شخصا

ً
األنظمة ذات العالقة ألي شخص يحمل صكوك

الشخص الطبيعي الذي يعتبر مقيما في المملكة وفقا لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ أ. 

)وتعديالته( والئحته التنفيذية )"نظام ضريبة الدخل"(؛ أو

الدخل ولديه رقم سجل تجاري حالي صادر عن وزارة ب.  لنظام ضريبة   
ً
المملكة وفقا الذي يعتبر مقيمًا في  الشخص االعتباري 

التجارة. ومع ذلك، فإن اشتراط أن يكون لدى الشخص االعتباري رقم سجل تجاري حالي صادر عن وزارة التجارة ال ينطبق عىل 

الجهات الحكومية في المملكة والصناديق االستثمارية المؤسسة في المملكة والتي يديرها شخص مرخص له من قبل الهيئة 

أو أي كيان آخر تم إنشاؤه في المملكة التي ال تشترط عليه أنظمة المملكة بأن يكون لديه سجل تجاري، 

وفي كل حالة، أي شخص لديه حساب مصرفي مع أحد البنوك المحلية في المملكة.

ب



إذا تلقى المستثمر المحتمل نشرة اإلصدار هذه عن طريق البريد اإللكتروني، فال يجوز الرد عىل رسالة البريد اإللكتروني، وكما سيتم 

تجاهل أو رفض أي رد عىل رسائل البريد اإللكتروني، بما في ذلك تلك الرسائل الناشئة عن استخدام خاصية "الرد" في برنامج البريد 

اإللكتروني للمستثمر المحتمل. إذا تلقى المستثمر المحتمل هذا المستند عن طريق البريد اإللكتروني، فسيكون استخدامه لهذا 

البريد اإللكتروني عىل مسؤوليته الخاصة، ومن مسؤوليته اتخاذ االحتياطات لضمان خلوه من الفيروسات وأي عناصر أخرى مماثلة 

ذات طبيعة مدمرة. 

إذا تم إرسال نشرة اإلصدار األساسية هذه إىل مستثمر محتمل في شكل إلكتروني، فيجب أن يكون عىل دراية بأن المستندات التي 

يتم إرسالها عبر هذه الوسيلة قد يتم تغييرها أو تعديلها أثناء عملية اإلرسال اإللكتروني، وبالتالي لن يتحمل أي من المُصدر أو مدير 

ا أو 
ً
 أو موظف

ً
ًا أو مسؤوال الترتيب الوحيد أو المتعاملين أو وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفع أو أي شخص يتحكم أو يكون مدير

 أو أي شركة تابعة ألي مهم ي أي التزام أو مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بأي اختالف بين نشرة اإلصدار األساسية الموزعة 
ً
وكيال

عىل المستثمرين المحتملين في شكل إلكتروني والنسخة المتاحة عىل الموقع الرسمي للهيئة أو المُصدر.

أهداف  االعتبار  األخذ في  إعدادها دون  تم  النشرة األساسية هذه هي معلومات ذات طبيعة عامة وقد  المقدمة في  المعلومات 

االستثمار الفردية لألشخاص الذين يعتزمون االستثمار في الصكوك أو وضعهم المالي أو احتياجات أي استثمار معين. وال يجوز 

أو  الزكاة  أو  بالضرائب  تتعلق  مشورة  تشكل  أنها  عىل  هذه  األساسية  اإلصدار  نشرة  محتويات  تفسير  المحتملين  للمستثمرين 

المحتمل  المستثمر  عىل  يجب  الصكوك،  في  االستثمار  قبل  شرعية.  نصيحة  أو  استثمارية  أو  تنظيمية  أو  قانونية  استشارات 

الحصول عىل استشارة مالية وقانونية وضريبية وشرعية لتحديد مدى مالءمة االستثمار في الصكوك لهذا المستثمر وفهم المخاطر 

بشكل كامل والتوصل إىل تقييم مستقل لهذا االستثمار.

ًا لجميع المستثمرين، ويجب عىل كل مستثمر محتمل في الصكوك تحديد مدى مالءمة ذلك  ًا مناسب قد ال تكون الصكوك استثمار

االستثمار في ضوء ظروفه الخاصة، وعىل وجه الخصوص، يجب عىل كل مستثمر محتمل:

امتالك المعرفة والخبرة الكافية إلجراء تقييم ذي جدوى للصكوك، ومزايا ومخاطر االستثمار في الصكوك والمعلومات الواردة أ. 

أو المضمنة بالرجوع إليها في نشرة اإلصدار األساسية هذه.

الحصول عىل األدوات التحليلية المناسبة والمعرفة بها لتقييم االستثمار في الصكوك، في سياق وضعه المالي الخاص، وتأثير ب. 

الصكوك عىل محفظته االستثمارية اإلجمالية.

أن يكون لديه موارد مالية وسيولة كافية لتحمل جميع مخاطر االستثمار في الصكوك.ج. 

الفهم التام لشروط الصكوك والتعرف عىل سلوك المؤشرات واألسواق المالية ذات الصلة؛ ود. 

والعوامل ه.  االقتصادي  الربح  لمعدل  المحتملة  السيناريوهات  بمساعدة مستشار مالي(  أو  بمفرده  )إما  تقييم  قادر عىل  يكون 

األخرى التي قد تؤثر عىل استثماراته وقدرته عىل تحمل المخاطر المطبقة.

قد تقيد االعتبارات القانونية المتعلقة باالستثمار بعض االستثمارات. وتخضع األنشطة االستثمارية لبعض المستثمرين ألنظمة 

ولوائح استثمار، كما تخضع هذه األنشطة االستثمارية لمراجعة وتنظيم من قبل سلطات معينة. يجب عىل كل مستثمر محتمل 

استخدام  يمكن   )٢( له؛  قانونية  استثمارات  هي  الصكوك   )١( مدى:  أي  وإىل  كان  إذا  ما  لتحديد  القانونيين  مستشاريه  استشارة 

الصكوك كضمان ألنواع مختلفة من االقتراض؛ و )٣( تطبق قيود أخرى عىل شرائهم أو رهنهم ألي صكوك. ويجب عىل المؤسسات 

المالية استشارة مستشاريها القانونيين أو المنظمين ذوي العالقة لتحديد المعاملة المناسبة للصكوك بموجب أي أنظمة رأس مال 

قائم عىل المخاطر أو قواعد مماثلة.

ج



قسم  مراجعة  يرجى  المستثمرين.  لجميع  ًا  مناسب ًا  استثمار تعد  وال  عالية  مخاطر  ذات  وهي  معقدة  مالية  أدوات  هي  الصكوك 

"عوامل المخاطر–  القيمة" و  التي تؤدي إىل تخفيض  التنبؤ بالظروف  – ال يمكن  المتعلقة بالصكوك  "عوامل المخاطر– المخاطر 
إلغاء حق حملة الصكوك في تلقي مدفوعات  القابلية لالستمرار سيتم  – في حال وقوع حدث عدم  المتعلقة بالصكوك  المخاطر 

ًا(".  ًا أو جزئي ًا أو سيتم تخفيض قيمتها بشكل دائم )إما كلي القيمة االسمية للصكوك وإلغاء حقهم في الحصول عىل أي ربح نهائي

وقد اعتمدت السلطات التنظيمية أو نشرت في بعض الواليات القضائية أنظمة أو لوائح أو إرشادات فيما يتعلق بعرض أو بيع 

أوراق مالية مماثلة للصكوك. وهناك مخاطر متأصلة في حيازة الصكوك، بما في ذلك المخاطر المتعلقة باعتبارها ذات أولوية تابعة 

والظروف والخسائر التي قد يتكبد حاملو الصكوك نتيجة حيازتهم للصكوك. يرجى مراجعة قسم "عوامل المخاطر" لمناقشة بعض 

االعتبارات التي يجب مراعاتها فيما يتعلق باالستثمار في الصكوك. ال يشتري المستثمرون المؤسسيون أو المؤهلون بشكل عام 

أدوات مالية معقدة كاستثمارات قائمة بشكل منفرد، حيث يشترون أدوات مالية معقدة كطريقة لتقليل المخاطر أو تعزيز العائد من 

خالل إضافة مخاطر مفهومة ومقاسة ومناسبة إىل محافظهم اإلجمالية. ولذلك يجب أال يستثمر المستثمر المحتمل في الصكوك 

ما لم يكن لديه الخبرة )سواء بمفرده أو مع مستشار مالي( لتقييم أداء الصكوك في ظل الظروف المتغيرة، واآلثار الناتجة عىل قيمة 

الصكوك وتأثير هذا االستثمار عىل المحفظة االستثمارية اإلجمالية المتعلقة به.

أي طرف  قبل  أخرى من  أي مشاركة  إنهاء  في  بها،  المعمول  واللوائح  األنظمة  به  تسمح  أقصى حد  إىل  بحقه،  المصدر  يحتفظ 

في عملية التقييم وطرح الصكوك و / أو رفض جميع العروض في أي وقت دون أي التزام أو مسؤولية، وال يلتزم المصدر بإبالغ 

أي مستثمر أو مقدم عرض بأسباب هذا اإلنهاء أو الرفض. وتكون التكاليف والمصروفات التي يتكبدها أي مستثمر محتمل أو 

مقدم عرض ناجح )وتشمل، عىل سبيل المثال ال الحصر، تكلفة تعيين المستشارين الماليين والمحاسبين والفنيين والقانونيين 

والشرعيين ونفقات السفر وما إىل ذلك( عىل حسابهم الخاص، وال يتحمل المُصدر أو مدير الترتيب الوحيد أو المتعاملين أو وكيل 

حملة الصكوك أو مسؤول الدفع بأي شكل من األشكال المسؤولية عن أي تكلفة من هذا القبيل، بغض النظر عن، عىل سبيل المثال 

ال الحصر، سلوك أو نتيجة العرض أو التقييم وعملية االختيار.

بيانات القطاع والسوق

في نشرة اإلصدار األساسية هذه، تم الحصول عىل المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي والبيانات األخرى المتعلقة بقطاع السوق 

الذي يعمل فيه المُصدر من: )١( تقديرات المُصدر؛ و )٢( البيانات والتحليالت المتعلقة بالقطاع المصرفي، والتي تم الحصول عليها 

من مصادر ومواد مختلفة متاحة للجمهور من أطراف ثالثة. يُعتقد أن هذه المعلومات والمصادر والتقديرات موثوقة، ولكن لم يتم 

التحقق منها بشكل مستقل من قبل المُصدر أو مديريه الذين تظهر أسماؤهم في القسم المعنون "اإلدارة والموظفون" في نشرة 

اإلصدار األساسية هذه أو أي من مستشاريهم المعنيين، وال يتم تقديم أي إقرارات فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.

توافر  المفروضة عىل  القيود  بسبب  التام  اليقين  وجه  منها عىل  التحقق  دائمًا  يمكن  وال  للتغيير  والسوق  القطاع  بيانات  تخضع 

وموثوقية البيانات األولية والطبيعة الطوعية لعملية جمع البيانات والقيود والشكوك األخرى المالزمة ألي تقييم لحجم السوق، ولم 

يتم تفويض أي من المنشورات أو التقارير أو غيرها من مصادر القطاع المنشورة والمشار إليها في نشرة اإلصدار األساسية هذه من 

 عىل طلبها ولم يطلب المصدر أو حصل عىل موافقة أي من هذه المصادر لتضمين بيانات السوق 
ً
قبل المُصدر أو تم إعدادها بناء

هذه في نشرة اإلصدار األساسية هذه.

د



نشرة اإلصدار األساسية التكميلية

يجب عىل المصدر إعداد ملحق لهذه النشرة الخاصة باإلصدار األساسية أو نشر نشرة إصدار أساسية بديلة الستخدامها فيما يتعلق 

بأي عرض الحق للصكوك ويجب تزويد مدير الترتيب الوحيد والمتعاملين بعدد من النسخ من هذا الملحق بهذه االتفاقية عىل النحو 

الذي قد يطلبه مدير الترتيب الوحيد أو المتعاملين بشكل معقول وذلك إذا ظهر في أي وقت خالل مدة البرنامج عامل جديد مهم 

أو خطأ جوهري أو عدم دقة فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه، ويكون من شأنه أن يؤثر عىل تقييم 

أي صكوك والتي يكون ذكرها أو حذفها من نشرة اإلصدار األساسية ضروري للمستثمر بإجراء تقييم مستنير لألصول وااللتزامات 

والوضع المالي واألرباح والخسائر )إن وجدت( وآفاق المصدر والحقوق المرتبطة بالصكوك.

إشعار للمستثمرين المحتملين

 لعرض شراء أي صكوك في أي والية قضائية ألي شخص يعتبر تقديم 
ً
 للبيع أو طلبا

ً
ال تشكل نشرة اإلصدار األساسية هذه عرضا

ا 
ً
. وقد يكون توزيع نشرة اإلصدار األساسية وعرض الصكوك أو بيعها مقيد

ً
ًا غير نظاميا العرض أو الطلب في تلك الوالية القضائية أمر

 عىل ذلك، يطلب المُصدر ومدير الترتيب الوحيد والمتعاملين ووكيل حملة الصكوك 
ً
بموجب نظام بعض الواليات القضائية. وبناء

ومسؤول الدفع من األشخاص الذين حصلوا عىل نشرة اإلصدار األساسية هذه أن يتأكدوا بأنفسهم عن األنظمة والقيود ذات العالقة 

في الوالية القضائية التي يخضعون لها، وأن يلتزموا بجميع القيود النظامية في هذا الصدد.

لم يتم تسجيل الصكوك ولن يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية للواليات المتحدة لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة )"قانون 

أو  المتحدة، وال يجوز بيعها  الواليات  المالية في أي والية قضائية أخرى في  أو لدى أي هيئة تنظيمية لألوراق  المالية"(،  األوراق 

عرضها داخل الواليات المتحدة أو لحساب أو منفعة األشخاص األمريكيين )عىل النحو المحدد في الالئحة "إس" بموجب قانون 

األوراق المالية )"الالئحة إس"( باستثناء ما يتعلق باإلعفاءات أو المعامالت التي ال تخضع للتسجيل بموجب قانون األوراق المالية 

ا لجميع قوانين األوراق المالية المعمول بها في أي والية أو والية قضائية أخرى في الواليات المتحدة. ويتم إخطار كل مشتر 
ً
ووفق

للصكوك بأن عرض وبيع الصكوك له يعتمد عىل اإلعفاء من متطلبات التسجيل في قانون األوراق المالية المنصوص عليها في 

الالئحة “إس”. 

هـ



نبذة عن المعلومات المالية وغيرها

القوائم المالية التاريخية

القوائم المالية التاريخية المتعلقة بالمصرف والشركات التابعة له )يشار إليهم مجتمعين ب "المجموعة"( والمضمنة كمرجع في 

نشرة اإلصدار األساسية هذه وهي عىل النحو التالي:

القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة الغير مراجعة كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م )"القوائم المالية  	

المرحلية"(.

القوائم المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م )"القوائم المالية لعام 2٠2١م"(، والتي تشمل أيضاً  	

المعلومات المالية المقارنة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

القوائم المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م )"القوائم المالية لعام 2٠2٠م"( ويشار إليها مع  	

القوائم المالية لعام ٢٠٢١م، بـ"القوائم المالية السنوية"(، والتي تشمل أيضاً المعلومات المالية المقارنة كما في وللسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

ويشار إىل القوائم المالية المرحلية والقوائم المالية السنوية معا بـ"القوائم المالية".

يتم عرض القوائم المالية أعاله والمضمنة باإلشارة لها في النشرة األساسية هذه بالريال السعودي.

)"معيار  التقارير المالية المؤقتة  ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ إلعداد 
ً
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفق

المحاسبة الدولي ٣4"( كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير االصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين )"الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"(.

المُعتمدة  المالية"(  للتقارير  الدولية  )"المعايير  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  ا 
ً
)١( وفق السنوية  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  تم 

في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين( )" المعايير الدولية للتقارير المالية-السعودية"( و)٢( وفقاً ألحكام قانون الرقابة المصرفية الصادر. بموجب 

المرسوم الملكي رقم م / ٥ بتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢هـ )الموافق ١٢ يونيو ١٩٦٦م( )"نظام مراقبة البنوك"(، ونظام الشركات في المملكة العربية 

السعودية واللوائح الداخلية للبنك )"النظام األساس"(.

تنتهي السنة المالية للبنك في ٣١ ديسمبر واإلشارات الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه إىل "٢٠١٩م" و "٢٠٢٠م" و "٢٠٢١م" تشير 

ًا المنتهية في ٣١ ديسمبر من كل عام. إىل فترة االثني عشر شهر

المراجعين والمعلومات غير المدققة

تمت مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة بشكل مشترك من قبل مستشاري الخدمات المهنية  كي بي إم جي لالستشارات 

المهنية )شركة مهنية مساهمة مقفلة( )"كي بي إم جي"( وارنست ويونغ لالستشارات المهنية )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة( 

ا للمعيار الدولي بشأن عمليات المراجعة ٢٤١٠، " فحص المعلومات المالية االولية المنفذ من قبل المراجع 
ً
)"ارنست ويونغ"( وفق

المستقل للمنشاة "المعتمد في المملكة العربية السعودية. وقد اصدر كال االستشاريين تقرير مراجعة غير متحفظ للقوائم المالية 

المرحلية الموجزة الموحدة.

و



 )"ISAs"( ا للمعايير الدولية للتدقيق
ً
تم تدقيق القوائم المالية السنوية بشكل مشترك من قبل كى بي إم جي وارنست ويونغ وفق

المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وقد أصدر كال االستشاريين تقرير مراجعة غير متحفظ للقوائم المالية الموحدة السنوية.

جميع المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م وفترات الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م 

و٣٠ يونيو ٢٠٢١م غير مراجعة.

جميع المعلومات المالية كما في، ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م 

الواردة في نشرة اإلصدار هذه مستمدة من القوائم المالية المرحلية.

جميع المعلومات المالية كما في، ولنهاية السنة المنتهية بـ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م الواردة في نشرة اإلصدار هذه مستمدة من القوائم 

المالية للسنة ٢٠٢١م.

 جميع المعلومات المالية كما في، ولنهاية السنوات المنتهية بـ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وبـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م الواردة في نشرة اإلصدار هذه 

مستمدة من القوائم المالية للسنة ٢٠٢٠م.

بعض المعلومات المالية التي لم تخضع للمعايير الدولية للتقارير المالية عند إعدادها

ا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتي 
ً
تتضمن نشرة اإلصدار األساسية هذه النسب الموحدة المختارة التي لم يتم إعدادها وفق

ا مقاييس أداء بديلة ألغراض إرشادات هيئة األوراق المالية واألسواق األوروبية بشأن أدوات قياس األداء البديلة )"أدوات 
ً
تشكل أيض

قياس األداء البديلة"(، ولم تخضع أي من هذه المعلومات المالية ألي تدقيق أو مراجعة من قبل مدققين مستقلين، وتشمل هذه 

النسب قياس األداء، والنسب المالية، وقياس جودة األصول والنسب األخرى. يرجى مراجعة قسم "المعلومات المالية المختارة - 

ا أساس حساب كل نسبة.
ً
النسب الموحدة المختارة"، والتي تشرح أيض

المماثلة مستخدمة عىل  اإلجراءات  اإلجراءات وغيرها من  للمستثمرين ألن هذه  النسب مفيد  أن عرض هذه  المجموعة  تعتقد 

نطاق واسع من قبل بعض المستثمرين ومحللي االوراق المالية، واألطراف المعنية األخرى كمقاييس تكميلية لألداء والسيولة. ومع 

ذلك، فإن هذه النسب ليست مقاييس لألداء المالي بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، وال ينبغي احتسابها بمعزل عن الربح 

التشغيلي أو التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية أو المقاييس المالية األخرى لنتائج عمليات المجموعة أو السيولة المحسوبة 

ا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وقد تقوم الشركات األخرى، بما في ذلك تلك التي تعمل في قطاع المجموعة، بحساب هذه 
ً
وفق

بالطريقة نفسها، فقد ال يكون عرض  النسب  الشركات ال تحسب هذه  ًا ألن جميع  المجموعة. ونظر النسب بشكل مختلف عن 

 للمقارنة مع مقاييس أخرى تحمل نفس االسم لشركات أخرى.
ً
المجموعة لهذه النسب قابال

التقويم المستخدم

يشار إىل التواريخ في التقويم الهجري )"هـ"( والتقويم الميالدي )"م"(. ما لم يُذكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات إىل التواريخ أو 

"السنة" أو " السنوات" الواردة في هذه الوثيقة لإلشارة إىل التواريخ أو السنوات في التقويم الميالدي.
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معلومات أخرى

العمالت

ما لم يُذكر خالف ذلك في نشرة اإلصدار األساسية، تحمل اإلشارات إىل ما يرد أدناه المعنى المخصص لها قرين كل منها:

" الريال " و "ريال سعودي" تعني العملة الوطنية للمملكة العربية السعودية.	 

" الدوالر " و "الدوالر األمريكي" تعني العملة الوطنية للواليات المتحدة األمريكية.	 

ما لم يذكر خالف ذلك، تم التعبير عن المعلومات المالية الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه بالريال، وهو العملة الوظيفية 

 إىل أقرب ألف.
ً
للمجموعة، وتستخدمه المجموعة عند إعداد قوائمها المالية المرحلية وقوائمها المالية السنوية، مقربا

إن تحويالت المبالغ من الريال إىل الدوالر األمريكي في نشرة اإلصدار األساسية هذه هي فقط لمالئمة القارئ. تم ربط الريال بالدوالر 

األمريكي منذ عام ١٩٨٦م بسعر ثابت قدره ٣.٧٥ ريال سعودي = ١.٠٠ دوالر أمريكي، وما لم ينص عىل خالف ذلك، تم تحويل جميع 

مبالغ الريال إىل مبالغ بالدوالر األمريكي في نشرة اإلصدار األساسية هذه عىل هذا السعر. ال يوجد إقرار بأن مبالغ الريال السعودي 

المشار إليها كان من الممكن أو يمكن تحويلها إىل دوالرات أمريكية بأي سعر معين في أي تاريخ.

بيانات الطرف الثالث وحصة السوق

والتي  فيها،  وتتنافس  فيها  تعمل  التي  والقطاع  المجموعة  بأعمال  تتعلق  معلومات  عىل  هذه  األساسية  اإلصدار  نشرة  تحتوي 

حصلت عليها المجموعة من مصادر خارجية. تتيح المجموعة والمؤسسات األخرى العاملة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية 

ذلك  في  بما  والسوقية،  التنظيمية  للهيئات  والتشغيلية  المالية  المعلومات  من  واسعة  مجموعة  السعودية  العربية  المملكة  في 

البنك المركزي السعودي وبعض الهيئات األخرى، والتي تستخدم بعض البيانات المقدمة لنشر المعلومات اإلحصائية، من بين 

أمور أخرى. ومع ذلك، ال يمكن التأكد من أن المعلومات التي يتم إبالغ هذه الهيئات بها من قبل مختلف المشاركين في السوق، 

في جميع الحاالت، قابلة للمقارنة بشكل مباشر. ولذلك عند استخدام معلومات طرف ثالث في نشرة اإلصدار األساسية هذه، يتم 

نسخها بدقة وتحديد مصدر هذه المعلومات.

السوقية  الحصة  بيانات  أي  إىل  يُشار  األحوال،  هذه  وفي  مستقل.  بشكل  المحددة  القطاع  بيانات  تتوفر  ال  الحاالت،  بعض  في 

للمجموعة المدرجة في نشرة اإلصدار األساسية هذه عىل أنها تقديرية. تم إجراء جميع هذه التقديرات من قبل المجموعة باستخدام 

معلوماتها الخاصة ومعلومات السوق األخرى المتاحة للجمهور. يعتقد المصرف أن هذه التقديرات للحصة السوقية مفيدة ألنها 

تمنح المستثمرين المحتملين فهماً أفضل للقطاع التي تعمل فيها المجموعة باإلضافة إىل موقعها في تلك القطاع. عىل الرغم 

من أن جميع هذه التقديرات قد تم إجراؤها بحسن نية بناًء عىل المعلومات المتاحة ومعرفة المجموعة بالسوق الذي تعمل فيه، 

ال يستطيع المصرف أن يضمن او يجزم بأن أي خبير طرف ثالث يستخدم طرًقا مختلفة يمكنه أن يصل إىل نفس االستنتاجات.

تم الحصول عىل المعلومات اإلحصائية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه من مصادر 

ووزارة  المالية،  ووزارة  السعودي،  المركزي  والبنك  لإلحصاء"(،  العامة  )"الهيئة  لإلحصاء  العامة  الهيئة  ذلك  في  بما  رسمية،  عامة 

االقتصاد والتخطيط، وصندوق النقد الدولي ) "صندوق النقد الدولي" ( ومنظمة الدول المصدرة للنفط )"أوبك"(. قد تختلف كل 

هذه المعلومات اإلحصائية عن تلك المذكورة في مصادر أخرى ألسباب متنوعة، بما في ذلك استخدام التعاريف المختلفة وأوقات 

 عند توفر بيانات جديدة ولن يتم تعميم أي بيانات منقحة من قبل المجموعة عىل 
ً
البيانات الحقا التوقف. قد تتم مراجعة هذه 

المستثمرين الذين قاموا بشراء الصكوك الصادرة بموجب البرنامج.

في حالة عدم الحصول عىل المعلومات بشكل مستقل، فهذه هي المعلومات الخاصة بالمجموعة.

ح



لم يتم إدراج أي من معلومات الموقع اإللكتروني

موقع المصرف االلكتروني هو https://www.alrajhibank.com.sa، ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا الموقع أو أي 

موقع إلكتروني آخر مذكور في نشرة اإلصدار األساسية هذه أو أي موقع إلكتروني مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المواقع 

اإللكترونية، ولم يتم إدراجه كمرجع في نشرة اإلصدار األساسية هذه، وال ينبغي للمستثمرين االعتماد عليها.

التعريفات

في نشرة اإلصدار األساسية هذه، تشير الكلمات والتعبيرات أدناه إىل المعاني قرين كل منها، ما لم يذكر النص خالف ذلك:

 

"مليار" تساوي ألف مليون.	 

البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة 	  )ويضم مملكة  الخليجية  الدول  التعاون الخليجي" يشير إىل  "مجلس 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة(؛

"الحكومة" تعني حكومة المملكة العربية السعودية.	 

"األردن" تعني المملكة األردنية الهاشمية.	 

"منطقة مينا )MENA(" هي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.	 

"الكويت" تعني دولة الكويت.	 

"المملكة" أو "السعودية" تعني المملكة العربية السعودية. 	 

"اإلمارات" تعني دولة اإلمارات العربية المتحدة.	 

في نشرة اإلصدار األساسية هذه، ما لم تنص عىل خالف ذلك، فإن اإلشارة إىل أي نظام أو مادة في النظام تتضمن اإلشارة إىل هذا 

النظام أو المادة وتعديالته أو إعادة صياغة له.

إىل  باإلضافة  ٢٠٢٢/١٠/٢٠م،  في  المؤرخة  الوثيقة  هذه  متضمنة  األساسية"  اإلصدار  "نشرة  إىل  الوثيقة  هذه  في  الواردة  اإلشارات 

الملحقات الخاصة بها، إن وجدت.

التقريب

تعرض القوائم المالية المرحلية والقوائم المالية السنوية نتائج المجموعة بآالف الرياالت، وتم تقريب بعض القوائم المالية في نشرة 

ًا، مع تقريب ٥٠٠ مليون إىل  اإلصدار األساسية هذه إىل أقرب مليون، حيث تم تقريب ٥٠٠٠٠٠ إىل األعىل وتقريب ٤٩٩٩٩٩ إىل مليار

الجداول  المعروضة في  المالية  القوائم  بيانات  التقريب، قد تختلف مجاميع  لهذا  األدنى. ونتيجة  ا إىل 
ً
األعىل وتقريب ٤٩٩ مليون

 عن المجاميع الحسابية لهذه البيانات. عند استخدام الرقم " ٠ " في الجداول يعني 
ً
الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه قليال

أنه تم تقريب البيانات الخاصة بالعنصر ذي الصلة إىل الصفر ويعني الرمز " - " أنه ال توجد بيانات فيما يتعلق بالعنصر ذي الصلة.

المئوية في نشرة اإلصدار األساسية هذه إىل منزلة عشرية واحدة، حيث تم  النسبة  بيانات  باإلضافة إىل ذلك، تم تقريب جميع 

تقريب ٠.٠٥٠ إىل األعىل وتقريب ٠.٠٤٩ إىل األسفل.
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التوقعات والبيانات التطلعية

المستمدة  المصرف  معلومات  عىل  بناًء  االفتراضات  أساس  عىل  هذه  األساسية  اإلصدار  نشرة  في  الواردة  التوقعات  إعداد  تم 

من خبرته في السوق، وكذلك عىل معلومات السوق المتاحة للجمهور. قد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات 

المستخدمة وبالتالي ال يستطيع المصرف تقديم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات.

"تتوقع"،  "تعتقد"،  "توقع"،  الكلمات  بيانات تطلعية، وتشير  الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه  البيانات  يمكن اعتبار بعض 

وغيرها  و"ينبغي"  و"تواصل"،  "يمكن"،  و  "يجوز"،  "سوف،  "مشروع"،  "تقدير"،  "تسعى"،  "تهدف"،  "أهداف"،  "تعتزم"،  "تخطط"، 
من التعبيرات المماثلة إىل تحديد البيانات التطلعية. جميع البيانات بخالف بيانات الحقائق التاريخية المدرجة في نشرة اإلصدار 

األساسية هذه، بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، تلك المتعلقة بالوضع المالي للبنك، أو استراتيجية العمل، وخطط اإلدارة 

وأهداف العمليات المستقبلية للبنك، هي بيانات تطلعية. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك 

 عن تلك 
ً
وعوامل أخرى، والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج الفعلية للبنك، أو األداء أو اإلنجازات، أو نتائج القطاع، مختلفة فعليا

ًا من خالل هذه البيانات التطلعية. ترد هذه البيانات التطلعية في أقسام من نشرة اإلصدار  التي تم التعبير عنها صراحة أو ضمني

األساسية يحمل عنوان " عوامل المخاطر " و " وصف المصرف " وأقسام أخرى. وقد استند المصرف في هذه البيانات التطلعية 

من  العديد  إىل  التطلعية  البيانات  هذه  تستند  المالي.  واألداء  المستقبلية  باألحداث  يتعلق  فيما  إلدارته  الحالية  النظر  وجهة  إىل 

االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات األعمال الحالية والمستقبلية للبنك والبيئة التي يتوقع المصرف العمل فيها في المستقبل. 

تمت مناقشة العوامل المهمة التي قد تؤدي إىل اختالف النتائج الفعلية للبنك أو األداء أو اإلنجازات بشكل جوهري عن تلك الواردة 

في البيانات التطلعية في نشرة اإلصدار األساسية هذه في القسم المعنون بــ "عوامل المخاطر".

واللوائح  األنظمة  بموجب  متطلبات  بأي  المساس  ودون  األساسية هذه،  اإلصدار  نشرة  تاريخ  في  إال  التطلعية  بالبيانات  يُعتد  ال 

 من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي من البيانات 
ً
المعمول بها، ويخلي المصرف ومدير الترتيب الوحيد والوكالء صراحة

التطلعية المدرجة في نشرة اإلصدار األساسية هذه لتعكس أي تغيير في توقعات المصرف أو أي تغيير في األحداث أو الظروف 

يؤكد  أن  للبنك  التطلعية، ال يمكن  البيانات  اليقين في  لحاالت عدم  ًا  التطلعية. ونظر البيانات  إليها هذه  التي تستند  أو األحداث 

االعتماد  المحتملين من  المستثمرين  المصرف  ويحذر  المتوقعة،  األحداث  أو  النتائج  تحقيق  أنه سيتم  المحتملين  للمستثمرين 

بشكل أساسي عىل هذه البيانات.

 بمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب عىل المصرف تقديم نشرة إصدار أساسية تكميلية إىل 
ً
عمال

الهيئة في أي وقت بعد نشر نشرة اإلصدار األساسية هذه )وقبل استكمال أي عرض للصكوك(، عندما يدرك المصرف أن:

 في األمور األساسية الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه.أ. 
ً
 جوهريا

ً
هناك تغييرا

أصبح هناك أمور هامة إضافية معروفة وكان من المطلوب إدراجها في نشرة اإلصدار األساسية هذه.ب. 

باستثناء هاتين الحالتين، ال يعتزم المصرف تحديث أو تغيير أي قطاع أو معلومات سوقية أو البيانات التطلعية المدرجة في نشرة 

األحداث  فإن  لذلك،  ونتيجة  ذلك.  غير  أو  أحداث مستقبلية  أو  لمعلومات جديدة  نتيجة  ذلك  كان  األساسية هذه، سواء  اإلصدار 

والظروف المستقبلية التي تمت مناقشتها في نشرة اإلصدار األساسية هذه قد ال تحدث بالطريقة التي يتوقعها المصرف أو تحدث 

عىل اإلطالق. لذلك، يجب عىل حملة الصكوك دراسة جميع البيانات التطلعية في ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد بشكل غير 

مبرر عىل تلك البيانات.
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عبدالرحمن بن محمد العجاجي - مدير عام مجموعة الخزينة

٨٤٦٧ طريق الملك فهد - حي المروج - الرياض ١٢٢٦٣٠ - ٢٧٤٣ 

المملكة العربية السعودية - صندوق بريد رقم: ٢٨، الرياض ١١٤١١

هاتف: ٩٦٦١١٨٢٨٣٠٦٠+

فاكس: ٩٦٦١١٢١١٩٣٦٨+

https://www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

  TreasurerOffice@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل

شركة الراجحي المالية - الراجحي المالية

المقر الرئيسي، طريق الملك فهد - صندوق بريد رقم: ٥٥٦١، الرياض ١١٤٣٢                       

المملكة العربية السعودية 

هاتف: ٩٢٠٠٠٥٨٥٦

فاكس: ٩٦٦١١٤٦٠٠٠٦٢٥+

 arcprojectgold@alrajhi-capital.sa :البريد اإللكتروني

 https://www.alrajhi-capital.sa :الموقع اإللكتروني

 

ك



الجهات المستلمة

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

مقر الراجحي الرئيسي - ٨٤٦٧ طريق الـملك فـهـد - حـي الـمـروج - الـريـاض ١٢٢٦٣٠ – ٢٧٤٣        

الـمـملـكـة العـربيـة الـســعـوديـة - صـنـدوق بـريـد رقـم: ٢٨، الرياض ١١٤١١

هاتف داخل السعودية: ٩٦٦٩٢٠٠٠٣٣٤٤+ 

هاتف الدولي: ٩٦٦١٤٦٠٣٣٣٣+

فاكس: ٩٦٦١١٢١١٩٣٦٨+                

https://www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

trops@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

TreasuryMiddleOffice@alrajhibank.com.sa
  MM-Investment-and-ALM@alrajhibank.com.sa

النهائية فيما يتعلق بكل سلسلة من  المطبقة  الشروط  وقد يتم تعيين جهات مستلمة إضافية لكل إصدار عىل حدة وستدرج أسماؤهم في 

الصكوك.

وكيل حملة الصكوك والمسؤول اإلداري للمدفوعات

شركة الراجحي المالية - الراجحي المالية

المقر الرئيسي، طريق الملك فهد - صندوق بريد رقم: ٥٥٦١، الرياض ١١٤٣٢                          

المملكة العربية السعودية   

هاتف: ٩٢٠٠٠٥٨٥٦ 

فاكس: ٩٦٦١١٤٦٠٠٠٦٢٥+ 

 arcprojectgold@alrajhi.bank :البريد اإللكتروني

https://www.alrajhi-capital.sa :الموقع اإللكتروني

مصرف حساب التحصيل

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار - شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

المقر الراجحي الرئيسي، ٨٤٦٧ طريق الملك فهد - حي المروج - الرياض ١٢٢٦٣٠ – ٢٧٤٣         

المملكة العربية السعودية  

هاتف داخل السعودية: ٩٦٦٩٢٠٠٠٣٣٤٤+

هاتف الدولي: ٩٦٦١٤٦٠٣٣٣٣+ 

فاكس: ٩٦٦١١٢١١٩٣٦٨+ 

 https://www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

trops@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

TreasuryMiddleOffice@alrajhibank.com.sa
 MM-Investment-and-ALM@alrajhibank.com.sa

ل



تداول السعودية

السوق المالية السعودية )تداول(

أبراج التعاونية، البرج الشمالي - وحدة رقم: ١٥ - طريق الملك فهد 

العليا ٦٨٩٧ - الرياض ١٢٢١١ - ٣٣٨٨ - المملكة العربية السعودية                                

هاتف: ١٩١٩ ٩٢٠٠ )١١( ٩٦٦+

فاكس: ٩١٣٣ ٢١٨ )١١( ٩٦٦+

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

csc@saudiexchange.com.sa :البريد اإللكتروني

أمين السجل ووكيل نقل الملكية

مركز إيداع األوراق المالية “إيداع”

أبراج التعاونية - وحدة رقم: ١٥ - طريق الملك فهد - العليا ٦٨٩٧

الرياض ١٢١١ - ٣٣٨٨ - المملكة العربية السعودية  

هاتف: ٩٢٠٠٢٦٠٠٠ ٩٦٦+              

www.edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

 

المستشارون القانونيون للمصدر

ألين آند أوفيري إل إل بي )شركة تضامنية محدودة المسؤولية(

الطابق ١١، مبنى برج ضمان - شارع المستقبل - مركز دبي المالي العالمي

صندوق بريد رقم: ٥٠٦٦٧٨ - دبي - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: ٩٧١٤٤٢٦٧١٠٠+                                        

 فاكس: ٩٧١٤٤٢٦٧١٩٩+

 https://www.allenovery.com :الموقع اإللكتروني

  marketing_middleeast@allenovery.com :البريد اإللكتروني

خشيم محامون ومستشارون

الطابق ١٧، برج ب - أبراج العليا، طريق العليا - صندوق بريد رقم: ٢٣٠٦٦٦٧

الرياض ١١٣٢١ - المملكة العربية السعودية                            

هاتف: ٤٦١٨٧٠٠)١١(٩٦٦+ 

فاكس: ٤٦١٨٧٩٩)١١(٩٦٦+ 

www.khoshaim.com :الموقع اإللكتروني

  project.gold@khoshaim.com :البريد اإللكتروني

م



المستشارون القانونيون لمدير الترتيب الوحيد والمتعامل

كليفورد تشانس إل إل بي )شركة تضامنية محدودة المسؤولية(

الطابق ١٥، برج ضمان- مركز دبي المالي العالمي - صندوق بريد رقم: ٩٣٨٠

دبي - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: ٩٧١٤٥٠٣٢٦٠٠+        

فاكس: ٩٧١٤٥٠٣٢٨٠٠+

 www.cliffordchance.com :الموقع اإللكتروني

 info.AlrajhiBank@CliffordChance.com :البريد اإللكتروني

 

محامون ومستشارون قانونيون

شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني

طريق المطار، قرطبة - مبنى ١٥ - بوابة األعمال - الرياض - المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٧٨٠ ٤٨١ )١١( ٩٦٦+                   

فاكس: ٩٧٠١ ٤٨١ )١١( ٩٦٦+

www.ashlawksa.com :الموقع اإللكتروني

  info.AlRajhiBank@ashlawksa.com :البريد اإللكتروني

 

المحاسبون القانونيون للمُصدر

كي بي إم جي لالستشارات المهنية )شركة مهنية مساهمة مقفلة( 

واجهة الرياض، طريق المطار - صندوق بريد رقم: ٩٢٨٧٦

الرياض ١١٦٦٣ - المملكة العربية السعودية                   

هاتف: ٨٥٠٠ ٨٧٤ )١١( ٩٦٦+

فاكس: ٨٦٠٠ ٨٧٤ )١١( ٩٦٦+

 www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني

philknowles@kpmg.com :البريد اإللكتروني

 

ارنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية محدودة المسؤولية(

برج الفيصلية، الطابق ١٤ - طريق الملك فهد - صندوق بريد رقم: ٢٧٣٢

الرياض ١١٤٦١ - المملكة العربية السعودية                                                          

هاتف: ٩٦٦١١٢١٥٩٤٠٤+

فاكس: ٩٦٦١١٢٧٣٤٧٣٠+

                             muhammad.umair@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

 www.ey.com :الموقع اإللكتروني
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نبذة عن البرنامج

فيما يلي نبذة مختصرة عن السمات الرئيسية للبرنامج، ولكن ال تحتوي هذه النبذة عىل كافة المعلومات التي يجب عىل المستثمر 

المحتمل مراعاتها قبل االستثمار في الصكوك، حيث تم إدراج كافة تلك المعلومات الهامة في نشرة اإلصدار األساسية وكذلك 

الشروط النهائية المطبقة، لذا يجب عىل كل مستثمر قراءة نشرة اإلصدار األساسية بالكامل وكذلك الشروط النهائية المطبقة بعناية 

فائقة قبل اتخاذ قرار االستثمار. وعىل وجه الخصوص، يجب عىل المستثمرين المحتملين أن يدرسوا بعناية العوامل المنصوص 

عليها تحت عنوان "عوامل المخاطرة" والقسم المعنون بــ "إشعار هام". يكون للمصطلحات المعرفة في هذا القسم نفس المعاني 

المخصصة لها في قسم "شروط وأحكام الصكوك" في نشرة اإلصدار األساسية هذه وأي إشارة هنا إىل "شرط" محدد يجب تفسيره 

ا لذلك. 
ً
وفق

نبذة عن الُمصدر      

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )“ الُمصدر” أو “المصرف”، ويشار للشركات التابعة لها باسم “المجموعة”(.االسم

الوصف والتأسيس

الُمصدر هو شركة مساهمة سعودية مقيدة في السجل تجاري برقم ١٠١٠٠٠٠٠٩٦ وتاريخ ١٣٧٦/١٠/٢٥هـ )الموافق 

في  المؤرخ   ٥٩  / م  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  وتأسست  مساهمة  شركة  إىل  وتحول  ١٩٥٧/٠٥/٢٥م(، 

١٤٠٧/١١/٠٣هـ )الموافق ١٩٨٧/٠٦/٢٩م(.

نشاطات الُمصدر

الرئيسية للمصدر هي ممارسة األنشطة المصرفية  التجارية  ا للنظام األساسي للمصدر، تكون األنشطة 
ً
وفق

والقرارات  اللوائح  وكذلك  المملكة،  في  بها  المعمول  األنظمة  وجميع  األساسي  للنظام  وفقاً  واالستثمارية 

والقواعد الصادرة عن البنك المركزي السعودي. 

تجدون أدناه مزيد من التفاصيل حول تاريخ المصرف واستراتيجيته وأعماله ومعلومات أخرى ضمن قسم 

“وصف أعمال المجموعة” في نشرة اإلصدار األساسية هذه.

كبار المساهمين )نسب رأس 

المال المصدر الملكية وعدد 

األسهم(

كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، ال يوجد مساهمين يملكون ٥ في المئة أو أكثر من رأس المال المصرف.

رأس المال المصدر
يبلغ رأس مال الُمصدر ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، ومقسم إىل ٤,٠٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ ١٠ ريال 

سعودي للسهم.

٤٠٠٠ مليون سهم.إجمالي عدد أسهم الُمصدر
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األطراف

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار.الُمصدر

شركة الراجحي المالية.مدير الترتيب الوحيد

المتعامل
ا التفاقية البرنامج )يُشار إليهم مجتمعين باسم 

ً
شركة الراجحي المالية مع أي متعاملين آخرين معينين وفق

”المتعاملين“(.

وكيل حملة الصكوك
شركة الراجحي المالية بعنوانها المسجل في الراجحي المالية، المقر الرئيسي، طريق الملك فهد، صندوق بريد 

رقم: ٥٥٦١، الرياض ١١٤٣٢.

مسؤول الدفع
شركة الراجحي المالية بعنوانها المسجل في الراجحي المالية، المقر الرئيسي، طريق الملك فهد، صندوق بريد 

رقم: ٥٥٦١، الرياض ١١٤٣٢.

مصرف حساب التحصيل
الرياض  المروج،  حي  فهد،  الملك  طريق   ٨٤٦٧ في  المسجل  بعنوانها  لالستثمار  المصرفية  الراجحي  شركة 

١٢٢٦٣٠ –٢٧٤٣، المملكة العربية السعودية، صندوق بريد رقم: ٢٨، الرياض ١١٤١١.

أمين السجل ووكيل نقل 

الملكية

شركة مركز إيداع األوراق المالية )“إيداع“( وعنوانها المسجل في أبراج التعاونية، وحدة رقم ١٥، طريق الملك 

فهد – العليا ٦٨٩٧، الرياض ١٢١١ – ٣٣٨٨، المملكة العربية السعودية.

ملخص شروط الصكوك لكل سلسلة وحقوق  حملة الصكوك

سيتم تحديد الشروط المحددة لكل سلسلة في الشروط النهائية المطبقة.شروط كل سلسلة إصدار

اإلصدار في سلسلة إصدار

سيتم إصدار الصكوك في سلسلة إصدار، قد تشتمل كل سلسلة إصدار عىل شريحة واحدة أو أكثر صادرة في 

تواريخ إصدار مختلفة، وسيكون للصكوك الخاصة بكل سلسلة إصدار نفس الشروط واألحكام المطبقة عىل 

جميع الشرائح، باستثناء مبلغ وتاريخ الدفعة األوىل لمبالغ التوزيع الدوري عنها، والتاريخ الذي يبدأ فيه احتساب 

مبالغ التوزيع الدوري المستحقة.

سيتم تحديد تاريخ إصدار كل سلسلة إصدار من الصكوك في الشروط النهائية المطبقة.تاريخ اإلصدار

معدل الربح

بالنسبة للفترة األولية، يجب أن تحمل كل سلسلة إصدار من الصكوك ربحاً بسعر التوزيع الدوري األولي ذي 

الصلة  التعيين ذي  إعادة  الهامش، وكذلك سعر  الربح عىل أساس إجمالي  إعادة تعيين  يتم  الصلة، ومن ثم 

للتوزيع الدوري للصكوك ذات الصلة من قبل مسؤول الدفع.

هيكل الصكوك
يوجد رسم تخطيطي لهيكل الصفقة والتدفقات النقدية الرئيسية ضمن " مخطط الهيكل والتدفقات النقدية" 

أدناه.

حجم البرنامج

لن يتجاوز إجمالي القيمة االسمية للصكوك من وقت آلخر كما هو مستحق بموجب البرنامج مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

واللوائح  األنظمة  وجميع  البرنامج  التفاقية  ا 
ً
وفق للزيادة  خاضًعا  صك،   ١٠,٠٠٠,٠٠٠ صكوك  وعدد  سعودي  ريال 

المعمول بها في المملكة.

سيتم تحديد القيمة االسمية اإلجمالية لكل سلسلة إصدار من الصكوك في الشروط النهائية المطبقة.حجم اإلصدار 

الحد األدنى لعدد الصكوك 

التي يمكن االكتتاب فيها

الحد األدنى لعدد الصكوك التي من الممكن االكتتاب فيها هو ٥ صكوك من كل سلسلة بموجب البرنامج، إال 

إذا نصت الشروط النهائية المطبقة عىل غير ذلك.
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الحد األقصى لعدد الصكوك 

التي يمكن االكتتاب فيها

١٠,٠٠٠,٠٠٠ صك.  البرنامج هو  بموجب  فيها  االكتتاب  الممكن  التي من  الصكوك  لعدد  اإلجمالي  األقصى  الحد 

وستحدد الشروط النهائية المطبقة الحد األقصى لعدد الصكوك التي يمكن االكتتاب فيها فيما يتعلق بكل 

سلسلة.

الحد األدنى لقيمة الصكوك 

التي يمكن االكتتاب فيها

الحد األدنى لقيمة الصكوك التي من الممكن االكتتاب فيها هو ٥,٠٠٠ ريال سعودي من كل سلسلة بموجب 

البرنامج، إال إذا نصت الشروط النهائية المطبقة بغير ذلك.

الحد األقصى لقيمة الصكوك 

التي يمكن االكتتاب فيها 

الحد األقصى اإلجمالي لقيمة الصكوك التي من الممكن االكتتاب فيها هو ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وستحدد 

بكل  يتعلق  فيما  فيها  االكتتاب  الممكن  من  التي  الصكوك  لقيمة  األقصى  الحد  المطبقة  النهائية  الشروط 

سلسلة.

فئات المستثمرين 

المستهدفين

سيتم طرح الصكوك لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يحق لهم االكتتاب في الصكوك سواء داخل 

المملكة أو في أي والية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظامي.

فترة الطرح 

سيتم تحديد فترة طرح لكل شريحة ذات صلة من الصكوك في الشروط النهائية المطبقة )يشار إىل كل منها 

باسم “فترة الطرح“( وسيتم تخصيص شريحة الصكوك ذات الصلة بعد نهاية فترة الطرح وإصدارها في تاريخ 

اإلصدار. وسيقوم المصدر ومدير الترتيب الوحيد بإشعار المستثمرين المعنيين بتاريخ اإلصدار بعد نهاية فترة 

الطرح ذات الصلة. وللمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع عىل “االكتتاب والبيع“.

طريقة االكتتاب

تقديم  الصلة  ذات  اإلصدار  سلسلة  من  صكوك  شراء  في  الراغبين  المستهدفين  المستثمرين  عىل  يجب 

أو إىل  المعنيين،  المتعاملين  أو  المتعامل  إىل  المستثمر”(  )“نموذج طلب شراء  ينبغي  كما  نموذج مكتمل 

الجهات المستلمة )“الجهات المستلمة”( فيما يتعلق بالمكتتبين األفراد قبل نهاية فترة الطرح ويجب عليهم 

نموذج طلب شراء  الواردة في  للتعليمات  ا 
ً
وفق الصلة  ذات  اإلصدار  الصكوك من سلسلة  قيمة شراء  دفع 

لدى  أو  المعنيين،  المتعاملين  أو  المتعامل  لدى  متاحة  المستثمر  شراء  طلب  نماذج  وستكون  المستثمر. 

الجهات المستلمة، حسب الحالة، فيما يتعلق بكل سلسلة إصدار. ولن تقبل طلبات شراء صكوك بأقل من 

“االكتتاب  التفاصيل، يرجى االطالع عىل  التي يمكن االكتتاب فيها. وللمزيد من  الحد األدنى لعدد الصكوك 

والبيع”.

طريقة التخصيص ورد 

الفائض للمستثمرين 

المستهدفين

وسيتم  المطبقة.  النهائية  الشروط  في  الصكوك  من  إصدار  سلسلة  لكل  التخصيص  طريقة  تحديد  سيتم 

رد الفائض، إن وجد، بعد االنتهاء من عملية التخصيص إىل المستثمرين عن طريق التحويل إىل الحساب 

المصرفي الذي تم استالم األموال منه دون فرض أية رسوم أو عموالت من قبل الجهة المستلمة.

ستكون الصكوك مقومة بالريال السعودي.العمالت

ستكون الصكوك مسجلة وبفئات ألف )١,٠٠٠( ريال سعودي.الفئات المحددة

كل سلسلة إصدار صكوك عبارة عن أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد إلزامي ثابت.تواريخ االستحقاق

ال يجوز إصدار الصكوك إال عىل أساس الدفع الكامل وبسعر إصدار متساوي.سعر اإلصدار

وضع الصكوك
األوقات  جميع  في  تكون  أن  ويجب  األصول  في  الصكوك  لحملة  مجزأة  غير  ملكية  حصة  الصكوك  تمثل 

متساوية دون أي تفضيل أو أولوية فيما بينهم.

ثانوية االلتزام

سيشكل كل من الصكوك وااللتزامات ذات الصلة التزامات مباشرة وغير مضمونة وغير مشروطة وثانوية 

للُمصدر. 

وفي حال حدوث إجراءات تصفية، ستكون التزامات المصدر فيما يتعلق بالصكوك:

ذات مرتبة أدنى وأقل من جميع االلتزامات ذات األولوية، ولكن ليست أدنى أكثر من ذلك.أ. 

متساوية مع االلتزامات األخرى. وب. 

ذات األولوية فقط عن جميع االلتزامات الثانوية.ج. 
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يحق لحملة الصكوك تلقي مبالغ التوزيع الدورية المحسوبة عىل األساس المحدد في الشروط النهائية المطبقة.التوزيعات الدورية

حساب الصفقة

في تاريخ اإلصدار، يجب إيداع عائدات االكتتاب في الصكوك من قبل حملة الصكوك في حساب بدون فائدة 

لدى مصرف حساب التحصيل فيما يتعلق بسلسلة اإلصدار هذه والمحتفظ بها باسم وكيل حملة الصكوك 

)لصالح وبالنيابة عن حملة الصكوك( ويديرها مسؤول الدفع نيابة عنه )“حساب الصفقة”(.

قيود دفع مبالغ التوزيع 

الدوري

في حالة قيام الُمصدر بخيار عدم السداد أو عند وقوع حدث عدم السداد، فلن يقوم الُمصدر بدفع مبالغ التوزيع 

الدوري ذات الصلة )أو أي جزء منها، حسب االقتضاء( ولن يكون الُمصدر ملزًما بدفع أي مبالغ الحقة في فيما 

ا في الشرط ٧ )قيود التوزيع الدوري(. 
ً
يتعلق بأي مبلغ توزيع دوري غير مدفوع كما هو موضح بشكل أكثر تحديد

في مثل هذه الظروف، لن تكون التوزيعات تراكمية وأي توزيعات لم يتم دفعها لن تتراكم ولن يكون لحملة 

الصكوك الحق في استالم هذه التوزيعات في أي وقت، حتى إذا تم دفع توزيعات أخرى في المستقبل.

قيود توزيعات األرباح 

واالسترداد

سيخضع دفع أي أرباح لمساهمي المصدر من قبل المصدر لسداد ربح المضاربة لرب المال أو ربح المضاربة 

النهائي لرب المال أو مبالغ التوزيع الدوري عىل الصكوك ذات الصلة من سلسلة اإلصدار ذات العالقة التي 

ا في الشرط ٧-٤ )قيود التوزيع الدوري (.
ً
يتم إجراؤها، كما هو موضح بشكل أكثر تحديد

أصول الصكوك

فيما يتعلق بكل سلسلة إصدار، يجب أن تشتمل أصول الصكوك عىل:

ا لشروط وأحكام مستندات الصفقة.
ً
أ.  العائدات النقدية من إصدار الصكوك، ريثما يتم تطبيقها وفق

ب. جميع حقوق وكيل حملة الصكوك والملكية والفائدة والمنفعة في الحاضر والمستقبل في األصول التي 

تشكل أصول المضاربة.

ج. جميع حقوق وكيل حملة الصكوك وملكيته ومصالحه ومنافعه الحالية والمستقبلية في مستندات الصفقة 

ا ألي من مستندات 
ً
)يتصرف بأي صفة( وفق المصدر  إقرارات مقدمة من  بأي  )عدا ما يتعلق  وبموجبها 

الصفقة والحقوق الممنوحة لوكيل حملة الصكوك بموجب التعهدات وبنود اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة(.

د. جميع المبالغ مستحقة لحساب الصفقة من وقت آلخر،

ا للقيمة االسمية للصكوك التي 
ً
وجميع عائدات ما سبق لصالح حملة الصكوك وبالنيابة عنهم بالتناسب وفق

ا التفاقية إعالن الوكالة الرئيسية وشروطه.
ً
يحتفظ بها كل من حملة الصكوك ووفق

يقوم  أنه  الُمصدر، طالما  أو  المتعاملين  أو  الوحيد  الترتيب  أو مدير  الصكوك  أي من وكيل حملة  يتحمل  ال 

الصكوك وال يكون وكيل حملة  ربحية أصول  أو  أداء  المسؤولية عن  الصفقة،  بالتزاماته بموجب مستندات 

 لحصة ومبلغ التوزيعات )إن وجدت( التي تم توزيعها عىل حملة الصكوك.
ً
الصكوك مسؤوال

استرداد الصكوك

صكوك كل سلسلة إصدار عبارة عن أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد إلزامي ثابت. ويجوز 

 ٩ الشرط  ألحكام  ا 
ً
وفق وذلك  الُمصدر  قبل  من  جزئًيا  ليس  ولكن  كلًيا  إصدار  سلسلة  كل  صكوك  استرداد 

)االسترداد( فقط.

ا للشرط ٩-١ )ب( ) خيار شراء الُمصدر (، يجوز للُمصدر اختيار استرداد جميع صكوك سلسلة اإلصدار ذات 
ً
وفق

الصلة، وليس بعضها فقط، مقابل مبلغ خيار شراء المصدر ذي الصلة: )١( في أي تاريخ خالل الفترة التي تبدأ 

التعيين أو في أي تاريخ توزيع دوري ذي  التاريخ األول إلعادة  التاريخ األول لخيار الشراء ذي الصلة إىل  من 

صلة بعد ذلك، إذا كان موضحًا أن الشرط ٩-١ )ب( )٢( “ينطبق” في الشروط النهائية المطبقة، أو )٢( في تاريخ 

خيار الشراء األول أو أي تاريخ التوزيع الدوري ذي الصلة، إذا كان موضحًا أن الشرط ٩-١ )ب( )٣( “ينطبق” في 

الشروط النهائية المطبقة.

باإلضافة إىل ذلك )في أي وقت في تاريخ اإلصدار أو بعده )سواء كان تاريخ توزيع دوري أم ال((، عند حدوث 

حدث ضريبي أو حدث رأسمالي يجوز استرداد جميع الصكوك من سلسلة اإلصدار ذات الصلة بأكملها وليس 

ا للشرطين ٩-١ )ج( )االسترداد بسبب الضرائب( و٩-١ )د( )حدث االسترداد لرأس المال(، وفي 
ً
بعضها فقط وفق

جميع األحوال، يخضع أي استرداد للصكوك من سلسلة اإلصدار ذات الصلة للشروط الموضحة في الشرط 

٩-١ )أ( )ال يوجد تاريخ استرداد ثابت وشروط االسترداد(.
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تخفيض القيمة في حالة عدم 

القابلية لالستمرار

في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار قبل التاريخ الذي يصبح فيه نظام استيعاب الخسائر المعمول به 

ساريًا فيما يتعلق بالصكوك الخاصة بسلسلة اإلصدار ذات صلة يجب إجراء عملية تخفيض القيمة )كما تم 

تعريفه هنا( في تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار )كما تم تعريفه هنا(، حسب ما تم 

توضيحه بشكل أكبر في الشرط ١٠ )تخفيض القيمة في حالة عدم القابلية لالستمرار(. وفي مثل هذه األحوال، 

عتبر حقوق حملة الصكوك في أصول الصكوك لسلسلة اإلصدار ذات الصلة مخفضة القيمة تلقائًيا وبشكل 
ُ
ت

نهائي وغير مشروط بنسبة تتوافق مع مبلغ تخفيض القيمة ذي الصلة ويتم إلغاء صكوك سلسلة اإلصدار ذات 

ً( أو يتم تخفيض قيمتها جزئًيا عىل أساس تناسبي. الصلة )في حالة تم تخفيض قيمتها كليا

حدث التعثر
صلة  ذات  اإلصدار  سلسلة  صكوك  بموجب  تعثر  حدث  تشكل  أن  يجب  التي  والظروف  لألحداث  بالنسبة 

ووصف عواقبها، يرجى االطالع عىل القسم ١١ )أحداث التعثر والتصفية(.

تحصيل الضرائب

ألي  استقطاع  أي  من  خالية  صلة  ذات  إصدار  سلسلة  أي  بصكوك  المتعلقة  المدفوعات  جميع  سداد  يتم 

ضرائب مفروضة أو محصلة أو محتجزة أو مقّيمة من قبل أو نيابة عن المملكة أو أي جهة سياسية أو سلطة 

بموجب  مطلوبًا  أو خصمها  الضرائب  اقتطاع  يكن  لم  ما  )"الضرائب"(،  الضرائب  فرض  لها صالحية  تابعة 

النظام. في مثل هذه الحالة، سيدفع المصدر مبالغ إضافية )"مبالغ إضافية"( بحيث يتم استالم المبلغ الكامل 

ا وواجبا الدفع بموجب صكوك سلسلة اإلصدار ذات الصلة من قبل 
ً
الذي كان من الممكن أن يكون مستحق

غير  الصكوك  حامل  أي  إىل  الدفع  اإلضافي مستحق  المبلغ  هذا  يكون  أال  لها، شريطة  المستحقة  األطراف 

 لذلك. 
ً
 مؤهال

ً
الشخص المؤهل لذلك أو لم يعد شخصا

القيود

توجد قيود عىل توزيع نشرة اإلصدار األساسية هذه وطرح أو بيع أي صكوك من أي سلسلة إصدار. وعىل وجه 

الخصوص، يقتصر توزيع نشرة اإلصدار األساسية هذه وطرح الصكوك وبيعها وتسليمها في المملكة فقط 

عىل األشخاص المسموح لهم بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. وقد يخضع توزيع 

نشرة اإلصدار األساسية هذه وطرح وبيع وتسليم الصكوك الصادرة بموجب البرنامج في أي والية قضائية غير 

 لهذه 
ً
المملكة لقيود بموجب األنظمة ذات العالقة في تلك الوالية القضائية. للحصول عىل وصف أكثر تفصيال

القيود وغيرها عىل عروض ومبيعات وتسليم الصكوك ألي سلسلة إصدار وعىل توزيع نشرة اإلصدار األساسية 

هذه وأي مواد طرح تتعلق بصكوك سلسلة إصدار ذات صلة، يرجى مراجعة قسم " االكتتاب والبيع ".

متحصالت الطرح

سيساهم وكيل حملة الصكوك )بصفته رب المال( بصافي عائدات إصدار كل سلسلة إصدار من الصكوك إىل 

ا لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسية وسيتم استخدام هذه 
ً
الُمصدر )بصفته المضارب( كرأسمال المضاربة وفق

ا للخطة 
ً
المبالغ من قبل المصدر لتعزيز رأس ماله من الشريحة األوىل ولألغراض العامة للشركة وكل ذلك وفق

االستثمارية المنصوص عليها في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

شكل الصكوك

تمثيلها بشكل  لها طابع مادي وسيتم  وليس  الصكوك بشكل مسجل  سيتم إصدار كل سلسلة إصدار من 

ا ألحكام اتفاقية إعالن 
ً
جماعي بواسطة الصك الموحد والذي سيتم إيداعه كما يحدده وكيل حملة الصكوك وفق

لحملة  الموحد، ومع ذلك يحق  الصك  تمثل حيازات  نهائية مجزئة  يتم إصدار صكوك  الرئيسة. ولن  الوكالة 

الصكوك عند الطلب الحصول عىل بيان من أمين السجل بتوثيق ملكيتهم للصكوك.

النقل

ا للشرط٣-٣ )اللوائح المتعلقة بالتحويالت والتسجيالت(، يجوز نقل صكوك أي سلسلة إصدار ذات صلة 
ً
وفق

ا للوائح واإلجراءات التي وضعها أمين السجل من خالل تسليم هذه المعلومات إىل المسجل عىل النحو 
ً
وفق

الذي تتطلبه هذه اللوائح واإلجراءات.

اإلدراج والقبول للتداول
تم تقديم طلب إىل هيئة السوق المالية في المملكة لتسجيل الصكوك وطرحها، وإىل السوق المالية السعودية 

)تداول( )“تداول”( إلدراج الصكوك في تداول.

مستندات الصفقة
كل من إعالن الوكالة واتفاقية إدارة الدفع واتفاقية المضاربة الرئيسية وأي اتفاقيات أو وثائق أو تعهدات أو 

مستندات أخرى يحددها األطراف عىل هذا النحو.
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عوامل المخاطرة

يجب أال يتم االستثمار في أي سلسلة إصدار من الصكوك الصادرة بموجب البرنامج إال بعد دراسة متأنية من 

قبل المستثمر المحتمل لظروفه الفردية. هناك بعض العوامل التي قد تؤثر عىل قدرة الُمصدر عىل الوفاء 

بالتزاماته بموجب سلسلة إصدار من الصكوك الصادرة بموجب البرنامج ومستندات الصفقة، باإلضافة إىل 

ذلك، هناك بعض العوامل التي تعتبر جوهرية لغرض تقييم مخاطر السوق المرتبطة بالصكوك من سلسلة 

“. يجب عىل  المخاطر  “ عوامل  القسم  البرنامج. كما تم تفصيله في  إطار  الصادرة في  الصلة  اإلصدار ذات 

ا أن يراجع بعناية قسم نشرة اإلصدار األساسية هذه بعنوان “ إشعار مهم “ قبل اتخاذ 
ً

المستثمر المحتمل أيض

قرار باالستثمار في الصكوك.

النظام الحاكم واالختصاص

ا لألنظمة واللوائح المعمول 
ً
تخضع مستندات الصفقة وكل سلسلة إصدار من الصكوك، ويتم تفسيرها وفق

بها في المملكة وتخضع لالختصاص الحصري للجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئناف في 

منازعات األوراق المالية في المملكة. )“اللجان”(.

اجتماعات حملة الصكوك

يرد ملخص ألحكام عقد اجتماعات حملة الصكوك لكل سلسلة إصدار من الصكوك للنظر في األمور المتعلقة 

بمصالحهم في الشرط ١٥ )اجتماعات حملة الصكوك؛ التعديل( وعىل النحو المبين بمزيد من التفصيل في 

اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية.

يجب عىل حملة الصكوك مالحظة أن األحكام الواردة في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة فيما يتعلق باجتماعات 

حملة الصكوك تخضع لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة )كما تعدل من وقت آلخر( وحسب تطبيقها. 

وفي حال وجود أي تعارض بين هذه األحكام واألنظمة واللوائح المعمول بها حسب تطبيقها في الممارسة، 

فيؤخذ بما تم النص عليه في األنظمة واللوائح.

قضايا أخرى

فيما يتعلق بأي سلسلة إصدار، يكون للمصدر الحرية المطلقة دون موافقة حاملي الصكوك في إصدار صكوك 

إضافية بنفس شروط وأحكام صكوك سلسلة اإلصدار المصدرة أو بشروط وأحكام مشابهة من جميع النواحي 

باستثناء تاريخ ومبلغ الدفعة األوىل من مبلغ التوزيع الدوري والتاريخ الذي تبدأ منه مبالغ التوزيع الدوري في 

االستحقاق وحتى يتم توحيدها وتشكيل سلسلة إصدار موحدة مع الصكوك من سلسلة اإلصدار ذات الصلة 

. وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشرط ١٦ )قضايا أخرى(.
ً
والتي تم إصدارها مسبقا
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مخطط الهيكل والتدفقات النقدية 
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ملخص المعلومات المالية

تم استخراج المعلومات التالية من القوائم المالية، وينبغي قراءتها بالتزامن معها، وهي مؤهلة بالكامل بالرجوع إليها.

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩م

يوضح الجدول أدناه قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م وقائمة المركز المالي الموحدة 

للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩م.

كما في ٣١ ديسمبر )مدققة(كما في ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠١٩م٢٠٢٠م٢٠٢١م٢٠٢١م٢٠٢٢م

) بآالف الرياالت السعودية (الموجودات                                                                                     

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 

"ساما" وبنوك مركزية أخرى )١(
٣٧,٧١٣,٧٣٠٣٦,٩١٣,٨١٠٤٠,٣٦٣,٤٤٩٤٧,٣٦٢,٥٢٢٣٩,٢٩٤,٠٩٩

مطلوبات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى، 

صافي
٢٩,٤١٢,١٥٧٢٦,٢١٢,٩٧٦٢٦,٠٦٥,٣٩٢٢٨,٦٥٤,٨٤٢٣٢,٠٥٨,١٨٢

٩٦,٢٩٠,٧٦٤٧٤,٢٠١,٩٦٧٨٤,١٣٨,١٤٢٦٠,٠٤٦,٠٩٣٤٦,٦٤٦,٣٩٥االستثمارات، صافي

٥١٩,٧٠٠,٧٣٠٣٩٠,٢٩٥,٧٥٥٤٥٢,٨٣٠,٦٥٧٣١٥,٧١٢,١٠١٢٤٩,٦٨٢,٨٠٥التمويل، صافي

٣٢٧,٤٣٩٢٧١,٩٠٤٢٩٥,٢٥٣٢٣٩,١٧٩١٩٦,٢٣٥استثمار في شركة زميلة )٢(

١,٣٧٨,٣١٠١,٥٢٨,٢٥٢١,٤١١,٤٦٩١,٥٤١,٢١١١,٣٨٣,٨٤٩استثمارات عقارية، صافي

١١,٢٣٨,٧٩٥١٠,٤٧٣,٣٣٥١٠,٦٦٥,٧٩٩١٠,٢٣٤,٧٨٥١٠,٤٠٧,٢٤٧ممتلكات ومعدات، صافي  

١٣,٧١٧,١٢٢٦,٢٤١,٢٣٨٧,٩٠١,٧٥٤٥,٠٣٣,٩٩٠٤,٤١٧,٧٦٤الموجودات أخرى، صافي

٧٠٩,٧٧٩,٠4٧٥4٦,١٣٩,2٣٧٦2٣,٦٧١,٩١٥4٦8,824,٧2٣٣84,٠8٦,٥٧٦إجمالي الموجودات

االلتزامات وحقوق الملكية 

المطلوبات

٤٢,٥٣٢,٠٢٤١٤,٠٨٥,٢٥٦١٧,٩٥٢,١٤٠١٠,٧٦٤,٠٦١٢,٢١٩,٦٠٤مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

٥٥٢,٩٥٦,٨٤٢٤٤٧,٥٠٦,١٨٢٥١٢,٠٧٢,٢١٣٣٨٢,٦٣١,٠٠٣٣١٢,٤٠٥,٨٢٣ودائع العمالء

٣٢,٣٧٦,٩٩٨٢٤,٨٧٧,٧٢٨٢٦,٣٣٨,٧١١١٧,٣١١,١٤١١٨,٢٦٩,٤٩٢مطلوبات أخرى

٦2٧,8٦٥,8٦448٦,4٦٩,١٦٦٥٥٦,٣٦٣,٠٦44١٠,٧٠٦,2٠٥٣٣2,8٩4,٩١٩اجمالي المطلوبات
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حقوق الملكية

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠رأس المال

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢١,٧٨٩,٦٣٢االحتياطي القانوني

)٢١٦,٠٤١()١٣٤,٧٢٨(٤٧٦,٦٥٣٣٠٩,٣٩٤)٢٤٤,٥٢٨(احتياطيات أخرى

١٠,٦٥٧,٧١١٩,١٩٣,٤١٨١٦,٩٩٩,٤٥٧٨,٢٥٣,٢٤٦٨٦٨,٠٦٦أرباح مبقاة

٣,٧٥٠,٠٠٠----توزيعات األرباح اإلجمالية المقترحة

---٦,٥٠٠,٠٠٠صكوك من الشريحة األوىل )٣(

٨١,٩١٣,١٨٣٥٩,٦٧٠,٠٧١٦٧,٣٠٨,٨٥١٥٨,١١٨,٥١٨٥١,١٩١,٦٥٧إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية )٤(

٧٠٩,٧٧٩,٠4٧٥4٦,١٣٩,2٣٧٦2٣,٦٧١,٩١٥4٦8,824,٧2٣٣84,٠8٦,٥٧٦الموجودات

المصدر: *** تم استخراج المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله فيما يتعلق بـ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و٣٠ يونيو ٢٠٢١م من القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة الستة 

أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، قائمة المركز المالي المرحلي الموجز الموحد، وفيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م فقد تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المدققة السنة المالية 

المنتهية في ٣١ ديسمبر. ٢٠٢١ م، وفيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و٣١ ديسمبر ٢٠١٩م فقد تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

ملحوظات:  

)١( تم اإلفصاح عنه كـ "نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية" في القوائم المالية المرحلية.

)٢( تم اإلفصاح عنه كـ "استثمار في شركة زميلة" في القوائم المالية المرحلية. 

)٣( تم اإلفصاح عنه كـ “إجمالي حقوق الملكية” في القوائم المالية المرحلية. 

)٤( تم اإلفصاح عنه كـ "إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية" في القوائم المالية المرحلية.
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قائمة الدخل المرحلية الموجز ة الموحدة لفترتي الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2٠22 م و ٣٠ يونيو 2٠2١ م

يوضح الجدول أدناه قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لكل فترة من فترات الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م 

و ٣٠ يونيو ٢٠٢١م.

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠٢١م٢٠٢٢م

) بآالف الرياالت السعودية ( الدخل                                                                                                                 

١٢,٣٧٠,٧١٤١٠,١٥٧,٨٩٦إجمالي الدخل من التمويل واالستثمار

)٣٣٥,٥٧١()١,٤٦٣,٧٧٩(إجمالي العوائد عىل التمويل واالستثمار

١٠,٩٠٦,٩٣٥٩,822,٣2٥صافي الدخل من التمويل واالستثمار

٢,٣١٠,٤٢٠١,٨٤٣,٠٩٦رسومأتعاب خدمات بنكيةمصرفية، صافي

٥٤٤,٦٢٣٣٥٩,٣٨٤دخل الصرفصرف عمالت، صافي

٣٤٢,٤٤٤٢٥٩,٠٩٣دخل عمليات أخرى، صافي الدخل التشغيلي اآلخر

١4,١٠4,422١2,28٣,8٩8إجمالي دخل العمليات

المصروفات

١,٦٠٩,٦٨٥١,٥٣٧,٧٩٩الرواتب والمزايا بالموظفين

٦٤٣,٧٧٢٥٣٩,٤٠٢استهالك وإطفاء

١,٣٣٥,٦٥٨١,٣٠٤,٣٧٨مصاريف عمومية وإدارية أخرى

٣,٥8٩,١١٥٣,٣8١,٥٧٩إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص انخفاض قيمة االئتمان

١,١٥٨,٧٢٥١,١٦٠,٩٥٦مخصص انخفاض قيمة التمويل والموجودات المالية األخرى، صافي

٤,٧٤٧,٨٤٠٤,٥٤٢,٥٣٥إجماىل مصاريف العمليات

٩,٣٥٦,٥٨٢٧,٧٤١,٣٦٣صافي الدخل للفترة قبل الزكاة

)٨٠١,١٩١()٩٦٤,٧٣٢(مصروف الزكاة

8,٣٩١,8٥٠٦,٩4٠,١٧2صافي الدخل للفترة

المصدر:  *** تم استخراج المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله، فيما يتعلق بـ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و٣٠ يونيو ٢٠٢١، من القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة 

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة
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قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة الموحدة لفترتي الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2٠22 م و ٣٠ يونيو 2٠2١م

يوضح الجدول أدناه قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لكل فترة من فترات الستة أشهر المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٢ م و ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م.

ستة أشهر انتهت في ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠٢١ م٢٠٢٢ م

) بآالف الرياالت السعودية (                                                                                                                                     

٨,٣٩١,٨٥٠٦,٩٤٠,١٧٢صافي الدخل للفترة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل المرحلية الموحدة في الفترات الالحقة:

بالقيمة  بها  المحتفظ  لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغير  صافي 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )االستثمار في حقوق الملكية 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(

)٥٦٥,٦٠)٥٩٣,٩٧٣4

)ESOB( ١٥8,٧١248,8١٠إعادة قياس التزامات استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل المرحلية الموحدة في الفترات الالحقة:

)١٩,١١٩()٧٤,٨٧٤(فرق الصرف عىل ترجمة العمليات األجنبية

صافي التغير في القيمة العادلة )االستثمار في الصكوك بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(
)٥١,٢٠٠(-

٧,٤١٣١٦,٠٨٦حصة في الدخل الشامل اآلخر من شركة زميلة

٧,8٣٧,٩28٧,٥٥١,٥٥٣اجمالي الدخل الشامل للفترة

المصدر: *** تم استخراج المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله، فيما يتعلق بـ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و٣٠ يونيو ٢٠٢١، من القوائم المالية المرحلية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية 

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
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قائمة الدخل الموحدة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠2١ م و 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

يوضح الجدول أدناه قائمة الدخل الموحدة للمجموعة لكل من ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر )مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م

) بآالف الرياالت السعودية (

٢١,٤٤١,٥٠٦١٧,٣٧٧,٩٦٣١٦,٩٦٢,٥٨٣إجمالي الدخل التمويل واالستثمارات

)٥٣٤,٨٦٠()٤٦٤,٩٤٦()١,٠٤٩,٥٧٠(العائد عىل استثمارات العمالء والبنوك والمؤسسات المالية

٢٠,٣٩١,٩٣٦١٦,٩١٣,٠١٧١٦,٤٢٧,٧٢٣صافي الدخل من التمويل واالستثمار

٣,٩٣٣,١٠٧٢,٦٥٩,٦٨٠١,٩٨٧,٣٦٧أتعاب خدمات مصرفية، صافي

٧٨٧,٨٩٨٧٨٣,٨٩٤٧٧٤,٠٩٦دخل صرف عمالت، صافي

٦٠٣,٤٥٧٣٦٤,٦٦٩٢٩٥,٢٧٨دخل عمليات أخرى، صافي

2٥,٧١٦,٣٩82٠,٧2١,2٦٠١٩,484,4٦4إجمالي دخل العمليات

المصاريف

)٢,٧٩٤,٠٤٦()٢,٩٧٧,٣٤٤()٣,١٣٢,٣٤٦(الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين

)١,٠٥٩,٥٨٢()١,١١٨,١٤٨()١,١٤١,٩٣٢(االستهالك واإلطفاء

)٢,٥٣٢,٢١٣()٢,٦٤٦,٤٠٩(٢,٦٥٢,٢٤٤مصاريف عمومية وإدارية أخرى

)٦,٣٨٥,٨٤١()٦,٧٤١,٩٠١()٦,٩٢٦,٥٢٢(مصاريف العمليات قبل مخصص انخفاض قيمة االئتمان

مخصص النخفاض قيمة التمويل واألصول المالية األخرى، 

بالصافي
)١,٧٧٢,٢٦٥()٢,١٦٥,٧٤٠()٢,٣٤٥,٠٨٦(

)8,١٥8,١٠٦()8,٩٠٧,٦4١()٩,2٧١,٦٠8(إجماىل مصاريف العمليات

١٦,٤٤٤,٧٩٠١١,٨١٣,٦١٩١١,٣٢٦,٣٥٨دخل السنة قبل الزكاة

)١,١٦٧,٨٣١()١,٢١٨,٠٧١()١,٦٩٨,٥٧٩(الزكاة للسنة

١٤,٧٤٦,٢١١١٠,٥٩٥,٥٤٨١٠,١٥٨,٥٢٧صافي الدخل للسنة

المصدر: ***تم استخراج المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله فيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م من القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢١ م، وفيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و٣١ ديسمبر ٢٠١٩م فقد تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠م، 

القوائم المالية
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قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠2١ م و 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

يوضح الجدول أدناه قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة لكل من ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م.

السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر )مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م

) بآالف الرياالت السعودية (

١٤,٧٤٦,٢١١١٠,٥٩٥,٥٤٨١٠,١٥٨,٥٢٧صافي الدخل للسنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل الموحد في الفترات الالحقة:

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية 

المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٣٩٩,٣٣٩٢٥٤,٢٢٢١٧٨,٧٧٣

)٥١,٦٣٠()١٧٩,٦٠٥(٤٢,٠٥٥إعادة قياس مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل الموحد في الفترات الالحقة

٦,٦٩٦٦,٣٧١)2١,٣١٦(فروق صرف عمالت ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية

--24,٠44حصة في الدخل الشامل اآلخر لشركة زميلة

١٥,١٩٠,٣٣٣١٠,٦٧٦,8٦١١٠,2٩2,٠4١إجمالي الدخل الشامل للسنة

المصدر: *** تم استخراج المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله فيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م  من القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنوات 

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وفيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و٣١ ديسمبر ٢٠١٩م فقد تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة 

للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠م ، القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة لستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2٠22 م و 2٠2١ م

يلخص الجدول أدناه قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لكل فترة من فترات الستة أشهر المنتهية في 

٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م و ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م.

ستة أشهر انتهت في ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠٢١ م٢٠٢٢ م

) بآالف الرياالت السعودية (

١٣,١٠٧,٠٦١٦٥٨,٧٤٦صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)١٦,١٥٢,٥٤٨()١٤,٣٥٢,٤٦١(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)٢,٥١٨,٨٧٦(٦,٤٢٤,٤٤٠صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التمويل

٢٤,٢٩٦,٧٨٨٣٤,٠٨٦,٩٩٥النقد وما فى حكمه في بداية الفترة

٢٩,٤٧٥,٨٢٨١٦,٠٧٤,٣١٧النقد وما فى حكمه في نهاية الفترة

المصدر: *** تم استخراج المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله فيما يتعلق بـ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و٣٠ يونيو ٢٠٢١م من القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة 

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحد للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠2١ م و 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

يلخص الجدول أدناه قائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة لكل من ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م.

السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر )مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م

) بآالف الرياالت السعودية (

١٩,٩٥٣,٣٨١٢٤,٤٢٠,٠١٥٤,١٨٦,٥٤٤صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)٥,١٨٥,٦٠٩()٨,٩١١,٧٩٢()٢٤,٥٠٣,١٣٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)٧,٦٧٦,٠٣٩()٣,٧٩٢,٢٦١()٦,٠٣٧,٣٥٧(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

٣٢,٨٢٧,٣٦١٢١,١١١,٣٩٩٢٩,٧٨٦,٥٠٣النقد وما فى حكمه في بداية السنة

٢٢,٢٤٠,٢٤٧٣٢,٨٢٧,٣٦١٢١,١١١,٣٩٩النقد وما فى حكمه في نهاية السنة

المصدر: *** تم استخراج المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله فيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م من القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م و وفيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و٣١ ديسمبر ٢٠١٩م فقد تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠ م، القوائم المالية

مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2٠22 م والسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠2١م و 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

في  وكما  م   ٢٠٢٢ يونيو   ٣٠ في  المنتهية  أشهر  الستة  ولفترة  في  كما  للمجموعة  المختارة  الموحدة  النسب  أدناه  الجدول  يوضح 

وللسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

كما في / ستة أشهر 

المنتهية في ٣٠ يونيو )غير 

مدققة(

كما في / ستة أشهر 

المنتهية في ٣٠ يونيو )غير 

مدققة(

كما في / السنة المنتهية في ٣١ 

ديسمبر )مدققة(

2٠١٩ م2٠2٠ م2٠2١ م2٠2١ م2٠22 م

) نسبة مئوية (

مقاييس األداء

٢.٦٢.٧٢.٧٢.٦٢.٨العائد عىل متوسط األصول )١(

٢٣.٤٢٣.١٢٣.٩١٩.٩٢٠.٥العائد عىل متوسط حقوق الملكية )٢(

٢٥.٤٢٧.٥٢٦.٩٣٢.٥٣٢.٨نسبة التكلفة إىل الدخل )٣(

٠.٥٢٠.١٦٠.٢٣٠.١٣٠.١٧تكلفة األموال )٤(

النسب المالية

٣.٨٤.٤٤.٢٤.٧٥.٣هامش صافي دخل التمويل واالستثمار )٥(
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كما في / ستة أشهر 

المنتهية في ٣٠ يونيو )غير 

مدققة(

كما في / ستة أشهر 

المنتهية في ٣٠ يونيو )غير 

مدققة(

كما في / السنة المنتهية في ٣١ 

ديسمبر )مدققة(

2٠١٩ م2٠2٠ م2٠2١ م2٠2١ م2٠22 م

) نسبة مئوية (

جودة األصول

٠.٥٧٠.٦٧٠.٦٥٠.٧٦٠.٩١نسبة التمويل المتعثر )٦(

٢٩٣.٠٣١٨.١٣٠٥.٦٣٠٥.٦٣٠٣.٠نسبة تغطية التمويل المتعثر )٧(

١٢١.٠١٢٦.٢١٢١.٠١٥٥.٣١٧٥.٠نسبة تغطية السيولة )٨(

٨٣.٨٨٣.٢٨٢.٣٧٨.٨٧٩.٢نسبة التمويل إىل الودائع )٩(

٠.٤٧٠.٦٤٠.٦٠٠.٧٥٠.٧١تكلفة المخاطر )١٠(

نسب أخرى

نسبة كفاية أسهم رأس المال المشتركة من 

الشريحة األوىل )١١(
١٦.٥١٦.٩١٦.٥١٨.٠١٨.٨

١٧.٩١٦.٩١٦.٥١٨.٠١٨.٨نسبة كفاية رأس المال من المستوى األول  )١١(

١٩.٠١٨.٠١٧.٦١٩.١١٩.٩نسبة كفاية رأس المال اإلجمالية )١١(

١١.٦١١.٣١١.٠١٢.٠١٢.٩نسبة الرافعة المالية التفاقية بازل )١١(

١٠٩.٨١١٣.٣١١٤.٠١٢٣.٤١٣١.٩نسبة صافي التمويل المستقر )١١(

المصدر: *** تم استخراج المعلومات المالية الواردة في الجدول أعاله فيما يتعلق بـ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و٣٠ يونيو ٢٠٢١م  من القوائم المالية المرحلية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية 

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م وفيما يتعلق بـ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م فقد تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وفيما يتعلق بـ ٣١ 

ديسمبر٢٠٢٠م  و٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م فقد تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م )القوائم المالية(، وكذلك من 

القوائم المالية والسجالت المحاسبية األخرى التي تحتفظ بها المجموعة.

ملحوظات:

صافي الدخل للفترة )عىل أساس سنوي في حالة فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م( مقسومًا عىل متوسط إجمالي . ١

الموجودات، مع حساب متوسط إجمالي األصول عىل أنه مجموع متوسط األصول اإلجمالية لكل شهر في السنة مقسومًا عىل 

عدد األشهر.

صافي الدخل للفترة )عىل أساس سنوي في حالة فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م( مقسومًا عىل متوسط إجمالي . ٢

ًا عىل أنه مجموع متوسط حقوق الملكية اإلجمالي لكل شهر في السنة مقسومًا عىل عدد األشهر. حقوق المساهمين محسوب

إجمالي مصروفات التشغيل قبل مخصص انخفاض القيمة مقسومًا عىل إجمالي الدخل التشغيلي.. ٣

رصيد . ٤ متوسط  عىل  مقسومًا  ألجل  المالية  والمؤسسات  والبنوك  العمالء  ودائع  عىل  المدفوع  العائد  إجمالي  احتساب  يتم 

المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء. يتم حساب متوسط الرصيد عىل أنه مجموع أرصدة االفتتاح 

والختام للسنة مقسومًا عىل اثنين.
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صافي دخل التمويل واالستثمار للفترة )عىل أساس سنوي في حالة فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م( مقسومًا عىل . ٥

متوسط األصول المدرة للدخل للسنة، مع احتساب متوسط األصول المدرة للدخل عىل أنها مجموع الدخل اليومي المكتسب 

لألصول مقسومة عىل عدد األيام. تشتمل الموجودات المدرة للدخل عىل المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية 

األخرى، بالصافي، والدخل من التمويل واالستثمار بالصافي.

التمويل المتعثر كنسبة مئوية من إجمالي التمويل، كل عىل النحو المبين في اإليضاح ٧-١ من القوائم المالية األولية واإليضاح . ٦

٧-١ لكل من القوائم المالية السنوية.

الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالتمويل كنسبة مئوية من التمويل المتعثر.. ٧

األصول عالية السيولة مقسومة عىل صافي التدفقات النقدية الخارجة.. ٨

ا إلرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي.. ٩
ً
صافي التمويل مقسومًا عىل إجمالي ودائع العمالء ويتم تعديله وفق

محتسبة كمجموعة صافي خسارة االئتمان مقسومة عىل متوسط إجمالي التمويل. يتم حساب متوسط إجمالي التمويل عىل . ١٠

أنه مجموع أرصدة االفتتاح والختام للسنة مقسومًا عىل اثنين.

 لمتطلبات اتفاقية بازل ٣ المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.. ١١
ً
محتسبة وفقا

ألغراض هذه المالحظات، تعني كلمة " سنوي" تقسيمها عىل ستة وضربها في ١٢.
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الهيئة الشرعية وأحكامها

يجب عىل حملة الصكوك المحتملين أال يعتمدوا عىل البيان المشار إليه أدناه فيعند اتخاذ القرار ما إذا كانوا سيستثمرون في سلسلة 

إصدار من الصكوك ويجب عليهم استشارة مستشاريهم الشرعيين لمعرفة ما إذا كانت الصفقة المقترحة الموصوفة في البيان 

المشار إليه أعاله متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

حكم أعضاء الهيئة الشرعية

)"الحكم  الشرعي  الحكم  بنسخة من  والمتعاملين،  الوحيد  الترتيب   عىل طلب مدير 
ً
بناء المحتملين،  الصكوك  تزويد حملة  سيتم 

الشرعي"( للهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية )"الهيئة الشرعية"( نيابة عن شركة الراجحي المالية بصفتها مدير الترتيب الوحيد 

ونيابة عن شركة الراجحي المصرفية لالستثمار بصفته مصدر، فيما يتعلق بالصكوك والتي يؤكدون فيها أن من وجهة نظرهم هيكل 

وآلية البرنامج وكل سلسلة إصدار من الصكوك عىل النحو المبين بالكامل في وثائق الصفقة وفي نشرة اإلصدار األساسية متوافقة 

مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.

وتم إلحاق الحكم الشرعي بهذه النشرة األساسية في الصفحة )٢٤٨(. وال يقبل المُصدر والشركات التابعة له أي مسؤولية أو يقدم أي 

ًا، فيما يتعلق بدقة واكتمال المعلومات الواردة في الحكم الشرعي. ًا كان أو ضمني تعهد أو ضمان، صريح

لمحة عامة عن الهيئة الشرعية

الهيئة الشرعية هي لجنة مستقلة وتقدم المشورة بشأن جميع المعامالت واألنشطة التي تقوم بها شركة الراجحي المالية وتتحكم في 

الطريقة التي تعمل بها شركة الراجحي المالية داخل وخارج المملكة فيما يتعلق باالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية. تخضع جميع 

المعامالت التي تنفذها شركة الراجحي المالية لموافقة ورقابة الهيئة الشرعية، ومن أهم المهام التي تؤديها الهيئة الشرعية ما يلي:

فحص معامالت شركة الراجحي المالية وعقودها واتفاقياتها ووثائقها ونماذجها وإبداء الرأي الشرعي بشأنها. 	

والمشاركة في ابتكار المنتجات وتطويرها في ضوء التوافق مع الشريعة اإلسالمية. 	

والتأكد من التزام شركة الراجحي المالية بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أنشطتها ومعامالتها، وضمان حسن تنفيذ قرارات  	

الهيئة الشرعية. 

اإلجراءات  	 التخاذ  التوجيهات  وإصدار  األداء،  عند  بالشريعة  بااللتزام  المتعلقة  التقارير  ودراسة  للشريعة  االمتثال  معايير  اعتماد 

التصحيحية عند الضرورة. 

ووضع آليات التصرف في األموال المكتسبة أو المستحوذ عليها بالمخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية واإلشراف عىل صرفها. 	
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أعضاء الهيئة الشرعية

تتكون الهيئة الشرعية من ثالثة أعضاء من ذوي الكفاءة والمعرفة الواسعة في مجال الشريعة.

الشيخ الدكتور صالح بن منصور الجربوع )رئيسا(

التعاوني  الشيخ الدكتور صالح بن منصور الجربوع هو رئيس الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المالية وشركة الراجحي للتأمين 

)تكافل(. محامي ومحكم معتمد في مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي – ومقره في مملكة البحرين.

الشيخ الدكتور سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضوا(

الشيخ الدكتور سليمان بن عبدهللا اللحيدان هو عضو الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المالية. قاضي استئناف سابق في مجلس 

القضاء األعىل.

الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثالن )عضوا(

الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثالن هو عضو الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المالية. وهو عضو سابق في هيئة كبار العلماء.
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عوامل المخاطرة

الالزمة في األمور  المعرفة والخبرة  الذين لديهم  قد ينطوي شراء أي صكوك عىل مخاطر كبيرة وهو مناسب فقط للمستثمرين 

المالية والتجارية لتمكينهم من تقييم مخاطر ومزايا االستثمار في أي صكوك.

يعتقد المُصدر، عىل حد علمه، أن العوامل الموضحة أدناه تمثل المخاطر الرئيسية المتعلقة باالستثمار في الصكوك إال أن المُصدر 

قد ال يتمكن من دفع أي مبالغ متعلقة بالصكوك ألسباب أخرى غير تلك الواردة أدناه، وبالتالي ال يُقر المصدر بأن عوامل المخاطرة 

الواردة في هذا القسم شاملة. إن عوامل المخاطرة المبينة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن يواجهها المصدر، إذ من 

الممكن تحقق مخاطر إضافية غير معلومة للمصدر في الوقت الحالي، أو مخاطر قد يعتبرها المصدر غير جوهرية كما في تاريخ 

نشرة اإلصدار األساسية. 

وفي حال تحققت هذه المخاطر أو المخاطر المبينة أدناه، فقد يكون لذلك تأثير سلبي عىل األداء التشغيلي للمصدر ومركزه المالي 

ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية.

ال يوجد ما يضمن كفاية العناصر الهيكلية المختلفة الموضحة في نشرة اإلصدار األساسية لدفع أي مبلغ توزيع دوري أو رأس مال 

المضاربة فيما يتعلق بأي صكوك لحملة الصكوك في الوقت المناسب أو عىل اإلطالق.

إن االستثمار في الصكوك مناسب فقط للمستثمرين القادرين عىل تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار، والذين تتوفر لديهم موارد 

الخاصة  التفصيلية  المعلومات  قراءة  المحتملين  المستثمرين  عىل  يجب  االستثمار.  هذا  عن  تنتج  قد  أية خسارة  لتحمل  كافية 

بالمخاطر المبينة أدناه والمعلومات األخرى الواردة في كامل محتوى نشرة اإلصدار األساسية والتوصل إىل وجهات نظرهم الخاصة 

قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

سرد المخاطر أدناه بتسلسل معين يعبر عن مدى أهميتها أو عن أثرها المتوقع عىل المصدر أو عن جوهريتها أو عن احتمالية 
ُ
لم ت

حدوثها.

كما يكون للكلمات والعبارات المُعرّفة في نشرة اإلصدار األساسية نفس المعاني الواردة في هذا القسم.

المخاطر المتعلقة بالبنك وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته بموجب الصكوك

َّضة للظروف االقتصادية  تقع عمليات وأصول المجموعة بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فالمجموعة معر

العامة في المملكة العربية السعودية.

إن غالبية أصول المجموعة، وعملياتها، ومصالحها موجودة في المملكة العربية السعودية. وعليه، فإن أعمالها عرضة بشكل دائم 

عام،  بشكل  األوسط  الشرق  ومنطقة  السعودية  العربية  المملكة  في  آلخر  وقت  من  السائدة  العامة  االقتصادية  بالظروف  للتأثر 

باإلضافة إىل الظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر عىل اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل عام.

عد إطار عمل استراتيجي للحد من اعتماد 
ُ
تواصل الحكومة اتباع سياسة تنويع االقتصاد، بما في ذلك رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي ت

٢٠٢٠م،  لعام  الوطني  التحول  وبرنامج  العامة،  الخدمات  اقتصادها وتطوير قطاعات  وتنويع  النفط،  السعودية عىل  العربية  المملكة 

والذي يُعد خطة عمل اقتصادية يتم تنفيذها كجزء من رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي 

اإلجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية )" الناتج المحلي اإلجمالي "(. ومع ذلك، سيستمر دخل النفط في لعب دور محوري 

نسبة  النفط  قطاع  فيُشكل  لإلحصاء،  العامة  الهيئة  وبحسب  السعودية.  العربية  المملكة  في  والتنمية  االقتصادي  التخطيط  في 

)٣٨.٨%( من الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي للمملكة في عام ٢٠٢١م، ونسبة )٤٠%( في عام ٢٠٢٠م، ونسبة )٤١.١%( في عام ٢٠١٩م. كما 
يُشكل قطاع النفط نسبة )٢٩.٤%( من الناتج المحلي االسمي للمملكة في عام ٢٠٢١م، ونسبة )٢٢.٩%( في عام ٢٠٢٠م، ونسبة )٣١.٥%( 

ونسبة  ٢٠٢١م،  عام  في  المملكة  إجمالي صادرات  )٧٣.٢%( من  نسبة  النفطية  الصادرات  شكل 
ُ
ت ذلك،  إىل  إضافة  ٢٠١٩م.  عام  في 

شكل العائدات النفطية نسبة )٥٨.٢%( من إجمالي اإليرادات الحكومية في 
ُ
)٦٨.٧%( في عام ٢٠٢٠م،ونسبة )٧٦.٦%( في عام ٢٠١٩م، وت

عام ٢٠٢١م، ونسبة )٥٢.٨%( في عام ٢٠٢٠م، ونسبة )٦٤.١%( في عام ٢٠١٩م.
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وقد تعرضت أسعار النفط العالمية لتقلبات كبيرة خالل العقدين الماضيين، وقد تستمر بالتعرض لمثل تلك التقلبات مستقبالً. 

عىل سبيل المثال، بلغ متوسط سعر سلة أوبك المرجعية السنوية )وهو متوسط مرجح ألسعار البرميل لمزيج البترول الذي تنتجه 

ًا في عام ٢٠١٩م. كما بلغ المتوسط السنوي لسعر سلة  ًا أمريكي ًا في عام ٢٠١٨م و٦٤.٠٤ دوالر ًا أمريكي دول أوبك( ما يقارب ٦٩.٧٨ دوالر

ًا بإجراءات أوبك وانخفاض  ا في أبريل ٢٠٢٠ م، مدفوع
ً
ا حاد

ً
ًا في عام ٢٠٢٠م، مما يعكس انخفاض ًا أمريكي أوبك المرجعية ٤١.٤٧ دوالر

الطلب بشكل كبير نتيجة لجائحة فيروس كورونا في عام ٢٠١٩م )" كوفيد-١٩ "( وانتعاش بطيء طوال الوقت في الفترة المتبقية من 

ًا في عام ٢٠٢١م. أما بالنسبة لسعر برميل النفط الخام  ًا أمريكي العام. وبلغ المتوسط السنوي لسعر سلة أوبك المرجعية ٦٩.٨٩ دوالر

ا من سلة أوبك 
ً
العربي الخفيف، وهو واحد من خمس درجات من النفط الخام الذي تنتجه المملكة العربية السعودية، ويشكل جزء

المرجعية؛ فقد تماشى مع تلك االتجاهات. ومن جهة أخرى، فقد أدى الصراع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا في عام ٢٠٢٢م إىل 

ًا في  ًا أمريكي زيادة في أسعار النفط والغاز، ونتيجة لذلك، فقد ارتفع متوسط السعر الشهري لسلة أوبك المرجعية إىل ١١٧.٧٢ دوالر

يونيو ٢٠٢٢م بينما استمرت أسعار النفط في التقلب بشكل كبير.

قام المصرف بزيادة صافي مخصصات انخفاض القيمة لخسائر االئتمان المتوقعة في عام ٢٠٢٠م، مما يعكس بشكل أساسي تأثير 

كوفيد-١٩ وصعوبة توقع آثاره المستقبلية. فعىل سبيل المثال، ساهم األثر اإلجمالي للتعديالت المختلفة المتعلقة بكوفيد-١٩ التي 

أجراها المصرف في خسائر ائتمانية متوقعة إضافية بقيمة ٦٠٨ مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠٢٠ م، علمًا بأن المصرف قام في ذلك 

العام بإجراء تعديالت عىل عوامل االقتصاد الكلي ومدى ترجيح التوقعات المستقبلية ذات الصلة بالخسائر االئتمانية المتوقعة. 

وإىل الحد الذي ال يمكن فيه تضمين بعض اآلثار بشكل كامل في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، واصلت اإلدارة اتخاذ قراراتها 

ا 
ً
ضمن مسبق

ُ
االئتمانية لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل النظر في المعلومات المالئمة المدعومة صحتها، والتي لم ت

في النماذج الكمية. خالل عام ٢٠٢١ م، قامت المجموعة بمراجعة سيناريو االحتماالت المستخدم لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ونتيجة لذلك، أقرت تراكبات بقيمة ٤٨٦ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

ًا عىل ملف مخاطر االئتمان للمجموعة، وقد يستمر ذلك األثر  ًا سلبي كما كان لكوفيد-١٩ عىل اقتصاد المملكة العربية السعودية أثر

. حيث تجري المجموعة اختبارات تحمل منتظمة لمحفظة تمويل العمالء بموجب أحداث متوقعة مختلفة الشدة من أجل 
ً
مستقبال

تحديد نقاط الضعف الرئيسة وقياس التأثيرات الناتجة عىل جودة األصول وأدائها. ومع ذلك، فإن أنشطة اختبار التحمل هذه ال 

ا ضد التأثيرات التي قد تتحقق من خالل الصدمات الخارجية وقد تحدث حاالت إخالل من قبل العمالء. حيث قد يكون 
ً
شكل ضمان

ُ
ت

لوقوع هذه األحداث والزيادة الجوهرية في خسائر التمويل أثر سلبي جوهري عىل المجموعة، السيما من خالل الزيادة في التمويل 

غير العامل للمجموعة وزيادة مخصصات خسائر التمويل وانخفاض الطلب عىل التمويل والخدمات المصرفية األخرى، والتي يمكن 

أن تؤثر بشكل سلبي عىل ربحية المجموعة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن أي تراجع مستمر في أسعار النفط في المستقبل يمكن أن يؤدي إىل تباطؤ كبير في اقتصاد المملكة العربية 

السعودية أو تعطيله وخصوًصا قطاعه المصرفي، مما قد يكون له أثر سلبي جوهري عىل المجموعة والسعر السوقي للصكوك. 

)ولمزيد من التفاصيل، نأمل االطالع عىل القسم " – المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعة والبيئة التنظيمية – يعتمد اقتصاد المملكة 
العربية السعودية بشكل كبير عىل عائدات النفط "أدناه(.

ً
 عىل المجموعة مستقبال

ً
ًا عىل المجموعة وقد يستمر في التأثير سلبا أثر كوفيد-١٩ سلب

تم اكتشاف كوفيد-١٩ ألول مرة في الصين في نهاية عام ٢٠١٩ م حيث انتشر بشكل سريع وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة 

عالمية في مارس ٢٠٢٠م.

وعىل إثره، فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، عدد من القيود عىل السفر وحرية 

 لالحتراز من فيروس كوفيد -١٩. أدت هذه التدابير إىل انخفاض كبير في النشاط االقتصادي في العديد من 
ً
تنقل األشخاص استجابة

البلدان في عام ٢٠٢٠م وفي أوقات أخرى من عام ٢٠٢١م. استمرت التدابير بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان؛ وال تزال العواقب 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية المستمرة والطويلة األجل لـكوفيد-١٩ عىل االقتصادات العالمية واإلقليمية غير مؤكدة إىل حد 

ا 
ً
كبير. وعىل الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد قامت بتوفير ما يكفي من اللقاحات لحوالي نسبة )٩٧.٣%( من السكان وفق

لرويترز في ١٥ يوليو ٢٠٢٢ م، ال يوجد وضوح حول استمرار حملة التطعيم في المملكة بالتقدم ويصعب التنبؤ بمستقبلها.
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كما كان لوباء كوفيد-١٩ تأثير كبير عىل معنويات االستثمار، مما أدى إىل تقلبات في أسواق رأس المال العالمية والتأثير عىل أسعار 

السلع األساسية. وأثرت القيود المفروضة عىل السفر والنقل العام، ومتطلبات بقاء الناس في منازلهم وممارسة التباعد االجتماعي، 

ا في االقتصاد العالمي. 
ً
ًا شديد واإلغالق المطول ألماكن العمل عىل التجارة ونقل البضائع، وأحدثت اضطراب

ًا عىل الطلب العالمي عىل  وقد أدى ذلك إىل انخفاض أسواق األسهم والسندات، مما أدى إىل ارتفاع مستويات البطالة، وأثر سلب

الناتج المحلي اإلجمالي  ًا عىل  العالمي، وأثرت سلب أثر سلبي جوهري عىل معدالت نمو االقتصادي  النفط وأسعاره. كما كان لها 

للمملكة في عام ٢٠٢٠م. عىل سبيل المثال، في تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر ٢٠٢١ م، قدر صندوق النقد الدولي 

أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي قد انخفض بنسبة )٣.١%( في عام ٢٠٢٠ م، وانخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

ر صندوق النقد الدولي 
ّ
للمملكة بنسبة )%٤.١( في العام نفسه )تجدر اإلشارة بأنه في تقرير آفاق االقتصاد العالمي في أبريل ٢٠٢٢م، قد

أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي نما بنسبة ٦.١ )%( في عام ٢٠٢١م، بينما نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة 

بنسبة )٣.٢%( في عام ٢٠٢١ م(.

األخرى  المالية  واألصول  للتمويل  القيمة  انخفاض  بزيادة صافي مخصص  المصرف  قام  كوفيد-١٩،   بشكل جزئي آلثار 
ً
واستجابة

بمقدار ٣٩٣.٤ مليون ريال سعودي )أي بنسبة )٢٢.٢%( في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م(.

وفي عام ٢٠٢٠ م، أجرت المجموعة بعض التعديالت عىل عوامل االقتصاد الكلي ومدى ترجيح التوقعات المستقبلية في حساب 

الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تعكس بشكل أساسي تأثير كوفيد-١٩ وصعوبة توقع آثاره المستقبلية. وإىل الحد الذي ال يمكن فيه 

تضمين بعض اآلثار بشكل كامل في نموذج حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة، وواصلت اإلدارة اتخاذ قراراتها االئتمانية المبنية 

ا 
ً
ضمن مسبق

ُ
عىل خبرة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل النظر في المعلومات المالئمة المدعومة صحتها، والتي لم ت

في النماذج الكمية. ونتيجة لذلك، أقرت اإلدارة في عام ٢٠٢٠م ما يقارب ٦٠٨ مليون ريال سعودي من التراكبات لتعكس المزيد من 

التدهور المحتمل لالئتمان. وتواصل المجموعة تقييم الوضع االقتصادي الكلي الحالي بما في ذلك تأثير الوباء.

ًا لعدم القدرة عىل توقع مدة اإلجراءات االحترازية والوقائية الحالية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع انتشار  ونظر

جائحة كوفيد-١٩، يصعب عىل المجموعة تحديد حجم ومدى التأثير المالي العام في هذه المرحلة. تدرك المجموعة كل من تحديات 

االقتصاد الجزئي والكلي التي طرحها كوفيد-١٩، والتي يمكن الشعور بآثارها لبعض الوقت، وتراقب عن كثب كل ما قد تتعرض له 

التحديات عىل مستوى دقيق. ويشمل ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف نظيرة وحماية  المجموعة نتيجة لتلك 

إضافية واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة هيكلة التمويل حسبما يلزم. كما قامت المجموعة 

بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة، وأجرت اختبارات تحمل إضافية، وأخذت 

بعين اعتبارها ممارسات إضافية إلدارة المخاطر، وبدأت في مراجعة تركزات تعرضها للمخاطر إلدارة أي تعطل محتمل في األعمال 

بسبب وباء كوفيد-١٩.

ومع ذلك، فقد تستمر جائحة كوفيد-١٩ وآثارها لفترة طويلة من الزمن، ويمكن أن تؤدي إىل تقلبات كبيرة ومستمرة في السوق، 

وتعليق وإغالق تداول العمالت، وانخفاض في األسواق المالية العالمية، وارتفاع معدالت التخلف عن السداد، وتراجع اقتصادي 

كبير أو الركود من بين نتائج أخرى. يمكن ألي من العوامل السابقة أو جميعها أن تضعف قدرة المجموعة عىل الحفاظ عىل المعايير 

ًا عىل قيمة وسيولة استثمارات المجموعة، وتؤثر  التشغيلية وقد تعطل عمليات عمالء المجموعة ومقدمي الخدمات، وتؤثر سلب

ًا عىل أداء المجموعة وأي استثمار في الصكوك. سيعتمد مدى تأثير كوفيد-١٩ عىل أعمال المجموعة عىل التطورات المستقبلية،  سلب

وهي غير مؤكدة إىل حد كبير وال يمكن التنبؤ بها.
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إذا  العالم في عام ٢٠٢٢م، ال سيما  النشاط االقتصادي عىل مستوى  وفي حال استمر تفشي كوفيد-١٩ في إحداث اضطراب في 

ظهرت سالالت جديدة مقاومة للقاحات )مثل متحور اوميكرون الذي تم تحديده في أواخر عام ٢٠٢١م(، فقد يكون هناك تأثير سلبي 

ا تأثير سلبي عىل دخل المجموعة بسبب انخفاض حجم اإلقراض والمعامالت 
ً
عىل األصول المالية للمجموعة. قد يكون هناك أيض

األصول  ًا عىل  يؤثر سلب قد  الذي  االئتماني  التصنيف  انتقال  األخرى  المحتملة  المخاطر  االئتمان. تشمل  ارتفاع خسائر  واحتمال 

المرجحة بالمخاطر للمجموعة ووضع رأس المال، وضغوط السيولة المحتملة بسبب، من بين عوامل أخرى، لزيادة سحب العمالء 

وسحب الودائع، عىل الرغم من المبادرات الهامة التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية في مختلف وضعت البلدان في مكان 

 عىل إجمالي دخل المجموعة 
ً
 يمكن أن تؤثر سلبا

ً
لدعم التمويل والسيولة. باإلضافة إىل ذلك، فإن معدالت الفائدة المنخفضة عالميا

من التمويل واالستثمار.

تعمل المجموعة في منطقة تخضع لمخاوف سياسية وأمنية مستمرة

اضطرابات  ظهرت  م،   ٢٠١١ عام  فمنذ  واألمنية.  الجيوسياسية  المخاطر  من  لعدد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  تخضع 

سياسية واجتماعية كبيرة في عدد من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ بما في ذلك تونس والجزائر ومصر وليبيا 

والبحرين والكويت ولبنان واألردن والعراق واليمن وسوريا. تراوحت هذه االضطرابات من المظاهرات العامة إىل الصراع المسلح 

والحرب األهلية والتدخل العسكري األجنبي واإلطاحة بالقيادة الحالية.

الدولي، بعمل  المجتمع  العربية السعودية وبدعم من  المملكة  الدول في مارس ٢٠١٥م، بقيادة  باإلضافة إىل ذلك، بدأ تحالف من 

عسكري ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ولم يتم حل النزاع في اليمن بالكامل حتى اآلن إذ تستمر العمليات العسكرية عىل 

نطاق محدود. تعرضت المملكة منذ عام ٢٠١٧م في عدة مناسبات الستهداف بصواريخ باليستية أطلقها المتمردون الحوثيون في 

اليمن، وبينما تم اعتراض غالبية هذه الهجمات الصاروخية بنجاح من قبل أنظمة الدفاع السعودية، فال يوجد ما يضمن عدم استمرار 

أو عدم تصعيد الصراع في اليمن. كما تعرضت مصفاة بقيق ومنشأة خريص النفطية في سبتمبر ٢٠١٩م إىل عمل تخريبي كبير 

أدى إىل انقطاع مؤقت في إنتاج النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن العمل 

التخريبي عىل الرغم من عدم التحقق من هذا االدعاء والطعن فيه.

كما شهدت المملكة العربية السعودية هجمات إرهابية عرضية أخرى في السنوات األخيرة، بما في ذلك الحوادث في جدة والمدينة 

المنورة والقطيف في يوليو ٢٠١٦م، وتخريب ناقلة النفط وضربات الطائرات بدون طيار عىل خط أنابيب النفط الخام في مايو ٢٠١٩ 

م، وهو انفجار ناجم عن قذيفة تسببت في حريق في خزان وقود في محطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية 

في شمال جدة في نوفمبر ٢٠٢٠م، وهجمات مقذوفة في ديسمبر ٢٠٢١م في جيزان، وفي مارس ٢٠٢١ هجومًا بطائرة بدون طيار عىل 

مصفاة أرامكو السعودية في الرياض.

وأعلنت الواليات المتحدة انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة بين األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة باإلضافة إىل ألمانيا وإيران التي تم التوصل إليها في يوليو ٢٠١٥م، مع إعادة فرض العقوبات األمريكية األولية عىل النظام 

اإليراني. وفي يناير ٢٠٢٠م، نفذت الواليات المتحدة ضربة عسكرية قتلت أحد كبار القادة العسكريين اإليرانيين، مما أدى إىل ضربات 

إيرانية انتقامية عىل قاعدة أمريكية في العراق. إن أي استمرار أو زيادة في التوترات الدولية أو اإلقليمية فيما يتعلق بإيران، بما في 

ذلك المزيد من الهجمات أو االستيالء عىل ناقالت النفط التي تعطل التجارة الدولية، أو أي إعاقة للتدفق التجاري عبر مضيق هرمز، 

أو أي صراع عسكري، يمكن أن يكون لها تأثير مزعزع لالستقرار عىل منطقة الخليج بما في ذلك المملكة وقدرتها عىل تصدير النفط.

وقد تسببت هذه المواقف في اضطراب كبير في اقتصادات البلدان المتضررة، وأدت إىل زيادة عدم اليقين السياسي في جميع 

أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وكان لها تأثير مزعزع الستقرار أسعار النفط والغاز. وال يوجد ما يؤكد عدم تصعيد 

ًا في  المتطرفين أو الجماعات اإلرهابية ألنشطة العنف في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أو أن أي حكومات مستقرة حالي

 ألنه من غير 
ً
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ستنجح في الحفاظ عىل المستويات السائدة للنظام المحلي واالستقرار. ونظرا

الممكن بشكل عام التنبؤ بوقوع األحداث أو الظروف أو تأثيرها، مثل الحرب أو األعمال العدائية أو الخالفات الدبلوماسية، فال يوجد 

ًا عىل الحفاظ عىل التشغيل المربح ألعماله عند وقوع أحداث سياسية معاكسة أو الظروف التي  ما يضمن بأن المصرف سيكون قادر

تؤثر عىل منطقة الشرق األوسط بشكل عام.
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ًا بالتطورات السياسية  كما يجب عىل المستثمرين المحتملين أن يأخذوا باالعتبار أن أعمال المجموعة وأدائها المالي قد يتأثران سلب

أو االقتصادية أو ذات الصلة خارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بسبب العالقات المتداخلة داخل األسواق المالية العالمية، 

وال يوجد ما يؤكد أن حكومات البلدان التي تتعرض لها المجموعة بشكل خاص لن تنفذ سياسات أو لوائح مالية أو نقدية مقيدة، 

بما في ذلك التغييرات فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتفسيرات القانونية الجديدة لألنظمة الحالية، والتي يمكن أن يكون ألي منها أثر 

سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات.

تتعرض المجموعة لمخاطر ائتمان المقترضين واألطراف النظيرة األخرى بسبب أنشطتها التمويلية واالستثمارية، والتي قد تؤدي 

إىل خسائر مادية في الفترات المستقبلية

ترتكز مخاطر االئتمان الناشئة عن التغيرات السلبية في جودة االئتمان وإمكانية استرداد التمويل واألوراق المالية والمبالغ المستحقة 

تنشأ  أن  ويمكن  واالستثمارية.  التمويلية  أنشطتها  المجموعة؛ السيما في  أعمال  واسعة من  النظيرة في مجموعة  األطراف  من 

مخاطر االئتمان كذلك نتيجة للتدهور العام في الظروف االقتصادية المحلية أو العالمية، أو من المخاطر النظامية في األنظمة المالية 

التي تعمل فيها المجموعة. وعىل وجه الخصوص، تتعرض المجموعة لمخاطر عدم وفاء األطراف النظيرة بالتزاماتهم فيما يتعلق 

بالتمويل المقدم من قبل المجموعة واحتمالية عدم كفاية الضمانات -إن وجدت- التي تؤمن التمويل المقدم من المجموعة، ويمكن 

لكل منها:

التأثير عىل قابلية استرداد وقيمة أصول المجموعة. 	

وزيادة في التمويل غير العامل. 	

وتتطلب زيادة في مخصصات المجموعة النخفاض قيمة التمويل واألصول المالية األخرى. 	

العامل ٣,٠٢٤.٨  التمويل غير  تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، بلغ صافي تمويل المجموعة ٥١٩,٧٠٠.٧ مليون ريال سعودي، وبلغ  أنه في  كما 

مليون ريال سعودي، وبلغ مخصص انخفاض قيمة التمويل ٨,٨٦١.٢ مليون ريال سعودي. وبلغت نسبة تغطية التمويل غير العامل 

للمجموعة )محسوبة بقسمة مخصص انخفاض التمويل عىل التمويل غير العامل( نسبة )٢٩٣%( في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، وبلغت نسبة 

التمويل غير العامل للمجموعة )محسوبة بقسمة التمويل غير العامل عىل إجمالي التمويل( نسبة )٠.٥٧%( في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م.

ا لقواعد وإرشادات المعيار الدولي رقم ٩ للتقارير المالية لتغطية الديون المعدومة 
ً
تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة وفق

لسياسة  ا 
ً
وفق االئتمانية  والتعرضات  المجموعة  محفظة  إدارة  وتتم  القيمة،  منخفضة  واالستثمارات  تحصيلها  في  والمشكوك 

االقتصادية  للتطورات  نتيجة  السعودي. ومع ذلك،  المركزي  البنك  التي وضعها  العمالء  إقراض  الصلة وتصنيفات  االئتمان ذات 

والسياسية السلبية في السنوات األخيرة )بما في ذلك تأثير كوفيد-١٩ منذ أوائل عام ٢٠٢٠م(، والتغيرات السلبية في مستويات ثقة 

المستهلك، وانخفاض اإلنفاق االستهالكي، ومستويات السيولة المتقلبة، وزيادة معدالت اإلفالس، من بين عوامل أخرى، فإن قدرة 

بعض عمالء المجموعة واألطراف المقابلة عىل سداد تمويلهم أو التزاماتهم األخرى قد تأثرت بشكل سلبي، وقد يستمر هذا األثر 

.
ً
السلبي مستقبال

وفي حال واجهت المجموعة مستوى أعىل من حاالت تخلف العمالء عن السداد وثبت أن مخصصاتها غير كافية ألي سبب، بما في 

ذلك بسبب مزيد من االنكماش االقتصادي أو فشل كبير في سياسات وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان، فقد يكون لذلك أثر سلبي 

جوهري عىل أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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أنواع  قد ال تكون الضمانات المقدمة لصالح المجموعة كافية لتغطية جميع الخسائر وقد تواجه المجموعة صعوبة في تطبيق 

معينة من الضمانات.

يخضع رهن األصول )مثل محافظ األسهم واألصول العقارية( للحصول عىل تمويل مصرفي لقيود معينة بموجب أنظمة ولوائح 

المملكة العربية السعودية. وعىل وجه الخصوص وفي بعض الحاالت، قد ال يتم التنفيذ عىل هذا الضمان دون أمر أو حكم قضائي، 

الوقت  يؤثر  وقد  عليها،  للتنفيذ  المجموعة  تسعى  بينما  الوقت  بمرور  الضمانات  هذه  من  أي  قيمة  تنخفض  قد  لذلك،  ا 
ً
ووفق

والتكاليف المرتبطة بالتنفيذ عىل الضمانات بشكل سلبي عىل قدرة المجموعة عىل استرداد خسائرها التمويلية بشكل كامل.

يتركز تمويل المجموعة وصافيها ومحفظة األوراق المالية االستثمارية وودائع العمالء في المملكة العربية السعودية

المحافظ  إجمالي هذه  بلغ  وقد  المملكة.  في   
ً
فيها جغرافيا واستثماراتها  المالية  أوراقها  المجموعة وصافي  تمويل  تتركز محفظة 

تمويل  صافي  من   )%٩٧.٧( ونسبة  المجموعة،  أصول  إجمالي  من   )%٨٤.٧( نسبة  أو  سعودي  ريال  مليون   ٥٢٨,٢١٩.٨ مجتمعة 

المجموعة، ونسبة )٩١.٢%( من استثماراتها الصافية في المملكة العربية السعودية، وذلك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

كما بلغ إجمالي ودائع عمالء المجموعة ٥١٢,٠٧٢.٢ مليون ريال سعودي أو نسبة )٩٢%( من إجمالي مطلوباتها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، 

 بأنه يتم تحصيل عىل هذه الودائع بشكل أساسي من المملكة العربية السعودية.
ً
علما

 عىل ذلك، فإن أي تدهور في الظروف االقتصادية العامة في المملكة العربية السعودية أو أي فشل من قبل المجموعة في إدارة 
ً
وبناء

ًا.  تركزات المخاطر الجغرافية بشكل فعال يمكن أن يكون له أثر سلبي أكبر عىل أعمال المجموعة أكثر من تأثير المصرف األكثر تنوع

)ولمزيد من التفاصيل، الرجاء االطالع عىل القسم "- تقع عمليات وأصول المجموعة بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية، 
وبالتالي، تتعرض المجموعة لظروف اقتصادية عامة في المملكة العربية السعودية " أعاله و "- تعمل المجموعة في منطقة تخضع 

لمخاوف سياسية وأمنية مستمرة " أعاله(.

لدى المجموعة تركزات كبيرة فيما يتعلق بالعمالء والقطاعات

بلغ التمويل االستهالكي ٣٦٩,٧٨٧.١ مليون ريال سعودي بنسبة )٨٠.٥%( من صافي تمويل المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. أما 

فيما يتعلق بالنسبة المتبقية البالغة )١٩,٥%( من صافي تمويل المجموعة، فإن ٣٢,٦١٠.١ مليون ريال سعودي أو نسبة )٧.١%( من 

صافي تمويل المجموعة تم تقديمه لمنشآت عاملة في القطاع الصناعي، بينما تم تقديم ٣٢,٤٠٤.٢ مليون ريال سعودي أو نسبة 

ًا والخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى الحياة غير منخفضة القيمة االئتمانية( إىل  )٧.١%( من صافي تمويل المجموعة قبل ١٢ شهر
الكيانات العاملة في القطاع التجاري.

ضمن محافظها التمويلية واالستثمارية في األوراق المالية، بلغت نسبة مخاطر تعرض المجموعة للحكومة والجهات شبه الحكومية 

)١٤.٩%( من صافي تمويلها، ونسبة)٨٠.١%( من صافي استثماراتها، وذلك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. يعتمد الوضع المالي  نسبة 

والربحية المستمرة للكيانات التي تسيطر عليها الحكومة أو الكيانات المرتبطة بالحكومة إىل حد كبير عىل اإلنفاق الحكومي وغيره 

من العوامل السياسية. وعليه، تتعرض المجموعة للتغيرات في اإلنفاق الحكومي والعوامل السياسية وتأثير هذه التغيرات عىل 

مستوى النشاط االقتصادي في المملكة العربية السعودية، وبالتالي عىل عمالء المجموعة المرتبطين بالحكومة، والذين ليس لديها 

سيطرة عليهم. وعليه، فقد يكون لعدم قدرة المجموعة في توقع أو تقييم أي من تلك التغيرات بشكل صحيح أثر سلبي عىل أعمالها 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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إن التركزات في محفظة قروض الشركات أو الذمم المدينة التمويلية للمجموعة تعرضها لمخاطر التخلف عن السداد من جانب أكبر 

المقترضين، إضافة إىل مخاطر التعرض لقطاعات صناعية معينة ومخاطر سحب أي ودائع كبيرة. وتبيّن محفظة القروض والذمم 

المدينة للمجموعة تركزات العمالء والقطاعات.

نتيجة لذلك، فقد تضطر المجموعة إىل تكوين مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة إضافية وقد تعاني من انخفاض في إجمالي دخل 

التمويل واالستثمار نتيجة ألي ضعف جوهري في جودة االئتمان، أو تعثر من قبل أي واحد أو أكثر من األطراف التمويلية الكبيرة 

ًا عىل أي من القطاعات التي تتعرض المجموعة لمخاطرها بشكل كبير.  للمجموعة أو مصدري أدوات الدين، أو أي عوامل تؤثر سلب

وتشمل العوامل الخاصة بالقطاعات ما يلي:

ً عىل قدرة عمالء  	 انخفاض مستويات النمو االقتصادي أو آثار الركود في المملكة العربية السعودية، والتي يمكن أن تؤثر سلبا

دخل  تقيد  أخرى  عوامل  أو  البطالة  من  متزايدة  بمستويات  اقترنت  إذا  خصوًصا  تمويلهم،  سداد  عىل  األفراد  من  المجموعة 

المستهلك.

وشبه  	 الحكومية  الجهات  من  المجموعة  مقترضين  سيولة  من  تقلل  أن  يمكن  والتي  السائدة  المنخفضة  والغاز  النفط  أسعار 

قدم منتجات وخدمات لهذا القطاع.
ُ
الحكومية، خصوًصا تلك الجهات العاملة في قطاع النفط والغاز أو التي ت

انخفاض كبير في قيمة العقارات مما قد يضعف الجودة االئتمانية لمقترضي المجموعة العاملين في قطاع البناء والعقارات،  	

ا من قيمة الضمانات العقارية التي تحتفظ بها المجموعة. ويمكن أن يقلل أيضً

كما أن لدى المجموعة تركز عالي في الودائع من العمالء المؤسسيين الكبار. وعليه، فإن سحب أو عدم تجديد لودائع عمالء المجموعة 

من قبل أي واحد أو أكثر من كبار المودعين )بما في ذلك المودعين المرتبطين بالحكومة( قد يتطلب من المجموعة الحصول عىل 

تمويل بديل من مصادر أخرى قد ال تكون متاحة بسهولة أو قد تكون مكلفة بشكل كبير، مما قد يقلل هوامش أرباح المجموعة 

ًا عىل دخلها التشغيلي وربحيتها. )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء االطالع عىل القسم "- المجموعة معرضة لخطر عدم توفر  ويؤثر سلب

السيولة بسهولة " أدناه(.

لدى المجموعة التزامات ائتمانية محتملة وتعهدات متعلقة باالئتمان والتي قد تؤدي إىل خسائر محتملة

التي يتم تسجيلها  كجزء من أعمالها المصرفية االعتيادية، تقوم المجموعة بإصدار خطابات الضمان وخطابات االعتماد والقبول 

خارج الميزانية العامة للمجموعة حتى تاريخ تمويلها أو إلغاؤها. باإلضافة إىل ذلك، تقدم المجموعة التزامات غير قابلة لإللغاء لمنح 

االئتمان لعمالئها، وعىل الرغم من أن هذه االلتزامات مشروطة، إال أنها مع ذلك تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والسيولة. وكما 

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، كان لدى المجموعة ٣٠,٧٨٨.٦ مليون ريال سعودي من االلتزامات الطارئة وااللتزامات القائمة، أي ما يعادل نسبة 

)٥.٦%( من التزاماتها والتزاماتها التمويلية والصافية والطارئة مجتمعة.

ًا لذلك، قد  وعىل الرغم من أن المجموعة تتوقع أنه سيحقق جزء فقط من التزاماتها فيما يتعلق بهذه التعهدات وتمويلها بنفسها تبع

تحتاج المجموعة إىل سداد مدفوعات فيما يتعلق بجزء أكبر من هذه االلتزامات؛ السيما في الحاالت التي يكون فيها تدهور عام في 

ًا، والذي  ظروف السوق، حيث قد يؤدي ذلك إىل حاجة المجموعة إىل الحصول عىل تمويل إضافي في غضون مهلة قصيرة نسبي

ًا عىل دخلها التشغيلي  ًا بسهولة أو قد يكون أكثر تكلفة بشكل كبير، مما قد يقلل هوامش المجموعة ويؤثر سلب قد ال يكون متاح

وربحيتها.
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ًا باألوضاع اإليجابية الفعلية أو المتوقعة للمؤسسات المالية األخرى واألطراف النظيرة يمكن أن تتأثر المجموعة سلب

 خالل األزمة المالية العالمية من ٢٠٠٨م إىل ٢٠١٠م، فإن المجموعة 
ً
ًا للترابط العالي بين المؤسسات المالية الذي أصبح أكثر وضوحا نظر

معرضة لخطر تدهور األوضاع التجارية والمالية الفعلية أو المتوقعة للمؤسسات المالية األخرى. ويمكن أن يؤدي تعثر أي مؤسسة 

في قطاع الخدمات المالية إىل خسائر كبيرة، بما في ذلك حاالت إخالل من قبل مؤسسات أخرى. وكما حدث في عامي ٢٠٠٨م 

و ٢٠٠٩م، فإن المخاوف بشأن وضع مؤسسة ما أو إخاللها قد يؤدي إىل مشاكل سيولة كبيرة أو خسائر أو حاالت إخالل من قبل 

التجارة  ا نتيجة االئتمان أو 
ً
ارتباطًا وثيق المالية يرتبط  التجاري والمالي للعديد من المؤسسات  ًا ألن الوضع  مؤسسات أخرى نظر

المثارة حوله قد  التساؤالت  أو  المقابل  للطرف  االئتمانية  القدرة  الملحوظ في  النقص  أن  العالقات. كما  المقاصة وغيرها من  أو 

يؤدي إىل مشاكل سيولة عىل مستوى السوق وخسائر أو حاالت إخالل من قبل المجموعة أو غيرها المؤسسات األخرى. إن هذه 

ًا باسم "المخاطر النظامية"، قد تؤثر بشكل سلبي عىل الوسطاء الماليين اآلخرين كوكاالت المقاصة،  المخاطر، والتي يشار إليها غالب

وغرف المقاصة، وشركات األوراق المالية واألسواق المالية التي تتعامل معها المجموعة بشكل يومي. كما يمكن أن يكون للمخاطر 

النظامية، في حالة تحققها، أثر سلبي جوهري عىل قدرة المجموعة في الحصول عىل تمويل جديد وعىل أعمالها بشكل عام.

تتعرض المجموعة لمخاطر عدم توفر السيولة بشكل دائم وفوري

تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق بعدم قدرتها عىل الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك التزامات التمويل، عندما تصبح تلك االلتزامات 

 للوفاء بالتزاماتها 
ٍ
مستحقة نتيجة عدم التطابق بين أصولها وخصومها. وفي حال كان التدفق النقدي للمجموعة من عملياتها غير كاف

التعاقدية والطارئة قصيرة ومتوسطة األجل عند استحقاقها، فقد تواجه المجموعة مشاكل في السيولة حتى إذا استمرت في استالم 

ودائع عمالء جدد وعائدات جديدة من التمويل أو تدفقات اإليرادات المستقبلية. كما يمكن أن ينشأ عدم تطابق السيولة هذا إذا 

كان هناك تدفق غير متوقع لودائع العمالء، أو إذا كان هناك انخفاض جوهري في قيمة محفظة األوراق المالية التي يمكن تسييلها 

للمجموعة أو إذا كانت المجموعة غير قادرة عىل الحصول عىل تمويل قصير األجل أو بيع األصول لسد أي فجوات في التمويل. إن 

هذه المخاطر متأصلة في العمليات المصرفية ويمكن زيادتها من خالل عدد من العوامل المؤسسية الخاصة، بما في ذلك االعتماد 

المفرط عىل مصدر معين للتمويل )بما في ذلك، عىل سبيل المثال، ودائع العمالء تحت الطلب أو التمويل قصير األجل واللحظي(، 

والتغيرات في التصنيفات االئتمانية أو ظواهر السوق ككل مثل اضطراب السوق والكوارث الكبرى. شهدت أسواق االئتمان في 

ا في السيولة في الربع األخير من عام ٢٠٠٨م والنصف األول من عام ٢٠٠٩م، واستمرت المؤسسات 
ً
ا حاد

ً
جميع أنحاء العالم انخفاض

المالية منذ ذلك الحين في مواجهة فترات انخفاض السيولة.

كما زاد إدراك مخاطر الطرف النظير بين البنوك بشكل كبير منذ الربع األخير من عام ٢٠٠٨ م، مما أدى في بعض األحيان إىل انخفاض 

بعض المصادر التقليدية للسيولة، مثل أسواق األوراق المالية ذات الدخل الثابت، ومبيعات األصول، واسترداد االستثمارات. قد 

ًا فقط بتكلفة أعىل وال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن  ا أو متاح
ً
يكون وصول المجموعة إىل هذه المصادر التقليدية للسيولة مقيد

الحكومة ستقدم أي دعم للقطاع المصرفي السعودي في المستقبل. ولمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع عىل القسم "- ال توجد 

ضمانات من طرف ثالث أو تأكيدات أخرى للدعم الحكومي " أدناه.

 إىل ذلك، قد يحد عدم اليقين أو التقلبات في أسواق رأس المال واالئتمان من قدرة المجموعة عىل إعادة تمويل المطلوبات 
ً
إضافة

المستحقة بتمويل طويل األجل أو قد يزيد التكلفة التي تتحملها المجموعة للحصول عىل هذا التمويل، حيث إن حصول المجموعة 

عىل أي تمويل إضافي قد تحتاجه يعتمد عىل مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ظروف السوق، وتوافر االئتمان بشكل عام 

والمقترضين في قطاع الخدمات المالية عىل وجه التحديد، والوضع المالي للمجموعة، والتصنيفات االئتمانية والقدرة االئتمانية.
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وتفي المجموعة بجزء كبير من متطلباتها التمويلية من خالل مصادر تمويل قصيرة األجل، والتي تتمثل بشكل أساسي في شكل 

ا للتمويل ؛ ومع ذلك، فإن توافر ودائع العمالء تحت الطلب 
ً
ًا ثابت ودائع تحت الطلب للعمالء. في الماضي، كانت ودائع العمالء مصدر

يخضع للتقلبات بسبب عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، بما في ذلك احتمال فقدان ثقة المستهلك والضغوط التنافسية، 

ممّا قد يؤدي إىل تدفق كبير للودائع في غضون فترة زمنية قصيرة أو قد يتسبب في زيادة العائد المدفوع من قبل المجموعة عىل 

ودائعها للتأكد من احتفاظها بودائع كافية. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، فإن نسبة )٧٣.٢%( من ودائع عمالء المجموعة لم يكن لها تاريخ 

 عىل تحليل السلوك التاريخي، كما 
ً
استحقاق ثابت عىل الرغم من أن تلك الودائع كانت ثابتة بطبيعتها ومصدر ثابت للتمويل بناء

ًا عند الطلب. باإلضافة إىل  هو معتاد في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فيتم سداد تلك الودائع فعلي

ذلك، فإن نسبة )١٤.٦%( من ودائع عمالء المجموعة من المقرر أن تستحق في غضون ثالثة أشهر، بينما توجد نسبة )١١%( من ودائع 

عمالء المجموعة من المقرر أن تستحق بين فترة تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة واحدة. وقد تواجه المجموعة تسرب في الودائع في 

األوقات التي تكون فيها السيولة محدودة بشكل عام في المملكة العربية السعودية أو عندما يواجه كبار المودعين متطلبات سيولة 

قصيرة أو طويلة األجل. وعىل وجه الخصوص، فإن كبار المودعين لدى المجموعة )بما في ذلك المودعين من الجهات الحكومية 

والشبه حكومية( قد يسحبون ودائعهم بشكل كامل أو جزئي في حال تعرض أسعار النفط والغاز العالمية النخفاض حاد أو استمرارها 

باالنخفاض لفترة طويلة.

وعىل الرغم من أن المصرف قد تمكن من الوصول إىل أسواق التمويل الشاملة عبر القروض الثنائية أو المشتركة وأسواق السندات 

الدولية، وذلك لتنويع مصادر تمويله وزيادة آجال استحقاقها، إال أن هذه القروض لم تكن كافية لسد فجوات استحقاق األصول 

والمطلوبات التعاقدية.

ًا وتعتمد المجموعة عىل ودائع كبيرة معينة من مجموعة محدودة من العمالء.  باإلضافة إىل ذلك، فإن ودائع المجموعة متركزة جغرافي

)ولمزيد من التفاصيل، الرجاء االطالع عىل القسم "- يتركز تمويل المجموعة وصافيها ومحفظة األوراق المالية االستثمارية وودائع 
العمالء في المملكة العربية السعودية " أعاله و "- لدى المجموعة تركيزات كبيرة من العمالء والقطاع " أعاله(.

وفي حال عدم تمكن جزء كبير من مودعي المجموعة أو أي من كبار المودعين لديها في ترحيل الودائع قصيرة األجل عند استحقاقها 

أو قيامهم بسحب ودائعهم تحت الطلب؛ فقد يتأثر مركز السيولة والمركز المالي للمجموعة بشكل سلبي، وقد تضطر نتيجة لذلك 

إبرام  أو  التمويل  لتلبية متطلبات  بيع بعض أصولها  أو قد تضطر إىل  أكثر تكلفة  للتمويل من مصادر  للسعي وراء مصادر أخرى 

عمليات بيع وإعادة شراء أو تورق بشأن تلك األصول، علمًا بأنه ال يمكن ضمان قدرة المجموعة في الحصول عىل تمويل إضافي 

عند االقتضاء أو بأسعار ال تؤثر عىل قدرتها عىل المنافسة بشكل فعال، وستتكبد المجموعة خسائر جوهرية في حال اضطرارها لبيع 

أي من أصولها لتلبية متطلبات التمويل الخاصة بها، فقد تعاني الخسائر المادية نتيجة لذلك.

وفي أسوأ األحوال، عند عدم قدرة المجموعة عىل إعادة تمويل أو استبدال هذه الودائع بمصادر تمويل بديلة لتلبية احتياجاتها من 

 أكان ذلك من خالل الودائع، واألسواق البينية، وأسواق رأس المال الدولية أو من خالل بيع األصول(، فقد يكون لذلك 
ً
السيولة )سواء

أثر سلبي جوهري عىل أعمالها بشكل عام ويمكن أو يؤدي إىل إفالسها بشكل محتمل.

ًا بمخاطر السوق قد تتأثر المجموعة سلب

ًا بمخاطر السوق الخارجة عن سيطرتها، بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، التقلبات في المعدالت  قد تتأثر المجموعة سلب

األساسية  المعدالت  الزيادة في  تؤدي  وقد  العمالت.  وأسعار صرف  السلع،  أو  المالية،  األوراق  وأسعار  الفائدة،  األساسية ألسعار 

ألسعار الفائدة -عىل وجه التحديد- بشكل عام إىل انخفاض في قيمة تمويل الدخل الثابت واألوراق المالية للمجموعة، وقد تزيد 

ا إىل فجوة في التسعير بين أصول 
ً
ا من تكاليف تمويلها. كما قد تؤدي التقلبات في المعدالت األساسية ألسعار الفائدة أيض

ً
أيض

وخصوم المجموعة التي تكون عرضة للتأثر بأسعار الفائدة. كما تتأثر المعدالت األساسية ألسعار الفائدة بالعديد من العوامل الخارجة 

عن سيطرة المجموعة؛ ومن تلك العوامل سياسات البنوك المركزية كالبنك المركزي السعودي، واالحتياطي الفيدرالي األمريكي، 

 من العوامل السياسية والظروف االقتصادية المحلية والدولية.
ٍّ
 إىل كل

ً
إضاقة
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كما قد تؤثر التغييرات في مستويات المعدالت األساسية ألسعار الفائدة عىل التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة )من خالل 

ا في أسعار 
ً
ًا عىل الهامش المحقق بين أنشطة التمويل واالستثمار للمجموعة وتكاليف التمويل(، وتؤثر التغيرات أيض التأثير سلب

الصكوك وحقوق الملكية والسلع عىل قيم استثمارات المجموعة في األوراق المالية.

وبالرغم من أن مراقبة المجموعة لمعدالت الربح والتكلفة فيما يتعلق بأصولها وخصومها وسعيها لمطابقة أوضاع مراكزها المرتبطة 

لألرباح  المدرة  بأصولها  الخاصة  المعدالت  بين  التطابق  عدم  إىل  تؤدي  قد  األسعار  تحركات  أن  إال  التكاليف؛  ومعدالت  باألرباح 

 أن المجموعة 
ً
ًا عىل صافي دخل التمويل واالستثمار للمجموعة. خاصة والخصوم المرتبطة بالتكاليف، والتي بدورها قد تؤثر سلب

تقدم التمويل االستهالكي والتمويل العقاري عىل أساس معدل ربح ثابت عىل مدى فترة التمويل مقدمًا )والتي كانت لمدة ٤٣ 

 تمويلها قصير األجل 
ً
ًا للتمويل العقاري كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م (. إن تمويل المجموعة، وخاصة ًا للتمويل الشخصي و٢١٥ شهر شهر

أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات التي تطرأ عىل ظروف السوق )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء االطالع عىل القسم "- المجموعة معرضة 

لمخاطر عدم توفر السيولة دائمًا " أعاله(. وفي حيال زيادة تكلفة تمويل المجموعة وعدم قدرتها عىل تمرير التكاليف المتزايدة إىل كل 

 أكان ذلك بسبب يعود للسوق، أو الظروف التنافسية، 
ً
عمالئها الممولين أو جزء كبير منهم في وقت مناسب أو عىل اإلطالق سواء

أو غيرها من الظروف؛ فقد يكون لذلك أثر سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة، أو نتائج عملياتها، أو مركزها المالي، أو توقعاتها 

المستقبلية.

كما أن المجموعة عرضة لتأثيرات التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية عىل مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. وتتضمن هذه 

 إىل احتمالية 
ً
المخاطر احتمال تغير قيمة أصل أو خصم لعملة أجنبية بسبب التغيرات الحاصلة عىل أسعار صرف العمالت، إضافة

 للحركة المعاكسة في أسعار الصرف. وتسعى المجموعة 
ً
اضطرار المجموعة إىل إغالق أي مركز مفتوح لعملة أجنبية بخسارة نتيجة

البنك المركزي السعودي.  إىل مطابقة عمالت أصولها وخصومها وتحتفظ بمراكز العمالت المفتوحة ضمن الحدود التي وضعها 

ا لما سبق، أو في حال عدم 
ً
وعليه، فقد تتعرض المجموعة لتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في حال عدم تحوطها وفق

كفاية إجراءات التحوط المتخذة من قبلها لحمايتها من هذه المخاطر.

وكجزء من أعمالها، تبرم المجموعة عقود مشتقات كاتفاقيات الصرف األجنبي اإلسالمية؛ ألغراض إدارة مخاطر الصرف األجنبي، 

ا منتجات تحوط مشتقة لعمالئها. وكما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، بلغت قيمة عقود المشتقات للمجموعة ٣٢,١٩٥.٧ مليون ريال 
ً
وتقدم أيض

سعودي، وبلغ صافي القيمة العادلة ٦٩٩.٥ مليون ريال سعودي. وال يوجد ما يضمن نجاح عقود المشتقات الخاصة بالمجموعة في 

التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة، وأسعار الصرف األجنبي، أو ما يضمن عدم تكبد المجموعة لخسائر كبيرة في عقود المشتقات 

الخاصة بها من وقت آلخر.

قد تؤثر التحركات العكسية في المعدالت األساسية ألسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية بشكل سلبي عىل اإليرادات، 

والمركز المالي الخاص بكل من مودعي المجموعة، ومقترضيها، وغيرهم من األطراف النظيرة لها، والذي بدوره قد يؤثر في نهاية 

المطاف عىل قاعدة ودائع المجموعة وجودة تعرضها االئتماني لبعض المقترضين وغيرهم من األطراف النظيرة؛ وال يوجد ما يضمن 

قدرة المجموعة عىل حماية نفسها من أي آثار سلبية إلعادة تقييم العملة أو التقلبات المستقبلية في المعدالت األساسية ألسعار 

الفائدة أو أسعار صرف العمالت أو أي تغيرات جوهرية في أسعار أوراقها المالية.

َّفة أو غير متوقعة إن سياسات وأنظمة وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة قد تجعلها عرضة لمخاطر غير معر

االئتمانية،  المخاطر  جميع  من  لحمايتها  للمجموعة  الداخلية  الرقابة  وإجراءات  وسياسات  المخاطر  إدارة  كفاية  ضمان  يمكن  ال 

والتشغيلية، وتلك المتعلقة بالسيولة وغيرها من المخاطر األخرى. كما ال يمكن ضمان كفاية أنظمة إدارة مخاطر المجموعة للسيطرة 

 إىل أنه قد ال يتم قياس بعض المخاطر بدقة من خالل أنظمة إدارة المخاطر الخاصة 
ً
عىل آثار تلك المخاطر في حال وقوعها. إضافة

بالمجموعة؛ حيث إن بعض أساليب المجموعة إلدارة المخاطر تعتمد عىل استخدام بيانات السوق التاريخية، والتي -كما يتضح من 

األحداث الناجمة عن األزمة المالية العالمية- قد ال تكون كافية للتنبؤ بشكل دقيق بالمخاطر المستقبلية التي يمكن أن تكون أكبر 

بكثير مما تشير إليه تلك البيانات التاريخية، وقد تكون بعض المخاطر أكبر مما قد تشير إليه بيانات المجموعة.
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كما تعتمد األساليب األخرى التي تتبعها المجموعة عىل تقييم المعلومات المتعلقة باألسواق التي تعمل فيها المجموعة، أو عمالئها، 

أو األمور األخرى المتاحة للجمهور أو المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشكل عام. وقد ال تكون هذه المعلومات في جميع األحوال 

دقيقة، أو كاملة، أو محدثة، أو تم تقييمها بشكل صحيح؛ وعليه، فقد يؤدي أي قصور جوهري في إدارة مخاطر المجموعة أو سياسات 

أو إجراءات الرقابة الداخلية األخرى إىل تعرض المجموعة لخسائر كبيرة نتيجة لتحقق المخاطر االئتمانية والتشغيلية والسوقية وتلك 

المتعلقة بالسيولة غير المعروفة لدى المجموعة.

إن تقنيات إدارة المخاطر المتبعة من قبل المجموعة قد ال تنفذ بشكل ثابت وقد ال تكون فعالة في كافة األوقات للتخفيف من 

غير  تلك  أو  المجموعة  لدى  َّفة  المعر غير  المخاطر  ذلك  في  بما  المخاطر،  أنواع  وكافة  األسواق  بكافة  المتعلقة  للمخاطر  تعرضها 

المتوقعة. وعليه، يجب عىل المستثمرين معرفة أن أي إخفاق من قبل المجموعة في تحديد و/ أو السيطرة عىل آثار هذه المخاطر 

بشكل مناسب -بما في ذلك نتيجة أي إخفاق في تنفيذ سياسات وأنظمة وإجراءات إدارة المخاطر الجديدة في المستقبل بشكل 

صحيح- قد يكون ذو أثر سلبي جوهري عىل المجموعة، وسمعتها، وأعمالها، ونتائج عملياتها، ومركزها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

تتعرض المجموعة لمخاطر تشغيلية قد تضر بسمعتها وتكبدها خسائر مالية

أو  الطبيعية،  والكوارث  الخارجية،  األحداث  الناشئة عن  تلك  ذلك  بما في  التشغيلية؛  المخاطر  كبير من  لعدد  المجموعة  تتعرض 

الناتجة عن أخطاء عملية )كاإلخفاق في توثيق المعامالت بشكل صحيح أو اإلخفاق في الحصول عىل التفاويض الداخلية الالزمة( 

واالحتيال، وعدم االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقواعد المنظمة للسلوك، واألعطال في األنظمة والمعدات )بما في ذلك عىل 

وجه الخصوص اإلخفاقات المتعلقة بتقنية المعلومات(، وعدم كفاية أنظمة خدمات العمالء، وعدم كفاية مهارات وأداء الموظفين، 

وضعف تطوير المنتجات وصيانتها، واألنشطة غير المصرح بها وعدم كفاية األنظمة األمنية والحماية المادية. إن أية خسائر ناتجة 

عن تحقق مثل هذه المخاطر قد يكون لها أثر سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة أو نتائج عملياتها أو مركزها المالي أو توقعاتها 

المستقبلية.

كما قد ينخرط موظفو المجموعة في ممارسات غير سليمة قد تعرض المجموعة لخسارة مالية مباشرة وغير مباشرة وتضر بسمعتها. 

وتشمل هذه الممارسات اختالس أموال العمالء، واالنخراط في ممارسات فاسدة أو غير قانونية للحصول عىل مكتسبات مادية، 

أو تسريب معلومات سرية عن العمالء عن قصد أو عن غير قصد أو عدم اتباع اإلجراءات الداخلية. وال يوجد ما يضمن اكتشاف أو 

ردع هذه األنواع من سوء السلوك بشكل دائم، وقد ال تكون االحتياطات التي تتخذها المجموعة الكتشاف ومنع هذا السلوك فعالة 

في جميع الحاالت. كما أنه من غير الممكن ضمان نجاح التدابير المتخذة لمكافحة هذه األنواع من سوء السلوك. وعليه، فقد تؤدي 

أو  العمالء  الحاجة إىل تعويض  ناتجة عن  المجموعة لخسائر مالية  الموظفين إىل تعريض  القبيل من قبل  أي تصرفات من هذا 

المستثمرين المشاركين أو شركاء األعمال اآلخرين الذين تعرضوا لخسارة أو نتيجة للغرامات أو العقوبات التنظيمية األخرى، وقد 

يتسبب أي ممّا سبق باإلضرار بسمعة المجموعة.

أعمال  تعطيل  إىل  يؤدي  أن  يمكن  األنظمة  هذه  في  تعطل  وأي  بها  الخاصة  المعلومات  تقنية  أنظمة  عىل  المجموعة  تعتمد 

المجموعة بشكل جوهري

الوقت  وفي  دقيق  أساس  عىل  المعامالت  من  كبير  عدد  لمعالجة  بها  الخاصة  المعلومات  تقنية  أنظمة  عىل  المجموعة  تعتمد 

المناسب، وتعتمد عليها بشكل كبير لتخزين ومعالجة جميع بيانات األعمال والتشغيل للمجموعة. يعد األداء السليم للرقابة المالية 

األخرى،  المعلومات  تكنولوجيا  وأنظمة  العمالء  والمحاسبة، وخدمة  التقارير،  وإعداد  االئتمان  المخاطر، وتحليل  وإدارة  للمجموعة، 

وقدرتها عىل  المجموعة  األهمية ألعمال  بالغ  ًا  أمر الرئيسية،  البيانات  معالجة  ومراكز  فروعها  بين  االتصال  إىل شبكات  باإلضافة 

أنظمة تقنية  أو كامل في أي من  إذا كان هناك فشل جزئي  ًا  للمجموعة مادي التجارية  تنافس بشكل فعال. قد تتعطل األنشطة 

يكون بعضها خارج  التي  العوامل  األعطال مجموعة متنوعة من  يكون سبب هذه  أن  االتصاالت. ويمكن  أو شبكات  المعلومات 

اإللكترونية  الكمبيوتر والهجمات  الممتد وفيروسات  الكهربائي  التيار  الطبيعية وانقطاع  الكوارث  بما في ذلك  المجموعة،  سيطرة 

الخارجية األخرى كما هو موضح في القسم "- تعتمد أعمال المجموعة عىل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها والتي هي 

عرضة لهجوم إلكتروني محتمل" أدناه. 
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والتي  األخرى،  النظام  ومدخالت  وموثوقة  دقيقة  بيانات  عىل  المجموعة  في  المعلومات  تقنية  ألنظمة  السليم  األداء  يعتمد  كما 

عد عرضة لألخطاء البشرية. وعليه، فقد يؤدي أي فشل أو تأخير في تسجيل أو معالجة بيانات معامالت المجموعة إىل تعريضها 
ُ
ت

المعلومات  تقنية  إجراءات حماية  بأن  يوجد ما يضمن  التنظيمية، وال  والعقوبات  والغرامات  الخسائر  بالتعويض عن  للمطالبات 

الخاصة بالمجموعة ستكون فعالة تمامًا في حالة وقوع كارثة أو ما يضمن حماية المجموعة من جميع الخسائر التي يمكن أن تحدث.

تعتمد أعمال المجموعة عىل أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها والتي قد تتعرض لهجمات سيبرانية محتملة

كما هو الحال مع المؤسسات المالية األخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، فإن 

ًا  ًا حقيقي التهديد الذي يتعرض له أمن معلومات المجموعة وبيانات العمالء من االنتهاكات األمنية والهجمات السيبرانية يمثل خطر

ا عىل أعمال المجموعة. يستهدف النشطاء والدول الخارجة عن القانون وممارسي األعمال السيبرانية اإلجرامية أنظمة تقنية 
ً
ومتزايد

المستمر والمراقبة  التركيز  السيبراني وتتغير بسرعة وتتطلب  التقنية واألمن  العالم، وتتطور مخاطر  أنحاء  المعلومات في جميع 

واالستثمار في التدابير الوقائية. وبالنظر إىل التعقيد المتزايد ونطاق الهجمات السيبرانية المحتملة، فمن الممكن أن تؤدي الهجمات 

المستقبلية إىل انتهاكات كبيرة لألمن التقني. وعليه، فقد يكون للفشل في إدارة مخاطر األمن السيبراني بشكل مناسب والمراقبة 

المستمرة للعمليات الحالية ومراجعتها وتحديثها استجابة للتهديدات الجديدة عدد من اآلثار السلبية عىل المجموعة، بما في ذلك 

تعطيل أعمالها، والكشف غير المصرح به عن المعلومات السرية، واألمور المالية الهامة أو المخاطر القانونية واإلضرار بسمعتها.

قد تواجه المجموعة صعوبات في زيادة رأس المال

ا لمعايير بازل ٣ للركيزة ١( نسبة 
ً
بلغت نسبة كفاية رأس المال في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م من الشريحة األوىل للمجموعة )المحسوبة وفق

)١٧.٩%(. وبلغ معدل كفاية رأس المال اإلجمالي نسبة )١٩%(. تم منح المجموعة تصنيف "بنك مهم" مع رسوم إضافية لرأس المال 
 عىل ذلك، بلغ إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال من الشريحة األوىل للمجموعة 

ً
من الشريحة األوىل تبلغ نسبة )٠.٥%(. وبناء

ًا لرأس المال بنسبة )٢.٥%(. نسبة )١١%( والتي تضمنت احتياطي

وقد تتعرض المجموعة لمخاطر عدم وجود موارد رأسمالية كافية للوفاء بالحد األدنى للمتطلبات التنظيمية لرأس المال التنظيمي 

السارية عليها. وبموجب بازل ٣، تعتبر متطلبات رأس المال بطبيعتها أكثر حساسية لتحركات السوق من األنظمة السابقة وستزداد 

متطلبات رأس المال إذا ساءت الظروف االقتصادية أو االتجاهات السلبية في األسواق المالية. وقد يؤدي أي فشل من جانب 

المجموعة في الحفاظ عىل الحد األدنى لنسب رأس المال التنظيمي إىل اتخاذ إجراءات إدارية أو عقوبات، والتي بدورها قد يكون 

لها أثر سلبي جوهري عىل المجموعة وقد يؤدي النقص رأس المال المتاح إىل تقييد فرص المجموعة في التوسع.

تؤدي  أن  المرجح  من  المثال،  للمجموعة. عىل سبيل  المال  رأس  كفاية  العوامل عىل مستويات  من  متنوعة  مجموعة  تؤثر  كما 

الزيادة الكبيرة في اإلقراض في عام ٢٠٢٢ م وما بعده إىل خفض نسب كفاية رأس المال للمجموعة، ومن المرجح أن يكون ألي 

خسائر تتعرض لها في الفترات المستقبلية تأثير مماثل. باإلضافة إىل ذلك، قد تتغير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحساب 

للرقابة  بازل  لجنة  عن  صادرة  جديدة  إلرشادات  نتيجة  ذلك  في  بما  آلخر،  وقت  من  المال  رأس  لكفاية  المطلوبة  والمستويات 

المصرفية وينفذها البنك المركزي السعودي. كما قد تحتاج المجموعة إىل زيادة رأس مالها نتيجة للتوقعات السوقية لمستويات 

الرسملة المناسبة وتوقعات وكاالت التصنيف.

وفي حال طلبت المجموعة زيادة رأس مالها في المستقبل، فال يوجد ما يضمن قدرتها عىل إتمام تلك الزيادة بشروط تفضيلية 

للمجموعة أو إتمامها بوقت مناسب أو عىل اإلطالق. وفي الحاالت التي تقترب فيها نسب رأس المال من المستويات التنظيمية 

الدنيا أو المستويات الدنيا الداخلية الخاصة بالمجموعة، فقد تحتاج المجموعة إىل تعديل ممارساتها التجارية، بما في ذلك الحد 

من المخاطر واالستفادة من بعض األنشطة. وفي حال عدم قدرة المجموعة عىل الحفاظ عىل معدالت كفاية رأس المال بمستوى 

مرضي، فقد تنخفض تصنيفاتها االئتمانية وبالتالي قد تزيد تكلفة التمويل عليها. وعليه، فقد يكون ألي من العوامل آنفة الذكر أثر 

سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.
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أو في  بها  المعمول  اللوائح  أو  األنظمة  للتغييرات في  يكون  أن  ويمكن  التنظيم  عالية من  لدرجة  ا خاضع 
ً
كيان المجموعة  تعتبر 

تفسيرها أو تطبيقها، أو عدم االلتزام لهذه القوانين أو اللوائح، أثر سلبي عىل أعمال المجموعة

يخضع أعضاء المجموعة، بما في ذلك المصرف، لعدد من الضوابط االحترازية والتنظيمية المصممة للحفاظ عىل سالمة المؤسسات 

المالية، وضمان التزامها باألهداف االقتصادية واالجتماعية وغيرها من األهداف، والحد من تعرضها للمخاطر. عىل سبيل المثال، 

ينص نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، الصادر في ١١ ديسمبر ٢٠٢٠م والذي دخل حيز النفاذ في يونيو ٢٠٢١م )" نظام معالجة 

المنشآت المالية المهمة"(، أنه الجهة التنظيمية ذات الصلة تحدد ما إذا كان يجب اعتبار مؤسسة مالية مثل المصرف ذات أهمية 

منهجية أم ال. وقام البنك المركزي السعودي بتحديد المصرف كمؤسسة مالية ذات أهمية منهجية. وتشمل أهداف نظام معالجة 

المنشآت المالية المهمة حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة العربية السعودية وتقليل االعتماد عىل الدعم الحكومي 

التنظيمية ذات  الجهة  المهمة  المالية  المنشآت  المالية ذات الصلة. كما يمنح نظام معالجة  من خالل استخدام موارد المؤسسة 

الصلة الحق في اتخاذ تدابير وقائية معينة لحماية النظام المالي، كتعديل أو تخفيض أو إلغاء أو تحويل حقوق حملة السندات أو 

الصكوك للمؤسسة المالية ذات الصلة إىل حقوق ملكية، والتي قد تشمل حملة الصكوك.

كما قد تحد هذه القوانين واللوائح والقواعد األخرى من أنشطة أعضاء المجموعة وتزيد من تكلفة ممارسة األعمال التجارية. قد 

)مثل تلك الواردة في اتفاقية بازل ٣( والطريقة التي يتم بها تفسيرها أو تطبيقها عىل  تؤثر التغييرات في هذه األنظمة واللوائح 

المالي  ونتائج عملياتها ووضعها  المجموعة  أعمال  أثر سلبي جوهري عىل  لها  يكون  وأدائها وقد  وإيراداتها  المجموعة  احتياطيات 

وعقوبات  لمسؤوليات  المجموعة  تعريض  إىل  التنظيمية  باإلرشادات  اإلخالل  يؤدي  قد  ذلك،  إىل  باإلضافة  المستقبلية.  وآفاقها 

محتملة واإلضرار بسمعتها. وعىل الرغم من أن المجموعة تعمل مع الجهات التنظيمية عن كثب وخصوًصا في ظل استمرارها 

بااللتزام باألنظمة واللوائح ذات الصلة بالبنك المركزي السعودي، إال أنه ال يمكن للمجموعة التوقع عىل وجه اليقين بأي تغييرات 

مستقبلية عىل األنظمة واللوائح ذات الصلة أو السياسات المالية وغيرها من السياسات الخارجة عن سيطرة المجموعة.

والتصاريح  التراخيص  من  متنوعة  مجموعة  عىل  الحصول  أو  االحتفاظ  المجموعة  عىل  يجب  أعمالها،  وتوسيع  تنفيذ  وألغراض 

تكون  الغالب،  وفي  الحكومية.  الجهات  من  وغيرها  والضريبية  واإلدارية  التنظيمية  والهيئات  الجهات  مختلف  من  والموافقات 

إجراءات الحصول عىل هذه التراخيص والتصاريح والموافقات طويلة ومعقدة وغير متوقعة وعادة ما ترتبط بتكاليف مرتفعة. وفي 

حال عدم قدرة المجموعة عىل االحتفاظ أو الحصول عىل التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة، فقد ينتج عن ذلك انخفاض 

في قدرتها عىل تحقيق أهدافها االستراتيجية.

كما توجد رقابة دولية متزايدة عىل البنوك العاملة في جميع األسواق فيما يتعلق بالعقوبات، ومكافحة غسيل األموال، ومكافحة 

اعتماد  المجموعة  من  واللوائح  األنظمة  هذه  وتتطلب  الدولية.  بالطبيعة  بعضها  يتسم  التي  اللوائح  من  وغيرها  اإلرهاب  تمويل 

وتنفيذ سياسات وإجراءات "اعرف عميلك" واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة والكبيرة إىل الجهات التنظيمية المختصة. اعتمدت 

المجموعة سياسات وإجراءات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل األموال" وتقوم بمراجعتها بانتظام في ضوء التطورات التنظيمية 

والسوقية. إن قدرة المجموعة عىل االلتزام بجميع هذه األنظمة والقواعد السارية مرتبطة بمتانة أنظمة وإجراءات تقنية المعلومات 

 عن قدرتها عىل جذب موظفي إدارات االلتزام وإدارة المخاطر واالحتفاظ 
ً
وإجراءات إدارات االلتزام والمراجعة وإعداد التقارير، فضال

بهم. وفي حال وقوع انتهاكات فعلية أو مزعومة لاللتزام من قبل شركة تابعة للمجموعة، فقد تخضع تلك الشركة للتحقيق واإلجراءات 

القضائية أو اإلدارية، مما قد يؤدي إىل عقوبات أو دعاوى قضائية عن األضرار بما في ذلك الدعاوى المقامة من قبل العمالء(، وعدم 

قدرة تلك الشركة في القيام باألعمال في السوق المصرفية الدولية أو في واليات قضائية محددة، وفقدان ترخيصها المصرفي أو 

ضرر مادي لسمعتها، وقد يكون كل منها أثر سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة أو نتائج عملياتها أو مركزها المالي أو توقعاتها 

المستقبلية.
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ًا عىل نتائج عملياته يواجه المصرف منافسة متزايدة قد تؤثر سلب

ا إىل الموقع 
ً
تتمتع جميع قطاعات سوق الخدمات المالية والمصرفية في المملكة العربية السعودية بقدرة تنافسية عالية. واستناد

ًا يعمل أو مرخص له بالعمل في  ا تجاري
ً
الرسمي للبنك المركزي السعودي كما في تاريخ نشرة اإلصدار األساسية هذه، فإن ٣٥ بنك

 في المملكة العربية السعودية، و٦ فروع لبنوك مقرها في دول مجلس التعاون 
ً
ا مسجال

ً
المملكة العربية السعودية، منها ١١ مصرف

الخليجي األخرى، و٩بنوك دولية، و٦ تم ترخيصها لكنها لم تبدأ عملياتها بموجب تراخيصها و٣ تم ترخيصها كبنوك رقمية ولكن لم 

تبدأ عملياتها بعد حصولها عىل التراخيص الالزمة.

المنافسين  من  أو  السوق  إىل  الجدد  الداخلين  من  سواء  السعودية  العربية  المملكة  في  عالية  منافسة  المصرف  يواجه  وعليه، 

الحاليين، بما في ذلك البنك األهلي السعودي نتيجة الندماج البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، مما قد يزيد الضغط 

عىل المصرف لتحسين نطاق وتطور منتجاته وخدماته المتاحة في الوقت الحالي، وقد تحد المنافسة في مجاالت عمله الرئيسة، 

بما في ذلك تمويل المستهلك عىل وجه الخصوص، من قدرة المصرف عىل تنمية أعماله، وزيادة قاعدة عمالئه وتوسيع عملياته 

أو التقليل أو التأثير بشكل سلبي لمعدل نمو أصوله وهوامش ربحه عىل الخدمات التي يقدمها. وفي حال واجه المصرف ضغوطًا 

ًا في نفقات التشغيل مع تطور القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية أو في حال عدم قدرة  متزايدة عىل الهامش وارتفاع

المصرف عىل المنافسة بفعالية أو تحمله تكاليف إضافية كبيرة أثناء سعيه إىل المنافسة بفعالية، فقد يكون لهذه العوامل أثر سلبي 

جوهري عىل أعمال المجموعة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو آفاقها المستقبلية.

ال توجد ضمانات أخرى للدعم الحكومي

)بما في ذلك  المالية للمصرف  بااللتزامات  )ضمني أو صريح( فيما يتعلق  المستثمرين معرفة عدم وجود أي ضمان  يجب عىل 

ما يتعلق بالصكوك( من قبل الحكومة أو المساهمين في المصرف أو أي شخص آخر. إضافة إىل ذلك، وبغض النظر عن مكانة 

أزمة  أي  للمصرف في حالة وقوع  ًا  متاح الحكومي سيكون  الدعم  بأن  ما يضمن  يوجد  مالية مهمة، فال  المصرف بصفته منشأة 

مستقبلية أو اضطراب اقتصادي في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، إذ ال تتحمل الحكومة أو أي من الكيانات 

المرتبطة بها أي التزام باالستثمار في المصرف أو إيداع ودائع فيه أو التعامل معه أو دعمه بأي شكل آخر.

يخضع المصرف لسيطرة بعض المساهمين الرئيسيين الذين قد ال تتماشى مصالحهم مع مصالح حملة الصكوك

إن المساهمين الرئيسين في المصرف، الذين يعملون مجتمعين أو مع مساهمين آخرين، لديهم القدرة عىل التأثير بشكل كبير عىل 

أعمال المصرف. وفي حال نشوء ظروف تتعارض فيها مصالح المساهمين الرئيسيين في المصرف مع مصالح دائنيه )بما في ذلك 

حملة الصكوك(، فقد يتعرض حملة الصكوك لمخاطر ناتجة عن أي تعارض في المصالح من هذا القبيل.

تعتبر المبادئ والسياسات المحاسبية للمجموعة ضرورية إلعداد تقارير عن مركزها المالي ونتائج عملياتها وتتطلب من اإلدارة 

وضع تقديرات حول األمور غير المؤكدة

تعتبر المبادئ والسياسات المحاسبية أساسية لقيام المجموعة بتسجيل وتقرير مركزها المالي ونتائج عملياتها، يجب أن تمارس 

اإلدارة حكمها في اختيار وتطبيق العديد من هذه السياسات المحاسبية بحيث تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيراتها 

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمد في المملكة العربية السعودية ومع المعايير والتصريحات األخرى التي أقرتها 

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
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المنطوية عىل  المؤكدة  للتقديرات غير  األخرى  الرئيسة  والمصادر  بالمستقبل  المتعلقة  الرئيسة  االفتراضات  اإلدارة بعض  أقرت 

مخاطر كبيرة في تعديل جوهري عىل القيم الدفترية لألصول والخصوم في المالحظات عىل بياناتها المالية، والتي تم وصفها في 

العادلة  القيمة  المالية وتحديد  الموجودات  انخفاض قيمة  ٢٠٢١م، وتتضمن قياس خسائر  لعام  المالية  القوائم  )د( عىل   ٢ اإليضاح 

لألدوات المالية.

يمكن أن تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل عىل القيمة النهائية التي يتم الحصول عليها إما عند اإلفصاح عن الدخل أو المصروفات 

قراراتها وتقديراتها  أن  التأكد من  رقابة تهدف إىل  المجموعة سياسات وإجراءات  أو تخفيض خصم. ووضعت  أو استرداد أصل 

تغيير  عملية  أن  ضمان  إىل  واإلجراءات  السياسات  تهدف  ذلك،  إىل   
ً
إلضافة ثابت.  بشكل  وتطبيقها  مراقبتها  يتم  المحاسبية 

المنهجيات تنفذ بطريقة مناسبة. وبسبب عدم الوضوح الذي يحيط بقرارات المجموعة والتقديرات المتعلقة بهذه األمور، فال يمكن 

تقديم أي تأكيد بأن المجموعة لن تكون مطالبة بإجراء تغييرات في التقديرات المحاسبية أو إعادة صياغة القوائم المالية للفترة 

السابقة في المستقبل.

يعتمد نجاح المجموعة المستمر عىل قدرتها عىل جذب اإلدارة العليا والموظفين المؤهلين

يعتمد نجاح المجموعة المستمر بشكل جزئي عىل قدرتها في االستمرار في جذب المتقدمين المؤهلين وذوي الخبرة واالحتفاظ 

ً )"وحدة التوظيف"( لتحسين كفاءة عمليات التوظيف  ا شامال
ً
ًا جديد بهم وتحفيزهم. ففي عام ٢٠٢٠، طبقت المجموعة نظامًا رقمي

وااللتحاق ب المصرف إذ يُعد االلتحاق أحد الجوانب األكثر أهمية في إنشاء تجربة متفوقة للمرشحين، وبهذا تزداد فرص االحتفاظ 

بالموظفين.

ا من المبادرات التي تتطلب من جهات الخدمات المالية التأكد من أن بعض األدوار الحساسة يشغلها 
ً
وحيث أقرت الحكومة عدد

مواطنون سعوديون؛ فقد بلغ مستوى السعودة لدى المصرف نسبة )٩٧.٤%( في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م.

التوظيف،  نموذج  في  خلل  حدوث  ذلك  في  بما  بنجاح،  الموظفين  من  احتياجاتها  إدارة  في  المجموعة  قبل  من  إخفاق  أي  إن 

واالحتفاظ باألعضاء الرئيسيين في فريق اإلدارة التنفيذية أو تعيين موظفين مؤهلين جدد بوتيرة تتماشى مع نموها، يمكن أن يعيق 

تنفيذ المجموعة الستراتيجيتها، وكذلك يعيق نمو أعمالها ولها أثر سلبي جوهري عىل أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو 

آفاقها المستقبلية.

ًا في حال اعتبار أي من منتجاتها التمويلية  تتعرض المجموعة لمخاطر السمعة المتعلقة بعملياتها وقطاعها وقد تتأثر سمعتها سلب

اإلسالمية غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

تعتمد المجموعة عىل ثقة عمالئها للنجاح في أعمالها. وقد تتعرض المجموعة لخطر أن يؤدي التقاضي وسوء السلوك واإلخفاق 

 أكانت صحيحة أم غير صحيحة، إىل اإلضرار بسمعتها. كما قد تتأثر سمعة 
ً
التشغيلي والدعاية السلبية والتكهنات الصحفية، سواء

ًا بسلوك الغير الذين ال تسيطر عليهم المجموعة، بما في ذلك الكيانات التي قدمت لها المجموعة التمويل أو استثمرت  المجموعة سلب

فيها. عىل سبيل المثال، في حال ارتبط أحد أطراف التمويل النظيرة للمجموعة بفضائح مالية أو تم اإلعالن عن سوء سلوك عىل 

نطاق واسع، فقد ينتج عن ذلك تأثر في سمعة المجموعة. كما قد تتعرض المجموعة لدعاية سلبية تتعلق بقطاع الخدمات المالية 

ككل، حيث إن الفضائح المالية غير المرتبطة بالمجموعة أو السلوك األخالقي المشكوك فيه من قبل أحد المنافسين قد يشوه 

التنظيمية. وعليه، فقد يؤدي أي ضرر يلحق بسمعة  العام وموقف الجهات  القطاع ويؤثر عىل تصور المستثمرين والرأي  سمعة 

المجموعة إىل قيام العمالء الحاليين بسحب أعمالهم ودفع العمالء المحتملين إىل التردد في التعامل مع المجموعة.
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الداخلية  الشرعية  الرقابة  لجنة  الموافقة عليها من قبل  المصرف مؤسسة مالية إسالمية، وتتم مراجعة جميع منتجاته وتتم  يُعد 

الداخلية، يجب عىل كل عضو في لجنة  الرقابة الشرعية  المراجعة والموافقة من قبل لجنة  الراجحي. وكجزء من عملية  لمصرف 

ا للقواعد المنهجية ومبادئ الفقه اإلسالمي. وبينما تتفق 
ً
الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف الراجحي استخدام جهوده التفسيرية وفق

العديد من المذاهب اإلسالمية عىل المنهجية العامة والمبادئ األساسية للتفسير، إال أنها قد تختلف حول قواعد معينة. وعليه، إذا تم 

عد موضع تساؤل فيما يتعلق بمدى االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية للمنتجات المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية 
ُ
طرح أي أمور ت

والتي يقدمها المصرف، فقد تتأثر سمعة المصرف بشكل سلبي والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

قد يؤثر التغير السلبي في التصنيف االئتماني للمصرف بشكل سلبي عىل قدرة المجموعة في الوصول إىل أسواق رأس المال 

المتعلقة بأدوات الدين وقد يزيد من تكاليف االقتراض

 هامًا في 
ً
تعتبر التصنيفات االئتمانية للمصرف، والتي تهدف إىل قياس قدرته عىل الوفاء بالتزامات الدين عند استحقاقها، عامال

تحديد تكلفة القروض للمجموعة.

 S&P مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل ستاندرد آند بورز " BBB + " فقد تم تقييم تصنيفات المصرف طويلة األجل للشركات

في ١٥ أبريل ٢٠٢٢ م، "- A " مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل فيتش في ١٤ فبراير ٢٠٢٢م، "A١" مع نظرة مستقبلية مستقرة من 

قبل موديز في ١٩ مايو ٢٠٢٢م و " +A " مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال إنتليجنس في ١٧ مايو ٢٠٢٢م. ال يُعد التصنيف 

قبل  أي وقت من  في  اإللغاء  أو  للمراجعة  التصنيفات  تخضع  وقد  المالية،  باألوراق  االحتفاظ  أو  بيع  أو  لشراء  توصية  االئتماني 

مؤسسة التصنيف التي تم تعيينها، ويجب تقييم كل تصنيف بشكل مستقل عن أي تصنيف آخر.

التصنيفات  في  متوقعة  أو  فعلية  تغييرات  أي  تؤثر  قد  إذ  المستقبل؛  في  هي  كما  المصرف  تصنيفات  بقاء  ضمان  يمكن  وال 

االئتمانية للمصرف عىل القيمة السوقية للصكوك، وقد يؤدي خفض التصنيف االئتماني للمصرف )أو التغير السلبي في التوقعات( 

إىل زيادة تكلفة االقتراض للمجموعة وقد يحد ذلك من قدرة المصرف أو أي من شركاته التابعة عىل زيادة رأس المال والتمويل، وقد 

يؤثر كل ذلك بشكل سلبي عىل أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ا لكل من موديز وكابيتال إنتليجنس؛ فإن تصنيفات المصرف تعتمد عىل التصنيفات السيادية للمملكة العربية السعودية 
ً
ووفق

وإمكانية انخفاض قدرة المملكة العربية السعودية عىل تقديم الدعم للبنك.

فعىل سبيل المثال، تشير وكالة موديز إىل أن العوامل التي يمكن أن تؤدي إىل خفض تصنيف المصرف تشمل خفض التصنيف 

المصرف  تصنيف  تخفيض  أن  إىل  إنتليجنس  كابيتال  وتشير  الدعم،  لتقديم  الحكومة  محتملة الستعداد  تقييم  وإعادة  السيادي 

إنتليجنس فيما يخص استعداد الحكومة لتقديم الدعم. كما ذكرت  سيتطلب تخفيض درجة السيادة أو تغيير وجهة نظر كابيتال 

ستاندرد آند بورز أن تقييمها للجدارة االئتمانية الجوهرية للمصرف أقل بدرجة واحدة من التصنيف السيادي بالعملة المحلية لشركة 

ستاندرد آند بورز في المملكة العربية السعودية.

كما مُنحت المملكة العربية السعودية التصنيفات االئتمانية التالية: A١ )نظرة مستقبلية مستقرة( من قبل موديز، A )نظرة مستقبلية 

من  مستقرة(  مستقبلية  )نظرة   "  A+  " و  بورز  آند  ستاندرد  قبل  من  مستقرة(  مستقبلية  )نظرة   A- فيتش،  قبل  من  مستقرة( 

قبل كابيتال انتليجنس. نتيجة لذلك، إذا قام أي من وكالء التصنيف ب المصرف بتقليل تصنيفاته، أو تغيير النظرة المستقبلية 

ا إىل قيام وكيل التصنيف ذي الصلة بتخفيض تصنيفها، أو تغيير 
ً
لتصنيفاته، في المملكة العربية السعودية، فقد يؤدي ذلك أيض

نظرة تصنيفها، في المصرف. )يرجى مراجعة "- ال توجد ضمانات من طرف ثالث أو تأكيدات أخرى للدعم الحكومي " أعاله(.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعة والبيئة التنظيمية

اعتماد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل كبير عىل عائدات النفط

لبيانات أوبك، في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، كان لدى  ا 
ً
النفط. ووفق العربية السعودية بشكل كبير عىل عائدات  يعتمد اقتصاد المملكة 

المملكة العربية السعودية ما يقرب من نسبة )١٧.٩%( من االحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، في حين أن األنشطة 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   )%٢٢.٩( نسبة  لإلحصاء، شكلت  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  األولية  للبيانات  ا 
ً
وفق بالنفط،  المرتبطة 

للمملكة العربية السعودية باألسعار الحالية لعام ٢٠٢٠م. وشكلت عائدات النفط ما يقدر بنحو نسبة )٥٢.٨%( من إجمالي اإليرادات 

الحكومية في عام ٢٠٢٠م، ونسبة )٦٤.١%( في عام ٢٠١٩م. كما شكلت الصادرات النفطية نسبة )٦٨.٧%( من إجمالي صادرات المملكة 

العربية السعودية في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، ونسبة )٧٦.٦%( في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

ًا ألن النفط يعد من أهم صادرات المملكة العربية السعودية، فإن أي تغير في أسعار النفط سيؤثر عىل مختلف مؤشرات  ونظر

االقتصاد الكلي وغيرها من المؤشرات، بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، الناتج المحلي اإلجمالي واإليرادات الحكومية 

ا للموقع الرسمي ألوبك، تقلب سعر سلة أوبك المرجعية بشكل كبير في السنوات 
ً
وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية. ووفق

ًا، انخفضت أسعار النفط  ًا أمريكي األخيرة، فمنذ يوليو ٢٠١٤ م، عندما كان المتوسط الشهري لسعر برميل أوبك المرجعي ١٠٧.٨٩ دوالر

ًا في يناير ٢٠١٦ م.  ًا أمريكي الخام بشكل حاد بنحو نسبة )٧٥%( بمتوسط شهري قدره ٢٦.٥٠ دوالر

ًا للبرميل  ًا أمريكي وعىل الرغم من تعافي أسعار النفط الخام في السنوات األخيرة، حيث بلغ متوسط السعر الشهري ٥٦.٩٤ دوالر

ًا حيث انخفض متوسط سعر  ًا كبير ًا للبرميل في ديسمبر ٢٠١٩م، إال أن عام ٢٠٢٠ م شهد تقلب ًا أمريكي في ديسمبر ٢٠١٨م و ٦٦.٤٨ دوالر

ًا للبرميل كما في ١ مايو ٢٠٢٠ م، قبل  ًا أمريكي ًا لكل برميل في يناير ٢٠٢٠م إىل ١٦.٥٢ دوالر ًا أمريكي سلة أوبك المرجعية من ٦٥.١١ دوالر

ًا للبرميل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م )عندما تأثر بشكل كبير بكوفيد-١٩  ًا أمريكي أن ينتعش إىل متوسط سعر ٤١.٤٧ دوالر

ًا في عام ٢٠٢١م. كما أدى الغزو الروسي ألوكرانيا في فبراير ٢٠٢٢ م والمخاوف المتعلقة  وأحداث أخرى( والواليات المتحدة ٦٩.٨٩ دوالر

بإمدادات النفط إىل ارتفاع حاد في أسعار النفط مما أدى إىل زيادة السعر اليومي لسلة أوبك المرجعية في ٩ مارس ٢٠٢٢ م إىل 

ًا،  ًا أمريكي ًا للبرميل، وبلغ متوسط سعر سلة أوبك المرجعية لألسبوع المنتهي في ١٠ يونيو ٢٠٢٢ م ١٢١.٥٩ دوالر ًا أمريكي ١٢٨.٢٧ دوالر

علمًا بأن السعر الشهري للبرميل من النفط الخام العربي الخفيف يتأثر بالتماشي مع هذه االتجاهات.

كما أنه من غير الممكن التنبؤ بتأثير أعمال التخريب أو أي حادث آخر يتعلق بالبنية التحتية الحيوية للنفط والغاز في المملكة العربية 

السعودية )أو أي فترة طويلة من انخفاض اإلنتاج بعد أي حادث أو فعل من هذا القبيل( عىل سعر النفط والغاز والطلب العالمي 

الخاص بهما. كما أنه من غير الممكن التنبؤ بأي تأثير مماثل عىل صادرات المملكة العربية السعودية من الهيدروكربونات وإيرادات 

الحكومة واقتصاد المملكة العربية السعودية ككل.

كما كان لعوامل مثل عدم قدرة أوبك وحلفائها عىل التوصل بكفاءة إىل اتفاق بشأن مستويات إنتاج النفط تأثير كبير عىل سعر 

النفط. ففي أوائل مارس ٢٠٢٠م، اقترح مسؤولو أوبك خطة ألوبك بلس لخفض إنتاج النفط العالمي بنسبة )١.٥%(، ومع ذلك، لم 

يتمكن األطراف من التوصل إىل اتفاق وتم إنهاء الشراكة التي استمرت ثالث سنوات بين أوبك ومقدمي الخدمات الرئيسين من 

ًا والتي كان من المقرر  خارج أوبك نتيجة لذلك. كما قد أدى ذلك إىل فشل أوبك بلس في تمديد اتفاقية خفض ٢.١ مليون برميل يومي

أن تنتهي في نهاية مارس ٢٠٢٠ م. وفي ٧ مارس ٢٠٢٠ م، أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها لزيادة إنتاجها النفطي وخفض سعر 

نفطها في أبريل ٢٠٢٠ م. ومع ذلك، في أوائل أبريل ٢٠٢٠ م، أعلنت أوبك بلس توصلها إىل اتفاق لخفض اإلنتاج بمقدار ٩.٧ مليون 

ًا، إال أن هذا اإلجراء قد فشل في تقديم الدعم الكافي لسوق النفط مع انخفاض األسعار في األيام التي عقبت ذلك  برميل يومي

اإلعالن. كما تم تمديد هذه االتفاقية حتى يوليو ٢٠٢٠ م، وبعد ذلك تم التخطيط لرفع تدريجي للتخفيضات في اإلنتاج. وفي يناير ٢٠٢١م، 

ًا، وفي سبتمبر ٢٠٢١م، وصل المتوسط  اتفقت أوبك وروسيا عىل رفع طفيف لتخفيضات إنتاج النفط بمقدار ٥٠٠ ألف برميل يومي

ًا، إال أنه ال يوجد ما يضمن الحفاظ عىل االتفاقية من قبل جميع األطراف ذوي  ًا أمريكي الشهري لسلة أوبك المرجعية إىل ٧٣.٨٨ دوالر

الصلة أو تحقيق أهدافها المعلنة أو أثرها عىل أسعار النفط عىل المدى القصير إىل المتوسط.
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تشمل العوامل األخرى التي قد تؤثر عىل سعر النفط، عىل سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

التطورات االقتصادية والسياسية في المناطق المنتجة للنفط السيما في منطقة الشرق األوسط. 	

العرض والطلب العالمي واإلقليمي، والتوقعات المستقبلية بشأن العرض والطلب عىل المنتجات النفطية. 	

آثار اللوائح البيئية الدولية الهادفة إىل تقليل انبعاثات الكربون. 	

اإلجراءات األخرى التي اتخذتها الدول المنتجة أو المستهلكة للنفط الخام. 	

أسعار وتوافر أنواع الوقود البديلة والتقنيات الجديدة التي تستخدم أنواع الوقود البديلة. 	

تأثير األمراض الوبائية مثل كوفيد-١٩. 	

الطقس العالمي والظروف البيئية. 	

إذا انخفضت األسعار الدولية للمنتجات الهيدروكربونية بشكل جوهري عن مستوياتها الحالية وظلت عند سعر أقل لفترة طويلة من 

الزمن، فقد يكون لذلك أثر سلبي جوهري عىل اقتصاد المملكة والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

ال يوجد ما يضمن نجاح جهود الحكومة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية في حين قد يكون لهذه الجهود آثار غير مرغوب 

فيها

استثمرت الحكومة في السنوات األخيرة بشكل كبير في تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية لتقليل اعتمادها عىل عائدات 

النفط. وتشمل التدابير المتخذة برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠. ومن خالل رؤية المملكة ٢٠٣٠، تسعى الحكومة إىل 

زيادة مشاركة  المتوخاة  اإلجراءات  بعض  وتشمل  ومجتمعها،  السعودية  العربية  المملكة  القتصاد  المدى  بعيدة  إصالحات  تنفيذ 

فرض  عن   
ً
فضال والطاقة،  الوقود  لقطاعي  ًا  تاريخي المتاحة  اإلعانات  بعض  وتقليص  الخاص،  القطاع  في  السعوديين  المواطنين 

ضرائب ورسوم إدارية جديدة. قد يكون تنفيذ هذه اإلجراءات وغيرها من اإلجراءات المماثلة عملية طويلة ومعقدة، وال يوجد ضمان 

بأن هذه اإلجراءات لن يكون لها عواقب غير متوقعة أو غير مرغوب فيها في المملكة. إن تنفيذ هذه اإلجراءات وغيرها من اإلجراءات 

المماثلة، بشكل كامل أو جزئي، قد يكون له أثر سلبي جوهري عىل الوضع االقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية.

ال يوجد ما يضمن أن المساهمة المتزايدة للقطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة العربية السعودية ستستمر في المستقبل أو أن 

القطاع غير النفطي سيستمر في النمو بدرجة كافية لتحقيق التنويع الفعال والكافي لالقتصاد. كما ال يوجد ما يضمن أن الحكومة 

ستكون قادرة عىل تنفيذ رؤية السعودية ٢٠٣٠ بنجاح أو مجموعة فرعية من برامج تحقيق الرؤية )وهي سلسلة من البرامج التي تهدف 

إىل تحقيق األهداف االستراتيجية لرؤية السعودية ٢٠٣٠(، أو أن تنفيذها سيتماشى مع الجداول الزمنية المحددة في األصل. 

قد يؤدي أي تعديل عىل نطاق أو توقيت تنفيذ أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ أو المجموعة الفرعية من برامج تحقيق الرؤية، بشكل 

كامل أو جزئي، إىل عدم قدرة الحكومة عىل تحقيق تنويع االقتصاد ومصادره من اإليرادات بالحد المطلوب. باإلضافة إىل ذلك، 

ًا عىل قدرة  وبقدر ما يكون لالنخفاض المطول أو المستمر في أسعار النفط أثر سلبي عىل إيرادات الحكومة، فقد يؤثر هذا بدوره سلب

الحكومة عىل االستثمار في تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية. وعليه، فقد يؤدي أي إخفاق في تنويع اقتصاد المملكة العربية 

السعودية إىل بقاء اقتصادها عرضة للمخاطر المرتبطة بقطاع النفط، وقد يؤثر أي تدهور جوهري في الوضع االقتصادي والمالي 

للمملكة العربية السعودية بشكل سلبي عىل قطاعها المصرفي وقد يكون له أثر سلبي جوهري عىل المجموعة.
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ًا عىل اقتصادها قد يؤثر التباطؤ في اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية سلب

تتمتع المملكة العربية السعودية بعالقات تجارية قوية مع العديد من الدول؛ وال سيما االقتصادات الرئيسة المستوردة للنفط مثل 

الصين، والواليات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند وعدد من دول االتحاد األوروبي. إىل الحد الذي يحدث فيه تباطؤ في 

اقتصاديات أي من هذه الدول، فقد يكون لذلك تأثير سلبي عىل التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية وميزان المدفوعات، 

مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري عىل وضعها االقتصادي والمالي.

وقد يؤدي أي تباطؤ مستمر في السوق واالقتصاد أو تؤدي حاالت عدم يقين جيوسياسية في الواليات المتحدة أو الصين أو أي 

من الشركاء التجاريين الرئيسين اآلخرين للمملكة العربية السعودية إىل تفاقم المخاطر المتعلقة بتجارة المملكة العربية السعودية 

مع تلك البلدان، والتي بدورها قد يكون لها تأثير سلبي عىل تجارة المملكة العربية السعودية األجنبية وميزان المدفوعات. األمر الذي 

ًا عىل سعر النفط الخام؛ والذي سيؤثر بدوره بشكل سلبي جوهري عىل الوضع  قد يؤثرعىل طلب النفط الخام وبالتالي، يؤثر سلب

االقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية.

قطاعها  عىل  سلبي  بشكل  السعودية  العربية  للمملكة  والمالي  االقتصادي  الوضع  في  جوهري  تدهور  أي  يؤثر  أن  المحتمل  من 

المصرفي وقد يكون له تأثير سلبي جوهري عىل المجموعة.

إن تطور األنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى قد يؤدي ذلك إىل خلق بيئة غير 

مؤكدة لالستثمار والنشاط التجاري

تمر المملكة العربية السعودية والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي األخرى بمراحل مختلفة من تطوير مؤسساتها القانونية 

والتنظيمية التي تتميز بها األسواق األكثر تقدمًا. نتيجة لذلك، قد ال يتم تطبيق الضمانات اإلجرائية وكذلك اللوائح واألنظمة الرسمية 

بشكل متسق. وحيث تتمتع المحاكم واللجان القضائية والهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية )"المحاكم السعودية"( 

بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بكيفية تطبيق األنظمة واللوائح عىل مجموعة معينة من الظروف. 

 إىل أنه ال يتم نشر قرارات المحاكم السعودية بشكل 
ً
فال تعتمد المحاكم السعودية عىل السوابق القضائية، وإنما تستأنس بها، إضافة

دوري، وال يوجد تقرير شامل محدث للقرارات القضائية. كما ظلت إجراءات اإلفالس غير مختبرة إىل حد كبير. في بعض الظروف، 

 لذلك، قد 
ً
قد ال يكون من الممكن الحصول عىل تعويض قانوني منصوص عليها في النظام السعودي في الوقت المناسب. ونتيجة

ال يكون مسار أي نزاعات قانونية في المملكة العربية السعودية واضح النتيجة.

ًا ألن البيئة القانونية ال تزال خاضعة للتطوير المستمر، فقد يواجه المستثمرون في المملكة العربية السعودية ودول مجلس  نظر

التعاون الخليجي األخرى حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بأمان استثماراتهم. وقد يكون ألي تغييرات غير متوقعة في األنظمة 

القانونية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى تأثير سلبي جوهري عىل حقوق حملة الصكوك أو 

االستثمارات التي قامت بها المجموعة أو قد تقوم بها في المستقبل، والتي قد يكون لها بدورها تأثير سلبي جوهري. عىل أعمال 

المجموعة أو نتائج العمليات، أو المركز المالي، أو توقعاتها المستقبلية.
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إن تطور البيئة التنظيمية المصرفية في المملكة العربية السعودية باستمرار قد يتغير بطريقة تضر بالمجموعة

يخضع المصرف إلشراف البنك المركزي السعودي الذي ينظم القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية. ويعمل المصرف 

ا للتطورات االقتصادية والسياسية 
ً
ا لقواعد وأنظمة وإرشادات البنك المركزي السعودي، والتي يمكن تعديلها من وقت آلخر وفق

ً
وفق

ا لمعيار متوقع من الجهات التنظيمية الدولية وتتبع عمومًا توصيات لجنة بازل. 
ً
في الدولة. كما يعمل البنك المركزي السعودي وفق

يمكن أن تتأثر أعمال المجموعة بشكل مباشر بالتغييرات المستقبلية في السياسات والقوانين واللوائح التنظيمية المصرفية في 

 عن التغييرات في 
ً
المملكة العربية السعودية، مثل تلك التي تؤثر عىل مدى قدرة المصرف عىل االنخراط في أعمال معينة، فضال

ًا عىل أعمال المجموعة أو نتائج  السياسات الحكومية األخرى. ال يمكن للبنك تقديم أي ضمان بأن مثل هذه التغييرات لن تؤثر سلب

ًا عىل التكيف مع جميع هذه التغييرات في الوقت المناسب. قد يكون لعدم  العمليات أو الوضع المالي أو اآلفاق ولن يكون قادر

االمتثال لقواعد ولوائح وإرشادات البنك المركزي السعودي تأثير سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة أو نتائج العمليات أو الوضع 

المالي أو اآلفاق.

يخضع المصرف ألنظمة القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وأي إخفاق في االمتثال لتلك اللوائح يمكن أن يكون له تأثير 

سلبي جوهري عىل المجموعة

شجع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الشركات في المملكة العربية السعودية بشكل عام لضمان إعطاء األولوية للمواطنين 
ُ
ت

المصرف في  استراتيجية  إىل  اإلشارة  وتجدر  التطوير.  وبرامج  القوي  الوظيفي  التقدم  مع  العمل  بفرص  يتعلق  فيما  السعوديين 

وعىل  الصلة،  ذات  للوائح  لالمتثال  بهم  واالحتفاظ  السعوديين  المواطنين  لجذب  المصممة  والتطور  والتعلم  المواهب  اكتساب 

تحقيق  في  ا صعوبة 
ً
أحيان يجد  وقد  منافسة  المصرف  فيواجه  السعودية،  العربية  المملكة  في  األخرى  المؤسسية  الكيانات  غرار 

ا في توظيف المواطنين السعوديين المؤهلين واالحتفاظ بهم. كما إن أي إخفاق من 
ً
استراتيجيته المتعلقة بالقوى العاملة، وتحديد

قبل المصرف في القيام بأدوار منظمة محددة مع مواطنين سعوديين يمكن أن يتسبب في استجواب المصرف من قبل المنظم 

لعدم امتثاله لهذه المتطلبات والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي عىل سمعة المصرف.

العمال األجانب، وطلبت زيادة  العربية السعودية في السنوات األخيرة ضوابطها عىل توظيف  المملكة   إىل ذلك، شددت 
ً
إضافة

توطين عمليات المستثمرين األجانب في المملكة العربية السعودية وإدخال تعديالت عىل قوانين العمل. وال يوجد ما يضمن أن 

هذه التغييرات لن يكون لها تأثير عىل عمالء المصرف بشكل عام، أو العمالء في أي قطاع معين من األعمال التي تشكل نسبة 

كبيرة من مخاطر االئتمان للمجموعة. حيث إنه في حال أثرت أي تغييرات في قوانين العمل في المملكة العربية السعودية بشكل 

سلبي عىل مقترضي المجموعة، فقد يؤدي ذلك إىل تقليل قدرة هؤالء المقترضين عىل الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة بهم تجاه 

المجموعة. وعليه، فإن حدوث مثل هذا التأثير فيما يتعلق بمقترض رئيس، أو مجموعة من المقترضين، يمكن أن يكون له تأثير 

سلبي كبير عىل المجموعة.

عدم وضوح التطور المستقبلي للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية

ًا ومستدامًا كما كان في السنوات السابقة. في حين  قد ال يكون معدل نمو القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية مرتفع

أنه من المتوقع أن يتوسع القطاع المصرفي وقد يزداد عدد عمالئه مع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية والتغيرات السكانية 

والديموغرافية واإلصالحات القانونية وغيرها من اإلصالحات المحتملة، فإن تأثير بعض االتجاهات واألحداث عىل القطاع المصرفي 

في المملكة العربية السعودية غير واضح، حيث إن وتيرة النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية غير واضحة حاليا. باإلضافة 

إىل التأثير المحتمل الناتج عن كوفيد-١٩، فقد أدى األخير إىل انخفاض في أسعار النفط في عام ٢٠٢٠ م إىل ممارسة ضغوط مالية 

 عىل القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي. كما قد تؤدي ظروف 
ً
واقتصادية عىل اقتصاد المملكة العربية السعودية، وخاصة

العمالء، وزيادة مستويات  انخفاض في ودائع  ٢٠٢٠ م عىل وجه الخصوص، إىل  التي حدثت في عام  التشغيل الصعبة، مثل تلك 

التمويل المتعثر مع الحد من نمو التمويل. قد تتضاءل فرص اإلقراض مع ارتفاع مستويات إصدار الديون السيادية. قد ينخفض 

ا بسبب الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بسبب ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة. قد تتدهور ظروف 
ً
صافي الدخل أيض

االئتمان للبنوك مما يؤدي إىل زيادة التمويل المتعثر وخسائر االئتمان وتراجع الربحية. أي تباطؤ في نمو وتطور القطاع المصرفي 

في المملكة العربية السعودية سيكون له تأثير سلبي عىل نمو المجموعة، وبالتالي عىل أعمالها، ونتائج العمليات، والوضع المالي أو 

اآلفاق.
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للدوالر  ثابت  بسعر صرف  األخرى  اإلقليمية  العمالت  أو  السعودي  للريال  األجنبية  العمالت  " صرف  ربط   " إلغاء  أو  تغيير  أي 

األمريكي سيعرض المجموعة لتحركات العمالت األجنبية بالدوالر األمريكي مقابل الريال السعودي أو العمالت األخرى المماثلة

م.   ١٩٨٦ عام  منذ  األمريكي  بالدوالر  السعودي  الريال  ربط  تم  السعودي.  بالريال  نتائجها  عن  وتعلن  بحساباتها  المجموعة  تحتفظ 

بالدوالر األمريكي: قطر، واإلمارات  للنفط  المنتجة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  تم ربط عمالت دول مجلس  باإلضافة إىل ذلك، 

ًا بالدوالر  العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين. وقد واجهت البلدان المنتجة للنفط التي لديها عمالت مرتبطة تقليدي

المثال، قامت  الحاالت بفك ربط عمالتها. فعىل سبيل  العمالت من حين آلخر. وقامت في بعض  ربط  األمريكي ضغوطًا لفك 

كازاخستان بفك ارتباط التنغي الكازاخستاني بالدوالر األمريكي في ٢٠ أغسطس ٢٠١٥ م، وتبع ذلك في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ م إزالة ربط 

الدوالر األمريكي مقابل المانات األذربيجاني.

 أخرى قد تختار فك ارتباط عملتها الحالية بالدوالر األمريكي، في كل من دول مجلس التعاون لدول 
ً
هناك خطر يتمثل في أن دوال

الخليج العربية والمنطقة األوسع. في حين أن اآلثار طويلة األجل لمثل هذه اإلجراءات غير مؤكدة، فمن المحتمل أن تواجه أي عملة 

ا في قيمتها مقابل الدوالر األمريكي فور إزالة الربط. بينما تستمر سياسة الحكومة والبنك 
ً
غير مرتبطة بالدوالر األمريكي انخفاض

المركزي السعودي في الحفاظ عىل ربط العملة عند مستواها الحالي، ال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن األحداث المستقبلية غير 

المتوقعة، بما في ذلك الزيادة في معدل انخفاض األصول االحتياطية للحكومة، لن تؤدي إىل الحكومة إلعادة النظر في سياسة سعر 

الصرف.

أي فك أو إعادة تقييم لسعر الصرف الحالي سواء في المملكة العربية السعودية أو عبر المنطقة األوسع، ال سيما إذا كان فك االرتباط 

ًا بانخفاض كبير في قيمة العملة ذات الصلة مقابل الدوالر األمريكي أو غيره من العمالت الرئيسية يمكن  أو إعادة التقييم مصحوب

أن تسهم العمالت في ارتفاع التضخم وزيادة عبء خدمة الديون الخارجية واإلضرار بثقة المستثمرين، مما يؤدي إىل تدفقات رأس 

المال إىل الخارج وتقلبات السوق، وكل منها يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري عىل الوضع االقتصادي والمالي للمملكة العربية 

السعودية. وهذا بدوره قد يكون له تأثير سلبي جوهري عىل أعمال المجموعة أو نتائج العمليات أو الوضع المالي أو التوقعات.

يجب التعامل مع البيانات اإلحصائية الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه بحذر من قبل المستثمرين المحتملين

تم الحصول عىل اإلحصاءات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك ما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي، والعرض النقدي، والتضخم 

ومديونية الحكومة، من بين مصادر أخرى، كالهيئة العامة لإلحصاء، والبنك المركزي السعودي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة 

أوبك. وقد ال تكون هذه اإلحصائيات، وبيانات المكونات التي تستند إليها، قد تم تجميعها بنفس الطريقة مثل البيانات المقدمة 

من مصادر أخرى وقد تختلف عن اإلحصاءات التي تنشرها أطراف ثالثة، مما يعكس حقيقة أن االفتراضات األساسية والمنهجية 

قد تختلف من المصدر إىل المصدر. 

ا اختالفات جوهرية بين اإلحصائيات األولية أو المقدرة أو المتوقعة المدرجة في نشرة اإلصدار األساسية هذه 
ً
قد تكون هناك أيض

ا بواسطة أو 
ً
والنتائج الفعلية، وبين اإلحصائيات المدرجة في نشرة اإلصدار األساسية هذه والبيانات المقابلة التي تم نشرها مسبق

نيابة عن الهيئات المذكورة أعاله. وبالتالي، يجب التعامل مع البيانات اإلحصائية الواردة في نشرة اإلصدار األساسية هذه بحذر من 

قبل المستثمرين المحتملين.
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المخاطر المتعلقة بالصكوك

ًا أو تخفيض  سيتم إلغاء حق حملة الصكوك في استالم مبلغ القيمة االسمية للصكوك وإلغاء حقهم في الحصول عىل أي ربح نهائي

ًا( وذلك في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار ًا أو جزئي قيمتها بشكل دائم )إما كلي

 

في حالة حدوث حدث عدم القابلية لالستمرار )كما تم تعريفه أدناه( فيما يتعلق بأي سلسلة إصدار من الصكوك، في أي وقت في أو 

بعد تاريخ إصدار الشريحة األوىل التي تم إصدارها بموجب سلسلة اإلصدار ذات الصلة وقبل التاريخ الذي يصبح فيه نظام استيعاب 

ًا فيما يتعلق بالصكوك من تلك السلسلة )"تاريخ النفاذ"(، سيتم تخفيض إجمالي القيمة االسمية للصكوك  الخسائر المعمول به ساري

ًا عىل أساس تناسبي، وفي كل حالة، عىل النحو المحدد فقط من قبل المنظم المالي )كما تم  ًا أو جزئي من تلك السلسلة المصدرة كلي

تعريفه في الشروط(. وفي عملية تخفيض القيمة، فإن حقوق أي حامل صكوك في سداد أي مبالغ بموجب الصكوك من سلسلة 

اإلصدار ذات الصلة )بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، مبلغ التوزيع عند التصفية وأية مبالغ ناشئة أو مستحقة نتيجة حدوث 

حالة التعثر )كما تم تعريفه في الشروط(( بنسبة تتوافق مع مبلغ تخفيض القيمة ذي الصلة )وأي مبالغ توزيع دوري غير مدفوعة 

ذات صلة( يجب إلغاؤها وعدم استعادتها في أي حال، بغض النظر عن ما إذا كانت هذه المبالغ قد أصبحت مستحقة وواجبة الدفع 

 
ً
 أو جزئيا

ً
قبل تاريخ حدث عدم القابلية لالستمرار أو اإلشعار المتعلق به. عالوة عىل ذلك، يمكن أن تحصل عملية تخفيض القيمة كليا

من صكوك سلسلة اإلصدار ذات الصلة قبل استيعاب األسهم العادية للمُصدر الخسائر بالكامل، ويجب أال تشكل عملية تخفيض 

ا من حاالت التعثر. وفي الحاالت التي يطلب فيها المنظم المالي إجراء عملية تخفيض قيمة بصورة جزئية، فقد تحدث 
ً
القيمة حدث

ا لما يحدده المنظم المالي وحده.
ً
عملية تخفيض القيمة في مناسبة واحدة أو أكثر وفق

ًا من استثمارهم في الصكوك فيما يتعلق  ا مادي
ً
ونتيجة لذلك، سيخسر حملة الصكوك كامل المبلغ أو، حسب مقتضى الحال، مبلغ

بسلسلة اإلصدار ذات الصلة.

ًا بأنه قد قرر  إن عبارة " حدث عدم القابلية لالستمرار" تعني، فيما يتعلق بسلسلة إصدار، أن المنظم المالي قد أخطر المُصدر كتابي

بأن المُصدر أصبح أو سيصبح غير قادر عىل االستمرار دون:

تخفيض قيمة الصكوك من سلسلة  اإلصدار ذات الصلة )وتخفيض قيمة أي من الصكوك من أي سلسلة إصدار أخرى أو أ. 

تخفيض قيمة أي من أدوات رأس المال األخرى للمُصدر أو االلتزامات األخرى التي تشكل الشريحة األوىل من رأس المال و / 

أو الشريحة الثانية من رأس المال للمُصدر والتي يمكن تخفيض قيمتها و / أو تحويلها إىل حقوق ملكية ، ذلك بموجب شروطها 

أو بموجب األنظمة المعمول بها( ؛ أو

تقديم دعم رأسمالي للمصدر من قبل القطاع العام )أو أي دعم مماثل(، بشرط أال يتم تقديم هذا الدعم  )١( من قبل مساهم في ب. 

المصدر أو )٢( بشروط ذات مزايا أفضل للمُصدر من المزايا التي تقبل عادة من مستثمري القطاع الخاص في معامالت مماثلة.

أو صفات  للقيمة   
ً
األولوية قد ال تتضمن تخفيضا المتساوية في  االلتزامات  أو  والمستقبلية  الحالية  للمصدر  الثانوية  االلتزامات 

مماثلة لتلك الموجودة في الصكوك. ونتيجة لذلك، من الممكن أن تخضع الصكوك الخاصة بسلسلة إصدار معينة لعملية تخفيض 

القيمة، بينما تظل بعض االلتزامات الثانوية و / أو االلتزامات المتساوية في األولوية معلقة وتستمر في تلقي المدفوعات، وعىل 

هذا النحو، قد يخضع حاملو الصكوك إىل خسائر قبل أصحاب االلتزامات الثانوية و / أو االلتزامات المتساوية في األولوية.
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ال يمكن التنبؤ بالظروف التي تؤدي إىل تخفيض القيمة

ال يمكن التنبؤ بحدث عدم القابلية لالستمرار ويعتمد ذلك عىل عدد من العوامل، التي تكون خارج عن سيطرة المُصدر. وكما يخضع 

تقديره  الشروط( حسب  تعريفه في  تم  )كما  المالي  المنظم  يحدده  لما  أخرى،  أمور  بين  لالستمرار، من  القابلية  وقوع حدث عدم 

الشخصي. ونتيجة لذلك، قد يطلب المنظم المالي تخفيض القيمة في ظروف خارجة عن سيطرة المُصدر والتي قد ال يوافق عليها 

المُصدر. يرجى االطالع عىل قسم " في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار سيتم إلغاء حق حملة الصكوك في تلقي مدفوعات 

ًا(". إن  ًا أو جزئي ًا أو سيتم تخفيض قيمتها بشكل دائم )إما كلي القيمة االسمية للصكوك وإلغاء حقهم في الحصول عىل أي ربح نهائي

ممارسة )أو احتمال ممارسة( أي سلطة من قبل المنظم المالي أو أي اقتراح لمثل هذه الممارسة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي عىل 

قيمة الصكوك في سلسلة اإلصدار ذات الصلة ويمكن أن يؤدي إىل خسارة حملة الصكوك بعض أو كل استثماراتهم في الصكوك 

في سلسلة اإلصدار ذات الصلة.

ًا عىل القرارات التي يتخذها المصدر فيما يتعلق بأعماله وعملياته، بما في ذلك إدارة  كما ستعتمد الجدوى المالية للمُصدر جزئي

وضعه المالي. وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، لن يراعي المصدر بالضرورة مصالح حملة الصكوك، وعىل وجه الخصوص، العواقب 

المترتبة عىل حاملي الصكوك من مثل هذه القرارات، وال يمكن أن يكون هناك أي ضمان في أي ظروف من هذا القبيل بأن مصالح 

المصدر ومساهميه والمنظم المالي سوف تتماشى مع مصالح حملة الصكوك.

ا أن تطبيق نظام استيعاب الخسائر المعمول به حسب ما ورد في الشرط ١١ )تخفيض 
ً
يجب أن يدرك المستثمرون المحتملون أيض

القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار( لم يتم اختباره في المملكة وبالتالي ال يمكن تأكيد مدى تطبيقه.

التزامات السداد الخاصة بجهة اإلصدار بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية هي التزامات مشروطة وثانوية وغير مضمونة

ا للشرط ١١ )تخفيض القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار( )يرجى االطالع عىل 
ً
يجب عىل المستثمرين المحتملين مالحظة أنه وفق

قسم "في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار سيتم إلغاء حق حملة الصكوك في تلقي مدفوعات القيمة االسمية للصكوك 

ًا("(، باستثناء حدوث واستمرار أي  ًا أو جزئي ًا أو سيتم تخفيض قيمتها بشكل دائم )إما كلي وإلغاء حقهم في الحصول عىل أي ربح نهائي

إجراءات تصفية ودون اإلخالل بالشرط ٨ ) قيود التوزيع الدوري(، فإن االلتزامات ذات الصلة هي التزامات مشروطة )في حالة توزيع 

األرباح )عدا ما يتعلق بربح المضاربة النهائي لرب المال المستحق في أي تاريخ انتهاء للمضاربة لكل مضاربة متعلقة بسلسلة إصدار 

في حالة خيار عدم السداد )كما تم تعريفه أدناه((، في حالة عدم حدوث خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد(، وهي غير مضمونة 

ولن يتم تقديم أي ضمانات أو سيتم تقديمها من قبل المُصدر فيما يتعلق بذلك.

الصلة سيتم  االلتزامات ذات  فإن  إجراءات تصفية،  أي  استمرار  أو  أنه عند حدوث  المحتملين مالحظة  المستثمرين  يجب عىل 

تصنيفها عىل النحو التالي: )أ( تابعة وثانوية أمام االلتزامات ذات األولوية ولكن ليس أبعد من ذلك أو بخالفه؛ )ب( بالتساوي مع 

جميع االلتزامات األخرى المتساوية في األولوية؛ و )ج( ذات أولوية فقط بالنسبة لجميع االلتزامات الثانوية، كما هو موضح بشكل 

أكبر في الشرط ٤-٢ )ثانوية االلتزام(. في مثل هذه الحالة، قد ال تكون هناك أصول كافية لتلبية مطالبات حملة الصكوك بالكامل.

يجوز لوكيل حملة الصكوك ممارسة حقوقه التنفيذية فيما يتعلق باتفاقية المضاربة الرئيسية فقط بالطريقة المنصوص عليها في 

ا " المخاطر المتعلقة باإلنفاذ والضرائب في المملكة ". الشرط ١١-٢ )التصفية أو الحل(. انظر أيضً



42

ال قيود عىل إصدار األوراق المالية ذات أولوية؛ ثانوية االلتزام 

عدا القيود المتعلقة بإصدار المزيد من رأس المال اإلضافي من الشريحة األوىل من قبل المُصدر عىل النحو المنصوص عليه في 

الشرط ٤-٣ ) حاالت أخرى ( والتي تحد من الظروف التي يمكن فيها إصدار رأس مال إضافي من الشريحة األوىل للمُصدر والذي 

يحتل مرتبة أعىل من كل سلسلة إصدار من الصكوك، ال توجد قيود في الشروط أو أحكام مستندات الصفقة عىل المصدر )بصفته 

المضارب أو غير ذلك( للحصول عىل تمويل إضافي أو إصدار أوراق مالية أو إنشاء أي ضمان أو ترتيب دعم تعاقدي التي تكون 

متساوية مع أو ذات أولوية أعىل من التزاماته تحت كل سلسلة إصدار من الصكوك والتزامات المصدر بموجب اتفاقية المضاربة 

الرئيسية )"االلتزامات ذات األولوية"(. وقد يؤدي إصدار أو إنشاء أي من االلتزامات ذات األولوية إىل تقليل المبلغ القابل لالسترداد 

 للوفاء 
ٍ
 لذلك، في حال تصفية المصدر، قد ال يكون هناك مبلغ كاف

ً
من قبل حملة الصكوك ذات الصلة عند تصفية المصدر. ووفقا

"التزامات السداد الخاصة بجهة اإلصدار بموجب اتفاقية المضاربة  بالمبالغ المستحقة لحملة الصكوك. يرجى االطالع عىل قسم 

الرئيسية هي التزامات مشروطة وثانوية وغير مضمونة".

قد يتم إلغاء مدفوعات مبالغ التوزيع الدوري وهي غير تراكمية

فيما يتعلق بسلسلة إصدار معينة من الصكوك، يجوز للمُصدر أن يختار )ويشار إىل اختيار من هذا القبيل بـ"خيار عدم السداد"(، 

ً( لحملة الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري المقابل عىل النحو  ًا أو جزئيا  كلي
ً
ا لتقديره المطلق، عدم دفع مبلغ التوزيع الدوري )سواء

ً
وفق

المنصوص عليه بشكل أكبر في الشرط ٢-٧ )خيار عدم السداد(، إال أنه ال يجوز إجراء مثل هذا االختيار فيما يتعلق بمبلغ التوزيع 

ا لتقدير 
ً
الدوري المستحق الدفع في التاريخ الذي سيتم فيه استرداد صكوك من سلسلة اإلصدار ذات العالقة بالكامل وذلك فق

المُصدر حسب ما ورد في للشرط ٩ ) االسترداد(.

باإلضافة إىل ذلك، في حالة وقوع حدث عدم سداد )كما تم تعريفه في الشروط( )والذي يتضمن الحالة التي ال تتوفر فيها أرباح 

قابلة للتوزيع كافية من أجل السماح للمُصدر بالقيام بالمدفوعات ذات الصلة أو نتيجة لعدم االلتزام بالمتطلبات النظامية السارية 

لرأس المال(، فإنه يحظر عىل المُصدر )بصفته المضارب( دفع ربح المضاربة لرب المال أو ربح المضاربة النهائي لرب المال، حسب 

االقتضاء، المتعلقة بالمضاربة الخاصة بسلسلة اإلصدار ذات العالقة والمستحقة في تاريخ توزيع أرباح المضاربة ذات الصلة أو تاريخ 

ا التفاقية المضاربة الرئيسية، ونتيجة لذلك يُحظر عىل المصدر دفع مبالغ التوزيع الدوري ذات 
ً
انتهاء المضاربة )حسب الحال( وفق

الصلة إىل حملة الصكوك ذي الصلة في تاريخ التوزيع الدوري ذي العالقة، وكما تم مناقشته عىل وجه الخصوص في الشرط ١-٧ 

)حدث عدم الدفع (.

الموحدة  المحتجزة  واالحتياطيات  "األرباح  أنها  عىل  الشروط  في  للتوزيع"  القابلة  "األرباح  تعريف  يتم  أعاله،  بالفقرة  يتعلق  فيما 

)عدا ما يمنع توزيعه بموجب األنظمة  النظامية  الخاصة واالحتياطيات  العامة واالحتياطيات  للمُصدر، بما في ذلك االحتياطيات 

 عىل أحدث 
ً
المعمول بها(، بعد تحويل أي مبالغ إىل احتياطيات غير قابلة للتوزيع، وكل ذلك عىل النحو الذي يحسبه المصدر بناء

نسخة من قوائمه المالية الموحدة، أو أي فترة معادلة أو الحقة من وقت آلخر عىل النحو المنصوص عليه في أنظمة رأس المال". 

وقد بلغت األرباح القابلة للتوزيع للمُصدر )٨,٥٦٠( مليون ريال سعودي كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

إذا لم يتم دفع أي مبلغ من ربح المضاربة لرب المال أو ربح المضاربة النهائي لرب المال أو مبلغ التوزيع الدوري فيما يتعلق بمضاربة 

ًا من تاريخ خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد )"تاريخ  سلسلة إصدار معينة نتيجة لخيار عدم السداد أو حدث عدم السداد، فاعتبار

إيقاف توزيع األرباح"( يُحظر عىل المصدر اإلعالن عن أو دفع توزيعات معينة أو أرباح أو أي مدفوعات أخرى )عدا التوزيعات أو األرباح 

أو المدفوعات األخرى التي يتم اإلعالن عنها قبل تاريخ إيقاف توزيع األرباح، وباستثناء األوراق المالية التي ال تسمح شروطها للمُصدر 

بتأجيل أو عدم القيام بمثل هذه المدفوعات في الوقت المناسب( وكما يُحظر المُصدر من استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو 

الحصول عىل أدوات الملكية العادية األخرى من الشريحة األوىل أو أوراق مالية أخرى سواء كانت أصغر أو متساوية مع االلتزامات 

ا لشروطه ؛ أو )٢( أي 
ً
دفع رأس المال، )وذلك باستثناء األوراق المالية التي تنص شروطها عىل ما يلي: )١( أي استرداد إلزامي وفق

تحويل أو تبادل لألسهم العادية للمُصدر(، وينطبق ذلك فقط إىل الحد الذي يُسمح فيه بموجب المعايير التنظيمية ذات الصلة برأس 

المال من الشريحة األوىل المطبقة من وقت إىل الوقت والمتعلقة بفرض قيود عىل االسترداد أو الشراء أو اإللغاء أو التخفيض أو 

االستحواذ، وفي كل حال ما لم يتم سداد الدفعة التالية من ربح المضاربة لرب المال أو ربح المضاربة النهائي لرب المال بعد تاريخ 

 لذلك أو دفع المبلغ المنصوص عليه بالكامل لصالح حملة الصكوك في سلسلة 
ٍ
إيقاف توزيع األرباح بالكامل )أو تم تجنيب مساو

ا التفاقية المضاربة الرئيسية(، وكما هو موضح بشكل أكبر 
ً
اإلصدار ذات الصلة المتأثرة بخيار عدم السداد أو بحدث عدم السداد وفق

في الشرط ٤-٧ ) قيود توزيعات األرباح واالسترداد(.
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ا للشرط ٣-٧ )تأثير حدث عدم 
ً
في حالة عدم وجود إشعار بخيار عدم السداد أو حدث عدم السداد، حسب ما يقتضيه الحال، وفق

السداد أو خيار عدم السداد(، فإن عدم سداد ربح المضاربة لرب المال )أو أي جزء منه( لسلسلة اإلصدار ذات الصلة في تاريخ توزيع 

 عىل وقوع خيار عدم السداد أو حدث عدم 
ً
أرباح المضاربة ذي الصلة أو تاريخ انتهاء المضاربة لكل مضاربة، حسب الحال، يكون دليال

السداد، حسب الحال. نتيجة لذلك، لن يكون لحملة الصكوك ذات الصلة أية مطالبة فيما يتعلق بمبالغ التوزيع الدوري )إن وجدت( 

التي لم يتم دفعها نتيجة إما لخيار عدم السداد أو حدث عدم السداد )بغض النظر عما إذا كان إشعار عدم السداد أو حدث عدم السداد، 

ا للشرط ٣-٧ )تأثير حدث عدم السداد أو خيار عدم السداد(( وما يترتب عىل ذلك من عدم دفع 
ً
حسب الحال، قد تم تقديمه وفق

مبالغ التوزيع الدوري )إن وجدت( في هذا الحال ال تشكل حالة من حاالت التعثر، ولن تتراكم مبالغ التوزيع الدورية )إن وجدت( التي 

لم يتم دفعها بعد خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد، ولن يكون المصدر ملزمًا بسداد أي مدفوعات الحقة فيما يتعلق بأي ربح 

غير مدفوع )سواء كانت من موارده النقدية الخاصة به أو من احتياطي المضاربة أو غير ذلك( ولن يكون المصدر ملزمًا بسداد أي 

مدفوعات الحقة فيما يتعلق بـأي مبالغ توزيع دورية من هذا القبيل.

وفي حالة وقوع مثل هذا الحدث، لن يحصل حملة الصكوك عىل مبالغ توزيع دورية في تاريخ التوزيع الدوري المقابل ولن يكون لدى 

وكيل حملة الصكوك أو حملة الصكوك الحق في أي مطالبة بخصوص ذلك. وقد يحدث تأثير سلبي جوهري عىل القيمة السوقية 

للصكوك نتيجة عدم دفع مبالغ التوزيع الدوري أو احتمالية وجود خطر متصور بسبب عدم سداد تلك المبالغ.

الصكوك عبارة عن أوراق مالية دائمة قد تخضع لالسترداد المبكر )بشروط معينة(

الصكوك التي سيتم إصدارها بموجب البرنامج هي أوراق مالية دائمة ليس لها تاريخ استرداد محدد، وال يلتزم المُصدر باسترداد أي 

صكوك من أي سلسلة إصدار في أي وقت وال يحق لحملة الصكوك المطالبة باستردادها ما لم يحدث حالة تعثر. وقد تم تحديد 

حاالت التعثر وحقوق حملة الصكوك عند وقوع حالة التعثر في الشرط ١١ ) حاالت التعثر والتصفية(. وفي حاالت معينة، بما في ذلك 

)١( في حال اعتبر الشرط ١-٩ )ب( )٢( "متحقق" تحت الشروط النهائية المطبقة، في أي تاريخ خالل الفترة التي تبدأ من التاريخ األول 
لخيار الشراء ذي الصلة إىل التاريخ األول إلعادة التعيين ذي الصلة أو في أي تاريخ توزيع دوري ذي صلة بعد ذلك أو )٢( في حال 

اعتبر الشرط ١-٩ )ب( )٣( "متحقق" تحت الشروط النهائية المطبقة، وفي التاريخ األول لخيار الشراء، أو في أي تاريخ توزيع دوري ذي 

صلة بعد ذلك، و/أو في أي تاريخ في أو بعد تاريخ اإلصدار )سواء كان ذلك تاريخ توزيع دوري أم ال( في حالة وقوع حدث ضريبي أو 

حدث رأس مال، قد يقرر المصدر باسترداد الصكوك من سلسلة إصدار معينة، وكل ذلك كما هو موضح بشكل أكبر في الشرط ٩ 

)االسترداد(، عىل الرغم من عدم وجود ضمان بأن المصدر سوف يقرر باستردادها.

لذلك، يجب أن يدرك المستثمرون المحتملون أنه قد يُطلب منهم تحمل المخاطر المالية لالستثمار في صكوك المتعلقة بسلسلة 

إصدار معينة إىل أجل غير محدد، ما لم:

ا للشرط ٩ )االسترداد(؛. ١
ً
يقوم المُصدر باسترداد الصكوك من سلسلة اإلصدار ذات العالقة وفق

يتم توجيه المصدر من قبل حملة الصكوك بعد وقوع حدث التعثر السترداد الصكوك من سلسلة اإلصدار ذات العالقة؛ أو. ٢

يبيعون صكوكهم من سلسلة اإلصدار ذات العالقة.. ٣

قد تؤدي ممارسة )أو احتمالية ممارسة( أي ميزة استرداد صكوك من سلسلة إصدار معينة إىل الحد من قيمتها السوقية، والتي من 

غير المرجح أن ترتفع بشكل كبير فوق السعر الذي يمكن به استرداد الصكوك من سلسلة اإلصدار ذات العالقة.
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في حال استرداد صكوك من سلسلة إصدار معينة، فال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن حملة الصكوك سيكونون قادرين عىل إعادة 

استثمار المبلغ المستلم عند االسترداد في ورقة مالية مماثلة بمعدل يوفر نفس معدل العائد مثل استثمارهم في الصكوك من 

سلسلة اإلصدار ذات الصلة. ويجب عىل المستثمرين المحتملين النظر في مخاطر إعادة االستثمار في ضوء االستثمارات األخرى 

 قسم "يمكن أن يكون لغياب سوق ثانوي للصكوك من أي سلسلة إصدار والسيولة 
ً
المتاحة في ذلك الوقت. يرجى مراجعة أيضا

المحدودة لها تأثير سلبي عىل قيمتها السوقية" للحصول عىل وصف للمخاطر المتعلقة بقدرة حملة الصكوك عىل بيع الصكوك من 

سلسلة اإلصدار ذات العالقة في سوق ثانوي.

ستتوقف الصكوك عن جني األرباح من تاريخ استحقاقها لالسترداد )إن وجد(

استحقاق  تاريخ  من  األرباح  جني  عن  ستتوقف  الصكوك  من  إصدار  سلسلة  كل  أن  إىل  االنتباه  المحتملين  المستثمرين  عىل 

االسترداد )إن وجد( )وذلك بعد تصفية المضاربة لسلسلة اإلصدار ذات الصلة(. وبالتالي، في حالة استالم حملة الصكوك المدفوعات 

المستحقة لهم في تاريخ استحقاق االسترداد )إن وجد( بعد تاريخ االستحقاق ألي سبب من األسباب، فلن يتم دفع أي أرباح إضافية 

أو رسوم تأخير أو مبلغ معادل آخر فيما يتعلق بهذا التأخير. يرجى االطالع عىل الشرط ٢-٦ )توقف االستحقاق(.

إصالحات اتفاقية بازل ٣ ومخاطر امتصاص الصكوك للخسائر

القابلية  بإضافة متطلبات إضافية بخصوص عدم  بازل ٣  المال التفاقية  بتوسيع قواعد رأس  بازل  لجنة  ٢٠١١، قامت  يناير  في ١٣ 

لالستمرار )"ملحق ١٣ يناير"(. حيث يتطلب ملحق ١٣ يناير بأن األسهم غير العادية من الشريحة األوىل أو الشريحة الثانية الصادرة 

ًا بأن يكون لها بند في الشروط واألحكام الخاصة بها أو أن يتم تضمين ذلك البند في إطار قانوني يلزم مثل هذه  عن بنك نشط دولي

األدوات، وذلك حسب عىل قرار الجهة المختصة، عىل أن يتم إلغائها أو تحويلها إىل أسهم عادية عند وقوع "حدث مسبب". ويتم 

احتساب وقوع "الحدث المسبب" عند اتخاذ أول القرارات التالية: )١( قرار بأن إلغاء قيمة األسهم ضرورية، والذي بخالفه سيصبح 

البنك غير قابل لالستمرار، وذلك عىل النحو الذي تحدده الجهة المختصة؛ و )٢( قرار القيام بضخ من القطاع العام لرأس المال، أو 

ما يعادله من الدعم، والذي بخالفه يصبح البنك غير قادر عىل االستمرار، وذلك عىل النحو الذي تحدده الجهة المختصة. وقد كلف 

البنك المركزي السعودي جميع البنوك السعودية، بما في ذلك المصدر، بتنفيذ المتطلبات اإلضافية التي فرضها ملحق ١٣ يناير 

ًا من ١ يناير ٢٠١٣.  اعتبار

يرجى االطالع عىل القسم "في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار سيتم إلغاء حق حملة الصكوك في تلقي مدفوعات القيمة 

ً(". ومن  أو جزئيا ًا  كلي )إما  دائم  أو سيتم تخفيض قيمتها بشكل  ًا  نهائي ربح  الحصول عىل أي  وإلغاء حقهم في  للصكوك  االسمية 

المتوقع أن يتم التخلص التدريجي من المعالجة الرأسمالية عىل مدى ١٠ سنوات تبدأ من ١ يناير ٢٠١٣ فيما يخص أدوات رأس المال 

الصادرة قبل هذا التاريخ والتي سبقت هذه المتطلبات.

وال يوجد أي ضمان بأن البنك المركزي السعودي لن يعدل في المستقبل تفسيره وتنفيذه لملحق ١٣ يناير الموضح أعاله. وباإلضافة 

ًا، أو قد يتم إدخال  إىل ذلك، قد يتم تنفيذ المراجعات عىل ملحق ١٣ يناير في المملكة بطريقة تختلف عن الطريقة المنظورة حالي

اللوائح من خالل إصدار نظام استيعاب الخسائر المعمول به في المملكة.
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إذا تم تعديل المتطلبات النظامية المطبقة عىل المصدر ألدوات رأس المال في المستقبل، فمن الممكن أن تستخدم الجهات 

المعنية صالحياتها بطريقة تؤدي إىل استيعاب صكوك من سلسلة إصدار معينة الخسائر بطريقة أخرى غير الموضحة هنا. عىل 

سبيل المثال، ينص نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥هـ )الموافق 

)والتي  بأي مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية  يتعلق  أنه فيما  المهمة"( عىل  المالية  المنشآت  )"نظام معالجة  ٢٠٢٠م(  ١٠ ديسمبر 

المال وذلك مع  أدوات رأس  تعديل حقوق حاملي  أخرى،  أمور  بين  السعودي، من  المركزي  للبنك  المُصدر(، عىل يجوز  تتضمن 

مراعاة بعض الشروط التي يجب استيفاؤها والتي تشمل، من بين أمور أخرى، أن تكون المؤسسة المالية في حالة مالية حرجة أو 

من المحتمل أن تكون في حالة مالية حرجة. وينص نظام معالجة المنشآت المالية المهمة عىل أن يقوم البنك المركزي السعودي 

والهيئة بإصدار لوائح تنفيذية وقد تنص اللوائح التنفيذية عىل مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بأي تعديالت من هذا القبيل عىل تلك 

 بأن نظام معالجة المنشآت المالية المهمة ينص عىل أن الدائنين الذين تم تعديل حقوقهم لن يتكبدوا خسائر أكبر 
ً
الحقوق. وعلما

مما تم تقديره، فإنه في حالة تصفية المؤسسة المالية ذات الصلة فإنه ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن أي تعديل من هذا 

القبيل لحقوق أو أي إجراء آخر تم اتخاذه من قبل ستكون البنك المركزي السعودي مماثلة ألحكام امتصاص الخسائر المنصوص 

عليها في الشرط ١٠ ) تخفيض القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار( أو تكون في مصلحة حملة الصكوك.

، ستنتهي أحكام الشرط ١٠ )تخفيض 
ً
عالوة عىل ذلك، في أو بعد التاريخ الذي يصبح فيه نظام استيعاب الخسائر المعمول به ساريا

القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار( وتتوقف عن التطبيق، إال بالقدر المطلوب. بموجب نظام استيعاب الخسائر المعمول به. في 

حالة وقوع حدث، في هذا التاريخ أو بعده، يؤدي بموجب نظام استيعاب الخسائر المعمول به إىل تحديد البنك المركزي السعودي 

بعدم قابلية لالستمرار، فيما يتعلق بالمُصدر، فيجوز للبنك المركزي السعودي )أو المصدر باتباع تعليمات البنك المركزي السعودي( 

اتخاذ مثل هذا اإلجراء فيما يتعلق بالصكوك الخاصة بسلسلة إصدار معينة كما هو مطلوب أو مسموح به بموجب نظام استيعاب 

 عىل ذلك، فإن تطبيق أو تنفيذ أي أنظمة أو لوائح ذات عالقة أو نظام استيعاب الخسائر المعمول به قد 
ً
الخسائر المعمول به. وبناء

يكون له تأثير سلبي عىل حملة الصكوك.

ًا للطبيعة الثانوية لاللتزامات الناشئة بموجب الصكوك، فإن الشروط تحتوي عىل أحداث تعثر وتعويض محدودة نظر

 

المصدر  عىل  التزام  يوجد  وال  محدد  استرداد  تاريخ  لها  ليس  دائمة  أدوات  هي  البرنامج  بموجب  إصدارها  سيتم  التي  الصكوك 

بدفع القيمة االسمية للصكوك من سلسلة اإلصدار ذات العالقة إال وفق الشرط ١-٩ )ب( )خيار استدعاء المصدر( والشرط ١-٩ )ج( 

ا للشرط ١-١١ )أحداث التعثر(. 
ً
)االسترداد بسبب الضرائب( والشرط ١-٩ )د( )االسترداد لحدث رأس المال( أو بعد حدوث حالة تعثر وفق

التوزيع  )قيود  للشرط ٧  ا 
ً
للصكوك وفق الدوري عىل سلسلة إصدار  التوزيع  المصدر من سداد مبالغ  يُمنع  باإلضافة إىل ذلك، قد 

الدوري( وبالتالي لن تكون مبالغ التوزيع الدوري مستحقة إال في الظروف المحدودة الموضحة في الشروط. يرجى االطالع عىل القسم 

"قد يتم إلغاء مدفوعات مبالغ التوزيع الدوري وهي غير تراكمية ".

 أو أكثر في سداد أي من المبلغ األساسي 
ً
تقتصر أحداث التعثر في الشروط عىل: )١( تخلف جهة اإلصدار عن السداد لمدة )١٤( يوما

أو الربح )بما في ذلك المبالغ اإلضافية( المستحقة الدفع بموجب الشروط )باستثناء، في كل حالة، عندما يكون هذا الفشل ناتج من 

خطأ إداري أو تقني أو حدوث خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد(؛ أو )٢( تم إصدار أمر أو قرار لتصفية المُصدر أو حله أو حدوث 

حدث مماثل بموجب النظام المعمول به )بخالف األغراض الخاصة بالدمج أو إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة وعندما يكون المصدر 

ًا عىل سداد ديونه عندما يحين موعد استحقاقها وتتجاوز أصوله التزاماته(. قادر
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ا للشرط ١١ ) أحداث التعثر والتصفية(، عند حدوث أي حالة تعثر، سيتم تصفية المضاربة المتعلقة بسلسلة 
ً
إضافة إىل ذلك، وفق

ا ألحكام اتفاقية المضاربة الرئيسية والتعويضات المتاحة لوكيل حملة الصكوك و / أو حملة الصكوك )حسب 
ً
اإلصدار المعينة وفق

االقتضاء( عىل تقديم إشعار للمُصدر بأن إجمالي القيمة االسمية مع أي مبالغ قائمة )حسب تعريفه في الشروط( عىل الصكوك من 

سلسلة اإلصدار ذات الصلة تكون مستحقة وواجبة الدفع عىل الفور دون تقديم أو طلب أو احتجاج أو تقديم إشعار آخر من أي نوع 

والقيام بعد ذلك: )١( باتخاذ أي خطوات أو إجراءات أو إجراءات لتصفية المُصدر؛ و / أو )٢( إثبات إعسار المُصدر؛ و / أو )٣( اتخاذ 

أي خطوات أو إجراءات إلفالس المُصدر؛ و / أو )٤( تقديم المطالبة في إجراء تصفية المصدر؛ و / أو )٥( اتخاذ كافة الخطوات أو 

اإلجراءات األخرى التي، بموجب األنظمة السعودية، لها تأثير مماثل لإلجراءات المشار إليها في الفقرات )١( إىل )٤( أعاله، وفي كل 

حالة، لجميع المبالغ ذات الصلة برأس مال المضاربة وبربح المضاربة لرب المال وبربح المضاربة النهائي لرب المال و / أو بالمبالغ 

ا لشروطها وشروط مستندات الصفقة األخرى. ولذلك، 
ً
األخرى المستحقة لحملة الصكوك عند إنهاء اتفاقية المضاربة الرئيسية وفق

سيكون من الممكن فقط تنفيذ المطالبات الخاصة باسترداد مبلغ التوزيع عند التصفية و / أو مبالغ التوزيع الدوري فيما يتعلق 

بسلسلة اإلصدار للصكوك ذات الصلة عندما تصبح مستحقة بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية والشروط.

ال يحق لوكيل حملة الصكوك أو أي حامل صكوك بأي حال من األحوال التسبب في بيع أي من أصول الصكوك أو التصرف فيها 

بأي شكل آخر )بخالف ما هو منصوص عليه صراحة في مستندات الصفقة(.

 تلبية مطالبات الدائنين فيما يتعلق بااللتزامات ذات األولوية في أي تصفية أو إفالس أو حل أو إجراءات 
ً
إضافة إىل ذلك، يجب أوال

مماثلة قبل أن يتوقع حملة الصكوك الحصول عىل أي مبالغ فيما يتعلق بصكوكهم وقبل حصول ذلك سيكون لدى حملة الصكوك 

قدرة محدودة )إن وجدت( عىل التأثير في سير إجراءات التصفية أو اإلجراءات المماثلة.

يجب عىل المستثمرين المحتملين مالحظة أن أي مطالبات بشأن التصفية ستكون خاضعة ألنظمة ولوائح اإلفالس في المملكة 

واألنظمة واللوائح األخرى المعمول بها. لذلك ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن حملة الصكوك سيتلقون مدفوعات مطالباتهم 

بالكامل أو عىل اإلطالق في هذه الظروف. يرجى االطالع عىل قسم " قد يؤثر االمتثال لقوانين إفالس المملكة والقوانين األخرى عىل 

قدرة المُصدر عىل أداء التزاماته بموجب مستندات الصفقة ".

األدوات ذات معدل ربح ثابت والتي تكون قابلة إلعادة تعيين ينطبق عليها مخاطر السوق

إن حامل أداة ذات معدل ربح ثابت )أو ما يعادلها( والتي سيعاد تعيينها خالل مدة األداة )كما هو الحال بالنسبة ألي سلسلة إصدار 

ًا من تاريخ إعادة التعيين ذي صلة )كما تم تعريفه في الشروط( إن لم يسبق استردادها و / أو شراؤها وإلغاؤها(  للصكوك اعتبار

معرضة لمخاطر تقلب مستويات معدل الربح وإيرادات معدل الربح غير المؤكدة. 

ا حتى التاريخ األول إلعادة التعيين ذي الصلة )مع إعادة ضبط 
ً
وبينما يكون معدل الربح المتوقع في سلسلة إصدار الصكوك هذه ثابت

معدل الربح األولي في التاريخ األول إلعادة التعيين ذي صلة وكل خمس سنوات بعد ذلك عىل النحو المنصوص عليه في الشروط 

 يتغير معدل عائد االستثمار الحالي في أسواق رأس المال )معدل عائد السوق( بشكل 
ً
وفي الشروط النهائية المطبقة(، فإنه عادة

ا القيمة السوقية لسلسلة اإلصدار من الصكوك بشكل معاكس. وفي حال 
ً
يومي. ومع تغير معدل العائد في السوق، قد تتغير أيض

زاد معدل العائد في السوق، فإن القيمة السوقية للصكوك من سلسلة إصدار معينة ستنخفض كما تجري العادة. وفي حال انخفض 

معدل العائد في السوق، فإن القيمة السوقية للصكوك من سلسلة اإلصدار ذات الصلة سترتفع بشكل كما تجري العادة. فيجب أن 

ًا عىل القيمة السوقية للصكوك من سلسلة  يدرك حاملو الصكوك أن التحركات في معدالت عوائد السوق هذه يمكن أن تؤثر سلب

إصدار معينة ويمكن أن تؤدي إىل خسائر لحاملي الصكوك إذا قاموا ببيع الصكوك الخاصة بهم.
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يمكن أن يكون لغياب سوق ثانوي للصكوك من أي سلسلة إصدار والسيولة المحدودة لها تأثير سلبي عىل قيمتها السوقية

ليس هناك ما يضمن نشوء سوق ثانوي ألي سلسلة إصدار من الصكوك أو، في حالة نشوئه، بأنه سيوفر لحملة الصكوك سيولة 

استثمار أو أنه سيستمر ذلك طوال مدة الصكوك. باإلضافة إىل ذلك، يخضع تحويل أي صكوك للوائح وإجراءات المسجل وتداول 

واستيفاء شروط معينة كما هو موضح في الشرط ٣ )حوالة الصكوك(. قد يكون للصكوك بشكل عام سيولة محدودة في السوق 

الثانوية وقد تخضع لتقلبات أسعار أكبر من سندات الدين األخرى ألنها أوراق مالية دائمة )يرجى االطالع عىل القسم "الصكوك عبارة 

عن أوراق مالية دائمة، والتي قد تخضع لالسترداد المبكر )تخضع لشروط معينة"( وثانوية )يرجى االطالع عىل القسم "التزامات السداد 

الخاصة بجهة اإلصدار بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية هي التزامات مشروطة، ثانوية وغير مضمونة"( وسيتم تخفيض قيمتها 

ً( عند حدوث حدث عدم القابلية لالستمرار )يرجى االطالع عىل القسم "في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار   أو جزئيا
ً
)كليا

ًا أو سيتم  سيتم إلغاء حق حملة الصكوك في تلقي مدفوعات القيمة االسمية للصكوك وإلغاء حقهم في الحصول عىل أي ربح نهائي

ً("( وقد يتم تقييد مدفوعات مبالغ التوزيع الدوري المتعلقة بها في حاالت معينة )يرجى   أو جزئيا
ً
تخفيض قيمتها بشكل دائم )إما كليا

االطالع عىل القسم " قد يتم إلغاء مدفوعات مبالغ التوزيع الدوري وهي غير تراكمية"(.

قد تتقلب القيمة السوقية لكل سلسلة إصدار من الصكوك وقد يكون لنقص السيولة تأثير سلبي جوهري عىل القيمة السوقية 

 لشراء صكوكه بسهولة أو بأسعار تمكن حامل الصكوك 
ٍ
ا لذلك، قد ال يتمكن حامل الصكوك من العثور عىل مشتر

ً
للصكوك. وفق

من تحقيق العائد المطلوب. ولذلك، فإن شراء الصكوك مناسب فقط للمستثمرين الذين يمكنهم تحمل المخاطر المرتبطة بنقص 

السيولة في الصكوك والمخاطر المالية وغيرها من المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصكوك إىل أجل غير مسمى.

قد تخضع الصكوك من كل سلسلة إصدار لالسترداد المبكر وقد ال يتمكن حملة الصكوك من إعادة استثمار المبلغ المستلم عند 

االسترداد بمعدل يوفر نفس معدل العائد من استثمارهم في الصكوك

المال، ومع مراعاة عدم وقوع حدث عدم  أو حدث رأس  الصكوك، عند وقوع حدث ضريبي  يتعلق بكل سلسلة إصدار من  فيما 

ا لتعليمات 
ً
ًا قد تم إجرائها وفق القابلية لالستمرار )أو في حالة وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار، تكون عملية تخفيض القيمة جزئي

 منها، مع أي مبالغ توزيع دوري مستحق 
ً
ا للشروط أن يقوم باسترداد جميع الصكوك، وليس جزءا

ً
المنظم المالي(، يجوز للمُصدر وفق

غير مدفوع )كما هو موضح بشكل اكبر في الشرط ١-٩ )ج( ) استرداد بسبب الضرائب ( فيما يتعلق بحدث ضريبي، والشرط ١-٩ 

)د( ) استرداد لحدث رأس المال ( فيما يتعلق بحدث رأس المال(، وذلك بعد تقديم اإلخطار المسبق ذي الصلة إىل حملة الصكوك 
ا للشرط ١٤ )اإلشعارات( والشروط النهائية المطبقة )مما يستوجب كون اإلشعار غير قابل لإللغاء( وشريطة عدم وقوع حدث 

ً
وفق

عدم القابلية لالستمرار بعد تقديم هذا اإلشعار أو قبل تاريخ االسترداد المحدد في اإلشعار. وفي جميع األحوال، يخضع أي استرداد 

للصكوك للمتطلبات الواردة في الشرط ١-٩ )أ( )ال يوجد تاريخ استرداد ثابت وشروط االسترداد(، بما في ذلك الحصول عىل موافقة 

خطية مسبقة من المنظم المالي. وال يوجد هناك ما يضمن استالم موافقة المنظم المالي في وقت محدد أو عىل اإلطالق.

ليس هناك ما يضمن أن حملة الصكوك سيكونون قادرين عىل إعادة استثمار المبلغ المستلم عند االسترداد بمعدل يوفر نفس 

معدل العائد من استثمارهم في الصكوك. وخالل أي فترة يجوز فيها للمُصدر استرداد الصكوك، لن ترتفع القيمة السوقية للصكوك 

بشكل عام عن مبلغ االسترداد الضريبي أو، حسب الحالة، مبلغ حدث رأس المال المستحق الدفع. ولذلك، يجب عىل المستثمرين 

المحتملين النظر في مخاطر إعادة االستثمار في ضوء االستثمارات األخرى المتاحة في ذلك الوقت.
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قد يؤثر تغيير القانون عىل قدرة المُصدر عىل أداء التزاماته بموجب مستندات الصفقة

تستند الشروط إىل األنظمة السعودية والممارسات اإلدارية السارية في تاريخ نشرة اإلصدار األساسية هذه، وال يمكن تقديم أي 

ضمانات بشأن تأثير أي قرار قضائي محتمل أو تغيير في تفسير األنظمة السعودية أو الممارسة اإلدارية بعد تاريخ نشرة اإلصدار 

األساسية هذه. وقد تتضمن هذه التغييرات في األنظمة إدخال مجموعة متنوعة من الحلول النظامية وأدوات امتصاص الخسائر 

التي قد تؤثر عىل حقوق حاملي األوراق المالية الصادرة عن المصدر، بما في ذلك الصكوك. وقد تتضمن هذه األدوات القدرة عىل 

شطب المبالغ المستحقة الدفع بخالف ذلك عىل هذه األوراق المالية في حال لم يعد البنك المركزي السعودي يعتبر المصدر مقتدر 

من قبل البنك المركزي السعودي أو عند وقوع حدث مسبب آخر.

قد يؤثر االمتثال بأنظمة اإلفالس في المملكة واألنظمة األخرى عىل قدرة المُصدر عىل أداء التزاماته بموجب مستندات الصفقة

صدر نظام اإلفالس بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٥٠ بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ )الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م( )"نظام اإلفالس"( الذي أنشأ 

ًا عىل قدرة المُصدر عىل أداء  من خالله إجراءات اإلفالس عامة. إذا استوفى المُصدر شروط إجراءات اإلفالس، فقد يؤثر ذلك سلب

التزاماته فيما يتعلق بالصكوك، وال توجد هناك سوابق قضائية للتنبؤ بكيفية تسوية المطالبات من قبل حملة الصكوك أو بالنيابة 

 عليه، فإنه من غير المؤكد كيف وإىل أي مدى 
ً
عنهم في حالة استيفاء المُصدر لشروط أي إجراءات إفالس من هذا القبيل، وبناء

يمكن تنفيذ أحكام مستندات الصفقة من قبل جهة قضائية سعودية في هذه الحالة، وبالتالي، ال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن 

حملة الصكوك سيتلقون سداد مطالباتهم بالكامل أو عىل اإلطالق في هذه الظروف.

ًا يسعى إىل إنهاء العقد في حالة  ا تعاقدي
ً
إضافة إىل ذلك، هناك احتمال جوهري بأن الجهة القضائية في المملكة يمكن أن تعتبر بند

. ويستند هذا إىل المادة ٢٣ من نظام اإلفالس، التي تنص عىل أن العقود 
ً
ا باطال

ً
إجراء تسوية وقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي بند

. عىل الرغم من وجود 
ً
يجب أن تستمر أثناء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي وأي شرط بخالف ذلك يعد باطال

ا 
ً
استثناء لعقود التمويل، إال أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشروط أو مستندات الصفقة ستندرج في نطاق هذا اإلعفاء. وفق

للمادة ٢٤ من نظام اإلفالس، يحق للطرف المتعاقد التقدم بطلب إنهاء عقده إذا فشل الطرف الخاضع للتسوية الوقائية في االمتثال 

اللتزاماته في الفترة التي تلي بدء التسوية الوقائية.

ا للمادة ٢٧ من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، يخضع أي طلب إلجراءات إفالس فيما يتعلق بالمؤسسة 
ً
إضافة إىل ذلك، وفق

المالية ذات الصلة لموافقة البنك المركزي السعودي، حيث بإمكان للبنك المركزي السعودي البدء بخطة عالج للمؤسسة المالية 

 عن الخضوع إلجراءات اإلفالس.
ً
بدال

قد يؤثر االنخفاض في القيمة واألرباح المكتسبة من االستثمار في أصول المضاربة عىل قدرة المُصدر عىل أداء التزاماته بموجب 

مستندات الصفقة

ا التفاقية المضاربة الرئيسية، سيتم المساهمة بالعائدات من كل سلسلة إصدار من الصكوك من قبل وكيل حملة الصكوك 
ً
وفق

)كما هو محدد في الشروط( من تلك  المضاربة األولي  المضارب والذي سيشكل ذلك رأس مال  )نيابة عن حملة الصكوك( إىل 
المضاربة. وسيتم استثمار رأس مال المضاربة لتلك المضاربة من قبل المصدر )كمضارب(، عىل أساس اختالط غير مقيد، في 

لتلك  العام  المضاربة  وعاء  خالل  من  تنفيذها  يتم  والتي  بالكامل  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  واالستثمارية  المالية  أنشطته 

 موحدة وتمثل حصص حملة 
ً
المضاربة، وبعد استثمار رأس مال المضاربة هذا، وسيعد رأس مال المضاربة لتلك المضاربة أصوال

المحققة من هذا  األرباح  المضاربة"(. وسيتم تطبيق  )" أصول  المضاربة  لتلك  العام  المضاربة  تناسبي في وعاء  الصكوك بشكل 

 التفاقية المضاربة الرئيسية عىل المدفوعات المستحقة لحملة الصكوك فيما يتعلق بالصكوك.
ً
االستثمار في أصول المضاربة وفقا
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لن يتم إجراء أي تحقيق أو استفسار ولن يتم إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بأي من أصول المضاربة. وسيتم تنفيذ األنشطة 

االستثمارية ألي مضاربة من قبل المصدر، ولن يكون لحملة الصكوك القدرة عىل التأثير عىل هذه األنشطة. ويُمنح المصدر الحق 

الصريح في دمج أصوله في وعاء المضاربة العام للمضاربة، ونتيجة لذلك، قد ال يكون من الممكن تحديد أصول المضاربة ذات 

الصلة بشكل منفصل عن أصول المصدر.

إذا تحققت أي من المخاطر المتعلقة بأعمال المُصدر المذكورة أعاله )يرجى االطالع عىل قسم " المخاطر المتعلقة بأعمال المُصدر - 

 عىل األعمال 
ً
العوامل التي قد تؤثر عىل قدرة المُصدر عىل الوفاء بالتزاماته بموجب الصكوك ومستندات الصفقة "( أو أثرت سلبيا

التجارية للمُصدر، قد تنخفض قيمة االستثمار في أصول المضاربة واألرباح المكتسبة من هذا االستثمار، وقد ينتج عن ذلك تأثير 

سلبي جوهري عىل قدرة المُصدر عىل الوفاء بالتزامات السداد بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية، وبالتالي عىل قدرة المُصدر عىل 

تسديد المدفوعات فيما يتعلق بالصكوك.

ا 
ً
إضافة إىل ذلك، في حين أن المضارب قد وافق في اتفاقية المضاربة الرئيسية عىل ضمان استثمار رأس مال المضاربة وفق

لخطة االستثمار )وبدرجة المهارة والعناية التي ستمارسها فيما يتعلق بأصولها الخاصة(، تنص اتفاقية المضاربة الرئيسية عىل عدم 

وجود ضمان ألي عائد من أصول المضاربة لتلك المضاربة. وباإلضافة إىل ذلك، اتفق وكيل حملة الصكوك والمضارب في اتفاقية 

 عن أي خسائر يتكبدها وكيل حملة الصكوك في رأس مال المضاربة عن تلك 
ً
المضاربة الرئيسية عىل أن المضارب لن يكون مسؤوال

المضاربة إال إذا كانت تلك الخسائر ناتجة عن: )١( إخالل المضارب بالتزاماته في اتفاقية المضاربة الرئيسية، أو )٢( اإلهمال الجسيم 

للمضارب أو سوء السلوك المتعمد أو االحتيال.

عنهم  نيابة  أو  الصكوك  حملة  من  مقدمة  مطالبة  أي  بأن  باالعتبار  األخذ  المحتملون  المستثمرون  عىل  يجب  ذلك،  عىل   
ً
وبناء

ًا عىل إثبات أن  بخصوص رأس مال المضاربة لتلك المضاربة بعد أي حالة من حاالت التعثر قد يتم تخفيضها إذا كان المضارب قادر

أي خسائر لرأس مال المضاربة غير ناتجة عن )١( إخالل المضارب بالتزاماته في اتفاقية المضاربة الرئيسية، أو )٢( اإلهمال الجسيم 

للمضارب أو سوء السلوك المتعمد أو االحتيال. وفي حال تمكن المضارب عىل تقديم هذا الدليل، فقد يخسر حملة الصكوك كل 

أو بعض استثماراتهم. وال يمكن الجزم عن النهج الذي ستتخذه أي محكمة أو جهة قضائية في المملكة ذات اختصاص في مثل 

هذه الظروف.

ال توجد ضمانات من طرف ثالث

يجب أن يدرك المستثمرون بأنه ال يوجد ضمان ولن يتم تقديم أي ضمان فيما يتعلق بأي سلسلة إصدار من الصكوك من قبل 

المساهمين في المصدر أو أي شخص آخر.
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الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي والسيولة

يخضع المُصدر للمخاطر المتأصلة في جميع األعمال المالية المنظمة، المتمثلة في عدم كفاية موارد رأس المال لتلبية الحد األدنى 

من متطلبات رأس المال التنظيمي المطبقة عليه. بموجب اتفاقية بازل ٣، تعتبر متطلبات رأس المال بطبيعتها أكثر حساسية 

السلبية في  االتجاهات  أو  الظروف االقتصادية  إذا ساءت  المال  السابقة وستزداد متطلبات رأس  السوق من األنظمة  لتحركات 

اتخاذ  إىل  التنظيمي  المال  رأس  لنسب  األدنى  الحد  الحفاظ عىل  في  المُصدر  جانب  أي فشل من  يؤدي  وقد  المالية.  األسواق 

العمليات  المالي ونتائج  المُصدر ووضعه  تأثير سلبي جوهري عىل أعمال  إدارية أو عقوبات، والتي بدورها قد يكون لها  إجراءات 

والتوقعات. قد يؤدي نقص رأس المال المتاح إىل تقييد فرص المُصدر في التوسع. وبتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٠، أصدرت لجنة بازل 

شرت 
ُ
توجيهاتها النهائية بشأن اتفاقية بازل ٣ بإصداره: "بازل ٣: إطار تنظيمي عالمي للبنوك واألنظمة المصرفية األكثر مرونة". ن

ا في يونيو ٢٠١١ )" إرشادات اتفاقية بازل ٣ يونيو ٢٠١١ "(. وبعد ذلك، في ديسمبر ٢٠١٢، أصدر البنك المركزي السعودي 
ً
نسخة معدلة الحق

توجيهاته النهائية بشأن إصالحات رأس المال التفاقية بازل ٣. تتضمن حزمة إصالحات البنك المركزي السعودي زيادة الحد األدنى 

لمتطلبات األسهم العادية )أو ما يعادلها( من ٢ في المائة )قبل تطبيق التعديالت التنظيمية( إىل ٤.٥ في المائة )بعد تطبيق تعديالت 

تنظيمية أكثر صرامة( لألصول المرجحة بالمخاطر. سيزداد إجمالي متطلبات رأس المال من المستوى األول من ٤ في المائة إىل 

٦ في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر. باإلضافة إىل ذلك، سيُطلب من البنوك االحتفاظ، في شكل أسهم مشتركة )أو ما 

إجمالي متطلبات األسهم  المستقبلية، وبذلك يصل  التوتر  لتحمل فترات  المائة  بنسبة ٢.٥ في  المال  لرأس  باحتياطي  يعادلها(، 

العادية )أو ما يعادلها( إىل ٧ في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر. إذا كان هناك نمو ائتماني فائض في أي بلد معين مما أدى 

إىل تراكم المخاطر عىل مستوى النظام، فسيكون هناك حاجز عكسي للتقلبات الدورية في نطاق صفر في المائة إىل ٢.٥ في المائة 

من األسهم العادية )أو أي رأس مال آخر يمتص الخسارة بالكامل( يجب تطبيقه كامتداد لمخزن الحفظ. عالوة عىل ذلك، يجب أن 

تتمتع البنوك ذات األهمية النظامية بقدرة عىل استيعاب الخسائر تتجاوز هذه المعايير )انظر األقسام التالية "- إصالحات اتفاقية 

بازل ٣ ومخاطر استيعاب الصكوك للخسائر " و "- في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار سيتم إلغاء حق حملة الصكوك في 

ًا أو سيتم تخفيض قيمتها بشكل دائم )إما  تلقي مدفوعات القيمة االسمية للصكوك وإلغاء حقهم في الحصول عىل أي ربح نهائي

ا أن تكون أدوات رأس المال من الشريحة األوىل والشريحة الثانية أكثر قدرة 
ً
ًا("(. تتطلب إصالحات اتفاقية بازل ٣ أيض ًا أو جزئي كلي

عىل امتصاص الخسائر. تعمل متطلبات اتفاقية بازل ٣ المطبقة في المملكة بشكلها الحالي عىل زيادة الحد األدنى لكمية ونوعية 

رأس المال الذي يلتزم المصدر بالحفاظ عليه. ال يوجد أي ضمانات بتوافر رأس المال هذا للمُصدر أو تكلفتها. تم تنفيذ اتفاقية بازل 

ًا من ١ يناير ٢٠١٣، وهي تخضع لسلسلة من الترتيبات االنتقالية، والتي سيتم تنفيذها  ٣ من قبل البنك المركزي السعودي اعتبار

عىل مراحل عىل مدى فترة زمنية، ومن المتوقع أن تكون سارية المفعول بالكامل بحلول عام ٢٠١٩. كما يتم استكمالها بنسبة الدين 

إىل رأس المال ونسبة تغطية السيولة ونسبة تمويل ثابتة صافية. حافظ البنك المركزي السعودي عىل نهجه في التنفيذ الكامل 

التفاقية بازل ٣ عىل النحو المنصوص عليه في توجيهات لجنة بازل. ومع ذلك، مع االنتهاء من التعديالت األخرى مثل تعديالن دفتر 

ًا، أو قد يتم إدخال لوائح في المملكة تفرض  التداول، قد يتم تنفيذ اتفاقية بازل ٣ في المملكة بطريقة تختلف عن تلك المنظورة حالي

ا لذلك، تؤثر عىل متطلبات كفاية رأس المال المتعلقة ببنوك المملكة. في حالة زيادة متطلبات 
ً
متطلبات رأس مال إضافية أو خالف

رأس المال التنظيمي أو قيود السيولة أو النسب المطبقة عىل المُصدر في المستقبل، فإن أي فشل من جانب المُصدر في الحفاظ 

عىل معدالت رأس المال التنظيمية المتزايدة قد يؤدي إىل اتخاذ إجراءات إدارية أو عقوبات، والتي قد يكون لها تأثير سلبي عىل 

أعمال المصدر والوضع المالي ونتائج العمليات والتوقعات.
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ليس هناك ما يضمن أن الصكوك ستكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

أكدت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية أن مستندات الصفقة، في نظرها، متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية كما تنطبق 

أي سلسلة إصدار من  وتداول  أو إصدار  الصفقة  بأن مستندات  يكون هناك أي ضمان  أن  يمكن  عليها وتفسرها. ومع ذلك، ال 

ا مع الشريعة اإلسالمية من قبل أي هيئة شرعية أخرى أو علماء الشريعة. وال يقدم أي من المُصدر أو 
ً
الصكوك سيتم اعتباره متوافق

مدير الترتيب الوحيد أو المتعاملين أو وكيل حملة الصكوك أو مسؤول الدفع أي تعهد للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بامتثال 

الصكوك للشريعة اإلسالمية ويتم تذكير المستثمرين المحتملين بأن، كما هو الحال مع أي آراء شرعية أخرى، االختالفات في الرأي 

ممكنة ويمكن تطبيق معايير شرعية مختلفة من قبل هيئات شرعية مختلفة. ولذلك يجب عىل المستثمرين المحتملين الحصول 

الشريعة  مبادئ  مع  أي صكوك  وتداول  وإصدار  الصفقة  بمستندات  يتعلق  فيما  بهم  الخاصة  المستقلة  الشرعية  المشورة  عىل 

اإلسالمية الفردية الخاصة بهم، بما في ذلك قابلية تداول أي سلسلة إصدار من الصكوك في أي سوق ثانوي. قد تؤدي األسئلة 

القيمة   عىل 
ً
المتعلقة بامتثال مستندات الصفقة أو إصدار وتداول الصكوك للشريعة اإلسالمية إىل تقييد السيولة والتأثير سلبا

السوقية للصكوك.

باإلضافة إىل ذلك، يتم تذكير المستثمرين المحتملين بأن تنفيذ أي التزامات ألي من األطراف بموجب وثائق الصفقة أو الصكوك، 

في حالة وجود نزاع، قد يخضع إلجراءات محكمة ولجنة قضائية بموجب أنظمة المملكة. وفي مثل هذه األحوال، تفسر المحاكم 

الشروط وأحكام مستندات الصفقة أو الصكوك )حسب مقتضى الحال( بموجب أنظمة المملكة )والتي تكون مستندات الصفقة 

الشريعة  إىل  تستند  المملكة  ولوائح  أنظمة  أن  من  الرغم  وعىل  بموجبها.  األطراف  التزامات  تحديد  في  لها(  خاضعة  والصكوك 

اإلسالمية، إال أن المحاكم المختلفة واللجان القضائية في المملكة )بما في ذلك اللجان( قد تشكل آراء مختلفة حول تفسير مبادئ 

الشريعة )يرجى االطالع عىل قسم "- المخاطر المتعلقة بإمكانية التنفيذ والضرائب في المملكة "أدناه(.

المتاجرة والمقاصة والتسوية

سيتم قبول كل سلسلة إصدار من الصكوك في نظام المقاصة والتسوية للمسجل. ومع ذلك، ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأنه 

لن يكون هناك انقطاع أو أخطاء في المقاصة أو التسوية للصكوك نتيجة لقلة الخبرة أو عدم اإللمام بالعمليات فيما يتعلق بأنظمة 

التداول والمقاصة والتسوية أو أوجه القصور في أي نظام تداول أو مقاصة أو تسوية. مدير الترتيب الوحيد و / أو المتعاملين ليسوا 

ملزمين بتقديم أسعار للصكوك أو إنشاء سوق فيها. قد يكون أي بيع لسلسلة إصدار معينة من الصكوك من قبل حملة الصكوك 

في أي سوق ثانوي بسعر أقل من سعر الشراء األصلي لهذه الصكوك.

اتفاقية التسجيل

إبرام اتفاقية التسجيل الزمة إلكمال تسجيل كل سلسلة إصدار من الصكوك في تداول وهذا التسجيل ضروري لتسهيل تداول 

الصكوك من قبل المستثمرين عبر إيداع. ومع ذلك، فإنه قد ال يتم إبرام اتفاقية التسجيل ولم يتم تسجيل أي صكوك لدى المسجل 

ًا من تاريخ اإلصدار ذي الصلة ألي إصدار من الصكوك. ولذلك، يجب أن يدرك المستثمرون أن تداول الصكوك من خالل نظام  اعتبار

ا كما هو الحال في تاريخ اإلغالق ذي الصلة. وبموجب اتفاقية البرنامج )كما تم تعريفه في قسم " االكتتاب 
ً
إيداع قد ال يكون ممكن

والبيع" في نشرة اإلصدار األساسية هذه(، يتعين عىل المُصدر التوقيع عىل اتفاقية التسجيل والحصول عىل تسجيل الصكوك مع 

إيداع في أقرب وقت ممكن، وعىل أي حال، في مدة ال تزيد عن١٠ أيام عمل من تاريخ اإلصدار ذي الصلة.
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التعديل والتنازل واالستبدال

تحتوي الشروط عىل أحكام للدعوة إىل اجتماعات حملة الصكوك لكل سلسلة إصدار من الصكوك للنظر في األمور التي تؤثر عىل 

مصالحهم بشكل عام. تسمح هذه األحكام لألغلبية المحددة بإلزام جميع حملة الصكوك، بما في ذلك حملة الصكوك الذين لم يحضروا 

الواردة  االجتماع  أحكام  تخضع  لألغلبية.  مخالفة  بطريقة  الذين صوتوا  الصكوك  وحملة  الصلة  ذات  االجتماعات  في  يصوتوا  ولم 

في مستندات الصفقة في مجملها لنظام الشركات في المملكة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ 

في  عليها  المنصوص  االجتماع  أحكام  تناقض، عىل  وجود  حالة  في  والتي ستسود،  المعدلة  بصيغته  ٢٠١٥م(،  نوفمبر   ١٠ )الموافق 
مستندات الصفقة.

المخاطر المتعلقة بالقدرة عىل التنفيذ والضرائب في المملكة

القانون الحاكم واالختصاص القضائي وجوب التنفيذ

تخضع كل سلسلة إصدار من الصكوك ومستندات الصفقة لألنظمة السعودية التي تستند إىل الشريعة اإلسالمية ويجب تفسيرها 

ا لتعاليم بعض المذاهب الفقهية. وفي هذا 
ً
ا لها. إن مبادئ الشريعة اإلسالمية ذات الصلة يتم تفسيرها وتطبيقها عمومًا وفق

ً
وفق

الصدد، يجوز للمحاكم السعودية أن ترفض تنفيذ أي التزامات تعاقدية أو غيرها )بما في ذلك أي أحكام تتعلق بدفع األرباح( إذا كانت 

ترى أن إنفاذها يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

هناك عدد من المحاكم السعودية التي لها اختصاص فيما يتعلق بأنواع معينة من الدعاوى. تخضع النزاعات التجارية الختصاص 

المحاكم التجارية. وال تشمل النزاعات التجارية المنازعات الناشئة عن المعامالت التي يحكمها نظام السوق المالية واألنظمة واللوائح 

المتعلقة بها. المنازعات الناشئة بموجب نظام السوق المالية في المملكة والصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / ٣٠( وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ 

)الموافق ٢٠٠٣/٨/١م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م / ١٦( بتاريخ ١٤٤١/١/١٩هـ )الموافق ٢٠١٩/٩/١٨م( والئحته التنفيذية يتم سماعها 
عرف باسم لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية المنشأة بموجب الفقرة )أ( من المادة ٣٠ من نظام 

ُ
أمام هيئة شبه قضائية ت

السوق المالية ولجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية المشكلة بموجب الفقرة )١( من المادة ٣٠ من نظام السوق المالية )" 

اللجنة "(.

ا للشرط ١٧ ) القانون المعمول به واالختصاص القضائي(، يكون للجنة االختصاص للنظر والبت في أي دعوى أو إجراء، وتسوية 
ً
وفق

أي نزاعات قد تنشأ عن الصكوك أو فيما يتعلق بها. يجب عىل المستثمرين المحتملين اإلحاطة بأنه، عىل حد علم المُصدر، لم 

 عىل ذلك، فمن 
ً
تكن هناك أي إجراءات تنفيذية عىل أية أوراق مالية ذات طبيعة مماثلة للصكوك في المملكة في السابق. وبناء

غير المؤكد بالضبط كيف وإىل أي مدى سيتم تنفيذ مستندات الصفقة )أو أي منها( من قبل اللجنة أو أي جهة قضائية أخرى في 

المملكة.

ومع ذلك، يجب عىل المستثمرين المحتملين اإلحاطة بأن المحاكم السعودية، بما في ذلك اللجنة، لديها سلطة تقديرية واسعة فيما 

يتعلق بكيفية تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية عىل مجموعة معينة من الوقائع وكما أن القرارات السابقة لهذه المحاكم واللجان 

 عىل ذلك، فإنه من غير المؤكد بالضبط كيف وإىل أي مدى سيتم 
ً
القضائية ال تعتبر سوابق ملزمة للبت في النزاعات الالحقة. وبناء

تنفيذ الصكوك و / أو الشروط و / أو مستندات الصفقة من قبل اللجان أو المحاكم السعودية في حال النظر فيها.

وفي بعض األحوال، قد ال يكون من الممكن الحصول عىل التعويضات القانونية المنصوص عليها في النظام السعودي في الوقت 

ًا عىل قيمة  المناسب. ونتيجة لهذه العوامل وغيرها، قد تكون نتيجة أي نزاعات قانونية في المملكة غير مؤكدة، مما قد يؤثر سلب

الصكوك.
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األحداث االفتراضية

هناك خطر من أن المحاكم واللجان القضائية في المملكة لن تنفذ أي من أحداث التعثر، عدا أحداث التعثر المتعلقة بعدم دفع 

المبالغ المستحقة بموجب مستندات الصفقة.

العقوبات والتعويضات

هناك خطر عىل أنه إذا تم تفسير أي شرط من مستندات الصفقة من قبل محكمة أو لجنة قضائية في المملكة عىل أنه اتفاق عىل 

 من تقدير حقيقي للخسارة المتكبدة، فلن يتم تطبيق هذه األحكام في المملكة. عالوة عىل ذلك، فإن أي تعويض 
ً
دفع غرامة بدال

 للتنفيذ بموجب أنظمة المملكة في ظروف 
ً
ا لمستندات الصفقة لن يكون قابال

ً
مقدم من المصدر فيما يتعلق بالصكوك أو وفق

معينة.

ال يجوز للمحكمة أن تأمر بأداء معين

الحلول  فإن  الصفقة،  مستندات  من  أي  أو  الصكوك  من  إصدار  أي سلسلة  بموجب  التزاماته  أداء  في  المُصدر  فشل  حالة  في 

المحتملة المتاحة لوكيل حملة الصكوك )نيابة عن حملة الصكوك( تشمل )١( الحصول عىل أمر أداء محدد اللتزامات المصدر، أو )٢( 

مطالبة بالتعويض عن األضرار.

ًا ما  ًا ألداء معين، ألن هذا بشكل عام أمر متروك لتقدير المحكمة ذات الصلة. ونادر ليس هناك ما يضمن أن المحكمة ستصدر أمر

تتاح األحكام التعويضية والتعويضات الخاصة باألداء المحدد واألمر القضائي والتعويضات كعالجات قضائية وغيرها من التعويضات 

العوامل  من  عدد  عىل  إخالل  بحالة  يتعلق  فيما  المحكمة  بها  تحكم  قد  التي  األضرار  مقدار  يعتمد  وكما  المملكة.  في  القضائية 

المحتملة، بما في ذلك التزام وكيل حملة الصكوك وحملة الصكوك لتخفيف أي خسارة تنشأ نتيجة لهذا االنتهاك. وال يتم تقديم أي 

ضمان عىل مستوى األضرار التي قد تحكم بها المحكمة في حالة فشل المُصدر في أداء التزاماته المنصوص عليها في الصكوك 

ومستندات الصفقة. وقد ال يتم منح تعويضات عن خسارة األرباح أو األضرار الالحقة أو غيرها من األضرار المتوقعة في المملكة من 

قبل المحاكم أو السلطات القضائية األخرى، ويتم منح تعويضات فعلية ومباشرة ومثبتة فقط.

المخاطر المتعلقة باإلخطارات

بصيغته  ٢٠٠٧م(  مارس   ٢٦ )الموافق  ١٤٢٨/٠٣/٠٨هـ  بتاريخ   ١٨ م/  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  اإللكترونية  التعامالت  نظام  صدر 

المعدلة من وقت آلخر، وكان آخرها بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٥٧ بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٠١هـ )الموافق ١٩ مايو ٢٠١٥م(. اإلخطارات 

المقدمة عن طريق الفاكس أو غيرها من الوسائل اإللكترونية هي أشكال مقبولة من اإلخطار في المحاكم السعودية. من حيث 

المبدأ، يجوز لألطراف في اتفاقية الخاضعة للنظام السعودي والتي تنص عىل أنه يجوز إرسال اإلشعارات عن طريق الفاكس أو أي 

وسيلة إلكترونية أخرى، االعتماد عىل هذه اإلشعارات شريطة أن هذه األحكام منصوص عليها في االتفاقية ذات الصلة باعتبارها 

الشكل المتفق عليه للتواصل بين هذه األطراف )كما هو موضح في التعميم رقم ٣٤ بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤هـ(.

العواقب الضريبية في المملكة

الحصول عىل  نتيجة  المملكة  أو ضرائب أخرى في  الزكاة  أو  أو ضريبة االستقطاع  الدخل  قد يخضع حََملَة الصكوك لدفع ضريبة 

الصكوك من أي سلسلة إصدار أو حيازتها أو التخلص منها. يجب عىل كل حامل صكوك محتمل أن يأخذ مشورته المهنية الخاصة 

فيما يتعلق باآلثار الضريبية لحامل الصكوك هذا للحصول عىل أي صكوك أو حيازتها أو التخلص منها. للمزيد من المعلومات فيما 

يخص الضرائب والزكاة المتعلقة بشراء الصكوك أو حيازتها أو التخلص منها، يرجى مراجعة قسم " الضرائب والزكاة " في نشرة 

اإلصدار األساسية هذه.
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شروط وأحكام الصكوك

فيما يلي نص شروط وأحكام الصكوك التي سيتم إرفاقها )والخاضعة للتعديل باستثناء النص المكتوب بخط مائل( وتنطبق )مع 

مراعاة أحكامها( عىل كل صك موحد.

قد تحدد الشروط النهائية المطبقة فيما يتعلق بأي شريحة شروطاً وأحكاماً أخرى والتي يجب، إىل الحد المحدد عىل هذا النحو أو 

إىل الحد غير المتوافق مع الشروط واألحكام التالية، استبدال أو تعديل الشروط واألحكام التالية لغرض سلسلة اإلصدار ذات الصلة.

ال يقدم البنك المركزي السعودي )"البنك المركزي السعودي"( أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال نشرة اإلصدار األساسية هذه 

 عن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها باالعتماد عىل أي جزء من نشرة اإلصدار األساسية هذه. وعىل وجه 
ً
ويخلي مسؤوليته صراحة

الخصوص، يوافق ويقر المستثمرون المحتملون للصكوك بأن البنك المركزي السعودي ال يتحمل أي مسؤولية من أي نوع تجاه أي 

مشتر للصكوك عن أي خسارة تنشأ عن، أو يتم تكبدها، نتيجة لوقوع حدث عدم القابلية لالستمرار )كما تم تعريفه في هذه الشروط(.

تأسست شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )“المُصدر”(، بموجب سجل تجاري رقم )١٠١٠٠٠٠٠٩٦( وتحولت إىل شركة مساهمة بموجب 

ًا )“البرنامج“( إلصدار صكوك رأس مال  المرسوم الملكي رقم م / ٥٩ بتاريخ ١٤٠٧/١١/٣هـ )الموافق ١٩٨٧/٠٦/٢٩م(، وقد أنشأت برنامج

إضافي من الشريحة األوىل )يشار إىل كل منها بـ”صك“ ومجتمعين بـ”الصكوك“( من وقت آلخر بمبلغ ال يتجاوز ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال 

 لشروط اتفاقية البرنامج )كما هو موضح 
ً
سعودي وبمبلغ اسمي إجمالي مساوي مبلغ الصكوك القائمة )وتكون قابلة للزيادة وفقا

أدناه(. وتكون اإلشارة في هذه الشروط واألحكام )“الشروط”، وأي إشارة هنا إىل شرط مرقم تشير إىل الشرط المرقم المقابل في 

هذه الشروط واألحكام( إىل “الصكوك” إشارات إىل الصكوك التي هي موضوع وثيقة الشروط النهائية ) “الشروط النهائية المطبقة“( 

واإلشارات إىل الشروط النهائية المطبقة هي للشروط النهائية )أو األحكام ذات الصلة منها( لتلك الشريحة )كما تم تعريفه أدناه( كما 

تم إكمالها من قبل المُصدر في وقت إصدار الشريحة ذات الصلة.

تكون الشروط النهائية المطبقة مكملة لهذه الشروط وقد تحدد شروطاً وأحكاماً أخرى، تستبدل هذه الشروط أو تعدلها ألغراض كل 

صك موحد صادر فيما يتعلق بشريحة بموجب البرنامج، وذلك إىل الحد الوارد أو في حدود ما ال يتوافق مع هذه الشروط.

ستمثل كل صكوك حصة ملكية غير مجزأة في أصول الصكوك ذات الصلة )كما تعريفه أدناه( ستصنف في جميع األوقات بأنها 

ذات أولوية متساوية فيما بينها.

سيتم تعيين وكيل حملة الصكوك للعمل كوكيل ونيابة عن حملة الصكوك فيما يتعلق بشريحة الصكوك ذات الصلة بموجب اتفاقية 

إعالن الوكالة الرئيسية )"اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية"( بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م والمبرمة بين المُصدر وشركة الراجحي المالية )بصفته 

 نيابة عن حملة الصكوك، "وكيل حملة الصكوك"، ويتضمن التعبير أي وكيل حامل صكوك يخلفه فيما يتعلق بالصكوك(، 
ً
وكيال

وعىل النحو المكمّل باتفاقية إعالن الوكالة التكميلية المبرمة بين نفس األطراف فيما يتعلق بشريحة الصكوك ذات الصلة )كل منها 

"اتفاقية إعالن الوكالة التكميلية" ويشار إليها مع اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية، بـ"اتفاقية إعالن الوكالة"(.

يُعتبر كل حامل صكوك من خالل االكتتاب في الصكوك و / أو الحصول عليها و / أو حيازتها بأنه فوّض وصدق ووافق عىل تنفيذ 

وكيل حملة الصكوك لمستندات الصفقة )كما تم تعريفه أدناه( ويوافق عىل شروط كل من مستندات الصفقة بما في ذلك، عىل 

سبيل المثال ال الحصر، تعيين وكيل حملة الصكوك كوكيل لحملة الصكوك في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة. ويجوز إلغاء أو إنهاء 

ا ألحكام اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة.
ً
تعيين وكيل حملة الصكوك )ويجوز لوكيل حملة الصكوك أن يستقيل من تعيينه( وفق

المصدر  بين  بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م والمبرمة  الدفع"(  إدارة  )"اتفاقية  الدفع  إدارة  التفاقية  بالصكوك وفقاً  المتعلقة  المبالغ  سيتم دفع 

ووكيل حملة الصكوك وشركة الراجحي المالية )بصفتها مسؤول الدفع، "مسؤول الدفع"(.
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يجب أن تشكل صكوك كل سلسلة إصدار )كما تم تعريفها أدناه( سلسلة منفصلة وتسري هذه الشروط، مع ما يلزم من تعديل، 

بشكل منفصل ومستقل عىل صكوك كل سلسلة إصدار، وفي هذه الشروط، يجب تفسير عبارات "الصكوك" و "حملة الصكوك" 

والتعبيرات ذات الصلة حسب السياق.

بعض أحكام هذه الشروط هي ملخصات لمستندات الصفقة وتخضع ألحكامها التفصيلية. يحق لحملة الصكوك االستفادة من 

ًا بشروطها أحكامها. تتوفر نسخ  جميع أحكام لمستندات الصفقة المطبقة عليهم، وهم ملزمون بها ويعتبرون أنهم قد تلقوا إشعار

من مستندات الصفقة للفحص من تاريخ اإلصدار من قبل حملة الصكوك خالل ساعات العمل العادية في المكاتب المحددة لكل 

من المُصدر ووكيل حملة الصكوك. 

نيابة عن  الصكوك  بأنه قد فوض وكيل حملة  أولي، من خالل استحواذه وحيازته عىل حصته في صك  يُعتبر كل حامل صكوك 

حملة الصكوك بـ: )١( المساهمة بالمبالغ المدفوعة من قبله فيما يتعلق بصكه إىل المضارب )كما هو محدد في الشرط ٥ ) أصول 

ا 
ً
ا التفاقية المضاربة الرئيسة )كما تم تعريفه في الشرط ٥ ) أصول الصكوك((، )٢( العمل كوكيل حملة الصكوك وفق

ً
الصكوك(( وفق

التفاقية المضاربة الرئيسة نيابة عنه )و يسري هذا التفويض والتوجيه إىل من يخلفه في الصفة(، و )٣( إبرام في مستندات الصفقة، 

مع مراعاة أحكام اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة وهذه الشروط.

١.     التفسير

لها نفس  الدفع  إدارة  الرئيسة واتفاقية  الوكالة  المطبقة، واتفاقية إعالن  النهائية  الشروط  المحددة في  الكلمات والتعبيرات  تعتبر 

المعاني في هذه الشروط ما لم يقتض السياق خالف ذلك أو ما لم ينص عىل خالف ذلك، في حالة وجود أي تعارض بين أي من هذه 

المستندات والشروط النهائية المطبقة، فيعمل بالمعاني الواردة في الشروط النهائية المطبقة، وإضافة إىل ذلك، تحمل العبارات 

الواردة أدناه في هذه الشروط عىل المعاني التالية:

"المبالغ اإلضافية" لها المعنى المعطى لها في الشرط ١٢ ) الضرائب(.

"رأس مال إضافي من الشريحة األوىل" يعني رأس المال المؤهل )أو الذي يكون مؤهالً لوال وجود قيد عىل قيمته(، والمعتمد من 
ا ألنظمة رأس المال.

ً
قبل المنظم المالي باعتباره رأس مال إضافي من الشريحة األوىل وفق

"القيمة االسمية اإلجمالية" يعني، فيما يتعلق بصك، القيمة االسمية األولية لصك كما تم تخفيضه من خالل عملية تخفيض القيمة 
ا للشرط ١٠ ) تخفيض القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار(.

ً
)في مناسبة واحدة أو أكثر( في وقت تخفيض قيمته أو قبل ذلك، وفق

"السعر المعمول به" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسية.

" المتطلبات النظامية السارية لرأس المال" تعني أي متطلبات واردة في أنظمة رأس المال للحفاظ عىل رأس المال من وقت 
آلخر التي تنطبق عىل المُصدر، بشكل فردي أو موحد، حسب الحال، بما في ذلك القواعد االنتقالية واإلعفاءات الممنوحة فيما 

يتعلق بما سبق.

" نظام استيعاب الخسائر المعمول به" يعني نظام استيعاب الخسائر الذي ينطبق عىل الصكوك والذي يكون له، بمفرده أو مع أي 
أنظمة أو لوائح أخرى، والتي من شأنها يكون لها تأثير عىل توقف تطبيق الشروط ٢.١٠ )حدث عدم القابلية لالستمرار( و ٣.١٠ )إشعار 

عدم القابلية لالستمرار( عىل الصكوك دون التسبب في حدث رأس المال.

"الهيئة" هيئة السوق المالية في المملكة.
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ًا مما يلي: الرئيس التنفيذي للمُصدر والمدير المالي للمُصدر وأمين الخزينة للمُصدر أو أي شخص  "المفوض بالتوقيع" يعني أي
)أشخاص( آخرين مفوضين من قبل المُصدر للتوقيع نيابة عنه.

"اتفاقية بازل ٣" تعني مجموعة اإلصالحات التي تم إجراؤها عىل اإلطار التنظيمي الدولي لرأس المال الصادر عن لجنة بازل )بما 
في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، وثائق اتفاقية بازل ٣( كجزء من حزمة متطلبات جديدة لرأس المال والسيولة والتي تهدف 

إىل تعزيز معايير رأس المال ولوضع معايير الحد األدنى من السيولة لمؤسسات االئتمان الدولية )بما في ذلك إرشادات حول معايير 

األهلية ألدوات رأس المال من الشريحة األوىل وأدوات رأس المال من الشريحة الثانية(.

"وثائق اتفاقية بازل ٣" تعني وثيقة لجنة بازل " إطار تنظيمي عالمي للبنوك واألنظمة المصرفية األكثر مرونة" الصادرة عن لجنة 
بازل في ١٦ ديسمبر ٢٠١٠م وتم تعديلها في يونيو ٢٠١١م والمرفق الوارد في وثيقتها بعنوان "تصدر لجنة بازل العناصر النهائية إلصالحات 

رفع جودة رأس المال التنظيمي" في ١٣ يناير ٢٠١١م.

"لجنة بازل" تعني لجنة بازل للرقابة المصرفية.

"يوم العمل" يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة لألعمال العامة )بما في ذلك التعامل بالعمالت األجنبية والودائع 
بالعمالت األجنبية( في المملكة.

)أو المبلغ  ًا من قبل المنظم المالي بأن القيمة االسمية اإلجمالية  "حدث رأس المال" يعني حدث يقع عند إخطار المصدر كتابي
المؤهل كرأس مال تنظيمي، في حال كان المصدر يحتفظ ببعض مبلغ الصكوك أو تم تمويل شرائها من قبل المُصدر( للصكوك 

ًا، في حدود ما ال تحظره المعايير التنظيمية ذات الصلة للشريحة األوىل من رأس المال( من الطبقة  تم استثنائها )بالكامل أو جزئي

ًا عن: )أ( أي قيود  الموحدة أو المنفردة، حسب الحالة، من الشريحة األوىل من رأس مال المُصدر )باستثناء إذا كان االستثناء ناتج

مطبقة عىل مبلغ رأس المال هذا، أو )ب( توقف عن احتساب رأس المال هذا في رأس مال المُصدر األساسية من خالل أي عملية 

إطفاء أو عملية مماثلة أو أي تغييرات عليها )بما في ذلك أي عملية إطفاء أو عملية مماثلة مفروضة من خالل أي ترتيبات متعلقة 

بأنظمة سابقة((.

"مبلغ استرداد حدث رأس المال" يعني ١٠٠ في المائة من إجمالي القيمة االسمية للصكوك، إىل جانب أي مبالغ قائمة.

المتعلقة  والتوجيهات والسياسات  التوجيهية  اللوائح والمعايير والمتطلبات والمبادئ  المال" تعني، في أي وقت،  "أنظمة رأس 
بالحفاظ عىل رأس المال و / أو كفاية رأس المال السارية في المملكة في ذلك الوقت، بما في ذلك تلك الخاصة بالمنظم المالي.

"أدوات ملكية رأس المال االعتيادية من الشريحة األوىل" يعني رأس مال المُصدر المؤهل والموافق عليه من قبل المنظم المالي، 
ا ألنظمة رأس المال.

ً
أو رأس المال الذي من شأنه، لوال وجود قيد عىل قيمته، أنه مؤهل كرأس مال مشترك من الشريحة األوىل وفق

"كسور عدد األيام" يعني العدد الفعلي لأليام في الفترة ذات الصلة مقسومًا عىل ٣٦٠ )عدد األيام التي سيتم حسابها للعام الواحد 
ًا من ٣٠ يومًا، وفي حالة عدم اكتمال الشهر، عدد األيام المنقضية من فترة التوزيع الدوري التي تقع  مكون من ٣٦٠ يومًا مع ١٢ شهر

فيها الفترة ذات الصلة )باحتساب اليوم األول من هذا من غير اليوم األخير((.

"تاريخ التحديد" يعني، فيما يتعلق بفترة إعادة التعيين، يوم العمل الثالث قبل بدء فترة إعادة التعيين ذات الصلة.

"مبلغ توزيع التصفية" يعني مبلغ خيار شراء المصدر أو مبلغ استرداد حدث رأس المال أو مبلغ استرداد الحدث الضريبي، حسب 
ا لهذه الشروط.

ً
الحالة، أو أي مبلغ آخر في طبيعة مبلغ االسترداد كما قد يتم تحديده وفق
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"إشعار التصفية" له المعنى المعطى له في الشرط ١-١١ ) أحداث التعثر(.

"طلب التصفية" له المعنى المعطى له في الشرط ١-١١ ) أحداث التعثر (.

"األرباح القابلة للتوزيع" تعني مبلغ األرباح واالحتياطيات المجمعة للمُصدر، بما في ذلك االحتياطيات العامة واالحتياطيات الخاصة 
واالحتياطيات النظامية )إىل الحد الذي ال يقيد التوزيع بموجب األنظمة المعمول بها(، بعد تحويل أي مبالغ إىل احتياطيات غير قابلة 

 عىل أحدث قوائم مالية موحدة، أو أي فترة معادلة أو الحقة من وقت آلخر 
ً
 منهم كما تم احتسابه من قبل المُصدر بناء

ُّ
للتوزيع، كل

كما هو منصوص عليه في أنظمة رأس المال. 

"القرار االستثنائي" له المعنى المعطى له في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة.

"تاريخ النفاذ" له المعنى المعطى له في الشرط ١-١٠ ) النفاذ(.

"حدث التعثر" يعني أي من األحداث التالية:
ا أ. 

ً
عدم السداد: فشل المُصدر في دفع مبلغ يعادل المبلغ األصلي أو الربح )بما في ذلك المبالغ اإلضافية( المستحق الدفع وفق

لهذه الشروط ويستمر اإلخفاق لمدة )١٤( يومًا )باستثناء كل حالة يحدث فيه هذا الفشل نتيجة لخطأ إداري أو تقني أو حدوث 

خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد(.

التصفية: ابتداء إجراءات التصفية.ب. 

حدث مشابه: أي حدث يقع بموجب أنظمة المملكة له تأثير مماثل للحدث المشار إليها في الفقرة )ب( أعاله.ج. 

"ربح المضاربة النهائي" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"المنظم المالي" يعني البنك المركزي السعودي أو أي جهة أو هيئة حكومية أخرى تتوىل أو تؤدي وظائف البنك المركزي السعودي، 
بالمسائل  يتعلق  فيما  حالة  كل  وفي  األساسي،  المصرفي  اإلشراف  تمارس  الحقة  أخرى  سلطة  أي  أو  اإلصدار،  تاريخ  في  كما 

االحترازية المتعلقة بالمصدر.

"التاريخ األول لخيار الشراء" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"التاريخ األول إلعادة التعيين" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"التاريخ األول لتوزيع ربح المضاربة" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"تاريخ التوزيع الدوري األول" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"التاريخ األول إلعادة التعيين للتوزيع الدوري" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"وعاء المضاربة العام" لها المعنى المعطى لها في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"صك موحد" يعني النموذج المسجل للصك الموحد الذي يمثل الصكوك.
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"الفترة األولية " تعني الفترة من تاريخ اإلصدار إىل التاريخ األول إلعادة التعيين )باستثناء اليوم الواقع عليه(.

"سعر التوزيع الدوري األولي " له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"معدل التوزيع الدوري األولي " له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"مبلغ خيار شراء المصدر" يعني ١٠٠ في المائة. من إجمالي القيمة االسمية للصكوك، إىل جانب أي مبالغ قائمة.

"االلتزامات الثانوية" تعني جميع مطالبات حاملي األسهم العادية وجميع التزامات الدفع الخاصة بالمُصدر فيما يتعلق بأسهم رأس 
المال المشتركة من الشريحة األوىل وأي التزامات دفع ثانوية للمُصدر والتي تحتل مرتبة أدنى من االلتزامات ذات الصلة.

"المملكة " تعني المملكة العربية السعودية.

"الهامش" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"اتفاقية المضاربة الرئيسية" لها المعنى المعطى لها في الشرط ٥ ) أصول الصكوك (.

"استحقاق سعر المنتصف لعقود المبادلة" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"صفحات عرض سعر المنتصف لعقود المبادلة " لها المعنى المعطى لها في الشروط النهائية المطبقة.

"المضاربة" لها المعنى المعطى لها في الشرط ٥ ) أصول الصكوك (.

"أصول المضاربة" لها المعنى المعطى لها في الشرط ٥ ) أصول الصكوك(.

"المضاربة المالية" لها المعنى المعطى لها في الشروط النهائية المطبقة واتفاقية المضاربة الرئيسة.

"تاريخ انتهاء المضاربة" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"ربح المضاربة" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"تاريخ توزيع أرباح المضاربة" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"تاريخ إعادة تعيين أرباح المضاربة" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"احتياطي المضاربة" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"المضارب" له المعنى المعطى له في الشرط ٥ ) أصول الصكوك(.

"خيار عدم السداد" له المعنى المعطى له في الشرط ٢-٧ ) خيار عدم السداد(.
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"حدث عدم السداد" له المعنى المعطى له في الشرط ١-٧ )حدث عدم الدفع(.

قابل  غير  أو سيصبح،  أصبح،  المُصدر  أن  بأن  كتابياً  المصدر  أخطر  قد  المالي  المنظم  أن  يعني  لالستمرار"  القابلية  "حدث عدم 
لالستمرار بدون:

تخفيض قيمة الصكوك )وتخفيض أي من أدوات رأس المال األخرى للمُصدر أو االلتزامات األخرى التي تشكل رأس مال من أ. 

الشريحة األوىل و / أو رأس مال من الشريحة الثانية للمُصدر والتي وفقاً لشروطها أو بموجب األنظمة يمكن تخفيض قيمتها 

و / أو تحويلها إىل حقوق ملكية( ؛ أو

ضخ القطاع العام لرأس المال )أو ما يعادله من دعم(، بشرط أال يتم ضخ رأس المال: )١( من قبل مساهم في المُصدر؛ أو )٢( ب. 

بشروط ذات مزايا أعىل للمُصدر من المزايا يتم قبولها من مستثمرو القطاع الخاص في معامالت مماثلة.

"تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار" هو التاريخ الذي ستتم فيه عملية تخفيض القيمة عىل النحو المحدد 
في إشعار عدم القابلية لالستمرار والذي يجب أال يتجاوز عشرة أيام عمل بعد تاريخ إشعار عدم القابلية لالستمرار )أو أي تاريخ أبكر 

كما هو محدد من قبل المنظم المالي(.

"إشعار عدم القابلية لالستمرار" له المعنى المعطى له في الشرط ٣-١٠ ) إشعار عدم القابلية لالستمرار(.

"غير قابلة لالستمرار" تعني: )أ( معسرة أو مفلسة أو غير قادرة عىل سداد جزء جوهري من التزاماتها عند استحقاقها أو عدم قدرتها 
عىل القيام بأعمالها؛ أو )ب( أي حدث أو ظرف آخر تم تحديده عىل أنه يشكل عدم قابلية لالستمرار من قبل المنظم المالي أو في 

أنظمة رأس المال المعمول بها أو أي نظام استيعاب الخسائر المعمول به.

"األسهم العادية" تعني األسهم العادية للمُصدر.

"أدوات الملكية االعتيادية األخرى من الشريحة األوىل" يُقصد بها األوراق المالية التي أصدرها المُصدر والتي تتأهل كأدوات ملكية 
رأس المال االعتيادية من الشريحة األوىل للمُصدر دون األسهم العادية.

"المبالغ القائمة" تعني، فيما يتعلق بأي مبالغ قائمة عند استرداد الصكوك أو سدادها، مبلغ يمثل مبالغ التوزيع الدوري المستحقة 
وغير المدفوعة لفترة التوزيع الدوري التي يحدث خاللها االسترداد أو السداد حتى تاريخ االسترداد أو تاريخ السداد إضافة إىل المبالغ 

اإلضافية عليه، إن وجدت.

"االلتزامات المتساوية في األولوية" تعني جميع التزامات الدفع الثانوية األخرى الخاصة بالمُصدر والتي تتساوى مع االلتزامات ذات 
الصلة أو يتم اعتبارها في مرتبة متكافئة معها.

"مبلغ التوزيع الدوري" له المعنى المعطى له في الشرط ١-٦ ) مبالغ التوزيع الدوري (.

"تاريخ التوزيع الدوري" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.
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"فترة التوزيع الدوري" تعني الفترة التي تبدأ في تاريخ اإلصدار وتنتهي في تاريخ التوزيع الدوري األول )دون احتساب اليوم الذي 
ينتهي فيه( وكل فترة متتالية تبدأ في تاريخ التوزيع الدوري وتنتهي في تاريخ التوزيع الدوري التالي )دون احتساب اليوم الذي ينتهي 

فيه(.

"الشخص " يعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو كيان أو شراكة أو مشروع مشترك أو جمعية أو منظمة أو دولة أو وكالة تابعة لدولة 
أو كيان آخر، سواء كان له شخصية قانونية منفصلة أم ال.

"معدل الربح" يعني، فيما يتعلق بالفترة األولية معدل التوزيع الدوري األولي، وفيما يتعلق بكل فترة إعادة تعيين بعد ذلك، المعدل 
ا ألحكام الشرط ٣-٦ ) ١ (.

ً
المحسوب وفق

"الشخص المؤهل" يعني:

 لنظام ضريبة الدخل الصادر بمرسوم ملكي رقم. م / ١ بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ أ. 
ً
 في المملكة وفقا

ً
الشخص الطبيعي الذي يعتبر مقيما

)وتعديالته( والئحته التنفيذية )"نظام ضريبة الدخل"(؛ أو

ا لنظام ضريبة الدخل ويحمل رقم سجل تجاري حالي صادر عن وزارة ب. 
ً
الشخص االعتباري الذي يعتبر مقيمًا في المملكة وفق

التجارة. ومع ذلك، فإن شرط أن يكون لدى هذا الشخص االعتباري رقم سجل تجاري حالي صادر عن وزارة التجارة لن ينطبق 

عىل الكيانات الحكومية السعودية والصناديق المشتركة المنشأة في المملكة والتي يديرها شخص مرخص له من قبل الهيئة 

أو أي كيان آخر تم إنشاؤه في المملكة التي ال تشترط أنظمة المملكة عليها باالحتفاظ بسجل تجاري،و في كل حالة، من لديه 

حساب مصرفي مع أحد البنوك المحلية في المملكة.

"رب المال" له المعنى المعطى لها في الشرط ٥ ) أصول الصكوك(.

"ربح المضاربة لرب المال" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"ربح المضاربة النهائي لرب المال" له المعنى المعطى له في اتفاقية المضاربة الرئيسة.

"تاريخ التسجيل" يعني في حالة دفع مبلغ التوزيع الدوري، التاريخ الذي يقع في اليوم الخامس عشر قبل تاريخ التوزيع الدوري ذي 
الصلة، وفي حالة دفع مبلغ توزيع التصفية، يكون بتاريخ الذي يقع يومين عمل قبل تاريخ دفع مبلغ توزيع التصفية ذي الصلة، حسب 

الحال.

"التسجيل" له المعنى المعطى له في الشرط ١-٢ ) الشكل والمسمى(.

"الحساب المسجل" له المعنى المعطى له في الشرط ١-٨ ) المدفوعات المتعلقة بالصكوك(.

ا ألحكام السجل 
ً
"أمين السجل " يُقصد به شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( )ويشمل أي مسجل الحق قد يتم تعيينه وفق
واتفاقية التداول التي سيتم إبرامها بين المصدر وأمين السجل فيما يتعلق بالصكوك في أو حول تاريخ اإلصدار(.
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مع  السعودي  الريال  مقايضة  لمعامالت  المبادلة  متوسطي  "اإلغالق"  معدلي  متوسط  يعني  الصلة"  ذي  التعيين  إعادة  "معدل 
استحقاق سعر المنتصف لعقود المبادلة المعروض عىل صفحات عرض سعر المنتصف لعقود المبادلة، أو أي خدمة أخرى قد 

 ١١.٠٠ الساعة  أو حوالي  للمقارنة( في  قابلة  أسعار  تظهر هناك ألغراض عرض  التي  المعلومات  رعاية  أو  المقدم  الشخص  يرشحها 

)بتوقيت الرياض( في تاريخ التحديد. في حالة عدم توفر إحدى صفحتي عرض سعر المنتصف لعقود المبادلة، فسيتم استخدام 
صفحة شاشة بلومبيرج "اإلغالق" للمبادلة المتبقي. إذا لم يظهر أي من معدالت المبادلة المتوسطة الصحيحة في تلك الصفحة، 

فسيتم تحديد سعر مبادلة الريال السعودي من قبل المُصدر عىل أساس المتوسط الحسابي لعروض األسعار المقدمة من المكتب 

ًا )بتوقيت الرياض(. إذا قام  الرئيسي لكل من صانعي سوق مقايضة الريال السعودي األربعة الرئيسيين في حوالي الساعة ١١.٠٠ صباح

أقل من أربعة بنوك رئيسية )أو في حال عدم قيام أي منهم( في سوق مقايضة الريال السعودي، في أي تاريخ تحديد، بتزويد المصدر 

، فسيتم تحديد معدل إعادة التعيين ذي الصلة عىل أنه معدل إعادة التعيين ذي الصلة في تاريخ إعادة 
ً
بالمعدالت المشار إليها آنفا

التعيين السابق أو، في حالة تاريخ التحديد األول، كما في تاريخ اإلصدار.

"االلتزامات ذات الصلة" تعني التزامات الدفع الخاصة بالمصدر بموجب هذه الشروط واتفاقية المضاربة الرئيسية )بما في ذلك 
جميع المدفوعات التي تعادل أصل الدين واألرباح(.

"تاريخ إعادة التعيين" له المعنى المعطى له في الشروط النهائية المطبقة.

"فترة إعادة التعيين" تعني الفترة من تاريخ إعادة التعيين األوىل إىل ما يلي: )أ( تاريخ انتهاء المضاربة )دون احتساب اليوم الذي 
ينتهي فيه( و )ب( تاريخ إعادة التعيين التالي)دون احتساب اليوم الذي ينتهي فيه(، و )إن أمكن( كل فترة تالية بعد ذلك من تاريخ 

إعادة التعيين ذي الصلة إىل ما يلي: )ج( تاريخ انتهاء المضاربة )دون احتساب اليوم الذي ينتهي فيه( و )ذ( تاريخ إعادة التعيين التالي 

)دون احتساب اليوم الذي ينتهي فيه(.

"البنك المركزي السعودي" تعني البنك المركزي السعودي و / أو أي من خلفائه أو المتنازل لهم.

"النظام السعودي" أنظمة ولوائح المملكة.

"االلتزامات ذات األولوية" تعني جميع التزامات الدفع غير الثانوية للمُصدر )بما في ذلك التزامات الدفع لمودعي المُصدر( وجميع 
التزامات الدفع الثانوية )إن وجدت( الخاصة بالمُصدر باستثناء االلتزامات المتساوية في األولوية وااللتزامات الثانوية.

"سلسلة إصدار" تعني شريحة من الصكوك مع أي شريحة أو شرائح إضافية من الصكوك والتي: )أ( يُعبر عن توحيدها وتشكيل 
سلسلة واحدة؛ و )ب( لها نفس الشروط واألحكام أو شروط وأحكام متشابهة من جميع النواحي باستثناء مبلغ وتاريخ الدفعة األوىل 

لمبلغ التوزيع الدوري والتاريخ من بدء استحقاق مبالغ التوزيع الدوري.

"الفئات المحددة" تعني ألف )١,٠٠٠( ريال سعودي.

"نظام استيعاب الخسائر القانوني" يعني أي نظام قانوني مطبق في المملكة والذي يمنح المنظم المالي صالحيات تنفيذ تدابير 
استيعاب الخسائر فيما يتعلق بأدوات رأس المال )مثل الصكوك(، وبما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، أي نظام من هذا 

ا التفاقية بازل ٣ و / أو نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/ ٣٨ بتاريخ 
ً
القبيل تم تنفيذه وفق

١٤٤٢/٤/٢٥هـ.
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ا ألحكام المبادئ المحاسبية المقبولة 
ً
"الشركة التابعة" تعني أي كيان مطلوب بياناته المالية في أي وقت بموجب النظام أو وفق

عمومًا ليتم دمجها بالكامل مع تلك الخاصة بالمصدر.

"حملة الصكوك" الشخص الذي تم تسجيل الصك باسمه في السجل )أو، في حالة الحيازة المشتركة، االسم األسبق بالتسجيل في 
ا لذلك.

ً
السجل( وتعبيرات " أصحاب" و " حملة الصكوك " والتعبيرات ذات الصلة )عند االقتضاء( تفسر وفق

"أصول الصكوك" لها المعنى المعطى لها في الشرط ٥ ) أصول الصكوك(.

"تداول " السوق المالية السعودية.

"الضرائب" لها المعنى المعطى لها في الشرط ١٢ ) الضرائب(.

"الحدث الضريبي" يعني أن المُصدر، نتيجة لتغيير نظام الضرائب، عند سداد أي مدفوعات بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية 
)في حالة المُصدر )بصفته المضارب( أو الصكوك )بصفته المُصدر( وذلك في تاريخ االستحقاق التالي لسداد ربح المضاربة أو مبلغ 
التوزيع الدوري عىل التوالي )وسواء حدث خيار عدم السداد أم ال أو تم إجراء خيار عدم السداد(، يجب عليه دفع مبالغ إضافية )حيث ال 

 كان بصفته كمضارب أو مُصدر حسب الحال( واتخاذ التدابير المعقولة المتاحة له.
ً
يمكن تجنب هذا الشرط من قبل المُصدر )سواء

 إىل أي مبالغ قائمة.
ً
"مبلغ استرداد الحدث الضريبي" يعني ١٠٠ في المائة من إجمالي القيمة االسمية للصكوك إضافة

"تغيير نظام الضرائب" أي تغيير أو تعديل في القوانين أو الممارسات أو اللوائح المنشورة في المملكة، أو أي تغيير في التطبيق 
أو التفسير الرسمي لهذه األنظمة أو الممارسات أو اللوائح المنشورة )بما في ذلك قرار من قبل محكمة ذات اختصاص(، ويصبح 

ًا )أو، في حالة التطبيق أو التفسير الرسمي، يتم اإلعالن عنه( في أو بعد ٢٠٢٢/١٠/٢٠م. التغيير أو التعديل ساري

 لوال وجود قيد عىل قيمته(، والمعتمد من قبل 
ً
"رأس المال من الشريحة األوىل" يعني رأس المال المؤهل )أو الذي يكون مؤهال

ا ألنظمة رأس المال.
ً
المنظم المالي باعتباره رأس المال من الشريحة األوىل وفق

 لوال وجود قيد عىل قيمته(، والمعتمد من قبل 
ً
"رأس المال من الشريحة الثانية" يعني رأس المال المؤهل )أو الذي يكون مؤهال

ا ألنظمة رأس المال.
ً
المنظم المالي باعتباره رأس المال من الشريحة الثانية وفق

"الشريحة " تعني الصكوك المتطابقة من جميع النواحي.

"حساب الصفقة" له المعنى المعطى له في الشرط ٥ ) أصول الصكوك(.

"مستندات الصفقة" تعني كل من إعالن الوكالة واتفاقية إدارة الدفع واتفاقية المضاربة الرئيسية، والصكوك )بما في ذلك الصك 
الموحد( وأي اتفاقيات أو وثائق أو تعهدات أو مستندات أخرى محددة من أطرافها عىل هذا النحو.

"إجراءات التصفية" تعني تعيين مسؤول أو إصدار أمر من أي محكمة مختصة أو حكومة المملكة أو إصدار قرار إلدارة أو تصفية أو 
ا لما لألنظمة المعمول بها أو في حال قام المُصدر تقديم طلب بتصفيته أو إجراء أمر إداري فيما يتعلق به )باستثناء، 

ً
حل المُصدر وفق

في أي حالة من هذا القبيل، التصفية الميسرة فقط ألغراض إعادة التنظيم أو إعادة البناء أو الدمج التي تمت الموافقة عليها من 

قبل أي محكمة أو جهة أخرى مختصة(.
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"تخفيض القيمة" يعني:

أن حقوق حملة الصكوك بموجب أو فيما يتعلق بأصول الصكوك )بما في ذلك أصول المضاربة( تم خفض قيمتها بشكل نهائي أ. 

وغير مشروط وبشكل ال رجعة فيه بنسبة مطابقة لمبلغ التخفيض ذي الصلة.

إلغاء الصكوك في حال أن مبلغ تخفيض القيمة ذي الصلة يقابل النسبة الكاملة للقيمة االسمية اإلجمالية لكل صك تم إصداره.ب. 

منح حقوق حملة الصكوك في أصول المضاربة للمضارب بحيث تكون قيمة أصول المضاربة صفر في حالة أن مبلغ تخفيض ج. 

القيمة ذي الصلة يساوي النسبة الكاملة للقيمة االسمية اإلجمالية لكل صك تم إصداره.

أن جميع حقوق أي حامل صكوك لسداد أي مبالغ بموجب أو فيما يتعلق بالصكوك )بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، د. 

مبلغ التوزيع عند التصفية وأي مبالغ تنشأ، أو تصبح مستحقة وواجبة السداد عند وقوع أي حدث من أحداث التعثر( بنسبة 

مساوية لمبلغ تخفيض القيمة ذي الصلة )وأي مبالغ توزيع دوري غير مدفوعة وذات صلة( يجب إلغاؤها وعدم إعادتها تحت أي 

حال من األحوال، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبالغ قد أصبحت مستحقة وواجبة السداد قبل تاريخ إشعار عدم القابلية 

لالستمرار أو قبل تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار،

وجميع اإلشارات إىل "تم تخفيض قيمته" سيتم تفسيرها حسب السياق.

"مبلغ تخفيض القيمة" يعني، في أي تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار، المبلغ الذي يحدده المنظم المالي 
والذي سيتم بموجبه تخفيض قيمة إجمالي القيمة االسمية للصكوك المستحقة بشكل تناسبي ويتم احتسابها لكل صك بالرجوع 

إىل القيمة االسمية اإلجمالية لكل صك تم إصداره والذي يتم تخفيض قيمته )ويجب تحديده في إشعار عدم القابلية لالستمرار(.

جميع اإلشارات في هذه الشروط إىل "ريال سعودي" و "ريال" هي العملة المشروعة للمملكة.

٢.     الشكل والفئة والمسمى 

١.٢  الشكل والفئة

سيتم إصدار كل سلسلة إصدار من الصكوك بشكل مسجل وال تملك الطابع المادي ومقومة بالعمالت المحددة، وسيتم تمثيل 

ا 
ً
كل سلسلة إصدار من الصكوك بشكل جماعي عن طريق الصك الموحد والذي سيتم إيداعه كما يحدده وكيل حملة الصكوك وفق

ألحكام اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة. ولن يتم إصدار صكوك منفردة تمثل ملكية في الصك الموحد، ومع ذلك يحق لحملة الصكوك 

عند الطلب الحصول عىل بيان من أمين السجل يسجل ملكيتهم للصكوك

٢.٢  عنوان

سيمثل الصك الموحد جميع الصكوك الحالية فيما يتعلق بسلسلة اإلصدار ذات الصلة وملكية حملة الصكوك لحصة ملكية أ. 

الصلة. يجب معاملة كل حامل صكوك  االلتزامات ذات  الصكوك ومصلحة غير مقسمة في  انتفاع غير مقسمة في أصول 

)باستثناء ما ينص عليه النظام خالف ذلك( عىل أنه المالك المطلق لهذه الصكوك في جميع األحوال بغض النظر عن أي إشعار 
بالملكية أو أي مصلحة أخرى فيها.
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سيجبر المُصدر المسجل عىل االحتفاظ بالسجل. وسيحتفظ أمين السجل بالسجل فيما يتعلق بكل سلسلة إصدار من الصكوك ب. 

ا للوائح واإلجراءات الخاصة بالمسجل وتداول من خالل تطبيق نظام التسجيل الذي يديره أمين السجل )" السجل"(. وسيتم 
ً
وفق

التعامل مع كل حامل صكوك )باستثناء ما ينص عليه النظام خالف ذلك( عىل أنه المالك المطلق للصكوك ذات الصلة في 

جميع األحوال )بغض النظر عن أي إشعار بالملكية أو أي مصلحة أو أي كتابة أو سرقة أو فقدان للصك الموحد( ولن يكون أي 

 عن معاملة حامل أي صكوك عىل هذا النحو. وسيتم اعتبار حامل الصكوك من قبل المصدر عىل استحقاقه 
ً
شخص مسؤوال

للحصول عىل هذه الصكوك خالية من أي حقوق ملكية أو مقاصة أو مطالبة من جانب المصدر ضد المالك األصلي أو أي حامل 

وسيط للصك الموحد.

٣.    نقل الصكوك

١.٣   قيود

ا للشرط ٣.٣ ) اللوائح المتعلقة بالنقل والتسجيالت( أدناه، يجوز نقل الصكوك وفقاً للوائح واإلجراءات التي وضعها أمين السجل 
ً
وفق

وتداول من خالل تقديم هذه المعلومات إىل أمين السجل وتداول كما تتطلب اللوائح واإلجراءات ذات الصلة.

٢.٣  رسوم النقل

قد يخضع نقل الصكوك لرسوم من قبل أمين السجل وتداول، ويتحمل كل من هذه الرسوم حامل الصكوك المحول والمحول إليه 

فقط. ولتجنب الشك، لن يكون المصدر وال وكيل حملة الصكوك مسؤولين عن دفع أي رسوم من هذا القبيل يفرضها أمين السجل 

أو 

تداول.

٣.٣   اللوائح المتعلقة بالتحويالت والتسجيالت

تخضع جميع عمليات تحويل الصكوك والقيود في السجل للوائح واإلجراءات الخاصة بأمين السجل وتداول وأحكام اتفاقية إدارة 

الدفع، بما في ذلك ما يتعلق بالقيود المتعلقة بالفترات المغلقة. ويجوز ألمين السجل وتداول تغيير اللوائح واإلجراءات في أي وقت 

عند الحاجة 

٤.      الحالة وثانوية االلتزام

١.٤  الحالة

تشكل الصكوك حصة ملكية نفعية غير مقسمة في أصول الصكوك ومصلحة غير مجزأة في االلتزامات ذات الصلة وستكون في 

جميع األوقات متكافئة فيما بينها. ال يتم ضمان التزامات المُصدر تجاه حملة الصكوك من خالل أي أصول أو ضمان أو ضمانه من 

قبل طرف ثالث، كما هو موضح في الشرط ٢.٤ )ثانوية االلتزام(.
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٢.٤  ثانوية االلتزام 

عند حدوث واستمرار أي إجراءات تصفية، فإن االلتزامات ذات الصلة سوف: )١( تشكل رأس مال إضافي من الشريحة األوىل أ. 

للمُصدر؛ و )٢( تشكل التزامات مباشرة وغير مضمونة وغير مشروطة وذات أولوية تابعة للمُصدر؛ )٣( تكون ذات مرتبة ثانوية 

وبشكل أدنى لجميع االلتزامات الكبرى ولكن ليس أكثر من ذلك أو غيرها؛ و )٤( تكون ذات مرتبة متساوية مع جميع االلتزامات 

المتساوية في األولوية األخرى وتعتبر ذات أولوية فقط بالنسبة لجميع االلتزامات الثانوية.

يتنازل حملة الصكوك ووكيل حملة الصكوك )بالنيابة عن حملة الصكوك( بشكل نهائي عن حقوقهم بالقدر الالزم إلنفاذ أحكام ب. 

الثانوية الواردة في هذا الشرط ٢.٤ )ثانوية االلتزام(. ومن أجل تفعيل أحكام الثانوية هذه، يوافق المصدر وحملة الصكوك ووكيل 

حملة الصكوك )بالنيابة عن حملة الصكوك( عىل أنه في حالة حدوث إجراءات التصفية واستمرارها، فإن أي مبالغ مستحقة 

الدفع لهم )بما في ذلك أي مبالغ مستحقة الحتياطي المضاربة( سيتم استخدامه كاالتي:

أوالً، السداد الكامل لكل مطالبة فيما يتعلق بالتزام أولوي )بما في ذلك أي مبلغ فيما يتعلق بمطالبة مستحقة بعد تاريخ بدء . ١

إجراءات التصفية هذه(.

 ومناسب، لكل مبلغ مستحق فيما يتعلق بااللتزامات ذات الصلة وجميع االلتزامات المتساوية . ٢
ٍ
بعد ذلك، السداد بشكل متساو

في األولوية.

ال يجوز لوكيل حملة الصكوك وال ألي حامل صكوك ممارسة أو المطالبة بأي حق مقاصة فيما يتعلق بأي مبلغ مستحق له ج. 

من قبل المصدر الناشئ من أو فيما يتعلق بااللتزامات ذات الصلة ويعتبر وكيل حملة الصكوك وكل حامل صكوك، من خالل 

امتالكه ألي صكوك، قد تنازل عن جميع حقوق المقاصة هذه إىل أقصى حد يسمح به النظام.

نتيجة ألحكام الثانوية هذه، في حالة حدوث إجراء تصفية، قد يسترد حملة الصكوك نسبة أقل من أصحاب التزامات الودائع، أو د. 

أصحاب االلتزامات األخرى الغير تابعة أو أصحاب االلتزامات الثانوية والتي تكون في مرتبة أعىل من االلتزامات ذات الصلة، 

في كل حالة من المُصدر.

ال يجوز لوكيل حملة الصكوك ممارسة حقوقه التنفيذية إال فيما يتعلق بأي التزام ذي صلة أو فيما يتعلق بأي من حقوقه األخرى ه. 

بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية أو أي من مستندات الصفقة بالطريقة المنصوص عليها في الشرط ٢ - ١١)التصفية أو الحل(.

تسري أحكام هذا الشرط ٢-٤ ) ثانوية االلتزام( فقط عىل االلتزامات ذات الصلة فيما يتعلق بالصكوك وال يؤثر أي شيء في هذا و. 

الشرط ٢-٤ ) ثانوية االلتزام( أو يخل بدفع التكاليف أو الرسوم أو النفقات أو االلتزامات أو التعويضات أو المكافآت لوكيل حملة 

الصكوك أو حقوق وكيل حملة الصكوك وتعويضاته فيما يتعلق بذلك وبهذه الصفة يجب أن يصنف وكيل حملة الصكوك عىل 

أنه دائن غير تابع للمُصدر.
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٣.٤   حاالت أخرى

ا، فلن يقوم المُصدر )بصفته المضارب أو غير ذلك( بإصدار أي أوراق مالية )بغض النظر 
ً
ًا من الصكوك ال يزال مستحق طالما أن أي

عن االسم أو التسمية( أو إنشاء أي ضمان أو تقديم أي ترتيبات دعم تعاقدي فيما يتعلق بـالتزامات أي كيان آخر يشكل في كل حالة 

)سواء بشكل فردي، أو فردي موحد أو بشكل موحد( رأس مال إضافي من الشريحة األوىل بالمُصدر إذا كانت المطالبات المتعلقة 
بهذه األوراق المالية أو الضمان أو ترتيبات الدعم التعاقدي ذات مرتبة ) فيما يتعلق بالتوزيعات عىل عودة األصول عند التصفية أو 

فيما يتعلق بالتوزيع أو دفع أرباح األسهم و / أو أي مبالغ أخرى بموجبها( أعىل من االلتزامات ذات الصلة. ولن يسري هذا الحظر إذا 

تم في نفس الوقت أو قبل ذلك: )أ( تعديل هذه الشروط و )بالقدر المستطاع( مستندات الصفقة لضمان أن حملة الصكوك و / أو 

وكيل حملة الصكوك )نيابة عن حملة الصكوك( الحصول عىل؛ و / أو )ب( االلتزامات ذات الصلة لها، في كل حالة، االستفادة من 

تلك الحقوق واالستحقاقات الواردة في هذه األوراق المالية أو المرفقة بها أو بموجب ترتيب الضمان أو الدعم التعاقدي كما هو 

مطلوب لضمان ذلك المطالبات المتعلقة بااللتزامات ذات الصلة بالتساوي مع تلك األوراق المالية أو بموجب الضمان أو ترتيب 

الدعم التعاقدي، وتحتوي عىل حقوق مكافئة إىل حد كبير لألولوية فيما يتعلق بالتوزيعات أو المدفوعات.

٥.    أصول الصكوك

١.٥  إدارة أصول الصكوك

أبرم وكيل حملة الصكوك اتفاقية مضاربة رئيسية )"اتفاقية المضاربة الرئيسة"( بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م مع المُصدر )بصفته كـ"مضارب"(. 

ا التفاقية المضاربة الرئيسة، يقوم وكيل حملة الصكوك )بصفته رب  المال " رب المال"( بالمساهمة برأس مال المضاربة، 
ً
ووفق

وسيقوم المضارب باستثمار رأس مال المضاربة بشكل متوافق مع الشريعة اإلسالمية والتي يستثمر بها من خالل وعاء المضاربة 

 غير مقسمة بشكل تناسبي 
ً
العام. وبعد المساهمة برأس مال المضاربة في وعاء المضاربة العام، سيشكل رأس مال المضاربة أصوال

يعدها  استثمارية  تتضمن خطة  أن  والتي يجب  الرئيسية،  المضاربة   التفاقية 
ً
المضاربة"( وفقا )"أصول  العام  المضاربة  وعاء  من 

المضارب، وتشكل المضاربة )"المضاربة"(.

الدفع  الخاص والذي سيتم تشغيله بواسطة مسؤول  )"حساب الصفقة"( باسمه  قام وكيل حملة الصكوك بفتح حساب معاملة 

نيابة عن وكيل حملة الصكوك ولصالح حملة الصكوك والذي سيدفع فيه المضارب جميع المبالغ المستحقة ألمر حاملي الصكوك 

بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسة.

ا إلقرار الوكالة، يحتفظ وكيل حملة الصكوك بما يلي:
ً
وفق

ا لشروط مستندات الصفقة.. ١
ً
العائدات النقدية من إصدار الصكوك، في انتظار المساهمة بها وفق

جميع حقوقها وملكيتها وفوائدها ومزاياها الحالية والمستقبلية في األصول بموجب الصكوك والمتعلقة بها من وقت آلخر . ٢

والتي تشكل أصول المضاربة.

جميع حقوقه وملكيته ومصالحه وفوائده، الحالية والمستقبلية، في مستندات الصفقة وبموجبها )بخالف ما يتعلق بأي إقرارات . ٣

ا ألي من مستندات الصفقة والتعهدات الممنوحة لوكيل حملة الصكوك بموجب البند 
ً
مقدمة من المُصدر )بأي صفة( وفق

١.١٠من اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة(.
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ًابـ “أصول الصكوك"( لصالح حملة . ٤ جميع المبالغ المستحقة لحساب الصفقة من وقت آلخر، وجميع عائداتها )يشار إليهم مع

 التفاقية إعالن 
ً
 للقيمة االسمية للصكوك المحتفظ بها من قبل كل مالك وفقا

ً
الصكوك وبالنيابة عنهم بشكل تناسبي وفقا

الوكالة الرئيسة وهذه الشروط.

ال يكون أي من وكالء حملة الصكوك أو المتعاملين المعنيين أو )طالما أنه يقوم بالتزاماته بموجب مستندات الصفقة( المُصدر، 

التي تم  )إن وجدت(  التوزيعات   لحصة ومبلغ 
ً
أداء أو ربحية أصول الصكوك وال يكون وكيل حملة الصكوك مسؤوال  عن 

ً
مسؤوال

سدادها عىل حملة الصكوك.

٢.٥  أولوية المدفوعات

الدفع استخدام  التصفية، حسب االقتضاء، يجب عىل مسؤول  تاريخ محدد لدفع مبلغ توزيع  تاريخ توزيع دوري وفي أي  في كل 

يتم فيه سداد مدفوعات  الذي  الحد  إذا وإىل  )وفي كل حالة، فقط  لألولوية  التالي  بالترتيب  الصفقة  المستحقة لحساب  األموال 

األولوية األعىل بالكامل(:

أوالً، )في حال لم يتم سداده مسبقاً(، إىل وكيل حملة الصكوك فيما يتعلق بجميع المبالغ المستحقة له بموجب مستندات . ١

الصفقة.

ثانياً، فقط إذا كانت هذه المدفوعات مستحقة في تاريخ التوزيع الدوري، وتخضع للشرط ٨ ) قيود التوزيع الدوري(، نحو الدفع . ٢

المتساوي وبصورة متكافئة لجميع مبالغ التوزيع الدوري )بما في ذلك المبالغ اإلضافية( المستحقة ولكن غير المسددة.

ثالثاً، إذا كانت هذه الدفعة مستحقة في تاريخ محدد لدفع مبلغ توزيع التصفية فقط، نحو الدفع بالتساوي وبصورة متكافئة . ٣

لمبلغ توزيع التصفية.

أو . ٤ للمُصدر،  متبقي  مبلغ  أي  سداد  فقط،  بالكامل  بالصكوك  يتعلق  فيما  سدادها  المطلوب  المبالغ  جميع  سداد  بعد  رابعًا، 

احتياطي المضاربة قبل تاريخ انتهاء المضاربة.

٦.    التوزيعات الدورية

١.٦  مبالغ التوزيع الدوري

)تخفيض   ١٠ و  )المدفوعات(،   ٨ و  الدوري(،  التوزيع  )قيود   ٧ و  االستحقاق(،  )وقف   ٢.٦ و  االلتزام(،  )ثانوية   ٢.٤ الشروط  مراعاة  مع 

القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار(، يجب عىل المصدر أن يوزع عىل حملة الصكوك في كل تاريخ التوزيع الدوري بالتناسب مع 

ممتلكاتهم، من بين المبالغ المحولة إىل حساب الصفقة، توزيع فيما يتعلق بالصكوك يساوي مبلغ التوزيع الدوري المعمول به.

“مبلغ التوزيع الدوري" المستحق الدفع في كل تاريخ توزيع دوري:

بالنسبة للفترة األولية يكون سعر مساوي للتوزيع الدوري األولي كما هو محدد في الشروط النهائية المطبقة.. ١

ا ألحكام الشرط ٣-٦ )التوزيعات الدورية(.. ٢
ً
ًا وفق خالل كل فترة إعادة تعيين )إن وجدت( يجب أن يكون المبلغ ذي الصلة محسوب
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٢.٦  توقف االستحقاق

 للشروط ٢.٤ ) ثانوية االلتزام ( و ٧ ) قيود التوزيع الدوري ( و ١٠ ) تخفيض القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار(، سيتوقف 
ً
وفقا

كل صك عن أهليته لكسب مبالغ التوزيع الدوري من )بما في ذلك( تاريخ االستحقاق الستردادها وفقاً للشرط ١.٩ )االسترداد(، بعد 

ا لهذه الشروط واتفاقية المضاربة الرئيسية.
ً
تصفية المضاربة وفق

٣.٦  التوزيعات الدورية

مع مراعاة الشرط ٧ )قيود التوزيع الدوري(، تحمل الصكوك ربحاً بمعدل الربح المطبق من )بما في ذلك( تاريخ اإلصدار وفقاً . ١

ألحكام هذا الشرط ٦ ) التوزيعات الدورية (. لن تكون مبالغ التوزيع الدورية تراكمية ومبالغ التوزيع الدورية )إن وجدت( التي لم 

يتم دفعها لن تتراكم أو تتركب ولن يكون لحملة الصكوك الحق في استالم مبلغ التوزيع الدوري في أي وقت، حتى لو تم دفع 

مبالغ التوزيع الدوري في المستقبل.

إذا قام المصدر بخيار عدم السداد أو وقوع حدث عدم سداد، فإن مبالغ التوزيع الدوري )إن وجدت( التي لم يتم دفعها إىل حملة . ٢

الصكوك تودع من قبل المصدر في احتياطي المضاربة ويعيد المصدر استثمارها في بنفس الطريقة التي استثمر بها رأس 

ا للخطة االستثمارية المنصوص عليها في اتفاقية المضاربة الرئيسة.
ً
مال المضاربة وفق

مع مراعاة الشرط ٧ ) قيود التوزيع الدوري (، يجب دفع مبالغ التوزيع الدوري عىل الصكوك في آخر الفترة في كل تاريخ توزيع . ٣

 من تاريخ التوزيع الدوري األول، في كل حالة عىل النحو 
ً
دوري فيما يتعلق بفترة التوزيع الدوري المنتهية في هذا التاريخ، بدءا

المنصوص عليها في هذا الشرط ٦ ) التوزيعات الدورية (.

 حساب مبلغ التوزيع الدوري فيما يتعلق بفترة أقل من فترة التوزيع الدوري الكاملة )“الفترة ذات الصلة"(، فسيتم . ٤
ً
إن كان مطلوبا

حسابه كمبلغ يساوي ناتج: )أ( معدل الربح المطبق؛ )ب( إجمالي القيمة االسمية للصكوك القائمة آنذاك؛ و )ج( كسور عدد األيام 

المطبقة للفترة ذات الصلة، مع تقريب الرقم الناتج إىل أقرب عشرة آالف من نقطة مئوية )يتم تقريب ٠.٠٠٠٠٥ ألعىل(.

٤.٦  معدل التوزيع الدوري

 بسعر التوزيع الدوري األولي.. ١
ً
بالنسبة للفترة األولية، يجب أن تحمل الصكوك ربحا

ستتم إعادة تعيين معدل الربح في كل تاريخ إعادة تعيين عىل أساس إجمالي الهامش وسعر إعادة التعيين ذي الصلة في تاريخ . ٢

 فيما يتعلق بكل فترة توزيع دوري 
ً
التحديد ذي الصلة، عىل النحو الذي يحدده مسؤول الدفع. ويجب أن تحمل الصكوك ربحا

ًا لسعر إعادة التعيين ذي الصلة باإلضافة إىل  تقع ضمن فترة إعادة التعيين ذات الصلة بمعدل سنوي يجب أن يكون مساوي

الهامش المطبق المقابل لفترة إعادة التعيين هذه. يجب أن يكون هذا الربح مستحق الدفع بشكل متأخر في كل تاريخ توزيع 

 من التاريخ األول إلعادة التعيين للتوزيع الدوري.
ً
دوري ذي صلة، ابتداء

٥.٦  تحديد معدل الربح ومبلغ التوزيع الدوري

ًا بعد حوالي الساعة ١٢:٠٠  سيحدد مسؤول الدفع معدل الربح فيما يتعلق بفترة إعادة التعيين ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن عملي

ً )بتوقيت الرياض( في كل تاريخ تحديد، ويسبب إخطار معدل الربح المطبق ومبلغ التوزيع الدوري المقابل إىل المُصدر ووكيل  ظهرا

ا التفاقية إعالن الوكالة الرئيسية والشرط ١٤ ) اإلشعارات(، عىل التوالي، في أقرب وقت ممكن 
ً
حملة الصكوك وحملة الصكوك وفق

بعد تحديدهم ولكن في موعد ال يتجاوز يوم العمل الثاني بعد ذلك بأي حال من األحوال.
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٦.٦  مسؤول الدفع

اعتباراً من تاريخ اإلصدار، وطالما بقيت أي صكوك معلقة بعد ذلك، سيحتفظ المصدر بمسؤول دفع.. ١

يجوز للمُصدر من وقت آلخر، بعد التشاور مع وكيل حملة الصكوك، استبدال مسؤول الدفع ببنك استثماري أو تاجر أو بنك . ٢

تجاري أو مؤسسة مالية رائدة أخرى في المملكة. إذا كان مسؤول الدفع غير قادر أو غير راغب في االستمرار في العمل كمسؤول 

الدفع أو يفشل عىل النحو الواجب في تحديد معدل الربح فيما يتعلق بأي فترة إعادة تعيين عىل النحو المنصوص عليه في 

الشرط ٣.٦ )أ( )معدل التوزيع الدوري( )دون اإلخالل بالشرط ٣.٦ )د( ) قرارات ملزمة مسؤول الدفع ((، يجب عىل المصدر، بعد 

التشاور مع وكيل حملة الصكوك، تعيين بنك استثماري أو تاجر أو بنك تجاري أو مؤسسة مالية رائدة أخرى في المملكة للعمل 

ا.
ً
عىل هذا النحو. وال يجوز لمسؤول الدفع االستقالة من واجباته أو أن يتم عزله دون تعيين خلف له عىل النحو المذكور آنف

٧.٦  قرارات ملزمة مسؤول الدفع

جميع اإلخطارات واآلراء والتحديدات والشهادات والحسابات وتحديد األسعار والقرارات المقدمة أو المعبر عنها أو التي تم القيام 

بها أو الحصول عليها ألغراض هذا الشرط ٦ ) التوزيعات الدورية( من قبل مسؤول الدفع )في حالة عدم وجود إهمال جسيم أو سوء 

ًا( ال  كر آنف
ُ
 للمُصدر ووكيل حملة الصكوك وجميع حملة الصكوك و )مع مراعاة ما ذ

ً
سلوك متعمد أو احتيال أو خطأ واضح( ملزمة

يجب تعليق أي مسؤولية تجاه أي شخص بمسؤول الدفع فيما يتعلق بممارسته أو عدم ممارسته ألي من صالحياته والواجبات 

والتقديرات بموجب هذا الشرط ٦ ) التوزيعات الدورية(.

٧.    قيود التوزيع الدورية

١.٧  حدث عدم الدفع

بصرف النظر عن الشرط ٣.٦ ) التوزيعات الدورية(، في حالة حدوث أي من األحداث التالية )كل منها، "حدث عدم سداد"(، ال يجوز 

للمُصدر )بصفته المضارب( دفع ربح المضاربة )ونتيجة لذلك، ربح المضاربة لرب المال( أو ربح المضاربة النهائي )ونتيجة لذلك، ربح 

المضاربة النهائي لرب المال( في أي تاريخ لتوزيع أرباح المضاربة أو تاريخ انتهاء المضاربة )حسب الحالة(، ونتيجة لذلك، ال يجوز 

للمُصدر دفع مبالغ التوزيع الدوري في تاريخ التوزيع الدوري المقترن:

المبلغ المساوي لمبلغ التوزيع الدوري المعمول به في ذلك الوقت )والذي يتضمن ألغراض هذه الشروط مبالغ إضافية عىل . ١

النحو المشار إليه في الشرط ١٢ ) الضرائب(( الذي يتعين عىل المصدر دفعه من ربح المضاربة لرب المال أو ربح المضاربة 

مبالغ  أو  توزيعات  أي  مع  جمعه  عند  الصلة"(،  ذات  المال  رب  مضاربة  أرباح  )"مبالغ  االقتضاء  المال، حسب  لرب  النهائي 

مستحقة الدفع من قبل المُصدر )بصفته المضارب أو غير ذلك( في نفس التاريخ )أو مستحقة بطريقة أخرى وواجبة السداد في 

هذا التاريخ( عىل أي التزامات أخرى فيما يتعلق بااللتزامات المتساوية في األولوية وااللتزامات الثانوية، يتجاوز، في تاريخ ذي 

الصلة لدفع مبلغ ربح رب المال أو مبلغ التوزيع الدوري، األرباح القابلة للتوزيع؛ أو

إذا كان المُصدر )بصفته المضارب أو غير ذلك(، في تاريخ توزيع أرباح المضاربة أو تاريخ انتهاء المضاربة )حسب الحالة(، مخالفاً . ٢

)أو قد يتسبب هذا الدفع في إخالل( للمتطلبات النظامية السارية لرأس المال )بما في ذلك أي قيود دفع ناتجة عن إخالل أي 
مخزونات رأسمالية سارية مفروضة عىل جهة اإلصدار من قبل المنظم المالي(؛ أو

يطلب المنظم المالي من المصدر عدم دفع: )أ( مبلغ ربح رب المال ذي الصلة في تاريخ توزيع أرباح المضاربة أو تاريخ انتهاء . ٣

باعتبار  المرتبط، وفي كل حالة،  الدوري  التوزيع  تاريخ  الصلة في  الدوري ذي  التوزيع  )ب( مبلغ  أو  ؛  الحالة(  )حسب  المضاربة 

.
ً
المصدر قد تكبد خسارة صافية خالل الفترة المالية ذات الصلة أو ألي سبب آخر قد يراه ضروريا
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٢.٧  خيار عدم السداد

بصرف النظر عن الشرط ٣.٦ ) التوزيعات الدورية(، يجوز للمُصدر وفقاً لتقديره المطلق أن يختار عدم دفع أرباح رب المال للمضاربة 

ًا  ًا( في أي تاريخ لتوزيع أرباح المضاربة، وفي كل حالة من هذه الحاالت، ال يجوز للمُصدر دفع مبلغ التوزيع الدوري )كلي ًا أو جزئي )كلي
) خيار عدم السداد(  التوزيع الدوري المقترن، شريطة أال يسري ما سبق في هذا الشرط ٢.٧  ًا( لحملة الصكوك في تاريخ  أو جزئي

فيما يتعلق بربح المضاربة النهائي لرب المال المستحق الدفع في أي تاريخ انتهاء مضاربة )أي خيار من هذا القبيل هو "خيار عدم 

السداد"(. ومع ذلك، ال يجوز للمُصدر إجراء خيار عدم السداد بمجرد إرسال إشعار إىل حملة الصكوك بأنه سيتم استرداد الصكوك 

االسترداد(. ا للشرط ٩ )
ً
بالكامل وفق

٣.٧  تأثير حدث عدم السداد أو خيار عدم السداد

إذا قام المصدر بإجراء خيار عدم السداد أو وقوع حدث عدم السداد، فيجب عىل المصدر: )١( في موعد ال يتجاوز سبعة أيام قبل أ. 

ًا بعد ذلك ولكن في أي  هذا الحدث، في حالة اختيار عدم السداد؛ و )٢( في حالة حدث عدم السداد، في أقرب وقت ممكن عملي

حال في موعد ال يتجاوز خمسة أيام عمل قبل توزيع أرباح المضاربة ذات الصلة تاريخ أو تاريخ انتهاء المضاربة )باستثناء حالة 

ا التفاقية 
ً
حدوث حالة عدم السداد ذات الصلة خالل هذه الفترة(، حسب مقتضى الحال، القيام بإخطار وكيل حملة الصكوك وفق

ا للشرط ١٤ ) اإلشعارات( في كل حالة مع تقديم تفاصيل خيار عدم السداد )بما في 
ً
المضاربة الرئيسية وإىل حملة الصكوك وفق

ً( أو حدث عدم السداد، حسب الحالة. ومع ذلك، فإن أي فشل  ذلك، تفاصيل أي دفعة جزئية يتم إجراؤها، إذا كان ذلك مناسبا

في تقديم هذا اإلشعار لن يبطل إلغاء الدفع ذي الصلة لمبلغ التوزيع الدوري.

ا لهذا الشرط ٣.٧ ) تأثير ب. 
ً
في حالة عدم وجود إشعار باختيار عدم السداد أو حدث عدم السداد، حسب الحالة، بعد تقديمه وفق

حدث عدم السداد أو خيار عدم السداد(، فإن حقيقة عدم سداد مبلغ ربح رب المال ذي الصلة )أو أي جزء منه( في تاريخ توزيع 

عدم  أو حدث  السداد  عدم  خيار   عىل حدوث 
ً
دليال عتبر 

ُ
ت الحالة(  )حسب  المضاربة  انتهاء  تاريخ  أو  الصلة  ذي  المضاربة  أرباح 

سداد، حسب مقتضى الحال. ولن يكون لحملة الصكوك أي مطالبة فيما يتعلق بأي مبلغ توزيع دوري )أو أي جزء منه، حسب 

االقتضاء( لم يتم دفعه نتيجة خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد )وبغض النظر، في جميع األحوال، عما إذا قد تم تقديم 

ا لهذا الشرط ٣.٧ ) تأثير حدث عدم السداد أو خيار عدم السداد((، 
ً
إشعار بخصوص خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد وفق

ولن يشكل أي عدم دفع كلي أو جزئي من ربح المضاربة لرب المال أو ربح المضاربة النهائي لرب المال، حسب االقتضاء )في 

حالة عدم السداد فقط( أو مبلغ التوزيع الدوري في مثل هذا الظرف حدث تعثر. ولن يكون المصدر ملزمًا بسداد أي مدفوعات 

الحقة فيما يتعلق بأي ربح غير مدفوع )أو أي جزء منه، حسب االقتضاء( )سواء من موارده النقدية الخاصة، أو من احتياطي 

ا لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسية.
ً
المضاربة أو غير ذلك(، والتي يجب أن تقيد من قبل المصدر الحتياطي المضاربة وفق

٤.٧  قيود توزيعات األرباح واالسترداد

إذا لم يتم دفع أي مبلغ من ربح المضاربة لرب المال أو ربح المضاربة النهائي لرب المال أو مبلغ التوزيع الدوري نتيجة خيار عدم 

ا للشرط ١.٧ ) عدم السداد( الحدث  أو ٢.٧ ) خيار عدم السداد( )حسب مقتضى الحال(، فإنه مادامت 
ً
السداد أو حدث عدم السداد وفق

الصكوك قائمة، ومن تاريخ خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد )“تاريخ إيقاف توزيع األرباح"(، لن يقوم المُصدر:

بإعالن أو دفع أي توزيعات أو توزيعات أرباح أو إجراء أي مدفوعات أخرى، وسوف يضمن عدم القيام بأي توزيع أو توزيعات أرباح أ. 

أو أي مدفوعات أخرى عىل األسهم العادية الصادرة من المصدر )بخالف ما إذا كان أي توزيع أو توزيعات أرباح أو مدفوعات 

أخرى قبل تاريخ إيقاف توزيع األرباح(؛ أو
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بإعالن أو دفع ربح أو أي توزيع آخر عىل أي من أدوات الملكية العادية األخرى من الشريحة األوىل أو األوراق المالية، فيما يتعلق ب. 

بالحق في دفع أرباح األسهم أو التوزيعات أو المدفوعات المماثلة، سواء كانت تابعة أو متساوية مع االلتزامات ذات الصلة 

)باستثناء األوراق المالية ذات الشروط التي ال تسمح شروطها للمُصدر بتأجيل أو عدم القيام بالسداد، في ذلك الوقت(، إىل ما 
هو مسموح به في مثل هذا التقييد عىل الدفع أو التوزيع بموجب المعايير التنظيمية ذات الصلة للشريحة ١ من رأس المال 

المطبقة من وقت آلخر؛ أو

باسترداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو الحصول عىل أي أسهم عادية صادرة عن المصدر بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أوج. 

باالسترداد المباشر أو غير المباشر أو الشراء أو اإللغاء أو التخفيض أو الحصول بطريقة أخرى عىل أدوات الملكية العادية األخرى د. 

ًا  من الشريحة األوىل أو أي أوراق مالية صادرة عن تصنيف المُصدر، فيما يتعلق بالحق في سداد رأس المال، سواء كان تابع

ا 
ً
ًا مع االلتزامات ذات الصلة )باستثناء األوراق المالية التي تنص شروطها عىل ما يلي: )١( أي استرداد إلزامي وفق أو متساوي

لشروطها ؛ أو )٢( أي تحويل أو تبادل لألسهم العادية(، فقط إىل الحد الذي يكون فيه مثل هذا القيد عىل االسترداد أو الشراء أو 

اإللغاء أو التخفيض أو االستحواذ مسموح به بموجب المعايير التنظيمية ذات الصلة للشريحة األوىل من رأس المال المطبقة 

من وقت آلخر،

في كل حالة ما لم أو حتى: )١( الدفعة التالية من ربح المضاربة لرب المال؛ أو )٢( )حسب مقتضى الحال( دفع ربح المضاربة النهائي 

لرب المال بالكامل، وفي كل حالة بعد تاريخ إيقاف توزيع األرباح )أو تم تخصيص مبلغ مساٍو له عىل النحو الواجب أو منصوص عليه 

 التفاقية المضاربة الرئيسية(.
ً
بالكامل لصالح حملة الصكوك وفقا

٨.    المدفوعات

١.٨  المدفوعات المتعلقة بالصكوك

)إن وجدت( عند  الدوري  التوزيع  التوزيع ومبالغ  بها(، سيتم دفع مبلغ  المعمول  لألنظمة  الخاضعة  المدفوعات   ( للشرط ٢.٨  وفقاً 

التصفية من قبل المُصدر أو بالنيابة عنه بالريال السعودي عن طريق التحويل البنكي لألموال في نفس اليوم إىل الحساب المسجل 

) كما هو موضح أدناه( لصاحب الصكوك. سيتم دفع مبلغ التوزيع عند التصفية وكل مبلغ توزيع دوري إىل حامل الصكوك الموضح 
في السجل في ختام العمل في تاريخ التسجيل ذي الصلة.

يجب أن تكون جميع المدفوعات التي يقوم بها المُصدر في حساب الصفقة وفقا التفاقية المضاربة الرئيسية سارية المفعول وتفي 

وتبري المُصدر من المسؤولية لألموال المستحقة الدفع من قبله إىل أو ألمر من حملة الصكوك، في حدود المبالغ المدفوعة عىل 

هذا النحو، بموجب اتفاقية المضاربة الرئيسية وهذه الشروط.

ألغراض هذا الشرط ٨ ) المدفوعات(، يعني “الحساب المسجل" لصاحب الصكوك حساب بالريال السعودي الذي يحتفظ به حامل 

ًا في موعد ال يتجاوز تاريخ السجل  الصكوك أو من ينوب عنه لدى أحد البنوك في المملكة كما تم إخطار أمين السجل بذلك كتابي

ذي الصلة.
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٢.٨  المدفوعات تخضع للقوانين المعمول بها

تخضع المدفوعات المتعلقة بالصكوك في جميع الحاالت إىل: )أ( أي أنظمة ولوائح مالية أو أنظمة ولوائح أخرى سارية عليها في 

ا التفاقية موصوفة في 
ً
مكان الدفع، ولكن دون اإلخالل بأحكام الشرط ١٢ ) الضرائب( ؛ و )ب( أي استقطاع أو خصم مطلوب وفق

القسم ١٤٧١ )ب( من قانون اإليرادات الداخلية للواليات المتحدة لعام ١٩٨٦، بصيغته المعدلة )“قانون اإليرادات"(، أو تم فرضه بطريقة 

أخرى وفقاً لألقسام من ١٤٧١ إىل ١٤٧٤ من قانون اإليرادات، أو أي لوائح أو اتفاقيات بموجبه، أو أي تفسيرات رسمية لها، أو أي قانون 

ينفذ نهجا حكومياً دولياً بشأنه )دون اإلخالل بأحكام الشرط ١٢ ) الضرائب(.

٣.٨  الدفع فقط في يوم عمل

عندما يتم السداد عن طريق التحويل إىل حساب مسجل، يجب إصدار تعليمات الدفع )للقيمة في تاريخ االستحقاق أو، إذا لم أ. 

يكن تاريخ االستحقاق هو يوم عمل، للقيمة في اليوم التالي األول وهو يوم عمل مع ذلك، شريطة أنه إذا لم يكن أي يوم من 

هذا اليوم هو يوم عمل يقع في نفس الشهر الذي يقع فيه تاريخ االستحقاق، فيحق للمالك الحصول عىل السداد في يوم العمل 

السابق مباشرة في ذلك الشهر( من قبل المُصدر في تاريخ استحقاق السداد.

ال يحق لحملة الصكوك الحصول عىل أي توزيعات أو مدفوعات أخرى فيما يتعلق بأي تأخير في السداد ناتج عن تاريخ استحقاق ب. 

الدفعة التي ال تكون يوم عمل.

٤.٨  وكالء

يحتفظ المُصدر بالحق في أي وقت في تغيير أو إنهاء تعيين أي وكيل، وتعيين وكالء إضافيين أو وكالء آخرين بشرط أن يحتفظ في 

جميع األوقات بمسؤول الدفع وأمين السجل. وسيتم تسليم إشعار بأي إنهاء أو تعيين لحملة الصكوك عىل الفور من قبل المُصدر 

 للشرط ١٤ ) اإلشعارات(.
ً
وفقا

٩.    االسترداد

١.٩   االسترداد

ال يوجد تاريخ استرداد ثابت وشروط االستردادأ. 

الصكوك هي أوراق مالية دائمة ال يوجد بشأنها تاريخ استرداد ثابت ويحق للمُصدر استرداد الصكوك وفقا لألحكام التالية من هذا 

الشرط ٩ ) االسترداد( فقط )مع مراعاة أحكام الشرط ٢.٤ ) ثانوية االلتزام( والشرط ١٠ ) تخفيض القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار( 

والشرط ٢.١١ ) التصفية أو الحل أو التسييل(.

ا لهذا الشرط ٩ ) االسترداد(، مشروطًا بالشروط التالية )باإلضافة إىل تلك المنصوص عليها في مكان 
ً
يكون استرداد الصكوك، وفق

آخر في هذا الشرط ١.٩ ) االسترداد((:

الموافقة المسبقة من . ١ المال بعد اآلن( حصول المُصدر عىل  المالي و/أو أنظمة رأس  باستثناء الحد الذي ال يتطلبه المنظم 

المنظم المالي.
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باستثناء الحد الذي ال يتطلبه المنظم المالي و/أو أنظمة رأس المال( في الوقت الذي يتم فيه تقديم إشعار االسترداد ذي الصلة، . ٢

 للمتطلبات النظامية السارية لرأس المال.
ً
يكون المُصدر ممتثال

باستثناء الحد الذي ال يتطلبه المنظم المالي و/أو أنظمة رأس المال بعد ذلك( مباشرة بعد هذا االسترداد، يكون المصدر ملتزمًا . ٣

بالمتطلبات النظامية السارية لرأس المال.

ا للشروط ١.٩ )ج( ) االسترداد بسبب الضرائب( أو ١.٩ )د( ) االسترداد لحدث رأس المال( فقط( إذا أصبح . ٤
ً
في حالة االسترداد وفق

تغيير النظام الضريبي أو حدث رأس المال، حسب الحالة، ساري المفعول في تاريخ اإلصدار أو بعده.

ب.   خيار شراء المصدر

مع مراعاة الشرط ١.٩ )أ( ) ال يوجد تاريخ استرداد ثابت وشروط االسترداد(، وهذا الشرط ١.٩ )ب( ) خيار شراء المُصدر ( والشرط . ١

١.٩ )هـ( ) ال يوجد استرداد بعد تسليم إشعار عدم القابلية لالستمرار(، يجوز للمُصدر، من خالل تقديم إشعار مسبق بما ال يقل عن 
ا للشرط ١٤ ) اإلشعارات( )"إشعار استرداد خيار شراء المُصدر"(، والذي يجب أن 

ً
١٠ أيام أو أكثر من ١٥ يومًا لحملة الصكوك وفق

يكون غير قابل لإللغاء، اختيار استرداد جميع الصكوك، ولكن ليس بعضها فقط، مقابل مبلغ خيار شراء المصدر.

ا لهذا الشرط ١.٩ )ب( ) خيار شراء المُصدر( في أي تاريخ خالل الفترة التي تبدأ من )بما في ذلك( . ٢
ً
قد يتم استرداد الصكوك وفق

التاريخ األول لخيار الشراء وإىل )بما في ذلك( التاريخ األول إلعادة التعيين أو أي تاريخ توزيع دوري بعد ذلك فقط )يشار إىل كل 

تاريخ بـ “تاريخ خيار الشراء"( ويحدد تاريخ خيار الشراء هذا في إشعار خيار شراء المُصدر، إذا نصت الشروط النهائية المطبقة 

عىل أن الشرط ٩ )ب()٢( "ينطبق".

ا لهذا الشرط ١,٩ )ب( )خيار شراء المُصدر( في تاريخ خيار الشراء األول أو أي تاريخ توزيع دوري بعد . ٣
ً
قد يتم استرداد الصكوك وفق

ذلك )يشار إىل كل تاريخ بـ”تاريخ خيار الشراء "(، ويحدد تاريخ الشراء هذا في إشعار خيار المُصدر باالسترداد، إذا نصت الشروط 

النهائية المطبقة عىل أن الشرط ١,٩ )ب( "ينطبق".

ا لهذا الشرط ١.٩ )ب( ) خيار شراء المُصدر( أن يعطي . ٤
ً
يجب عىل المُصدر، قبل نشر أي إشعار باسترداد خيار شراء المُصدر وفق

لوكيل حملة الصكوك شهادة موقعة من قبل اثنين من المُفوضين بالتوقيع تفيد بأن جميع الشروط الواجب استيفاؤها قبل 

ا لهذا الشرط ١.٩ )ب( ) خيار شراء المُصدر( )بخالف اإلشعار إىل حملة الصكوك 
ً
استيفاء استرداد الصكوك قد تم استيفاؤها وفق

الموضح في هذا الشرط ١.٩ )ب( ) خيار شراء المُصدر( )والذي قد يعتمد عليه وكيل حملة الصكوك دون مزيد من االستفسار 

وبدون أي مسؤولية تجاه أي شخص(، ويجب عىل وكيل حملة الصكوك قبول الشهادة دون أي استفسار إضافي كدليل كاف 

يكون  أن  يجب  الحالة  وفي هذه  أعاله،  عليها  والمنصوص  الصكوك  استرداد  قبل  استيفاؤها  الواجب  الشروط  استيفاء  عىل 

 لـحملة الصكوك.
ً
 وملزما

ً
اإلشعار نهائيا
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ج.     االسترداد بسبب الضرائب

مع مراعاة للشرط ١,٩ )أ( ) ال يوجد تاريخ استرداد ثابت وشروط االسترداد(، وهذا الشرط ١.٩ )ج( ) االسترداد بسبب الضرائب( . ١

والشرط ١.٩ )هـ( ) ال يوجد استرداد بعد تسليم إشعار عدم القابلية لالستمرار(، في حالة حدوث حدث ضريبي، يجوز للمُصدر، 

ا للشرط ١٤ ) اإلشعارات(، والذي 
ً
من خالل تقديم إشعار مسبق بما ال يقل عن ١٠ أيام أو أكثر من ١٥ يومًا لحملة الصكوك وفق

يجب أن يكون غير قابل لإللغاء، أن يختار استرداد كل، ولكن ليس بعض، الصكوك مقابل مبلغ استرداد الحدث الضريبي. ولن 

يتم تقديم مثل هذا اإلخطار قبل ٩٠ يومًا من أقرب تاريخ يكون فيه المصدر ملزمًا بدفع مبالغ إضافية أو مبالغ إضافية بموجب 

ا لهذا الشرط ١.٩ )ج( ) استرداد مستحق للضرائب( 
ً
البند ١٠.٦ من اتفاقية المضاربة الرئيسية. إذا لم يقم المُصدر باالسترداد وفق

ا مالية دائمة ال يوجد بشأنها تاريخ استرداد محدد )مع مراعاة أحكام 
ً
فيما يتعلق بهذا الحدث الضريبي، فستظل الصكوك أوراق

الشرط ٢.٤ ) ثانوية االلتزام (، والشرط ١٠ ) تخفيض القيمة لحدث حدث عدم القابلية لالستمرار( والشرط ٢,١١ ) التصفية أو الحل 

ا ألحكام هذا الشرط ٩ ) االسترداد(.
ً
ا لذلك باسترداد الصكوك وفق

ً
أو التسييل( ما لم يقم المُصدر خالف

ا لهذا الشرط ١.٩ )ج( ) استرداد بسبب الضرائب( في أي تاريخ في أو بعد تاريخ اإلصدار )سواء كان . ٢
ً
قد يتم استرداد الصكوك وفق

تاريخ توزيع دوري أم ال(.

ا لهذا الشرط ١.٩ )ج( ) االسترداد بسبب الضرائب(، يجب عىل المصدر أن يعطي لوكيل . ٣
ً
قبل تسليم أي إشعار باالسترداد وفق

حملة الصكوك: )١( شهادة موقعة من قبل اثنين من المفوضين بالتوقيع عن المصدر )ويجوز لوكيل حملة الصكوك االعتماد 

عليها دون تحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص( تنص عىل أن: )أ( الشروط المنصوص عليها في الشرط ١.٩ )أ( ) ال يوجد تاريخ 

استرداد ثابت وشروط االسترداد ( قد تم استيفائها ؛ و )ب( وقوع حدث ضريبي؛ )٢( رأي مستشار ضرائب مستقل بشأن الوضع 

المعترف به والذي يفيد بأن المصدر، نتيجة لتغيير نظام الضرائب، سيُطلب منه دفع مبالغ إضافية؛ و )٣( نسخة من الموافقة 

 وملزماً عىل استيفاء الشروط 
ً
 قاطعا

ً
الخطية المنظم المالي عىل استرداد الصكوك. ويجب أن تكون هذه الشهادة والرأي دليال

المسبقة المنصوص عليها أعاله في هذا الشرط ١.٩ )ج( ) استرداد بسبب الضرائب( ويحق لوكيل حملة الصكوك قبول هذه 

 عىل استيفاء هذه الشروط المسبقة دون أي مسؤولية تجاه 
ٍ
الشهادة والرأي واالعتماد عليهم دون أي استفسار آخر كدليل كاف

أي شخص. وعند انتهاء هذا اإلشعار، يجب عىل المصدر استرداد الصكوك.

د.     االسترداد لحدث رأس المال

مع مراعاة للشرط ١.٩ )أ( ) ال يوجد تاريخ استرداد ثابت وشروط االسترداد(، وهذا الشرط ١.٩ )د( ) االسترداد لحدث رأس المال( . ١

والشرط ١.٩ )هـ( ) ال يوجد استرداد بعد تسليم إشعار عدم القابلية لالستمرار(، في حالة حدوث حدث رأس المال واستمراره، يجوز 

ا للشرط ١٤ ) اإلشعارات(، 
ً
للمُصدر من خالل تقديم إشعار مسبق قبل ما ال يقل عن ١٠ أيام أو أكثر من ١٥ يومًا لحملة الصكوك وفق

والذي يجب أن يكون غير قابل لإللغاء، اختيار استرداد كل الصكوك، وليس بعضها فقط، مقابل مبلغ االسترداد لحدث رأس 

ا لهذا الشرط ١.٩ )د( ) االسترداد لحدث رأس المال( فيما يتعلق بهذا الحدث الرأسمالي، 
ً
المال. إذا لم يقم المُصدر باالسترداد وفق

ا مالية دائمة ال يوجد بشأنها تاريخ استرداد محدد )مع مراعاة أحكام الشرط ٢.٤ ) ثانوية االلتزام(، والشرط 
ً
فستظل الصكوك أوراق

ا لذلك باسترداد 
ً
١٠ ) تخفيض القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار( والشرط ٢-١١ ) التصفية أو الحل( ما لم يقم المُصدر خالف

ا ألحكام هذا الشرط ٩ ) االسترداد(.
ً
الصكوك وفق

ا لهذا الشرط ١.٩ )د( )االسترداد لحدث رأس المال( في أي تاريخ في أو بعد تاريخ اإلصدار )سواء . ٢
ً
قد يتم استرداد الصكوك وفق

كان تاريخ توزيع دوري أم ال(.
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ا لهذا الشرط ١.٩ )د( ) االسترداد لحدث رأس المال (، يجب عىل المصدر أن يعطي لوكيل . ٣
ً
قبل تسليم أي إشعار باالسترداد وفق

حملة الصكوك: )١( شهادة موقعة من قبل اثنين من المفوضين بالتوقيع عن المصدر )ويجوز لوكيل حملة الصكوك االعتماد 

عليها دون تحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص( تنص عىل أن: )أ( الشروط المنصوص عليها في الشرط ١.٩ )أ( ) ال يوجد تاريخ 

؛ و )ج(، إن أمكن، نسخة من 
ً
استرداد ثابت وشروط االسترداد( قد تم استيفائها؛ )ب( وقوع حدث رأسمالي وال يزال مستمرا

اإلشعار المستلم من المنظم المالي بشأن وقوع حدث رأس المال واستمراره والموافقة عىل استرداد الصكوك. ويجب أن 

 عىل استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها أعاله في هذا الشرط ١.٩ )د( 
ً
 وملزما

ً
 قاطعا

ً
تكون هذه الشهادة والرأي دليال

) استرداد لحدث رأس المال( ويحق لوكيل حملة الصكوك قبول هذه الشهادة والرأي واالعتماد عليهم دون أي استفسار آخر 
 عىل استيفاء هذه الشروط السابقة دون أي مسؤولية تجاه أي شخص. وعند انتهاء هذا اإلشعار، يجب عىل المصدر 

ٍ
كدليل كاف

استرداد الصكوك.

هـ.   ال يوجد استرداد بعد تسليم إشعار عدم القابلية لالستمرار 

 لهذا الشرط ٩ ) االسترداد( وبعد تقديم هذا اإلشعار ولكن قبل تاريخ االسترداد ذي الصلة 
ً
ًا باالسترداد وفقا إذا أعطى المصدر إشعار

ًا إلغاء إشعار االسترداد ذي الصلة ولن يكون له أي تأثير،  المحدد في هذا اإلشعار، وقع حدث عدم القابلية لالستمرار، فسيتم تلقائي

 للشرط ١٠ ) تخفيض القيمة 
ً
 من ذلك سيتم تخفيض القيمة وفقا

ً
ولن يتم استرداد الصكوك في التاريخ المجدول لالسترداد وبدال

لحدث عدم القابلية لالستمرار(.

٢.٩ شراء

بتقدير المُصدر، وبعد: )أ( الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من المنظم المالي؛ )ما لم يعد المنظم المالي يطلب ذلك( ؛ و )ب( 

االمتثال للمتطلبات النظامية السارية لرأس المال في وقت الشراء، يجوز للمُصدر أو أي من شركاته التابعة شراء الصكوك بالسعر 

الحال(  )حسب مقتضى  الصلة  التابعة ذات  الشركة  أو  المصدر  بين  عليها  االتفاق  يتم  التي قد  األخرى  للشروط  ا 
ً
)األسعار( ووفق

السجل  أمين  إىل  الصكوك  تسليم هذه  المصدر  القبيل، يجب عىل  عملية شراء من هذا  أي  وعند  المعنيين.  الصكوك  وحاملي 

إللغائها، وعند هذا اإللغاء، يتم تخفيض رأس مال المضاربة ومبلغ التوزيع عند التصفية بالقيمة االسمية للصكوك الملغاة.

٣.٩  اإللغاء

 
ً
ا للشرط ٢,٩ ) الشراء( والتي يسلمها المصدر لإللغاء وفقا

ً
جميع الصكوك التي تم استردادها وجميع الصكوك التي تم شراؤها وفق

لغى في أقرب وقت ممكن وبالتالي ال يجوز االحتفاظ بها أو إعادة إصدارها أو إعادة بيعها.
ُ
للشرط ٢,٩ ) الشراء(، ست

١٠.    تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار 

١.١٠  الفعالية

ًا من )بما في ذلك( التاريخ الذي يصبح  سيتوقف سريان أحكام هذا الشرط ١٠ ) تخفيض القيمة لحدث عدم القابلية لالستمرار( اعتبار

 فيما يتعلق بالصكوك ) "تاريخ النفاذ"(، باستثناء ما تتطلبه األحكام المطبقة بموجب 
ً
فيه نظام استيعاب الخسائر المعمول به ساريا

ًا بحدوث ذلك إىل وكيل حملة  نظام استيعاب الخسائر المعمول به. وبعد حلول تاريخ السريان، يجب عىل المصدر أن يرسل إخطار

ا للشرط ١٤ ) اإلخطارات(. وإذا أصبح المُصدر غير قابل لالستمرار 
ً
ا التفاقية المضاربة الرئيسية وإىل حملة الصكوك وفق

ً
الصكوك وفق

 عىل تعليمات من المنظم المالي( اتخاذ مثل هذا اإلجراء فيما يتعلق 
ً
في تاريخ النفاذ أو بعده، يجوز للمنظم المالي )أو المُصدر بناء

بالصكوك كما هو مطلوب أو مسموح به بموجب نظام استيعاب الخسائر المعمول به.
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٢.١٠  حدث عدم القابلية لالستمرار 

جرى عملية تخفيض 
ُ
في حالة وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار في أي وقت في أو بعد تاريخ اإلصدار وقبل تاريخ السريان، فست

 للشرط ٣.١٠ )إشعار عدم القابلية لالستمرار(.
ً
، حسب االقتضاء( وفقا

ً
 أو جزئيا

ً
القيمة )كليا

٣.١٠  إشعار عدم القابلية لالستمرار 

في يوم العمل الثالث الذي يلي التاريخ الذي يقع فيه حدث عدم القابلية لالستمرار هذا )أو في أي تاريخ أبكر كما هو محدد أ. 

ا التفاقية المضاربة الرئيسية 
ً
من قبل المنظم المالي(، يقوم المصدر بإخطار وكيل حملة الصكوك وحملة الصكوك بذلك وفق

اإلشعارات ( )“إشعار عدم القابلية لالستمرار"(. والشرط ١٤ )

يجب أن يكون إشعار عدم القابلية لالستمرار هذا:ب. 

يذكر أن حدث عدم القابلية لالستمرار قد وقع.. ١

ًا إلرشادات المنظم المالي، ما إذا كان تخفيض القيمة هذا سيكون بمثابة . ٢ جرى عملية تخفيض القيمة، واتباع
ُ
ينص عىل أنه ست

تخفيض كلي أو جزئي.

تحديد، في حالة تخفيض القيمة الجزئي، المبلغ الذي تم تحديده من قبل المنظم المالي والذي تم إخطاره للمُصدر والذي سيتم . ٣

بموجبه تخفيض إجمالي القيمة االسمية للصكوك المستحقة.

ًا من المنظم المالي بأن المنظم المالي قد حدد المبلغ . ٤ ا كتابي
ً
تحديد، في حالة تخفيض القيمة بالكامل، أن المصدر قد تلقى تأكيد

ًا. االفتراضي األساسي ألصول الصكوك ليكون صفر

حدد تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار.. ٥

سيحدث تخفيض القيمة في تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار.ج. 

ًا من تاريخ تخفيض د.  ًا اعتبار في حالة تخفيض القيمة بالكامل لكل الصكوك القائمة، سيتم إنهاء اتفاقية المضاربة الرئيسية تلقائي

بأي مبالغ متعلقة  المطالبة  أو وكيل حملة الصكوك  القابلية لالستمرار وال يحق لحملة الصكوك  القيمة في حالة حدث عدم 

بأصول المضاربة.

في حالة تخفيض القيمة الجزئي فقط، يجب تخفيض رأس مال المضاربة بما يتناسب مع إجمالي القيمة االسمية للصكوك ه. 

المراد تخفيض قيمتها وال يحق لحملة الصكوك وال وكيل حملة الصكوك المطالبة بأي مبالغ متعلقة بأصول المضاربة التي 

تتعلق بنسبة المضاربة الرأسمالية التي تم تخفيضها.

٤.١٠ مسؤولية وكيل ووكالء حملة الصكوك

ال يتحمل وكيل حملة الصكوك وال أي وكيل أي مسؤولية أو تبعات أو التزام فيما يتعلق بأي خسارة أو مطالبة أو طلب يتم تكبده 

نتيجة حدث عدم القابلية لالستمرار أو فيما يتعلق به )أو إلغاء تطبيقه، إن أمكن( أو أي تخفيض قيمة و/أو إلغاء الحق ألي صكوك 

أو إنهاء اتفاقية المضاربة الرئيسية أو أي مطالبات متعلقة بها، ولن يكون وكيل حملة الصكوك والوكالء مسؤولين عن أي حساب أو 

تحديد أو التحقق من أي حساب فيما يتعلق بما تقدم.
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١١.    أحداث التعثر والتصفية

١.١١  حدث التعثر

 بذلك( إبالغ حملة 
ً
في حالة حدوث حدث التعثر واستمراره، يجب عىل وكيل حملة الصكوك )بشرط أن يكون قد تم إخطاره كتابيا

ًا عما  ا للشرط ١٤ ) اإلخطارات( مع طلب حملة الصكوك إبالغ وكيل حملة الصكوك كتابي
ً
الصكوك عىل الفور بحدث التعثر هذا وفق

إذا كانوا يرغبون في استرداد الصكوك بالكامل )"طلب التصفية"(. يجوز لوكيل حملة الصكوك، ويجب عليه إذا طُلب منه ذلك: )١( 

ًا من قبل حملة الصكوك الذين يمتلكون ٢٥% عىل األقل من إجمالي القيمة االسمية للصكوك  بموجب قرار خاص ؛ أو )٢( كتابي

ا للشرط 
ً
ًا بذلك، وفق )أو، إذا كان مسموح  )) ) تحقيق أصول الصكوك   )٣( )هـ(   ٢.١١ )ولكن في كل حالة تخضع للشرط  المستحقة 

٢.١١ )هـ( ) ٣( ) تحقيق أصول الصكوك(، ويجوز لصاحب )أصحاب( الصكوك المعني، تقديم إشعار )“إشعار التصفية"( للمُصدر بأن 

الصكوك مستحقة عىل الفور وواجبة السداد بإجمالي القيمة االسمية للصكوك القائمة مع أي مبالغ قائمة، وعندها يصبح إجمالي 

القيمة االسمية للصكوك المستحقة مع أي مبالغ قائمة مستحقة وواجبة السداد عىل الفور دون تقديم أو طلب أو احتجاج أو أي 

ًا من هذه الخطوات أو اإلجراءات أو القيام بأفعال كما  إشعار آخر من أي نوع، ومع ذلك، شريطة أن وكيل حملة الصكوك قد يأخذ أي

هو موضح في الشرط ٢.١١ )أ( ) إجراءات التصفية(، ولكن ال يجوز اتخاذ خطوات إضافية أو أخرى أو إجراءات أو القيام بأفعال لفرض 

أو إثبات أو المطالبة بأي من هذه المدفوعات. ويجوز تقديم إشعار التصفية سواء تم تقديم طلب الحل إىل حملة الصكوك أم ال.

٢.١١  التصفية أو الحل أو التسييل

    إجراءات التصفيةأ. 

ا ألحكام 
ً
وفق المضاربة  تصفية  التعثر(، فسيتم  أحداث   (  ١.١١ للشرط  ا 

ً
وفق التصفية  إشعار  تسليم  وتم  تعثر  حالة  حالة حدوث  في 

ا لتقديره، ويجب أن تخضع كل حالة للشرط ٢.١١ )هـ( )١( ) تحقيق أصول 
ً
اتفاقية المضاربة الرئيسية ويجوز لوكيل حملة الصكوك وفق

ًا من قبل حملة الصكوك الذين يمتلكون ٢٥% عىل األقل من إجمالي  الصكوك( إذا طُلب ذلك بموجب قرار خاص أو طُلب ذلك كتابي

القيمة االسمية للصكوك القائمة آنذاك: )١( اتخاذ أي خطوات أو إجراءات لتصفية المصدر ؛ و / أو )٢( إثبات تصفية المُصدر؛ و / 

أو )٣( اتخاذ أي خطوات أو إجراءات إلفالس المُصدر؛ و / أو )٤( المطالبة بتصفية المُصدر؛ و / أو )٥( اتخاذ مثل هذه الخطوات أو 

اإلجراءات أو اإلجراءات األخرى التي، بموجب النظام السعودي، لها تأثير مماثل لإلجراءات المشار إليها في )١( إىل )٤( أعاله، في كل 

حالة، لـ )الموضوع عىل النحو المبين أدناه ( جميع مبالغ المضاربة الرأسمالية وربح رب المال وربح المضاربة النهائي و / أو المبالغ 

ا لشروطها وشروط مستندات الصفقة األخرى 
ً
األخرى المستحقة ألوامر حملة الصكوك عند إنهاء اتفاقية المضاربة الرئيسية وفق

ومع ذلك، شريطة أن وكيل حملة الصكوك، أو حامل )حاملي( الصكوك المعني، حسب االقتضاء، يجوز لهم فقط اتخاذ أي من هذه 

الخطوات أو اإلجراءات كما هو موضح في هذا الشرط ٢,١١ )أ( ) اإلجراءات للتصفية(، ولكن ال يجوز لهم اتخاذ أي خطوات أو إجراءات 

أخرى أو غيرها لفرض أو إثبات أو المطالبة بأي دفعة وشريطة أنه ال يجوز لوكيل حملة الصكوك أو حامل )حملة( الصكوك المعني، 

ا لوثائق 
ً
حسب االقتضاء، اتخاذ أي خطوات أو إجراءات ضد المُصدر فيما يتعلق بأي مبلغ قد دفعه المُصدر في حساب الصفقة وفق

ا لهذه الشروط.
ً
المعاملة في الظروف التي فشل فيها مسؤول الدفع في دفع هذا المبلغ لحملة الصكوك وفق

ا للشرط ١,١١)أحداث 
ً
ال يجوز للمُصدر الدفع فيما يتعلق بوثائق المعاملة نتيجة ألي خطوات أو إجراءات أو إجراءات تم اتخاذها وفق

 
ً
التعثر(، كما لن يقبل حملة الصكوك ذلك، إال أثناء أو بعد التصفية )أو حدث مشابه( للمُصدر، ما لم يكن المصدر قد قدم إشعارا

ًا إىل وكيل حملة  ً )مع نسخة إىل وكيل حملة الصكوك( ولم يتلق أي اعتراض منه )والذي يجب أن يؤكده المصدر كتابي  مسبقا
ً
كتابيا

الصكوك(.
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    النفاذب. 

مع عدم اإلخالل بالشرط ١,١١ ) أحداث التعثر( واألحكام المتبقية من هذا الشرط ٢.١١ ) التصفية أو الحل أو التسييل(، يجوز لوكيل 

ا لتقديره، ويجب عليه، إذا طُلب ذلك، في كل حالة مع مراعاة الشرط ٢,١١ )هـ( )١( ) تحقيق أصول الصكوك(: 
ً
حملة الصكوك، وفق

ًا من قبل حملة الصكوك الذين يمتلكون ٢٥% عىل األقل من إجمالي القيمة االسمية للصكوك  )١( بموجب قرار خاص؛ أو )٢( كتابي
ًا لفرض أي بند أو شرط  المستحقة آنذاك، ودون إشعار آخر، اتخاذ مثل هذه الخطوات أو اإلجراءات ضد المُصدر حسبما يراه مناسب

ملزم للمُصدر بموجب الصكوك ووثائق المعاملة )بخالف أي التزام بالدفع للمُصدر بموجب مستندات الصفقة أو ما نشأ عنها، بما 

في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، دفع أي أصل أو قسط أو سداد أي مدفوعات فيما يتعلق بوثائق المعاملة، بما في ذلك أي 

تعويضات ممنوحة لإلخالل بأي التزامات(. ومع ذلك، ال يجوز في أي حال من األحوال، بحكم أي من هذه الخطوات أو اإلجراءات، أن 

ا لمستندات الصفقة. ومع 
ً
ا أو غير ذلك، في وقت أقرب مما كان يمكن دفعه وفق

ً
يكون المصدر ملزمًا بدفع أي مبلغ أو مبالغ، نقد

ذلك، ال يوجد في هذا الشرط ٢,١١) التصفية أو الحل أو التسييل( ما يمنع وكيل حملة الصكوك أو حامل )حاملي( الصكوك المعني، 

) إجراءات التصفية( فيما يتعلق  ٢,١١)أ(  حسب االقتضاء، من اتخاذ مثل هذه الخطوات أو اإلجراءات كما هو موضح في الشرط 

بأي التزامات دفع للمُصدر تنشأ عن اتفاقية المضاربة الرئيسية أو أي مستند معاملة آخر )بما في ذلك أي تعويضات ممنوحة عند 

اإلخالل بأي التزامات(.

    عدم القابلية لالستمرارج. 

تكون جميع المطالبات من قبل وكيل حملة الصكوك و / أو حملة الصكوك ضد المُصدر بموجب الصكوك ووثائق المعاملة )بما 

 من المصدر بموجب الصكوك أو مستندات 
ٍ
في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، أي مطالبة تتعلق بأي التزام دفع غير مستوف

القابلية  عدم  لحدث  القيمة  تخفيض   ( أحكامه  محلها  تحل  أن  ويجب   ١١ الشرط  ألحكام  خاضعة  الحالة(  تكون  قد  مثل  الصفقة، 

لالستمرار(، بصرف النظر عما إذا كان حدث عدم القابلية لالستمرار ذي الصلة قد حدث قبل أو بعد الحدث موضوع الدعوى، شريطة 

أال يؤثر أي شيء في هذه الشروط أو يخل بسداد التكاليف أو الرسوم أو المصاريف أو االلتزامات أو التعويضات أو مكافآت وكيل 

ا لذلك التزامات غير تابعة.
ً
حملة الصكوك أو حقوق وكيل حملة الصكوك وتعويضاته فيما يتعلق بذلك، وستظل جميعها وفق

    مدى تعويض حامل الصكوكد. 

 لوكيل حملة الصكوك 
ً
لن يكون أي تعويض ضد المصدر، بخالف المشار إليه في هذا الشرط ١١ ) أحداث التعثر والتصفية(، متاحا

أو حملة الصكوك، سواء السترداد المبالغ المستحقة فيما يتعلق بهذه الشروط أو مستندات الصفقة أو فيما يتعلق بأي إخالل من 

جانب المُصدر ألي من التزاماته األخرى بموجب أو فيما يتعلق بهذه الشروط أو مستندات الصفقة.

    تحقيق أصول الصكوك	. 

ا لتقديره المطلق ودون سابق إنذار، اتخاذ اإلجراءات أو التوقفات التي قد يراها . ١
ً
يجوز لوكيل حملة الصكوك في أي وقت وفق

مناسبة لتنفيذ أحكام الصكوك ولن يكون ملزمًا باتخاذ أي خطوات أو إجراءات من أجل إنفاذ أو تحقيق أصول الصكوك أو أي 

من اإلجراءات أو الخطوات المشار إليها في هذه الشروط فيما يتعلق بالمُصدر إلنفاذ شروط الصكوك أو مستندات الصفقة 

ا لـ هذا الشرط ١١ ) أحداث التعثر والتصفية(، ما لم يتم 
ً
أو تقديم إشعار التصفية )بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، وفق

ًا من قبل حملة الصكوك الذين يمتلكون ٢٥% عىل األقل  توجيهه أو طُلب منه القيام بذلك: )أ( بموجب قرار خاص ؛ أو )ب( كتابي

من إجمالي القيمة االسمية للصكوك القائمة آنذاك، وفي كلتي الحالتين، إذا تم تعويضها و/أو تأمينها بما يرضيه فقط فلن يكون 

 عن عواقب ممارسة تقديره أو اتخاذه مثل هذه الخطوات أو اإلجراءات ويمكن أن يفعل ذلك دون 
ً
وكيل حملة الصكوك مسؤوال

النظر إىل تأثير هذا اإلجراء عىل حاملي الصكوك األفراد.
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إليها في . ٢ المشار  اإلجراءات  أو  الخطوات  أو  اإلجراءات  اتخاذ  أو  المُصدر  مباشرة ضد  دعوى  رفع  يحق ألي حامل صكوك  ال 

الشرطين ٢.١١ )أ( ) إجراءات التصفية ( و ٢.١١ )ب( ) اإلنفاذ ( أعاله، ما لم: )أ( يفشل وكيل حملة الصكوك، بعد أن أصبح ملزمًا 

التعثر والتصفية(  ) أحداث   ١١ ا لهذا الشرط 
ً
 من توجيهه للقيام بذلك وفق

ً
القيام بذلك في غضون ٦٠ يوما بالمضي قدمًا، في 

ومثل هذا الفشل مستمر ؛ أو )ب( يكون غير قادر بسبب أمر صادر عن محكمة ذات اختصاص قضائي مختص للقيام بذلك، 

ًا إىل جنب مع حاملي الصكوك اآلخرين الذين  وفي جميع الحاالت، يمتلك حامل الصكوك المعني )أو حامل الصكوك هذا جنب

يقترحون المضي مباشرة ضد أي من وكالء حملة الصكوك أو المصدر، حسب مقتضى الحال( ٢٥ في المائة عىل األقل. من 

ستحق لحملة الصكوك فقط تلك الحقوق ضد المصدر 
ُ
القيمة االسمية اإلجمالية المستحقة للصكوك آنذاك، وفي هذه الحالة ت

التي يحق لوكيل حملة الصكوك ممارستها كما هو موضح في الشرط ١.١١ ) أحداث التعثر( وهذا الشرط ١,١١ ) التصفية أو الحل(.

ال يحق لوكيل حملة الصكوك أو أي حامل صكوك تحت أي ظرف من الظروف التسبب في بيع أي من أصول الصكوك أو . ٣

التصرف فيها بأي شكل آخر )بخالف ما هو منصوص عليه صراحة في مستندات الصفقة( والحق الوحيد لوكيل حملة الصكوك 

وحملة الصكوك ضد المُصدر هو فرض أو المطالبة بإنفاذ التزامات المُصدر بدفع المبالغ المستحقة إىل أو ألمر حملة الصكوك 

بموجب مستندات الصفقة.

١٢.    تحصيل الضرائب

يجب أن تكون جميع المدفوعات المتعلقة بالصكوك خالية من وواضحة وبدون استقطاع ألي ضرائب مفروضة أو محصلة   ١.١٢

أو مقتطعة أو مقيّمة من قبل المملكة أو نيابة عنها أو أي تقسيم سياسي أو سلطة تابعة لها أو لها سلطة فرض الضرائب. 

ًا بموجب النظام. في مثل هذه الحالة، سيدفع المصدر مبالغ  )"الضرائب"(، ما لم يكون اقتطاع الضرائب أو خصمها مطلوب
ًا الدفع بموجب  ا وواجب

ً
إضافية )"مبالغ إضافية"( بحيث يتم استالم المبلغ الكامل الذي كان من الممكن أن يكون مستحق

الصكوك من قبل األطراف المخول لهم بذلك، شريطة أال يكون هذا المبلغ اإلضافي مستحق الدفع إىل أي حامل صكوك ال 

 أو لم يعد كذلك في أي وقت.
ً
يكون شخًصا مؤهال

في هذه الشروط، اإلشارات إىل مبلغ التوزيع عند التصفية أو مبالغ التوزيع الدوري )إن وجدت( )والتعبيرات ذات الصلة بما   ٢.١٢

في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، “القيمة االسمية" للصكوك، وربح المضاربة لرب المال، وربح المضاربة النهائي لرب 

ا أي مبالغ إضافية مستحقة الدفع بموجب هذا الشرط ١٢ ) الضرائب 
ً
المال، يعتبر ربح المضاربة و “المبالغ القائمة"( متضمن

( أو أي تعهد مقدم باإلضافة إىل أو كبديل عنه بموجب اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة.

ا التفاقية 
ً
بصرف النظر عن أي بند آخر في هذه الشروط، يُسمح للمُصدر والوكالء بحجب أو خصم أي مبالغ مفروضة وفق  ٣.١٢

ا لألقسام ١٤٧١ إىل ١٤٧٤ من قانون اإليرادات 
ً
موصوفة في القسم ١٤٧١ )ب( من قانون اإليرادات أو مفروضة بطريقة أخرى وفق

أخرى  قضائية  وسلطة  المتحدة  الواليات  بين  دولية  حكومية  اتفاقية  أو  لها(،  رسمية  تفسيرات  أو  بموجبها  لوائح  أي  أو   (
تسهل تنفيذها، أو تشريع تنفيذي معتمد من قبل سلطة قضائية أخرى فيما يتعلق بهذه األحكام، أو أي اتفاقية مع دائرة 

اإليرادات الداخلية األمريكية )أو أي التشريعات المالية أو التنظيمية أو القواعد أو الممارسات التي تنفذ مثل هذه االتفاقية 

"ضريبة االستقطاع الخاصة بقانون االمتثال الضريبي للحسابات  القبيل،  )أي حجب أو خصم من هذا  الدولية(  الحكومية 

األجنبية"(. لن يكون أي من المُصدر أو أي وكيل ملزمًا بدفع مبالغ إضافية أو تعويض حامل الصكوك بطريقة أخرى عن أي 

ضريبة االستقطاع الخاصة بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )ضريبة االستقطاع الخاصة بقانون االمتثال الضريبي 

للحسابات األجنبية( يتم خصمه أو حجبه من قبل المصدر أو مسؤول الدفع أو أي طرف آخر نتيجة عدم حق أي شخص في 

تلقي المدفوعات خالية من ضريبة االستقطاع الخاصة بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية.
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١٣.    وكيل حملة الصكوك

١.١٣   التعويض

يحتوي اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية عىل أحكام لتعويض وكيل حملة الصكوك عن التكاليف والنفقات المتكبدة في ظروف معينة 

وإلعفائه من المسؤولية، بما في ذلك األحكام التي تعفيه من اتخاذ أي إجراء أو خطوة ما لم يتم تعويضه و / أو تأمينه له بمستوى 

مرضي له من قبل حملة الصكوك. عىل وجه الخصوص، ولكن عىل سبيل المثال ال الحصر، فيما يتعلق بممارسة أي من حقوقه 

ا التفاقية إعالن الوكالة الرئيسة أو مستندات المعامالت األخرى، يجب 
ً
فيما يتعلق بأصول الصكوك أو أي حق آخر قد يكون له وفق

ا للشرط ١١ ) أحداث التعثر والتصفية(، 
ً
ُلزم وكيل حملة الصكوك في أي ظرف باتخاذ أي إجراء أو خطوة ما لم يتم توجيه ذلك وفق أال ي

ا بمستوى يرضيه.
ً
وبعد ذلك فقط إذا تم تعويضه و / أو تأمينه و / أو تمويله مسبق

٢.١٣   ال مسؤولية

ال يقدم وكيل حملة الصكوك أي تعهد وال يتحمل أي مسؤولية عن صحة أو كفاية أو قابلية تنفيذ التزامات المُصدر بموجب . ١

ا فيها وال يتحمل تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية أو أن يكون ملزمًا 
ً
مستندات الصفقة التي يكون المصدر طرف

باالحتساب لحملة الصكوك فيما يتعلق بأي مدفوعات كان يجب أن يتم سدادها من قبل المصدر ولكن لم يتم سدادها عىل 

 في 
ً
هذا النحو ولن يتحمل بأي حال من األحوال أي مسؤولية ناشئة عن أصول الصكوك بخالف ما هو منصوص عليه صراحة

هذه الشروط أو في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية.

يُعفى وكيل حملة الصكوك من: )١( أي مسؤولية فيما يتعلق بأي خسارة أو سرقة ألصول الصكوك أو أي مبالغ نقدية ؛ )٢( . ٢

أي التزام بالتأمين عىل أصول الصكوك أو أي مبالغ نقدية ؛ )٣( أي مطالبة تنشأ عن حقيقة أن أصول الصكوك، أو أي أموال 

نقدية، محتفظ بها من قبل وكيل حملة الصكوك أو من ينوب عنه أو أنها مودعة؛ و )٤( أي مسؤولية عن أي خسارة يتم تكبدها 

نتيجة عدم دفع أي مبلغ مستحق لحملة الصكوك فيما يتعلق بالصكوك، ما لم تنشأ هذه الخسارة أو السرقة نتيجة االحتيال 

الفعلي أو التعثر المتعمد أو اإلهمال الجسيم.

١٤.    إشعارات

يجب إرسال جميع اإلخطارات إىل حملة الصكوك: )أ( )في حالة اإلخطار بعقد اجتماع لحملة الصكوك( قبل ٢٥ يومًا عىل األقل من 

التاريخ المحدد لالجتماع األول وقبل ٣٠ يومًا عىل األقل من التاريخ المحدد ألي اجتماع مؤجل؛ و )ب( )في جميع األحوال( سارية 

القبيل قد تم  بالبريد المسجل عىل عناوينهم في السجل. ويعتبر أي إشعار من هذا  إذا تم إرسالها إىل حملة الصكوك  المفعول 

تسليمه في اليوم الخامس بعد تاريخ اإلرسال بالبريد.
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١٥.    اجتماعات حاملي الصكوك. تعديل

١.١٥  اجتماعات حملة الصكوك

تحتوي اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية عىل أحكام لعقد اجتماعات حملة الصكوك للنظر في أي مسألة تؤثر عىل مصالحهم، بما في 

ذلك المصادقة بموجب قرار خاص عىل تعديل هذه الشروط أو أي حكم ذي صلة من اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية أو أي مستند 

ا عىل موافقة المُصدر. وقد يتم عقد مثل هذا االجتماع من قبل المصدر ويجب أن يعقد من 
ً
معاملة آخر، خاضعة للحصول أيض

 عىل طلب كتابي من حملة الصكوك الذين يمتلكون 
ً
قبل وكيل حملة الصكوك )بشرط أن يتم تعويضه و/أو تأمينه بما يرضيه( بناء

ا من العشرين من إجمالي القيمة االسمية مبلغ الصكوك المستحق. يكون النصاب القانوني في أي اجتماع يعقد 
ً
ما ال يقل عن جزء

للتصويت عىل قرار خاص هو شخصان أو أكثر يمتلكون أو يمثلون ما ال يقل عن نصف القيمة االسمية اإلجمالية لتلك الصكوك 

القائمة في ذلك الوقت، وفي أي اجتماع مؤجل، يكون النصاب القانوني كما هو محدد في اإلشعار الخاص بهذا االجتماع. أي قرار 

 لجميع حملة الصكوك، سواء كانوا حاضرين أم ال. وتنص اتفاقية إعالن 
ً
غير عادي يصدر في أي اجتماع من هذا القبيل يكون ملزما

الوكالة الرئيسة عىل أن أي قرار مكتوب موقع من قبل أو نيابة عن أصحاب ما ال يقل عن ٧٥ في المائة من إجمالي القيمة االسمية 

للصكوك المستحقة، ويجب أن تكون صالحة وفعالة مثل القرار الخاص الذي يتم تمريره حسب األصول. وعىل الرغم مما سبق، 

تخضع األحكام الواردة في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة الموصوفة أعاله لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة من وقت آلخر، 

المناسب من أجل  الوقت  الالزم في  بالقدر  واللوائح، سيتم تعديلها  األنظمة  بين هذه األحكام وهذه  وفي حالة وجود أي تعارض 

االمتثال لهذه األنظمة واللوائح.

٢.١٥  تعديل

ا لألنظمة المعمول بها، يجوز لوكيل حملة الصكوك الموافقة، دون موافقة حاملي 
ً
تنص اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة عىل أنه، وفق

الصكوك، عىل أي تعديل )يخضع الستثناءات معينة عىل النحو المنصوص عليه في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة( أو أي تنازل. أو 

اإلذن بأي إخالل أو إخالل مقترح ألي من هذه الشروط أو أي من أحكام اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة أو أي مستند معاملة آخر، أو قد 

ًا بمصالح حملة  يقرر أن حدث التعثر، ال يجب معاملته عىل هذا النحو إذا كان الحدث في رأي وكيل حملة الصكوك، غير ضار مادي

الصكوك أو بأي تعديل عىل أي من هذه الشروط أو أي من أحكام اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة وهو )في رأي وكيل حملة الصكوك( 

ذو طبيعة رسمية أو ثانوية أو فنية أو يتم إجراؤه لتصحيح خطأ واضح أو االمتثال ألحكام النظام. في حال أي تعديل أو تنازل أو 

تفويض أو قرار ملزمًا لحملة الصكوك، وما لم يوافق وكيل حملة الصكوك عىل خالف ذلك، يجب إخطار حملة الصكوك في أقرب 

ا للشرط ١٤ ) اإلخطارات(. فيما يتعلق بممارسته ألي من سلطاته أو سلطاته أو تقديره )بما في 
ً
ًا بعد ذلك وفق وقت ممكن عملي

ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، أي تعديل أو تنازل أو تفويض(، يجب عىل وكيل حملة الصكوك مراعاة مصالح حملة الصكوك 

كفئة ولكن ال يجوز له مراعاة أي مصالح ناشئة عن ظروف خاصة بحاملي صكوك معينين )مهما كان عددهم(، وعىل وجه الخصوص 

ولكن عىل سبيل المثال ال الحصر، ال داعي لمراعاة عواقب هذه الممارسة عىل حاملي صكوك معينين )مهما كان عددهم( الناتجة 

ًا للوالية القضائية ألي إقليم معين، وال يحق لوكيل  عن وجودهم ألي غرض من األغراض. مقيمًا أو مؤسسًا في، أو مرتبطًا أو خاضع

حملة الصكوك أن يطلب، وال يحق ألي حامل صكوك المطالبة، من المصدر، أو وكيل حملة الصكوك أو أي شخص آخر أي تعويض 

أو دفع فيما يتعلق بأي عواقب ضريبية ألي ممارسة من هذا القبيل عىل حاملي صكوك معينين.

١٦.    قضايا أخرى

وإصدار صكوك  إنشاء  في  الصكوك  حاملي  موافقة  دون  الحرية من وقت آلخر  للمصدر مطلق  يكون  بأي سلسلة،  يتعلق  فيما 

إضافية لها نفس الشروط واألحكام مثل صكوك هذه السلسلة المعلقة أو الشروط واألحكام المطابقة من جميع النواحي باستثناء 

تاريخ ومبلغ الدفعة األوىل من مبلغ التوزيع الدوري والتاريخ الذي تبدأ منه مبالغ التوزيع الدوري في االستحقاق وحتى يتم توحيدها 

وتشكيل سلسلة واحدة مع الصكوك من السلسلة القائمة. أي صكوك إضافية من المقرر أن تشكل سلسلة واحدة مع الصكوك 

القائمة في السابق والمتشكلة في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسية عىل النحو المكمّل في كل اتفاقية إعالن الوكالة التكميلية ذات 

الصلة، يجب أن يتم تشكيلها من خالل اتفاقية إعالن الوكالة التكميلية التفاقية إعالن الوكالة الرئيسة عىل النحو الذي يكمله كل 

اتفاقية إعالن وكالة التكميلي ذو صلة. تشمل اإلشارات في هذه الشروط إىل الصكوك )ما لم يقتض السياق خالف ذلك( أي صكوك 

أخرى يتم إصدارها بموجب هذا الشرط وتشكيل سلسلة واحدة مع الصكوك.
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١٧.    النظام الحاكم واالختصاص

١.١٧   النظام الحاكم

 له.
ً
تخضع وثائق المعامالت والصكوك لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويجب تفسيرها وفقا

٢.١٧  االختصاص القضائي

المالية ولجنة االستئناف  السوق  المادة ٣٠ من نظام  )أ( من  الفقرة  المشكلة بموجب  المالية  الفصل في منازعات األوراق  للجنة 

المشكلة بموجب الفقرة )١( من المادة ٣٠ من نظام السوق المالية )"اللجنة"( االختصاص القضائي للنظر والبت في أي دعوى أو 

إجراء أو إجراءات، وتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن أو فيما يتعلق بالصكوك أو مستندات الصفقة. ال يجوز رفع أي دعوى أو القيام 

بأي إجراءات قد تنشأ عن الصكوك أو وثائق المعامالت أو تتعلق بها خارج المملكة وال تتمتع أي محكمة أو أي سلطة قضائية خارج 

المملكة باالختصاص للنظر في أي مطالبة من هذا القبيل.

٣.١٧   التنازل عن الفائدة

الشروط، يوافق وكيل حملة  أو أي حامل صكوك بموجب هذه  نيابة عن وكيل حملة الصكوك  أو  إذا تم رفع أي دعوى من قبل 

الصكوك وكل حامل صكوك عىل أنه:

لن يطالب بأي مصلحة قضائية بموجب هذه الدعوى أو اإلجراء أو فيما يتعلق بها.. ١

إىل أقصى حد يسمح به القانون، يتنازل عن كل وأي استحقاق قد يكون لديها للحكم عىل مصلحة تم منحها لصالحه من قبل    . ٢

أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى نتيجة لمثل هذه الدعوى أو اإلجراء أو اإلجراءات.

لتجنب الشك، ال يجب أن يفسر هذا الشرط ٣.١٧ ) التنازل عن الفائدة( عىل أنه تنازل عن الحقوق فيما يتعلق بأي ربح من أرباح 

المضاربة، أو ربح المضاربة النهائي، أو ربح المضاربة لرب المال، ربح المضاربة النهائي لرب المال ومبالغ التوزيع الدوري والمبالغ 

و/أو شروط  لوثائق  ا 
ً
وفق بأي صفة(  )يتصرف  المُصدر  قبل  الدفع من  ا مستحق 

ً
كان موصوف مهما  نوع  أي  الربح من  أو  القائمة 

 كان وصف هذه المبالغ أو إعادة توصيفها أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى.
ً
المعاملة، أيا



83

استخدام متحصالت الطرح

المضارب(  )بصفته  المُصدر  إىل  الصكوك  من  سلسلة  كل  عائدات  بصافي  المال(  رب  )بصفته  الصكوك  ة 
َ
حَمَل وكيل  سيساهم 

ا لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسة وسيتم استخدامه من قبل المُصدر لتعزيز رأس المال من 
ً
س مال المضاربة وفق

ٍ
باعتبارها رأ

ا للخطة االستثمارية المنصوص عليها في اتفاقية المضاربة الرئيسة.
ً
الشريحة األوىل وكذلك لألغراض العامة للشركة، ووفق
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الشروط النهائية المطبقة

يوضح شكل الشروط أدناه الشروط النهائية المطبقة والتي سيتم استكمالها لكل شريحة صادرة بموجب البرنامج.

]التاريخ[

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

)تأسست بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٠٠٠٩٦بتاريخ ١٣٧٦/١٠/٢٥ه )والموافق١٩٥٧/٠٥/٢٥م( وتحولت بموجب المرسوم الملكي رقم 
م / ٥٩ المؤرخ في ١4٠٧/١١/٠٣ هـ )الموافق ١٩8٧/٠٦/2٩م( إىل شركة مساهمة برأس مال مدفوع قدره 4٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، 

مقسم إىل ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم(

إصدار ]عنوان الصك[

بموجب

برنامج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة األوىل 

َّفة عىل هذا النحو ألغراض البنود والشروط )"الشروط"( المنصوص عليها في نشرة اإلصدار  تعتبر المصطلحات المستخدمة هنا مُعر

ًا[ نشرة إصدار أساسية[  األساسية المؤرخة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م ]وملحق نشرة اإلصدار األساسية المؤرخة بتاريخ ]	[ والتي تشكالن ]مع

ًا[ "نشرة اإلصدار األساسية"(. تشكل هذه الوثيقة الشروط النهائية المطبقة للصكوك الموضحة هنا ويجب قراءتها مع نشرة  )]مع
اإلصدار األساسية. وال تتوفر المعلومات الكاملة عن جهة اإلصدار وطرح الصكوك إال عىل أساس الجمع بين هذه الشروط النهائية 

المطبقة ونشرة اإلصدار األساسية. وتتاح نشرة اإلصدار األساسية للعرض خالل ساعات العمل العادية في المكتب الرئيس للمُصدر 

في ٨٤٦٧ طريق الملك فهد، حي المروج، الرياض ١٢٢٦٣ - ٢٧٤٣، المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول عىل نسخ من ذلك 

المكتب.

]إدراج أي مما يلي كما ينطبق أو حدد "ال ينطبق". علمًا بأن الترقيم يجب أن يظل عىل النحو المبين أدناه، حتى إذا تمت اإلشارة إىل 
"ال ينطبق" للفقرات أو الفقرات الفرعية الفردية. ويشير الخط المائل إىل التوجيهات الستكمال الشروط النهائية المطبقة.[

شركة الراجحي المصرفية لالستثمارالمُصدر. ١

]شركة الراجحي المالية[وكيل حملة الصكوك. 2

رقم السلسلة. ٣

رقم الشريحةأ. 

التاريخ الذي سيتم فيه دمج الصكوك من سلسلة واحدةب. 

]	[

]	[

الشريحة  ]تحديد  مع  واحدة  سلسلة  وتشكيل  الصكوك  دمج  ]سيتم 
)الشرائح( السابقة[ في ] أدخل التاريخ / تاريخ اإلصدار[[ ]ال ينطبق[

ريال سعودي العملة المحددة. 4
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القيمة االسمية اإلجمالية  . ٥

السلسلةأ. 

الشريحةب. 

 ]	[ ريال سعودي

 ]	[ ريال سعودي

سعر اإلصدار. ٦

]١٠٠[ في المائة من القيمة االسمية اإلجمالية ]باإلضافة إىل ]	[ ريال 
التوزيع الدوري المستحقة  ]	[ أيام من مبالغ  بـ  سعودي فيما يتعلق 

)وباستثناء(  إىل  األصلية  الصكوك  إصدار  تاريخ  ذلك(  في  )بما  من 

تاريخ اإلصدار[

مبلغ الحساب. ٧

]	[

]	[تاريخ الطرح. 8

طريقة التوزيع الدوري. ٩
]	[ في المائة، ويتم إعادة تعيينها في تاريخ ]	[ وكل ]	[ سنوات بعد 

ذلك

]	[فترة الطرح. ١٠

تم . ١١ التي  الصكوك  إصدار  عىل  اإلدارة  مجلس  موافقة  تاريخ 

الحصول عليها

]	[

األحكام المتعلقة بالتوزيعات الدورية

معدل التوزيع الدوري األولي. ١2
]	[ بالمائة مستحقة الدفع سنويًا ]سنويًا / نصف سنوي / ربع سنوي 

/ شهريًا / ]	[ [ متأخًرا في كل تاريخ توزيع دوري

]	[ لكل مبلغ حسابيمبلغ التوزيع الدوري األولي. ١٣

مبلغ)مبالغ( الكسور. ١4
]	[/]ال  في  الدوري  التوزيع  تاريخ  في  تدفع  حسابي،  مبلغ  لكل   ]	[

ينطبق[

]+/-[ ]	[بالمائة سنويًاالهامش. ١٥

]	[ ]و ]	[[ في كل عام، يخضع للشرط ٢.٧ ) توقف االستحقاق (تاريخ )تواريخ( التوزيع الدوري. ١٦

]	[تاريخ التوزيع الدوري األولي. ١٧

]	[التاريخ األول إلعادة التعيين. ١8

]	[ ) تاريخ التوزيع الدوري األولي بعد التاريخ األولي إلعادة التعيين(التاريخ األول إلعادة التعيين للتوزيع الدوري. ١٩

التاريخ األولي إلعادة التعيين وكل ]	[ ذكرى سنوية بعد ذلكتاريخ )تواريخ( إعادة التعيين )التواريخ(. 2٠

]	[ سنواتاستحقاق سعر المنتصف لعقود المبادلة. 2١

صفحات عرض سعر المنتصف لعقود المبادلة. 22
 Thomson Reuters Eikon SARAM٣L٥Y and Bloomberg[

]SRSW٥
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األحكام المتعلقة باالسترداد

الشرط ١,٩ )ب()2(. 2٣

تاريخ خيار الشراء األولأ. 

]ينطبق/ال ينطبق[

)ب()٣( منصوًصا  "ال ينطبق" في حال كان الشرط ٩  أنه  )نُص عىل 
عىل أنه ينطبق فيما يتعلق بسلسلة الصكوك ذات الصلة(

]	[

الشرط ١,٩ )ب()٣(. 24

تاريخ خيار الشراء األولأ. 

]ينطبق/ال ينطبق[

)نُص عىل أنه "ال ينطبق" في حال كان الشرط ٩ )ب( )٣( منصوًصا 
عىل أنه ينطبق فيما يتعلق بسلسلة الصكوك ذات الصلة(

تاريخ إعادة التعيين

)تاريخ خيار الشراء األول فيما يتعلق بسلسلة صكوك والتي ينطبق 
التعيين  إعادة  تاريخ  أن يكون  )٣( يمكن فقط  )ب(   ١,٩ الشرط  عليها 

األول(

األحكام المتعلقة بأصول الصكوك

]	[بالمائة من إجمالي القيمة االسميةرأس مال المضاربة. 2٥

السعر المعمول به ) فيما يتعلق بالفترة من )بما في ذلك( تاريخ . 2٦

اإلصدار إىل )باستثناء( تاريخ إعادة تعيين أرباح المضاربة(

معدل التوزيع الدوري األولي

التاريخ األول إلعادة التعيين وكل ]	[ ذكرى سنوية بعد ذلكتاريخ )تواريخ( إعادة تعيين أرباح المضاربة. 2٧

تفاصيل حساب الصفقة. 28
رقم حساب شركة الراجحي المصرفية لالستثمار: ]	[ مع ]	[ للسلسلة 

رقم: ]	[

شروط نهائية أخرى

اإلدراج والقبول للتداول . 2٩

]تــم تقديــم طلــب إىل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة 
الماليــة  الســوق  فــي  وطرحهــا  الصكــوك  لتســجيل  الســعودية 

الســعودية )تــداول( )“تــداول"( إلدراج الصكــوك فــي "تــداول".

من المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك حول ]	[[

]قــدم تفاصيــل عــن أي ســوق أخــرى ســيتم إدراج وتــداول الصكــوك 
فيهــا. فــي حالــة الطــرح العــام أو الخــاص فــي أســواق دولتيــن أو أكثر 

فــي الوقــت نفســه، وكان قــد تــم أو ســوف يتــم حجــز شــريحة مــن 

أدوات الديــن لبعــض هــذه األســواق، يجــب تضميــن تفاصيــل عــن 

تلــك الشــريحة[

التقييمات. ٣٠

]تم تخصيص التصنيفات التالية للصكوك:
]“]	[” بواسطة شركة التصنيف اإلتماني ستاندرز أند بورز[

]“]	[” من وكالة فيتش للتصنيف[
]“]	[” بواسطة شركة التصنيف اإلئتماني موديز إنفيستورز[[

]لم يتم تصنيف الصكوك[

أسباب الطرح. ٣١
]راجع قسم “ استخدام متحصالت الطرح “ في نشرة اإلصدار األساسية 

/ اذكر التفاصيل[
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تقدير إجمالي المصاريف المتعلقة بالطرح. ٣2

]سوف يتحمل الُمصدر جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح 
والتي تقدر بحوالي ]	[ مليون ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف 

أتعاب مدير الترتيب الوحيد، والمتعاملين، والمستشارين القانونيين، 

أتعاب  إىل  باإلضافة  المستلمة،  والجهات  القانوني،  والمحاسب 

ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات 

العالقة.[

طريقة االكتتاب. ٣٣

صكوك  شراء  في  الراغبين  المستهدفين  المشاركين  من  سُيطلب 

السلسلة ذات الصلة تقديم نموذج مكتمل حسب األصول )“نموذج 

طلب شراء المستثمر”( إىل المتعامل )المتعاملين( المعنيين، أو إىل 

بالمكتتبين  يتعلق  فيما  المستلمة”(  )“الجهات  المستلمة  الجهات 

األفراد قبل نهاية فترة الطرح )كما هو محدد هنا( ويجب عليهم تقديم 

الواردة  للتعليمات  وفًقا  السلسلة  هذه  من  الصكوك  مقابل  الدفع 

شراء  طلب  نماذج  ستكون  كما  المستثمر.  شراء  طلب  نموذج  في 

الجهات  أو  المعنيين،  )المتعاملين(  المتعامل  من  متاحة  المستثمر 

السلسلة.  بهذه  يتعلق  فيما  األفراد،  المكتتبين  حالة  في  المستلمة، 

لن تقبل طلبات شراء صكوك بأقل من الحد األدنى لعدد الصكوك 

التفاصيل، يرجى االطالع عىل  التي يمكن االكتتاب فيها. لمزيد من 

“االكتتاب والبيع”.

]قم بإدخال معلومات الجهات المستلمة اإلضافية[الجهات المستلمة. ٣4

طريقة التخصيص. ٣٥

سيتم تحديد طريقة التخصيص لكل سلسلة من الصكوك في نموذج 

قبول  يكون  أن  عىل  الصكوك،  من  السلسلة  لهذه  المستثمر  طلب 

أي طلب من مستثمر محتمل، وتخصيص أي صكوك، وفًقا لتقدير 

يتعلق  فيما  )المتعاملين(  المتعامل  مع  بالتشاور  وحده  المصدر 

بسلسلة الصكوك ذات الصلة.

]ال ينطبق / اذكر التفاصيل [الشروط النهائية األخرى:. ٣٦

التوزيع

]	[ ) قم بتضمين اسم وعنوان المتعامل )المتعاملين(/الموزعين (المتعامل)المتعاملون(/الموزعون: . ٣٧

]٥ صكوك[/]	[الحد األدنى لعدد الصكوك التي يمكن االكتتاب بها :. ٣8

 ]١٠,٠٠٠,٠٠٠, صك[/]	[الحد األقصى لعدد الصكوك التي يمكن االكتتاب بها:. ٣٩

]٥,٠٠٠[/]	[ ريال سعوديالحد األدنى لقيمة الصكوك التي يمكن االكتتاب بها:. 4٠

]١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠[/]	[ ريال سعوديالحد األقصى لقيمة الصكوك التي يمكن االكتتاب بها:. 4١

المسؤولية

يتحمل الُمصدر المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية المطبقة، وذلك وفًقا لعلمه واعتقاده )بعد أن توىل العناية المعقولة 

للتأكد من صحة المعلومات(، فإن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية المطبقة تتوافق مع الحقائق وال توجد حقائق أخرى، قد يؤدي 

حذفها إىل اإلدالء بأي بيان مضلل.

تعيين المضارب

من خالل تنفيذ هذه الشروط النهائية المطبقة، يقر الُمصدر )بصفته المضارب( ويوافق عىل أن وكيل حملة الصكوك بصفته رب المال قد ساهم 

في استثمار رأس المال بالمضاربة وفًقا التفاقية المضاربة الرئيسية وبالتالي نشأت المضاربة فيما يتعلق بالصكوك التي تخضع لهذه الشروط 

النهائية المطبقة، وفًقا لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسية كما تكملها هذه الشروط النهائية المطبقة
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وقع نيابة عن شركة الراجحي المصرفية واالستثمار

عنها:

المفوض له.
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وصف المصرف

نبذة عامة

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )“المصرف" أو “المُصدر”( هي شركة مساهمة تأسست بموجب السجل التجاري رقم )١٠١٠٠٠٠٠٩٦(، 

 للمادة السادسة من قرار 
ً
)الموافق ١٩٨٧/٠٦/٢٩م( واستنادا / ٥٩ بتاريخ ١٤٠٧/١١/٣هـ  الملكي رقم م  وتم تشكيلها بموجب المرسوم 

مجلس الوزراء رقم ٢٤٥ وتاريخ ١٤٠٧/١٠/٢٦هـ )الموافق ١٩٨٧/٦/٢٣م(. حيث يقع المقر الرئيسي للشركة في ٨٤٦٧ طريق الملك فهد، 

حي المروج، الرياض ١٢٢٦٣ - ٢٧٤٣، في المملكة العربية السعودية. ويبلغ رأس مال المصرف الحالي ٤٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، مقسم 

إىل ٤,٠٠٠ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم. وتشمل األنشطة الرئيسية للمصرف القيام باألنشطة المصرفية واالستثمارية 

لحسابه الخاص وبالنيابة عن اآلخرين في المملكة وخارجها من خالل فروعه وشركاته التابعة.

إن  السوقية. حيث  والقيمة  العالم من حيث األصول  أكبر مصرف إسالمي في  المصرف  يعتبر  تاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٢م،  كما في 

ًا من تاريخ  ا، واعتبار
ً
ا إىل المعلومات التي تم اإلفصاح عنها علن

ً
المصرف يقوم بتقديم المنتجات والخدمات اإلسالمية فقط. ووفق

٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، كان لدى المصرف أكبر قاعدة عمالء بين جميع البنوك السعودية )حيث أنه يبلغ عدد العمالء ١٢.٦ مليون عميل، 

منهم ١٠.٦ مليون مستخدم رقمي نشط في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م( وأكبر شبكة مصرفية في الشرق األوسط حيث أنه لدى المصرف 

ا للتحويالت المالية. 
ً
ًا للصرف اآللي )“أجهزة الصراف اآللي “( و٤٠٤,١٧٣ نقطة بيع )“نقاط البيع "( و١٩٩ مركز ا آلي

ً
ًا و٤,٨٢٤ جهاز ٥١٥ فرع

ًا في ماليزيا وفرعين أجنبيين مملوكين بالكامل،  كما في التاريخ ذاته، كان لدى المجموعة شركة تابعة مملوكة بالكامل لديها ١٦ فرع

أحدهما في األردن )لديه١٠ فروع( واآلخر في الكويت )لديه فرعين(.

تعمل المجموعة من خالل أربع قطاعات أعمال:

	  
ً
الخدمات المصرفية لألفراد، حيث أن المصرف هو بنك األفراد الرائد في الشرق األوسط من حيث األصول وعمالء األفراد بناء

عىل المعلومات المعلنة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م.

الخدمات المصرفية للشركات. 	

أعمال الخزينة. 	

خدمات االستثمار والوساطة، والتي تشمل األوراق المالية الموحدة والوساطة وأنشطة إدارة األصول عن طريق الشركة التابعة  	

لها المملوكة بالكامل للمصرف شركة الراجحي المالية ) “الراجحي المالية"(.

لدى المجموعة أعمال متنوعة منها الخدمات المصرفية لألفراد والشركات، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، 

وعمليات الخزينة واألعمال الدولية. كما تقدم للعمالء منتجات وخدمات مبتكرة تجمع بين القيم اإلسالمية والمتطلبات التجارية 

الحديثة. وتقدم المجموعة خدمات تمويل أصغر للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة )من خالل شركتها التابعة المملوكة 

بالكامل لها، شركة إمكان للتمويل )“إمكان "(( وخدمات وساطة التأمين )من خالل الشركة المملوكة لها بنسبة ٩٩%، شركة وكالة 

تكافل الراجحي ) "شركة وكالة تكافل الراجحي"(، علمًا بأن هذه الشركة تخضع إلجراءات التصفية في الوقت الحالي(.

وتتمثل  ٢٠٢٣م.  إىل  ٢٠٢١م  للفترة  المستقبل  مصرف  استراتيجية  وهي  الجديدة  استراتيجيته  عن  المصرف  أعلن  ٢٠٢١م،  عام  في 

التقنية،  البناء عىل األعمال األساسية للمصرف، والتفوق عىل السوق، وتحول  األهداف األساسية األربعة لهذه االستراتيجية في 

وتلبية المزيد من احتياجات العمالء.
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كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، بلغ إجمالي أصول المجموعة ٧٠٩,٧٧٩.٠ مليون ريال سعودي، وإجمالي ودائع العمالء ٥٥٢,٩٥٦.٨ مليون 

ريال سعودي وإجمالي حقوق المساهمين ٨١,٩١٣.٢ مليون ريال سعودي. وبلغت نسب كفاية رأس المال من الشق األول وإجمالي 

ا التفاقية بازل ٣ كما هو مطبق في المملكة العربية السعودية. و١٩.٠% عىل التوالي 
ً
رأس المال للمجموعة ١٧.٩%، المحسوبة وفق

وذلك كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م.

في الستة أشهر المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة ١٤,١٠٤.٤ مليون ريال سعودي وصافي الدخل 

٨,٣٩١.٩ مليون ريال سعودي. وفي عام ٢٠٢١م، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة ٢٥,٧١٦.٤ مليون ريال سعودي وصافي الدخل 

للعام ١٤,٧٤٦.٢ مليون ريال سعودي.

ونظرة   "  A-  “ و  بورز،  آند  إيجابية من ستاندرد  نظرة مستقبلية  مع   "BBB+“ للمصرف هي  األجل  الشركات طويلة  تصانيف  وأن 

مستقبلية مستقرة من فيتش، و "A١" وموديز، و “+ A " وكابيتال إنتليجنس.

نبذة عن تاريخ المصرف

 للمادة السادسة 
ً
المصرف هو شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٥٩ في تاريخ يونيو ١٩٨٧م ووفقا

من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٥ الصادر في تاريخ يونيو ١٩٨٧م.

المصرفية  الراجحي  "مؤسسة  المصرف كمكتب صرافة في عام ١٩٥٧ م وتحول إىل مصرف في عام ١٩٨٨ م تحت اسم  تأسس 

لالستثمار". وفي عام ٢٠٠٦م، قام المصرف بتغيير عالمته التجارية إىل "مصرف الراجحي".

المقر الرئيسي والمكتب المسجل للمصرف هو ٨٤٦٧ طريق الملك فهد، حي المروج، الوحدة رقم ١، الرياض ١٢٢٦٣-٢٧٤٣، المملكة 

العربية السعودية، ورقم الهاتف هو ٩٦٦٩٢٠٠٠٣٣٤٤+ )المملكة العربية السعودية( / ٩٦٦١١٤٦٠٣٣٣٣+ )دولي(.

المنافسة والقوة التنافسية 

المنافسة

ًا تم  ا محلي
ً
 في المملكة العربية السعودية، منها ١١ بنك

ً
ًا عامال ا تجاري

ً
ا إىل إحصائية البنك المركزي السعودي، فأنه يوجد ٣٥ بنك

ً
وفق

لبنوك مقرها في دول مجلس  ٦ فروع  المتبقية، هناك   ٢٤ الـ  العاملة  البنوك  بين  السعودية. من  العربية  المملكة  تأسيسهم في 

التعاون لدول الخليج العربية من دون المملكة العربية السعودية، و٩ بنوك دولية، و٦ تم ترخيصها لكنها لم تبدأ بعد بعملياتها و٣ 

تم ترخيصها كبنوك رقمية ولكن كلهما لم تبدأ عملياتها بعد بموجب تراخيصها. تقدم جميع البنوك السعودية األحد عشر مجموعة 

واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لألفراد والشركات، وهناك أربعة بنوك، بما في ذلك المصرف، تقدم منتجات وخدمات 

مع  المتوافقة  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  المتبقية مجموعة  البنوك  تقدم  فقط. حيث  اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة 

الشريعة اإلسالمية والتقليدية.

جميع قطاعات أسواق الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية ذات قدرة تنافسية عالية. وتشمل أسواق الخدمات المصرفية 

ا 
ً
المصرف مشارك اعتبار  ويتم  المشاركة.  والدولية  المحلية  البنوك  السعودية مجموعة من  العربية  المملكة  والشركات في  لألفراد 

ًا في جميع القطاعات وتنشأ المنافسة له عبر جميع المنتجات والخدمات. وأن هم المنافسون الرئيسيون للمصرف هم: البنك  رئيسي

األهلي السعودي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني.
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ًا من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م وبناًء عىل المعلومات المتاحة للجمهور وتقارير سمة غير العامة، فإن المصرف: واعتبار

لديه أكبر قاعدة عمالء وشبكة مصرفية من بين جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. 	

الستة  	 األشهر  خالل  ًا  شهري معاملة  مليون   ٥٩٩ بمتوسط  السعودية  العربية  المملكة  في  المصرفية  المعامالت  معظم  أجرى 

المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م.

له مراكز رائدة في السوق في مجال التمويل الشخصي )بنسبة ٤٤.٦ %(، والرهون العقارية )بنسبة ٤٢.٤%( وتمويل السيارات  	

)بنسبة ٥٢.٦%(.

نقاط القوة التنافسية

تعتقد اإلدارة أن نقاط القوة التنافسية للمصرف هي كما يلي:

رأس المال الفكري

تعتقد إدارة المصرف أن رأس المال الفكري هو ما يميز المصرف عن منافسيه ويؤثر عىل قيمته السوقية اإلجمالية. حيث يشمل 

توقعات  تلبية  والقدرة عىل  للمستقبل،  واالستعداد  تنافسية،  ميزة  للمصرف  توفر  التي  الملموسة  غير  األصول  هذا  المال  رأس 

أصحاب المصالح. وتتضمن نزاهة المصرف وأخالقيات العمل وثقافة الشركة واألنظمة والعمليات والملكية الفكرية والقدرة عىل 

االبتكار والمعرفة والخبرات المتراكمة والعالمات التجارية والعالقات، والتي ال ينعكس أي منها في الميزانية العمومية للمصرف.

أقوى نشاط تجاري محلي لألفراد مع قاعدة عمالء أفراد كبيرة ومستقرة

 عىل امتالكه ألكبر 
ً
يعتقد المصرف أن الخدمات المصرفية لألفراد الخاصة به هي األقوى في المملكة العربية السعودية، وذلك بناء

مكانته  إىل  باإلضافة  األفراد،  العمالء  وأكبر عدد من  لألفراد،  وأعىل أصول  المصرفية،  المعامالت  وأكبر عدد من  شبكة مصرفية، 

 عىل التقارير غير العامة من الشركة 
ً
الرائدة في السوق في مجال التمويل الشخصي، والرهون العقارية، وتمويل السيارات وذلك بناء

السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة (.

 قاعدة عمالء نشطة تبلغ حوالي ١٢.٦ مليون عميل كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، مما يوفر للمصرف إمكانية 
ً
يوجد لدى المصرف حاليا

الودائع غير  التسعير. وتعتبر نسبة  الوصول إىل قاعدة ودائع كبيرة ومستقرة مع مجموعة متنوعة من ملفات االستحقاق وإعادة 

الربحية للمصرف إىل إجمالي الودائع من أعىل النسب في المملكة العربية السعودية، مما يتيح له الوصول إىل مصدر كبير للتمويل 

غير المكلف. حيث يستطيع المصرف االستفادة من قاعدة العمالء القوية هذه لبيع المنتجات والخدمات عبر أعماله.

في الستة أشهر المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، ساهم قطاع تقارير األفراد للمجموعة بنسبة تساوي ٤٨.٦% من إجمالي دخلها 

التشغيلي ونسبة تساوي ٣٤.٣% من دخلها قبل الزكاة.
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ملكية قوية للعالمة التجارية

كانت درجة قوة العالمة التجارية للمصرف ٣٩.٢ في عام ٢٠٢١م، وهي األعىل بين جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. 

وتستند درجة قوة العالمة التجارية إىل أداة تعقب مستمرة لصحة العالمة التجارية تقوم بها شركة أبحاث سوق مستقلة بالنيابة عن 

المصرف.

ا إىل تقرير براندز ٢٠٢١م الصادر عن مجموعة كانتار، احتل المصرف المرتبة األوىل في قطاع المصرفية في المملكة العربية 
ً
استناد

السعودية. كما احتل المصرف المرتبة ٨١ ضمن أفضل ٥٠٠ عالمة تجارية من حيث القيمة في المملكة العربية السعودية، وهو أعىل 

ا لتقرير فبراير ٢٠٢١ م الصادر عن براند فاينانس. كما حافظ المصرف عىل 
ً
تصنيف بين البنوك في المملكة العربية السعودية وفق

مركزه األول في تصنيفات يوجوف نكستجن )YouGov NextGen( لعام ٢٠٢٠ في المملكة العربية السعودية، ويظل المصرف أكثر 

عالمة تجارية يتم التحدث عنها بشكل إيجابي بين الشباب في المملكة. انطلق المصرف في رحلته التسويقية الرقمية في عام ٢٠١٥م 

وتعتقد اإلدارة أن لدى المصرف أحد أكبر عدد متابعين عىل وسائل التواصل االجتماعي ألي بنك في المملكة العربية السعودية.

أكبر شبكة مصرفية في المملكة العربية السعودية

يمتلك المصرف أكبر شبكة مصرفية في المملكة العربية السعودية )بنسبة ٢٦.٧% من جميع فروع البنوك، ونسبة ٢٩.٤% من جميع 

 عىل اإلحصائيات 
ً
أجهزة الصراف اآللي، ونسبة ٣٣.٧% من جميع أجهزة نقاط البيع ونسبة ٣٠.٢% من جميع مراكز التحويالت بناء

الشهرية للبنك المركزي السعودي( حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م. وكما أن لديها قنوات توزيع بديلة قوية، مثل الخدمات المصرفية عبر 

الهاتف واإلنترنت وأنظمة الهاتف المحمول وتطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والرسائل النصية القصيرة، والتي تمكنها 

من خدمة قاعدة عمالئها الحالية وجذب عمالء جدد.

قوة رأس المال

كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، تعد نسب كفاية رأس المال للمجموعة من المستوى األول ومن أعىل المعدالت في الشرق األوسط، 

حيث تبلغ نسبة ١٧.٩% ونسبة ١٩.٠% عىل التوالي، وهو ما يتجاوز الحد األدنى لمتطلبات معدل رأس المال القائم عىل الركيزة األوىل 

للمصرف والبالغ نسبة ١١.٠%. ويعتقد المصرف أن احتياطيات رأس المال للمجموعة قوية بما فيه الكفاية لتحمل الخسائر المحتملة 

المتعلقة باالئتمان، وحتى في ظل الحاالت المعاكسة. ويقوم المصرف باختبارات ضغط منتظمة بما يتماشى مع سياساته الداخلية 

وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها. ويتم إجراء هذه االختبارات المتعلقة بكافة المخاطر الكمية والتي تم تصميمها 

لتقييم قدرة المجموعة عىل تحمل اآلثار المترتبة عىل الحاالت المعقولة وغير المحتملة. ويؤمن المصرف يأن قوة ميزانيته العمومية 

ومركز رأس المال والسيولة القوية لديه تمنحه المرونة التشغيلية والمالية وتمكنه من تحسين عائده عىل حقوق الملكية.

التمويل القوي ووضع السيولة

تتمتع المجموعة بتمويل قوي وسيولة مدعومة بودائع امتياز محلية راسخة. وحافظت المجموعة باستمرار عىل معدالت تمويل 

منخفضة للودائع )في حدود نسبة ٧٨.٨% إىل نسبة ٨٥.٥% في السنوات الخمس الماضية(. وبلغت نسبة ودائع العمالء الخالية من 

الربح إىل إجمالي ودائع العمالء نسبة ٧٠.٣ % في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م. تستفيد المجموعة من ودائع عمالئها حيث إنها المصدر الثابت 

الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات  الخاص والشركات  القطاع  الحصول عليه من عمالء األفراد والعاملين من  يتم  الذي  للتمويل 

ًا، وهي سمة مشتركة بين جميع  العامة والشركات الكبيرة. ومع ذلك، فإن نقاط القوة هذه تخففها تركيزات الودائع المرتفعة نسبي

 .
ً
البنوك السعودية. ويتعلق الجزء األكبر من هذه التركيزات بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والتي كانت مستقرة تاريخيا

يرجى مراجعة قسم “عوامل الخطر - المخاطر المتعلقة بالمصرف وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته بموجب الصكوك - تتركز محفظة 

تمويل المجموعة وصافي األوراق المالية االستثمارية وودائع العمالء في المملكة العربية السعودية " و “عوامل المخاطر - المخاطر 

 ." بالتزاماتها بموجب الصكوك - لدى المجموعة تركيزات كبيرة من العمالء والقطاعات  الوفاء  المتعلقة بالمصرف وقدرتها عىل 

ا بشكل محدود عىل تمويل السوق.
ً
وتعتمد المجموعة أيض
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يعتقد المصرف أن سيولة المجموعة القوية تجعلها قادرة عىل تحمل تقلبات الودائع قصيرة األجل. وكما في تاريخ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م 

 لتوسيع نطاق تمويلها قبل أن تصل إىل الحد األقصى 
ً
وبلغت نسبة تمويل المجموعة لودائع العمالء ٨٣.٨%، مما يوفر لها مجاال

التنظيمي لنسبة القروض إىل الودائع البالغة ٩٠.٠%.

ابتكار المنتجات

قام المصرف بتصميم عدد من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لعمالئه من األفراد والشركات، بما في ذلك 

لدى  المستهلك  تمويل  وأن جميع منتجات  السيارات.  تأجير  الشخصي ومنتجات  التمويل  العقاري ومنتجات  التمويل  منتجات 

المجموعات  بين  الكبير  التعاوني  العمل  المنتجات  إطالقها. وتعكس هذه  بالمصرف قبل  الشرعية  الهيئة  المصرف معتمدة من 

الشريعة ومجموعات األعمال في المصرف.

باإلضافة إىل ذلك، يعتقد المصرف أن قدرته عىل االستجابة بشكل سريع الحتياجات العمالء المتغيرة من خالل الحلول المبتكرة 

أعىل  بأحد  المحمول  للهاتف  المصرف  تطبيق  يتمتع  المثال،  )عىل سبيل  قوية  تنافسية  بميزة  تزوده  الرقمية  العروض  وأفضل 

تقييمات المستخدمين عند مقارنته بتطبيقات الهاتف المحمول األخرى في المملكة العربية السعودية(.

فريق إداري سعودي من ذوي الخبرة

ًا باإلضافة إىل أنه يتمتع بمعرفة واسعة بالقطاع المصرفي  يتمتع المصرف بفريق إداري تنفيذي قوي وذو خبيرة مكون من ١٦ عضو

في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباإلضافة إىل الخبرة الكبيرة في المؤسسات المالية الدولية 

ًا بخبرة كبيرة، حيث شغل رئيس مجلس اإلدارة منصب الرئيس التنفيذي السابق  الرائدة. ويتمتع مجلس اإلدارة المكون من ١١ عضو

)“الرئيس التنفيذي"( للمصرف ونائب الرئيس الذي شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة.

نموذج واستراتيجية إنشاء القيمة

نموذج خلق القيمة

تؤمن إدارة المصرف بأن قيمته مدفوعة برؤيته ورسالته والمشاركة مع أصحاب المصلحة والتفكير واالستراتيجية المتكاملة.

وإن أرباح المصرف المستقبلية مدفوعة بالقيمة المشتقة من أصحاب المصالح وتسليمها لهم. حيث يخلق المصرف قيمة بهذه 

الطريقة بشكل مستدام مع مرور الوقت ويواصل ببناء وتعزيز العالقات مع مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين. يعتبر المصرف 

مجموعات أصحاب المصلحة عىل أنها شكل من أشكال من رأس المال. باإلضافة إىل رأس المال المالي ورأس المال المؤسسي، 

تشمل رؤوس األموال األخرى ومنها رأس مال المستثمر ورأس مال العمالء ورأس المال الشريك التجاري ورأس مال الموظفين 

ًا المدخالت ألنشطة المصدر  ورأس المال الحكومي والجهة التنظيمية ورأس المال االجتماعي والبيئي. وتوفر هذه رؤوس األموال مع

مما يتيح توصيل القيمة إىل أصحاب المصلحة واشتقاق القيمة منهم بمرور الوقت.
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يوضح نموذج خلق القيمة أدناه نظام المصرف لتحويل رؤوس األموال المدخلة من خالل األنشطة التجارية إىل مخرجات ونتائج 

وتأثير. كل جزء يتبع المدخالت هو جزء من سلسلة النتائج التي تمثل إنشاء القيمة في المدى الحالي والقصير والمتوسط والطويل 

عىل التوالي.

ستكمل محركات األعمال وسلسلة النتائج الموضحة أعاله باألحداث واالتجاهات في بيئة التشغيل الداخلية والخارجية، والحوكمة 
ُ
ت

السليمة وممارسات إدارة المخاطر، والمراقبة والتقييم المستمران ألداء المصرف في المدى الحالي والقصير والمتوسط والطويل. 

عىل الرغم من طبيعة عملية خلق القيمة - حيث ترتفع رؤوس األموال باستمرار أو تنخفض أو يتم الحفاظ عليها - ال يزال المصرف 

يركز عىل زيادة المخزون الكلي لرأس المال.

يوضح الرسم البياني أدناه نموذج خلق القيمة للمصرف.

 مالية مبتكرة لتحسين جودة الحياة في كل مكان. وتتمثل 
ً
ا به يقدم حلوال

ً
ا موثوق

ً
يلتزم المصرف بتحقيق رؤيته في أن يكون قائد

ًا ويحظى باإلعجاب لخدماته المبتكرة، والموظفين، والتقنية، والمنتجات المتوافقة مع  مهمته في أن يكون المصرف األكثر نجاح

ًا. ًا ودولي الشريعة اإلسالمية، محلي
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اإلستراتيجية

 - ABCDE كانت النتيجة التي حققها المصرف في عام ٢٠٢٠ م قوية حيث إنه حصل عىل أساس قوي مبني عىل استراتيجية المصرف

العودة إىل األساسيات، والتي تم إطالقها في عام ٢٠١٦ م واستمرت من عام ٢٠١٦ م إىل عام ٢٠٢٠ م. وتم تصميم االستراتيجية لتعزيز ثقة 

الجهات المنظمة، وتحسين الضوابط، وتحقيق نمو حكيم، وإنشاء حصة قوية في الخدمات المصرفية الرقمية، وخلق قيمة أفضل 

ًا في امتيازه األساسي للخدمات المصرفية لألفراد مع مضاعفة سعر سهمه خالل  ًا قوي ألصحاب المصلحة. وحقق المصرف نمو

فترة الخمس سنوات استراتيجية وتحقيق أداء مالي رائد في السوق في المملكة العربية السعودية. في نهاية الفترة، كانت ميزانيتها 

العمومية مخصصة بشكل كاف وظلت العالمة التجارية قوية مدعومة بشبكة توزيع واسعة وقدرات خدمة ومبيعات رقمية محسّنة.

يكتسب  حيث  السعودية  العربية  المملكة  أنحاء  جميع  في  كبيرة  نمو  فرص  توفر  الحكومية   ٢٠٣٠ رؤية  أن  المصرف  إدارة  تعتقد 

االنتقال من القطاع العام إىل القطاع الخاص وتيرة كبيرة، مما يجلب معه فرًصا كبيرة للنمو في الخدمات المالية. أشارت الحكومة 

السعودي من  االقتصاد  الرأسمالي في  االستثمار  "( سيزيد  العامة  االستثمارات  )"صندوق  العامة  االستثمارات  أن صندوق  إىل 

خالل المشاريع العمالقة وإصدار الصكوك وتسريع خصخصة الجهات الحكومية. تم تصميم برنامج تطوير القطاع المالي الحكومي 

)"برنامج تطوير القطاع المالي"(، والذي يساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، للسماح للمؤسسات المالية بدعم نمو القطاع الخاص دون 
المساس باالستقرار. تتطلع مجموعات األعمال في جميع أنحاء المصرف إىل تحقيق أقصى استفادة من هذا التركيز المتزايد عىل 

القطاع الخاص من خالل توسيع نطاق حلولها بما يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية للمعامالت. يتيح االنتشار المتزايد للبنوك 

وزيادة الطلب عىل المساكن وتحسين التقارير االئتمانية داخل المملكة العربية السعودية إمكانية نمو ائتماني قوية لكل من قطاعي 

عمالء األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، تفتح االستثمارات الحكومية فرًصا لقطاع الخدمات المصرفية 

للشركات، كما يوفر سوق الصكوك المتنامي فرًصا أكبر لخدمات الخزينة.

وانعكاسًا لهذه التطورات، تم تصميم إستراتيجية المصرف الجديدة لفترة الثالث سنوات من عام ٢٠٢١ م إىل عام ٢٠٢٣ م لمساعدة 

يرى  المستقبل،  مصرف  الستراتيجية  الناجح  التنفيذ  خالل  من  المستقبل"(.  )“مصرف  المستقبل"  "مصرف  ليصبح  المصرف 

ا قوية الستمرار النمو المربح من خالل مجالين رئيسيين.
ً
المصرف آفاق

حماية امتياز األفراد األساسي للمصرف - حيث سيركز عىل االنتقال من القطاع العام إىل القطاع الخاص مع االستمرار في البناء  	

عىل القدرات الرقمية الرائدة في السوق مع استمراره في التحول من التسليم المادي إىل التسليم الرقمي.

المشاركة في فرص نمو جديدة من خالل التوسع في القطاعات التي يمتلك فيها المصرف بعض القدرات الموجودة ولكن  	

تحت التطوير وحصص سوقية أصغر في الوقت الحالي. وتشمل هذه الفرص الخدمات المصرفية الخاصة، والتأمين المصرفي، 

والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تنمو هذه القطاعات بشكل كبير، ويحقق 

ا في بناء قدرات جديدة لزيادة حصته بشكل مربح )عىل سبيل المثال، أنشأ إمكان في منتصف عام 
ً
المصرف بالفعل تقدمًا جيد

٢٠٢٠ م لتوفير التمويل األصغر للمستهلكين وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة(.

من  لالستفادة  جيد  في وضع  المصرف  وأن  موجودة  الجديدة  استراتيجيته  لتحقيق  األساسية  العناصر  أن  المصرف  إدارة  تعتقد 

ًا لنقاط القوة الحالية من حيث السيولة والتوزيع والمواهب. الفرص الجديدة نظر
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العناصر األربعة الرئيسية الستراتيجية "مصرف المستقبل" هي:

البناء عىل واقع ملموس 	

التفوق واالمتياز في السوق المالية 	

التقنية التحويلية 	

تلبية المزيد من احتياجات العمالء 	

البناء عىل واقع ملموس

لألفراد  المصرفية  لألعمال  المصرفية  الخدمات  الحالية في مجال  البناء عىل قدراته  البناء عىل جوهره من خالل  المصرف  يعتزم 

يمتلك  لألفراد،  المصرفية  الخدمات  مجال  وفي  األساسي.  امتيازه  لحماية  الخزينة  ومنتجات  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 

ًا حصًصا رائدة في السوق في التمويل الشخصي وتمويل السيارات وتمويل الرهن العقاري. كما أنه يتمتع بحصة  المصرف حالي

 
ً
سوقية رائدة في قدرات الخدمات المصرفية لألفراد عبر الهاتف المحمول )تقاس من خالل العمالء الرقميين النشطين واستنادا

إىل المعلومات المتاحة للجمهور في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م. ويواصل البنك االستثمار في هذه القدرات والبناء عىل عالمته التجارية 

القوية بالفعل ومشاركة العمالء.

 
ً
ًا المرتبة الخامسة في السوق من حيث تمويل الشركات المقدم بناء في مجال الخدمات المصرفية للشركات، يحتل المصرف حالي

عىل المعلومات المالية المنشورة من قبل البنوك كما في شهر يونيو لعام ٢٠٢٢م، يعتزم المصرف التركيز عىل تعميق عالقات العمالء 

المختارة في القطاعات المستهدفة بأسماء محددة في حين أن سوق الخدمات المصرفية للشركات في المملكة العربية السعودية 

كبير، فقد حافظ المصرف عىل مستويات ربحية جيدة بفضل األموال منخفضة التكلفة وانخفاض تكلفة المخاطر ونفقات التشغيل 

المنخفضة. كما يعتزم المصدر االستفادة من دفتر استثمارات الخزينة الخاص به لتحسين العائد واالستحقاق.

عادة ما تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول عىل تمويل مصرفي في المملكة العربية السعودية. يتطلع المصرف 

إىل االستفادة من قوة التوزيع لديه وإنشاء عرض رائد لهذا القطاع من خالل توفير خدمات مصرفية أكثر مالءمة وكفاءة من خالل 

األتمتة لتسريع اتخاذ القرار والجداول الزمنية للتسليم.

ا عىل زيادة تركيزه عىل موظفي القطاع الخاص والرهون العقارية، من خالل العمل عىل 
ً
لتوسيع مزيج عمالئه، يعمل المصرف أيض

المزيد  تلبية  العمل عىل  المصرف  يعتزم  ذلك،  إىل  باإلضافة  العقارية.  التنمية  بصندوق  المتعلق  غير  اإلقراض  في  زيادة حصته 

من احتياجات التأمين المصرفي لعمالئه األثرياء مع نضوج السوق السعودي. تستمر القدرات الرقمية للبنك في التوسع في كل 

الكاملة من منتجات اإلقراض الشخصي  الجاري والمجموعة  المبيعات والخدمات، مع االنتقال عبر اإلنترنت لفتح الحساب  من 

وتطبيقات الرهن العقاري.

التفوق والتميز في السوق المالية

يهدف المصرف إىل قيادة السوق في تجربة العمالء، وإشراك الموظفين، والسلوك التنظيمي. سيظل خلق قيمة لجميع أصحاب 

المصلحة بما في ذلك المنظمين والمساهمين والموظفين والعمالء والشركاء التجاريين أولوية. يتم تكليف كل خط عمل بقيادة 

السوق في منطقته، مع إستراتيجية للقيام بذلك موضوعة بوضوح لجميع الموظفين مع مؤشرات أداء رئيسية فردية تتماشى مع 

أهداف القسم.

وال يزال تعيين الموظفين وتدريبهم وتطويرهم ومشاركتهم واستبقائهم يمثل أولوية لضمان استمرار استعداد موظفي المصرف 

بناء  التركيز عىل  مع  موظفيه  في  االستثمار  البنك  يواصل  االستراتيجية،  هذه  لتنفيذ  المتغيرة.  التشغيل  بيئة  تحديات  لمواجهة 

القدرات المناسبة مع تعزيز وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه وتبسيط العمليات.

باإلضافة إىل أن المصرف يعتزم االستمرار في ضمان حصول موظفيه عىل الوعي والتدريب الالزمين ليكونوا متوافقين مع جميع 

المتطلبات التنظيمية.
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التقنية التحويلية

يعتزم المصرف بناء المرونة ومنصة لالبتكار من خالل التركيز المستمر عىل تحديث التقنية والريادة في الرؤى القائمة عىل البيانات 

والعمل المرن. كما سيسعى المصرف إىل دعم نمو عروضه المصرفية الرقمية من خالل االستمرار في ترقية وتحديث التقنية بنيته 

التحتية الحيوية. يتجه العمالء بشكل متزايد إىل الخيارات الرقمية في جميع مجاالت حياتهم اليومية، من التسوق إىل العمل والبقاء 

عىل اتصال مع العائلة واألصدقاء. تعتقد اإلدارة أن العمالء سيتوقعون نفس المستوى من السهولة والراحة من المصرف الذي يتم 

ا لذلك.
ً
اختباره ويجب أن يكون المصرف مستعد

المصرفية  قدراته  من  واالستفادة  السوق،  في  الرقمية  المصرفية  القيمة  عروض  أفضل  تقديم  عىل  المصرف  استراتيجية  تركز 

عبر  ز 
ّ
نهج تسويق رقمي متباين ومرك واتباع  للعمالء،  تجربة  أفضل  وتوفير  العمالء،  الرقمية عبر مجموعة واسعة من مجموعات 

جميع القطاعات التي يتم تقديمها. سيتم دعم ذلك من خالل منصات جاهزة رقمية سريعة االستجابة وقابلة للتطوير، تتماشى مع 

استراتيجية العمل ومتطلبات واتجاهات السوق.

الرقابية ذات  الجهات  المطلوبة من  الموافقات  يناير ٢٠٢٢ م، استحوذ المصرف عىل شركة إجادة لألنظمة بعد الحصول عىل  في 

التقنيات التي ستساهم في تحوله الرقمي من أجل  التقنية بأحدث  الصلة. سيساعد هذا االستحواذ المصرف في تطوير قدراته 

تقديم أفضل الحلول المالية وتلبية توقعات العمالء من خالل منتجات مبتكرة تواكب احتياجاتهم المتغيرة.

تلبية المزيد من احتياجات العمالء

يعتزم المصرف التوسع في مجاالت النمو الرئيسية مثل التمويل وإدارة الثروات والمدفوعات من أجل خدمة المزيد من العمالء 

 عىل األعمال المصرفية الخاصة الحالية للمصرف، سيتم التركيز عىل التحول من بنك معامالت لهذا 
ً
وتعميق العالقات القائمة. بناء

القطاع إىل بنك يقدم خدمات إدارة ثروات أوسع لتلبية المزيد من احتياجات العمالء الحاليين باإلضافة إىل جذب أعمال جديدة. 

سيؤدي توفير حلول إدارة الثروات إىل تعزيز خدمات الخزينة والشركات التابعة للمصرف، مثل الراجحي المالية وشركتها الزميلة 

شركة الراجحي للتأمين التعاوني )“تكافل الراجحي”(.

أطلق  السعودية،  العربية  المملكة  في  أكبر  خاص  قطاع  إىل  واالنتقال  االستهالكي  التمويل  لسوق  المتغيرة  االحتياجات  لتلبية 

المصرف شركة تمويل جديدة، إمكان، والتي تستهدف التمويل األصغر للمستهلكين، والتأجير التمويلي، وتمويل الشركات الصغيرة 

والمتوسطة، وتوفر المزيد من إمكانات النمو.

ا لالعبين الراسخين. كمزود 
ً
ًا مع شركات التقنية المالية والوافدين الجدد الذين يشكلون تهديد ًا سريع يشهد سوق المدفوعات تغير

رائد لحلول الدفع، يركز المصدر عىل التكيف مع هذه التغييرات من خالل إنشاء حلول مدفوعات الرقمنة شاملة لعمالئه. من خالل 

الخدمات المبتكرة وعروض المنتجات والقدرات المتقدمة، يتوقع المصرف تعميق عالقته مع العمالء، ووضعهم في صميم كل ما 

يفعله. في أكتوبر ٢٠٢١م، أطلق المصرف شركة نيوليب للتقنية المالية المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي مع التركيز عىل 

المدفوعات.

ًا في تحسين قدرة الموظفين عىل خدمة  ًا رئيسي ا دور
ً
من خالل تحسين األنظمة والعمليات المتعلقة بالعمالء، ستؤدي الرقمة أيض

االستفادة من سمعة  المنتجات ومن خالل  عبر جميع  المتبادل  البيع  المصرف عىل تشجيع  يركز  كما  التوقعات.  وتجاوز  العمالء 

ًا في إشراك  المصرف وقاعدة العمالء الكبيرة كوسيلة لدفع نمو اإليرادات وزيادة الربحية. في عام ٢٠٢١ م، حقق المصرف تقدمًا كبير

عمالئه األكثر قيمة من خالل برنامج الوالء "مكافأة". الهدف من البرنامج هو توفير تجربة والء مجزية للعمالء في جميع أنحاء المملكة 

العربية السعودية، بحيث يتمكن األعضاء من ربح نقاط المكافأة عبر مجموعة من منتجات وخدمات المصرف التي يمكن بعد ذلك 

استبدالها أو مشاركتها مع األصدقاء والعائلة. يبلغ العدد اإلجمالي ألعضاء برنامج مكافة اآلن أكثر من ٥.٠ مليون عضو، مع أكثر من 

مليون عضو انضموا إىل البرنامج حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م. ساعد برنامج "مكافأة" المصرف عىل زيادة معدالت مشاركة العمالء، 

حيث أصبح بإمكان األعضاء اآلن استبدال نقاط مكافأة في المتجر مع ١٠٢ من كبار التجار في المملكة العربية السعودية.
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هيكل المجموعة

يوضح الرسم البياني أدناه تفاصيل المصرف وبعض الشركات التابعة له الموضحة في مكان آخر في هذا المستند كما في تاريخ 

نشرة اإلصدار األساسية هذه. جميع الشركات التابعة مملوكة بالكامل، ما لم يذكر خالف ذلك بنسبة مئوية.

باإلضافة إىل ذلك، يمتلك المصرف نسبة ٣٥% كمساهم في تكافل الراجحي. ال يوجد للمصرف مكاتب تمثيلية.

المساهمون

ال يوجد مساهمون رئيسيون يمتلكون أكثر من نسبة ٥.٠%. من رأس مال المصرف كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م.

 بحق خيار.
ً
ال يوجد لدى المصرف أو أي من شركاته التابعة أي رأس مال مشموال

االعمال

الملخص

لدى المجموعة أربعة قطاعات رئيسية لألعمال تتوافق مع أعمالها األساسية، وذلك عىل النحو التالي:

الخدمات المصرفية لألفراد: تقدم أعمال األفراد الخدمات المصرفية، وبشكل أساسي اإلقراض وتلقي الودائع لألفراد والعمالء  	

ا خدمات مصرفية لألعمال للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 
ً
األثرياء في المملكة العربية السعودية. يوفر أعمال األفراد أيض

)“الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر "(.

الشركات: تقدم مصرفية الشركات الخدمات المصرفية، بما في ذلك المنتجات المتعلقة باالئتمان والتمويل وتلقي الودائع  	

للعمالء من الشركات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الخزينة: تقدم أعمال الخزينة خدمات الخزينة، بما في ذلك مختلف منتجات التحوط من أسعار الصرف اإلسالمية والمنتجات  	

المهيكلة، وتشمل  االستثمار  إىل حلول  باإلضافة  المشتقة،  والمنتجات  األجنبية  العمالت  اإلسالمي من  والتحوط  المشتقة، 

محفظة المتاجرة الدولية التي أنشأتها شركات المصرفية وفروع المجموعة الخارجية وأعمال التحويالت الخاصة بالمجموعة.
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خدمات االستثمار والوساطة: توفر خدمات االستثمار والوساطة خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول وخدمات الوساطة في  	

األسهم )المحلية واإلقليمية والدولية(، بشكل أساسي من خالل الراجحي المالية.

يوضح الجدول أدناه قائمة الدخل والمركز المالي المحددة لكل قطاع من قطاعات الواجب اإلفصاح عنها للمجموعة كما في تاريخ 

ولستة أشهر المنتهية في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م.

خزينةالشركاتاألفراد
خدمات االستثمار 

والوساطة
اإلجمالي

) مليون ريال سعودي(

الستة أشهر المنتهية في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م

٦,٨٦١.٤١,٨٧١.٩٤,٨١٧.٠٥٥٤.١١٤,١٠٤.٤إجمالي دخل العمليات

٣,٢١٣.٠١,٠٤٢.٠٤,٦٩٧.٧٤٠٣.٩٩,٣٥٦.٦الدخل قبل الزكاة

كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م

٤٣٤,٩٥٣.٧١٠٩,٤٥٧.٩١٥٨,٠٢٤.٠٧,٣٤٣.٤٧٠٩,٧٧٩.٠إجمالي الموجودات

٣١٧,٤١٨.٦٢٥٣,٥٨٣.٥٥٦,٢٨٣.٥٥٨٠,٢٦٢٧,٨٦٥.٩اجمالي لمطلوبات

أعمال الخدمات المصرفية لألفراد

نبذة

المصرفية  والخدمات  والثرية  الخاصة  المصرفية  الخدمات  تقديم  عىل  المصرف  في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  أعمال  تركز 

االستهالكية الجماعية، بما في ذلك منتجات االدخار والحماية المقدمة من خالل تكافل الراجحي.

استحوذت أعمال الخدمات المصرفية لألفراد للمصرف، والتي تمثل نسبة ٤٨.٦% من إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة ونسبة 

٣٤.٣% من دخلها قبل الزكاة خالل الستة أشهر المنتهية في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م تتكون من:

البديلة، وتدير مجموعة  	 والقنوات  الفروع  والخدمات من خالل شبكة  المبيعات  تقدم  التي  المصرفية االستهالكية،  الخدمات 

الخدمات  وتقدم  السيارات،  وتأجير  والبطاقات  الشخصي  والتمويل  السكني  والتمويل  االلتزامات  من  الكاملة  المنتجات 

المصرفية لعمالء األعمال التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر.

الخدمات المصرفية الخاصة، التي تقدم خدمات إدارة الثروات والتمويل لتلبية توقعات القاعدة المصرفية الخاصة للمصرف. 	

الخدمات المصرفية الثرية، والتي تقدم المبيعات والخدمات واالستشارات لعمالء البنوك األثرياء. 	

يتم دعم العمليات الخدمات المصرفية لألفراد التشغيلية من خالل وحدة عمليات أعمال األفراد التي تدير تسليم وتلبية المنتجات 

وخدمة العمالء والتحصيالت واإلدارة التشغيلية واستراتيجية أعمال األفراد ووحدة التحليالت التي تمكن جميع شركات أعمال األفراد 

من تطوير اإلستراتيجيات وخدمات التسويق وتحليالت المبيعات والعمالء.
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تتمتع الخدمات المصرفية لألفراد بقدرة تنافسية عالية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر المنافسون الرئيسيون للمصرف 

البنك األهلي السعودي وبنك البالد والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض. يتميز المصرف عن منافسيه من خالل مدى وصوله، 

ووصول  القوية،  الرقمية  والعروض  العمالء،  ووالء  التجارية،  العالمة  وقيمة  القوي،  المالي  والمركز  المنتجات،  تطوير  في  وخبرته 

ًا من  الشبكة، وتجربة العمالء، والتسليم السريع، والنهج الشامل لتقديم الخدمات المصرفية عبر جميع فئات العمالء واألعمال. اعتبار

تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، أصبح المصرف أكبر بنك محلي في المملكة العربية السعودية من حيث التمويل االستهالكي بنسبة ٤٤.٦% 

من إجمالي التمويل االستهالكي العامل بين البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية )المصدر: سمة(.

مصرفية األفراد

يتم تقديم الخدمات المصرفية للعمالء من خالل شبكة الفروع والقنوات البديلة. وكما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، فإن للمصرف أكبر 

ًا. شبكة فروع مصرفية في المملكة العربية السعودية تعادل ٥١٥ فرع

في األشهر الستة المنتهية في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، أجرى المصرف ما يقرب من ٣٧% من معامالته المالية مع عمالئه من األفراد 

من خالل قنوات التوزيع البديلة التالية: الخدمات المصرفية الهاتفية والرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. تمكن 

ًا تستخدم  ا وفعالية من حيث التكلفة وسهلة االستخدام، وغالب
ً
هذه القنوات المصرف من تقديم العديد من منتجاته بطريقة أكثر أمان

األجهزة الخاصة بالعميل.

يقدم المصرف مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية االستهالكية للعمالء. تشمل المنتجات الرئيسية المعروضة ما يلي:

الرغم من أن المصرف  	 التنازل عن راتب العميل، عىل  التمويل الشخصي، والذي يتم تقديمه في المقام األول عىل أساس 

ًا دون تحويل الراتب )من خالل منتجات إعادة التمويل، وتعبئة الرصيد والسداد في أيام العطالت(   شخصي
ً
ا تمويال

ً
يقدم أيض

وبما يتماشى مع أهداف الرقمنة الخاصة بالمصرف، التمويل الشخصي متاح من خالل قنوات التوزيع البديلة، وبالتالي تسهيل 

ًا. التمويل من البداية إىل النهاية رقمي

حلول اإليداع، بما في ذلك حسابات االدخار والودائع ألجل والودائع المهيكلة. 	

ا، مع ميزات الوالء  	
ً
مجموعة كاملة من منتجات البطاقات، بما في ذلك بطاقات السحب واالئتمان والبطاقات المدفوعة مسبق

لجذب العمالء واالحتفاظ بهم، باإلضافة إىل الفئات التي تلبي جميع فئات العمالء التي يخدمها المصرف. وتم تصميم منتجات 

البطاقات لتلبية احتياجات العمالء وتشمل بطاقات الراجحي االئتمانية التي تستفيد من برنامج مكافأة، وهي بطاقة ائتمان 

ترافيل بلس، وهي البطاقة الوحيدة متعددة العمالت المتوفرة في السوق السعودي والتي تقدم للعمالء أسعار صرف عمالت 

أجنبية تنافسية باإلضافة إىل مزايا السفر ونمط الحياة للمساعدة في السفر إىل خارج المملكة. توفر بطاقة االسترداد النقدي 

الرقمي للعمالء استرداد نقدي يصل إىل نسبة ١%. في جميع المعامالت التي تتم باستخدام البطاقة - تتيح للعمالء الوصول إىل 

.Apple Pay البطاقة عىل الفور من خالل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمصرف ويمكن تنزيلها عىل

التمويل السكني، والذي يقدم من خالل متخصصين في الرهن العقاري بفروع المصرف والقنوات البديلة. يتم تقديم مجموعة  	

كاملة من حلول المنتجات، والتي تشمل التمويل، وإصدار األسهم، والمسكن متعدد األسر، والمشاريع شبه المكتملة، وتمويل 

مع  المصرف  يتعاون  كما  التمويل(.  )إعادة  التمويل  إعادة  وتمويل  األرض"،  "قرض  وتمويل  الخارطة،  عىل  والتمويل  البناء، 

صندوق التنمية العقارية في المملكة ووزارة اإلسكان كجزء من برنامج اإلسكان. يهدف المصرف إىل زيادة حصته في السوق 

في التمويل العقاري من خالل التركيز عىل تخطيط الرهن العقاري الذي يركز عىل العمالء )والذي يتضمن توجيه العمالء من 

خالل عملية الرهن العقاري واإلقراض( والشراكات مع سماسرة العقارات والمطورين.
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 عىل طلب العميل، بشراء سيارة من اختيار  	
ً
تمويل السيارات لألفراد الذين يشترون سيارات. يتضمن ذلك قيام المصرف، بناء

العميل وتأجيرها للعميل لمدة أقصاها خمس سنوات. لدى المصرف ممثلين في صاالت عرض جميع تجار السيارات الرائدين 

في المملكة العربية السعودية، ويعمل بشكل تعاوني مع تجار السيارات في مبادرات تسويقية مشتركة.

١٠٠ مليون ريال  يبلغ حجم مبيعاتها  )وهي شركات  الصغر  الصغيرة والمتناهية  التجارية  المصرف خدمات مصرفية لألعمال  يقدم 

سعودي في السنة(. يتم تقديم هؤالء العمالء من خالل قنوات مبيعات مختلفة توفر مجموعة كاملة من المنتجات، بما في ذلك 

الحسابات الجارية، والخدمات المصرفية الرقمية وخيارات التمويل من خالل نقاط البيع، والرهن العقاري للشراء لتأجير، والتجارة 

اإللكترونية، ومنتجات األسطول والبطاقات )بما في ذلك بطاقات السحب واالئتمان والشحن(.

الخدمات المصرفية الخاصة

يتألف عمالء المصرف األثرياء من العمالء بمتوسط رصيد لدى المصرف ال يقل عن ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي أو براتب ال يقل عن ٢٠,٠٠٠ 

ريال سعودي أو أكثر في الشهر.

المستوى  عىل  األثرياء.  برنامج  في  وضعهم  عىل  تعتمد  التي  المزايا  من  مجموعة  عىل  الحصول  األثرياء  المصرف  لعمالء  يحق 

األخرى  المزايا  تشمل  المصرف.  فروع  شبكة  عبر  لألثرياء  مركز   ٣٠٠ من  أكثر  في  األولوية  ذات  الخدمات  هذه  تشمل  األساسي، 

المطارات  المصرفية ومزايا بطاقات االئتمان والوصول إىل صاالت كبار الشخصيات في  الرسوم  الخصومات من  أو  اإلعفاءات 

والعروض والخصومات الحصرية وزيادة حدود التحويالت النقدية والسحب اليومية، كما يستفيد العمالء عىل مستوى االلماس من 

مديري العالقات المخصصين، والوصول إىل خدمات الكونسيرج والمساعدة في حاالت الطوارئ في جميع أنحاء العالم، وحدود 

القطاع  المصرف من  االلماسي، يستفيد عمالء  المصرف  لعمالء  المقدمة  المزايا  إىل  باإلضافة  اليومية.  النقدية  للتحويالت  أعىل 

ا من المراكز المصرفية الخاصة، وبطاقات االئتمان المجانية ألنفسهم وألسرهم، وأعىل حدود تحويل يومية باإلضافة 
ً
الخاص أيض

إىل مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة والخدمات.

والصناديق  التكافلي  والتأمين  االئتمان  بطاقات  واألثرياء  الخاصة  المصرفية  الخدمات  عمالء  تستهدف  التي  المنتجات  تشمل 

المصرفية  الخدمات  عمالء  ويستفيد  الحكومي.  االستثمار  وفرص  السيارات  وتأجير  السكني  العقاري  الرهن  وتمويل  المشتركة 

الخاصة من منتجات وخدمات إدارة الثروات. وفي حالة عمالء الخدمات المصرفية الخاصة واألثرياء االلماسي، يتم توفير المنتجات 

والخدمات من قبل مدير عالقات مخصص، والذي يلبي احتياجات العمالء المصرفية الشخصية واالستثمارية بشكل عام.

لبيع منتجات المجموعة األخرى، ال سيما منتجات  الخاصة  القوية مع عمالء الخدمات المصرفية  كما يستخدم المصرف عالقاته 

الثروات العمالء بمجموعة من الخدمات مثل التخطيط المالي  المالية، يزود مديرو  الراجحي  المالية. من خالل  الخزينة والراجحي 

واالستشارة االستثمارية وتخصيص األصول وإدارة المحافظ الشاملة والتخطيط للتقاعد.

االدخار والحماية

تقدم أعمال األفراد أربع مجموعات من االدخار والحماية من خالل تكافل الراجحي، وهي شركة تأمين مدرجة يمتلك المصرف فيها 

نسبة ٣٥% من حصتها. وتوفر الخطط طريقة الستثمار مساهمات منتظمة بطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة بمبالغ تتراوح 

ًا، بمبالغ محمية تتراوح من ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي إىل ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.  ًا إىل ٣,٠٠٠ ريال سعودي شهري من ٣٠٠ ريال سعودي شهري

تتم إدارة األموال المستثمرة من قبل مديري صناديق محترفين، وفي حالة الوفاة أو العجز، يتلقى العميل قيمة الخطة الحالية أو 

المبلغ المحمي، أيهما أعىل.
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الشركات

نبذة

خدمات  تغطي  التي  الشركات  مصرفية  الحلول  من  واسعة  مجموعة  تقديم  عىل  المصرف  في  الشركات  مصرفية  أعمال  تركز 

الحسابات والتمويل وإدارة النقد والتمويل التجاري وحلول الدفع الرقمية وخدمات الخزينة للشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن ٤٠ 

مليون ريال سعودي. تخدم أكثر من ٥٠٧,٠٠٠ عميل ولديها خامس أكبر محفظة لتمويل الشركات في المملكة العربية السعودية كما 

في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، بحصة سوقية تبلغ ١٠.٣% بناء عىل القوائم المالية المنشورة للبنوك السعودية.

وشكلت مصرفية الشركات في المصرف نسبة ١٣.٣% من إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة ونسبة ١١.١% من دخلها قبل الزكاة في 

الستة أشهر المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م. وتشمل األعمال التجارية للمصرف فئات العمالء التالية: الشركات الكبيرة والشركات 

المتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات والحكومة مدعومة بثالث وحدات منتجات: )١( وحدة 

المعامالت المصرفية العالمية التي تغطي )أ( إدارة النقد )ب( المدفوعات الرقمية و)٣( بطاقات الشركات و)٢( التمويل التجاري و)٣( 

التمويل المهيكل الذي يقدم االستشارات والقروض المشتركة مع البنوك األخرى ودعم المعامالت.

يتم دعم فئات العمالء ومجاالت المنتجات هذه من خالل وحدة تغطية وإستراتيجية تكون مسؤولة عن تطوير اإلستراتيجية وتنفيذ 

ا في إسناد المحفظة وإدارة األداء. يتم دعم أعمال 
ً
اإلستراتيجية وإدارة المشاريع والمكتب األوسط ووظائف التحليالت وتساعد أيض

ا من قبل وحدة العمليات في إطار وظيفة الخدمات المشتركة، والتي تشمل جميع الوظائف التشغيلية في جميع 
ً
الشركات أيض

أنحاء المصرف التي تقدم خدمة العمالء والدعم لجميع المجاالت داخل أعمال الشركة.

القطاعات ولديها ثالثة مراكز حلول أعمال مخصصة في  ٥٠٧,٠٠٠ عميل في مختلف  الشركات المصرفية ألكثر من  تقدم خدمات 

الرياض وجدة والدمام، والتي تعمل كمراكز عالمية تخدم احتياجات العمالء من الشركات عبر المنتجات والخدمات. باإلضافة إىل 

ًا للشركات في فروع األفراد المحددة لتوسيع تغطية الشركة وتوزيعها. وتتمثل الخطة في توسيع ذلك إىل  ذلك، تم إنشاء ٨٦ مكتب

لمصرفية  النسبي  المركز  إىل  بالنظر  السعودية.  العربية  المملكة  أنحاء  الشركات في جميع  العمالء من  لخدمة  موقع   ١٠٠ أكثر من 

ًا لتوسيع   كبير
ً
الشركات في السوق والمشهد الحالي للسوق المدعوم بمبادرات حكومية مختلفة، يعتقد المصرف أن لديه مجاال

أعماله المؤسسية.

الطموح،  هذا  لدفع  السعودية.  العربية  المملكة  في  للتجارة"  مصرف  "أفضل  يكون  أن  إىل  للمصرف  الشركات  مصرفية  تهدف 

تعتزم أعمال الشركات زيادة حصتها في سوق األصول مع التركيز عىل توسيع قاعدة عمالئها. باإلضافة إىل ذلك، تهدف مصرفية 

الشركات إىل زيادة التزاماتها ودخل الرسوم والبيع العابر مع الحفاظ عىل متوسط تكلفة مخاطر السوق أقل من المتوسط. تعتزم 

مصرفية الشركات توسيع قاعدة عمالئها من خالل االستفادة من قوة المصرف في الخدمات المصرفية لألفراد، وإمكان، ونيوليب، 

ووالء العمالء وحجم ميزانيتها العمومية لتنويع قاعدة عمالئها وتقليل تكلفة المخاطر. وستستمر أعمال الشركات في التركيز عىل 

بناء محفظة متوازنة عبر قطاعات العمالء وتحسين العائدات من خالل التركيز عىل المنتجات المهيكلة، وتعزيز الحلول المصرفية 

العالمية للمعامالت، وإعادة وضع التمويل التجاري، والبناء عىل نموذج التغطية الخاص بها من منظور العالقة والمنتج.

الشركات الكبرى والتمويل المهيكل

تغطي الشركات الكبيرة عمالء خدمات األعمال التي تحقق مبيعات تبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي وما فوق. ويخدم المصرف هؤالء 

العمل  ويقدم  واحد".  واحد مصرف  "عميل  نهج  عالقات متخصصين عن طريق  مديري  الكبيرة من خالل  الشركات  من  العمالء 

مجموعة واسعة من الحلول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، والمصممة خصيًصا لتناسب احتياجات ومتطلبات العميل.
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يتم دعم فريق الشركات الكبيرة من قبل وحدة التمويل المهيكل التي تقدم هياكل معامالت تمويلية متخصصة مصممة خصيًصا 

لتلبية احتياجات العمالء. تقدم وحدة التمويل المهيكل أعمال تقديم المشورة والترتيب واالكتتاب من خالل االستفادة من عالقات 

العمالء القوية والعمل بشكل وثيق مع الراجحي المالية. تنشط وحدة التمويل المهيكل في تمويل المشاريع المحلية، والمشاركة 

في المشاريع التي ترعاها الحكومة في قطاعات النفط والبتروكيماويات والطاقة والتعدين والمياه. كما أنها تتوىل تمويل العقارات 

التجارية وتمويل االستحواذ ويقود ويرتب بنشاط معامالت التمويل في المملكة العربية السعودية مع البنوك األخرى.

الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة 

ريال  مليون  و٥٠٠  ريال سعودي  مليون   ٢٠٠ بين  تتراوح  مبيعات  تحقق  والتي  األعمال  المتوسطة عمالء خدمات  الشركات  تغطي 

الخزينة.  وخدمات  الدفع  وحلول  التجاري  والتمويل  النقد  وإدارة  التمويل  تغطي  شاملة  منتجات  مجموعة  العمل  يقدم  سعودي. 

باإلضافة إىل ذلك، تقدم الشركة المنتجات المهيكلة نقاط البيع وتمويل األسطول لتلبية احتياجات العمالء المتخصصة. يخدم العمل 

عمالئه من خالل مديري عالقات متخصصين يعملون كنقطة اتصال واحدة لجميع المنتجات والخدمات عبر المصرف.

تغطي أعمال تغطية الشركات الصغيرة والمتوسطة عمالء الذين يحققون مبيعات تتراوح بين ٤٠ مليون ريال سعودي و٢٠٠ مليون 

إنه  المتوسطة والصغيرة.  ريال سعودي. يقدم العمل مجموعة واسعة من منتجات بسيطة المصممة خصيًصا لعمالء الشركات 

عىل  التركيز  مع  والبرنامج  األحكام  عىل  القائم  اإلقراض  من  ًا  مزيج يقدمون  مخصصين  عالقات  مديري  خالل  من  العمالء  يخدم 

المنتجات المهيكلة التي تغطي نقاط البيع وتمويل األسطول والبرامج العقارية )إيراد(. 

تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت( وتشارك في العديد من البرامج 

الحكومية التي تدعمها البنك المركزي السعودي بما في ذلك برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يركز عىل 

خلق الفرص وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. يتطلع المصرف إىل أن يكون المصرف 

المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وهو مستمر في بناء وتنفيذ مبادرات استراتيجية لتحقيق 

هذا الطموح.

األعمال المصرفية للمؤسسات والحكومة )برامج تحقيق رؤية 2٠٣٠(

والخدمات  األساسية  الحساب  خدمات  وتوفر  المقترضة  غير  االحتياجات  ذوي  العمالء  للمؤسسات  المصرفية  األعمال  تغطي 

أكثر من  حاليا  المصرف  يخدم  التجاري.  التمويل  االئتمان ومتطلبات  القائم عىل  غير  النقد  تركز عىل  التي  للمعامالت  المصرفية 

٥٠٢,٠٠٠ عميل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يركز العمل بشكل أساسي عىل جذب الودائع من هؤالء العمالء لتمويل 

طموح نمو أعمال الشركات.

تخدم األعمال الحكومية الحكومة والجهات شبه الحكومية باإلضافة إىل وجود فريق متخصص يعمل مع مختلف الوزارات لدعم 

األعمال   ٢٠٣٠ رؤية  تحقيق  في  للمساهمة  الحكومية  والبرامج  الصناديق  مختلف  مع  شراكات  إقامة  خالل  من   ٢٠٣٠ رؤية  خطط 

العامة  االستثمارات  لصندوق  الدفع  وحلول  المصرفية  الحلول  لتقديم  العامة  االستثمارات  مع صندوق  ولديها شراكة  الحكومية 

ا. كما تعمل األعمال الحكومية بشكل وثيق مع الوزارات الحكومية والصناديق الحكومية 
ً
وشركاتها التابعة والشركات المنشأة حديث

األخرى مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية السياحية وصندوق التنمية الزراعية.
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المعامالت المصرفية العالمية وتمويل التجارة

توفر المعامالت المصرفية العالمية دعمًا للمنتجات والحلول للعمالء من خالل وحدات إدارة النقد والمدفوعات الرقمية وبطاقات 

الشركات. ويوفر منتجات وخدمات مصممة خصيًصا تغطي المدفوعات والتحصيالت وحلول االتصال لتلبية احتياجات ومتطلبات 

ا في سوق منتجات بطاقات الرواتب والرواتب، حيث يخدم أكثر من ٤.٥ 
ً
العمل الشاملة عبر قطاعات العمالء. يعتبر المصرف رائد

مليون موظف في معالجة كشوف المرتبات الخاصة بهم. تعمل المعامالت المصرفية العالمية عىل زيادة تعزيز االقتراح المتعلق 

بحسابات األعمال التجارية والحسابات االفتراضية وحسابات الضمان وإدارة سيولة الشركات لتلبية االحتياجات الناشئة لعمالئها. 

يتمتع المصرف بحصة سوقية رائدة في محطات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية مع ٤٠٤.١٧٣ محطة وحصة سوقية تبلغ 

نسبة ٣٣.٧%. حسب إحصاءات البنك المركزي السعودي الشهرية )المصدر: النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي 

- يونيو ٢٠٢٢(. وقد قام المصرف بمعالجة أكثر من ٦٤ مليون معاملة تجارة إلكترونية ويركز عىل توسيع الحصة السوقية لمعامالت 

المعامالت  الشهرية. تعمل  السعودي  المركزي  البنك  ا إلحصائيات 
ً
البالغ نسبة ٢٦% وفق الحالي  اإللكترونية من مستواها  التجارة 

الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  من  لعمالئها  المدفوعات  احتياجات  لتلبية  الشركة،  بطاقة  حل  إطالق  عىل  العالمية  المصرفية 

والمتوسطة. حيث سيتم تقديم متغيرات متعددة للبطاقات تغطي نفقات األعمال والسفر، وذلك لتسهيل الحجز عبر اإلنترنت، 

وإدارة مدفوعات الموردين بكفاءة ودعم العمالء ببيانات محسنة لمساعدتهم عىل إدارة أعمالهم بشكل أفضل.

تخدم أعمال التمويل التجاري المتطلبات التجارية المهيكلة والعادية لعمالء المصرف من الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة. 

ا 
ً
يغطي تمويل التجارة المبيعات التجارية وتطوير المنتجات والخدمات التجارية. يهدف المصرف إىل إعادة وضعه باعتباره "مصرف

ا للحلول التجارية واالستشارات من خالل تعزيز قدراته وتعزيز تغلغله الرقمي، وتحسين الوقت المستغرق 
ً
ا رائد

ً
ً" ومزود ًا مفضال تجاري

من خالل تجديد العمليات. يعمل التمويل التجاري عىل تعزيز عروض منتجاتها وخدماتها للتركيز عىل التجارة المهيكلة بما في ذلك 

المستوردين والمصدرين ولتلبية احتياجات العمالء عبر مشهد الشركات سريع التطور.

الخزينة

نبذة

تركز أعمال الخزينة في المصرف عىل:

إدارة سيولة المصرف والتأكد من أن المصرف قادر عىل الوفاء بالتزاماته المالية في جميع األوقات. ويشمل ذلك اإلشراف عىل  	

جميع مصادر التمويل قصيرة األجل، والتسعير، وإدارة جميع التمويالت قصيرة األجل وطويلة األجل التي يقدمها المصرف، 

ومراقبة سيولة المجموعة والتأكد من امتثالها للنسب التنظيمية.

ا لألصول، وتحسين الميزانية العمومية، وخبرة  	
ً
ًا فائق إدارة محفظة استثمارات المصرف. من خالل القيام بذلك، فإنه يوفر توزيع

الطبيعية، وتعزيز  الربح غير  العمومية للمصرف من تحركات معدالت  الميزانية  المباشر، ويسعى إىل حماية  إدارة االستثمار 

العائدات/الدخل، والمساهمة في الحفاظ عىل تغطية سيولة كافية ضمن حدود مخاطر محددة.

"تحويل  التابعة وفروعه الخارجية وأعمال تحويالت  كما تدير أعمال الخزينة محفظة المتاجرة في المصرف والتي أنشأتها شركاته 

الراجحي" التي تلبي احتياجات سوق العمل الوافد الكبير في المملكة العربية السعودية.

وشكلت أعمال الخزينة في المصرف نسبة ٣٤.٢% من إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة ونسبة ٥٠.٢% من دخلها قبل الزكاة في 

الستة أشهر المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.
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ا التي وضعتها لجنة األصول والخصوم )" لجنة 
ً
ا للحدود المحددة مسبق

ً
تدير الخزينة عمليات السيولة والتمويل في المصرف وفق

األصول والخصوم "( فيما يتعلق بصافي التدفقات الخارجة، وسيناريوهات الضغط، والتدفقات النقدية المتوقعة، ونسب السيولة 

التنظيمية. يتم تحليل استقرار وسلوك قاعدة ودائع المصرف باستخدام البيانات التاريخية والمحاكاة وتحليل الفاصل اإلحصائي. 

وتناقش لجنة األصول والخصوم نتائج هذه التحليالت وحدود تمويل المصرف وقضايا التمويل المحتملة وتاريخ التسعير وآلياتها. 

يتم إبالغ لجنة األصول والخصوم بأي تغييرات تطرأ عىل إستراتيجية التسعير والبيئة.

باإلضافة إىل أنه يتم توظيف السيولة الزائدة للمصرف في المحافظ االستثمارية بشكل أساسي في األصول السائلة عالية الجودة 

وفي فئات األصول األخرى بما يتماشى مع تقبل المخاطر بشكل عام بهدف تحقيق العائد المستهدف المعدل حسب المخاطر 

مع االمتثال لمتطلبات إدارة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة المصرف )" مجلس اإلدارة "(. يراقب المصرف المحافظ 

 " قسم  مراجعة  الرجاء  المصرف،  تمويل  تفاصيل  عىل  للحصول  المخاطر.  حدود  بقائها ضمن  من  للتأكد  كثب  عن  االستثمارية 

المراجعة المالية - السيولة والتمويل - التمويل ".

لدى الخزينة هيكل محدد، يتضمن إدارة مخاطر متطورة وأدوات قياس مثل أنظمة ميوريكس وموديز، التي تدمج معلومات الحد 

من مخاطر االئتمان والسعر والسيولة وإدارة البيانات في الوقت الفعلي عبر جميع أنواع األدوات، وبالتالي تمكن مديري مخاطر 

الخزينة لممارسة الرقابة والسيطرة في الوقت الفعلي عىل االئتمان ومخاطر السوق.

الحلول والتسعير وتنفيذ  العمولة وتقديم  بتحليل تعرضهم ألسعار  الخزينة  العمالء، يقوم فريق مبيعات وتداول   عىل طلب 
ً
وبناء

المنتجات المشتقة بمعدل العمولة. باإلضافة إىل أن الفريق يوفر للعمالء الحلول والتسعير وتنفيذ المنتجات البسيطة، بما في ذلك 

المعامالت الفورية والمبادلة واآلجلة، ويدير جميع مخاطر السوق المرتبطة بالمعامالت.

كما تقدم الخزينة منتجات مهيكلة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لقاعدة عمالء المصرف. يتم التحوط من أي مخاطر قد يتعرض 

لها المصرف فيما يتعلق بتقديم هذه المنتجات من خالل األطراف المقابلة بين البنوك.

تدير  وهي  صارمة.  بضوابط  مصحوبة  وفعالة  مربحة  بطريقة  األجنبي  الصرف  مجال  في  أعمالها  تنفيذ  إىل  ا 
ً
أيض الخزينة  تهدف 

الذهب  تقدم  العمالء. كما  لتلبية طلبات  الكافية  النقدية  األوراق  توفر  التأكد من  األجنبية من خالل  للعمالت  المصرف  تعرضات 

المادي والورقي لقاعدة عمالئها.

الشركة المصرفية التابعة في ماليزيا الفروع في األردن والكويت

الخزينة مسؤولة عن الشركة المصرفية المملوكة بالكامل للمصرف في ماليزيا وفروعها في األردن والكويت. تم تخليص شركة 

الراجحي المحدودة - ماليزيا )" الراجحي ماليزيا"( أدناه تحت عنوان "- الشركات التابعة والزميلة الرئيسية ".

تحويل الراجحي

ًا من تاريخ ٣٠ يونيو  الوافد الكبير في المملكة العربية السعودية. اعتبار الراجحي احتياجات التحويالت لسوق العمل  تخدم تحويل 

ا لإلحصاءات الشهرية للبنك المركزي السعودي، حصة سوقية 
ً
٢٠٢٢م، كان لدى المصرف ١٩٩ مركز تحويل الراجحي، والذي يمثل، وفق

تبلغ نسبة ٣٠.٢% من مراكز الحواالت في المملكة العربية السعودية. تعتبر هذه مراكز التحويل قناة حيوية للمصرف يمكن من خاللها 

للعمالء، وخاصة العمالة الوافدة، تحويل األموال إىل أكثر من ٢٠٠ دولة، وبالتالي توفير الخدمات المالية لفئة غير مخدومة في السابق.
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خدمات االستثمار والوساطة

المالية وتمثل نسبة ٣.٩% من إجمالي الدخل التشغيلي  الراجحي  تتألف خدمات االستثمار والوساطة في المصرف من أنشطة 

للمجموعة ونسبة ٤.٣% من دخلها قبل الزكاة في الستة أشهر المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.

تأسست الراجحي المالية في عام ٢٠٠٨ م، وهي شركة خدمات مالية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية عبر 

الوساطة وإدارة األصول والثروات والخدمات المصرفية االستثمارية. الراجحي المالية مرخصة من الهيئة للقيام بالتعامل، بصفتها 

، باإلضافة إىل خدمات االكتتاب واإلدارة والترتيب وتقديم االستشارة والحفظ فيما يتعلق باألوراق المالية.
ً
 ووكيال

ً
أصيال

الوساطة

المؤسسات  من  للمستثمرين  خدماتها  تقدم  أنها  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  في  وساطة  أكبر شركة  هي  المالية  الراجحي 

ًا من تاريخ ٣١ ديسمبر   عىل تقارير نشاط تداول، اعتبار
ً
والشركات واألفراد ذوي المالءة المالية العالية والمستثمرين المحترفين. بناء

أقرب  يمتلك  حيث  التوالي،  عىل  و٢٢.٣%   %١٩.٤ نسبة  نمو  الموازية  والسوق  تداول  في  الوساطة  سوق  حصص  بلغت  ٢٠٢١م، 

المنافسين حصة سوقية تبلغ نسبة ١٥.٢% و١٩.٤% عىل التوالي.

إدارة األصول والثروات

تقدم الراجحي المالية مجموعة من الحلول االستثمارية عبر جميع فئات األصول الرئيسية بما في ذلك األسهم والعقارات وسوق 

المال والدخل الثابت واألصول المتعددة. حصلت الراجحي المالية عىل لقب "أفضل مدير لألسهم للعام في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا" في حفل توزيع جوائز المستثمر العالمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا للعام٢٠٢٠ م. باإلضافة إىل ذلك، تم 

تكريم صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول باعتباره  “أفضل صندوق ألكثر من ٥ سنوات” في فئة األصول المختلطة المحافظ 

األخرى، من قبل جوائز ريفينيتيف ليبر للصندوق السعودي لعام ٢٠٢٠ م. في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، وبلغت أصول عمالء الراجحي 

 عىل 
ً
المالية المدارة ٥٥.٠ مليار ريال سعودي، مما جعل الراجحي المالية رابع أكبر مدير لألصول في المملكة العربية السعودية بناء

المعلومات المتاحة للجمهور.

في مجال العقارات، تعد الراجحي المالية واحدة من أكبر شركات إدارة األصول العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ 

إجمالي أصولها أكثر من ٢.٢ مليار ريال سعودي )بما في ذلك أصول صندوق الراجحي ريت واألصول الخاصة(.

الخدمات المصرفية االستثمارية

المصرفية  والخدمات  الحلول  من  شاملة  مجموعة  المصرف  لعمالء  المالية  الراجحي  في  االستثمارية  المصرفية  األعمال  تقدم 

االستثمارية، بما في ذلك: أسواق رأس المال )مثل االكتتابات األولية، وقضايا الحقوق والطرح الخاص(، وأسواق رأس المال للديون، 

وعمليات الدمج واالستحواذ وخدمات استشارية للديون.

الشركات التابعة الرئيسية

باإلضافة إىل الراجحي المالية، لدى المصرف عدد من الشركات التابعة الرئيسية، بما في ذلك:
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الراجحي ماليزيا

الراجحي ماليزيا هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمصرف. وهو مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية 

ًا في جميع أنحاء ماليزيا. الماليزي لعام ٢٠١٣ وهو مؤسس ومقره في ماليزيا. يعمل الراجحي ماليزيا منذ ١٤ عامًا ولديه ١٦ فرع

تركز استراتيجية الراجحي ماليزيا عىل خمس ركائز رئيسية: )١( زيادة األصول ونمو التمويل، )٢( زيادة نمو الدخل غير العائد، )٣( زيادة 

الكفاءة التشغيلية بطريقة فعالة من حيث التكلفة، )٤( تنمية نشاطها الحالي وحسابات التوفير و)٥( تحسين نسبة التكلفة إىل الدخل. 

ا إىل توسيع قدراتها الرقمية في كل من 
ً
 مع إستراتيجية "مصرف المستقبل" الجديدة للمصرف، تسعى الراجحي ماليزيا أيض

ً
تماشيا

المبيعات والخدمة.

إمكان

إمكان هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمصرف، وقد تم تأسيسها في منتصف عام ٢٠٢٠ م في المملكة العربية السعودية. توفر 

إمكانات التمويل األصغر للمستهلكين، والتأجير التمويلي، وخدمات تمويل األعمال الصغيرة والمتوسطة.

تكافل الراجحي

تكافل الراجحي هي شركة تابعة مملوكة بنسبة ٣٥% للمصرف، وتقدم مجموعة من خدمات التأمين التعاوني، بما في ذلك تأمين  

المركبات والممتلكات والصحة والحوادث الشخصية والتأمين عىل المسؤولية المهنية والتأمين عىل السفر.

الرقابة الداخلية

إن اإلدارة التنفيذية للمصرف مسؤولة عن تصميم نظام رقابة داخلي مناسب وذلك تحت إشراف مجلس اإلدارة مباشرة. تم تصميم 

النظام، الذي يتماشى مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي، للتخفيف بشكل مباشر من المخاطر التي يمكن أن تعيق 

تحقيق األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية للمصرف.

وفيما يلي العناصر الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية للمصرف:

التطوير المستمر إلطار الحوكمة الذي يتم من خالله إعداد وتحديث أدوات الرقابة المناسبة عىل مستوى المصرف وتوضيح  	

أدوار ومسؤوليات مختلف المكونات، بما في ذلك مجلس اإلدارة ولجان المجلس واللجان اإلدارية األخرى.

السياسات واإلجراءات التي تحكم أنشطة أعمال المصرف والتي تخضع لمراجعة دورية للتأكد من أن أعمال المصرف تعمل  	

بشكل صحيح من أجل حماية جودة أصول المصرف.

يتم إجراء المراجعات المنتظمة حول كفاءة وكفاية نظام الرقابة الداخلية من قبل المراجع الداخلي بناًء عىل خطة سنوية معتمدة  	

من قبل لجنة المراجعة وااللتزام، باإلضافة إىل مراجعات لفعالية الرقابة الداخلية من قبل المراجعين الخارجيين والمراجعات 

اإلشرافية التي يقوم بها البنك المركزي السعودي.

تم تشكيل لجنة داخلية متخصصة في أعمال الرقابة الداخلية بالمصرف في عام ٢٠٢٠م لغرض متابعة مالحظات وعمليات إدارات  	

الرقابة كالمراجع الداخلي واالمتثال ومكافحة الغش وإدارات المخاطر المختلفة.
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يتم تنفيذ معظم عمليات المصرف من خالل أنظمة آلية تساعد في تقليل األخطاء اليدوية وتقليل فرص االحتيال. 	

الداخليين  	 المراجعين  بالمراقبة عىل أنشطة  المراجعة وااللتزام"( تقوم  )"لجنة  التابعة لمجلس اإلدارة  المراجعة وااللتزام  لجنة 

والخارجيين من أجل دعم وتعزيز استقالليتهم. تتلقى هذه اللجنة تقارير منتظمة ودورية عن عمليات المراجعة التي تتم عىل 

وظائف مختلفة داخل المصرف.

يتم إرسال تعليقات وتقارير الهيئة الشرعية إىل لجنة المراجعة وااللتزام لتعزيز االمتثال. 	

المراجعة الداخلية

استشارية  وخدمات  وموضوعية  مستقلة  ضمانات  الداخلية"(  المراجعة  )"مجموعة  للمصرف  الداخلية  المراجعة  مجموعة  تقدم 

للمساعدة في الحفاظ عىل نظام نشط وفعال للرقابة الداخلية في جميع أنحاء المصرف وشركاته التابعة وفروعه ودعم مجلس اإلدارة 

ولجنة المراجعة وااللتزام في إشرافهم عىل إطار الحوكمة والمخاطر والرقابة. يقدم رئيس المراجعة الداخلي للمجموعة تقارير وظيفية 

ًا إىل الرئيس التنفيذي. إىل لجنة المراجعة وااللتزام وإداري

لتقييم  ومنضبط  منظم  نهج  اتباع  االستراتيجية من خالل  أهدافه  تحقيق  المصرف عىل  في  الداخلية  المراجعة  تساعد مجموعة 

وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. تشمل طبيعة عمل المراجع الداخلي، عىل سبيل المثال ال الحصر، فحص 

وتقييم مدى كفاية وفعالية إطار حوكمة الشركات بالمصرف، وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية باإلضافة إىل جودة إجراءات 

المراجعة  المعلنة. تقوم مجموعة  إليهم لتحقيق أهداف المصرف وغاياته  الموكلة  التنفيذ. تحديد المسؤوليات  اإلدارة واألداء في 

ا بتقييم وتقديم التوصيات المناسبة لتحسين عملية الحوكمة.
ً
الداخلية أيض

ًا قائمًا عىل المخاطر عند إجراء تقييمات المخاطر ويضمن وضع خطط التدقيق لتغطية المخاطر  تتبع مجموعة المراجعة الداخلية نهج

 لتقييم المخاطر، في االعتبار الحاجة إىل توفير أوسع تغطية 
ً
الكبيرة التي تواجهها المجموعة. يأخذ المراجع الداخلي للمجموعة، وفقا

ممكنة للمجموعة لضمان تعزيز ثقافة األخالقيات التنظيمية والحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والرقابة وممارستها في جميع أنحاء 

ا إىل طبيعة وتعقيد عمليات المجموعة، يتم بشكل عام إعداد خطة تدقيق سنوية من قبل مجموعة 
ً
ا لذلك، واستناد

ً
المجموعة. وفق

المراجعة الداخلية، وتعتمد من قبل لجنة المراجعة وااللتزام، وهي خطة التدقيق اإلستراتيجي لمدة ثالث سنوات للفترة من عام 

٢٠٢٢ م إىل عام ٢٠٢٤ م إىل لجنة المراجعة وااللتزام في تاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٢ م وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة وااللتزام 

في نفس االجتماع. تعتبر خطة المراجعة وثيقة ديناميكية ويمكن تعديلها لتضمين أي تغييرات مهمة في ملف مخاطر المصرف أو 

أنشطة األعمال. يجب تقديم جميع التغييرات والتعديالت عىل خطة المراجع الداخلي المعتمدة إىل لجنة المراجعة وااللتزام للموافقة 

عليها.

دوري  بشكل  المخاطر  تقييم  ويتم  المصرف  في  القانونية  والكيانات  واإلدارات  األنشطة  جميع  الداخلي  المراجع  عمليات  تغطي 

لتحديد تواتر وأولوية عمليات المراجعة. كما يقومون بتقييم وتقديم التوصيات المناسبة لتحسين الحوكمة ونظام الضوابط الداخلية 

وعمليات إدارة المخاطر. يتم تتبع نتائج عمليات المراجعة، مع التوصيات التفصيلية للتحسينات، لضمان الدقة الكاملة. تتم مشاركة 

جميع المالحظات مع اإلدارة العليا ولجنة المراجعة وااللتزام ألغراض المراقبة وتتبع اإلجراءات. باإلضافة إىل ذلك، فإن لجنة الرقابة 

المهام  عن  والمساءلة  واإلجراءات،  النهائية  المواعيد  وإنفاذ  ومناقشة  مراجعة  عن  المالي، مسؤولة  المدير  يرأسها  التي  الداخلية، 

الثغرات  أو  القصور  أوجه  جميع  إلصالحها.  المجموعة  أنحاء  جميع  في  اتخاذها  يتعين  التي  لإلجراءات  واضحة  أولويات  وتحديد 

المتصاعدة عالية المخاطر في الرقابة الداخلية وغيرها من القضايا المتعلقة بمجاالت أو عمليات المخاطر الرئيسية المحددة.
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االمتثال

يعرّف المصرف مخاطر االمتثال بأنها المخاطر التي تؤدي إىل تطبيق عقوبات تنظيمية أو قانونية أو إدارية أو تؤدي إىل تكبد خسائر 

مالية خطيرة أو اإلضرار بسمعته، نتيجة عدم امتثاله للقواعد واألنظمة واللوائح التنظيمية والمعايير األخالقية المطبقة عىل أنشطتها 

المصرفية.

وظيفة االمتثال في المصرف هي مجموعة مستقلة يديرها رئيس االمتثال للمجموعة )" مجموعة االمتثال "( الذي يتم تعيينه من 

قبل مجلس اإلدارة ويقدم تقاريره مباشرة إىل الرئيس التنفيذي. تشارك مجموعة االمتثال تقارير متكررة مع لجنة المراجعة وااللتزام 

ًا  مطلوب ذلك  كان  كلما  لجانه،  أو  اإلدارة  مجلس  مع  المباشر  التواصل  بصالحية  االمتثال  مجموعة  تتمتع  اإلدارة.  لمجلس  التابعة 

بموجب مبادئ االمتثال الخاصة بالبنك المركزي السعودي.

ًا عىل مكافحة غسل  تدريب المصرف تجاه مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. كما ينظم  تدير مجموعة االمتثال مسؤوليات 

األموال وتمويل اإلرهاب داخل المصرف، ويراقب المعامالت ويبلغ عنها، ويتلقى التقارير الداخلية عن األنشطة المشبوهة، ويقدم 

البنك   عىل طلب 
ً
بناء الصلة  ذات  النظام  تنفيذ  ووكاالت  المالية  االستخبارات  وحدة  إىل  المشبوهة  األنشطة  عن  رسمية  تقارير 

المركزي السعودي.

يطبق المصرف سياسات صارمة لتحديد هوية العمالء تنطبق عىل جميع العمالء الجدد وعىل أساس مستمر للعمالء الحاليين. كما 

يستخدم المصرف مصادر موثوقة ومستقلة للتحقق من معلومات عمالئه.

يقوم المصرف بفحص عمالئه الجدد والحاليين مقابل قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك قوائم األمم المتحدة والمكتب األمريكي 

لمراقبة األصول األجنبية، وقوائم العقوبات المحلية المقدمة من البنك المركزي السعودي. يحكم برنامج االمتثال للعقوبات الخاص 

ًا لالمتثال للعقوبات لضمان  بالمصرف ويعلم جميع جوانب عمليات المصرف لضمان إجراءات رقابية قوية. ينشئ البرنامج إطار

االمتثال وإدارة المخاطر بشكل فعال، كما أنه يتناول المكونات المتعلقة بالعقوبات في سياسات وإجراءات المصرف.

ًا أو األشخاص الذين يشار إليهم عىل  في حالة االنضمام والحفاظ عىل العالقة مع األشخاص المحليين واألجانب المعرضين سياسي

أنهم مخاطر عالية، يتطلب من المصرف الحصول عىل موافقة من الرئيس التنفيذي أو مسؤول آخر مفوض.

المخاطر  وتقييم  االحتيال  وإجراءات منع  المالي من خالل سياسات  االحتيال  تجاه  المصرف  االمتثال مسؤوليات  تدير مجموعة 

والكشف عن االحتيال، والتحقيق والمقاضاة في قضايا االحتيال والهندسة االجتماعية وقضايا الرشوة والفساد وحاالت المعلومات 

الداخلية، والتحقيق في التعامل مع الحسابات الشخصية، وتحديد قنوات اإلبالغ عن المخالفات لتلقي تقارير من الموظفين والعمالء 

والموردين والجمهور فيما يتعلق باالحتيال وسوء التصرف وتنظيم حمالت توعية لمكافحة االحتيال لكل من الموظفين والعمالء.

تقنية المعلومات

يمتلك المصرف ويدير مركزين للبيانات في مختلف المناطق الحضرية في الرياض والتي تحتوي عىل معدات وأنظمة تشغيل في 

ا لمستويات الخدمة المتفق 
ً
بيئة خاضعة للسيطرة المناخية. تتم مراقبة مراكز البيانات باستمرار لضمان توافر الخدمة وتقديمها وفق

عليها للمصرف.

يقوم المصرف باستمرار بمراقبة وتحديث منصة التقنية ومراكز البيانات الخاصة به. عىل سبيل المثال، في عام ٢٠٢٠ م، تم تسليم 

عدد من مشاريع تقنية المعلومات االستراتيجية بنجاح بما في ذلك االنتقال إىل أحدث مركز بيانات من المستوى الرابع وتنفيذ 

المرحلة األوىل من مشروع استبدال الخدمات المصرفية األساسية.
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أطلق المصرف مبادرة التحول الرقمي الشاملة في عام ٢٠١٨ م، وكجزء من هذه المبادرة واستراتيجية "مصرف المستقبل" الجديدة، 

يواصل المصرف التركيز عىل المحاور األربعة األساسية الستراتيجيته الرقمية، وهي:

توسيع القنوات والتنسيقات الذكية. 	

تعزيز رحالت العمالء. 	

ترحيل العمالء إىل قنوات الخدمة الذاتية. 	

تقديم ابتكارات من حيث المدفوعات. 	

أثناء  الراحة واإلرسال  البيانات في  المثال، يقوم المصرف بتشفير  البيانات. عىل سبيل  يركز المصرف بشكل خاص عىل حماية 

تنظيم حركة مرور البيانات باستخدام طبقات متعددة من الضوابط بما في ذلك جدران الحماية لمنع انتهاكات النظام. يستخدم 

ضوابط مخصصة ضد األنشطة الضارة، ويتم إجراء القرصنة األخالقية عىل جميع تطبيقات األعمال الجديدة المستندة إىل اإلنترنت 

وللتغييرات الالحقة. يتم دعم البنية التحتية لتقنية المعلومات في المصرف من خالل مراكز البيانات الخاصة به. باإلضافة إىل ذلك، 

قام المصرف ببناء عمليات قطع التكرار والحماية والتعافي في البنية التحتية األساسية لتقنية المعلومات باستخدام مرافق النسخ 

االحتياطي والنسخ االحتياطي التلقائي.

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

تجري المجموعة معامالت مع الشركات الزميلة والصناديق المشتركة وكذلك مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين واإلدارة 

للحدود  العالقة  األطراف ذوي  التعامالت مع  العادية. تخضع  األعمال  كبيرة في سياق  فيها مصلحة  لديهم  التي  والشركات  العليا 

المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي ويتم إجراؤها عىل أسس تجارية بحتة.

٢٠١٩م٢٠٢٠م٢٠٢١م

) ماليين ريال سعودي (

أطراف ذات عالقة

أعضاء مجلس اإلدارة

١٧٢.٤٥٩.٣٦٧.٧متاجرة

٣٧٦.٤٢٤٢.٣٣٢٠.١الحسابات الجارية

الشركات والمؤسسات التي يكفلها أعضاء مجلس اإلدارة

١٢,١٢٧.٢١٠,٢٢٢.٩٧,٢٤٤.٢متاجرة

٤,٦٦٤.٢٣,٦٦٤.١٨٧٧.٢المطلوبات الطارئة *

شركة مساعدة

١١٦.٠٣٢١.٥١٤٢.٢االشتراكات المستحقة الدفع

٣٣٢.٢١٦٩.٤١٩٤.٣الذمم المدينة مقابل المطالبات

٢٥٣.٣١٨٨.٣٣٣٢.٧أرصدة بنكية

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إىل اإليضاح رقم ٣٠ في كل من القوائم المالية السنوية الموحدة وأحدث تقرير سنوي للمصرف 

https://www.alrajhibank.com.sa/-/media/Project/AlrajhiPWS/Shared/Home/about-alrajhi-bank/Investor_عىل

Relation/Annual-Reports/Annual-Report-2021.pdf. كما في تاريخ نشرة اإلصدار وكما هو مفصح عنه ال يوجد لدى المصرف 
أي تعامالت جوهرية مع األطراف ذوي العالقة أخرى.
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إدارة المخاطر

حوكمة المخاطر

يتبنى المصرف مبادئ الحوكمة السليمة إلدارة المخاطر، وهي مسؤولية مشتركة عبر المصرف. تتحمل مجموعة االئتمان والمخاطر 

عن  واإلبالغ  ومراقبة  وقياس  المخاطر  إدارة  عمل  إطار  تنفيذ  بتسهيل  تتعلق  أساسية  والمخاطر"( مسؤولية  االئتمان  )"مجموعة 
المخاطر الرئيسية للمصرف. تقدم مجموعة المخاطر واالئتمان االستشارة المهنية في جميع المجاالت الوظيفية وهي جزء ال يتجزأ 

من عمليات المصرف وثقافته.

 عن تحديد وإدارة المخاطر من ضمن مسؤولياتهم.
ً
تتطلب ثقافة المخاطر في المصرف أن تكون كل وحدة عمل وكل موظف مسؤوال

المخاطر  إدارة  الحوكمة إىل مستويين: لجان عىل مستوى اإلدارة ولجان عىل مستوى مجلس اإلدارة. وتقوم لجنة  ينقسم هيكل 

)"لجنة إدارة المخاطر"(، التي يضم أعضاؤها رؤساء جميع أقسام األعمال، بما في ذلك المخاطر والموارد البشرية واالمتثال ويرأسها 
الرئيس التنفيذي، وتقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة مجاالت واستثناءات مخاطر المؤسسة الرئيسية عىل أساس دوري. عىل مستوى 

مجلس اإلدارة، يقوم المجلس بدوره في اإلشراف عىل أداء المصرف بما يتماشى مع قابليته للمخاطر من خالل لجنة إدارة المخاطر 

التابعة لمجلس اإلدارة.

المخاطر. وتتم مناقشة  للتخفيف من تلك  العمل  الرئيسية للمصرف عىل أساس سنوي ويتم تطوير خطط  المخاطر  يتم تحديد 

المخاطر  إدارة  المخاطر ويتم تقديمها إىل لجنة  إدارة  الخاصة بها في اجتماعات لجنة  التخفيف  الرئيسية وخطط  المخاطر  تحديد 

والمجلس عىل أساس مستمر. وتتم مراجعة خطط التخفيف بانتظام ومراقبة تنفيذ خطط العمل.

أهداف إدارة المخاطر

تتمثل األهداف الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر بالمصرف في: 	

تفعيل سياسات إدارة مخاطر المصرف من خالل وضع األنظمة والعمليات واإلجراءات المطلوبة. 	

المساعدة في القرارات المتعلقة بقبول ونقل وتخفيف وتقليل المخاطر والتوصية بطرق للقيام بذلك. 	

تقييم بيان المخاطر مقابل تقبل المخاطر المعتمد عىل أساس مستمر. 	

تقدير الخسائر المحتملة التي يمكن أن تنشأ من التعرض للمخاطر المفترضة. 	

ا للمتطلبات التنظيمية. 	
ً
إجراء اختبار الضغط بشكل دوري وفق

التأكد من أن المصرف لديه احتياطيات كافية لرأس المال والسيولة لمواجهة الخسائر غير المتوقعة والوفاء بالتزاماته التعاقدية. 	

دمج ممارسات إدارة المخاطر بالمصرف مع تطوير اإلستراتيجية وتنفيذها. 	

إضفاء الطابع المؤسسي عىل ثقافة المخاطر القوية داخل المصرف بما في ذلك تطبيق إجراءات تنفيذ المخاطر. 	
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منهجية إدارة المخاطر

تعمل إدارة المخاطر بالمصرف ضمن اإلطار التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي السعودي. حيث يتم تقديم تقرير التقييم الداخلي 

األساسية  والضوابط  المخاطر،  إدارة  ونهج  للمخاطر،  المصرف  تقبل  مدى  يوضح  والذي  بالمصرف،  الخاص  المال  رأس  لكفاية 

للمخاطر، إىل البنك المركزي السعودي عىل أساس سنوي بعد مراجعتها من قبل لجنة إدارة المخاطر المالية والحصول عىل موافقة 

مجلس اإلدارة . 

السيولة  كفاية  لتقييم  المصرف  بشأن خطة  اإلدارة  إىل مجلس  توصيات  وتقديم  بمراجعة  المالية  المخاطر  إدارة  لجنة  تقوم  كما 

ا إىل البنك المركزي السعودي عىل أساس سنوي.
ً
الداخلية )" خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية"(، والتي يتم تقديمها أيض

وتأثيرها  المحتملة  للمخاطر  الدقيق  التحديد  وواقعية من خالل  بحكمة  المخاطر  بإدارة  يقوم  أن  ًا، يجب  رابح المصرف  لكي يظل 

المصرف  تقبل  مدى  من  اشتقاقها  يتم  والتي  للمخاطر،  حدود  وضع  العملية  هذه  وتتضمن  للمصرف.  القيمة  خلق  عملية  عىل 

للمخاطر. حيث لدى المصرف سياسات وإجراءات تساعد عىل تحديد وتحليل المخاطر ذات الصلة، وإدارة رأس ماله بفعالية، وتزويد 

المساهمين بعائدات مستدامة.

عبر عملياته.  للمخاطر  المصرف  إدارة  دور حاسم في  المخاطر، هو  إدارة  رئيس  يرأسها  التي  والمخاطر  االئتمان  دور مجموعة  إن 

حيث أن المجموعة تعمل ضمن إطار عمل المخاطر والسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وتشمل صالحياته إدارة مخاطر 

االئتمان وإدارة المخاطر التشغيلية وإدارة مخاطر المؤسسة. وكما تغطي تقارير المجموعة إىل مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة 

مخاطر االئتمان وجودة أصول المحفظة والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر السمعة ومخاطر التقنية 

واألمن السيبراني.

ومخاطر  التشغيلية،  والمخاطر  والمخصصات،  باالئتمان  المتعلقة  المصرف  بمراجعة سياسات  المالية  المخاطر  إدارة  لجنة  تقوم 

السوق والسيولة وأمن المعلومات، باإلضافة إىل بيان قابلية المخاطرة، ويتقوم بتقدم توصياتها إىل مجلس اإلدارة.

تقوم لجنة األصول والخصوم بمراقبة مخاطر السيولة للمصرف. حيث تشمل صالحياتها اإلدارة اليومية لألموال لضمان توفرها عند 

الضرورة للوفاء بااللتزامات، ومراقبة نسب السيولة مقابل المعايير القياسية وإدارة التركيز وملف استحقاقات الديون.

تراقب مجموعة االئتمان والمخاطر مخاطر السوق بانتظام، وتقدم تقارير شهرية للتقييم. حيث لجنة األصول والخصوم تقوم بالتأكد 

من أن المخاطر التي يتم اتخاذها مناسبة ولكنها تبدأ في اتخاذ إجراءات مخففة إذا لم تكن ضمن مستوى تقبل المصرف للمخاطر.

تعمل قاعدة عمالء المصرف المتنوعة عىل تقوية المصرف ضد عدد من المخاطر. حيث يتم تقسيم فئات قاعدة عمالء المصرف 

إىل ثالث مجاالت رئيسية:

الخدمات المصرفية لألفراد. 	

الشركات الصغيرة والمتوسطة. 	

الخدمات المصرفية للشركات. 	

وبهذه الطريقة، يقوم المصرف بمواءمة عرض القيمة الخاص به من حيث المنتجات والخدمات وقنوات التسليم لتلبية احتياجات 

ًا تكمله قاعدة عمالء الخدمات  عمالئه بشكل أفضل. ويوفر نموذج أعمال األفراد الموجه للعمالء في المصرف ملف مخاطر متنوع

 من 
ٍ
المصرفية للشركات القوية. كما إن شبكة الفروع الواسعة تمنح المصرف قاعدة عمالئه األوفياء، مما ينتج عنه مستوى عال

الودائع الثابتة تحت الطلب، والتي بدورها لها تأثير إيجابي عىل سيولة المصرف.

باإلضافة إىل أنها تدعم ممارسات إدارة المخاطر بالمصرف خططه طويلة األجل لخلق القيمة من خالل تنظيم رحلة العميل بأكملها 

من البداية إىل تقديم التمويل وتقديم منتجات وخدمات موثوقة وذات صلة.
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مخاطر االئتمان

ملخص

. ومخاطر االئتمان هي مخاطر فشل الطرف المقابل في المعاملة 
ً
تعتبر مخاطر االئتمان من أهم مخاطر المصرف وأكثرها انتشارا

المالية في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد المصرف لخسارة مالية. حيث تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من التمويل 

)التسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء( ومن النقد والودائع المحتفظ بها لدى بنوك أخرى. عالوة عىل ذلك، هناك مخاطر ائتمان 
في بعض األدوات المالية خارج الميزانية العمومية، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العمالت األجنبية، واالعتمادات 

االئتمان  قبل مجموعة  من  االئتمان  مخاطر  ومراقبة  المراقبة  تنفيذ  يتم  كما  االئتمان.  لمنح  وااللتزامات  والقبوالت  المستندية، 

والمخاطر، والتي تحدد المعايير والحدود ألنشطة تمويل المصرف.

تخضع الموافقة، والمدفوعات، واإلدارة، والتصنيف، والمبالغ المستردة والشطب الئتمانيات األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة 

والشركات، لسياسات ائتمان األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات االئتمان الخاصة بالمصرف، عىل التوالي، والتي تتم 

مراجعتها من قبل مجموعة االئتمان والمخاطر والموافقة عليها من قبل لجنة إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة. يدير المصرف حدود 

ويتحكم في تركزات مخاطر االئتمان أينما تم تحديدها، وال سيما للعمالء األفراد والمجموعات، والقطاعات والدول.

قبل  من  مستقل  بشكل  المالية  والمؤسسات  والشركات  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  ائتمان  مقترحات  جميع  مراجعة  تتم 

مجموعة االئتمان والمخاطر ويتم التوصية بها لسلطة الموافقة المناسبة، والتي تشمل لجنة االئتمان عىل مستوى اإلدارة واللجنة 

التنفيذية لمجلس اإلدارة. ولدى المصرف أدلة شاملة لبرنامج المنتج تركز عىل متطلبات كل جانب من جوانب اإلقراض لألفراد. 

يقوم فريق االمتثال في المصرف بضمان االمتثال بإرشادات البنك المركزي السعودي، وكجزء من خطة المراجعة الداخلي، يقوم 

فريق المراجعة الداخلي بالمصرف بمراجعة عملية الموافقة االئتمانية وتقديم نتائجها إىل لجنة المراجعة لتقوم بمراجعتها.

يتم تقديم تقارير المحفظة الشاملة، بما في ذلك أعىل ١٠ تعرضات لقائمة المراقبة، وللتمويل المتعثر وتم شطبها لكل من محافظ 

الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة إىل مستوى اإلدارة ومجلس اإلدارة عىل قاعدة منتظمة. ويركز التقرير عىل حالة التعرض، 

أو  لتسوية  العمل  وخطة  الحسابات  هذه  مقابل  المحتجزة  والمخصصات  المقبولة،  والضمانات  وجدت،  إن  المستردة،  والمبالغ 

استرداد المبالغ المستحقة من هذه الحسابات.

تركيز مخاطر االئتمان

ينشأ تركيز مخاطر االئتمان عندما يقوم عدد من العمالء بأنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو يكون 

لديهم سمات اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتسبب في قدرتهم عىل الوفاء بااللتزامات التعاقدية التي تتأثر بالمثل بالتغيرات 

االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. وتشير تركزات مخاطر االئتمان إىل الحساسية النسبية ألداء المصرف تجاه التطورات 

التي تؤثر عىل قطاع معينة أو منطقة جغرافية معينة.

يسعى المصرف إىل إدارة تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل تنويع تمويله لضمان عدم وجود تركيز غير مبرر للمخاطر عىل األفراد أو 

مجموعات العمالء في مواقع جغرافية أو قطاعات اقتصادية محددة، ويتحقق ذلك من خالل عتبات تقبل المخاطر ومعايير السوق 

المستهدفة ومعايير قبول المخاطر.

والمجموعات  األفراد  بالعمالء  يتعلق  فيما  المقبولة  المخاطر  مقدار  عىل  حدود  وضع  خالل  من  االئتمان  مخاطر  المصرف  يدير 

والقطاعات الجغرافية واالقتصادية. وتتم مراقبة هذه المخاطر بشكل منتظم وتخضع لمراجعة سنوية أو أكثر، عند الضرورة. وتتم 

إدارة  لجنة  قبل  ًا من  األقل سنوي والدولة عىل  االقتصادي  والقطاع  المنتج  االئتمان حسب  الحدود عىل مستوى مخاطر  مراجعة 

المخاطر االئتمانية.
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قياس مخاطر االئتمان

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية من أجل تلبية طلب العمالء عىل التمويل. يتم تصنيف 
ً
تم تصميم جميع المنتجات المالية للمصرف وفق

جميع هذه المنتجات كأصول تمويل في بيان المركز المالي الموحد للمصرف. عند قياس مخاطر االئتمان ألصوله التمويلية عىل 

 عىل منهجية مخاطر الملكية.
ً
مستوى الطرف المقابل، يأخذ المصرف في االعتبار الجدارة االئتمانية اإلجمالية للعميل بناء

ا إىل العوامل الكمية والنوعية مع سبع فئات أداء )مصنفة من ١ 
ً
تستخدم منهجية تصنيف المخاطر هذه مقياسًا من ١٠ نقاط استناد

إىل ٧( وثالث فئات غير المؤدية )مصنفة ٨-١٠(. يوضح الجدول أدناه هذا التصنيف.

تقييم 

المخاطرة
وصففئة

الملتزمين بمكانة ائتمانية ال جدال فيها في قمة جودة االئتمان.استثنائي١

ممتاز2

الفئة، حيث  لهذه  الجودة، حالًيا ومستقبالً. عمليا، ال توجد مخاطر في اإلقراض  بأعىل مستويات  االلتزام 

النقدية  التدفقات  وتشير  استثنائي.  بشكل  ومستقرة  كبيرة  حماية  هوامش  النقدية  التدفقات  تعكس 

الدين.  وتغطية خدمة  قوية  إىل مستويات سيولة  المتوقعة  االئتمانية  التمديدات  ذلك  في  بما  المتوقعة 

ومعايير الميزانية العمومية قوية، مع جودة أصول ممتازة من حيث القيمة والسيولة.

متفوق٣

عادًة ما يكون ملتزمون في الطرف األدنى من نطاق الجودة العالية مع آفاق ممتازة. وجودة األصول والسيولة 

جيدة جدا. واستمرار القدرة عىل تحمل الديون وتغطيتها. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك بعض العناصر، 

التي قد تؤدي إىل ضعف األداء في المستقبل.

جيد4

عادًة ما يكون المدينون في الطرف األعىل من النطاق المتوسط والذين يتمتعون بالتأكيد بخصائص مخاطر 

النقدية وتنوع  الهوامش والتدفقات  القوة في مجاالت مثل السيولة واستقرار  بسيطة. كما توجد عناصر 

األصول وعدم االعتماد عىل نوع واحد من األعمال.

مرٍض٥

الملتزمون بهوامش أصغر لتغطية خدمة الدين مع بعض عناصر القوة المنخفضة. وجودة األصول المرضية 

والسيولة والقدرة الجيدة عىل تغطية الديون. حيث قد تحدث سنة خسارة أو اتجاه هبوط في األرباح، ولكن 

المقترضين لديهم القوة الكافية والمرونة المالية لتعويض هذه الحاالت.

مناسب٦

أو   / و  المالية  الرافعة  المتوترة، وزيادة  النقدية  األرباح، والتدفقات  انخفاض  يعانون من  الذين  الملتزمون 

ضعف أساسيات السوق التي تشير إىل مخاطر أعىل من المتوسط، فإن هؤالء المقترضين لديهم قدرة 

ديون إضافية محدودة، وتغطية متواضعة، ومتوسط أو أقل من متوسط جودة األصول وحصتها في السوق. 

حيث أداء المقترض الحالي مرٍض، ولكن يمكن أن يتأثر سلًبا من خالل تطوير جودة / كفاية الضمانات وما 

إىل ذلك.

مخاطرة عالية جدا٧

بشكل عام، تشكل األعمال غير المرغوب فيها مخاطر ائتمانية غير مستحقة وغير مبررة ولكن ليس إىل 

درجة تبرير تصنيف دون المستوى المطلوب. حيث لم تحدث خسارة في رأس المال أو الربح. وقد يشمل 

الضعف المحتمل ضعف الوضع المالي، أو برنامج السداد غير الواقعي، أو مصادر التمويل غير الكافية، أو 

االفتقار إىل الضمانات الكافية أو المعلومات أو الوثائق االئتمانية. كما أن الكيان غير مميز ومتوسط. ولن 

يتم اعتبار أي ائتمانات جديدة أو إضافية بشكل عام لهذه الفئة.

دون المستوى8

المتعهدون المخلون عن السداد وتجاوز موعد استحقاقهم ٩٠ يوًما عند سداد التزاماتهم. ائتمان تجاري غير 

مقبول. السداد العادي في خطر، وهناك ضعف واضح المعالم لدعم ذلك. األصل محمي بشكل غير كاٍف 

من خالل صافي الثروة الحالية وقدرة الدفع للمتعهد أو الضمانات المرهونة. تم رفع مخصص محدد كتقدير 

للخسارة المحتملة.

مشكوك فيه٩

المتعهدون المخلون عن السداد وذلك بعد ١٨٠ يوًما من تاريخ استحقاقهم اللتزاماتهم المتعاقد عليها، ولكن 

العقاريين أمر محتمل، ويجب تأجيل  في رأي اإلدارة السترداد/ قيمة اإلنقاذ مقابل الشركات والمدينين 

تخفيض القيمة. والسداد الكامل مشكوك فيه. وتوجد مشاكل خطيرة لدرجة احتمال خسارة جزئية لرأس 

والقيم،  والظروف  الحالية  المعلومات  أساس  عىل  أنه  حيث  واضح  بشكل  الضعف  نقاط  وتظهر  المال. 

فإن الجمع الكامل أمر غير محتمل. تم رفع مخصص محدد كتقدير للخسارة المحتملة. ومع ذلك، بالنسبة 

للمدينين األفراد )باستثناء العقارات( وبطاقات االئتمان، من المتوقع أن تبلغ الخسارة اإلجمالية ١٠٠%. حيث 

يجب تفعيل مخصص محدد متبوًعا بتخفيض القيمة وفًقا لسياسة تخفيض القيمة الخاصة بالمصرف.

خسارة١٠

المتعهدون المخلون عن السداد وذلك بعد ٣٦٠ يوًما عن سداد التزاماتهم. يتوقع الخسارة الكلية. أصل غير 

قابل للتحصيل وال يضمن التصنيف كأصل نشط بنسبة ١٠٠%. يجب تفعيل المخصصات المحددة متبوعة 

بتخفيض القيمة وفًقا لسياسة تخفيض القيمة الخاصة بالمصرف.
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تهدف عملية تصنيف المخاطر إىل تقديم االستشارة لمختلف السلطات المستقلة المعتمدة للمخاطر المحتملة المرتبطة بالطرف 

المقابل والمساعدة في تحديد أسعار تتناسب مع المخاطر المرتبطة بها.

 عىل مجموعة متنوعة 
ً
بناء بالنسبة لتعرض الشركات للمخاطر، يقوم المصرف بتخصيص كل تعرض إىل درجة مخاطر االئتمان 

من البيانات التي تم تحديدها لتكون تنبؤية لمخاطر التخلف عن السداد وتطبيق األحكام االئتمانية ذات الخبرة. يتم تحديد درجات 

مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل عىل مخاطر اإلخالل عن السداد. وتختلف هذه العوامل حسب طبيعة 

التعثر بشكل كبير مع تدهور  يزداد خطر حدوث  االئتمان ومعايرتها بحيث  المقترض. ويتم تحديد درجات مخاطر  التعرض ونوع 

مخاطر االئتمان، لذلك، عىل سبيل المثال، يكون الفرق في مخاطر اإلخالل عن السداد بين درجتي مخاطر االئتمان ١ و٢ أصغر من 

الفرق بين درجات مخاطر االئتمان ٢ و٣.

 عىل المعلومات المتاحة عن المقترض. وتخضع 
ً
يتم تخصيص كل تعرض تجاري إىل درجة مخاطر االئتمان عند اإلقرار األولي بناء

التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي إىل نقل التعرض إىل درجة مخاطر ائتمانية مختلفة. حيث تتضمن مراقبة تعرض 

الشركات استخدام البيانات التالية:

المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء المراجعة الدورية لملفات العمالء، عىل سبيل المثال القوائم المالية المدققة وحسابات  	

اإلدارة والميزانيات والتوقعات. 

البيانات من وكاالت المراجعة االئتمانية والمقاالت الصحفية والتغيرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية. 	

التغيرات الكبيرة الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية والتقنية للمقترض أو في أنشطته التجارية. 	

يقوم المصرف بجمع معلومات األداء والتعثر عن عمالئه وتحليلها حسب القطاع وكذلك حسب تصنيف مخاطر االئتمان. 	

تعديل األصول

قد يتم تعديل الشروط التعاقدية للتمويل لعدة أسباب، بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة واالحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال 

تتعلق بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. وقد يتم إلغاء اإلقرار بالتمويل الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم اإلقرار 

ا للسياسة المحاسبية.
ً
بالتمويل المعاد التفاوض عليه كتمويل جديد بالقيمة العادلة وفق

 )" التحمل  أنشطة   " باسم  إليها  )يشار  مالية  يواجهون صعوبات  الذين  للعمالء  التمويل  عمليات  بشأن  التفاوض  المصرف  يعيد 

لزيادة فرص الحصول عىل الحد األقصى وتقليل مخاطر اإلخالل عن السداد. وبموجب سياسة التحمل الخاصة بالمصرف، يتم منح 

ًا عن سداد ديونه أو إذا كان هناك مخاطر عالية لإلخالل عن السداد، فهناك   حالي
ً
التحمل عىل أساس انتقائي إذا كان المدين مخال

ًا عىل  دليل عىل أن المدين بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية ومن المتوقع أن يكون المدين قادر

تلبية الشروط المعدلة.

تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد أجل االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات األرباح وتعديل شروط التعهدات. ويخضع تمويل 

األفراد والشركات لسياسة التحمل.

 عىل أن التعرض ضعيف االئتمان أو 
ً
التحمل هو مؤشر نوعي للزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان، وتوقع التحمل قد يشكل دليال

 عن السداد في حال استمرار العميل بالدفع الجيد عىل مدى 
ً
ًا أو مخال في حالة عجز عن السداد. ال يتم اعتبار التعرض ضعيف ائتماني

ًا. فترة ١٢ شهر
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سياسات التحكم في الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها

تقع مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان عىل نطاق المؤسسة ككل. ويتم دمج إدارة المخاطر القوية في العمليات اليومية واتخاذ القرارات 

ووضع اإلستراتيجيات، مما يجعل فهم وإدارة مخاطر االئتمان مسؤولية كل قطاع أعمال.

تتم مراقبة وإدارة مخاطر االئتمان المرتبطة بتمويل المصرف من خالل وضع حدود ائتمانية معتمدة. ويدير المصرف تلك الحدود 

ويتحكم في تركزات مخاطر االئتمان أينما تم تحديدها، عىل وجه الخصوص، للعمالء األفراد والمجموعات، والقطاعات والدول.

ينشأ تركيز مخاطر االئتمان عندما يعمل عدد من العمالء في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو لديهم 

سمات اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتسبب في قدرتهم عىل الوفاء بااللتزامات التعاقدية التي تتأثر بالمثل بالتغيرات االقتصادية 

أو السياسية أو غيرها من الظروف. كما تشير تركزات مخاطر االئتمان إىل الحساسية النسبية ألداء المصرف تجاه التطورات التي 

تؤثر عىل قطاع معينة أو منطقة جغرافية معينة. حيث يسعى المصرف إىل إدارة تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل تنويع تمويله 

لضمان عدم وجود تركيز غير مبرر للمخاطر عىل األفراد أو مجموعات العمالء في مواقع جغرافية أو قطاعات اقتصادية محددة.

والمجموعات  األفراد  بالعمالء  يتعلق  فيما  المقبولة  المخاطر  مقدار  عىل  حدود  وضع  خالل  من  االئتمان  مخاطر  المصرف  يدير 

والقطاعات الجغرافية واالقتصادية. وتتم مراقبة هذه المخاطر بشكل منتظم وتخضع لمراجعة سنوية أو أكثر، عند الضرورة. حيث 

ًا من قبل اللجنة التنفيذية  تتم مراجعة حدود مستوى مخاطر االئتمان حسب المنتج والقطاع االقتصادي والدولة عىل األقل سنوي

ا إدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لقدرة العمالء والعمالء المحتملين عىل الوفاء 
ً
لمجلس اإلدارة. ويتم أيض

بالتزامات السداد المالية والتعاقدية وعن طريق مراجعة حدود االئتمان عند الحاجة.

إدارة الضمان

في السياق العادي ألنشطة المصرف التمويلية، يحتفظ المصرف بضمانات مثل ضمان لتقليل مخاطر االئتمان. حيث تتضمن هذه 

الضمانات في الغالب ودائع العمالء والودائع النقدية األخرى والضمانات المالية واألسهم المحلية والدولية والعقارات والممتلكات 

إدارتها مقابل  وتتم  االستهالكي  والتمويل  التجاري  التمويل  أساسي مقابل  بالضمانات بشكل  االحتفاظ  ويتم  األخرى.  والمعدات 

التعرضات ذات الصلة. كما تستند القيمة العادلة للضمانات إىل التقييمات التي يتم إجراؤها من قبل خبراء مستقلين واألسعار 

المدرجة )إن وجدت( وأساليب التقييم األخرى كاستخدم الخبراء أساليب مختلفة في تحديد القيمة العادلة للضمانات العقارية، بما 

في ذلك النهج السوقي القابل للمقارنة عىل أساس المبيعات الحديثة أو نهج التدفقات النقدية المخصومة مع األخذ في االعتبار 

معدالت الخصم المعدلة بالمخاطر وعائدات اإليجار والقيم النهائية.
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يوضح الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل الفردي للمصرف المتعثرة والقيمة العادلة للضمانات ذات الصلة المحتفظ بها كما في 

تاريخ ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠٢١ م و٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م.

المجموعشركة كبرىاألفراد

) مليون ريال سعودي (

٢٠٢١ م

١,٥٠٠.١١,٥١٠.٠٣,٠١٠.١التمويل المنخفض بشكل فردي

٩٢٥.٣١٣٥.٤١,٠٦٠.٦القيمة العادلة للضمانات

٢٠٢٠ م

٧٥٤.٢١,٦٩٠.٩٢,٤٤٥.١التمويل المنخفض بشكل فردي

٥٧٣.٦٤٥٣.٢١,٠٢٦.٨القيمة العادلة للضمانات

٢٠١٩ م

٦٢٩.٧١,٦٨٧.١٢,٣١٦.٨التمويل المنخفض بشكل فردي

٢١٤.٩٥٢٢.١٧٣٧.٠القيمة العادلة للضمانات

تخفيض التمويل

ا للمعيار الدولي للتقارير المالية )IFRS( ٩. ويمكن االطالع عىل اإلفصاحات التفصيلية عن 
ً
يقوم المصرف بخفض أصوله المالية وفق

سياسات انخفاض القيمة في اإليضاحات ٣ )و( )٥( و ٢٧-١ من القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.

مخاطر السوق

يتعرض المصرف لمخاطر السوق، وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات 

في أسعار السوق. حيث تنشأ مخاطر السوق عىل منتجات معدل الربح والعمالت األجنبية ومنتجات الصناديق المشتركة، وجميعها 

معرضة لتحركات السوق العامة والخاصة والتغيرات في مستوى تقلب أسعار السوق أو األسعار مثل معدالت الربح وأسعار الصرف 

األجنبي وأسعار السوق المدرجة.

تتم مراقبة التعرضات لمخاطر السوق من قبل الخزينة ومجموعة االئتمان والمخاطر ويتم إبالغ لجنة األصول والخصوم عىل أساس 

شهري. كما يتم تداول لجنة األصول والخصوم المخاطر التي يتم التعرض لها وضمان مناسبتها.

ال يتعرض المصرف لمخاطر السوق من عمليات المضاربة ألن مبادئ الشريعة اإلسالمية التي يعمل بموجبها ال تسمح له بالدخول 

في عقود أو معامالت مضاربة.

مخاطر معدل الربح

مخاطر معدل ربح التدفقات النقدية هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في معدالت 

أرباح السوق. ال يتعرض المصرف ألي تعرض جوهري لتأثيرات التقلبات في المستوى السائد لمعدالت أرباح السوق عىل تدفقاته 

ًا تكون بمعدالت ثابتة  ًا والمطلوبات التي تحمل أرباح النقدية المستقبلية حيث أن جزء كبير من الموجودات المالية التي تدر أرباح

ًا من المطلوبات المالية للمصرف غير هادف  ا كبير
ً
ويتم إدراجها في القوائم المالية كالتكلفة االستهالكية. باإلضافة إىل ذلك، فإن جزء

للربح.
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المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  عىل  الربح  معدالت  في  بالتغيرات  التأثر  احتمال  من  الربح  معدل  مخاطر  تنشأ 

ًا ويستخدم   لفارق معدل الربح لفترات محددة. كما يراقب المصرف المواقف يومي
ً
لألدوات المالية. حيث وضع مجلس اإلدارة حدودا

استراتيجيات إدارة الثغرات لضمان الحفاظ عىل المراكز ضمن حدود الفارق المحددة.

بلغت حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار للمصرف لتغير ٢٥ نقطة أساس في معدالت الربح، مع ثبات المتغيرات األخرى، 

٣٢٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ م. تعكس الحساسية تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح لسنة واحدة، عىل أساس 

المعدل المتغير لألصول المالية غير التجارية والمطلوبات المالية المحتفظ بها في نهاية السنة.

اإليضاح ٢٧-٣ )ب( من القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م عىل جدول يوضح فارق معدل ربح المصرف الناتجة عن مبالغ األصول والخصوم 

واألدوات خارج الميزانية العمومية التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. كما يدير المصرف هذه المخاطر من خالل مطابقة 

إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر.

مخاطر العمالت األجنبية

تمثل مخاطر العملة مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. حيث وضعت إدارة 

ا للمراكز حسب العمالت، والتي تتم مراقبتها بانتظام لضمان الحفاظ عليها ضمن الحدود.
ً
المصرف حدود

يدير المصرف تعرضه لتأثيرات التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة عىل مركزه المالي وتدفقاته النقدية، حيث يضع 

 ونهارا وأثناء اليوم الواحد، والتي تتم 
ً
ا عىل مستوى التعرض حسب العملة وبشكل إجمالي لكل من المعدل ليال

ً
مجلس اإلدارة حدود

ًا. مراقبتها يومي

يوضح تحليل حساسية المصرف، الوارد في اإليضاح ٢٧-٣ )ب( من القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، أن التعرض الكبير الوحيد هو الدوالر 

األمريكي )الذي تم ربطه بالريال بسعر فائدة ثابت منذ عام ١٩٨٦ م(. كما أنه تم تحليل بأن التغير بنسبة ٢% في سعر الدوالر األمريكي 

مقابل الريال، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، كان سيؤثر عىل صافي دخل المصرف بمقدار ٤١.٠ مليون ريال سعودي في عام 

٢٠٢١ م.

يحتوي اإليضاح ٢٧-٣ )ب( من القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م عىل جدول يوضح تعرض المصرف لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية.

مخاطر تقلب السعر

لدى المصرف استثمارات معينة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. حيث 

ًا ألن هذه االستثمارات موجودة في عدد  تنشأ مخاطر األسعار المتعلقة بهذه االستثمارات نتيجة للتغيرات في قيمتها العادلة. نظر

وتحديد  دوري  بشكل  بمراقبتها  المصرف  يقوم  اإلجمالية،  المصرف  استثمارات  لمحفظة  مهمة  وليست  الصناديق  من  محدود 

 عىل التغيرات في أسعار السوق. 
ً
مخاطر االحتفاظ بها بناء

كما أن االستثمارات األخرى لها مخاطر قليلة أو معدومة حيث يتم شراؤها للبيع الفوري، وتتم االستثمارات فقط بأمر بيع مؤكد.

تشير مخاطر حقوق الملكية إىل مخاطر االنخفاض في القيمة العادلة ألسهم للمصرف في محفظته االستثمارية لغير المتاجرة نتيجة 

للتغيرات المعقولة الممكنة في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. يُظهر تحليل الحساسية للمصرف، الوارد في 

اإليضاح ٢٧-٣ )ج( من القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، أن نسبة ١٠% قد يكون للتغير في مستويات مؤشرات حقوق الملكية وقيمة األسهم 

الفردية تأثير عىل الدخل الشامل اآلخر للمصرف بمقدار ٥٣٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ م.
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مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المصرف عىل الوفاء بالتزامات الدفع المرتبطة بمطلوباته المالية عند استحقاقها واستبدال 

األموال عند سحبها. حيث قد تكون النتيجة عدم الوفاء بالتزامات سداد الودائع واألطراف الممولة والوفاء بالتزامات التمويل. كما 

يمكن أن تحدث مخاطر السيولة بسبب اضطرابات السوق أو انخفاض درجة االئتمان، مما قد يتسبب في عدم توفر بعض مصادر 

التمويل عىل الفور. حيث تساعد مصادر التمويل المتنوعة المتاحة للمصرف في التخفيف من هذه المخاطر. وتدار األصول مع وضع 

السيولة في االعتبار، مع الحفاظ عىل رصيد متحفظ من النقد وما يعادل النقد.

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة اإلجمالية داخل المصرف، قام مجلس اإلدارة بتفويض السلطة 

إىل لجنة األصول والخصوم لضمان إدارة مخاطر السيولة بشكل يومي وفي الوقت المناسب وبشكل فعال. كما يدرك المصرف أنه 

ال يوجد مقياس أو حدث واحد يمكن أن يعالج جميع أبعاد أو أسباب مخاطر السيولة. ونتيجة لذلك، تم وضع إطار عمل للتحكم في 

مخاطر السيولة، وذلك مع معايير قبول مخاطر السيولة المعتمدة، والتي تعمل من خاللها وظيفة السيولة في المصرف. ويتم تحديد 

تحمل مخاطر السيولة كجزء من بيان تقبل مخاطر السيولة / الخزينة بالمصرف والذي تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة. حيث 

تشمل مقاييس مخاطر السيولة الرئيسية الفوارق والنسب، بما في ذلك نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر، 

المالية عىل فترات متكررة. كما يتم  المخاطر  إدارة  والتي يتم اإلبالغ عنها إىل لجنة األصول والخصوم عىل أساس شهري ولجنة 

تحديث سياسات إدارة مخاطر السيولة واألصول والمطلوبات في المصرف عىل أساس سنوي لتعكس بيئة التشغيل المتغيرة 

واستراتيجية المصرف.

تتضمن عملية إدارة السيولة بالمصرف ما يلي:

التمويل اليومي، الذي تديره الخزينة، لضمان تلبية المتطلبات، وهذا يشمل تجديد األموال عند استحقاقها أو استثمارها. 	

مراقبة نسب السيولة في الميزانية العمومية مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية. 	

إدارة تركيز وملف استحقاقات الديون. 	

الحفاظ عىل مصادر تمويل متنوعة. 	

إدارة السيولة وعدم تطابق األصول والخصوم. 	

يتم  حيث  التعاقدية.  وغير  التعاقدية  االستحقاق  آجال  ذات  للبنود  النقدية  التدفقات  تحليل  التقارير شكل  وإعداد  المراقبة  تأخذ 

ا مستوى 
ً
أيض الخزينة ولجنة األصول والخصوم  أنها ضمن نطاقات مقبولة. وتراقب  للتأكد من  النقدية  التدفقات  قياس صافي 

ونوع التزامات اإلقراض غير المسحوبة، واستخدام تسهيالت السحب والتأثير المحتمل لاللتزامات الطارئة، مثل خطابات االعتماد 

والضمانات االحتياطية، عىل مركز السيولة للمصرف.

كما تقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ استحقاق المصرف للتأكد من االحتفاظ بالسيولة الكافية. األصول المتاحة للوفاء بالتزامات ولتغطية 

ا 
ً
االلتزامات التمويلية القائمة تشمل النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والمستحق من البنوك. عالوة عىل ذلك، ووفق

نسبة ٧% من  تقل عن  نظامية ال  بوديعة  المصرف  يحتفظ  السعودي،  المركزي  البنك  الصادرة عن  البنوك  مراقبة  ولوائح  لنظام 

إجمالي ودائع العمالء، ونسبة ٤% من إجمالي حسابات العمالء اآلخرين. 

باإلضافة إىل الوديعة النظامية، يحتفظ المصرف باحتياطي نقدي ال يقل عن نسبة ٢٠%. من التزامات الودائع الخاصة به عىل شكل 

نقود أو ذهب أو أصول، والتي يمكن تحويلها إىل نقد خالل فترة ال تتجاوز ٣٠ يومًا. كما أن المصرف لديه القدرة عىل جمع أموال 

إضافية من خالل ترتيبات تمويل خاصة مع البنك المركزي السعودي، بما في ذلك معامالت البيع المؤجلة.
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تتضمن أساليب التحكم في مخاطر السيولة لدى المصرف وتقنيات التخفيف من حدتها تحديد وتقييم مخاطر السيولة وقياسها 

ومراقبتها، وإجراء تحليالت منتظمة ومخصصة للمخاطر )مثل اختبارات الضغط(، واإلبالغ عن النتائج وتقديم التوصيات إىل لجنة 

ا بإجراء تمرين خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية السنوي 
ً
األصول والخصوم من خالل رئيس إدارة المخاطر. يقوم المصرف أيض

ا 
ً
ن المصرف من التخطيط وفق

ّ
والذي يوفر للمصرف فرصة لتقدير مراكز فوارق السيولة ونسبها عىل مدار العام القادم. وهذا يمك

لذلك ألي تقييم ضغوط السيولة الداخلية النظامي أو الذي يقوده المصرف كجزء من عملية خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية 

الخاصة به. كما أن لدى المصرف خطة تمويل طارئة مطبقة يمكن االحتجاج بها في حاالت الحاجة لتوافر السيولة.

يحتوي اإليضاح ٢٧-٢ من القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م عىل جداول توضح آجال استحقاق موجودات وااللتزامات المصرف حسب 

فترات زمنية محددة والفارق في كل فترة.

المخاطر التشغيلية

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألفراد واألنظمة أو من األحداث 

الخارجية. ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية، لكنه يستبعد المخاطر االستراتيجية والمخاطر المتعلقة بالسمعة. كما تشمل 

أو  اإلشرافية  اإلجراءات  الناتجة عن  األضرار  أو  العقوبات  أو  للغرامات  التعرض  الحصر،  ال  المثال  القانونية، عىل سبيل  المخاطر 

التسويات الخاصة. كما يضع إطار عمل المخاطر التشغيلية للمصرف سياسات لتحديد وتقييم وقياس ومتابعة وإدارة )من خالل 

التخفيف، والتحويل والقبول( واإلبالغ عن مخاطر التشغيل. إن أعضاء مجلس إدارة المصرف وإدارته وجميع الموظفين مسؤولون 

عن إدارة المخاطر التشغيلية بما يتماشى مع األدوار والمسؤوليات. وتعتمد الفعالية الكلية للحوكمة السليمة للمخاطر التشغيلية 

عىل خطوط الدفاع الثالثة التالية: الخط األول - إدارة خط األعمال ؛ الخط الثاني - وظيفة مستقلة إلدارة المخاطر التشغيلية ؛ الخط 

الثالث - وظيفة مراجعة مستقلة والتي، في حالة المصرف، هي فريق المراجعة الداخلي. يشمل إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية 

التشغيلية  المخاطر  الحوادث، وبيانات خسارة  الرئيسية، وتقارير  المخاطر  الذاتي للمخاطر والرقابة، ومؤشرات  التقييم  بالمصرف 

ومخاطر تقنية المعلومات وخطة استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث. وتشرف لجنة المخاطر التشغيلية عىل تنفيذ إطار عمل 

المخاطر التشغيلية وتقدم تقاريرها إىل لجنة إدارة المخاطر.

المخاطر  إدارة  بتسهيل  والمخاطر  االئتمان  مجموعة  ضمن  التشغيلية"(  المخاطر  إدارة   "( التشغيلية  المخاطر  إدارة  قسم  يقوم 

التشغيلية في المصرف. ويعمل قسم إدارة المخاطر والموارد البشرية عىل تعزيز ثقافة الشفافية والمراقبة واالنفتاح والوعي والعمل 

االستباقي في جميع أنحاء المصرف. كما أن إدارة المخاطر التشغيلية تفرض المسؤولية والمساءلة إلدارة المخاطر التشغيلية في 

جميع أنحاء المصرف والمسؤولية عن تطوير العمليات واألدوات والمنهجيات، واإلشراف عىل تنفيذها واستخدامها داخل وحدات 

األعمال وتوفير المراقبة والتوجيه المستمر في جميع أنحاء المصرف.
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اإلدارة والموظفون

نظرة عامة

مجلس اإلدارة هو منتدى اتخاذ القرار النهائي للمجموعة. حيث يقع عىل عاتق أعضاء مجلس اإلدارة واجب توفير الحوكمة الفعالة 

واإلشراف عىل اإلدارة التنفيذية نيابة عن مساهمي المصرف وتحقيق التوازن بين مصالح فئاته المختلفة، بما في ذلك العمالء 

والموظفين والموردين والمجتمعات المحلية.

حيث يقوم مجلس اإلدارة بشكل مباشر ومن خالل لجانه، ورئيس مجلس اإلدارة، بتقديم التوجيهات إلدارة المجموعة بشكل عام 

من خالل الرئيس التنفيذي، لتحقيق أفضل المصالح للمجموعة. كما يتمتع مجلس اإلدارة بأعىل سلطة في إدارة شؤون المجموعة. 

ويمكن لمجلس اإلدارة تفويض بعض سلطات ومسؤوليات اتخاذ القرار إىل الرئيس التنفيذي أو األعضاء التنفيذيين اآلخرين أو 

لواحدة أو أكثر من لجانه. كما أن مجلس اإلدارة أو لجانه يجتمعون كل ثالثة أشهر عىل األقل.

ويتمتع أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية بالمصرف بمعرفة واسعة بالقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كما يتمتع العديد منهم بخبرة كبيرة في المؤسسات المالية الرائدة.

ا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم. )م / ٣( وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ )الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م( المعدل بالمرسوم الملكي 
ً
ووفق

رقم. )م / ٧٩( بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ )الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١ م( )" نظام الشركات "( ، يتكون مجلس اإلدارة من ١٠ أعضاء )"أعضاء مجلس 

اإلدارة "( تنتخبهم الجمعية العامة. كل ثالث سنوات، بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة.

إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة  تتفق مع السلطة المفوضة إليه  من قبل المساهمين. ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً 

ا للنظام األساسي للمصرف أو األنظمة. ويجب الموافقة 
ً
عن اتخاذ جميع قرارات المصرف عدا األمور المحفوظة للمساهمين وفق

عىل أي قرار يتطلب الحصول عىل تصريح من الجمعية العمومية للمساهمين وفقاً إلجراءات محددة بما في ذلك الحصول عىل 

 عليه، ال يؤثر المساهمون بشكل مستقل عىل مجلس اإلدارة 
ً
تصريح من وزارة التجارة السعودية والبنك المركزي السعودي. وبناء

إال من خالل التصويت خالل اجتماع الجمعية العمومية. يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، وهي متداخلة، ويجب 

أن يوافق البنك المركزي السعودي عىل جميع أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين من قبل المساهمين. 

العليا في  التابعة للمصرف من خالل وجود أعضاء من فريق اإلدارة  الرقابة واإلشراف عىل الشركات  كما يمارس مجلس اإلدارة 

مجالس اإلدارة وفي اللجان عىل مستوى مجلس إدارة الشركات التابعة ومن خالل إضفاء الطابع المؤسسي عىل ترتيبات الحوكمة 

مع وظائف الرقابة للمجموعة. يتلقى أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة تقارير منتظمة لتمكينهم من ممارسة الرقابة الفعالة. 

باإلضافة إىل ذلك، يتم تقديم تقرير ربع سنوي عن المخاطر إىل لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المصرف.
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مجلس اإلدارة يوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس اإلدارة:

المنصباالسم

رئيس مجلس اإلدارةعبدهللا بن سليمان الراجحي

نائب رئيس مجلس اإلدارةإبراهيم بن محمد الرميح

عضو مجلس اإلدارةعالء بن شكيب الجابري

عضو مجلس اإلدارةعبدالعزيز بن خالد الغفيلي

عضو مجلس اإلدارةبدر بن محمد الراجحي

عضو مجلس اإلدارةخالد بن عبدالرحمن القويز

عضو مجلس اإلدارةإبراهيم بن فهد الغفيلي

عضو مجلس اإلدارةحمزة بن عثمان خشيم

عضو مجلس اإلدارةرائد بن عبدهللا التميمي

عضو مجلس اإلدارةعبداللطيف بن علي السيف

عنوان العمل لكل من أعضاء مجلس اإلدارة هو مصرف الراجحي، ٨٤٦٧، طريق الملك فهد - حي المروج، الوحدة رقم ١، الرياض 

١٢٢٦٣ - ٢٧٤٣، المملكة العربية السعودية. وال يوجد تضارب مصالح محتمل بين الواجبات المستحقة للمصرف عىل األشخاص 

المذكورين أعاله وبين مصالحهم الخاصة أو واجباتهم األخرى.

عبدهللا بن سليمان الراجحي - رئيس مجلس اإلدارة

تم تعيين عبد هللا الراجحي رئيسًا لمجلس إدارة المصرف في أكتوبر ٢٠١٤م وهو عضو في اللجنة التنفيذية. حيث يتمتع بخبرة تزيد 

عن ٤٠ عامًا في المجاالت المصرفية والمالية واالستثمارية.

وهو رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات السعودية األخرى، بما في ذلك تكافل الراجحي، والراجحي المالية، ومجموعة الراجحي 

القابضة، وشركة الفارابي للبتروكيماويات، وشركة حلول انسجة األرضيات الداخلية والخارجية القابضة، وشركة األجيال القابضة، 

وشركة الفرسان للسفر والسياحة.

كما شغل العديد من المناصب التنفيذية في المصرف بين ١٩٧٩م ومارس ٢٠١٢م، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير العام ونائب 

المدير العام األول ونائب المدير العام للشؤون المالية ونائب المدير العام لالستثمار والعالقات الخارجية.

وهو حاصل عىل بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز.

إبراهيم بن محمد الرميح - نائب رئيس مجلس اإلدارة

ًا لرئيس مجلس إدارة المصرف في نوفمبر ٢٠٢٠م وهو عضو في اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات  تم تعيين إبراهيم الرميح نائب

والمكافآت ورئيس لجنة الحوكمة. حيث يتمتع بخبرة تزيد عن ٣٠ عامًا في المجاالت المصرفية والمالية واالستثمارية.

وهو عضو مجلس إدارة في الشركة العربية السعودية لالستثمار.
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ًا للشركة العربية السعودية لالستثمار، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة السوق  كما سبق له أن شغل المناصب التالية: رئيسًا تنفيذي

المالية السعودية، واألمين العام المساعد لصندوق االستثمارات العامة، وعضو مجلس إدارة كل من البنك األهلي التجاري، وشركة 

أعمال المياه والطاقة.

الماجستير في  األمريكية، ودرجة  المتحدة  بالواليات  بورتالند  االقتصاد من جامعة والية  البكالوريوس في  وهو حاصل عىل درجة 

االقتصاد من جامعة سنترال ميتشجان بالواليات المتحدة األمريكية.

عالء بن شكيب الجابري - عضو مجلس اإلدارة

ًا في مجلس اإلدارة في أكتوبر ٢٠١٤م، ورئيسًا للجنة إدارة المخاطر بمجلس اإلدارة. حيث يتمتع بخبرة تزيد  تم تعيين عالء الجابري عضو

عن ٣٠ عامًا في المجال المصرفي والمالي. كما أنه عضو مجلس إدارة في شركة الخدمات الطبية والصيدالنية.

كما سبق له أن شغل المناصب التالية: عضو مجلس إدارة  في سمة، وصندوق التعليم العالي، وشركة الشيكات السياحية السعودية، 

والبنك العربي الدولي - تونس، والشركة القابضة للمنتجات اإلنشائية، ومجموعة روالكو.

وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من 

إنسياد، فرنسا.

عبدالعزيز بن خالد الغفيلي - عضو مجلس اإلدارة

ًا في مجلس اإلدارة في مارس ٢٠١١م، وهو عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت. حيث يتمتع  تم تعيين عبدالعزيز الغفيلي عضو

بخبرة تزيد عن ٢٥ عامًا في مجال االستثمار المالي.

ا عضو مجلس إدارة في الراجحي المالية وشركة مجموعة صافوال والشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات.
ً
وهو أيض

كما سبق له أن شغل المناصب التالية: مدير عام لالستثمارات المالية والتأمينية في شركة حصانة االستثمارية وعضو مجلس إدارة 

في كل من شركة التصنيع وخدمات الطاقة، وشركة الرياض للفنادق والترفيه، وشركة تطوير الصناعات السعودية، وشركة تبوك 

للتنمية الزراعية، والشركة الوطنية للرعاية الطبية، وشركة هرفي للخدمات الغذائية وشركة بنده للتجزئة.

وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة ويسترن 

إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية.

بدر بن محمد الراجحي - عضو مجلس اإلدارة

ًا في مجلس اإلدارة في مارس ٢٠١١م. حيث يتمتع بخبرة ٣٠ عامًا في مجاالت اإلدارة والصناعة واالستثمار  تم تعيين بدر الراجحي عضو

العقاري.

كما يشغل منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار، ورئيس مجلس 

ا رئيس مجلس إدارة شركة بيرين، الشركة السعودية للتنمية السياحية، 
ً
إدارة شركة الراجحي للصناعات الحديدية المحدودة، وهو أيض

الزاهر لالستثمار  البدر  الفروسية وشركة  لمنتجع  الدولية  والشركة  الطبية  أوستيوباثي  العقاري، وشركة مايو  شركة دعم لالستثمار 

ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لألجهزة المنزلية المحدودة.
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خالد بن عبدالرحمن القويز - عضو مجلس اإلدارة

ًا في مجلس اإلدارة في أكتوبر ٢٠١٤م، وهو عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر  تم تعيين خالد القويز عضو

التابعة لمجلس اإلدارة. حيث يتمتع بـأكثر من ٣٠ عامًا من الخبرة في المجاالت المصرفية والمالية والصناعية.

كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة كابالت الرياض، وعضو مجلس إدارة لكل من شركة امكور إلدارة المنشآت 

ا الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ً
، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وشركة التصنيع وشركة بوان. وهو أيض

بن الدن الدولية.

ا،  حيث شغل منصب العضو المنتدب لشركة أكوا القابضة وعضو مجلس إدارة لكل من شركة 
ً
كما شغل العديد من المناصب سابق

تبريد السعودية وشركة سويكورب وشركة يونيك سوليوشنز للصناعات الكيماوية وشركة سينرجي لالستشارات.

إبراهيم بن فهد الغفيلي - عضو مجلس اإلدارة

ًا في مجلس اإلدارة في أكتوبر ٢٠١٧م، وهو عضو في لجنة الحوكمة. حيث يتمتع بـ ١٠ سنوات من  تم تعيين إبراهيم الغفيلي عضو

الخبرة األكاديمية و ١٠ سنوات من الخبرة العملية في المصرفية اإلسالمية.

كما أنه عضو مجلس إدارة في شركة جوار إلدارة وتسويق وتطوير العقارات ورئيس مركز الريادة لالستشارات المالية، الذي أنشأه 

عام ٢٠٠٢م. كما سبق له أن شغل المناصب التالية: عضو مجلس إدارة مصرف اإلنماء. المستشار المالي لوقف الملك عبدالعزيز 

للحرمين الشريفين )مجمع أبراج البيت( بمكة المكرمة، ونائب مدير عام األعمال المصرفية والتنمية بالمصرف، ونائب  عميد كلية 

االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبدالعزيز.

وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة الملك عبد العزيز، ودرجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة 

والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية، ودرجة الدكتوراه في التطوير التنظيمي من جامعة والية فلوريدا بالواليات المتحدة 

األمريكية.

حمزة بن عثمان خشيم - عضو مجلس اإلدارة

تم تعيين حمزة خشيم كعضو في مجلس اإلدارة في أكتوبر ٢٠١٧م، وهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. 

حيث يتمتع بخبرة ١٦ عامًا في مجال االستثمار.

كما أنه مدير االستثمار واألسواق المالية في شركة حصانة لالستثمار، وعضو جمعية المستثمرين السعوديين وعضو معتمد في 

جمعية المحللين الماليين بالواليات المتحدة األمريكية.

للعلوم والتقنية، ومدير  الملك عبدهللا  التحوط في وقف جامعة  التالية: مدير لمحافظ صناديق  المناصب  له أن شغل  كما سبق 

محفظة صناديق التحوط في إدارة االستثمار، والخزينة، وأرامكو السعودية، والمحلل المالي في إدارة االستثمار، والخزينة، وأرامكو 

السعودية، وعضو مجلس إدارة شركة دلة للرعاية الصحية القابضة.

وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في المالية من جامعة والية ميتشيغان بالواليات المتحدة األمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة ميتشيغان في آن أربور بالواليات المتحدة األمريكية.
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رائد بن عبدهللا التميمي - عضو مجلس اإلدارة

ًا في مجلس اإلدارة في أكتوبر ٢٠١٧م، وهو عضو في لجنة الحوكمة ولجنة الترشيحات والمكافآت. حيث  تم تعيين رائد التميمي عضو

يتمتع بـ ٢٠ عامًا من الخبرة اإلدارية. كما أنه عضو مجلس إدارة  لكل من شركة سابتكو وجاسكو.

للرعاية  الوطنية  للشركة  التنفيذي  والرئيس  للتأمين،  التعاونية  التنفيذي لشركة  الرئيس  التالية:  المناصب  أن شغل  له  كما سبق 

الطبية وعضو مجلس إدارة لكل من شركة التعاونية للتأمين، والشركة الوطنية للرعاية الطبية، وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية، 

وشركة نجم لخدمات التأمين.

وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في العلوم الطبية من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة.

عبداللطيف بن علي السيف - عضو مجلس اإلدارة

ًا في مجلس اإلدارة في أكتوبر ٢٠١٧م وهو عضو في اللجنة التنفيذية. حيث يتمتع أكثر من ١٩ عامًا  تم تعيين عبداللطيف السيف عضو

من الخبرة في المجاالت المالية واالستثمارية.

كما أنه عضو مجلس إدارة كل من شركة األسمنت العربية، والشركة الوطنية للبتروكيماويات، وشركة وصاية العالمية لالستثمار، 

وشركة النهدي الطبية، وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار، وشركة إس تي سي سوليوشن.

كما سبق له أن شغل المناصب التالية: نائب رئيس ورئيس االستثمار في مؤسسة الملك عبد هللا اإلنسانية، ومدير إدارة المحافظ 

في ماسك ، ورئيس إدارة المحافظ، قسم إدارة االستثمار في أرامكو السعودية، وعضو مجلس إدارة إتش إس بي سي المملكة 

شركة  في  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  وعضو  المحدودة  المشتركة  الرؤية  شركة  في  التنفيذي  والمدير  السعودية،  العربية 

اإلستثمار الرائدة.

وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس والماجستير في إدارة األعمال من جامعة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية، ودرجة الماجستير 

في االقتصاد من جامعة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية.
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

يوضح الجدول أدناه تفاصيل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم المصرف كما في تاريخ نشرة اإلصدار األساسية هذه

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةالجنسيةالصفةالمنصباالسم

غير مباشر*مباشرغير مباشر*مباشر

عبدهللا بن سليمان 

الراجحي
١٠.٦٨ %٢.١٧٩١٧٣٧%٨٧,١٦٦,٩٤٩٤٢٧,٥٥٥,٣٦٣سعوديغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم بن محمد الرميح
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة
ال يوجد٠.٠٠٠٥٥٠٣ %ال يوجد٢٢,٠١١سعوديمستقل

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدسعوديمستقلعضو عالء بن شكيب الجابري

خالد بن عبدالرحمن 

القويز
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدسعوديمستقلعضو 

عبدالعزيز بن خالد 

الغفيلي
ال يوجد٠.٠٠١٢٩٢٣ %ال يوجد٥١,٦٩١سعوديغير تنفيذيعضو 

 ٢.٦٤٢٥١٤٦٥%٠.٠٩١١٩٩٣ %٣,٦٤٧,٩٧٢١٠٥,٧٠٠,٥٨٦سعوديغير تنفيذيعضو بدر بن محمد الراجحي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدسعوديغير تنفيذيعضو حمزة بن عثمان خشيم

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدسعوديمستقلعضو رائد بن عبدهللا التميمي

٠.٠٠٣٧٩٦٦ %٠.٠٢٥٩١٣١ %١,٠٣٦,٥٢٣١٥١,٨٦٤سعوديمستقلعضو إبراهيم بن فهد الغفيلي

عبداللطيف بن علي 

السيف
ال يوجد٠.٠٠٠٠٤٠٠ %ال يوجد١,٦٠٠سعوديغير تنفيذيعضو 

المصدر: المصرف

* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في المصرف من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في المصرف، أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء 
أعضاء مجلس اإلدارة )أي الزوجة واألوالد القصر( بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في المصرف.

كما تجدر اإلشارة بأن رئيس مجلس إدارة المصرف، األستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي، يملك عدد ١٠,٦٠٠,٠٠٠ سهم بشكل غير 

بناًء عىل  تكافل(، وذلك  )الراجحي  التعاوني  للتأمين  الراجحي  تبلغ ٢٦.٥% في شركة  بنسبة  أعاله(  الوارد  التعريف  )حسب  مباشر 

البيانات المتاحة للمصرف.

االدارة التنفيذية

التي  والتشغيل  األعمال  ا إلستراتيجيات 
ً
وفق للمصرف  اليومية  األنشطة  إدارة  للمصرف مسؤولية  التنفيذية  اإلدارة  فريق  يتوىل 

يضعها مجلس اإلدارة. األهداف الرئيسة لفريق اإلدارة العليا هي:

تحويل الخطط اإلستراتيجية وخطط العمل إىل إستراتيجية مؤسسية وأهداف أداء. 	

تخصيص الموارد لدفع أداء األعمال مقابل الخطط المتفق عليها. 	

إدارة مخاطر األعمال بشكل فعال، وتحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت ضمن المبادئ التوجيهية المتفق عليها. 	

إدارة مجموعة المواهب لتحقيق أداء أعمال مستدام. 	
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يوضح الجدول أدناه أعضاء اإلدارة التنفيذية للمصرف:

المنصباالسم

الرئيس التنفيذيوليد بن عبدهللا المقبل

المدير الماليعبدالرحمن بن عبدهللا الفدا

رئيس العملياتعبدهللا بن صالح العمري

مدير إدارة المخاطرعبدالعزيز بن سعد الرصيص

مدير عام مجموعة المصرفية للشركاتحسام بن عصام البصراوي

مدير عام المجموعة الشرعيةصالح بن عبدهللا اللحيدان

رئيس مجموعة االلتزامعبدهللا بن سليمان النامي

مدير عام مصرفية األفرادماجد بن صالح الراجحي

رئيس مجموعة الحوكمة والقانونية المكلفإبراهيم بن حمد الزير

رئيس مجموعة الموارد البشريةأحمد بن صالح السديس

رئيس المجموعة الرقمية عبدهللا الفريجي

رئيس المراجعة الداخليةضاري بن محمد الشمري

مدير عام مجموعة الخزينةعبدالرحمن بن محمد العجاجي

رئيس المصرفية الخاصةمشعل بن مصطفى الفضل

رئيس مجموعة التسويق وتجربة العمالءتركي بن محمد الضفيان

مساعد المدير العام للتحول وإدارة التغيير وتخطيط األعمالعمرو بن محمد صقر

مدير رعاية العمالءشهاب بابي

رقم  الوحدة  المروج،  - حي  فهد  الملك  الراجحي، ٨٤٦٧، طريق  التنفيذية هو مصرف  اإلدارة  أعضاء  لكل عضو من  العمل  عنوان 

للمصرف عىل  المستحقة  الواجبات  بين  يوجد تضارب مصالح محتمل  ال  السعودية.  العربية  المملكة   ،٢٧٤٣ - الرياض ١٢٢٦٣   ،١

األشخاص المذكورين أعاله وبين مصالحهم الخاصة أو واجباتهم األخرى.

وليد بن عبد هللا المقبل - الرئيس التنفيذي

ا نائب الرئيس التنفيذي للمصرف والرئيس 
ً
وليد المقبل هو الرئيس التنفيذي للمصرف. حيث يتمتع بخبرة ٢٣ عامًا وكان سابق

التنفيذي للعمليات. وهو حاصل عىل دكتوراه في المحاسبة والمراجعة.

عبد الرحمن بن عبد هللا الفدا - المدير المالي

ا المدير العام للخزينة والمؤسسات المالية في 
ً
عبد الرحمن الفدا هو المدير المالي للمصرف. حيث يتمتع بخبرة ٢٤ عامًا وكان سابق

المصرف. وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.
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عبد هللا بن صالح العمري - رئيس العمليات

عبد هللا العمري هو رئيس العمليات بالمصرف. وسبق وأن شغل منصب رئيس قسم المعلومات بالمصرف. ويتمتع بـ ٢٠ عامًا من 

ًا أول لألمن والخصوصية في شركة موبايلي لالتصاالت، وهو حاصل عىل   تنفيذي
ً
الخبرة. قبل انضمامه إىل المصرف، كان مسؤوال

درجة الماجستير في أمن المعلومات.

عبد العزيز بن سعد الرصيص - رئيس إدارة المخاطر

للمصرف إلدارة  العام  المدير  ا مساعد 
ً
عامًا وكان سابق  ٢٠ بخبرة  يتمتع  بالمصرف.  المخاطر  إدارة  رئيس  الرصيص هو  العزيز  عبد 

المخاطر المؤسسية. حاصل عىل درجة الماجستير في إدارة األعمال.

حسام بن عصام البصراوي - مدير عام المجموعة المصرفية للشركات

ا رئيس مجموعة الخدمات 
ً
حسام البصراوي هو المدير العام للمجموعة المصرفية للشركات. حيث يتمتع بخبرة ٢٤ عامًا وكان سابق

المصرفية للشركات في البنك السعودي الفرنسي. وهو حاصل عىل بكالوريوس في القانون.

صالح بن عبدهللا الحيدان - مدير عام المجموعة الشرعية

ا في المعهد العالي 
ً
ا مشارك

ً
ا أستاذ

ً
صالح الحيدان هو المدير العام للمجموعة الشرعية. حيث يتمتع بـ ٣٥ عامًا من الخبرة وكان سابق

للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. وهو حاصل عىل درجة دكتوراه في الفقه المقارن.

عبد هللا بن سليمان النامي - رئيس مجموعة االلتزام

عبد هللا النامي هو رئيس مجموعة لاللتزام. حيث يتمتع بخبرة ٢٦ عامًا في الصناعة المصرفية. وهو حاصل عىل درجة الماجستير 

في اإلدارة واألعمال.

إبراهيم بن حمد الزير - رئيس مجموعة الحوكمة والقانونية المكلف

إبراهيم الزير هو رئيس مجموعة الحوكمة والقانونية المكلف حيث يتمتع بخبرة ١٥ عاماً وكان مديراً عاماً مكلفاً - مستشاراً قانونياً في 

مجموعة سامبا المالية. وهو حاصل عىل درجة الماجستير في القانون من جامعة جورج تاون.

أحمد بن صالح السديس - رئيس الموارد البشرية

ا نائب رئيس رأس المال البشري في أكوا باور 
ً
أحمد السديس هو رئيس الموارد البشرية. حيث يتمتع بخبرة ٢٩ عامًا وكان سابق

إنترناشونال. وهو حاصل عىل بكالوريوس في المحاسبة.

عبد هللا الفريجي - رئيس المجموعة الرقمية

عبد هللا الفريجي هو رئيس المجموعة الرقمية. حيث يتمتع بخبرة ٢١ عامًا ويعمل مع المصرف منذ عام ٢٠٠٤م. وهو حاصل عىل درجة 

البكالوريوس في التنظيم والتطوير اإلداري والمحاسبة المالية.
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ماجد بن صالح الراجحي - مدير عام مصرفية األفراد

ماجد الراجحي هو المدير العام لمصرفية لألفراد. وحيث يتمتع بأكثر من ١٤ عامًا من الخبرة. وهو حاصل عىل درجة الماجستير في 

إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال.

ضاري بن محمد الشمري - رئيس المراجعة الداخلية

عام  ا منصب مدير 
ً
العملية. شغل سابق الخبرة  عامًا من   ٢٠ بأكثر من  يتمتع  الداخلية. حيث  المراجعة  رئيس  الشمري هو  ضاري 

معهد  في  إدارة  مجلس  وعضو  سعود  الملك  جامعة  من  المحاسبة  في  بكالوريوس  عىل  حاصل  وهو  بالهيئة.  الداخلي  التدقيق 

المراجعين الداخليين.

عبد الرحمن بن محمد العجاجي - مدير عام مجموعة الخزينة

ا رئيس السوق العالمية - 
ً
عبد الرحمن العجاجي هو المدير العام لمجموعة الخزينة. حيث يتمتع بـ ١٧ عامًا من الخبرة وكان سابق

المبيعات في البنك السعودي البريطاني. وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

مشعل بن مصطفى الفضل - رئيس المصرفية الخاصة

ا منصب رئيس الخدمات المصرفية 
ً
مشعل الفضل هو رئيس المصرفية الخاصة. حيث يتمتع بخبرة ٢٥ عامًا وكان يشغل سابق

الخاصة - المنطقة الغربية في البنك األهلي التجاري. وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال.

تركي بن محمد الضفيان - رئيس مجموعة التسويق وتجربة العمالء

ا رئيسًا للتجربة الرقمية 
ً
تركي الضفيان هو رئيس مجموعة التسويق وتجربة العمالء. حيث يتمتع بخبرة تزيد عن ١٣ عامًا وكان سابق

في المصرف.

عمرو بن محمد صقر - مساعد المدير العام للتحول وإدارة التغيير وتخطيط األعمال

ا المدير 
ً
عمرو صقر هو مساعد المدير العام للتحول وإدارة التغيير وتخطيط األعمال. حيث يتمتع بـ ١٦ عامًا من الخبرة وكان سابق

المالي لمجموعة شاكر. وهو حاصل عىل درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية.

شهاب بابجي - مدير رعاية العمالء

ا في 
ً
شهاب بابجي هو مدير رعاية العمالء. حيث يتمتع بأكثر من ٧ سنوات من الخبرة في الصناعة المصرفية بعد أن عمل سابق

البنك السعودي البريطاني )ساب( كمدير للقنوات اإللكترونية. وهو حاصل عىل درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات.
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حوكمة الشركات

لجان مجلس اإلدارة

لدى المصرف خمسة لجان عىل مستوى مجلس اإلدارة.

اللجنة التنفيذية

يتعلق  فيما  سريعة  قرارات  واتخاذ  للمصرف  التجارية  العمليات  مسؤولية  تحمل  هو  التنفيذية  اللجنة  من  الرئيسي  الغرض  إن 

بالمسائل العاجلة والمسائل المتصلة بأعمال المصرف. اللجنة التنفيذية مسؤولة عن مراجعة ومتابعة واعتماد القرارات األساسية 

اإلدارة.  يحددها مجلس  التي  الصالحيات  حدود  في  بالمصرف  المتعلقة  والتشغيلية  واالستثمارية  والتجارية  المالية  وغير  المالية 

وتتألف  اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء هم الرئيس وأربعة أعضاء من مجلس اإلدارة. تجتمع اللجنة عند اللزوم.  تم عقد ستة 

اجتماعات في عام ٢٠٢١م وسبعة اجتماعات في عام ٢٠٢٠م.

لجنة الترشيحات والمكافآت

إن الغرض الرئيسي من لجنة الترشيحات والمكافآت هو تقديم التوصيات إىل مجلس اإلدارة بشأن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة 

وأعضاء اللجنة وكبار التنفيذيين، وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، وتقييم فعالية وكفاءة مجلس 

اإلدارة واإلدارة العليا، بما يضمن استمرار التزام المصرف ببرامج الحوافز الداخلية وقواعد ممارسات الحوافز الصادرة عن البنك 

المركزي السعودي، وتحديد أسس ومعايير التعويض بما يحقق مصالح المودعين والمساهمين واألفراد واألهداف اإلستراتيجية 

للمصرف. وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة. تجتمع اللجنة عند اللزوم. تم عقد ثالثة اجتماعات 

في عام ٢٠٢١م.

لجنة الحوكمة

إن الغرض الرئيسي من لجنة الحوكمة هو الدعم والحفاظ عىل أعىل معايير حوكمة الشركات نيابة عن مجلس اإلدارة والتأكد من 

اتباع أفضل ممارسات الحوكمة في جميع األنشطة التي يقوم بها المصرف. تقوم اللجنة بذلك من خالل إجراء مراجعة سنوية إلطار 

الحوكمة العام واآلليات ذات الصلة. باإلضافة إىل ذلك، تراقب اللجنة حاالت تضارب المصالح لضمان التحديث المستمر لسجل 

تضارب المصالح، ومراجعة طلبات اإلعفاء من متطلبات حوكمة  المصرف، والتنسيق مع الشركات التابعة للمصرف لدعم معايير 

حوكمة الشركات الجيدة والمتسقة من أجل جميع أنشطة المجموعة. كما تركز اللجنة عىل زيادة الوعي بأهمية الحوكمة وأنشطتها 

داخل المصرف بين جميع الموظفين والمساهمين وأصحاب المصلحة الخارجيين، وإجراء تقييم سنوي ألداء مجلس اإلدارة وأعضاء 

أنها مسؤولة عن مراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بمجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة وجميع لجان المجلس ولجان اإلدارة. كما 

وأعضائه، وحوكمة المصرف وتضارب المصالح، باإلضافة إىل متابعة تنفيذ دليل حوكمة الشركات وملحقاته ومصفوفة تفويض 

الصالحيات بالمصرف. 

وتتألف لجنة الحوكمة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة. تجتمع اللجنة عند اللزوم. وتم عقد أربعة اجتماعات في عام ٢٠٢١م واجتماع 

واحد في عام ٢٠٢٠م.
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لجنة المراجعة وااللتزام 

إن الغرض الرئيسي من لجنة المراجعة وااللتزام هو اإلشراف عىل عملية إعداد التقارير المالية واإلشراف عىل المدققين الداخليين 

والخارجيين وتقديم التوصيات إىل مجلس اإلدارة والمساهمين للموافقة عىل المكافآت أو إقالة المدققين الخارجيين وتعيينهم 

ا بمراجعة واعتماد نطاق عمليات التدقيق وتنفيذها، وتتلقى تقارير التدقيق الرئيسية 
ً
وتحديد مكافآتهم. باإلضافة إىل ذلك، تقوم أيض

وتتأكد من أن اإلدارة العليا تتخذ جميع التدابير التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب لمعالجة أي نقاط ضعف في الضوابط أو 

عدم االمتثال للسياسات أو القوانين واللوائح أو أي مشاكل أخرى يحددها المدققون.

وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء. تجتمع اللجنة عند اللزوم. وتم عقد ستة اجتماعات في عام ٢٠٢١م وستة اجتماعات في عام ٢٠٢٠م.

لجنة إدارة المخاطر بمجلس اإلدارة

المخاطر، واإلشراف عىل  المخاطر واستراتيجية  اإلدارة بشأن تحمل  المشورة لمجلس  اللجنة هو تقديم  الرئيسي من  الغرض  إن 

تنفيذ اإلدارة لهذه اإلستراتيجية. بما في ذلك إدارة استراتيجيات رأس المال والسيولة، وإدارة مخاطر االئتمان والسوق، والمخاطر 

التشغيلية، ومخاطر االمتثال، ومخاطر السمعة وأي مخاطر محتملة أخرى قد يواجهها المصرف.

وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء. تجتمع اللجنة عند اللزوم . وتم عقد ستة اجتماعات في عام ٢٠٢١م وخمسة اجتماعات في عام ٢٠٢٠م.

اللجان اإلدارية

يوجد لدى المصرف عشرة لجان إدارية من المستوى األول، وتقوم هذه اللجان بتقديم تقاريرها للجان مجلس اإلدارة مباشرة. اللجان 

اإلدارية من المستوى األول هي:

اللجنة اإلدارية العليا

إن الغرض الرئيسي من لجنة اإلدارة العليا هو توفير منتدى للمديرين التنفيذيين للمصرف لمراقبة وإدارة األداء المالي للمصرف، 

ومراقبة تجربة العمالء، واإلشراف عىل تنفيذ المبادرات اإلستراتيجية للمصرف وحل المشكالت التي تصعدها اللجان األخرى. تقدم 

اللجنة اإلدارية العليا تقاريرها إىل اللجنة التنفيذية.

لجنة األصول والخصوم

إن الغرض الرئيسي من اللجنة هو مراقبة وإدارة مخاطر الميزانية العمومية )األصول والخصوم(. يتمثل دور لجنة األصول والخصوم 

المدى  عىل  الربح  معدل  مخاطر  ومستوى  والخصوم،  األصول  واستحقاق  بمزيج  يتعلق  فيما  اإلستراتيجية  القرارات  اتخاذ  في 

/ الطويل الذي يجب أن يقبله المصرف. كما تقوم بمراجعة المخاطر المالية للمصرف وإدارة رأس المال. تعمل لجنة  المتوسط 

األصول والخصوم تحت رئاسة اللجنة التنفيذية.

لجنة االئتمان

إن الغرض الرئيسي من لجنة االئتمان هو اتخاذ القرارات االئتمانية ومراقبة األنشطة االئتمانية ضمن السلطة التقديرية المفوضة 

االئتمان،  بشأن سياسات  بناءة  توصيات  وتقديم  الدورية  المراجعة  في  ا 
ً
أيض االئتمان  لجنة  دور  يتمثل  اإلدارة.  قبل مجلس  من 

والمبادئ التوجيهية، والعمليات والتوجه المستقبلي ألنشطة االئتمان/االستثمار بالمصرف لمراجعتها واتخاذ قرارات بشأنها من 

قبل مجلس اإلدارة حيثما ينطبق ذلك. تعمل لجنة االئتمان تحت رئاسة اللجنة التنفيذية.
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لجنة إدارة المخاطر

إن الغرض الرئيسي من لجنة إدارة المخاطر هو مراجعة مدى فعالية إدارة مجموعات أعمال المصرف للمخاطر، وتقديم التوجيه 

االستراتيجي والتكتيكي إلدارة المخاطر. يجب أن تضمن لجنة إدارة المخاطر المشاركة الكافية للتدقيق الداخلي عندما وحيثما لزم 

األمر. تقدم لجنة إدارة المخاطر تقاريرها إىل لجنة إدارة المخاطر المالية.

لجنة مخاطر مصرفية األفراد

إن الغرض الرئيسي من لجنة مخاطر التجزئة هو مراجعة أداء محفظة التجزئة االئتمانية، لتحليل التغييرات وتحديد وتقرير اآلثار 

المترتبة عىل اإلدارة الفعالة للمحفظة. تقدم لجنة مخاطر البيع بالتجزئة تقاريرها إىل لجنة إدارة المخاطر المتعلقة بالبيع بالتجزئة.

لجنة االلتزام

إن الغرض الرئيسي من لجنة االلتزام هو اإلشراف عىل مخاطر االلتزام في المصرف، والتأكد من فهم إدارة المصرف لمخاطر االلتزام 

ووضع السياسات واإلجراءات المناسبة إلدارة هذه المخاطر. تراجع لجنة االلتزام اإلجراءات المتخذة لضمان وجود نظام امتثال قوي 

ومتسق، وتعزيز ثقافة االلتزام العالية، ومساعدة لجنة المراجعة وااللتزام في ضمان االلتزام. تقدم لجنة االلتزام تقاريرها إىل لجنة 

المراجعة وااللتزام.

لجنة التحول

إن الغرض الرئيسي من لجنة التحول هو متابعة االستثمارات التي يخصصها مجلس اإلدارة لتحقيق استراتيجية المصرف، واعتماد 

وتتبع المشاريع المرتبطة بذلك عبر جميع المراحل والمستويات. تقدم لجنة التحول تقريرها عن سير العمل وتحديث تنفيذ المشاريع 

إىل اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

)MSME( اللجنة التوجيهية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

إن الغرض الرئيسي من اللجنة التوجيهية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو أن يكون للمصرف تركيز استراتيجي 

واضح عىل الخدمات المصرفية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع خططه الشاملة متوسطة األجل 

ولوائح البنك المركزي السعودي وأهداف رؤية ٢٠٣٠.

)BCMC( لجنة إدارة استمرارية األعمال

إن الغرض الرئيسي من لجنة إدارة استمرارية األعمال هو اإلشراف عىل برنامج استمرارية األعمال بالمصرف من أجل الحد من 

في  المصرف  ألنشطة  أعمال  توقف  لكل  استباقية  إجراءات  اتخاذ  وتمكين  المصرف  أنشطة  جميع  في  األعمال  توقف  مخاطر 

المملكة العربية السعودية والدولية.

)CSAC( لجنة إدارة  األصول الخاصة للشركات

إن الغرض الرئيسي من لجنة إدارة األصول الخاصة للشركات هو إدارة ومعالجة وتوفير الحلول لألصول الخاصة للمصرف. تمثل 

اللجنة منتدى لفحص ومراجعة أصول المصرف المصنفة كقائمة مراقبة وقروض متعثرة وشطبها وتقديم توصيات بشأن اإلجراءات 

العالجية المطلوبة إىل اللجنة التنفيذية للموافقة عليها.
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الموظفين

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، كان لدى المصرف ٩,٤٠٤موظف، يمثل المواطنون السعوديون ما نسبته ٩٧.٤% من الموظفين.

الحرجة بشكل منهجي  المناصب  لتلبية احتياجات األعمال. يتم تحديد  المواهب وتنميتها  ًا منظمًا الكتساب  يتبع المصرف نهج

ويتم مواءمة خطط التعاقب الشاملة وخطط التطوير الفردية لضمان الحفاظ عىل خط مواهب قادر وعالي األداء. بحيث تركز أنشطة 

ا 
ً
التطوير عىل التحسين المستمر لقدرات الموظفين السلوكية والتقنية بوضوح يتم توفيره من خالل خطط وظيفية محددة جيد

تؤدي إىل أدوار تنفيذية عليا.

والمتحفزين  ًا  عالي تأهيال  مؤهلين  موظفين  جذب  في  المتمثلة  اإلستراتيجية  المصرف  أهداف  من  مهمًا  ا 
ً
مكون التدريب  ويعد 

واالحتفاظ بهم. ولتحقيق هذه الغاية، يوجد لدى المصرف أكاديمية تغطي برامج تعلم القيادة والعمليات المصرفية لموظفيها الجدد 

والحاليين المصممة لتزويدهم بالمهارات والمعرفة الالزمة ألداء وظائفهم بكفاءة ولتعزيز فرص الترقية الداخلية.

ًا باألداء لموظفيه من خالل نظام إدارة أداء منهجي بمقاييس قابلة للقياس  ًا لقيمة الموظفين مدفوع ا قوي
ً
وقد طبق المصرف عرض

لألداء والمكافآت.
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قطاع وأنظمة البنوك في المملكة العربية السعودية

عـــام

 يعمل أو مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية كما في تاريخ نشرة اإلصدار األساسية، منها 
ً
 تجاريا

ً
كان هناك ٣٥ مصرفا

 في المملكة العربية السعودية. يرجع سبب االنخفاض األخير في عدد المصارف التجارية المؤسسة في المملكة 
ً
 مسجال

ً
١١ مصرفا

ومجموعة  التجاري  األهلي  البنك  واندماج  ٢٠٢١م  مارس   ١٤ في  تم  والذي  األول  والبنك  ساب  بنك  اندماج  إىل  السعودية  العربية 

سامبا المالية والذي تم في ١ أبريل ٢٠٢١م والذي يعرف اآلن باسم البنك األهلي السعودي. ومن بين المصارف ااألربعة والعشرين 

المتبقية العاملة أو المرخصة للعمل، فإن ستة منها هي فروع لمصارف تقع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخالف 

المملكة العربية السعودية )وهم بنك اإلمارات دبي الوطني، وبنك البحرين الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي األول، 

وبنك مسقط. وبنك قطر الوطني(، وتسعة بنوك دولية )وهي جي بي مورجان تشيس، بي إن بي باريبا، دويتشه بنك، بنك زراعات 

التركي المحدود، بنك إم يو إف جي المحدود، البنك الوطني الباكستاني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك كريديت سويس، 

وبنك ستاندرد تشارترد( وستة لم تبدأ عملياتها بعد بموجب تراخيصها )وهم البنك التجاري العراقي، وبنك الصين المحدود، وبنك 

ًا ترخيص بنك إس تي سي )STC( والبنك  مصر، والبنك األهلي العراقي، والبنك األهلي المصري، وبنك صحار الدولي(. كما تم مؤخر

الرقمي السعودي وبنك دي٣٦٠ )D٣٦٠( كمصارف رقمية، ولكن لم تبدأ عملياتها بعد بموجب تراخيصهم، مع العلم بأن ١٠ من أصل ١١ 

 كشركات مساهمة عامة مدرجة ويتم تداول أسهمها في تداول )مع اإلشارة بأن بنك الخليج الدولي السعودي 
ً
 عامال

ً
 سعوديا

ً
مصرفا

غير مدرج في تداول(.

تقدم جميع المصارف األحد عشر المؤسسة في المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية 

لألفراد والمصرفية الشاملة، حيث يقدم مصرف الراجحي وبنك البالد وبنك الجزيرة ومصرف اإلنماء منتجات وخدمات متوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية فقط. وتقدم المصارف السبعة المتبقية مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية باإلضافة إىل 

تلك الخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

باإلضافة إىل المصارف التجارية، هناك عدد من المؤسسات االئتمانية التي تديرها الدولة، بما في ذلك صندوق التنمية الصناعية 

االجتماعية،  التنمية  وبنك  السعودي،  التنمية  السعودي، وصندوق  العربي  الزراعي  والبنك  العقارية،  التنمية  السعودي، وصندوق 

والصندوق اإلسالمي للتنمية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن صندوق االستثمارات العامة هو الذراع االستثماري للحكومة بينما البنك اإلسالمي للتنمية هو مؤسسة 

اندماج  بالموافقة عىل  ًا  الوزراء قرار ٢٠٢١م، أصدر مجلس  يونيو  تاريخ ١٥  التنموي متعددة األطراف ومقره في جدة. وفي  التمويل 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك االندماج إىل تعزيز عوائد االستثمار 

ودفع الكيان الناشئ عن االندماج إىل مصاف صناديق التقاعد والمعاشات التقاعدية الكبيرة ومؤسسات الرعاية االجتماعية، علمًا 

بأن تلك الكيانات غير خاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي.

١,٠١٣,١٤١ نقطة بيع في  آلي وعدد  ًا، وعدد ١٦,٥٤٤ جهاز صراف  ًا مصرفي تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، كان هناك عدد ١٩٤٥ فرع كما في 

المملكة العربية السعودية )المصدر: البنك المركزي السعودي، اإلحصاءات الشهرية لشهر ديسمبر ٢٠٢١ م(.
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عد النقاط الرئيسية التجاهات وتوقعات القطاع المصرفية السعودية هي كما يلي:
ُ
وت

من المتوقع أن تظل السيولة والتمويل عىل مستوى قوي مقابل النمو المحدود. 	

وجود تحرك نحو الرقمنة مع التطور والتعليم المتزايد للسكان السعوديين الشباب، مما يؤدي إىل زيادة الطلب عىل الخدمات  	

المصرفية لألفراد في المملكة.

ازدياد الخدمات والمنتجات القائمة عىل الرسوم ألسواق األفراد، ويتحول التركيز إىل أحجام األعمال غير الممولة وفرص البيع  	

العابر.

 للنمو. 	
ً
استمرار الخدمات المصرفية اإلسالمية في تشكيلها مجاال

نبذة تاريخية 

تواجد قبل عام ١٩٧٦م عدد من المصارف المملوكة بالكامل لبنوك أجنبية تدير فروع وشركات تابعة في المملكة العربية السعودية. 

ًا يطالب جميع المصارف العاملة داخل حدودها بالتحول إىل كيانات مؤسسة محلية ال تقل  وفي عام ١٩٧٦، أصدرت الحكومة توجيه

نسبة ملكية السعوديين فيها عن ٦٠% عىل األقل.

إثر  العربية السعودية منذ أكثر من ٤٠ عامًا، وذلك عىل  ٢٠٠٠ م، تم التصريح بافتتاح أول فرع لمصرف أجنبي في المملكة  في عام 

التغييرات في سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية عبر الحدود. وكان الوافد الجديد 

بنك الخليج الدولي، وهو مصرف أجنبي مقره البحرين ومملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست. وكانت بنك الخليج 

الدولي نشطة في المملكة العربية السعودية لسنوات عديدة، إال أن وجود فرع لها في المملكة العربية السعودية سمح لها بالتنافس 

ا من التراخيص المصرفية لفروع المصارف األجنبية.
ً
عن قرب. ومنذ ذلك الحين، منح البنك المركزي السعودي عدد

ًا مملوك بشكل مشترك لصندوق االستثمارات  في مايو ٢٠٢٠ م، قامت بنك الخليج الدولي بتحويل فرعها إىل بنك مؤسس محلي

العامة وبنك الخليج الدولي.

ًا  ًا تنافسي كما يوجد منافسين غير مصرفيين في قطاع الوساطة والتمويل الشخصي، حيث شهد القطاع المصرفي السعودي تقارب

االستثمارية،  المصرفية  والخدمات  والوساطة  واألثرياء  الخاصة  والقطاعات  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  عىل  يركز  ًا  متسارع

واالستثمارات الكبيرة في قطاعات التوزيع والتسويق والتقنية الجديدة.

المملكة  تراخيص تشغيل فروع في  السعودي  المركزي  البنك  ٢٠٠٠ م، منح  الدولي في عام  الخليج  لبنك  الممنوح  الترخيص  وبعد 

العربية السعودية لبنك اإلمارات دبي الوطني، وبنك البحرين الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبنك مسقط، وبنك جيه بي مورجان 

الصناعي والتجاري  البنك  المحدود،  التركي  الوطني، بنك زراعات  باكستان  باريبا، ودويتشه بنك، وبنك  تشيس، وبنك بي إن بي 

الصيني وبنك قطر الوطني وبنك أبوظبي األول وبنك ميتسوبيشي يو إف جي المالي وبنك ستاندرد تشارترد. كما طورت الحكومة 

 مع رغبة 
ً
السعودية قطاع أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية من خالل نظام السوق المالية الذي أنشأ الهيئة، تماشيا

الحكومة الشاملة في تطوير وتعزيز أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، شجعت الهيئة مشاركة مصارف االستثمار 

ا إلجراء أنواع مختلفة من أعمال 
ً
ا لموقعها االلكتروني في سبتمبر ٢٠٢٢ م، رخصت الهيئة لما ال يقل عن ١٣٣ كيان

ً
األجنبية.و وفق

ا من تلك الكيانات المرخصة لم تبدأ أعمالها بعد.
ً
األوراق المالية في المملكة العربية السعودية، عىل الرغم من أن عدد
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قطاع البنوك للشركات

غالبية األصول المصرفية التجارية في المملكة العربية السعودية هي قروض للشركات، وفي تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، بلغت مطالبات 

المصارف التجارية عىل القطاع الخاص مبلغ ٢.٠٣ تريليون ريال سعودي ونحو نسبة )٦٢.١%( من إجمالي أصول المصارف التجارية. 

)المصدر: البنك المركزي السعودي، اإلحصاءات الشهرية لشهر ديسمبر ٢٠٢١ م(. 

 بالنمو االقتصادي القوي وزيادة االستثمار داخل المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات مثل الكهرباء 
ً
وقد كان هذا مدفوعا

والمياه والخدمات الصحية والبناء والتشييد والمشاريع التجارية والحكومية في مجاالت النفط والغاز والبنية التحتية والتعليم. كما 

ساهم التحفيز الحكومي لالقتصاد السعودي في نمو أصول الشركات.

عىل الرغم من أن القروض العقارية التجارية تعتبر من األعمال المربحة في الدول المتقدمة، إال أن المصارف السعودية لم تكن 

نشطة للغاية في هذا المنتج بسبب العقبات القانونية والتشغيلية. ومع ذلك، يتم توفير التمويل ألغراض التطوير العقاري، والتي ال 

تندرج تحت الرهون التجارية.

ا كان مجال نمو 
ً
أيض المشاريع  السعودية. كما أن تمويل  العربية  المملكة  المصرفية االستثمارية بشكل سريع في  تنمو األنشطة 

قوي حيث تم تمويل العديد من المشاريع في السنوات األخيرة. وفي حين أن المستوى السائد ألسعار النفط يفرض تحديات عىل 

االقتصاد السعودي، مما يؤدي إىل نمو اإلنفاق الحكومي وضعف نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومع ذلك من المتوقع أن يظل تمويل 

 مع برامج اإلصالح 
ً
التحتية والصناعة تماشيا البنية  ًا لألعمال المصرفية نتيجة لالستثمارات المخطط لها في   قوي

ً
المشاريع مجاال

وتحقيق االستقرار الجاري تنفيذها لتقليل اعتماد االقتصاد عىل اإليرادات المرتبطة بالنفط.

وفي تاريخ أغسطس ٢٠٢٠م، أطلقت تداول سوق المشتقات المالية الجديدة كجزء من استراتيجيتها لتنويع عروض منتجاتها وتوفير 

 عىل 
ً
المزيد من الفرص االستثمارية للمشاركين في السوق. حيث تمكن المستثمرون من العقود المستقبلية السعودية ٣٠، بناء

مؤشر إم إس سي آي تداول ٣٠، منذ تاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠م.

قطاع الخدمات المصرفية الشخصية

زاد اإلقراض االستهالكي بنسبة )٩.٥%(، وذلك من ٣٣٣ مليار ريال سعودي في نهاية عام ٢٠١٩ م إىل ٣٦٥ مليار ريال سعودي في نهاية 

عام ٢٠٢٠ م، و٤٢٨ مليار ريال سعودي في نهاية عام ٢٠٢١م )المصدر: البنك المركزي السعودي، اإلحصاءات الشهرية لشهر ديسمبر 

ًا بعدة عوامل، بما في ذلك ما يلي: ٢٠٢١م(. ومن الناحية التاريخية، كان النمو في التمويل االستهالكي مدفوع

النمو االقتصادي المقترن بالتركيبة السكانية االستهالكية المناسبة. 	

نمو سوق بطاقات االئتمان. 	

ابتكار المنتجات والتوسع السريع في عروض المنتجات والخدمات. 	

إنشاء الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(. 	

بلغت قيمة سوق قروض بطاقات االئتمان مبلغ ١٩,٥ مليار ريال سعودي في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، و١٨,٤ مليار ريال سعودي في 

تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و١٩ مليار ريال سعودي في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م )المصدر: البنك المركزي السعودي، اإلحصاءات الشهرية 

لشهر ديسمبر ٢٠٢١م(. من المتوقع أن ينمو سوق قروض بطاقات االئتمان نتيجة االستخدام المتزايد لوسائل الدفع اإللكترونية داخل 

ًا، مما يعزز جودة األصول ويقلل بشكل  المملكة العربية السعودية. وذلك الرتباط غالبية القروض الشخصية بتحويل الراتب إلكتروني

فعال من المخاطر المرتبطة باإلقراض الشخصي الذي، إىل جانب هوامش أعىل من اإلقراض المؤسسي، جعل التمويل الشخصي 

ًا بشكل خاص للمصارف في المملكة العربية السعودية. ًا جذاب قطاع
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الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( 

تأسست الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( في عام ٢٠٠٢ م وبدأت العمل في عام ٢٠٠٤ م. وفي عام ٢٠٠٨ م، أصدر مجلس 

 بالموافقة عىل نظام المعلومات االئتمانية )الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٣٧ وتاريخ ١٤٢٩/٧/٥ هـ )الموافق ٨ 
ً
الوزراء قرارا

يوليو ٢٠٠٨ م((، والذي يحدد المبادئ والضوابط العامة الخاصة بجمع وتبادل وحماية المعلومات االئتمانية للمستهلكين. حيث كانت 

الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية، التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، أول شركة معلومات ائتمانية يتم تأسيسها 

في المملكة وتقدم خدمات المعلومات االئتمانية االستهالكية ألعضائها في المملكة. 

كما تقوم الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية بتجميع المعلومات المتعلقة باالئتمان بين األعضاء المشاركين لتزويد مقدمي 

ا من المبادرات والمشاريع 
ً
االئتمان بمعلومات مخاطر االئتمان. في عام ٢٠١٥ م، قدمت الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية عدد

أنشأت  المثال،  سبيل  المخاطر. عىل  وإدارة  تقييم  عىل  القدرة  لتعزيز  للمعلومات  فعالة  تحتية  بنية  لتوفير  استراتيجياتها  لتعزيز 

 
ً
دليال ونشرت  الرابع(  )المستوى  الدولية  للمواصفات  ا 

ً
وفق تطويره  تم  للمعلومات  ا 

ً
مركز االئتمانية  للمعلومات  السعودية  الشركة 

الشركة  اإلقرار بعدد من مشاريع  المجتمع. وتم  االئتماني بين جميع فئات  الوعي  لزيادة  "اعرف حقوقك"  ًا كجزء من حملة  إجرائي

البنك  يشارك  )الذي  المالي  االستقرار  مبادرة من مجلس   عىل 
ً
بناء العشرين  قبل مجموعة  االئتمانية من  للمعلومات  السعودية 

المركزي السعودي في عضويته(، والتي تهدف إىل مساعدة المؤسسات المالية عىل تقييم المخاطر بطريقة منهجية وفعالة وتطبيق 

المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، وتطوير المنتجات والخدمات، لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي.

التمويل اإلسالمي

كان التمويل اإلسالمي مجال نمو لالقتصاد المالي السعودي وكان أحد أهم التطورات في األسواق المالية في السنوات األخيرة. 

حيث أن المملكة العربية السعودية هي أحد أكبر وأسرع األسواق نموا للخدمات المصرفية اإلسالمية في العالم.

اإلسالمية  المصارف  من  تتراوح  التي  المؤسسات  من  ًا  مزيج السعودية  العربية  المملكة  في  اإلسالمية  الصرفي  قطاع  وتشمل 

المخصصة إىل المصارف التقليدية التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسالمية من خالل أقسام أو نوافذ منفصلة. كما أن العديد 

من المصارف في المملكة العربية السعودية لديها لجان شرعية تقدم آراء مستقلة حول مدى االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية. 

ًا مجموعة واسعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في السوق لقطاعات الخدمات المصرفية للشركات  وتتوفر حالي

واألفراد والتي تغطي عروض االئتمان والودائع واالستثمار والخزينة.

األصول  تشكل  حيث  اإلسالمية  المصرفية  والخدمات  المنتجات  عىل  طلب  أقوى  الشخصية  المصرفية  الخدمات  قطاع  شهد 

اإلسالمية االستهالكية الجزء األكبر من إجمالي األصول االستهالكية. باإلضافة إىل منتجات الودائع، تشمل حلول التمويل اإلسالمي 

والتمويل الشخصي والتمويل العقاري وبطاقات االئتمان اإلسالمية. مع نمو النشاط التجاري في قطاع العقارات وتزايد عدد السكان، 

ًا لنمو أصول الخدمات المصرفية الشخصية  ا رئيسي
ً
من المتوقع أن يكون التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة اإلسالمية محرك

اإلسالمية في المستقبل.

االهتمام  وزيادة  التحتية  البنية  مشاريع  إطالق  بعد  بسرعة  للشركات  المصرفية  الخدمات  قطاع  من  االئتمان  الطلب عىل  يتزايد 

بالتصنيع. حيث تشمل عروض المنتجات الرئيسية اإلجارة والمرابحة ويتم تقديمها عىل شكل تسهيالت ثنائية، وكذلك من خالل 

 مبتكرة متوافقة مع الشريعة 
ً
ا حلوال

ً
اإلقراض المشترك. ولتلبية احتياجات هذا القطاع من السوق، قدمت المصارف اإلسالمية أيض

اإلسالمية. وفي السنوات األخيرة، كان هناك العديد من معامالت تمويل المشاريع اإلسالمية الكبيرة الحجم التي جذبت مشاركة 

عدد كبير من المصارف. وقد وضع هذا القطاع المصرفي اإلسالمي في موقع تنافسي مقابل نظيره التقليدي.
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الشركات  قطاعي  من  االئتمان  عىل  الطلب  توقع  مع  النمو  في  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  قطاع  يستمر  أن  المتوقع  من 

والمستهلكين )كما هو الحال في سوق الخدمات المصرفية التقليدية، قد يتطور النمو في الخدمات المصرفية اإلسالمية بوتيرة 

ا أن يترافق مع 
ً
أبطأ في ضوء التحديات االقتصادية الحالية الناجمة عن فترة طويلة من أسعار النفط المنخفضة(. ومن المتوقع أيض

زيادة متزامنة في عروض المنتجات اإلسالمية المبتكرة وزيادة الوعي والطلب من الجمهور العام عىل الحلول المتطورة المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية.

الخزينة

 مع زيادة 
ً
زادت أنشطة الخزينة في المصارف السعودية خالل السنوات القليلة الماضية حيث أصبحت األسواق المالية أكثر تطورا

استخدام األدوات المالية. كما أن المصارف المؤهلة في المملكة العربية السعودية قادرة عىل أن تقدم لعمالئها منتجات مهيكلة 

ا مع الشريعة اإلسالمية.
ً
تستخدم المشتقات المالية وتتوافق أيض

المصرفية االستثمارية وإدارة األصول

ازدهر نشاط خدمات الوساطة بين عامي ٢٠٠٣ م و٢٠٠٦ م، عندما وصلت تداول إىل أعىل مستوياتها عىل اإلطالق. حيث بلغ مستوى 

مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( في تداول ٨,٣٨٩,٢٣ في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٨,٦٨٩,٥٣ في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و١١,٢٨١.٧١ في 

تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

 لجهود الحكومة السعودية لتطوير منصة فعالة ألسواق رأس المال، شرع عدد من المصارف، بما في ذلك المصرف، في 
ً
استجابة

تقديم خدمات استشارية في أسواق رأس المال واألسهم والدين للشركات. منذ عام ٢٠٠٣ م، تم تنفيذ عدد من الطروحات العامة 

األولية، حيث كان العديد منها مبادرات حكومية.

باإلضافة إىل ذلك، أصدرت الهيئة تراخيص للعديد من المؤسسات المالية للعمل بصفة رئيسية أو كوكيل في ترتيبات قيادة األسهم 

وترتيبات إدارة األسهم و / أو خدمات االستشارات وحفظ األوراق المالية. وبعد ذلك، قام عدد من المصارف السعودية بتأسيس 

شركات تابعة منفصلة للقيام بهذه األنشطة. كما تم السماح للمؤسسات المالية األجنبية بشراء وبيع األسهم مباشرة في الشركات 

ا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
ً
المدرجة في تداول منذ عام ٢٠١٥ م وفق
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بعض مقاييس القطاع المصرفي السعودي

نسبة القروض إىل الودائع

يوضح الرسم البياني أدناه نسبة قروض القطاع المصرفي السعودي إىل الودائع باإلضافة إىل إجمالي قروضه وإجمالي الودائع في 

تاريخ ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠١٧ م و٢٠١٨ م و٢٠١٩ م و٢٠٢٠ م و٢٠٢١ م.

مصدر: النشرات الشهرية للبنك المركزي السعودي

ًا منذ عام ٢٠١٧ م، مع بعض االنخفاضات كما في تاريخ  ظلت نسبة القروض إىل الودائع في المملكة العربية السعودية مستقرة نسبي

ًا أسرع في القروض مقارنة بالودائع والزيادة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر  ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠١٩ م و٢٠٢٠ م و٢٠٢١ م مما يعكس نمو

٢٠٢١ م تعكس زيادة أكبر بكثير في الودائع أكثر من القروض حيث بدأ االقتصاد في التعافي بعد التراجع الكبير الناتج عن فيروس 

كورونا المستجد في عام ٢٠٢٠ م.

الرهن العقاري لألفراد

يوضح الرسم البياني أدناه قروض الرهن العقاري لألفراد في المملكة العربية السعودية في تاريخ ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠١٧م  و 

٢٠١٨م و٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م.

مصدر: النشرات الشهرية للبنك المركزي السعودي

نما حجم قروض الرهن العقاري لألفراد في المملكة العربية السعودية في كل فترة منذ عام ٢٠١٦ م، مع انخفاض معدل النمو في تاريخ 

.
ً
ا ناضجا

ً
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، مما يعكس بشكل أساسي سوق
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إحصاءات نقاط البيع / أجهزة الصراف اآللي والتجارة اإللكترونية

يوضح الرسم البياني أدناه حجم عمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي في المملكة العربية السعودية واإلنفاق من خالل محطات 

نقاط البيع في المملكة العربية السعودية واإلنفاق عىل التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية في كل من عام ٢٠١٧ م و٢٠١٨ 

م و٢٠١٩ م و٢٠٢٠ م و٢٠٢١ م.

مصدر: النشرات الشهرية للبنك المركزي السعودي

من المحتمل أن النمو في اإلنفاق عىل التجارة اإللكترونية واالنخفاض في عمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي في كل من 

عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢١ م يعكس تأثير تدابير الحجر لمكافحة كوفيد-١٩ في عام ٢٠٢٠ م والتحول الرقمي الذي يحدث في المملكة العربية 

السعودية.
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البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا(

نبذة عامة والمهام المكلف بها

التمويل  وشركات  المصارف  ذلك  في  بما  المرخصة،  المالية  المؤسسات  عىل  والمشرف  المنظم  هو  السعودي  المركزي  البنك 

والتأجير والعقارات وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات المعلومات االئتمانية في المملكة العربية السعودية.

تأسست مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم ١٠٤٦/١/٤/٣٠ بتاريخ ١٣٧١/٠٧/٢٥هـ )الموافق ١٩٥٢/٠٤/٢٠م(، وتم 

استبدال هذا المرسوم الملكي بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٦ بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ )الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦ م( والذي غير اسم مؤسسة النقد 

العربي السعودي إىل البنك المركزي السعودي مع الحفاظ عىل االختصار )ساما(. وتشمل المهام الرئيسية للبنك المركزي السعودي 

ما يلي:

إصدار العملة الوطنية. 	

التعامل مع الشؤون المصرفية للحكومة. 	

اإلشراف عىل المصارف التجارية وتجار الصرافة. 	

إدارة احتياطيات النقد األجنبي للمملكة العربية السعودية. 	

القيام بدور البنك الحكومي والمستشار في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية. 	

إدارة السياسة النقدية للمحافظة عىل استقرار األسعار وسعر الصرف. 	

تعزيز نمو النظام المالي وضمان سالمته. 	

اإلشراف عىل شركات التأمين التعاوني والمهن الحرة المتعلقة بقطاع التأمين. 	

اإلشراف عىل شركات التمويل. 	

اإلشراف عىل شركات المعلومات االئتمانية. 	

نظام مراقبة البنوك

نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٤٣٨٦/٠٢/٢٢هـ )الموافق ١٩٦٦/٠٦/١٢م( المعدل بالمرسوم الملكي رقم 

وتأمين مستويات  والمساهمين  العمالء  المصارف وودائع  يهدف إىل حماية  ١٩٧١م(،  ـ)والموافق ٣ مارس  ١٣٩١/٠١/٠٥ه  بتاريخ  م/٢ 
سيولة كافية. كما يحظر النظام عىل المصارف القيام بأنشطة معينة قد تلحق الضرر بمساهميها وعمالئها. باإلضافة إىل ذلك، يحظر 

النظام األفراد والشركات استخدام كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أسمائهم أو القيام بأي أنشطة مصرفية دون الحصول عىل ترخيص 

من البنك المركزي السعودي. ويحدد نظام مراقبة البنوك اإلطار الذي يجب أن تعمل المصارف ضمنه في المملكة العربية السعودية 

نشر 
ُ
ويتم استكماله بالتعاميم والتوجيهات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي السعودي من وقت آلخر. عمومًا، ال ت

هذه التعاميم والتوجيهات للجمهور خارج القطاع المصرفي.
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حماية المستهلك

يعتبر البنك المركزي السعودي من أشد المدافعين عن حماية المستهلك منذ حصوله عىل نظامه في عام ١٩٥٢م وإصدار نظام مراقبة 

ًا مهمًا في ضمان تعامل المؤسسات المالية الخاضعة إلشرافها مع  البنوك في عام ١٩٦٦م. ونتيجة لذلك، لعب البنك المركزي دور

المستهلكين بعدالة وصدق.

واتخاذ  التطورات  هذه  مراجعة  السعودي  المركزي  البنك  يواصل  ونموه،  السعودية  العربية  المملكة  في  المالي  القطاع  تطور  مع 

قرارات بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية المناسبة لتوفير مستوى حماية المستهلك المتوقع من دولة عضو في 

المنظمات االقتصادية والمالية الرئيسية في العالم.

المالية  المؤسسات  مع  يتعاملون  الذين  المستهلكين  جميع  في ضمان حصول  السعودي  المركزي  للبنك  الحالي  الهدف  يتمثل 

والصدق  العادلة  المعاملة  ذلك  في  بما  المستهلك،  حماية  من  المتوقع  المستوى  السعودية عىل  العربية  المملكة  في  المرخصة 

وسهولة الوصول إىل المنتجات والخدمات المالية.

والتعليمات  والسياسات  اللوائح  من  العديد  خالل  من  المالية  المؤسسات  من  المتوقع  السلوك  السعودي  المركزي  البنك  حدد 

الصادرة، بما في ذلك "مبادئ حماية عمالء المصارف" )"المبادئ" ( الصادرة في تاريخ يونيو ٢٠١٣م والتي تستند إىل المبادئ العامة 

لحماية المستهلك المالي التي تم وضعها، ومن قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( في عام ٢٠١١ م.

من  المطلوب  المستوى  تقديم  من  المرخصة  المصرفية  المؤسسات  لتمكين  الرئيسية  التوجيهية  التعليمات  المبادئ  حددت 

المعاملة العادلة والصدق والشمول المالي، وبالتالي تلبية الهدف االستراتيجي للبنك المركزي السعودي لحماية المستهلك المالي 

البنك  إلشراف  تخضع  والتي  ترخيص،  بموجب  العاملة  المصارف  أنشطة  عىل  المبادئ  تنطبق  السعودية.  العربية  المملكة  في 

أي  أنشطة  ا عىل 
ً
أيض المبادئ  تنطبق  يصبحون، مستهلكين.  قد  أو  هم،  الذين  األشخاص  مع  تتعامل  والتي  السعودي  المركزي 

طرف ثالث تستعين به مؤسسات مصرفية مرخصة للقيام بأي أنشطة لها. كما أن المبادئ ملزمة لجميع المؤسسات المصرفية 

المرخصة، ومكملة للتعليمات واللوائح الداخلية الصادرة عن أي مؤسسة مصرفية مرخصة وتنطبق عىل جميع المعامالت التي تتم 

مع المستهلكين األفراد.

صدرت المبادئ بموجب الصالحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب التشريعات واألنظمة التالية:

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي - مادة )٣د( الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ بتاريخ ١٣٧٧/٠٥/٢٣ه )الموافق ١٩٥٧/١٢/١٥م(  	

والمستبدل بنظام البنك المركزي السعودي - المادة )٤.٣( ( الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ )الموافق 

٢٠٢٠/١١/٢٦م(.

نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢ه )الموافق ١٩٦٦/٠٦/١٢م(.  	

القرار الوزاري رقم ٢١٤٩/٣ وتاريخ ١٤٠٦/١٠/١٤ه )الموافق ١٩٨٦/٠٦/٢٢ه(. 	

توفر "المبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين بشأن حماية المستهلك المالي" خلفية "المبادئ العامة لحماية المستهلك  	

المالي" التي يتم تبنيها اآلن كجزء من المبادئ.
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باإلضافة إىل ذلك، فإن المبادئ معززة بمبادئ التمويل المسؤول لألفراد )الصادرة عن البنك المركزي السعودي بموجب التعميم 

رقم ٩٩/٤٦٥٣٨ بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨م، بصيغتها المعدلة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم ١/٤٠٦٩٤ المؤرخ ٢٤ مايو ٢٠١٨ م( 

والتي تهدف إىل:

 أ. 
ً
تشجيع اإلقراض المسؤول الذي يلبي االحتياجات الفعلية للمستهلكين، ال سيما تلك المتعلقة بامتالك المساكن واألصول بدال

من األغراض االستهالكية.

تعزيز الشمول المالي من خالل توفير التمويل الكافي لجميع فئات المجتمع، مع األخذ في االعتبار نسب االستقطاع المعقولة ب. 

التي يمكن للمستهلك تحملها.

التركيز عىل ضمان العدالة والمنافسة بين الدائنين للتأكد من فعالية وكفاءة إجراءاتهم وآلياتهم.ج. 

جميع  تشمل  والتي  المستهلكين،  إىل  الموجهة  المالية  واألنشطة  الدائنين  جميع  عىل  لألفراد  المسؤول  التمويل  مبادئ  تنطبق 

وبطاقات  المركبات  وتمويل  الشخصي  التمويل  أخرى،  أمور  بين  ذلك، من  بما في  لألفراد،  المصممة  االئتمان  وبرامج  منتجات 

االئتمان والتمويل العقاري.

في تاريخ أبريل ٢٠١٨ م، أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط وإجراءات التحصيل لألفراد المطبقة عىل المصارف وشركات التمويل 

وإجراءات  األفراد،  بالمستهلكين  يتعلق  فيما  الديون  تحصيل  إجراءات  تحدد  والتي  السعودي  المركزي  البنك  إلشراف  الخاضعة 

التعامل مع المستهلكين األفراد المتعثرين، وضوابط التواصل مع المستهلكين األفراد وضامنيهم من أجل تمكين الدائنين من اتباع 

إجراءات واضحة ومحددة مع حماية حقوق جميع األطراف ذوي الصلة.

تتعلق تشريعات حماية المستهلك اإلضافية التي تكمل المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي )ضوابط إصدار وتشغيل 

بطاقات االئتمان وبطاقات الحسم الشهري( بإصدار وتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن المصارف 

وشركات التمويل ومصدري البطاقات اآلخرين الخاضعين إلشراف البنك المركزي السعودي.

ا لالئحة تمويل المستهلك والتي تحتوي عىل عدد من 
ً
كما تم زيادة نطاق تشريعات حماية المستهلك لتشمل شركات التمويل وفق

األحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، بما في ذلك:

ًا في أي وقت خالل فترة التمويل ذات الصلة. 	 ًا أو كلي السماح للعمالء بسداد التسهيالت التمويلية المتبقية جزئي

توحيد الرسوم اإلدارية لجميع المصارف في المملكة العربية السعودية. 	

ا األحكام الرئيسية للتمويل. 	
ً
تزويد العمالء بملخصات لتمويلهم، والتي تتضمن التفاصيل األساسية للتمويل وأيض

تحديد القواعد والمعايير المتعلقة بكيفية تعامل المصارف مع العمالء. 	

التأكيد عىل مبادئ الشفافية واإلفصاح في عقود التمويل االستهالكي. 	
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تهدف الئحة تمويل المستهلك إىل ضمان أن عقود تمويل المستهلكين قد عززت مستويات اإلفصاح والشفافية ومكنت العمالء 

ا لالئحة تمويل المستهلك، يجب أن تحدد عقود تمويل 
ً
من االطالع بشكل أفضل عىل حقوقهم والتزاماتهم بموجب تمويلهم. ووفق

المستهلك، من بين أمور أخرى:

تفاصيل التمويل، بما في ذلك التكلفة اإلجمالية للتمويل. 	

طريقة الحساب لتحديد الربح. 	

جميع الرسوم والعموالت والرسوم اإلدارية. 	

مخالفات التأخير في سداد األقساط. 	

آلية ممارسة حق العميل في االنسحاب أو التسوية المبكرة أو اإلنهاء. 	

شركات  عمالء  حماية  )مبادئ  التأمين  عىل  المطبقة  المستهلك  حماية  لوائح  السعودي  المركزي  البنك  نشر  ذلك،  إىل  باإلضافة 

التأمين( باإلضافة إىل العديد من التعاميم التي تكمل وتفصل لوائح حماية المستهلك المختلفة الموضحة أعاله.

 
ً
من أجل التعامل مع شكاوى المستهلكين ومراقبة أداء المؤسسات المالية والتزامها بالمبادئ، أنشأ البنك المركزي السعودي أيضا

إدارة مخصصة لحماية المستهلك.

التمويل العقاري والتأجير التمويلي

في تاريخ أغسطس ٢٠١٢ م، أصدر مجلس الوزراء السعودي مجموعة من التشريعات المعتمدة بموجب المراسيم الملكية فيما يتعلق 

بقطاع التمويل، بما في ذلك التمويل العقاري )نظام التمويل العقاري(، والتأجير )نظام اإليجار التمويلي( واإلشراف للشركات المالية 

)نظام مراقبة شركات التمويل(، في كل حالة، كما هو موضح أدناه. أصدر البنك المركزي السعودي في تاريخ فبراير ٢٠١٣ م اللوائح 
التنفيذية لهذه األنظمة.

نظام التمويل العقاري

يوفر هذا النظام الهيكل التنظيمي لتفويض وترخيص المصارف وشركات التمويل لدخول سوق العقارات. خاصة ما يلي:

يجوز للمصارف امتالك عقارات ألغراض التمويل العقاري - وهي سمة رئيسية لمنتجات التمويل اإلسالمي. 	

تعلن الحكومة السعودية عن نشاط سوق العقارات ويتم منح الممولين حق الوصول إىل المحاكم وسجالت الموثقين. 	

يجب إجراء فحص االئتمان للمقترضين من خالل أحد مكاتب االئتمان المعتمدة. 	

تحدد الالئحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري دور شركات التمويل، وتحدد متطلبات الدخول في عقد إيجار تمويلي عقاري وتسجيله، 

وتحدد متطلبات البنك المركزي السعودي لترخيص شركات إعادة التمويل، وتحدد القواعد المنظمة ألنشطة شركات إعادة التمويل. 

العقاري لألفراد. وتحدد هذه  التمويل  ٢٠٢٠ م إرشادات بشأن تقديم منتجات  تاريخ يونيو  المركزي السعودي في  البنك  كما أصدر 

اإلرشادات الحد األدنى من المتطلبات عىل الممولين الذين يقدمون منتجات التمويل العقاري لألفراد.
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نظام اإليجار التمويلي

يبين هذا النظام القواعد المتعلقة باإليجار التمويلي، وينص بشكل خاص عىل ما يلي:

يجب تنفيذ مسؤوليات المؤجر والمستأجر بطريقة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )وضع مخاطر األصول عىل المؤجر خالل مدة  	

 عن االستخدام ذي الصلة(.
ً
عقد اإليجار مع جعل المستأجر مسؤوال

يُسمح بنقل األصول المؤجرة إىل المستأجر عند استحقاق مدة اإليجار. 	

يُسمح للمؤجر طلب مدفوعات اإليجارات المستقبلية إذا تخلف المستأجر عن السداد، بشرط أال يكون عدد هذه المدفوعات  	

أكبر من عدد المدفوعات المتأخرة.

تحدد الالئحة التنفيذية لنظام اإليجار التمويلي حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في عقد اإليجار التمويلي، وتحدد القواعد المتعلقة 

عقود  لتسجيل  تأسيس شركة  وتحدد متطلبات  العالقة،  ذوي  لألطراف  الملكية  األقساط وحقوق  ودفعات  الحقوق،  بالتنازل عن 

اإليجار التمويلي ومتطلبات تسجيل هذه الشركات لعقود اإليجار التمويلي.

نظام مراقبة شركات التمويل

ًا لشركات التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتقديم أشكال التمويل المعتمدة من البنك  ًا ورقابي  تنظيمي
ً
يوفر هذا النظام إطارا

المركزي السعودي، بما في ذلك التمويل العقاري.

التمويل  شركات  لترخيص  السعودي  المركزي  البنك  ومتطلبات  قواعد  التمويل  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  تحدد 

وتتضمن متطلبات حوكمة الشركات ومتطلبات المراجع الداخلي والقواعد األخرى التي يجب عىل شركات التمويل االلتزام بها من 

أجل الحفاظ عىل ترخيصها.

هيئة السوق المالية

تأسست الهيئة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٠( وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ )الموافق ٢٠٠٣/٧/٣١م( المعدل 

بالمرسوم الملكي رقم )م/١٦( بتاريخ ١٤٤١/١/١٩هـ )الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩م( )"نظام السوق المالية " (. وهي جهة حكومية ذات استقالل 

مالي وقانوني وإداري.

تنظم الهيئة أسواق المال في المملكة العربية السعودية. وتصدر القواعد واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام نظام السوق المالية بهدف 

خلق بيئة استثمارية مناسبة. حيث تشمل األهداف الرئيسية للهيئة هما يلي:

تنظيم السوق المالية وتطويرها. 	

حماية المستثمرين وعامة الناس من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي عىل االحتيال والخداع والغش والتالعب  	

والتداول بناء عىل معلومات داخلية.

تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معامالت األوراق المالية. 	

وضع تدابير لتقليل المخاطر المتعلقة بمعامالت األوراق المالية. 	
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تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار األوراق المالية والمتاجرة فيها. 	

تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 	

تنظيم ومراقبة اإلفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة باألوراق المالية والجهات المصدرة لها. 	

تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة لألسهم. 	

باإلضافة إىل ذلك، وبموجب نظام السوق المالية، شكلت الهيئة لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية، كما قام مجلس الوزراء، 

لجان شبه  اللجنتين هي  كلتا هاتين  المالية.  األوراق  منازعات  االستئناف في  لجنة  بتشكيل  ا، 
ً
أيض المالية  السوق  نظام  بموجب 

قضائية مخولة بالفصل في المنازعات والمخالفات المتعلقة بنظام السوق المالية ولوائح وأنظمة الهيئة، بما في ذلك تداول.

في عام ٢٠١٦ م، تم إطالق برنامج الريادة المالية ٢٠٢٠ م )"البرنامج "(، والذي تم بموجبه إقرار مجموعة من المبادرات الخاصة ببرنامج 

للركيزة  االستراتيجية  والمبادرات  األهداف  تحقيق  ذلك  في  بما   ،)٢٠٣٠ المملكة  رؤية  تحقيق  برامج  )أحد  المالي  القطاع  تطوير 

االستراتيجية الثانية لتطوير سوق مالية متقدمة.

المالية  الشرق األوسط وإحدى األسواق  السعودية كسوق رئيسية في  المالية  البرنامج إىل وضع السوق  الهيئة من خالل  تسعى 

نها من لعب دور محوري في 
ّ
ا متقدمة وجاذبة لالستثمار المحلي واألجنبي عىل حد سواء، مما يمك

ً
الرائدة في العالم، مع كونها سوق

تنمية االقتصاد وتنويع مصادر دخله. يتكون البرنامج من أربعة محاور رئيسية هي:

تسهيل التمويل: تعميق أسواق رأس المال وتعزيز دورها في زيادة رأس المال. 	

تشجيع االستثمار: دعم نمو إدارة األصول وتشجيع االستثمار المؤسسي. 	

تعزيز الثقة: تعزيز الهيكل التنظيمي ألسواق رأس المال. 	

بناء القدرات: دعم تنمية المشاركين في السوق. 	

ا عىل تطوير بيئة تنظيمية لألسواق المالية في المملكة لضمان حماية المستثمرين، وتعزيز االلتزام بالمعايير 
ً
ويركز البرنامج أيض

الدولية.

تعتزم الهيئة زيادة عدد الشركات المدرجة في كل من األسواق الموازية الرئيسية والصغرى إىل أكثر من ٢٥٠ شركة باإلضافة إىل 

مضاعفة رأس المال المستثمر من خالل القنوات المدارة ليصل إىل ٦٥٠ مليار ريال من األصول الخاضعة لإلدارة.

ًا،  ا لهدف الهيئة المتمثل في تطوير أفضل الممارسات الدولية الرائدة في السوق والتعاون مع المؤسسات المماثلة األخرى دولي
ً
وفق

ا نشطًا في المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية المعترف بها كقائدة في وضع معايير قطاعي األوراق المالية 
ً
تعد الهيئة مشارك

وأسواق رأس المال عىل مستوى العالم. باإلضافة إىل ذلك، فإن الهيئة مشاركة في اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات 

المنظمة لألسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.
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تأسيس شركة السوق المالية السعودية )تداول(

لت لجنة وزارية مكونة من 
ِّ
ك
ُ
في أوائل الثمانينيات الميالدية، شرعت الحكومة في تشكيل سوق منظم للتداول. في عام ١٩٨٤م، ش

وزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة التجارة والبنك المركزي السعودي لتنظيم السوق وتطويره. كان البنك المركزي السعودي هو 

الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة أنشطة السوق حتى تم إنشاء الهيئة في تاريخ يوليو ٢٠٠٣م. حيث تصدر الهيئة القواعد 

واللوائح الالزمة لحماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق بصفتها المنظم والمشرف الوحيد عىل أسواق رأس المال.

 
ً
في تاريخ ١٩ مارس ٢٠٠٧م، وافق مجلس الوزراء السعودي عىل تشكيل شركة السوق المالية السعودية )تداول( كشركة مساهمة وفقا

للمادة ٢٠ من نظام السوق المالية.

وفي تاريخ ٧ أبريل ٢٠٢١ م، أعلنت شركة السوق المالية السعودية )تداول( عن تحولها إىل هيكل جماعي تصبح بموجبه مجموعة 

عرف 
ُ
تداول السعودية الشركة األم لمحفظة مكونة من أربع شركات تابعة بما في ذلك شركة السوق المالية السعودية - تداول، والتي ت

باسم السوق السعودية.

إدارة السيولة ومخاطر االئتمان

رأس  أو  المدفوع  ماله  ورأس  احتياطياته  ضعف   ١٥ مصرف  أي  ودائع  التزامات  تتجاوز  أال  يجب  البنوك،  مراقبة  نظام  بموجب 

الودائع  إجمالي  )٧%( من  نسبة  القانوني هي  لإليداع  السعودي  المركزي  البنك  قبل  المحددة من  الحالية  النسبة  المستثمر.  ماله 

تحت الطلب للعمالء ونسبة )٤%( من األرصدة المستحقة للمصارف والمؤسسات المالية األخرى )باستثناء األرصدة المستحقة 

للبنك المركزي السعودي والودائع بالعمالت األجنبية لغير المقيمين( والمدخرات والودائع ألجل وهوامش االعتمادات المستندية 

والضمانات )باستثناء جميع أنواع ودائع إعادة الشراء(.

ا االحتفاظ باحتياطي سائل ال يقل عن 
ً
باإلضافة إىل الوديعة القانونية، يتعين عىل كل مصرف في المملكة العربية السعودية أيض

نسبة )٢٠%( من إجمالي التزامات الودائع. يجب أن يتكون االحتياطي السائل من النقد أو الذهب أو األصول التي يمكن تحويلها إىل 

نقد خالل فترة ال تتجاوز ٣٠ يومًا من أجل االمتثال لمتطلبات نظام مراقبة البنوك.

ا أقصى لمقدار المسؤولية المالية التي قد يتكبدها أي مصرف فيما يتعلق بأي شخص 
ً
في السابق، وضع نظام مراقبة البنوك حد

واحد. تم استبدال ذلك بقواعد التعرضات الكبيرة للبنوك في تعميم البنك المركزي السعودي األخير في أغسطس ٢٠١٩ م. 

بموجب هذه القواعد، ال يجوز للمصرف منح قرض أو تمديد تسهيل ائتماني أو تقديم ضمان أو تحمل أي التزام مالي آخر فيما 

يتعلق بأي شخص بمبلغ إجمالي يتجاوز:

في حالة البنوك، نسبة )٢٥%( من إجمالي رأس مالها المؤهل. 	

في حالة الشركات، نسبة )١٥%( من إجمالي رأس مالها المؤهل. 	

في حالة األفراد، نسبة )٥%( من إجمالي رأس مالها المؤهل. 	

كذلك لدى البنك المركزي السعودي صالحية في تنظيم السيولة ومخاطر االئتمان ألي مصرف من خالل وسائل منها تقييد الحد 

األقصى للمبلغ الذي قد يقرضه المصرف، ومستوى تعرض المصرف لعميل واحد وفئات القروض التي يمكن أن ينتجها المصرف. 

قد تختلف هذه القيود من مصرف آلخر حسب الظروف ذات الصلة، باإلضافة إىل متطلبات اإليداع القانوني واحتياطي السيولة 

المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.
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يجري البنك المركزي السعودي مراجعة كاملة لعمليات كل مصرف كل ثالث سنوات ويقيم بشكل أكثر انتظامًا وظائف محددة 

داخل كل مؤسسة. كما تدخل البنك المركزي السعودي لدعم المصارف التي وجدت نفسها في مصاعب. كما قد سمح للمصارف 

المتعثرة باالستفادة من التمويل منخفض التكلفة في الثمانينيات.

المركزي السعودي  البنك  المركزي السعودي سمعة طيبة كمنظم صارم. في عام ١٩٨٩ م، أدخل  البنك  عىل مر السنين، اكتسب 

الدولية  المعايير  العربية السعودية، والتي تتوافق بشكل أساسي مع  المملكة  التجارية في  المحاسبة واإلفصاح للمصارف  معايير 

للتقارير المالية. تلتزم جميع المصارف في المملكة العربية السعودية اآلن بالمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة 

وغيرها من المعايير المحاسبية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. كما تقوم المصارف بإعداد بياناتها المالية 

لتتوافق مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات.

متطلبات تقديم التقارير

تقديم  المصارف  يتعين عىل  كما  واألجنبية.  المحلية  لفروعها  الموحد  المالي  للمركز  بيانات شهرية  تقديم  المصارف  يتعين عىل 

تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية إىل البنك المركزي السعودي. هذه التقارير شاملة وتتعامل مع أمور مثل جدول استحقاق 

القروض  خسائر  احتياطيات  وتحليل  األجنبي،  الصرف  ومخاطر  الكبيرة،  والتعرضات  المخاطر،  وتركيزات  االئتمانية،  التسهيالت 

المحددة، وحساب كفاية رأس المال القائم عىل مخاطر المصرف ذي الصلة.

السعودي في غضون ستة أشهر من  المركزي  البنك  المدققة إىل  الموحدة  السنوية  المالية  بياناتها  المصارف تقديم  يتعين عىل 

المالية  األوراق  لقواعد طرح  ا 
ً
وفق أشهر  ثالثة  في غضون  تقرير  تقديم  المدرجة  المصارف  يتعين عىل  كما  مالية،  كل سنة  نهاية 

تكون  أن  يجب  مستقلين.  مشتركين  مدققين  قبل  من  السنوية  الموحدة  المالية  القوائم  تدقيق  يجب  المستمرة.  وااللتزامات 

القوائم المالية الموحدة المدققة والمنشورة للمصارف السعودية متوافقة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة من 

التقارير  الدولية إلعداد  الزكاة وضرائب الدخل، األمر الذي يتطلب اعتماد جميع المعايير  البنك المركزي السعودي لمحاسبة  قبل 

المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( باستثناء تطبيق المعيار المحاسب الدولي ١٢، و "ضرائب الدخل" ولجنة 

ا لتعميم البنك المركزي السعودي 
ً
تفسيرات التقارير المالية الدولية ٢١، "الرسوم" بقدر ما تتعلق هذه بالزكاة وضريبة الدخل. وفق

رقم ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩ بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٧ م والتعديالت الالحقة المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل، يجب استحقاق الزكاة وضريبة 

ا لالمتثال 
ً
الدخل عىل أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين ضمن األرباح المبقاة. القوائم المالية الموحدة مطلوبة أيض

لنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات. يتعين عىل الشركات المساهمة المدرجة أن تنشر بيانات مالية ربع سنوية حيث أن أسهمها 

ا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم 
ً
مدرجة في تداول. ومع ذلك، تتم مراجعة القوائم المالية ربع السنوية من قبل المدققين وفق

٢٤١٠ "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" محدودة من حيث نطاق اإلجراءات المنفذة.

منذ أن أدخل البنك المركزي السعودي معايير إفصاح إلزامية، حدث تحسن في مستوى اإلفصاح من قبل المصارف في المملكة، 

والتي تنشر اآلن تفاصيل القروض حسب القطاع والجغرافيا، باإلضافة إىل القروض المقدمة للحكومة السعودية واألطراف ذات 

ا باإلبالغ عن القروض المشكوك في تحصيلها واحتياطيات خسائر القروض وعمليات تخفيض القيمة.
ً
الصلة. تقوم المصارف أيض

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

والمؤثرات  بالمخدرات  المشروع  غير  االتجار  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  الموقعة عىل  الدول  السعودية من  العربية  المملكة 

بغسل  المتعلقة  األخرى  الدولية  واالتفاقيات  االتفاقيات  ومختلف  اإلرهاب  تمويل  لقمع  الدولية  واالتفاقية  ١٩٨٨م،  لعام  العقلية 

األموال وتمويل اإلرهاب، وقد نفذت اإلجراءات المطلوبة بموجب تلك االتفاقيات. 
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المستوى  عىل  )"فاتف"(.  المالي  العمل  مجموعة  إىل  تنضم  عربية  دولة  أول  السعودية  العربية  المملكة  كانت  م،   ٢٠١٩ يونيو  في 

MENA-"( اإلقليمي، المملكة العربية السعودية عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

FATF"( التي تم إنشاؤها في عام ٢٠٠٤ م.

يعتبر غسل األموال جريمة بموجب الشريعة اإلسالمية. عىل مدى السنوات العشر الماضية، وضعت المملكة العربية السعودية 

ًا يتعامل مع غسيل األموال وتمويل اإلرهاب. نفذت المملكة العربية السعودية أول إجراء لتحديد   نسبي
ً
ًا شامال ًا وتنظيمي ًا تشريعي إطار

هوية العمالء في عام ١٩٧٥.

المملكة العربية السعودية لديها أنظمة شاملة تغطي متطلبات "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل األموال" و"مكافحة تمويل اإلرهاب".

لدى المملكة العربية السعودية أنظمة شاملة تغطي متطلبات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل األموال" ومكافحة "تمويل اإلرهاب" 

العامة  والقواعد  البنكية  الحسابات  لفتح  المحدثة  القواعد  م   ٢٠٠٣ أبريل  في  السعودي  المركزي  البنك  أصدر  المصرفي.  للقطاع 

لتشغيلها في البنوك بالمملكة العربية السعودية )البنك المركزي السعودي رقم ٣٢٢٢/بي سي آي/٦٠: بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٠٣م( )"قواعد 

واالحتفاظ  المصرفية  الحسابات  وفتح  العميل،  هوية  تحديد  تحكم  متطلبات شاملة  القواعد عىل  هذه  تحتوي  الحسابات"(.  فتح 

بها، وتحويل األموال وإيداع النقود، كما تحتوي عىل قواعد تفصيلية للتحكم في تشغيل الحسابات المصرفية للمنظمات الخيرية 

والجمعيات الخيرية. في عام ٢٠٠٨م، قام البنك المركزي السعودي بمراجعة قواعد فتح الحسابات من خالل إضافة متطلبات إضافية 

وتقديم إرشادات حول التعامل مع األفراد غير المقيمين والكيانات والمنظمات متعددة األطراف. تم إصدار تحديث خامس لهذه 

القواعد خالل عام ٢٠٢٠م، حيث قام البنك المركزي السعودي، من بين تغييرات أخرى، بإضافات معينة إىل قائمة الكيانات القانونية 

"اعرف  متطلبات  في  المطلوبة  المعلومات  وزادت  الحسابات،  تشغيل  وضوابط  عميلك"  "اعرف  لمتطلبات  الخاضعة  المحددة 

عميلك" للعمالء من الشركات لتحديد أصحابها المستفيدين.

السعودية في مايو ٢٠٠٣م بإصداره  العربية  المملكة  الحالي في  المركزي السعودي بإصالح نظام مكافحة غسل األموال  البنك  قام 

القواعد التنفيذية لمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب )البنك المركزي السعودي رقم بي سي آي /١٢٢: بتاريخ ٢٧ مايو 

٢٠٠٣م( )قواعد مكافحة غسل األموال / مكافحة تمويل اإلرهاب (. تحكم قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، من بين أمور 

أخرى، اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة، ومراقبة المعامالت، وتحديد سمات العمالء والمعامالت، وتقييم المخاطر، وأنظمة التحكم، 

تم تحديث  بالسجالت. منذ عام ٢٠٠٣م،  "اعرف عميلك"، واالحتفاظ  والتدقيق، وسياسات ومعايير  والمراجعات  االمتثال،  وبرامج 

ا بما يتماشى مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتحسين وصقل 
ً
قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الحق

قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومواكبة التطورات المحلية واإلقليمية والعالمية.

في أغسطس ٢٠٠٣ م، قامت المملكة العربية السعودية بتحديث قوانين مكافحة غسل األموال الحالية بسن نظام مكافحة غسل 

األموال )بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٩ بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٠٣م( والئحته التنفيذية )" نظام مكافحة غسل األموال" (، مما يوفر 

ا من التبادل 
ً
األساس القانوني المحدث لجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب. كما تم إنشاء وحدة تحريات مالية، مما يتيح مزيد

الدولي للمعلومات المالية في حاالت االشتباه في غسل األموال وتمويل اإلرهاب بين وكاالت إنفاذ القانون والجهات التنظيمية.

في نوفمبر ٢٠٠٥ م، أصدر البنك المركزي السعودي تعميم )البنك المركزي السعودي رقم ٣٥١٨٥ إم إيه تي/٥٣٩: بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٥م( 

يطالب جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية باالمتثال الصارم ألحكام نظام مكافحة غسل 

األموال. تتطلب الئحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب قراره رقم ١-٨٣-٢٠٠٥ بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢١ه 

)الموافق ٢٠٠٥/٠٦/٢٨م(، وتعديالتها، التزام الكيانات التي تمارس أعمال األوراق المالية بنظام مكافحة غسل األموال.
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الهيئة في ديسمبر ٢٠٠٨م قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بموجب قراره رقم ١-٣٩-٢٠٠٨ بتاريخ  أصدر مجلس إدارة 

١٤٩٢/١٢/٠٣ه )الموافق ٢٠٠٨/١٢/٠١م( وتعديالته. صدر التحديث األول لقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فبراير ٢٠١٢م.

في أبريل ٢٠١٢ م، قامت المملكة العربية السعودية بتحديث نظام مكافحة غسل األموال الحالي والئحته التنفيذية )بموجب المرسوم 

الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١١هـ )الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٣م((، أصدر البنك المركزي السعودي تعميمًا )البنك المركزي السعودي رقم 

٣٤١٠٠٠٧٤٨٠٧ إم إيه تي، بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٥هـ( إلزام جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية باالمتثال 

الصارم لنظام مكافحة غسل األموال والالئحة التنفيذية المحدثة.

في أكتوبر ٢٠١٧ م، تم استبدال نظام مكافحة غسل األموال الحالي والالئحة التنفيذية بنظام مكافحة غسل األموال الجديد والالئحة 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٢٠ بتاريخ ٥/٢/١٤٣٩هـ )الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٥م(.

في سبتمبر ٢٠١٨م، أجرت مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل مشترك 

الرئيسية واإلجراءات  النتائج  العربية السعودية. تمت مناقشة  تقييمًا لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة 

ذات األولوية والتوصيات لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة العربية السعودية لهذا التقييم في يونيو ٢٠١٨م 

في االجتماع العام المشترك لمجموعة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في باريس. يمكن االطالع 

عىل تقرير التقييم الخاص بالمملكة العربية السعودية عىل موقعي MENA- مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. في يناير ٢٠٢٠م، تم نشر تقرير متابعة يحلل التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في معالجة 

المالي  العمل  الصادر عن مجموعة  م   ٢٠١٨ لعام  المشترك  التقييم  تقرير  تحديدها في  تم  التي  التقني  االمتثال  القصور في  أوجه 

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ووجد التقرير أن المملكة العربية السعودية قد أحرزت بعض التقدم 

ا ولكنها ستظل في متابعة معززة وستواصل تقديم تقرير إىل 
ً
في معالجة أوجه القصور في االمتثال التقني التي تم تحديدها سابق

فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية بشأن التقدم المحرز في تعزيز تنفيذها لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

في أغسطس ٢٠٢٠م، أصدر البنك المركزي السعودي إرشادات لمكافحة االحتيال المالي في المصارف العاملة في المملكة العربية 

العربية  المملكة  في  العاملة  المصارف  جميع  إلزام  خالل  من  والفساد  والرشوة  لالحتيال  المؤسسي  التصدي  بهدف  السعودية، 

السعودية بتنفيذ الضوابط المحددة واالمتثال لها كحد أدنى من المعايير.

والسجن(  الغرامات  ذلك  في  )بما  معينة  عقوبات  ينص عىل  والذي  االحتيال،  مكافحة  نظام  المملكة  أصدرت  م،   ٢٠٢١ أبريل  في 

ا لهذا النظام.
ً
لألنشطة االحتيالية والخداع. وللنيابة العامة في المملكة سلطة إقامة الدعاوى عىل األفعال التي تشكل انتهاك

مدققون مستقلون

وكإجراء احترازي، بطلب البنك المركزي السعودي من جميع المصارف في المملكة العربية السعودية أن يتم تدقيقها بشكل مشترك 

من قبل مدققين مستقلين.

متطلبات مالية

أدخل البنك المركزي السعودي لوائح لضمان عدم وجود تركيز غير متناسب للمخاطر لدى البنوك في أي قطاع أو عميل واحد، وأنه 

يتم االحتفاظ بالسيولة والرسملة الكافية لدعم أنشطة البنك.
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يتم تلخيص أهم اللوائح أدناه:

قروض مشكوك فيها ومتأخرة السداد / احتياطيات خسارة القروض

في عام ٢٠٠٤م، أصدر البنك المركزي السعودي لوائح بشأن تصنيف األصول، وكذلك قواعد التوفير. يوضح الجدول أدناه التصنيفات 

واالحتياطيات المطلوبة ألغراض التنظيم االحترازي:

       

متطلبات االحتياطيمعرفة كـتصنيف

نسبة )١%( من المستحقال توجد مشاكلسارية

نسبة )١%( من المستحقضعف محتمل أوالً: إشارة خاصة

نسبة )٢٥%( من المستحقعدم كفاية القدرة عىل الدفع و / أو الربح أو أصل الدين المتأخر ألكثر من ٩٠ يومًاثانياً: دون المستوى المطلوب

نسبة )٥٠%( من المستحقالمجموعة الكاملة مشكوك فيها و / أو متأخرة أكثر من ١٨٠ يومًاثالثاً: مشكوك فيه

نسبة )١٠٠%( من المستحقغير قابل للتحصيل و/أو متأخر ألكثر من ٣٦٠ يومًارابعاً: الخسارة 

"األدوات المالية". من  ١ يناير ٢٠١٨م، اعتمدت جميع المصارف السعودية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩  ًا من  اعتبار

يتم  التي  القيمة  انخفاض  ا لحساب مخصصات 
ً
ًا جديد المالية رقم ٩ نموذج التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  يوفر  أمور أخرى،  بين 

 عىل النظرة المستقبلية باستخدام نموذج "خسارة االئتمان المتوقعة. يعتمد تقييم انخفاض القيمة عىل عناصر 
ً
االعتراف بها بناء

النظرة المستقبلية، بما في ذلك التوقعات االقتصادية التي تغطي عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية مثل البطالة ونمو الناتج المحلي 

اإلجمالي والتضخم ومعدالت العموالت الخاصة والمتغيرات األخرى المتعلقة بالسوق، والتي يتم الحصول عليها من خالل مصادر 

داخلية وخارجية.

السيولة

الحساب،  هذا  الودائع. ألغراض  األقل من مطلوبات  المائة عىل  في   ٢٠ بنسبة  بأصول سائلة  االحتفاظ  المملكة  في  البنوك  عىل 

الحكومية وإيداعات شهر واحد وأي أصول يمكن تصفيتها في غضون ٣٠  الخزينة والسندات  النقد والذهب وأذون  يتم تضمين 

ا إظهار تفاصيل الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير والودائع ألجل في الميزانية العمومية. يجب اإلفصاح عن 
ً
يومًا. يجب أيض

استحقاق الموجودات والمطلوبات لتحديد مدى الحساسية لمخاطر أسعار العموالت.

كفاية رأس المال

التسويات  بنك  المال من  رأس  كفاية   عىل معايير 
ً
بناء المال  رأس  لكفاية  ا 

ً
ًا مشترك الخليجي معيار التعاون  أدخلت دول مجلس 

الدولية. يوصي معيار دول مجلس التعاون الخليجي المطبق في المملكة العربية السعودية بحد أدنى ٨ في المائة نسبة رأس المال 

إىل األصول المرجحة بالمخاطر، بما في ذلك المخاطر خارج الميزانية العمومية. يتم تصنيف األصول إىل أربع مجموعات مخاطر 

ا مستويان من مخاطر الدول، أحدهما لدول مجلس 
ً
ا لتقييم المخاطر للطرف المقابل. هناك أيض

ً
تحمل أوزان مخاطر متفاوتة وفق

التعاون الخليجي والدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واآلخرين الذي لديهم ترتيبات إقراض خاصة مع صندوق 

النقد الدولي بموجب اتفاقه العام لالقتراض، والذي يعتبر مخاطرة مفضلة. تعتبر جميع الدول األخرى مخاطرة كاملة. في المقابل، 

يحسب بنك التسويات الدولية فقط مخاطر المملكة العربية السعودية وليس كل دول مجلس التعاون الخليجي عىل قدم المساواة 

مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. االختالف الرئيسي اآلخر هو أن معايير دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قروض الرهن 

العقاري بنسبة ١٠٠ في المائة مخاطرة مقابل ٥٠ في المائة بموجب معايير بنك التسويات الدولية. 
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تقتصر التزامات ودائع المصارف عىل ١٥ ضعف رأس المال واالحتياطيات. في الحاالت التي يتم فيها تجاوز هذه النسبة، يتعين عىل 

المصارف إيداع ودائع بدون فوائد بمقدار نصف المبلغ الزائد لدى البنك المركزي السعودي. عالوة عىل ذلك، يجب تحويل ٢٥ في 

المائة من صافي األرباح )بعد خصم التزامات الزكاة( إىل االحتياطيات النظامية حتى يساوي رصيد االحتياطي رأس المال المدفوع.

نجح البنك المركزي السعودي في تطبيق قواعد ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية بكاملها وفي الوقت المناسب وبطريقة حكيمة 

ومتحفظة. ونتيجة لهذا التنفيذ، سجل القطاع المصرفي في المملكة من بين أقوى نسب كفاية رأس المال ونسب الرافعة المالية 

ومعدالت السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

اإلطار التنظيمي الدولي للمصارف التفاقية بازل ٣

استجابة لألزمة المالية العالمية التي بدأت في عام ٢٠٠٧م، عززت لجنة بازل معايير قياس رأس المال ورأس المال من خالل إصدار 

إطار عمل اتفاقية بازل ٣. يركز إطار عمل بازل ٣ عىل تعزيز جودة رأس المال التنظيمي، ورفع الحد األدنى لمتطلبات رأس المال، 

السيولة  ونسبة  المالية  للرافعة  جديدة  متطلبات  يقدم  التنظيمي.  المال  لرأس  الدورية  التقلبات  وتقليل  المخاطر  تغطية  وتعزيز 

ومخازن رأس المال لتعزيز تكوين رأس المال. تم تنفيذ هذه التحسينات من خالل نهج متدرج حتى عام ٢٠١٩م. في ٧ ديسمبر ٢٠١٧م، 

باسم  غير رسمي  إليها بشكل  )يشار  األزمة  بعد  ما  االنتهاء من إصالحات   :٣ بازل  المسماة التفاقية  توصياتها  بازل  لجنة  نشرت 

"اتفاقية بازل ٤"(. تحتوي اإلصالحات عىل متطلبات جديدة لمخاطر االئتمان، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر تعديل قيمة االئتمان 
وما يسمى بأرضية اإلنتاج التي تحدد معايير دنيا جديدة لمتطلبات رأس المال في المؤسسات المالية باستخدام نماذج متقدمة 

ا يؤجل الجدول الزمني لتنفيذ 
ً
لحساب متطلبات رأس المال. في ٢٧ مارس ٢٠٢٠م، نتيجة لتفشي كوفيد-١٩، أصدرت لجنة بازل بيان

اتفاقية بازل ٤ لمدة عام واحد.

أدخل البنك المركزي السعودي العناصر الرئيسية إلطار اتفاقية بازل ٣ بما في ذلك نسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة، 

ونسبة صافي التمويل المستقر وإطار نسبة كفاية رأس المال، باإلضافة إىل إرشادات اإلدارة السليمة والمخاطر التشغيلية، والنهج 

الموحد لقياس ائتمان الطرف المقابل، التعرض للمخاطر ومتطلبات رأس المال لتعرضات المصارف لألطراف المقابلة المركزية.

يتطلب إطار عمل اتفاقية بازل ٣ أن تكون تعرضات المصارف مدعومة بقاعدة رأسمالية عالية الجودة. تحقيقا لهذه الغاية، يجب أن 

يكون الشكل السائد لرأس المال من المستوى ١ هو األسهم العادية واألرباح المحتجزة. تضمن مبادئ لجنة بازل المعتمدة من قبل 

البنك المركزي السعودي أن المصارف تمتلك رأس مال عالي الجودة من الدرجة األوىل يمثل "رأس المال النقي" وهو "ممتص 

للخسارة" بدرجة عالية من خالل اإلجراءات التالية:

يتم تطبيق الخصومات من رأس المال وإجراءات الحيطة بشكل عام عىل مستوى األسهم العادية أو ما يعادلها. 	

الديون الثانوية عالية الجودة. 	

أرباح أو قسائم تقديرية بالكامل غير تراكمية. 	

ال يوجد تاريخ استحقاق وال حافز لالسترداد. 	

ًا عىل ١٥ في المائة من  	 أدوات رأس مال هجينة مبتكرة مع حافز لالسترداد من خالل ميزات مثل شروط تصعيد، تقتصر حالي

ًا. المستوى األول من رأس المال والتي سيتم إلغاءها تدريجي

تم استبعاد أدوات المستوى ٣ من رأس المال لتغطية مخاطر السوق. 	

المطلوب  	 المال  رأس  عناصر  جميع  عن  اإلفصاح  مع  المال،  رأس  قاعدة  تحسين شفافية  السوق، سيتم  انضباط  لتحسين 

باإلضافة إىل تسوية مفصلة للحسابات المبلغ عنها.
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بعد تطبيق معايير اتفاقية بازل ٣ المتعلقة برأس المال، فإن الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي، باستثناء رؤوس األموال 

الوقائية، في المملكة هو:

يجب أال تقل نسبة األسهم العادية من المستوى ١ عن نسبة )٤.٥%( من األصول المرجحة بالمخاطر في جميع األوقات. 	

يجب أال يقل رأس المال من المستوى األول عن نسبة )٦.٠%( من األصول المرجحة بالمخاطر في جميع األوقات. 	

يجب أال يقل إجمالي رأس المال )المستوى ١ من رأس المال باإلضافة إىل المستوى ٢ من رأس المال( عن نسبة )٨.٠%( عىل  	

األقل من األصول المرجحة بالمخاطر في جميع األوقات.

نظام معالجة المؤسسات المالية المهمة

 

يتعلق نظام معالجة المؤسسات المالية المهمة بمعاملة المؤسسات المالية ذات األهمية المؤسسية. حتى تاريخ نشرة اإلصدار 

األساسية هذه، لم يتم بعد إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام والتي ستتضمن أحكامًا مفصلة. لذلك، هناك حالة من عدم اليقين 

ًا فيما يتعلق بالنطاق والتأثير الدقيق للنظام وما إذا كان سيتم تطبيقه عىل المصرف في المستقبل وإىل أي مدى. يمنح هذا  حالي

النظام الجهة التنظيمية ذات الصلة سلطة تحديد، من وقت آلخر، ما إذا كان ينبغي اعتبار مؤسسة مالية ذات أهمية ومؤثرة. حتى 

تاريخ نشرة اإلصدار األساسية هذه، لم يتم اعتبار المصرف كمؤسسة مالية ذات أهمية مؤثرة من قبل الجهات التنظيمية ذات 

الصلة.

من بين أمور أخرى، ينص نظام معالجة المؤسسات المالية المهمة عىل ما يلي:

يُطلب من إدارة المؤسسة المالية ذات الصلة إخطار البنك المركزي السعودي عندما تكون المؤسسة المالية في حالة ضائقة  	

أو يحتمل أن تصاب بضائقة.

في غضون ١٨٠ يومًا من طلب البنك المركزي السعودي، يجب عىل المؤسسات المالية ذات الصلة أن تقدم، لمراجعتها من  	

قبل البنك المركزي السعودي، خطة استرداد توضح بالتفصيل الخطوات واإلجراءات الواجب اتخاذها الستعادة الوضع المالي 

للمؤسسة المالية.

يخضع أي طلب إلجراءات اإلفالس فيما يتعلق بالمؤسسة المالية ذات الصلة لموافقة البنك المركزي السعودي، بحيث يمكن  	

 من ذلك، البدء في خطة المعالجة )عىل النحو المحدد أدناه(.
ً
للبنك المركزي السعودي بدال

ا لشروط المعالجة )عىل النحو المحدد أدناه( التي يتم الوفاء بها، يجوز للبنك المركزي السعودي إعداد خطة معالجة )خطة  	
ً
وفق

عالجية( لمجموعة المؤسسات المالية ذات الصلة والتي تخضع للمراجعة والمدخالت من المؤسسة المالية، وتخضع لموافقة 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، قد تنص عىل:

بيع كل أو جزء من األسهم و / أو السندات و / أو األصول و / أو االلتزامات الخاصة بالمؤسسة المالية إىل طرف ثالث.. ١

الخاصة . ٢ االلتزامات  أو   / و  األصول  أو   / و  األسهم  أو   / و  األسهم  من  جزء  أو  كل  تحويل  يتم  انتقالية  مؤسسة  تأسيس 

بالمؤسسة المالية أو المؤسسة االنتقالية.
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إنشاء مؤسسة إلدارة األصول يتم تحويل أصول أو التزامات المؤسسة المالية إليها. و / أو. ٣

الحصر، . ٤ المثال ال  بما في ذلك، عىل سبيل  المالية،  للمؤسسة  المال  رأس  أدوات  أو حاملي   / و  الدائنين  تعديل حقوق 

تخفيضها أو إلغائها أو تحويلها.

ا عىل أنه عند تنفيذ خطة المعالجة ذات الصلة، يجب أال يتلقى المساهمون 
ً
ينص نظام معالجة المؤسسات المالية المهمة أيض

والدائنون أقل، أو لن يتكبدوا خسائر أكبر، مما هو متوقع تم استالمه أو فقده، في حالة إنهاء المؤسسة المالية ذات الصلة في ذلك 

الوقت من خطة المعالجة.

شروط المعالجة هي :

المؤسسة المالية في ضائقة )كما هو موضح بالتفصيل أدناه(، أو من المحتمل أن تصبح في مأزق بطريقة تؤثر عىل استمراريتها  	

وقدرتها عىل الوفاء بالتزاماتها.

المؤسسة المالية غير قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها، مما يؤثر عىل قدرتها عىل االستمرار في الوقت المناسب، إذا لم يتم وضع  	

خطة المعالجة.

ًا من أهداف نظام معالجة المؤسسات المالية المهمة. 	 تحقق خطة المعالجة أي

تنفيذ خطة المعالجة للمؤسسة المالية أفضل من إنهاءها. 	

ا لنظام معالجة المؤسسات المالية المهمة، في هذا السياق، تشمل " الضائقة ":
ً
وفق

نقص الموارد المالية واإلدارية الالزمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية، والسيولة، وإدارة المخاطر أو إدارة المؤسسة بشكل عام،  	

والوفاء بالتزامات الترخيص المستمرة التي، إذا لم يتم الوفاء بها، تبرر إلغاء الترخيص.

في  	 مطلوباتها  قيمة  من  أقل  إىل  تنخفض  أن  المتوقع  من  أو  من،  أقل  إىل  المالية  المؤسسة  أصول  قيمة  تنخفض  عندما 

المستقبل القريب.

عندما تكون المؤسسة المالية غير قادرة، أو من المتوقع أن تصبح غير قادرة عىل سداد ديونها عند استحقاقها. 	

حاجة لدعم حكومي استثنائي. 	
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برنامج ومبادرات البنك المركزي السعودي للدعم

 لجهود الحكومة 
ً
في إطار دور البنك المركزي السعودي في تفعيل أدوات السياسة النقدية والحفاظ عىل االستقرار المالي، ودعما

البنك  قام   ،١٩- كوفيد  جائحة  تفشي  نتيجة  الخاص  القطاع  المتوقعة عىل  واالقتصادية  المالية  اآلثار  التخفيف من  السعودية في 

المركزي السعودي بضخ أكثر من ٥٠ مليار ريال سعودي كما في يونيو ٢٠٢١م في القطاع المصرفي لتعزيز السيولة المصرفية وتمكين 

المصارف من مواصلة تقديم التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص. من خالل هذا اإلجراء المساند، يعتزم البنك المركزي السعودي 

مساعدة المصارف عىل مراجعة أو إعادة هيكلة قروضها للقطاع الخاص دون أي رسوم إضافية، ودعم الخطط للحفاظ عىل مستويات 

ا.
ً
التوظيف في القطاع الخاص وتقديم بعض الخدمات المصرفية اإللكترونية مجان

يهدف برنامج البنك المركزي السعودي إىل دعم وتمكين القطاع الخاص من تعزيز النمو االقتصادي من خالل حزمة من اإلجراءات 

عىل النحو المبين أدناه.

دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

والصغيرة  الصغر  المتناهية  المنشآت  قطاع  كورونا عىل  لفيروس  االحترازية  التدابير  آثار  من  التخفيف  هو  البرنامج  من  الغرض 

النمو،  من  القطاع  وتمكين  العامل،  المال  رأس  ودعم  النقدية،  التدفقات  تقلبات  عبء  تقليل  خالل  من   
ً
وتحديدا والمتوسطة، 

والمساهمة في دعم النمو االقتصادي، والحفاظ عىل التوظيف. يتكون البرنامج من ثالثة عناصر أساسية كالتالي :

برنامج المدفوعات المؤجلة

إيداع ما يقارب ٥٠ مليار ريال للمصارف وشركات التمويل لتأخير سداد مستحقات القطاع المالي )المصارف وشركات التمويل( 

من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها. منذ إطالقه، ساعد هذا البرنامج أكثر من 

١٠٧٠٠٠ عقد بقيمة إجمالية ١٧٤ مليار ريال سعودي، وتمت زيادة الضخ من المخصص األصلي البالغ ٣٠ مليار ريال سعودي بسبب 

الطلب. في ٣ أكتوبر ٢٠٢١ م، أعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد هذا البرنامج حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م تم 

تمديده لمدة ثالثة أشهر أخرى حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢م. انتهى البرنامج في ٣١ مارس ٢٠٢٢م.

برنامج التسهيالت المضمونة

من  قروض  منح  خالل  من  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  للمنشآت  ريال سعودي  مليار   ١.١ بنحو  ميسّر  تمويل  تقديم 

المصارف وشركات التمويل لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم استمرارية األعمال ونمو القطاع بطريقة 

تساهم في دعم النمو االقتصادي والحفاظ عىل مستويات التوظيف في هذه المؤسسات. منذ إطالقه، بلغ عدد عقود التمويل ذات 

الصلة أكثر من ١١٠٠. وتم تمديد البرنامج حتى ١٤ مارس ٢٠٢٢م.
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برنامج ضمان القرض

إيداع مبلغ ٢٢.٨ مليون ريال سعودي )كما في يونيو ٢٠٢٠م( لتمكين المصارف وشركات التأمين من إعفاء المنشآت متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة من تكاليف تمويل برنامج ضمان قرض كفالة الحكومة بغرض تقليل تكاليف التمويل للمنشآت المؤهلة 

خالل عام ٢٠٢٠ م ولدعم التوسع التمويلي. منذ إطالقه، بلغ عدد عقود التمويل ذات الصلة أكثر من ٢٠٠٠.

في ٧ مارس ٢٠٢١م، أعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد برنامج تمويل ضمان القروض لسنة إضافية حتى ١٤ مارس ٢٠٢٢م. 

والهدف من هذا التمديد هو تعزيز مساهمة البنك المركزي السعودي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

وتخفيف آثار الوباء. انتهت فترة التمديد في ١٤ مارس ٢٠٢٢م.

دعم رسوم نقاط البيع والتجارة اإللكترونية

ًا من مارس ٢٠٢٠م، تم تحقيق ذلك من خالل دعم رسوم الدفع لجميع المتاجر والجهات في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر،  اعتبار

وسدد البنك المركزي السعودي هذه الرسوم لمقدمي خدمات الدفع المشاركين في النظام الوطني. وذكرت مؤسسة النقد أنه منذ 

إطالقه في منتصف مارس وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٠م، بلغ عدد المتاجر التي استفادت من هذا البرنامج ١٣٠ ألف تاجر ونقاط بيع و٣٦٠٠ 

 للتجارة اإللكترونية. وتجاوزت قيمة هذه 
ً
 لنقاط البيع و٢٥ مليونا

ً
متجر إلكتروني. بلغ عدد المعامالت المعفاة من الرسوم ٢٤٨ مليونا

المعامالت ٣٦ مليار ريال لنقاط البيع و٥ مليار ريال للتجارة اإللكترونية. بلغ إجمالي الرسوم التي يدعمها البنك المركزي السعودي 

٣٢٧ مليون ريال.

دعم المؤسسات المتضررة من اإلجراءات االحترازية

البنك  يقوم  المنورة،  المكرمة والمدينة  المطبقة في مدينتي مكة  المتضررة من اإلجراءات االحترازية  بالمؤسسات  يتعلق  وفيما 

المركزي السعودي اآلن بالتنسيق مع المصارف وشركات التمويل لتسهيل سداد التمويل لهذه المؤسسات.
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مناقشة اإلدارة وتحليل المركز المالي للمجموعة ونتائج عملياتها

يجب قراءة المناقشة والتحليل التاليين للمركز المالي للمجموعة ونتائج العمليات بالتزامن مع المعلومات الواردة في " نبذة عن 

المعلومات المالية وغيرها" و "ملخص المعلومات المالية" والبيانات المالية المضمنة في نشرة اإلصدار األساسية هذه عن طريق 

اإلشارة.

ا للمعايير 
ً
تستند هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي للمجموعة ونتائج العمليات إىل القوائم المالية الموحدة التي تم إعدادها وفق

الدولية للتقارير المالية كما تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية. تحتوي هذه المناقشة عىل بيانات تطلعية تنطوي عىل مخاطر 

ًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مختلفة، بما في  وشكوك. قد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة مادي

ذلك تلك التي تمت مناقشتها أدناه وفي أماكن أخرى في نشرة اإلصدار األساسية هذه، ال سيما تحت العنوانين "البيانات التطلعية" 

و "عوامل المخاطرة".

تم استخراج البيانات كما فى ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م من عمود المقارنة القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤. تم استخراج البيانات كما فى وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م من 
ً
الموحدة المُعدة وفق

ا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تم استخراج البيانات كما فى 
ً
عمود المقارنة في القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢١ م المعدة وفق

الدولية  للمعايير  ا 
ً
المعدة وفق ٢٠٢٠ م  لعام  الموحدة  المالية  القوائم  المقارنة في  ٢٠٢٠ م من عمود  المنتهية في ٣١ ديسمبر  وللسنة 

للتقارير المالية. تم استخراج البيانات كما فى وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م من عمود المقارنة في القوائم المالية الموحدة 

ا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
ً
لعام ٢٠٢٠ م المعدة وفق

انظر "المعلومات المالية واإلحصائية" لمزيد من المناقشة حول مصدر األرقام الواردة في هذا القسم وبعض المعلومات األخرى 

ذات الصلة. عىل وجه الخصوص، يوضح هذا القسم أن جميع المعلومات المالية كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 

ًا عىل النتائج  ٢٠٢٢ م و ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م في هذا القسم غير مراجعة. يجب أال يعتمد المستثمرون عىل النتائج المرحلية باعتبارها مؤشر

التي قد تحققها المجموعة للعام بأكمله.

نظرة عامة

تأسس المصرف كشركة مساهمة تأسست بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٠٠٠٩٦، تم تشكيله بموجب المرسوم الملكي رقم م 

)الموافق  ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ  وتاريخ  رقم ٢٤٥  الوزراء  قرار مجلس  ٦ من  للمادة  ا 
ً
ووفق )الموافق ١٩٨٧/٠٦/٢٩م(  هـ  وتاريخ ١٤٠٧/١١/٣   ٥٩  /

العربية  المملكة   ،٢٧٤٣  -  ١٢٢٦٣ الرياض  المروج،  فهد، حي  الملك  ٨٤٦٧ طريق  في  للشركة  الرئيسي  المكتب  يقع  ١٩٨٧/٦/٢٣م(. 

السعودية. يبلغ رأس مال المصرف الحالي ٤٠,٠٠٠.٠ مليون ريال سعودي، يتكون من ٤,٠٠٠ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم. 

تشمل األنشطة الرئيسية للمصرف القيام بأنشطة مصرفية واستثمارية لحسابه الخاص ونيابة عن اآلخرين داخل وخارج المملكة 

من خالل شبكة الفروع والشركات التابعة.

المصرف  يقدم  ٢٠٢٢م.  ٨ سبتمبر  في  كما  السوقية  والقيمة  األصول  العالم من حيث  في  إسالمي  أكبر مصرف  المصرف  يعتبر 

 و ٤٨٢٤ جهاز صراف آلي و 
ً
المنتجات والخدمات اإلسالمية فقط. وحيث في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، عمل المصرف من خالل ٥١٥ فرعا

ا شركة تابعة مملوكة بالكامل للمصرف في 
ً
٤٠٤.١٧٣ جهاز نقاط بيع و ١٩٩ مركز تحويل. كما في التاريخ نفسه، وكان للمصرف أيض

ًا( وفرعين أجنبيين مملوكين بالكامل - أحدهما في األردن )مع ١٠ فروع( واآلخر في الكويت )مع  ماليزيا )الراجحي ماليزيا( مع ١٦ فرع

فرعين(.
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تعمل المجموعة من خالل أربع قطاعات أعمال:

الخدمات المصرفية لألفراد. 	

الخدمات المصرفية للشركات. 	

خزينة، و 	

خدمات االستثمار والوساطة المالية، والتي تتكون أساسًا من األوراق المالية الموحدة، وأنشطة الوساطة وإدارة األصول التابعة  	

للشركة الفرعية المملوكة بالكامل "الراجحي المالية ".

تعتقد اإلدارة أن التحديات الرئيسية التي تواجه المجموعة هي:

الناتج عىل اقتصاد المملكة العربية السعودية  	 تأثير وباء كوفيد-١٩، بما في ذلك تأثيره عىل أسعار النفط الخام الدولية، واألثر 

واإلنفاق الحكومي والتوظيف وأسعار البورصة وغيرها من التبعيات االقتصادية القائمة عىل النفط، وكلها تؤثر عىل المجموعة. 

العمالء من المستهلكين والشركات.

القائمة عىل  	 باألنشطة  الخاصة  القصوى لمعدالت اإلقراض، واللوائح  الحدود  التنظيمية، مثل  اللوائح  السلبية في  التغييرات 

المملكة  المضافة في  القيمة  الزيادة في معدل ضرائب  التكلفة بسبب  والزيادات في  واالستثمار،  اإلقراض  وقيود  الرسوم، 

ًا من يوليو ٢٠٢٠م. العربية السعودية اعتبار

التطورات السلبية عىل مستوى االقتصاد الكلي والجيوسياسي، بما في ذلك التحركات المعاكسة في أسعار الفائدة وأسعار  	

الصرف، والتطورات الجيوسياسية السلبية التي تؤثر عىل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعدم االستقرار االجتماعي 

واالقتصادي، و

خطر حدوث زيادة كبيرة في المنافسة بسبب االندماج األخير والمحتمل في المستقبل بين البنوك المنافسة باإلضافة إىل  	

المنافسة من الوافدين الجدد، وال سيما كيانات التكنولوجيا المالية )"التكنولوجيا المالية"(.

خالل عام ٢٠٢١م، أعلن المصرف عن استراتيجيته الجديدة لمصرف المستقبل للفترة من ٢٠٢١م إىل ٢٠٢٣م. وتتمثل األهداف األساسية 

األربعة لهذه االستراتيجية في البناء عىل األعمال األساسية للمصرف، والتفوق عىل السوق، وتحويل التكنولوجيا، وتلبية المزيد من 

احتياجات العمالء.

يقع المقر الرئيسي للمصرف في المملكة العربية السعودية. أسهمها مدرجة في تداول تحت رمز المؤشر ١١٢٠. كما في ٨ سبتمبر 

٢٠٢٢م، كانت القيمة السوقية للشركة ٣٤١.٢٢ مليار ريال سعودي.

العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل نتائج العمليات

فيما يلي مناقشة للعوامل الرئيسية التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر عىل نتائج عمليات المجموعة. وال تخضع المجموعة ألي 

دورات تجارية موسمية تؤثر عىل أعمالها أو وضعها المالي.
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ظروف اقتصادية

المصرف هو مؤسسة مالية سعودية تركز عىل اإلقراض وقبول الودائع من المؤسسات والشركات والمقيمين في المملكة العربية 

السعودية. ونتيجة لذلك، تتأثر إيراداتها ونتائج عملياتها بشكل أساسي بالظروف االقتصادية والسوقية في المملكة العربية السعودية.

ا للهيئة العامة لإلحصاء. 
ً
في عام ٢٠١٩م، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة العربية السعودية بنسبة ٠.٨ في المائة، وفق

عىل أساس حقيقي )الذي يلغي بشكل أساسي تأثير تغيرات أسعار النفط(، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية 

ًا بانخفاض أسعار النفط وتأثير كوفيد-١٩، انخفض الناتج المحلي اإلجمالي  بنسبة ٠.٣ في المائة. في عام ٢٠١٩م. في عام ٢٠٢٠م، مدفوع

الحقيقي في المملكة العربية السعودية بنسبة ٤.١ في المائة.

عادة ما يؤثر انخفاض النشاط االقتصادي في المملكة العربية السعودية بشكل سلبي عىل الدخل التشغيلي للمجموعة في السنوات 

ًا إىل حد كبير بتأثير جائحة  الالحقة. عىل وجه الخصوص، يتأثر االقتصاد السعودي بشكل جوهري بأسعار النفط. في عام ٢٠٢٠م، مدفوع

كوفيد-١٩، انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في مارس إىل مايو عىل الرغم من ارتفاعها طوال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 

٢٠٢١م.

ًا من تأثير كوفيد-١٩، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء أن الناتج  في عام ٢٠٢١م، شهدت المملكة العربية السعودية تعافي

المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة ٣.٣% في عام ٢٠٢١م.

قد يؤدي أي تدهور في الظروف االقتصادية والسوقية في المملكة العربية السعودية إىل اتساع العجز المالي وقد تسحب الحكومة 

السيولة  المصرف( لضيق  ذلك  )بما في  السعودية  البنوك  تتعرض  قد  وبالتالي  العجز.  لتمويل هذا  المصرفي  النظام  الودائع من 

في مثل هذه الظروف. راجع " عوامل الخطر - المخاطر المتعلقة بالمصرف وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته بموجب الصكوك - تقع 

عمليات المجموعة وموجوداتها بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية، وبالتالي، تتعرض المجموعة لظروف اقتصادية عامة 

في المملكة العربية السعودية ".

العوامل المؤثرة عىل صافي دخل التمويل واالستثمار

ودائع  عىل  تدفعه  الذي  العائد   
ً
ناقصا واالستثمار  التمويل  دخل  إجمالي  من  للمجموعة  واالستثمار  التمويل  دخل  صافي  يتكون 

العمالء والبنوك والمؤسسات المالية لدى المجموعة )يشار إليها باسم االستثمارات ألجل(. يعتبر صافي دخل التمويل واالستثمار 

للمجموعة هو المساهم الرئيسي في إجمالي الدخل التشغيلي، حيث يشتمل عىل ٧٧.٣ في المائة من إجمالي الدخل التشغيلي 

للمجموعة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، ٨٠ في المائة في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م، ٧٩.٣ في المائة 

في عام ٢٠٢١م، ٨١.٦ في المائة في عام ٢٠٢٠م، و ٨٤.٣ في المائة في عام ٢٠١٩م. ضمن صافي دخل التمويل واالستثمار:

المائة من  	 بلغ ٧٣.٧ في  الرئيسي حيث  المساهم  األقساط  المكتسب من مبيعات  التمويل واالستثمار  إجمالي دخل  يعتبر 

إجمالي دخل التمويل واالستثمار في عام ٢٠٢١م، ٧٣.٨% في عام ٢٠٢٠م، و ٦٥.٨ في المائة في عام ٢٠١٩م. تتمثل مصادر دخل 

التمويل األخرى للمجموعة في معامالت المتاجرة والمرابحة، ومصادر دخلها من االستثمار هي معامالت المرابحة مع البنك 

المركزي السعودي، ومعامالت المتاجرة مع البنوك واستثماراتها في الصكوك، و

يعتبر العائد المدفوع عىل استثمارات العمالء ألجل للمجموعة هو المساهم الرئيسي في إجمالي عائد المجموعة عىل االستثمارات  	

ألجل العمالء والبنوك والمؤسسات المالية، والتي تشكل ٧٦.٦ في المائة في عام ٢٠٢١م، ٧٦.٢ في المائة في عام ٢٠٢٠م، و ٧٨.٣ 

في المائة في عام ٢٠١٩م. وشكل العائد المدفوع عىل استثمارات المجموعة للبنوك والمؤسسات المالية ما نسبته ٢٣.٤ في 

المائة في عام ٢٠٢١م، ٢٣.٨ في المائة في عام ٢٠٢٠م، و ٢١.٨ في المائة في عام ٢٠١٩م من إجمالي عائد المجموعة عىل استثمارات 

العمالء والبنوك والمؤسسات المالية ألجل.
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ال تقدم المجموعة أي تفاصيل فيما يتعلق بصافي دخل التمويل واالستثمار في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة. يتأثر 

المدرة  التمويل  حجم  خالل  من  األول  المقام  في  تحديدها  يتم  العوامل.  من  بعدد  للمجموعة  واالستثمار  التمويل  دخل  صافي 

الفرق  وكذلك  المجموعة،  قبل  من  عليها  العائد  دفع  يتم  التي  الزمنية  االستثمارات  لحجم  بالنسبة  االستثمارية  واألصول  للدخل 

بين المعدالت المكتسبة من التمويل المدفوع الدخل والموجودات االستثمارية و مدفوعة في استثمارات الوقت. تتكون األصول 

التمويلية واالستثمارية المدرة للدخل للمجموعة بشكل أساسي من التمويل المتقدم لألفراد والشركات واستثماراتها المدرة للدخل 

والتي تشمل المرابحة مع الحكومة والبنك المركزي السعودي والصكوك والمنتجات المهيكلة.

لمناقشة التغييرات في صافي دخل التمويل واالستثمار للمجموعة في كل فترة من الفترات قيد المراجعة، راجع " نتائج العمليات 

- ستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م وستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م مقارنة - صافي دخل التمويل واالستثمار " و أدناه " 

نتائج العمليات - مقارنة بعام ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م - صافي دخل التمويل واالستثمار ".

 - مالية مختارة  " معلومات  عنوان  تحت  المبين  النحو  )المحسوب عىل  للمجموعة  واالستثمار  التمويل  بلغ صافي هامش دخل 

النسب الموحدة المختارة "( ٣.٨ في المائة في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، ٤.٢ في المائة في عام ٢٠٢١م، ٤.٧ في المائة 

في عام ٢٠٢٠م، و ٥.٣ في المائة في عام ٢٠١٩م.

العوامل المؤثرة في صافي الرسوم من الخدمات المصرفية

تشكل صافي رسوم المجموعة من الخدمات المصرفية نسبة١٦.٤ في المائة من إجمالي دخلها التشغيلي في األشهر الستة المنتهية 

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، ونسبة ١٥ في المائة في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م، ١٥.٣ في المائة في عام ٢٠٢١م، ١٢.٨ في المائة 

في عام ٢٠٢٠م، وبنسبة ١٠.٢ في المائة في عام ٢٠١٩م. ومن ضمن صافي رسوم الخدمات المصرفية:

يعتبر دخل الرسوم المتعلقة بالقنوات اإللكترونية المساهم الرئيسي في رسوم المجموعة من الخدمات المصرفية، ويشكل  	

و  ٢٠٢٠م،  عام  المائة في  ٣٧.١ في  ٢٠٢١م،  عام  المصرفية في  الخدمات  الرسوم من  إجمالي دخل  المائة من  ٣٣.٩ في  صافيها 

٣٧.٤ في المائة في عام ٢٠١٩م، مع دخل الرسوم من بطاقات االئتمان ودخل الرسوم من التحويالت وصافي دخل الرسوم من 

السمسرة وإدارة األصول ودخل الرسوم من الخدمات المصرفية األخرى باعتبارها المصادر األخرى إلجمالي دخل الرسوم من 

الخدمات المصرفية في كل منها، و

رسوم  	 الرسوم ضمن  لمصروفات  الوحيد  المصدر  هي  اآللي  الصراف  أجهزة  عبر  بالتبادل  المتعلقة  المدفوعة  الرسوم  كانت 

ًا في كل عام. الخدمات المصرفية، صافي

ال تقدم المجموعة أي تفاصيل فيما يتعلق بالرسوم من الخدمات المصرفية في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة. وحيث 

أن صافي رسوم المجموعة من الخدمات المصرفية يتأثر بعدد من العوامل يتم تحديدها بشكل أساسي من خالل حجم معامالت 

كسب الرسوم المتعلقة بتلك التي يتم دفع الرسوم عليها، باإلضافة إىل الفرق بين األسعار المفروضة عىل معامالت كسب الرسوم 

والمدفوعة عىل المعامالت التي تحمل مصاريف الرسوم.

لمناقشة التغييرات في رسوم المجموعة من الخدمات المصرفية، بالصافي في كل فترة من الفترات قيد المراجعة، راجع " نتائج 

العمليات - ستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م وستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م مقارنة - رسوم من الخدمات المصرفية، 

صافي "و" نتائج العمليات - مقارنة بعام ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م - رسوم الخدمات المصرفية، صافي "أدناه.
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الحركة في مخصصات انخفاض القيمة للتمويل واألصول المالية األخرى، بالصافي

االئتمانية  الخسائر  للمجموعة عىل مخصصات  األخرى  المالية  والموجودات  التمويل  قيمة  انخفاض  يشتمل صافي مخصصات 

انخفاض  بلغت مخصصات  ا. 
ً
المشطوب مسبق بالتمويل  تتعلق  مبالغ مستردة  أي  ناقًصا  المالي  المركز  وخارج  داخل  المتوقعة 

القيمة للمجموعة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ١,١٥٨.٧ مليون ريال سعودي مقابل ١,١٦١.٠ مليون ريال سعودي في 

ريال سعودي مقابل  ٢,٣٤٥.١ مليون  ٢٠٢١م  عام  للمجموعة في  القيمة  انخفاض  بلغت مخصصات  ٢٠٢١م.  عام  المماثلة من  الفترة 

٢,١٦٥.٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م، و ١,٧٧٢.٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩ م.

لمناقشة التغييرات في مخصصات انخفاض القيمة للمجموعة في كل فترة من الفترات قيد المراجعة، راجع " نتائج العمليات - 

ستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م وستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م مقارنة - مصاريف انخفاض قيمة التمويل واألصول 

المالية  التمويل واألصول  "و" نتائج العمليات - مقارنة بعام ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م - رسوم انخفاض قيمة  المالية األخرى، صافي 

األخرى، بالصافي "أدناه.

تأثير جائحة كوفيد-١٩

ًا للتأكد من تأثير جائحة كوفيد -١٩ وتدابير الدعم الحكومية والبنك المركزي  خالل عام ٢٠٢٠م، أجرت إدارة المصرف تقييمًا تفصيلي

السعودي، مثل إجازات السداد وحزم التخفيف األخرى، عىل محفظة تمويل المجموعة. سعت المجموعة إىل تحسين تطبيق معايير 

تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة بسبب الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان عىل العمالء المتأثرين من أجل التمكن من التمييز 

والتعبير بشكل مناسب في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة:

العمالء الذين يبدو أن جودة ائتمانهم قد تدهورت عىل أساس دائم، وبالتالي فإن المجموعة مطالبة بإثبات الخسائر االئتمانية  	

المتوقعة عىل مدى العمر من مثل هذه المخاطر.

العمالء الذين ظلت جودة ائتمانهم مستقرة )بسبب الطبيعة التعويضية لبرامج الحكومة والبنك المركزي السعودي المتاحة( أو  	

ا ألن العميل لديه أساسيات سليمة تظهر بقوة بعد اإلغالق.
ً
تراجعت ولكن هذا االنخفاض يعتبر مؤقت

تواصل المجموعة تقييم الوضع االقتصادي الكلي الحالي وإجراء مراجعات لتركيزات التعرض لالئتمان عىل مستوى أكثر دقة مع 

التركيز بشكل خاص عىل قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة وحماية الضمانات، واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتصنيف 

االئتماني للعمالء المناسبة والبدء في إعادة هيكلة التمويل عند االقتضاء. كما تأخذ مراجعات االئتمان في االعتبار تأثير برامج الدعم 

الحكومية والبنك المركزي السعودي.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، أقر البنك ٦٠٨ ماليين ريال سعودي من التراكمات لتعكس المزيد من التدهور المحتمل لالئتمان. باإلضافة 

الصغيرة  الشركات  لمحفظة  اإلضافية  االئتمانية  الخسائر  ريال سعودي إلجمالي  مليون   ٤٣٧.٥ بتسجيل  المصرف  قام  ذلك،  إىل 

والمتوسطة والتي يبلغ إجمالي تعرضها ٣.٩٦ مليار ريال سعودي. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، أقر المصرف تراكبات بقيمة ٤٨٦ مليون 

ريال سعودي للشركات منها ٢٢٨ مليون ريال سعودي تمثل تراكبات فيما يتعلق بمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة. سيستمر 

المصرف في التقييم الفردي لمخاطر الشركات الهامة حيث تتوافر بيانات أكثر موثوقية وبالتالي سيحدد ما إذا كان يلزم إجراء أي 

تعديل في الخسائر االئتمانية المتوقعة في فترات التقارير الالحقة.
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القطاع  تمويل  دعم  )"برنامج  الخاص  القطاع  تمويل  دعم  برنامج  السعودي  المركزي  البنك  أطلق   ،١٩- كوفيد  لفيروس  استجابة 

الخاص"( في مارس ٢٠٢٠ م لتقديم الدعم للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )"الشركات الصغيرة والمتوسطة"(. 

يتألف برنامج دعم تمويل القطاع الخاص من أربعة برامج رئيسية:

برنامج المدفوعات المؤجلة 	

تمويل برنامج اإلقراض 	

برنامج ضمان التسهيالت و 	

برنامج دعم رسوم خدمات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية. 	

المؤهلة  الشركات  لتلك  اإلقراض  المدفوعات عىل تسهيالت  تأجيل  المصرف  المؤجلة، طُلب من  المدفوعات  برنامج  كجزء من 

كمؤسسات صغيرة ومتوسطة. تم اعتبار اإلعفاءات في السداد بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة مشكالت التدفق النقدي 

المحتملة للمقترض. ونفذ المصرف إعفاءات السداد عن طريق تأجيل األقساط المستحقة من ١٤ مارس ٢٠٢٠م إىل ٣٠ يونيو ٢٠٢١م 

ومدد فترة التمويل المطبق دون أي تكاليف إضافية عىل العميل. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات من حيث التسهيالت 

ا للمعيار الدولي للتقارير المالية ٩. وقد أدى ذلك إىل 
ً
االئتمانية وتم التعامل مع التسهيالت عىل أنها معدلة من حيث الترتيب وفق

اعتراف المصرف بخسائر التعديل التي تم عرضها كجزء من صافي دخل التمويل.

إىل  ٢٠٢١م  يوليو   ١ من  إضافية  أشهر  ثالثة  لمدة  للبرنامج  إضافي  تمديد  عن  السعودي  المركزي  البنك  أعلن  ٢٠٢١م،  يونيو   ٢٢ في 

 مع 
ً
تماشيا كوفيد-١٩،  لـ  االحترازية  باإلجراءات  متأثرة  تزال  ال  التي  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  وذلك فقط  ٢٠٢١م،  ٣٠ سبتمبر 

التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في هذا الصدد. في سبتمبر وديسمبر ٢٠٢١م، أعلن البنك المركزي السعودي عن 

تمديد إضافي لمدة ثالثة أشهر لعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرين.

يوضح الجدول أدناه المبالغ المؤجلة وتكلفة التأجيل للمجموعة كجزء من هذا البرنامج للفترات المشار إليها.

تكلفة التأجيلأقساط مؤجلة

) مليون ريال سعودي () مليار ريال سعودي (برنامج الدعم

٣.١٨٩.٢أبريل ٢٠٢٠م إىل سبتمبر ٢٠٢٠م

١.٩٢٦.٧أكتوبر ٢٠٢٠م إىل ديسمبر ٢٠٢٠م

٣.٢٤٩.٦يناير ٢٠٢١م حتى مارس ٢٠٢١م

٣.٥١٨٦.٤أبريل ٢٠٢١م حتى يونيو ٢٠٢١م

٠.٧٤٦.٢يوليو ٢٠٢١م حتى سبتمبر ٢٠٢١م

١.٠٥٧.٧أكتوبر ٢٠٢١م حتى ديسمبر ٢٠٢١م

١.١٤٤.٢يناير ٢٠٢٢م حتى مارس ٢٠٢٢م

السعودي  المركزي  البنك  برامج  بموجب  المصرف  يتكبدها  أن  المتوقع  التي من  الصلة  ذات  التكاليف  تعويض جميع  أجل  من 

والهيئات العامة األخرى، استلم المصرف عدة ودائع خالية من الربح ذات آجال استحقاق متفاوتة من البنك المركزي السعودي في 

 عىل اتصاالت من البنك المركزي السعودي، أن هذه 
ً
عام ٢٠٢١م وفي األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م. قررت اإلدارة، بناء

الودائع تشكل منحة حكومية تتعلق بشكل أساسي بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة عند تأجيل المدفوعات. تم احتساب 
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الحكومية. مارست اإلدارة بعض األحكام في  المنح  ا لمتطلبات محاسبة 
ً
المدعوم عىل أساس منتظم، وفق التمويل  فائدة معدل 

االعتراف وقياس دخل المنحة هذا. خالل عام ٢٠٢١م، تم االعتراف بـ ٣٣٤.٥ مليون ريال سعودي )٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م: ١٦٥.٥ مليون ريال 

سعودي( في بيان الدخل فيما يتعلق بهذه الودائع، بإجمالي ٢٢.٨ مليون ريال سعودي إيراد منح مؤجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م )٣١ 

ًا من التأثير السلبي لوباء كوفيد-١٩  ديسمبر ٢٠٢٠م: ١٥٩.١ مليون ريال سعودي( تعتقد اإلدارة أن اإلجراءات المتخذة قد خففت جزئي

عىل المصرف. 

إن األثر المحاسبي لمشاركة المجموعة في تمويل البنك المركزي السعودي لبرامج اإلقراض وضمان التسهيالت كان غير جوهري.

 مع مهامه المتعلقة باالستقرار النقدي والمالي، ضخ البنك المركزي السعودي مبلغ ٥٠ مليار ريال سعودي من أجل:
ً
تماشيا

تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكين القطاع من مواصلة دوره في تقديم التسهيالت االئتمانية لشركات القطاع الخاص. 	

إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية دون أي رسوم إضافية ؛ 	

دعم خطط الحفاظ عىل مستويات التوظيف في القطاع الخاص ؛ و 	

توفير تخفيف لعدد من الرسوم المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء. 	

تواصل اإلدارة مراقبة التطورات المتعلقة بوباء كوفيد-١٩ التي قد تؤثر عىل أنشطة المصرف، ومع ذلك، بسبب عدم القدرة عىل 

بـ كوفيد-١٩ قد تظهر. في المستقبل، كما في تاريخ نشرة  بانتشار أي متغيرات جديدة وأي إجراءات وقائية أخرى متعلقة  التنبؤ 

اإلصدار األساسية هذه، ال تستطيع اإلدارة تحديد بدرجة كافية من الدقة، إىل أي مدى قد يكون لوباء كوفيد-١٩ أي تأثير مالي عىل 

نتائج المصرف أو المجموعة.

تسوية المبالغ المستحقة عن زكاة عام 2٠١8م

في عام ٢٠١٨م، توصل المصرف إىل اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )والتي تم دمجها في مايو ٢٠٢١م مع الهيئة العامة 

للجمارك لتشكيل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك )" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "( لتسوية المطلوبات الزكوية لكافة السنوات 

حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بمبلغ ٥،٤٠٥.٣ مليون ريال سعودي. وتتطلب االتفاقية من المصرف تسوية ٢٠ في المائة 

من االلتزامات المتفق عليها في ٢٠١٨م مع دفع الرصيد عىل خمسة أقساط متساوية في ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م، ٢٠٢٢م، و ٢٠٢٣م. ويتم 

تصنيف المطلوبات الزكوية المتبقية كمطلوبات أخرى.

السياسات المحاسبية الهامة

لمناقشة السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة بشكل عام، انظر اإليضاح ٣ عىل القوائم المالية الموحدة لعام 

٢٠٢١م.
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األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التيقن

عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة، يتعين عىل اإلدارة عمل تقديرات وأحكام وافتراضات معينة. تؤثر هذه عىل المبالغ 

القوائم  تاريخ  المحتملة، كما في  الموجودات والمطلوبات  بما في ذلك اإلفصاح عن  المجموعة،  المدرجة لموجودات ومطلوبات 

الخبرة  وافتراضاتها عىل  تقديراتها  اإلدارة  تبني  المعروضة.  الفترات  خالل  ومصروفاتها  إليراداتها  المدرجة  المبالغ  وكذلك  المالية 

السابقة والعوامل األخرى التي تعتقد أنها معقولة في وقت وضع التقديرات واالفتراضات وتقييم التقديرات واالفتراضات عىل 

أساس مستمر. ومع ذلك، ال يمكن التنبؤ باألحداث المستقبلية وتأثيراتها بشكل مؤكد ويتطلب تحديد التقديرات واالفتراضات 

المناسبة استخدام األحكام. وقد تختلف النتائج الفعلية عن أي تقديرات أو افتراضات موضوعة وقد تكون هذه االختالفات جوهرية 

في القوائم المالية.

لمناقشة أهم التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات التي تم إجراؤها في إعداد القوائم المالية، انظر اإليضاح رقم ٢ )د( عىل 

القوائم المالية لعام ٢٠٢١م واإليضاح ٢ )أ( من القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة. وتشمل هذه بشكل أساسي قياس خسائر 

انخفاض القيمة للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ٩، وقياس القيمة العادلة ألدواتها المالية وتحديد أنه ال يلزم توحيد 

أي من صناديق االستثمار التي تعمل المجموعة كمدير استثمار لها في القوائم المالية الموحدة. 

مؤشرات األداء الرئيسية

النمو، ووضع  اتجاهات  تقييم  للمساعدة في  التي يستخدمها  الرئيسية  األداء  التالية هي مؤشرات  المقاييس  أن  المصرف  يعتبر 

ا للمعايير الدولية للتقارير المالية، 
ً
الميزانيات، وتقييم األداء والكفاءات التشغيلية. باإلضافة إىل نتائج المصرف التي تم تحديدها وفق

وتعتقد المجموعة أن اإلجراءات المالية التالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية في المملكة العربية السعودية مفيدة في 

ا " المعلومات المالية واإلحصائية ". تقييم األداء التشغيلي للمجموعة. انظر أيضً

ًا في حالة فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو  	 يُعرّف "العائد عىل متوسط األصول" بأنه صافي الدخل للفترة )محسوب سنوي

٢٠٢٢م( مقسومًا عىل متوسط إجمالي األصول، مع احتساب متوسط إجمالي األصول عىل أنه مجموع متوسط إجمالي األصول 

لكل منها شهر في السنة مقسومًا عىل عدد األشهر.

ًا في حالة فترة الستة أشهر المنتهية  	 يُعرّف "العائد عىل متوسط حقوق الملكية" بأنه صافي الدخل للفترة )المحسوب سنوي

إجمالي حقوق  أنه مجموع متوسط  المحسوب عىل  المساهمين  إجمالي حقوق  ٢٠٢٢م( مقسومًا عىل متوسط  يونيو   ٣٠ في 

المساهمين لكل شهر في العام مقسومًا عىل عدد األشهر.

يتم تعريف "نسبة التكلفة إىل الدخل" عىل أنها إجمالي مصروفات التشغيل قبل خصم انخفاض القيمة مقسومًا عىل إجمالي  	

الدخل التشغيلي.

يتم احتساب "تكلفة األموال" عىل أنها إجمالي العائد المدفوع عىل الودائع ألجل العمالء والبنوك والمؤسسات المالية مقسومًا  	

أنه  الرصيد عىل  العمالء. ويتم احتساب متوسط  المالية األخرى وودائع  للبنوك والمؤسسات  عىل متوسط رصيد المستحق 

مجموع أرصدة االفتتاح والختام للسنة مقسومًا عىل اثنين.

َّف "صافي هامش دخل التمويل واالستثمار" بأنه صافي دخل التمويل واالستثمار للفترة )عىل أساس سنوي في حالة فترة  	 يُعر

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م( مقسومًا عىل متوسط األصول المدرة للدخل للسنة، مع متوسط دخل األصول المدرة 

محسوبة عىل أنها مجموع الدخل اليومي الذي يكسب األصول مقسومًا عىل عدد األيام. تشتمل الموجودات المدرة للدخل عىل 

المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى، والصافي، والتمويل، والصافي واالستثمارات، بالصافي.
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يتم تعريف "نسبة صافي األصول األجنبية" عىل أنها تمويل غير عامل كنسبة مئوية من إجمالي التمويل، كل عىل النحو المبين  	

في اإليضاح ٧-١ من القوائم المالية المؤقتة والمالحظة ٧-١ لكل من القوائم المالية السنوية.

يتم تعريف "نسبة تغطية التمويل المتعثر" عىل أنها خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالتمويل كنسبة مئوية من التمويل  	

غير العامل.

يتم احتساب "نسبة تغطية السيولة" عىل أنها أصول عالية السيولة مقسومة عىل صافي التدفقات النقدية الخارجة. 	

ا إلرشادات  	
ً
يتم تعريف "نسبة التمويل إىل الودائع" عىل أنها تمويل، صافي مقسومًا عىل إجمالي ودائع العمالء ويتم تعديلها وفق

البنك المركزي السعودي.

يتم احتساب "تكلفة المخاطر" عىل أنها صافي خسارة االئتمان للمجموعة مقسومًا عىل متوسط إجمالي التمويل. يتم حساب  	

متوسط إجمالي التمويل عىل أنه مجموع أرصدة االفتتاح والختام للسنة مقسومًا عىل اثنين.

"نسبة كفاية أسهم رأس المال المشتركة من الشريحة األوىل" هي نسبة رأس المال المشترك للمصرف من المستوى األول  	
ا لمتطلبات اتفاقية بازل ٣ المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي.

ً
إىل الموجودات المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفق

"نسبة كفاية رأس المال من المستوى األول" هي نسبة رأس مال المصرف من الدرجة األوىل إىل األصول المرجحة بالمخاطر  	
ا لمتطلبات اتفاقية بازل ٣ المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي.

ً
المحسوبة وفق

"إجمالي نسبة كفاية رأس المال" هو المبلغ اإلجمالي لشريحة رأس المال األوىل والشريحة الثانية من رأس المال مقسومًا عىل  	
ا لمتطلبات اتفاقية بازل ٣ المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي.

ً
إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفق

يتم احتساب "نسبة الرافعة المالية التفاقية بازل" عىل أنها من المستوى األول لرأس المال مقسومًا عىل إجمالي التعرض  	

ا لمتطلبات بازل ٣ المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي.
ً
لمعدل الرافعة المالية وفق

"نسبة التمويل المستقر الصافي" هي نسبة المبلغ المتاح للتمويل المستقر إىل المبلغ المطلوب للتمويل المستقر عىل مدى  	
ا لمتطلبات اتفاقية بازل ٣ كما اعتمدها البنك المركزي السعودي.

ً
أفق زمني مدته سنة واحدة محسوبة وفق
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يوضح الجدول أدناه مؤشرات األداء الرئيسية للبنك:

كما في / الستة أشهر المنتهية في 

٣٠ يونيو
كما في / السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٩م٢٠٢٠م٢٠٢١م٢٠٢٢م

) نسبة مئوية (

مقاييس األداء

٢.٦٢.٧٢.٦٢.٨العائد عىل متوسط األصول )١(

٢٣.٤٢٣.4١٩.٩٢٠.٥العائد عىل متوسط حقوق الملكية )٢(

٢٥.٤٢٦.٩٣٢.٥٣٢.٨نسبة التكلفة إىل الدخل )٣(

٠.٥٢٠.٢٣٠.١٣٠.١٧تكلفة األموال )٤(

النسب المالية

٣.٨٤.٢٤.٧٥.٣هامش صافي دخل التمويل واالستثمار )٥(

جودة الموجودات

٠.٥٧٠.٦٥٠.٧٦٠.٩١نسبة التعثر في التمويل )٦(

٢٩٣.٠٣٠٥.٦٣٠٥.٦٣٠٣.٠نسبة تغطية التعثر في التمويل )٧(

١٢١.٠١٢١.٠١٥٥.٣١٧٥.٠نسبة تغطية السيولة )٨(

٨٣.٨٨٢.٣٧٨.٨٧٩.٢نسبة التمويل إىل الودائع )٩(

٠.٤٧٠.٦٠٠.٧٥٠.٧١تكلفة المخاطر )١٠(

نسب أخرى

نسبة كفاية أسهم رأس المال المشتركة من 

الشريحة األوىل )١١(
١٦.٥١٦.٥١٨.٠١٨.٨

١٧.٩١٦.٥١٨.٠١٨.٨نسبة كفاية رأس المال من المستوى األول )١١(

١٩.٠١٧.٦١٩.١١٩.٩نسبة كفاية رأس المال اإلجمالية )١١(

١١.٦١١.٠١٢.٠١٢.٩نسبة الرافعة المالية التفاقية بازل )١١(

١٠٩.٨١١٤.٠١٢٣.٤١٣١.٩نسبة صافي التمويل المستقر )١١(

الستة أشهر  لفترة  الغير مراجعة  للمجموعة  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  القوائم  أعاله من  الجدول  الواردة في  المالية  المعلومات  تم استخراج  المصدر: 

المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، والبيانات المالية من القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م، القوائم المالية

ملحوظات:

صافي الدخل للفترة )عىل أساس سنوي في حالة فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م( مقسومًا عىل متوسط إجمالي . ١

األصول، مع حساب متوسط إجمالي األصول عىل أنه مجموع متوسط األصول اإلجمالية لكل شهر في السنة مقسومًا عىل 

عدد األشهر.
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صافي الدخل للفترة )عىل أساس سنوي في حالة فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م( مقسومًا عىل متوسط إجمالي . ٢

السنة مقسومًا عىل عدد  لكل شهر في  المساهمين اإلجمالي  أنه مجموع متوسط حقوق  ًا عىل  المساهمين محسوب حقوق 

األشهر.

إجمالي مصروفات التشغيل قبل مخصص انخفاض القيمة مقسومًا عىل إجمالي الدخل التشغيلي.. ٣

رصيد . ٤ متوسط  عىل  مقسومًا  ألجل  المالية  والمؤسسات  والبنوك  العمالء  ودائع  عىل  المدفوع  العائد  إجمالي  احتساب  يتم 

المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء. يتم حساب متوسط الرصيد عىل أنه مجموع أرصدة االفتتاح 

والختام للسنة مقسومًا عىل اثنين.

صافي دخل التمويل واالستثمار للفترة )عىل أساس سنوي في حالة فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م( مقسومًا عىل . ٥

متوسط األصول المدرة للدخل للسنة، مع احتساب متوسط األصول المدرة للدخل عىل أنها مجموع الدخل اليومي المكتسب 

األصول مقسومة عىل عدد األيام. تشتمل الموجودات المدرة للدخل عىل المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية 

األخرى، والصافي، والتمويل، والصافي واالستثمارات، بالصافي.

التمويل المتعثر كنسبة مئوية من إجمالي التمويل، كل عىل النحو المبين في اإليضاح ٧-١ من القوائم المالية المؤقتة واإليضاح . ٦

٧-١ لكل من القوائم المالية السنوية.

الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالتمويل كنسبة مئوية من التمويل غير العامل.. ٧

األصول عالية السيولة مقسومة عىل صافي التدفقات النقدية الخارجة.. ٨

ا إلرشادات البنك المركزي السعودي.. ٩
ً
صافي التمويل مقسومًا عىل إجمالي ودائع العمالء ويتم تعديله وفق

محسوبة كمجموعة NCL مقسومة عىل متوسط إجمالي التمويل. يتم حساب متوسط إجمالي التمويل عىل أنه مجموع أرصدة . ١٠

االفتتاح والختام للسنة مقسومًا عىل اثنين.

 لمتطلبات اتفاقية بازل ٣ المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي.. ١١
ً
محسوبة وفقا

ألغراض هذه المالحظات، تعني كلمة " سنوي " تقسيمها عىل ستة وضربها في اثني عشر.

نتائج العمليات

تستند المعلومات المالية أدناه ومناقشتها وتحليلها إىل المعلومات المستمدة من القوائم المالية للفترات التالية )١( األشهر الستة 

المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م )٢( السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مقارنة بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ؛ و )٣( السنة 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مقارنة بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
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مقارنة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2٠22م والستة أشهر منتهية في ٣٠ يونيو 2٠2١م

صافي دخل التمويل واالستثمار

صافي دخل التمويل واالستثمار هو المصدر الرئيسي للدخل التشغيلي للمجموعة. تحقق المجموعة إجمالي دخل التمويل واالستثمار 

من التمويل المقدم من قبلها لعمالئها وعىل محفظتها من االستثمارات المدرة للدخل.

تقوم المجموعة بدفع عائد عىل الودائع ألجل التي يتم إيداعها لديها من قبل العمالء والبنوك والمؤسسات المالية ويتم خصم هذا 

العائد من إجمالي دخل التمويل واالستثمار للحصول عىل صافي دخل التمويل واالستثمار.

يتم االعتراف بإيرادات التمويل واالستثمار في بيان الدخل باستخدام طريقة العائد الفعلي، كما هو موضح في اإليضاح ٣ )ح( من 

القوائم المالية لعام ٢٠٢١م.

بلغ صافي دخل التمويل واالستثمار للمجموعة ١٠,٩٠٦.٩ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقابل 

٩,٨٢٢.٣ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م، بزيادة قدرها ١,٠٨٤.٦ مليون ريال سعودي أو بنسبة ١١.٠ في المائة 

انعكست هذه الزيادة عىل:

زيادة قدرها ٢,٢١٢.٨ مليون ريال سعودي أو ٢١.٨ في المائة في إجمالي دخل التمويل واالستثمار للمجموعة من ١٠,١٥٧.٩ مليون  	

ريال سعودي في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م إىل ١٢,٣٧٠.٧ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٢م. 

وتعود هذه الزيادة في إجمالي دخل التمويل واالستثمار إىل النمو القوي المسجل في محافظ التمويل واالستثمار، و

زيادة قدرها ١,١٢٨.٢ مليون ريال سعودي أو ٣٣٦.٧ في المائة في العائد الذي دفعته المجموعة عىل استثمارات العمالء والبنوك  	

والمؤسسات المالية ألجل من ٣٣٥.٦ مليون ريال سعودي في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م إىل ١,٤٦٣.٨ مليون 

ريال سعودي في الفترة المقابلة من عام ٢٠٢٢ م. وكانت هذه الزيادة في العائد عىل استثمارات العمالء والبنوك والمؤسسات 

المالية مدفوعة بزيادة ودائع العمالء ألجل دعم نمو األصول.

رسوم خدمات بنكية، صافي

بلغ صافي أتعاب المجموعة من الخدمات المصرفية ٢,٣١٠.٤ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقابل 

١,٨٤٣.١ مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م، بزيادة قدرها ٤٦٧.٣ مليون ريال سعودي أو بنسبة ٢٥.٤ في المائة تعكس 

هذه الزيادة بشكل أساسي الرسوم من المدفوعات التي تعكس الزيادة في االنتقال إىل طرق الدفع غير النقدية أثناء وبعد جائحة 

كوفيد-١٩ وتحسين أنشطة البيع العابر.
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بنود دخل العمليات األخرى

يوضح الجدول أدناه توزيع بنود دخل العمليات األخرى للمجموعة في كل فترة من فترات الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م 

و ٣٠ يونيو ٢٠٢١م.

يتغيرونستة أشهر انتهت في ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠٢٢م / ٢٠٢١م٢٠٢١م٢٠٢٢م

) نسبة مئوية () مليون ريال سعودي (

٥44.٦٣٥٩.4٥١.٥دخل الصرف، صافي

٣42.42٥٩.١٣2.2صافي دخل العمليات األخرى

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.

يتم اشتقاق صافي دخل العمليات األخرى للمجموعة من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك إيرادات اإليجار من العقارات 

االستثمارية وإيرادات توزيعات األرباح والحصة النسبية للمجموعة في الربح من شركتها الزميلة واألرباح من االستثمارات المحتفظ 

بها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )"مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل” (. وتعزى الزيادة الصافية في اإليرادات التشغيلية 

األخرى البالغة ٨٣.٤ مليون ريال سعودي أو ٣٢.٢ في المائة في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقارنة بالفترة المماثلة من 

عام ٢٠٢١م إىل ارتفاع إيرادات توزيعات األرباح من محفظة األسهم والمكاسب الرأسمالية من المحفظة االستثمارية.

إجمالي الدخل التشغيلي

 عىل العوامل المذكورة أعاله، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ١٤,١٠٤.٤ مليون 
ً
بناء

ريال سعودي مقابل ١٢,٢٨٣.٩ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م، بزيادة قدرها ١,٨٢٠.٥ مليون ريال سعودي أو 

بنسبة ١٤.٨ في المائة.

مصروفات التشغيل

تتكون المصاريف التشغيلية للمجموعة من الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين، واالستهالك واإلطفاء، والمصاريف العمومية 

واإلدارية األخرى ومخصص انخفاض القيمة للتمويل والموجودات المالية األخرى، بالصافي.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل المصاريف التشغيلية للمجموعة في كل فترة من فترات الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و 

٣٠ يونيو ٢٠٢١م.

ستة أشهر انتهت في ٣٠ يونيو )غير مدققة(

2٠2١م2٠22م

) مليون ريال سعودي (

١,٦٠٩.٧١,٥٣٧.٨الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين

٦٤٣.٨٥٣٩.٤االستهالك واإلطفاء

١,٣٣٥.٧١,٣٠٤.٤مصاريف عمومية وإدارية أخرى

٣,٥8٩.١٣,٣8١.٦إجمالي مصاريف التشغيل قبل مخصص انخفاض قيمة االئتمان

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.

بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للمجموعة قبل مخصص انخفاض القيمة ٣,٥٨٩.١ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية 

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقارنة بمبلغ ٣,٣٨١.٦ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م.
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وتعكس الزيادة البالغة ٢٠٧.٥ مليون ريال سعودي أو ٦.١ في المائة في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي زيادة 

قدرها ٧١.٩ مليون ريال سعودي أو ٤.٧ في المائة في الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين، مدفوعة باحتياجات األعمال التجارية 

لدعم نمو أصول المجموعة و ٣١.٣ مليون ريال سعودي، أو ٢.٤ في المائة في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، وهو ما ينعكس بشكل 

أساسي عىل الزيادات في عدد من المعامالت.

مخصص انخفاض قيمة التمويل والموجودات المالية األخرى، بالصافي

تتكون مخصصات انخفاض القيمة للمجموعة بشكل أساسي من مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان والمخصصات األخرى، 

بالصافي الذي يشتمل عىل صافي مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان وصافي مخصص االلتزامات وااللتزامات الطارئة 

الموجودات  لبعض  االسترداد  أو  القيمة  انخفاض  مخصصات  صافي  المجموعة  تسجل  ذلك،  إىل  باإلضافة  باالئتمان.  المتعلقة 

المالية األخرى.

تصنف المجموعة موجوداتها المالية في المرحلة ١ والمرحلة ٢ والمرحلة ٣ كما هو موضح أدناه:

المرحلة ١: األدوات المالية التي لم تنخفض قيمتها االئتمانية والتي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل ملحوظ منذ التحقق 

المبدئي، يتم تصنيفها ضمن المرحلة األوىل. وعند اإلقرار بتسهيل ائتماني ألول مرة، تقر المجموعة بمخصص خسارة عىل أساس 

ًا. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ١٢ شهر

المرحلة ٢: يتم تصنيف األدوات المالية التي لديها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ إنشائها ضمن المرحلة ٢ )إذا لم تكن منخفضة 

القيمة(. عندما تظهر التسهيالت االئتمانية زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ إنشائها، تقوم المجموعة بتسجيل مخصص خسارة 

لخسائر االئتمان المتوقعة عىل مدى الحياة.

المرحلة ٣: يتم تصنيف جميع التسهيالت االئتمانية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية سواء في البداية أو في تاريخ 

التقرير كما هو محدد من خالل دليل موضوعي عىل التعثر أو انخفاض االئتمان، ضمن المرحلة ٣. وتعتبر التسهيالت االئتمانية 

منخفضة القيمة االئتمانية عندما يتم دفع المبلغ األساسي أو الفائدة تأخرت عن السداد ألكثر من ٨٩ يومًا أو أن هناك دليل آخر عىل 

انخفاض القيمة.

ا تطبيق المعايير الكمية والنوعية لتعيين تصنيف المرحلة ٣. في مثل هذه الحاالت، تسجل المجموعة مخصص خسارة 
ً
يتم أيض

لخسائر االئتمان المتوقعة عىل مدى الحياة.

لمزيد من المعلومات، راجع المالحظة ٣ )و( )٥( عىل القوائم المالية لعام ٢٠٢١م.

ا لمعايير المخصصات 
ً
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لخسائر االئتمان عىل الفور بما يتماشى مع المعايير المحاسبية المطبقة وفق

المتحفظة التي وضعتها لنفسها.
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يوضح الجدول أدناه تحديد مخصص انخفاض القيمة للمجموعة للتمويل واألصول المالية األخرى، بالصافي في كل فترة من فترات 

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و ٣٠ يونيو ٢٠٢١م.

ستة أشهر انتهت في ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠٢١م٢٠٢٢م

) مليون ريال سعودي (

١,٧٧٥.٩١,٩٧٩.١مخصص لهذه الفترة

)٨١٨.١()٦١٧.٢(استرداد التمويل المشطوب عن الفترة

١,١٥٨.٧١,١٦١.٠صافي مخصص انخفاض قيمة التمويل 

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.

بلغ صافي مخصص انخفاض قيمة التمويل للمجموعة ١,١٥٨.٧ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م 

مقارنة بمبلغ ١,١٦١.٠ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م، بانخفاض قدره ٢.٢ مليون ريال سعودي أو ٠.٢ في المائة 

ا قدره ٢٠٣.٢ مليون ريال سعودي، أو ما يعادل ١٠.٣ في المائة في المبلغ المخصص لفترة الستة أشهر المنتهية 
ً
ويعكس ذلك انخفاض

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقارنة بالفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. وقد رافق هذا االنخفاض انخفاض آخر في استرداد التمويل المشطوب 

لفترة ٢٠٠.٩ مليون ريال سعودي أو ٢٤.٦ في المائة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقارنة بالفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م، 

ويعزى ذلك بشكل أساسي إىل مبادرات اإلدارة لتجديد وتعزيز عملية االسترداد.

إجمالي تكاليف التشغيل

 عىل العوامل المذكورة أعاله، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للمجموعة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ٤,٧٤٧.٨ 
ً
بناء

مليون ريال سعودي مقابل ٤,٥٤٢.٥ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م، بزيادة قدرها ٢٠٥.٣ مليون ريال سعودي 

أو ٤.٥ في المائة.

مصروف الزكاة

بلغت مصروفات الزكاة للمجموعة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ٩٦٤.٧ مليون ريال مقابل ٨٠١.٢ مليون ريال للفترة 

المماثلة من عام ٢٠٢١م بزيادة قدرها ١٦٣.٥ مليون ريال أو ٢٠.٤ في المائة. تعكس هذه الزيادة بشكل أساسي أرباح المجموعة األعىل 

قبل الزكاة للفترة.

صافي الدخل للفترة

 عىل العوامل المذكورة أعاله، بلغ صافي دخل المجموعة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ٨,٣٩١.٩ مليون ريال سعودي 
ً
بناء

مقابل ٦,٩٤٠.٢ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م، بزيادة قدرها ١,٤٥١.٧ مليون ريال سعودي أو بنسبة ٢٠.٩ في 

المائة.
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الدخل / الخسارة الشامل اآلخر

في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، بلغت الخسائر الشاملة األخرى للمجموعة ٥٥٣.٩ مليون ريال سعودي مقارنة بالدخل 

الشامل اآلخر البالغ ٦١١.٤ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م.

يتكون الدخل الشامل اآلخر للمجموعة في فترتي الستة أشهر بشكل أساسي من التغيرات في القيمة العادلة الستثماراتها بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وإعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها.

ًا قدره ٥٩٤.٠ مليون  ًا سلبي يعكس الدخل الشامل اآلخر للمجموعة في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي تغير

ريال سعودي من  مليون   ١٥٨.٧ و  اآلخر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  العادلة الستثماراتها  القيمة  في  ريال سعودي 

مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها.

ًا بقيمة ٥٦٥.٦ مليون  ًا إيجابي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م، عكس الدخل الشامل اآلخر للمجموعة بشكل أساسي تغير

ريال سعودي في القيمة العادلة الستثماراتها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأرباح قدرها ٤٨.٨ مليون ريال سعودي 

من مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها.

اجمالي الدخل الشامل للفترة

تعكس العوامل المذكورة أعاله وصافي دخل المجموعة للفترة، بلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٢م ٧,٨٣٧.٩ مليون ريال سعودي مقابل ٧,٥٥١.٦ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م، بزيادة قدرها ٢٨٦.٤ 

مليون ريال سعودي، أو ٣.٨ في المائة.

التحليل القطاعي

تتكون تقارير المجموعة من:

األفراد، والتي تشمل ودائع العمالء الفردية، والتسهيالت االئتمانية، والحسابات الجارية المدينة للعمالء )السحب عىل المكشوف(،  	

والرسوم من الخدمات المصرفية وأعمال التحويالت.

الشركات، التي تتضمن ودائع كبار الشخصيات وودائع العمالء من الشركات والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة  	

)السحب عىل المكشوف(.

الخزينة، والتي تشمل خدمات الخزينة، والمرابحة مع البنك المركزي السعودي ومحفظة المتاجرة الدولية للمجموعة. 	

األسهم  	 تداول  وخدمات  واألفراد،  للشركات  المشتركة  الصناديق  استثمارات  تشمل  والتي  والوساطة،  االستثمار  خدمات 

المحلية والدولية والمحافظ االستثمارية.
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يوضح الجدول أدناه بعض بنود قائمة الدخل لكل قطاع من قطاعات تقارير المجموعة لكل فترة من فترات الستة أشهر المنتهية 

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و ٢٠٢١م.

خزينةالشركاتاألفراد
خدمات االستثمار 

والوساطة
اإلجمالي

) مليون ريال سعودي (

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م )غير مدققة(

٦,٨٦١.٤١,٨٧١.٩٤,٨١٧.٠٥٥٤.١١٤,١٠٤.٤إجمالي دخل العمليات

٣,٢١٣.٠١,٠٤٢.٠٤,٦٩٧.٧٤٠٣.٩٩,٣٥٦.٦الدخل قبل الزكاة

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م )غير مدققة(

٧,٠٣٤.١١,٤٩٤.٠٣,٢٠٣.٧٥٥٢.١١٢,٢٨٤.٠إجمالي الدخل العمليات

2,٩٧2.٩١,١٩8.٩٣,١٠٠.٧4٦8.8٧,٧4١.4الدخل قبل الزكاة

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.

قطاع البيع بالتجزئة

حقق قطاع التجزئة إجمالي دخل تشغيلي قدره ٦,٨٦١.٤ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقابل 

٧,٠٣٤.١ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ م. ويعكس االنخفاض البالغ ١٧٢.٧ مليون ريال سعودي أو ٢.٥ في المائة 

في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي زيادة قدرها ٢٢٧.٦ مليون ريال سعودي أو ما يعادل ٣٥.٠ في المائة 

في رسوم الخدمات المصرفية مدفوعة بالنمو في صافي رسوم الخدمات المصرفية لعدد العمالء وأنشطتهم. وانخفاض قدره ٤٤٤ 

مليون ريال أو ٧.٨ في المائة يُعزى صافي دخل التمويل واالستثمار إىل الزيادات في مصاريف التشغيل المشتركة بين القطاعات 

بسبب الزيادات في مدة أصول التجزئة مدفوعة بالنمو في تمويل الرهن العقاري طويل األجل.

 قبل الزكاة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م قدره ٣,٢١٣.٠ مليون ريال سعودي مقابل ٢,٩٧٢.٩ مليون 
ً
حقق قطاع التجزئة دخال

ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. وتعكس الزيادة البالغة ٢٤٠.١ مليون ريال سعودي أو ٨.١ في المائة في األشهر الستة 

المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م بشكل أساسي انخفاض مصاريف تشغيلية بمقدار ٤١٢.٧ مليون ريال سعودي. يعكس االنخفاض في 

مصاريف التشغيل في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي انخفاض في مخصصات انخفاض القيمة بقيمة 

٤٩٦.٥ مليون ريال سعودي، أو ٤٤.٨ في المائة نتيجة تحديث نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير 

المالية ٩ وتحديث نماذج االقتصاد الكلي في النصف الثاني من العام ٢٠٢٢م.

قطاع الشركات

حقق قطاع الشركات إجمالي دخل تشغيلي قدره ١,٨٧١.٩ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقابل 

١,٤٩٤.٠ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. وتعكس الزيادة البالغة ٣٧٧.٩ مليون ريال سعودي أو ما نسبته ٢٥.٣ 

ا قدره ١٠٦.٧ مليون ريال سعودي أو ٢١.٨ في المائة في رسوم الخدمات 
ً
في المائة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م انخفاض

ًا، ولكن بزيادة قدرها ٤٣٩.٩ مليون ريال سعودي، أو ٤٥.٩ في المائة من صافي دخل التمويل واالستثمار، مدفوعة  المصرفية، صافي

بزيادة في محفظة تمويل الشركات.
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 قبل الزكاة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م قدره ١,٠٤٢.٠ مليون ريال سعودي مقابل ١,١٩٨.٩ مليون 
ً
حقق قطاع الشركات دخال

ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. ويعكس االنخفاض البالغ ١٥٦.٩ مليون ريال سعودي أو ما يعادل ١٣.١ في المائة خالل 

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي زيادة المصاريف التشغيلية بمقدار ٥٣٤.٨ مليون ريال سعودي مقابل زيادة 

قدرها ٣٧٧.٩ مليون ريال سعودي في الدخل التشغيلي الموضح أعاله. وتعكس الزيادة في مصاريف التشغيل في األشهر الستة 

المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي زيادة في مخصصات انخفاض القيمة بقيمة ٤٨٤.٣ مليون ريال سعودي أو ٩٨٣.٦ في 

المائة.

الخزينة

حقق قطاع الخزينة إجمالي دخل تشغيلي قدره ٤,٨١٧.٠ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م مقابل 

٣,٢٠٣.٧ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. وتعكس الزيادة البالغة ١,٦١٣.٣ مليون ريال سعودي أو ما يعادل ٥٠.٤ 

في المائة في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي زيادة قدرها ١,٠٦٥.٢ مليون ريال سعودي أو ما يعادل ٣٩.٤ 

في المائة في صافي دخل التمويل واالستثمار، مدفوعة بزيادة في المحفظة االستثمارية.

 قبل الزكاة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م قدره ٤,٦٩٧.٧ مليون ريال مقابل ٣,١٠٠.٧ مليون ريال 
ً
حقق قطاع الخزينة دخال

للفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. وتعكس الزيادة البالغة ١,٥٩٧.٠ مليون ريال سعودي أو ٥١.٥ في المائة في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي زيادة قدرها ١,٦١٣.٣ مليون ريال سعودي في الدخل التشغيلي الموضح أعاله.

خدمات االستثمار والوساطة

حقق قطاع الوساطة والخدمات االستثمارية إجمالي دخل تشغيلي قدره ٥٥٤.١ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٢م مقابل ٥٥٢.١ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. وتعكس الزيادة البالغة ٢.٠ مليون ريال سعودي أو 

ما يعادل ٠.٤ في المائة في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م بشكل أساسي زيادة قدرها ٢٣.٥ مليون ريال سعودي أو ٧٧.٣ 

في المائة في صافي دخل التمويل واالستثمار.

ريال  مليون   ٤٠٣.٩ قدره  ٢٠٢٢م  يونيو   ٣٠ في  المنتهية  أشهر  للستة  الزكاة  قبل   
ً
دخال االستثمارية  والخدمات  الوساطة  قطاع  حقق 

سعودي مقابل ٤٦٨.٨ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. ويعكس االنخفاض البالغ ٦٤.٩ مليون ريال سعودي 

أو ما يعادل ١٣.٨ في المائة خالل الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م زيادة قدرها ٦٦.٩ مليون ريال سعودي في المصاريف 

التشغيلية.

مقارنة السنوات 2٠2١ م و 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

بلغ صافي دخل التمويل واالستثمار للمجموعة ٢٠,٣٩١.٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ ١٦,٩١٣.٠ مليون ريال سعودي 

في عام ٢٠٢٠م و ١٦,٤٢٧.٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، بزيادة قدرها ٣,٤٧٨.٩ مليون ريال سعودي أو بنسبة ٢٠.٦ في المائة في 

عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م وبزيادة قدرها ٤٨٥.٣ مليون ريال سعودي أو ٣.٠ في المائة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م.
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إجمالي دخل التمويل واالستثمار

يوضح الجدول أدناه توزيع إجمالي دخل التمويل واالستثمار للمجموعة في كل من ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م.

٢٠١٩م )مدققة(٢٠٢٠م )مدققة(٢٠٢١م )مدققة(

) مليون ريال سعودي (

التمويل

٢,٢٦٣.٨١,٦٢٩.٢٢,٥٣١.٨متاجرة الشركات

١٥,٨٠٦.٣١٢,٨١٩.٦١١,١٥٤.٩بيع بالتقسيط

٦٨٦.٤٨٠٢.٩٨٥٩.٦مرابحة

االستثمارات وغيرها

١,١٦٧.٧٩٧٠.٦١,٢١٠.٨مرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

١,٢٣٠.٤٩٨٠.٣١,٠٠٧.٥متاجرة مع البنوك

٢٨٦.٩١٧٥.٣١٩٧.٩الدخل من الصكوك

2١,44١.٥١٧,٣٧٧.٩١٦,٩٦2.٥إجمالي دخل التمويل واالستثمار

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

بلغ إجمالي دخل التمويل واالستثمار للمجموعة في عام ٢٠٢١م ٢١.٤٤١.٥ مليون ريال سعودي مقابل ١٧.٣٧٧.٩ مليون ريال سعودي في 

عام ٢٠٢٠م و ١٦.٩٦٢.٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، بزيادة قدرها ٤.٠٦٣.٥ مليون ريال سعودي أو ٢٣.٤ في المائة في عام ٢٠٢١م 

مقارنة بعام ٢٠٢٠م وزيادة ٤١٥.٤ مليون ريال سعودي أو ٢.٤ في المائة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م.

وتعكس الزيادة البالغة ٤,٠٦٣.٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م بشكل أساسي )١( زيادة في إجمالي دخل التمويل 

من مبيعات األقساط بقيمة ٢,٩٨٦.٧ مليون ريال سعودي أو ٢٣.٣ في المائة، و )٢( ٦٣٤.٦ مليون ريال سعودي أو ٣٩.٠ في المائة 

ًا تم تسجيله في المحافظ. ًا قوي زيادة في إجمالي الدخل التمويلي من متاجرة الشركات، مما يعكس في كل حالة نمو

وتعكس الزيادة البالغة ٤١٥.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م بشكل أساسي زيادة في إجمالي دخل التمويل من 

مبيعات األقساط بقيمة ١,٦٦٤.٧ مليون ريال سعودي أو ١٤.٩ في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة في محفظة التمويل. قابل 

هذه الزيادة انخفاض في جميع البنود األخرى إلجمالي دخل التمويل واالستثمار، بما في ذلك، عىل وجه الخصوص، انخفاض قدره 

٩٠٢.٦ مليون ريال سعودي، أو ٣٥.٧ في المائة، في إجمالي دخل التمويل من متاجرة الشركات، األمر الذي يعكس بشكل أساسي 

انخفاض متوسط أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٠م. مقارنة بعام ٢٠١٩م وبانخفاض قدره ٢٤٠.٢ مليون ريال سعودي أو ١٩.٨ في المائة في 

ا بشكل أساسي انخفاض متوسط أسعار 
ً
إجمالي دخل االستثمار من المرابحة مع البنك المركزي السعودي، األمر الذي يعكس أيض

الفائدة.
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العائد عىل استثمارات العمالء والبنوك والمؤسسات المالية ألجل

 لعائد المجموعة عىل استثمارات العمالء والبنوك والمؤسسات المالية ألجل في كل من ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م 
ً
يوضح الجدول أدناه تفصيال

و ٢٠١٩م.

٢٠١٩م )مدققة(٢٠٢٠م )مدققة(٢٠٢١م )مدققة(

) مليون ريال سعودي (

)٤١٨.٩()٣٥٤.٢()٨٠٣.٩(العائد عىل استثمارات العمالء ألجل

)١١٦.٠()١١٠.٨()٢٤٥.٧(العائد عىل استثمارات البنوك والمؤسسات المالية ألجل

)٥٣٤.٩()٤٦٥.٠()١,٠٤٩.٦(العائد عىل استثمارات العمالء والبنوك والمؤسسات المالية ألجل

المصدر: القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة.

بلغ عائد المجموعة عىل استثمارات العمالء والبنوك والمؤسسات المالية ألجل ١,٠٤٩.٦ مليون ريال سعودي في ٢٠٢١م مقابل ٤٦٥ 

مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م و٥٣٤.٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م بزيادة قدرها ٥٨٤.٦ مليون ريال سعودي أو ما يعادل ١٢٥.٧ 

في المائة في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م وبانخفاض قدره ٦٩.٩ مليون ريال سعودي أو ١٣.١ في المائة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام 

٢٠١٩م.

الزيادة البالغة ٥٨٤.٦ ريال سعودي مليون في عائد استثمارات العمالء والبنوك والمؤسسات المالية ألجل في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام 

٢٠٢٠م تعكس زيادات قدرها )١( ٤٤٩.٧ مليون ريال سعودي أو ١٢٧.٠ في المائة مقابل استثمارات العمالء ألجل و )٢( ١٣٤.٩ مليون ريال 

ًا في االستثمارات ألجل  سعودي أو ١٢١.٨ في المائة مقابل ودائع البنوك والمؤسسات المالية ألجل، والتي تعكس في كل حالة نمو

والودائع.

يعكس االنخفاض البالغ ٦٩.٩ مليون ريال سعودي في العائد عىل استثمارات العمالء والبنوك والمؤسسات المالية في عام ٢٠٢٠م 

 بانخفاض 
ً
ا قدره ٦٤.٧ مليون ريال سعودي في العائد عىل استثمارات العمالء ألجل، والذي كان مدفوعا

ً
مقارنة بعام ٢٠١٩م انخفاض

 بعام ٢٠١٩م.
ً
متوسط أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٠م مقارنة
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صافي الرسوم من الخدمات المصرفية

يوضح الجدول أدناه تفاصيل صافي رسوم المجموعة من الخدمات المصرفية في كل من ٢٠٢١م،٢٠٢٠م، و ٢٠١٩م.

٢٠١٩م )مدققة(٢٠٢٠م )مدققة(٢٠٢١م )مدققة(

) مليون ريال سعودي (

الدخل من الرسوم

٢٥٨.٩٢٧٠.٤٣٥٥.٠الحواالت والتحويالت

٥١٦.٠٤١٦.٨٤٤١.٧بطاقات االئتمان

١,٥١٤.٨١,٢١٨.٣١,٠٦٨.٣القنوات اإللكترونية األخرى ذات الصلة

٨٠٣.٥٦٧٢.٢٢٨١.٢السمسرة وإدارة األصول، صافي

١,٣٧٦.٣٧٠٢.٤٧١١.٥أخرى

٤,٤٦٩.٥٣,٢٨٠.١٢,٨٥٧.٧إجمالي دخل الرسوم

مصاريف الرسوم

)٨٧٠.٣()٦٢٠.٥()٥٣٦.٤(تتعلق بتبادل أجهزة الصراف اآللي

٣,٩٣٣.١٢,٦٥٩.٦١,٩٨٧.٤رسوم خدمات بنكية، صافي

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

بلغ صافي أتعاب المجموعة من الخدمات المصرفية ٣,٩٣٣.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ ٢,٦٥٩.٦ مليون ريال 

سعودي في عام ٢٠٢٠م و ١,٩٨٧.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، بزيادة قدرها ١,٢٧٣.٥ مليون ريال سعودي أو بنسبة ٤٧.٩ في 

المائة في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م، وبزيادة قدرها ٦٧٢.٢ مليون ريال سعودي أو ٣٣.٨ في المائة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م.

مقارنة السنوات 2٠2١ م و 2٠2٠ م 

ًا في عام ٢٠٢١م، العوامل  تعكس الزيادة البالغة ١,٢٧٣.٥ مليون ريال سعودي في رسوم المجموعة من الخدمات المصرفية، صافي

التالية بشكل أساسي:

زيادة قدرها ٢٩٦.٥ ريال سعودي مليون، أو ٢٤.٣ في المائة، من إيرادات الرسوم األخرى المتعلقة بالقنوات اإللكترونية، والتي  	

كانت مدفوعة بزيادة النشاط عىل اإلنترنت، و

زيادة قدرها ٦٧٣.٩ مليون ريال سعودي أو ٩٥.٩ في المائة في أخرى، مما يعكس بشكل رئيسي زيادة النشاط وأعداد العمالء. 	
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مقارنة السنوات 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

ًا في عام ٢٠٢٠م العوامل التالية  تعكس الزيادة البالغة ٦٧٢.٢ مليون ريال سعودي في رسوم المجموعة من الخدمات المصرفية، صافي

بشكل أساسي:

 بارتفاع أحجام  	
ً
زيادة قدرها ٣٩١.٠ مليون ريال سعودي، أو ١٣٩.١ في المائة، في صافي دخل الوساطة وإدارة األصول، مدفوعا

التداوالت في السوق المالية السعودية.

زيادة قدرها ١٥٠.٠ مليون ريال سعودي، أو ١٤.٠ في المائة، في دخل الرسوم المرتبطة بالقنوات اإللكترونية األخرى، والتي كانت  	

مدفوعة بالتحول المستمر إىل طرق الدفع الرقمية، و

انخفاض قدره ٢٤٩.٨ مليون ريال سعودي، أو ٢٨.٧ في المائة، في مصروفات الرسوم المتعلقة بتبادل أجهزة الصراف اآللي،  	

والتي كانت مدفوعة بعدد أقل من عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي مدفوعة باالنتقال إىل طرق الدفع الرقمية.

بنود دخل العمليات األخرى

يوضح الجدول أدناه توزيع بنود دخل العمليات األخرى للمجموعة في كل من ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م.

٢٠١٩م )مدققة(٢٠٢٠م )مدققة(٢٠٢١م )مدققة(

) مليون ريال سعودي (

٧٨٧.٩٧٨٣.٩٧٧٤.١دخل الصرف، صافي

٦٠٣.٥٣٦٤.٧٢٩٥.٣صافي دخل العمليات األخرى

المصدر: القوائم المالية السنوية للمجموعة.

بلغ صافي دخل المجموعة من العمالت األجنبية ٧٨٧.٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقابل ٧٨٣.٩ مليون ريال سعودي في 

عام ٢٠٢٠م و ٧٧٤.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، بزيادة قدرها ٤.٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م بنسبة ٠.٥ في المائة، وزيادة 

في عام ٢٠٢٠م بلغت ٩.٨ مليون ريال سعودي، أو ١.٣ في المائة.

بلغ صافي دخل العمليات األخرى للمجموعة ٦٠٣.٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ م مقارنة بـ ٣٦٤.٧ مليون ريال سعودي في 

عام ٢٠٢٠ م و ٢٩٥.٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩ م، بزيادة قدرها ٢٣٨.٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ م بنسبة ٦٥.٥ بالمائة. 

وزيادة في عام ٢٠٢٠ م بلغت ٦٩.٤ مليون ريال أو ٢٣.٥%.

)١( ٧٥.١ مليون ريال سعودي، أو ٧٩.٦ في المائة،  البالغة ٢٣٨.٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م بشكل رئيسي  الزيادة  تعكس 

ارتفاع إيرادات توزيعات األرباح من محفظة حقوق الملكية للمجموعة و )٢( ٢٠٧.٨ مليون ريال سعودي، أو ٢٣١.٧ في المائة، صافي 

ارتفاع الدخل اآلخر، والتي تنعكس بشكل أساسي عىل مكاسب بيع االستثمارات. وقد تم تعويض ذلك بشكل أساسي من خالل 

تغير سلبي قدره ٧١.٣ مليون ريال سعودي في الربح أو الخسارة عىل االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر بسبب الحركة في معدل الربح من ربح قدره ٣٣.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م إىل خسارة قدرها ٣٧.٩ مليون 

ريال سعودي في عام ٢٠٢١م.
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وتعزى الزيادة البالغة ٦٩.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م بشكل أساسي إىل زيادة قدرها ٣٥.٨ مليون ريال سعودي أو ٦١.١ في 

المائة. في إيرادات توزيعات األرباح، مما يعكس زيادة في أرصدة محافظ األسهم وصناديق االستثمار المشترك وزيادة قدرها ١٩.٥ 

مليون ريال سعودي أو ٨٢.٩ في المائة في حصة أرباح الشركة الزميلة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إىل الزيادات في دخل شركة 

الراجحي للتأمين التعاوني خالل عام ٢٠٢٠م.

إجمالي دخل العمليات

تعكس العوامل المذكورة أعاله، بلغ إجمالي دخل العمليات للمجموعة ٢٥.٧١٦.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ 

٢٠.٧٢١.٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م و ١٩.٤٨٤.٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، بزيادة قدرها ٤.٩٩٥.١ مليون ريال سعودي 

أو ٢٤.١ في المائة في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م. و١.٢٣٦.٨ مليون ريال سعودي أو ٦.٣ في المائة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م.

مصروفات التشغيل

يوضح الجدول أدناه تفاصيل المصاريف التشغيلية للمجموعة في كل من ٢٠٢١م، ٢٠٢٠م، و ٢٠١٩م.

٢٠١٩م )مدققة(٢٠٢٠م )مدققة(٢٠٢١م )مدققة(

) مليون ريال سعودي (

٣,١٣٢,٣٢,٩٧٧,٣٢,٧٩٤,٠الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين

١,١٤١,٩١,١١٨,١١,٠٥٩,٦االستهالك واإلطفاء

٢,٦٥٢,٢٢,٦٤٦,٤٢,٥٣٢,٢مصاريف عمومية وإدارية أخرى

٢,٣٤٥,١٢,١٦٥,٧١,٧٧٢,٣مخصص انخفاض قيمة التمويل والموجودات المالية األخرى، بالصافي

٩,2٧١,٦8,٩٠٧,٥8,١٥8,١إجمالي مصاريف التشغيل

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للمجموعة ٩,٢٧١.٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقابل ٨,٩٠٧.٥ مليون ريال سعودي في عام 

٢٠٢٠م و ٨,١٥٨.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، بزيادة قدرها ٣٦٤.٠ مليون ريال سعودي أو ٤.١ في المائة في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام 

٢٠٢٠م وبزيادة قدرها ٧٤٩.٥ مليون ريال سعودي أو ٩.٢ في المائة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م.

مقارنة  2٠2١م و 2٠2٠م

تعكس الزيادة البالغة ٣٦٤.٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م بشكل رئيسي ما يلي:

زيادة قدرها ١٧٩.٣ مليون ريال سعودي أو ٨.٣ في المائة في مخصص انخفاض القيمة للتمويل والموجودات المالية األخرى،  	

صافي، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة في المخصصات في الميزانية العمومية للتمويل بمبلغ ٥٨٨.٤ مليون ريال سعودي 

أو ١٨.٣ في المائة. من خالل النمو اإلجمالي لمحفظة التمويل والذي قابله )١( تحرير مخصصات خارج الميزانية العمومية بقيمة 

١٣٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بالمخصص خارج الميزانية العمومية البالغ ٢٠٠.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م 

و )٢( زيادة في استرداد مبالغ التمويل المشطوبة وقدرها ٧٣.٩ مليون ريال سعودي أو ٥.٩ في المائة في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام 
٢٠٢٠م، ويعزى ذلك بشكل أساسي إىل مبادرات اإلدارة لتجديد عملية االسترداد وتعزيزها.
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زيادة قدرها ١٥٥.٠ مليون ريال سعودي، أو ٥.٢ في المائة، في الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين والتي تعكس بشكل أساسي  	

زيادة في الطلب عىل األعمال لدعم نمو األصول.

مقارنة السنوات 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

تعكس الزيادة البالغة ٧٤٩.٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م بشكل رئيسي ما يلي:

زيادة قدرها ٣٩٣.٥ مليون ريال سعودي، أو ٢٢.٢ في المائة، في مخصص انخفاض قيمة التمويل واألصول المالية األخرى،  	

صافي، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة في المخصصات في الميزانية العمومية للتمويل بقيمة ٣٧٨مليون ريال سعودي، 

أو ٣.١٣ في المائة، من خالل النمو اإلجمالي لمحفظة التمويل والمخصصات المتعلقة بـ كوفيد-١٩.

زيادة قدرها ١٨٣.٣ مليون ريال سعودي،أو ٦.٦ في المائة، في الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين والتي تعكس بشكل أساسي  	

زيادة في الطلب عىل األعمال لدعم نمو األصول.

زيادة قدرها ١١٤.٢ مليون ريال سعودي، أو ٤.٥ في المائة، في المصاريف العمومية واإلدارية األخرى مما يعكس زيادات في )١(  	

مصاريف االتصاالت والمرافق بمبلغ ١٤٧.٢ مليون ريال سعودي، أو ٣٠.٦ في المائة، بسبب الطلب عىل األعمال وارتفاع األسعار 

بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، )٢( مصاريف الصيانة واألمن البالغة ٨٧.٠ مليون ريال سعودي، أو ١٨.٩ في المائة، بسبب 

بقيمة  المعلومات  البرمجيات وتكنولوجيا  )٣( مصاريف دعم  و  بـ كوفيد-١٩  المتعلقة  الطارئة  والمصاريف  األعمال  متطلبات 

٧٣.٨ مليون ريال سعودي، أو ٢٦.٦ في المائة، بسبب الزيادة في احتياجات العمل ونفقات تكنولوجيا المعلومات اإلضافية 

ًا بانخفاض قدره ١٧٦.٩ مليون ريال سعودي أو ١٨.٥ في المائة في  المتعلقة بوباء كوفيد-١٩. وقد تم تعويض هذه الزيادات جزئي

فئات أخرى من المصروفات التشغيلية، وذلك بشكل أساسي نتيجة لمبادرات اإلدارة لتحسين الرقابة عىل المصروفات، و

زيادة قدرها ٥٨.٦ مليون ريال سعودي أو ٥.٥ في المائة، في االستهالك واإلطفاء نتيجة زيادة األصول القابلة لالستهالك خالل  	

عام ٢٠١٩م.

زكاة السنة

بلغت مصروفات الزكاة للمجموعة ١,٦٩٨.٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ ١,٢١٨.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م 

و ١,١٦٧.٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، وتعكس كل حالة بشكل أساسي أرباح المجموعة األعىل قبل الزكاة للفترة.

قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية وضريبة الدخل إىل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودفعت الزكاة للسنوات المالية حتى عام 

٢٠٢٠م. وتم االنتهاء من جميع التقييمات حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بعد اتفاقية تسوية مع هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك والتي تم التوصل إليها في ٢٠١٨م لتسوية التزام زكوي قائم بمبلغ ٥,٤٠٥ مليون ريال سعودي. وتتطلب اتفاقية التسوية 

دفع عىل خمسة أقساط 
ُ
من المصرف تسوية ٢٠ في المائة من التزام الزكاة المتفق عليه في ٢٠١٨م مع تبقي ما نسبته ٨٠ في المائة، ت

سنوية متساوية.
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صافي الدخل للسنة

تعكس العوامل المذكورة أعاله، صافي دخل المجموعة البالغ في عام ٢٠٢١م ١٤,٧٤٦.٢ مليون ريال سعودي مقابل ١٠,٥٩٥.٥ مليون ريال 

سعودي في عام ٢٠٢٠م و ١٠,١٥٨.٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، بزيادة قدرها ٤,١٥٠.٧ مليون ريال سعودي أو ٣٩.٢ في المائة في 

عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م وبزيادة قدرها ٤٣٧.٠ مليون ريال سعودي أو ٤.٣ في المائة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م.

الدخل الشامل أو الخسارة األخرى

بلغ الدخل الشامل اآلخر للمجموعة ٤٤٤.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ م مقابل ٨١.٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠ م و ١٣٣.٥ 

مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩ م.

عكس الدخل الشامل اآلخر للمجموعة في عام ٢٠٢١م تغيراً إيجابياً بقيمة ٣٩٩.٣ مليون ريال سعودي في القيمة العادلة الستثماراتها 

في األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 بقيمة ٢٥٤.٢ مليون ريال سعودي في القيمة العادلة الستثماراتها 
ً
 إيجابيا

ً
يعكس الدخل الشامل اآلخر للمجموعة في عام ٢٠٢٠م تغيرا

في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، قابله تغير سلبي قدره ١٧٩.٦ مليون ريال سعودي عىل 

إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.

ًا قدره ١٧٨.٨ مليون ريال سعودي في القيمة العادلة  ًا إيجابي عكس الدخل الشامل اآلخر للمجموعة في عام ٢٠١٩م بشكل أساسي تغير

الستثماراتها في األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، قابله تغير سلبي قدره ٥١.٦ مليون ريال سعودي 

عىل إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.

إجمالي الدخل الشامل للسنة

يعكس إجمالي الدخل الشامل للمجموعة في عام ٢٠٢١م ١٥,١٩٠.٣ مليون ريال سعودي، مقابل ١٠,٦٧٦.٩ مليون ريال سعودي في عام 

٢٠٢٠م و ١٠,٢٩٢.٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م، بما يعكس العوامل المذكورة أعاله وصافي دخل المجموعة لكل عام.
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التحليل القطاعي

ويعكس  ٢٠١٩م.  و  ٢٠٢٠م،  ٢٠٢١م،  من  لكل  المجموعة  تقارير  قطاعات  من  قطاع  لكل  الدخل  بيان  بنود  بعض  أدناه  الجدول  يوضح 

)١( معلومات  الجدول  أكثر جدوى، يوضح  الجدول  الموجود أسفل  التحليل  ٢٠٢١م. ولجعل  القطاعات في عام  التصنيف بين  إعادة 

٢٠٢٠م )المقارنة( التي تم استخالصها من القوائم المالية لعام ٢٠٢١م والتي يمكن مقارنتها بشكل مباشر بمعلومات عام ٢٠٢١م و )٢( 

المعلومات )األصلية( في ٢٠٢٠م المستخرجة من القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م ويمكن مقارنتها مباشرة بمعلومات عام ٢٠١٩م.

خزينةالشركاتاألفراد
خدمات االستثمار 

والوساطة
المجموع

) مليون ريال سعودي (

٢٠٢١م )مدققة(

١٤,٠٠٦.٧٣,٥٢٠.٣٧,٢١٥.٢٩٧٤.١٢٥,٧١٦.٤إجمالي دخل العمليات

٦,١٨٩.٤٢,٤١٦.٧٧,٠٣٧.٠٨٠١.٧١٦,٤٤٤.٨الدخل قبل الزكاة

٢٠٢٠م )مقارن( )مدققة(

١٣,٤٥٦.٥٢,٧٣٠.٩٣,٧٢٨.٤٨٠٥.٤٢٠,٧٢١.٣إجمالي دخل العمليات

٦,٢٥١.٢١,٣٩٠.٤٣,٥٢٤.٥٦٤٧.٥١١,٨١٣.٦الدخل قبل الزكاة

٢٠٢٠م )أصلي( )مدققة(

١٣,٣٦١.٤٢,٦١٤.٧٣,٩٣٩.٨٨٠٥.٤٢٠,٧٢١.٣إجمالي دخل العمليات

٦,١٤٣.١١,٢٨٧.٩١,٢٨٧.٩٦٤٧.٥١١,٨١٣.٦الدخل قبل الزكاة

٢٠١٩م )مدققة(

١٣,٥٩٠.٨٢,٥٣١.٩٢,٨٩٨.٣٤٦٣.٤١٩,٤٨٤.٤إجمالي دخل العمليات

٦,٤٢٦.٤٢,١٥٠.٤٢,٤٣٨.٦٣١٠.٩١١,٣٢٦.٣الدخل قبل الزكاة

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

قطاع مصرفية األفراد

حقق قطاع األفراد إجمالي دخل تشغيلي قدره ١٤,٠٠٦.٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بـ ١٣,٤٦٥.٤ مليون ريال سعودي في 

عام ٢٠٢٠م )عىل أساس المقارنة( وإجمالي دخل تشغيلي قدره ١٣,٣٦١.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م عىل أساس أصلي مقارنة 

بمبلغ ١٣,٥٩٠.٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م.

يعكس بشكل  المائة،  ٤.١ في  أو  ريال  مليون   ٥٥٠.١ بمقدار  )مقارن(  ٢٠٢٠م  بعام  ٢٠٢١م مقارنة  لعام  التشغيلي  الدخل  إجمالي  ارتفاع 

أساسي زيادات قدرها ٤٥٣.٤ ريال سعودي. مليون أو ٢٧.٥ في المائة، في صافي رسوم الخدمات المصرفية، مدفوعة بنمو عدد 

العمالء وأنشطتهم.
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 بعام ٢٠١٩م يعكس 
ً
االنخفاض في إجمالي الدخل التشغيلي بمبلغ ٢٢٩.٤ مليون ريال سعودي أو ١.٧ في المائة، في عام ٢٠٢٠م مقارنة

ًا  ا قدره ١.٠٣٨.٩ مليون ريال سعودي، أو ٨.٤ في المائة، في صافي دخل التمويل واالستثمار، والذي كان مدفوع
ً
بشكل أساسي انخفاض

بالنمو القوي لألصول في منتجات االستحقاق طويلة األجل، مما أدى إىل ارتفاع أسعار تحويل األموال في عام ٢٠٢٠م قابلته زيادة 

قدرها ٨٤٤.٨ مليون ريال سعودي، أو ٨٧.٠ في المائة، في صافي رسوم الخدمات المصرفية، مدفوعة بزيادة عدد العمالء ومعامالتهم.

 قبل الزكاة قدره ٦,١٨٩.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة مع ٦,٢٥١.٢ مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م 
ً
حقق قطاع التجزئة دخال

 قبل الزكاة بمقدار ٦,١٤٣.١ مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م عىل أساس أصلي مقارنة بـ ٦,٤٢٦.٤ مليون 
ً
)عىل أساس المقارنة( ودخال

ريال سعودي في ٢٠١٩م.

انخفاض بـ ٦١.٨ مليون ريال، أو ١.٠٪، من الدخل قبل الزكاة في عام ٢٠٢١ م مقارنة بعام ٢٠٢٠م يعكس بشكل أساسي ٦١٢.١ مليون 

ريال سعودي، أو ٨.٥ في المائة، مصاريف تشغيلية أعىل، مما قابله زيادة قدرها ٥٥٠.١ مليون ريال سعودي في الدخل التشغيلي 

الموصوف أعاله. وتعكس الزيادة في مصاريف التشغيل في عام ٢٠٢١م بشكل أساسي بواقع ٦٣٣.٣مليون ريال سعودي، أو ٥٥.٠ في 

المائة، زيادة في مخصصات انخفاض القيمة مدفوعة بالزيادة في محفظة التجزئة.

االنخفاض في الدخل قبل الزكاة في ٢٠٢٠م مقارنة بـ ٢٠١٩م بمقدار٢٨٣.٣ مليون ريال سعودي، أو ٤.٤ في المائة، وذلك يعكس انخفاض 

إجمالي الدخل التشغيلي بمقدار ٢٢٩.٤ مليون ريال سعودي، والذي تمت مناقشته أعاله إىل جانب ٥٣.٩ مليون ريال سعودي، أو ٠.٨ 

في المائة، من إجمالي نفقات تشغيل أعىل.

قطاع الشركات

حقق قطاع الشركات إجمالي دخل تشغيلي قدره ٣,٥٢٠.٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بـ ٢,٧٣٠.٩ مليون ريال سعودي 

في عام ٢٠٢٠م )عىل أساس مقارن(، وإجمالي دخل تشغيلي قدره ٢,٦١٤.٧ مليون ريال سعودي )عىل أساس أصلي( في عام ٢٠٢٠م 

مقارنة بمبلغ ٢,٥٣١.٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م.

وتعكس الزيادة البالغة ٧٨٩.٤ مليون ريال سعودي،أو ٢٨.٩ في المائة، في إجمالي الدخل التشغيلي في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م 

بشكل أساسي زيادة قدرها ٦٨٤.٢ مليون ريال سعودي،أو ٢٣٦.١ في المائة، في صافي الرسوم من الخدمات المصرفية المدفوعة 

بزيادة في إيرادات المدفوعات وأنشطة البيع المتقاطع، بما في ذلك إدارة النقد، و ١٠٨.٢ مليون ريال سعودي أو ٤.٦ في المائة، في 

صافي دخل التمويل واالستثمار، مدفوعة بزيادة في محفظة تمويل الشركات.

وتعكس الزيادة البالغة ٨٢.٨ مليون ريال سعودي، أو ٣.٣ في المائة، في إجمالي الدخل التشغيلي لعام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م بشكل 

 بانخفاض المعدالت 
ً
أساسي زيادة قدرها ٢٩٤.٩ مليون ريال سعودي، أو ١٤.١ في المائة، في صافي دخل التمويل واالستثمار، مدفوعا

التي أدت إىل انخفاض أسعار تحويل األموال في عام ٢٠٢٠م قابله بشكل كبير انخفاض وقدره ٢٤٢.٨ مليون ريال سعودي، أو ٦٦.٢ 

في المائة، في صافي الرسوم من الخدمات المصرفية، مدفوعة بانخفاض األنشطة التجارية وإعفاءات الرسوم أثناء جائحة كوفيد-١٩.

 قبل الزكاة بلغ ٢,٤١٦.٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ ١,٣٩٠.٤ مليون ريال سعودي في 
ً
حقق قطاع الشركات دخال

عام ٢٠٢٠م )عىل أساس المقارنة( وبلغ الدخل قبل الزكاة ١,٢٨٧.٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م مقارنة بمبلغ ٢,١٥٠.٤ مليون ريال 

سعودي في عام ٢٠١٩م.
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وتعكس الزيادة البالغة ١,٠٢٦.٣ مليون ريال سعودي، أو ٧٣.٨%، في الدخل قبل الزكاة في عام ٢٠٢١ م مقارنة بعام ٢٠٢٠م، زيادة قدرها 

٧٨٩.٤ مليون ريال سعودي في الدخل التشغيلي الموصوف أعاله، إىل جانب انخفاض مصاريف التشغيل بمقدار ٢٣٦.٧ مليون ريال 

سعودي، أو ١٧.٧ في المائة في نفس الفترة. ويعكس االنخفاض في المصاريف التشغيلية في عام ٢٠٢١م بشكل رئيسي مبلغ ٤٤٨.٢ 

مليون ريال سعودي، أو ٤٤.٢ في المائة، في مخصصات انخفاض القيمة المدفوع باالسترداد وتحسن النظرة االقتصادية مقابل ٢٠٣.١ 

مليون ريال سعودي، أو ٧١.٤ في المائة، زيادة في مصاريف التشغيل األخرى.

ويعكس االنخفاض البالغ ٨٦٢.٥ مليون ريال سعودي، أو ما يعادل ٤٠.١ في المائة، في الدخل قبل الزكاة في عام ٢٠٢٠ م مقارنة بعام 

٢٠١٩ م، زيادة قدرها ٩٤٥.٣ مليون ريال سعودي، أو ٢٤٧.٨ في المائة، في إجمالي المصاريف التشغيلية نتيجة الزيادة في صافي 

مخصصات انخفاض القيمة نتيجة تفشي جائحة كوفيد-١٩ قابله ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي البالغ ٨٢.٨ مليون ريال سعودي 

والذي تمت مناقشته أعاله إىل جانب.

قطاع الخزينة

حقق قطاع الخزينة إجمالي دخل تشغيلي قدره ٧,٢١٥.٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ ٣,٧٢٨.٤ مليون ريال سعودي 

في عام ٢٠٢٠م )عىل أساس المقارنة( وإجمالي دخل تشغيلي قدره ٣,٩٣٩.٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م و ٢,٨٩٨.٣ مليون ريال 

سعودي في عام ٢٠١٩م.

زيادة ٣,٤٨٦.٨ مليون ريال سعودي، أو ٩٣.٥ في المائة، من إجمالي الدخل التشغيلي في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م يعكس بشكل 

 بزيادة في محفظة 
ً
أساسي زيادة قدرها ٣٣٢٥.٤ مليون ريال سعودي، أو ١٠٤.٠ في المائة، من صافي دخل التمويل واالستثمار، مدفوعا

االستثمار.

زيادة ١,٠٤١.٥ مليون ريال سعودي، أو ٣٥.٩ في المائة، في إجمالي الدخل التشغيلي لعام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م يعكس بشكل أساسي 

ًا بتغيرات أسعار  زيادة قدرها ١,٢٠٥.٩ مليون ريال سعودي، أو ٦٠.٥ في المائة، من صافي دخل التمويل واالستثمار والذي كان مدفوع

ًا انخفاض قدره ٢٠٤.٧ مليون ريال سعودي أو ٨١.٢ في المائة، في صافي الرسوم من الخدمات المصرفية،  تحويل األموال وقابله جزئي

مدفوعة بانخفاض األنشطة التجارية خالل الفترة.

 قبل الزكاة قدره ٧,٠٣٧.٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ ٣,٥٢٤.٥ مليون ريال سعودي في 
ً
حقق قطاع الخزينة دخال

 قبل الزكاة قدره ٣,٧٣٥.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م مقارنة بمبلغ ٢,٤٣٨.٦ مليون ريال 
ً
عام ٢٠٢٠م )عىل أساس المقارنة( ودخال

سعودي في عام ٢٠١٩م.

وتعكس الزيادة البالغة ٣,٥١٢.٥ مليون ريال سعودي، أو ٩٩.٧ في المائة، في الدخل قبل الزكاة في عام ٢٠٢١ م مقارنة بعام ٢٠٢٠ م بشكل 

أساسي، زيادة قدرها ٣,٤٨٦.٨ مليون ريال سعودي في الدخل التشغيلي الموصوف أعاله.

زيادة ١,٢٩٦.٤ مليون ريال سعودي أو ٥٣.٢ في المائة، في الدخل قبل الزكاة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م يعكس ارتفاع إجمالي 

الدخل التشغيلي الذي تمت مناقشته أعاله بمقدار ١.٠٤١.٥ مليون ريال سعودي، إىل جانب انخفاض إجمالي مصروفات التشغيل 

بسبب إعادة تصنيف بعض وحدات األعمال إىل قطاع البيع بالتجزئة بمقدار ٢٥٤.٩ مليون ريال سعودي، أو ٥٥.٥ في المائة.
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قطاع خدمات االستثمار والوساطة

سجل قطاع الوساطة والخدمات االستثمارية إجمالي دخل تشغيلي قدره ٩٧٤.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ 

٨٠٥.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م )عىل أساس المقارنة( وإجمالي دخل تشغيلي قدره ٨٠٥.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م 

مقارنة بمبلغ ٤٦٣.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م.

وتعكس الزيادة البالغة ١٦٨.٨ مليون ريال سعودي، أو ما يعادل ٢١.٠ في المائة، في إجمالي الدخل التشغيلي في عام ٢٠٢١م مقارنة 

بعام ٢٠٢٠م بشكل أساسي زيادة قدرها ١٢٣.٦ مليون ريال سعودي، أو ١٨.٤ في المائة، في صافي رسوم الخدمات المصرفية، مدفوعة 

برسوم السمسرة بالنظر إىل الزيادة في حجم التداول في السوق المالية السعودية إىل جانب الحصة السوقية الرائدة لشركة الراجحي 

المالية في مجال الوساطة.

وتعكس الزيادة البالغة ٣٤٢.٠ مليون ريال سعودي، أو ٧٣.٨ في المائة، في إجمالي الدخل التشغيلي لعام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م 

بشكل أساسي زيادة قدرها ٢٧٤.٩ مليون ريال سعودي، أو ٦٩.٢ في المائة، في صافي رسوم الخدمات المصرفية، مدفوعة برسوم 

الوساطة من زيادة حجم التداول في السوق المالية السعودية. وزيادة صافي الدخل التشغيلي اآلخر بمقدار ٤٣.٦ مليون ريال سعودي 

أو ١٠٤.٤ في المائة، مدفوعة بزيادة األنشطة التجارية.

 قبل الزكاة بلغ ٨٠١.٧ مليون ريال سعودي في ٢٠٢١م مقابل ٦٤٧.٥ مليون ريال في 
ً
سجل قطاع الوساطة والخدمات االستثمارية دخال

٢٠٢٠م )عىل أساس المقارنة( والدخل قبل الزكاة بلغ ٦٤٧.٥ مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠ م و ٣١٠.٩ مليون ريال في ٢٠١٩م.

وتعكس الزيادة البالغة ١٥٤.٢ مليون ريال سعودي، أو ٢٣.٨ في المائة، في الدخل قبل الزكاة في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م بشكل 

ريال  مليون   ٣٣٦.٦ البالغة  الزيادة  وتعكس  أعاله.  الموضح  التشغيلي  الدخل  ريال سعودي في  مليون  زيادة قدرها ١٦٨.٨  أساسي 

سعودي، أو ١٠٨.٣ في المائة، في الدخل قبل الزكاة في عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م، ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي الذي تمت 

مناقشته أعاله بمقدار ٣٤٢.٠ مليون ريال سعودي، إىل جانب استقرار إجمالي مصاريف التشغيل بشكل كبير.

السيولة والتمويل

ملخص

ودفع  المالية  األوراق  في  باستثمارات  والقيام  لعمالئها،  التمويل  إتاحة  من  أساسي  بشكل  للمجموعة  السيولة  احتياجات  تنشأ 

المصروفات )بما في ذلك تكاليف التمويل(. وحتى تاريخه، تم تمويل احتياجات السيولة للمجموعة بشكل أساسي من خالل الودائع 

والتدفقات النقدية التشغيلية، بما في ذلك الدخل المستلم فيما يتعلق بالتمويل ومن األوراق المالية االستثمارية. انظر "- التمويل 

" أدناه.
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السيولة

توضح الجداول أدناه التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية لفترات الستة 

أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو في كل من ٢٠٢٢م و ٢٠٢١م، ولكل من ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م.

ستة أشهر انتهت في ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠٢١م٢٠٢٢م

) مليون ريال سعودي (

١٣,١٠٧.١٦٥٨.٧صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)١٦,١٥٢.٥( )١٤,٣٥٢.٥( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)٢,٥١٨.٩( ٦,٤٢٤.٤صافي النقد من / )المستخدم في( أنشطة التمويل

٢٤,٢٩٦.٨٣٤,٠٨٧.٠النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

٢٩,٤٧٥.٨١٦,٠٧٤.٣النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

٢٠١٩م )مدققة(٢٠٢٠م )مدققة(٢٠٢١م )مدققة(

) مليون ريال سعودي (

١٩,٩٥٣.٤٢٤,٤٢٠.٠٤,١٨٦.٥صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)٥,١٨٥.٦( )٨,٩١١.٨( )٢٤,٥٠٣.١( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)٧,٦٧٦.٠( )٣,٧٩٢.٣( )٦,٠٣٧.٤( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

٣٢,٨٢٧.٤٢١,١١١.٤٢٩,٧٨٦.٥النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

٢٢,٢٤٠.٢٣٢,٨٢٧.٤٢١,١١١.٤النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة والبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

أنشطة التشغيل

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م والستة أشهر المنتهية في ٣١ يونيو ٢٠٢١ م

بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة للمجموعة من األنشطة التشغيلية للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م ١٣,١٠٧.١ مليون ريال 

سعودي مقابل ٦٥٨.٧ مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م.

بلغ صافي النقد للمجموعة من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية ١١,١٥٧ مليون ريال سعودي 

في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م و ٩,٤٤٠ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. يعكس صافي النقد 

للمجموعة من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية في كل فترة بشكل أساسي دخلها قبل 

الزكاة للفترة المعدلة إلضافة مخصص انخفاض القيمة للتمويل والموجودات المالية األخرى، صافي وصافي االستهالك واإلطفاء.
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تمثلت التغيرات الرئيسية في الموجودات والمطلوبات التشغيلية في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م في تدفق نقدي 

خارج قدره ٦٨,٠٢٨.٨ مليون ريال سعودي من تمويل مقدم للعمالء وتدفقات نقدية داخلة بقيمة ٤٠,٨٨٤.٦ مليون ريال سعودي من 

الودائع المقبولة. تمثلت التغيرات الرئيسية في الموجودات والمطلوبات التشغيلية في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م في 

تدفق نقدي خارج قدره ٧٥,٧٤٤.٦ مليون ريال سعودي من تمويل مقدم للعمالء وتدفقات نقدية داخلة بقيمة  ٦٤,٨٧٥ مليون ريال 

سعودي من الودائع المقبولة.

السنوات المنتهية 2٠2١م و 2٠2٠م و 2٠١٩م

بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة للمجموعة من األنشطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م ١٩,٩٥٣.٤ مليون ريال سعودي مقابل ٢٤,٤٢٠.٠ 

مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٠م و ٤,١٨٦.٥ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٩م.

ريال  ١٩.٨٩٠.٢ مليون  التشغيلية  والمطلوبات  الموجودات  التغيرات في  التشغيلية قبل  األنشطة  للمجموعة من  النقد  بلغ صافي 

سعودي في عام ٢٠٢١م مقارنة بمبلغ ١٥.٠١٠.٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م و ١٤.١٢٩.٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م. ويعكس 

صافي النقد للمجموعة من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية في كل سنة بشكل أساسي 

ًا، ورسوم االستهالك  دخلها قبل الزكاة للفترة المعدلة إلضافة مخصص انخفاض القيمة للتمويل والموجودات المالية األخرى، صافي

واإلطفاء.

تمثلت التغيرات الرئيسية في الموجودات والمطلوبات التشغيلية في عام ٢٠٢١م في تدفق نقدي خارج قدره ١٣٩,٤٦٣.٦ مليون ريال 

سعودي من تمويل مقدم إىل العمالء وتدفقات نقدية داخلة بقيمة ١٢٩,٤٤١.٢ مليون ريال سعودي من الودائع المقبولة. وتمثلت 

التغيرات الرئيسية في الموجودات والمطلوبات التشغيلية في عام ٢٠٢٠م في تدفق نقدي خارج قدره ٦٨,١٩٥.٠ مليون ريال سعودي 

من تمويل مقدم إىل العمالء وتدفقات نقدية داخلية بقيمة ٧٠,٢٢٥.٢ مليون ريال سعودي من الودائع المقبولة. كما تمثلت التغيرات 

الرئيسية في الموجودات والمطلوبات التشغيلية في عام ٢٠١٩م في تدفق نقدي خارج قدره ١٨,٤٩٦.٧ مليون ريال سعودي من الودائع 

المقبولة.

أنشطة استثمارية

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ١٤,٣٥٢.٥ مليون ريال مقابل ١٦,١٥٢.٥ 

مليون ريال للفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م. وفي كل فترة، كانت األنشطة االستثمارية الرئيسية هي شراء واسترداد االستثمارات 

المحتفظ بها بالتكاليف المطفأة، وإىل حد أقل بكثير، شراء وبيع االستثمارات المدرجة في الدخل الشامل اآلخر.

المجموعة بصافي مبلغ ٢٤,٥٢٩.٤ مليون ريال سعودي في استثمارات  المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، استثمرت  الستة أشهر  في 

محتفظ بها بالتكلفة المطفأة. وفي الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م، استثمرت المجموعة صافي مبلغ ١٥,٧٠٣.١ مليون ريال 

سعودي في استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة و ٩٢٢.٢ مليون ريال سعودي في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر.

بلغت مشتريات المجموعة من الممتلكات والمعدات ١,٢٠٦.٢ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م 

مقابل ٨٤٩.٠ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١م.
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السنوات المنتهية في 2٠2١ م و 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

وكان صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية لعام ٢٠٢١م مبلغ قدره ٢٤.٥٠٣.١ مليون ريال مقابل ٨,٩١١.٨ مليون ريال في عام 

٢٠٢٠م و ٥,١٨٥.٦ مليون ريال في عام ٢٠١٩م.

في عام ٢٠٢١م، استثمرت المجموعة صافي مبلغ ٢٠,٨٣٩.٣ مليون ريال سعودي في استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة وصافي 

٢,١٦٤.٠ مليون ريال سعودي في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

في عام ٢٠٢٠م، استثمرت المجموعة صافي مبلغ ٥,٦٤٩.٦ مليون ريال سعودي في استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة وصافي 

٢,٣٦٤.٨ مليون ريال سعودي في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

في عام ٢٠١٩م, استثمرت المجموعة صافي مبلغ ٣.٠٦٥.٤ مليون ريال سعودي في استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة وصافي 

٤٨٩.٦ مليون ريال سعودي في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

بلغت مشتريات المجموعة من الممتلكات والمعدات ٢,٣٨٦.٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م مقابل ٩٤٥.٧ مليون ريال سعودي 

في عام ٢٠٢٠م و ١,٥٢٧.١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩م. باإلضافة إىل ذلك، في عام ٢٠١٩م، استثمرت المجموعة ١٠٣.٥ مليون ريال 

سعودي في عقار استثماري.

المبانياألرض

تحسينات 

األراضي 

والمباني 

المستأجرة

المعدات 

واألثاث

حق استخدام 

موجودات
المجموع

) مليون ريال سعودي (

التكلفة

٢,٣٤٣.٨٤,٣٢٩.٥٩٤٩.٨٤,٩٥١.٧١,٣٥٢.٤١٣,٩٢٧.١في ١ يناير ٢٠١٩

٠.٢١,٨٨٤.٣٣٨٣.٧٣٨٤.٤١٧٧.٧٢,٨٣٠.٣االضافات

)٣٨.٣(-)٣٢.٢(--)٦.١(استبعادات

٢,٣٣٧.٩٦,٢١٣.٨١,٣٣٣.٥٥,٣٠٣.٩١,٥٣٠.١١٦,٧١٩.٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )مدققة(

٢٧.٧٧.٠٢٥٩.٦٦٣٠.٨٢٠.٦٩٤٥.٧االضافات

)٩٨.٨(-)٤٥.٣(-)٣٨.٩()١٤.٦(استبعادات

٢,٣٥١.٠٦,١٨١.٩١,٥٩٣.٠٥,٨٨٩.٥١,٥٥٠.١١٧,٥٦٦.١في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ )مدققة(

١٠٦.٦١٣٧.٣٤٦.٤٢,٠٩٣.١٣.٢٢,٣٨٦.٥االضافات

)١,٣٠٢.١(-)١,١٥٤.٤(-)١٢٦.٩()٢٠.٨(استبعادات

٢,٤٣٦.٨٦,١٩٢,٤١,٦٣٩.٤٦,٨٢٨.١١,٥٥٣.٩١٨,٦٥٠.٥كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )مدققة(
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المبانياألرض

تحسينات 

األراضي 

والمباني 

المستأجرة

المعدات 

واألثاث

حق استخدام 

موجودات
المجموع

) مليون ريال سعودي (

االستهالك المتراكم

٥,٢٧٧.٧-٤٨٤.٢٩١٩.٢٣,٨٧٤.٣-اعتباًرا من ١ يناير ٢٠١٩

٣٧٣.٨٧٧.٦٣٦٨.٣٢٣٩.٨١,٠٥٩.٦-التكلفة لهذا العام

)٢٥.٣(-)٢٥.٣(---استبعادات

٨٥٨.٠٩٩٦.٨٤,٢١٧.٢٢٣٩.٨٦,٣١١.٩-في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ )مدققة(

١٣٧.٢١٠٢.٢٦٢٨.١٢١٢.٧١,٠٨٠.٢-التكلفة لهذا العام

)٦٠.٨(-)٢٨.٨(-)٣٢.٠(-استبعادات

٩٦٣.٢١,٠٩٩.٠٤,٨١٦.٥٤٥٢.٦٧,٣٣١.٣-في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ )مدققة(

١٣٥.٢٠.١٧٧٠.١٢١١.٠١,١١٦.٣-التكلفة لهذا العام

)٤٦٢.٩(-)٤٦١.٨(-)١.٠(-استبعادات

١,٠٩٧.٤١,٠٩٩.١٥,١٢٤.٧٦٦٣.٥٧,٩٨٤.٧-في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ )مدققة(

صافي القيمة الدفترية

٢,٤٣٦.٨٥,٠٩٥.٠٥٤٠.٣١,٧٠٣.٤٨٩٠.٣١,٠٦٦٥.٨في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢,٣٥١.٠٥,٢١٨.٧٤٩٤.٠١,٠٧٣.٠١,٠٩٨.١١٠,٢٣٤.٨في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢,٣٣٧٩٥,٣٥٥.٨٣٣٦.٦١,٠٨٦.٧١,٢٩٠.٣١٠,٤٠٧.٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

تشمل المباني أعمال تحت التنفيذ بمبلغ ٢٧١ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر

٢٠٢١ )٢٠٢٠: ٢٢٥ مليون ريال سعودي ؛ ٢٠١٩: ١٥٩ مليون ريال سعودي(، وتشمل األصول المتعلقة بالتكنولوجيا األعمال قيد التنفيذ

بمبلغ ٤١٩ مليون ريال سعودي كما في ديسمبر ٢٠٢١ )٢٠٢٠: ٥٩٥ مليون ريال سعودي ؛ ٢٠١٩: ٦٠٨ مليون ريال سعودي(.

 االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. األرض غير مستهلكة. يتم 
ً
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، عىل 

النحو التالي:

تحسينات األراضي المستأجرة عىل مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي األقل. 	

المباني - ٣٣ سنة. 	

تحسينات المباني المستأجرة - عىل مدى فترة اإليجار أو ٣ سنوات، أيهما أقصر. 	

المعدات واألثاث - من ٣ إىل ١٠ سنوات. 	

حق استخدام الموجودات - عىل مدى فترة اإليجار. 	
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ًا، في تاريخ كل بيان مركز مالي. يتم تحديد  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها إذا كان ذلك مناسب

أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. يتم تضمينها في بيان الدخل الموحد.

تتم رسملة المصروفات األخرى فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية للنفقات إىل المجموعة. يتم 

دفع تكاليف اإلصالح والصيانة المستمرة عند تكبدها.

أنشطة التمويل

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م

بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية ٦,٤٢٤.٤ مليون ريال سعودي في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م مقارنة 

بصافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بمبلغ ٢,٥١٨.٩ مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ م.

ريال سعودي  مليون   ١٨.٤ للمجموعة  الخارجة  التمويلية  النقدية  التدفقات  بلغت  م،   ٢٠٢٢ يونيو   ٣٠ في  المنتهية  أشهر  الستة  في 

مدفوعة مقابل التزامات اإليجار. في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م، بلغت التدفقات النقدية التمويلية الخارجة للمجموعة 

٢,٥٠٠.٠ مليون ريال سعودي كأرباح مدفوعة و ١٨.٩ مليون ريال سعودي مدفوعة مقابل التزامات اإليجار. لم يتم دفع أي توزيعات 

أرباح في األشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.

السنوات المنتهية في 2٠2١ م و 2٠2٠ م و 2٠١٩ م

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية ٦,٠٣٧.٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ م مقابل ٣,٧٩٢.٣ مليون ريال سعودي 

الخارجة  التمويلية  النقدية  التدفقات  بلغت  م،   ٢٠٢٠ عام  في  م.   ٢٠١٩ عام  في  ريال سعودي  مليون   ٧,٦٧٦.٠ مقابل  م   ٢٠٢٠ عام  في 

للمجموعة ٣.٧٥٠.٠ مليون ريال سعودي في توزيعات أرباح مدفوعة و ٤٢.٣ مليون ريال سعودي مدفوعة مقابل التزامات اإليجار. في 

عام ٢٠١٩ م، بلغت التدفقات النقدية للتمويل الرئيسي للمجموعة ٧,٤٠٦.٣ مليون ريال سعودي في توزيعات أرباح مدفوعة و ٢٦٩.٨ 

مليون ريال سعودي مدفوعة مقابل التزامات اإليجار.

هيكل التمويل

ملخص

 عىل التحليالت السلوكية المختلفة التي أجراها كل من االستشاريين 
ً
المصدر الرئيسي للتمويل للمجموعة هو ودائع العمالء، وبناء

الخارجيين وفريق العمل الداخلي، يعتقد المصرف أن ودائع الحساب الجاري هي مصدر ثابت للتمويل. كما يعتقد المصرف أن 

الودائع لديه أقل بكثير من مستوى السوق. مصدر التمويل اآلخر هو اإليداعات التي تتم معها من قبل  أعىل ٢٠ مستوى لتركيز 

ا لقانون مراقبة 
ً
البنوك والمؤسسات المالية األخرى. يهدف إصدار الصكوك إىل المساعدة في تنويع مصادر تمويل المجموعة. وفق

البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ المصرف بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

تعادل ٧%. من إجمالي الودائع تحت الطلب و ٤ في المائة. من ودائع االدخار والودائع ألجل. باإلضافة إىل الوديعة النظامية، يحتفظ 

حكومية  وسندات  نقد  بها، عىل شكل  الخاصة  الودائع  التزامات  من  المائة.  في   ٢٠ عن  تقل  ال  احتياطية  بسيولة  ا 
ً
أيض المصرف 

.
ً
وصكوك وأصول يمكن تحويلها إىل نقد في غضون ٣٠ يوما
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مقابل  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  مع  الشراء  إعادة  تسهيالت  خالل  من  إضافية  أموال  جمع  عىل  القدرة  المصرف  أن  كما 

السندات والصكوك الحكومية بنسبة تصل إىل ١٠٠ في المائة. من القيمة االسمية للسندات والصكوك المحتفظ بها بالعملة المحلية.

بلغت ودائع عمالء المجموعة ٥٥٢.٩٥٦.٨ مليون ريال سعودي أو ٨٨.١%. من إجمالي المطلوبات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م ٥١٢,٠٧٢.٢ 

ريال سعودي أو ٩٢.٠ بالمائة. من إجمالي المطلوبات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ٣٨٢,٦٣١.٠ مليون ريال سعودي أو ٩٣.٢%. من إجمالي 

الخصوم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و ٣١٢.٤٠٥.٨ مليون ريال سعودي أو ٩٣.٨%. من إجمالي الخصوم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

يوضح الجدول أدناه تمويل المجموعة )عىل شكل مستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى )التي تمثل ودائع مودعة لديها من 

قبل بنوك أخرى( وودائع العمالء( كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م وكما في ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠٢١ م. ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م.

كما في ٣١ ديسمبر )مدققة(حتى ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م٢٠٢٢ م

) مليون ريال سعودي (

٤٢,٥٣٢.٠١٧,٩٥٢.١١٠,٧٦٤.١٢,٢١٩.٦المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

٥٥٢,٩٥٦.٨٥١٢,٠٧٢.٢٣٨٢,٦٣١.٠٣١٢,٤٠٥.٨ودائع العمالء

٥٩٥,488.8٥٣٠,٠24.٣٣٩٣,٣٩٥.١٣١4,٦2٥.4إجمالي التمويل

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة والبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

يوضح الجدول أدناه تقسيم تمويل المجموعة إىل التمويل الربحي والتمويل الغير ربحي كما في ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠٢١ م و 

٢٠٢٠م و ٢٠١٩ م.

كما في ٣١ ديسمبر )مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م

) مليون ريال سعودي (

١٤٨,٢٤٥.٢٥٣,٧٨١.٤٢٤,٣٤٥.٨التمويل الربحي 

٣٨١,٧٧٩.١٣٣٩,٦١٣.٧٢٩٠,٢٧٩.٦ودائع التمويل غير الربحية

٥٣٠,٠24.٣٣٩٣,٣٩٥.١٣١4,٦2٥.4إجمالي التمويل

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

ًا في مزيج تمويل المجموعة، كما هو  معظم تمويل المجموعة غير هادف للربح، ويعكس النسبة الكبيرة من الودائع التي ال تدر أرباح

موضح أدناه.
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ودائع العمالء

ًا في  تتكون ودائع عمالء المجموعة بشكل رئيسي من الودائع ألجل والودائع تحت الطلب. ودائع المجموعة تحت الطلب ال تدر أرباح

الغالب ويمكن سحب المبالغ من هذه الحسابات في أي وقت دون إشعار. أما الودائع ألجل فهي مؤهلة لتوزيع األرباح ولها تاريخ 

استحقاق محدد.

ا للتمويل منخفض التكلفة. كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، بلغت ودائع 
ً
ا وآمن

ً
ًا ثابت تعتقد المجموعة أن ودائع عمالئها متنوعة وتشكل مصدر

عمالء المجموعة ٩٢.٩ في المائة. من إجمالي تمويلها المبين في الجدول أعاله.

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م شكلت الودائع تحت الطلب للمجموعة نسبة ٧٠.٣ في المائة وشكلت ودائعه ألجل نسبة ٢٨.٢ في المائة من 

إجمالي ودائع العمالء. وتقبل المجموعة الودائع ألجل لمدى معين من آجال االستحقاق.

المائة. من إجمالي ودائع  أوما نسبته ٧.٢ في  ٣٦,٦٢٤.١ مليون ريال سعودي  بالعمالت األجنبية ما قيمته  المجموعة  بلغت ودائع 

العمالء كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، مقارنة بـما بلغته ف في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، وهو ما قيمته ١٧,٣٧٧.٥ مليون ريال سعودي أو 

ما نسبته ٤.٥% كما وما بلغته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، وهو ما قيمته ١٣,٨٣٦.٠ مليون ريال سعو دي أو ما نسبته ٤.٦%.

يوضح الجدول أدناه توزيع ودائع عمالء المجموعة حسب النوع كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م وحتى ٣١ ديسمبر في كل من عام ٢٠٢١ م وعام 

٢٠٢٠ م وعام ٢٠١٩ م. كما يعكس الجدول عمليات إعادة التصنيف في عام ٢٠٢١ م، ويوضح الجدول رقم )١( معلومات عام ٢٠٢٠ م )المقارنة( 

التي تم استخالصها من القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م والتي يمكن مقارنتها بشكل مباشر بمعلومات عام ٢٠٢١ م ويوضح الجدول رقم )٢( 

معلومات ٢٠٢٠ م )األصلية( التي تم استخراجها من القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م. وتقارن بشكل مباشر مع معلومات عام ٢٠١٩ م.

كما في ٣١ ديسمبر )مدققة(حتى ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م )أصلي(٢٠٢٠ م )مقارن(٢٠٢٠ م٢٠٢١ م

) مليون ريال سعودي (

٣٨٨,٥٠٥.٣٣٧٤,٧٢٤٣٣٢,٩١٨.٢٣٢٧,٥٧٢.٥٢٨٤,٣٠٠.٠الودائع تحت الطلب

١٥٥,٧٥٠.٣١٣٠,٢٩٣.١٤٣,٠١٧.٣٤٣,٠١٧.٣٢٢,١٢٦.٢استثمارات العمالء ألجل

٨,٧٠١.٢٧,٠٥٣.٨٦,٦٩٣.٥١٢,٠٤١.٢٥,٩٧٩.٧حسابات العمالء األخرى

٥٥2,٩٥٦.8٥١2,٠٧2.2٣82,٦٣١.٠٣82,٦٣١.٠٣١2,4٠٥.8المجموع

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة والبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

ارتفع إجمالي ودائع عمالء المجموعة بمبلغ ٤٠,٨٨٤.٦ مليون ريال سعودي أو بنسبة ٧.٤ في المائة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م 

بالمقارنة مع تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، ارتفع إجمالي ودائع عمالء المجموعة بمبلغ ١٢٩,٤٤١.٢ مليون 

ريال سعودي أو نسبة ٣٣.٨% بالمقارنة مع تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م. وارتفع إجمالي ودائع العمالء للمجموعة بمبلغ ٧٠,٢٢٥.٢ مليون 

ًا في كل من  ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، بالمقارنة مع تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م. في كلتا الحالتين، عكست الزيادات نمو

الودائع تحت الطلب والودائع ألجل، مدفوعة بزيادة العمالء وزيادة الودائع لدعم نمو األصول.

 عىل تحليل القوائم المالية المنشورة للبنوك السعودية، تمتلك المجموعة حصة سوقية تبلغ نسبة ٢٣.٢ في المائة في إجمالي 
ً
بناء

الودائع ونسبة ٢٦.١ في المائة في الودائع تحت الطلب.
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مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

تتكون ودائع المجموعة من البنوك )المشار إليها بالمستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى في القوائم المالية( من حسابات 

جارية واستثمارات ألجل. ودائع المجموعة من البنوك عادة ما تكون قصيرة األجل بطبيعتها ومتقلبة بمرور الوقت. كما في ٣٠ يونيو 

٢٠٢٢م بلغت ودائع المجموعة من البنوك ما قيمته ٤٢,٥٣٢.٠ مليون ريال سعودي و كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م بلغت ودائع المجموعة 

من البنوك ما قيمته ١٧,٩٥٢.١ مليون ريال سعودي و كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م بلغت ما قيمته ١٠,٧٦٤.١ مليون ريال سعودي و 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بلغت ما قيمته ٢,٢١٩.٦ مليون ريال سعودي. تعكس الزيادة الكبيرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م مقارنة مع 

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م الودائع الخالية من الفوائد المستلمة من مؤسسة النقد العربي السعودي كجزء من برنامج الدعم المالي للقطاع 

الخاص، انظر " العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل نتائج العمليات - تأثير وباء كوفيد-١٩ " أعاله.

ملف االستحقاق

يوضح الجدول أدناه مستحقات تمويل المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. يستند هذا التحليل إىل التزامات السداد التعاقدية غير 

المخصومة ويعكس الوقت المتوقع لتسوية التمويل.

أقل من ٣ 

شهور

من ٣ إىل ١٢ 

شهًرا

من ١ إىل ٥ 

سنوات

أكثر من ٥ 

سنوات

ال استحقاق 

محدد
المجموع

) مليون ريال سعودي ( )مدققة(

٧,٠٨٥.٦٢,٦٩٨.٩٥,٦٩٨.٥١,٧٤٩.١١٧,٩٥٢.١مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

٧٤,٧٦٤.٣٥٦,٢٤٧.٨٦,٣١٤.٨٢٠,٠٠٠.٠٣٧٤,٧٢٥.٤٥١٢,٠٧٢.٢ودائع العمالء

٢٦,٣٣٨.٧٢٦,٣٣٨.٧----مطلوبات أخرى

82,٥٦٩٥8,٩4٦.٦١2,٠١٣.٣2٠,٠٠٠.٠4٠2,8١٣٥٥٦,٣٦٣.١إجمالي التمويل

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

بطبيعته،  األجل  قصير  هو  أعاله  الجدول  في  عنه  المفصح  المجموعة  تمويل  من  كبيرة  نسبة  م،   ٢٠٢١ ديسمبر   ٣١ تاريخ  في  كما 

بنسبة ٢.٢% فقط. من هذا التمويل الذي له أجل استحقاق ثابت يزيد عن سنة واحدة )عىل أساس التزامات الدفع التعاقدية غير 

المخصومة(. راجع " عوامل الخطر - المخاطر المتعلقة بالمصدر وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته بموجب الصكوك - تتعرض المجموعة 

لمخاطر عدم توفر السيولة دائمًا ".

بالنظر إىل طبيعة االقتصاد المحلي التي تديرها الدولة والتي يحركها النفط، من المتوقع أن تظل قاعدة ودائع المجموعة، عىل األقل 

في المستقبل القريب، مركزة حسب نوع المودع، أي الجهات الحكومية والهيئات ذات العالقة بالحكومة.
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تمويل األسهم

يشمل تمويل االسهم للمجموعة بشكل رئيسي رأس المال العادي واالحتياطي النظامي واألرباح المحتجزة.

كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، بلغ رأس مال المجموعة ما قيمته ٤٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، يتكون من ٤,٠٠٠ مليون سهم بقيمة ١٠ 

ريال سعودي للسهم الواحد. كما في نفس التاريخ، بلغ احتياطيها النظامي ما قيمته ٢٥,٠٠٠ مليون، وبلغت أرباحها المحتجزة ما قيمته 

١٠,٦٥٧.٧ مليون ريال سعودي. 

في فبراير ٢٠٢٢ م، أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف إىل ٤٠ مليار ريال سعودي من خالل 

رسملة قدرها ١٥ مليار ريال سعودي من األرباح المحتجزة عن طريق منح ثالثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم مملوكة. ومن المقرر 

عقد جمعية عامة غير عادية للموافقة عىل هذه التوصية في وقت الحق في عام ٢٠٢٢ م.

 لقانون مراقبة البنوك، فإنه يتم تحويل ٢٥ بالمائة -كحد أدنى- من صافي الدخل السنوي اىل احتياطي. نظامي حتى يعادل هذا 
ً
وفقا

االحتياطي رأس المال المدفوع للمصرف. وصل المصرف للحد المطلوب. االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.

تتكون احتياطيات المصرف األخرى من احتياطي الدخل الشامل اآلخر، واحتياطي تحويل العمالت األجنبية، واحتياطي خطة أسهم 

الموظفين واحتياطي للخسائر التأمينية أو أرباح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

تمويل الديون

في تاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٢م  أصدر المصرف بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي صكوك رأس مال إضافي في المحرك االول بسعر ثابت 

قابلة إلعادة التعيين صادرة عن المصرف في )" صكوك رأس المال "(. صكوك رأس المال هي أوراق مالية دائمة ال يوجد لها تاريخ 

استرداد محدد. 

تمثل صكوك رأس المال حصة ملكية غير مجزأة ألصحاب األصول المختلفة دون أي تفضيل أو أولوية فيما بينهم، حيث تشكل كل 

وحدة من صكوك رأس المال التزامًا غير مضمون ومشروط وثانوي للمصرف مصنفة ضمن رأس المال. يمتلك المصرف الخيار 

ا لشروط وأحكام 
ً
الحصري السترداد أو شراء جميع صكوك رأس المال في أو بعد ٢٣ يناير ٢٠٢٧ أو أي تاريخ توزيع دوري بعد ذلك، وفق

صكوك رأس المال. يُدفع معدل الربح المطبق عىل صكوك رأس المال في كل تاريخ توزيع ربع سنوي دوري، باستثناء حدوث حدث 

ا لشروط معينة و الشروط، اختيار 
ً
ا لتقديره المطلق، وفق

ً
عدم سداد أو خيار عدم السداد من قبل المصرف، حيث يجوز للبنك وفق

عدم إجراء أي توزيعات. ال يعتبر حدث عدم السداد هذا أو خيار عدم السداد أحداث تعثر وال يجب أن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها 

تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

ليس لدى المجموعة أي اقتراض أو مديونية أخرى، أو سحب عىل المكشوف من البنوك، أو التزامات بموجب قبوالت، أو اعتمادات 

قبول، أو التزامات شراء تأجير. كما ال توجد أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحه المصرف أو أي 

من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة 

فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية من قبل المصدر أو أي من شركاته التابعة.

ال توجد رهن عقاري أو حقوق أو رسوم عىل ممتلكات المجموعة.
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التمويل

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م بلغ صافي تمويل المجموعة مبلغ ٥١٩.٧٠٠ مليون ريال سعودي.

أدناه صافي مكونات تمويل  الجدول  ٢٠١٩ م. يوضح  ٢٠٢٠ م و  و  ٢٠٢١ م  ٣١ ديسمبر في كل من  يونيو ٢٠٢٢ م وكما في   ٣٠ كما في 

المجموعة، )المحتفظ به بالتكلفة المطفأة( 

المجموعالشركاتبيع بالتجزئة

) مليون ريال سعودي (

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م )غير مدققة(

٤١٣,٦٨٦.٣١١١,٨٥٠.٩٥٢٥,٥٣٧.٢أداء التمويل

١,٤٧١.٨١,٥٥٣.٠٣,٠٢٤.٨التمويل المتعثر

4١٥,١٥8.٠١١٣,4٠٣.٩٥28,٥٦2.٠إجمالي التمويل

)٨,٨٦١.٢()٣,٩٣٧.٣()٤,٩٢٤.٠(مخصص انخفاض قيمة التمويل

4١٠,2٣4.١١٠٩,4٦٦.٧٥١٩,٧٠٠.٧تمويل، صافي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م )مدققة(

٣٦٩,٤٥٠.٧٨٩,٥٦٨.١٤٥٩,٠١٨.٧أداء التمويل

١,٥٠٠.١١,٥١٠.٠٣,٠١٠.١التمويل المتعثر

٣٧٠,٩٥٠.8٩١,٠٧8.٠4٦2,٠28.8إجمالي التمويل

)٩,١٩٨.٢()٣,٩٩٦.٧()٥,٢٠١.٤(مخصص تمويل انخفاض القيمة

٣٦٥,٧4٩.٣8٧,٠8١.٣4٥2,8٣٠.٧تمويل، صافي

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م )مدققة(

٢٥٤,٢٧٠.٩٦٦,٤٦٧.٥٣٢٠,٧٣٨.٤أداء التمويل

٧٥٤.٢١,٦٩٠.٩٢,٤٤٥.١التمويل المتعثر

2٥٥,٠2٥.١٦8,١٥8.٣٣2٣,١8٣.٥إجمالي التمويل

)٧,٤٧١.٤()٣,١٢٩.٨()٤,٣٤١.٦(مخصص انخفاض قيمة التمويل

2٥٠,٦٥٩.4٦٥,٠٥2.8٣١٥,٧١2.١تمويل، صافي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م )مدققة(

١٨٩,٩٢٥.٨٦٤,٤٥٩.٨٢٥٤,٣٨٥.٦أداء التمويل

٦٢٩.٧١,٦٨٧.١٢,٣١٦.٨التمويل المتعثر

١٩٠,٥٥٥.٥٦٦,١4٦.٩2٥٦,٧٠2.4إجمالي التمويل

)٧,٠١٩.٦()٣,١٨٧.١()٣,٨٣٢.٥(مخصص تمويل انخفاض القيمة

١8٦,٧2٣.٠٦2,٩٥٩.824٩,٦82.8تمويل، صافي

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
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ا بالدوالر األمريكي والرينجت الماليزي والدينار األردني 
ً
يتم تمويل المجموعة بشكل أساسي بالريال، ومع ذلك يقدم التمويل أيض

والدينار الكويتي واليورو والدرهم اإلماراتي والين الياباني. و تعتقد المجموعة أن هناك مخاطر هيكلية محدودة فقط فيما يتعلق 

تقوم  ذلك،  إىل  باإلضافة  العمالت.  حيث  من  مطابق  بشكل  ممولة  ومطلوباتها  موجوداتها  غالبية  أن  حيث  المختلفة  بالعمالت 

المجموعة بالتحوط لجزء من مخاطر العمالت من خالل استخدام عقود المشتقات.

يشتمل صافي تمويل المجموعة بشكل أساسي عىل تمويل التجزئة وتمويل الشركات إىل حد أكثر محدودية. يتم تقديم تمويل 

المجموعة بشكل أساسي عىل شكل:

 عىل وعد بالشراء من العميل بسعر مؤجل أعىل  	
ً
 ويبيعها للعميل بناء

ً
التمويل بالتقسيط، حيث يشتري المصرف سلعة أو أصال

من السعر النقدي؛

 عىل وعد الشراء من العميل بسعر مؤجل أعىل من  	
ً
تمويل متاجرة، حيث يشتري المصرف سلعة أو أصل ويبيعها للعميل بناء

ا للبنك بمبلغ البيع والفترة المتفق عليها في العقد؟
ً
السعر النقدي، وبالتالي يصبح العميل مدين

تمويل المرابحة، حيث يقوم المصرف بشراء سلعة أو أصل وبيعها للعميل بسعر يمثل سعر الشراء باإلضافة إىل ربح معروف  	

ومتفق عليه من قبل العميل، مما يعني أن العميل عىل علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.

 يوضح توزيع تمويل المجموعة حسب النوع.
ً
يتضمن إيضاح ٧-١ )أ( لكل من القوائم المالية الموحدة السنوية جدوال

توزيع تمويل المجموعة، بالصافي حسب القطاع

يوضح الجدول أدناه توزيع تمويل المجموعة، بالصافي حسب القطاع كما في ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠٢١ م و٢٠٢٠ م و٢٠١٩ م.

الشركاتبيع بالتجزئة

الشركات 

الصغيرة 

والمتوسطة

المؤسسات 

المالية
المجموع

) مليون ريال سعودي (

٣٦٥,٧٤٩.٣٧٠,٩٣٥.٧١٥,٨٦١.٦٢٨٤.٠٤٥٢,٨٣٠.٧كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م )مدققة(

٢٥٠,٦٨٣.٥٥٣,٢٨٥.٨٩,٨٨٢.٥١,٨٦٠.٢٣١٥,٧١٢.١كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م )مدققة(

١٨٦,٧٢٣.٠٥٤,٣٦٩.٢٥,٥٢٩.١٣,٠٦١.٥٢٤٩,٦٨٢.٨كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م )مدققة(

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

يهيمن تمويل التجزئة عىل تمويل المجموعة، وصافي المحفظة، والذي شكل نسبة ٨٠.٨ في المائة. من إجمالي المحفظة كما في 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ونسبة ٧٩.٤%. كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ونسبة ٧٤.٨ في المائة. كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م. وشكلت 

تمويل الشركات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة ١٥.٧ في المائة. ٣.٥ في المائة عىل التوالي، كما في تاريخ ٣١ ديسمبر 

٢٠٢١ م، نسبة ١٦.٩ في المائة. ٣.١ في المائة عىل التوالي في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ونسبة ٢١.٨ في المائة عىل التوالي. ونسبة ٢.٢ 

في المائة عىل التوالي كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
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ًا حسب القطاع كما في ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠٢١م و٢٠٢٠م و٢٠١٩م. يوضح الجدول أدناه توزيع تمويل التجزئة للمجموعة، صافي

المجموعبطاقة االئتمانسيارةالقرض العقاريشخصي

) مليون ريال سعودي (

١٧٩,٨٧٧.٨١٧٠,٧٧٥.٠١٦,٥٩٠.١٣,٧٠٧.٩٣٧٠,٩٥٠.٨كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م )مدققة(

١٣٢,٦٨٢.٨١٠٤,٤٨٥.٩١٤,٥٠٤.٢٣,٣٥٢.١٢٥٥,٠٢٥.١كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م )مدققة(

١١٦,٦٣٦.٩٥٥,٠١٢.٢١٥,٧٣٠.٦٠.٠١٩٠,٥٥٥.٥كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م )مدققة(

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

نسبة  يشكل  والذي  العقاري،  الرهن  وتمويل  الشخصي  التمويل  عىل  أساسي  بشكل  للمجموعة  التجزئة  تمويل  إجمالي  يشتمل 

٤٨.٥%. و ٤٦.٠ في المائة عىل التوالي من إجمالي تمويل التجزئة، كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، ويشكل نسبة ٥٢.٠ في المائة. و 

٤١.٠ في المائة عىل التوالي في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ونسبة ٦١.٢ في المائة عىل التوالي. و ٢٨.٩ في المائة عىل التوالي كما في تاريخ 

٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

توزيع تمويل المجموعة الصافي حسب تاريخ االستحقاق

كما في تاريخ ٣١ ديسمبر في كل من العام ٢٠٢١ م و٢٠٢٠ م و٢٠١٩ م. يوضح الجدول أدناه توزيع تمويل المجموعة الصافي حسب تاريخ 

االستحقاق التعاقدي عىل أساس التدفقات النقدية المخصومة. 

أقل من ٣ 

شهور

من ٣ إىل ١٢ 

شهًرا

من ١ إىل ٥ 

سنوات

أكثر من ٥ 

سنوات

ال استحقاق 

محدد
المجموع

) مليون ريال سعودي (

٤٥٢,٨٣٠.٧-٣٧,٥٤٥.٥٦١,٤٣٦.٨١٨٩,٩٤٦.٢١٦٣,٩٠٢.٢كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م )مدققة(

٣١٥,٧١٢.١-٣١,٥٧٩.٤٤٤,٦٣١.٥١٣٢,٢٠٨.٧١٠٧,٢٩٢.٥كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م )مدققة(

٢٤٩,٦٨٢.٨-٣١,٢٤٥.٣٤٥,٨٩٨.٢١١٥,٥١٧.٨٥٧,٠٢١.٥كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م )مدققة(

المصدر : القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وبنسبة ٨.٣ في المائة من تمويل المجموعة، صافي المستحق للسداد في أقل من ثالثة أشهر، ١٣.٦ 

ًا بنسبة ٤١.٩ في المائة. المستحق للسداد بين سنة وخمس سنوات والباقي  في المائة المستحق للسداد بين ثالثة أشهر و ١٢ شهر

٣٦.٢ في المائة كان استحقاقه يزيد عن خمس سنوات.
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توزيع تمويل المجموعة الصافي حسب المنطقة الجغرافية

كما في تاريخ ٣١ ديسمبر في كل من عام ٢٠٢١ م و٢٠٢٠ م و٢٠١٩ م. يوضح الجدول أدناه توزيع تمويل المجموعة الصافي حسب الموقع 

الجغرافي للعميل 

المجموعبطاقات االئتمانمرابحةبيع بالتقسيطمتاجرة

) مليون ريال سعودي (

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م )مدققة(

٦٨,٢٩٣.٣٣٦٧,٠٩٨.٢١٢,١١١.٠٣,٧٠٩.٩٤٥١,٢١٢.٥داخل المملكة العربية السعودية

١,٣٧٩.٠٤,٨٨٠.٠٤,٥٥٠.٦٦.٧١٠,٨١٦.٣خارج السعودية

٦٩,٦٧2.4٣٧١,٩٧8.2١٦,٦٦١.٦٣,٧١٦.٦4٦2,٠28.8إجمالي التمويل

)٩,١٩٨.٢()١٩٨.٢()٦١.٧()٤,٩٧٨.٥()٣,٩٥٩.٨(مخصص انخفاض قيمة التمويل

٦٥,٧١٢.٦٣٦٦,٩٩٩.٧١٦,٥٩٩.٩٣,٥١٨.٤٤٥٢,٨٣٠.٧تمويل، صافي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م )مدققة(

٤٠,٢١٤.٦٢٥٥,٠١٥.٩١٤,٥٩٥.٨٣,٣٤٥.٨٣١٣,٢٩٣.٧داخل المملكة العربية السعودية

٤,٧٥٣.٥٤٥,١٣٠.٠٦.٢٩,٨٨٩.٧—خارج السعودية

4٠,2١4.٦2٥٩,٧٦٩.4١٩,٧2٥.8٣,٣٥2.٠٣2٣,١8٣.4إجمالي التمويل

)٧,٤٧١.٣()٢٠.٨()٥٥.٧()٤,٣٩٨.٩()٢,٩٨٣.٣(مخصص انخفاض قيمة التمويل

٣٧,٢٣١.٣٢٥٥,٤٧٩.٥١٩,٦٧٠.١٣,٣٣١.٢٣١٥,٧١٢.١تمويل، صافي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م )مدققة(

٤٤,٦١٩.٦١٨٧,٠٢٩.٢١١,٥٨٠.٢٣,١٦٨.٧٢٤٦,٣٩٧.٧داخل المملكة العربية السعودية

٤,٥٠٥.٠٥,٧٩٢.٧٧.٠١٠,٣٠٤.٧—خارج السعودية

44,٦١٩.٦١٩١,٥٣4.2١٧,٣٧2.٩٣,١٧٥.٧2٥٦,٧٠2.4إجمالي التمويل

)٧,٠١٩.٦()٢٢.٣()١٤٤.٨()٣,٨١٠.٢()٣,٠٤٢.٣(مخصص تمويل انخفاض القيمة

٤١,٥٧٧.٢١٨٧,٧٢٤.٠١٧,٢٢٨.١٣,١٥٣.٥٢٤٩,٦٨٢.٨تمويل، صافي

المصدر: القوائم المالية السنوية للمجموعة.

يتركز تمويل المجموعة في المملكة العربية السعودية بنسبة ٩٧.٧ في المائة. من إجمالي تمويلها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م يتم 

تقديمها داخل المملكة العربية السعودية.
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توزيع تمويل المجموعة الصافي حسب جودة االئتمان

كما في تاريخ ٣١ ديسمبر لكل من العام ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م. يوضح الجدول أدناه توزيع تمويل المجموعة، الصافي حسب مرحلة 

المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ 

لم يتجاوز موعد 

االستحقاق وال 

يوجد انخفاض

تجاوز موعد 

االستحقاق ولكن 

بدون انخفاض

انخفاض 

القيمة
المجموع

مخصص 

بدل انخفاض 

القيمة

تمويل، 

صافي

) مليون ريال سعودي (

٤٥٢,٨٣٠.٧)٩,١٩٨.٢(٤٤٩,٦٥٣.٨٩,٣٦٤.٩٣,٠١٠.١٤٦٢,٠٢٨.٨كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م  )مدققة(

٣١٥,٧١٢.١)٧,٤٧١.٤(٣١١,٢٧٦.٦٩,٤٦١.٧٢,٤٤٥.١٣٢٣,١٨٣.٥كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م  )مدققة(

٢٤٩,٦٨٢.٨)٧,٠١٩.٦(٢٤٥,٧٦٠.٣٨,٦٢٥.٣٢,٣١٦.٨٢٥٦,٧٠٢.٤كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م  )مدققة(

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

 عىل أنه منخفض القيمة، ما لم تثبت المعلومات األخرى 
ً
ال يتم التعامل مع التمويل الذي فات موعد استحقاقه ألقل من ٩٠ يوما

المتاحة خالف ذلك. تشتمل الفئات "ليست متأخرة أو منخفضة القيمة" و "فات موعد استحقاقها ولكنها غير منخفضة القيمة" 

عىل إجمالي التمويل ذي األداء، وتعتبر فئة االنخفاض في القيمة عىل أنها تمويل متعثر. كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، نسبة ٠.٧ 

في المائة. من إجمالي تمويل المصرف كانت متعثرة.

تركز مخاطر القطاع االقتصادي لتمويل المجموعة، بالصافي

يوضح الجدول أدناه تركيز تمويل المجموعة، بالصافي حسب القطاع االقتصادي الذي يعمل فيه المقترض كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠٢١م.

تمويل، صافيبدل انخفاض القيمةغير عاملةعاملة

) مليون ريال سعودي ()مدققة(

٣٢,٤٠٤.٢)٤٢٧.٩(٣٢,٢٨٨.٠٥٤٤.١تجاري

٣٢,٦١٠.١)١٠٤.٥(٣٢,٥٧٧.٢١٣٧.٤صناعي

٣,٣٧٠.٨)٦٦٨.٣(٣,٣٢٩.٩٧٠٩.١البناء والتشييد

٣٦٩,٧٨٧.١)١,١٦٣.٧(٣٦٩,٤٥٠.٧١,٥٠٠.١المستهلك

١٧,٧٩٠.٣)٧١.٣(١٧,٧٤٧.٦١١٤.١الخدمات

٤٧٤.١)٠.١(٤٧٤.١٠.١الزراعة والصيد

٣,١٥٢.٢)٤.٢(٣,١٥١.٣٥.١أخرى

4٥٩,٥88.8)2,44٠.٠(4٥٩,٠١8.٧٣,٠١٠.١المجموع

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

لمدة ١٢ شهًرا وفترة الحياة 

ليست منخفضة القيمة 

االئتمانية

)٦,٧٥٨.٢()٦,٧٥٨.٢(

٤٥٢,٨٣٠.٧)٩,١٩٨.٢(٤٥٩,٠١٨.٧٣,٠١٠.١الرصيد

المصدر: القوائم المالية السنوية للمجموعة.
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تركزات القطاع االقتصادي الرئيسية في تمويل المجموعة هي:

شكل تمويل المستهلك ما نسبته ٨٠.٥ في المائة. من إجمالي تمويل المجموعة قبل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  	

وكانت نسبة تمويل المستهلك المتعثر إىل إجمالي التمويل االستهالكي العامل وغير العامل ٠.٤%. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. 

يمثل مخصص انخفاض القيمة للمجموعة فيما يتعلق بتمويل المستهلك ما نسبته ٧٧.٦ في المائة. من تمويل المستهلك 

المضمحل في القيمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م؛

التمويل الصناعي، وقد شكل نسبة ٧.١ في المائة. من إجمالي تمويل المجموعة قبل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  	

وكانت نسبة التمويل الصناعي المتعثر إىل إجمالي التمويل الصناعي العامل وغير العامل ٠.٤ في المائة. كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠٢١ م. يمثل مخصص انخفاض القيمة للمجموعة فيما يتعلق بالتمويل الصناعي ٧٦.١ بالمائة. من تمويله الصناعي المضمحل 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ؛ و

التمويل التجاري، وشكل ٧.١ في المائة. من إجمالي تمويل المجموعة قبل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وكان معدل  	

التمويل التجاري غير العامل إىل إجمالي التمويل التجاري العامل وغير العامل ١.٧%. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. يمثل مخصص 

انخفاض القيمة للمجموعة فيما يتعلق بالتمويل التجاري ٧٨.٦ بالمائة. من تمويله التجاري المضمحل في القيمة كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢١ م.

صافي االستثمارات

تتكون محفظة استثمارات المجموعة من )١( محفظة استثمارات الدخل الثابت المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة، وبشكل أساسي 

الصكوك والمرابحات لدى الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي. )٢( محفظة من استثمارات الصناديق المشتركة والمنتجات 

)٣( محفظة من استثمارات األسهم والصكوك المحتفظ بها  الدخل.  العادلة في قائمة  بالقيمة  المهيكلة والصكوك المحتفظ بها 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. و )٤( استثماره في شركته الزميلة )تكافل الراجحي(، والمملوكة من قبل المصرف 

بنسبة ملكية تبلغ ٣٥% من رأس المال.

غالبية استثمارات المجموعة )٩٠.٧% كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م( محتفظ بها بالتكلفة المطفأة، مع نسبة صغيرة )٣.٩% كما في ٣٠ يونيو 

ًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م( في القيمة العادلة من خالل  ٢٠٢٢ م( محتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل ونسبة صغيرة )٥.٥%(. اعتبار

الدخل الشامل اآلخر.
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كما في تاريخ ٣١ ديسمبر في كل من العام ٢٠٢١ م و٢٠٢٠ م و٢٠١٩ م. يلخص الجدول أدناه صافي استثمارات المجموعة

 

حتى ٣٠ يونيو 

)غير مدققة(
كما في ٣١ ديسمبر )مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م٢٠٢٢ م

) مليون ريال سعودي (

استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

٢٢,٦٧٠.٠٢٢,٦١٢.٠٢٢,٩٠٤.٠٢٤,٩٩٢.٠مرابحة مع الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي

٦٣,٦٦٢.٧٤٨,١٠٢.٦٢٥,٢٤٠.٥١٧,٩٧٣.٤الصكوك

—١,٠٠٠.٠١,٠٠٠.٠١,٠٠٠.٠المنتجات المهيكلة

)٢٢.٣()٢٧.٠()٣١.٨()٤٠.٧(ناقص: القيمة المنخفضة )المرحلة ١(

8٧,2٩2.٠٧١,٦82.84٩,١١٧.٥42,٩4٣.١إجمالي االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

FVSI استثمارات محتفظ بها في

٢,٩٧٧.٠٢,٦٥٠.٦٢,٥٤٥.٩١,٢٣٠.٧صناديق االستثمار

—٧٢٨.١٧٨٨.٨١,٥٠٢.٥المنتجات المهيكلة

٣٢.٢٣٢.٧٢,٥٨٨.٦٨٠٠.٠الصكوك

٣,٧٣٧.٥٣,4٧2.١٦,٦٣٧.٠2,٠٣٠.٧إجمالي استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

استثمارات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢,٢٠٨.٩٥,١٤٨.٩٣,٦٨٧.٣١,٦٧٢.٦استثمارات األسهم

—٣,٠٥٢.٦٣,٨٣٤.٦٦٠٤.٣الصكوك

—)٠.٢٤٧()٠.٢٦١()٠.٢٣٥(ناقص: قيمة االنخفاض )المرحلة ١(

٥,2٦١.٣8,٩8٣.٣4,2٩١.٦١,٦٧2.٦إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٩٦,٢٩٠.١٨٤,١٣٨.١٦٠,٠٤٦.١٤٦,٦٤٦.٤استثمارات، صافي

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة والبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

يتم تقسيم استثمارات المجموعة بين األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة بنسبة ٦٦.٤ في المائة. مدرجة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر 

٢٠٢١ م وبنسبة ٣٣.٦ في المائة و غير المدرجة. كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ٩٥.٢ في المائة. من استثمارات المجموعة ذات الدخل 

الثابت، تم تصنيفها عىل أنها ذات تصنيف استثماري.

كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ٧,٤٢٦.١ مليون ريال سعودي أو نسبة ٨.٨%. من استثمارات المجموعة في كيانات غير سعودية.
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كما في تاريخ ٣١ ديسمبر في كل من العام ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م. يوضح الجدول أدناه تكوين صافي استثمارات المجموعة حسب 

الطرف المقابل 

كما في ٣١ ديسمبر )مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م

) مليون ريال سعودي (

٦٧,٦٣٢.٧٤٥,٧١٨.٨٤١,٧٨٠.٩الحكومة وشبه الحكومة

٥,٥٣٤.٣٥,٠٩١.١٨٠٠.٠البنوك والمؤسسات المالية األخرى

٨,٦٤٧.٦٦,٩٥٦.٤٣,٠٥٣.٢شركات

٢,٦٥٠.٦٢,٥٤٥.٩١,٢٣٠.٧صناديق االستثمار

)٢٢.٣()٢٧.٠()٣١.٨(ناقص: قيمة االنخفاض )المرحلة ١(

٤.٨٤,٤٣٣٢.٦٠,٢٨٥٥.٤٦,٨٤٢صافي االستثمار

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة والبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

لمزيد من المعلومات حول الطريقة التي يتم بها تحديد القيمة العادلة الستثمارات المجموعة، راجع إيضاح ٢٩ حول القوائم المالية 

لعام ٢٠٢١ م.

كفاية رأس المال

إدارة  قبل  من  بانتظام  التنظيمي  المال  رأس  من  مختلفة  مستويات  واستخدام  المالية  والرافعة  المال  رأس  كفاية  مراقبة  تتم 

ا إلرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية )" لجنة بازل "( كما اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
ً
المجموعة وتخضع أيض

يتكون إطار مؤسسة النقد العربي السعودي التفاقية بازل ٣ من ثالث ركائز:

ًا لقياس متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان والتشغيل ومخاطر السوق ؛ 	 الركيزة األوىل، التي توفر إطار

الركيزة الثانية، التي تتعلق بعملية المراجعة اإلشرافية وتؤكد عىل أهمية عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية )" عملية تقييم  	

كفاية رأس المال الداخلية"( التي تقوم بها البنوك ؛ و

الركيزة الثالثة، التي تهدف إىل استكمال متطلبات كفاية رأس المال للركيزة األوىل والثانية من خالل مطالبة البنوك بتوفير  	

إطار إفصاح متسق ومفهوم يسهل المقارنة، وبالتالي تعزيز سالمة وسالمة الصناعة المصرفية في المملكة العربية السعودية.

بموجب إطار عمل اتفاقية بازل ٣، فإن الحد األدنى لمتطلبات رأس المال مدعوم بنسبة الرافعة المالية التي تعمل بمثابة دعامة 

ومخزن  المال،  رأس  لحفظ  مؤقت  مخزن  شكل  في  احتياطي  متطلبات  ا 
ً
أيض هناك  المخاطر.  عىل  القائمة  المال  رأس  لتدابير 

احتياطي لرأس المال لمواجهة التقلبات الدورية ورسوم إضافية للبنوك المصنفة عىل أنها بنوك ذات أهمية نظامية.

يتمثل أحد األهداف الرئيسية للمجموعة في زيادة قيمة المساهمين إىل الحد األقصى مع المستويات المثىل للمخاطر، مع الحفاظ 

بمتطلبات  المجموعة  تلتزم  ًا.  المفروضة خارجي المال  لمتطلبات رأس  أعمالها واالمتثال  لدعم تطوير  عىل قاعدة رأس مال قوية 

مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل مراقبة كفاية رأس المال واعتماد كل من عملية التنبؤ برأس المال التي تضمن اتخاذ 

إجراءات استباقية عند الضرورة واستراتيجية تضمن الحفاظ عىل احتياطي رأس المال الكافي فوق الحد األدنى من المستويات 

المطلوبة في جميع األوقات.
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ا لمعايير بازل ٣ للركيزة ١( ١٧.٩%. 
ً
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م، بلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق األول للمجموعة )المحسوبة وفق

وبلغ معدل كفاية رأس المال اإلجمالي ١٩.٠%. تم تصنيف المجموعة عىل أنها من البنوك المحلية ذات األهمية النظامية بنوك ذات 

 عىل ذلك، فإن إجمالي الحد األدنى 
ً
أهمية نظامية مع رسوم إضافية من المستوى ١ من األسهم العادية بنسبة ٠.٥ في المائة. وبناء

ًا لرأس  ا احتياطي
ً
لمتطلبات رأس المال عىل أساس الركيزة األوىل للمجموعة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م هو ١١.٠%، والذي يتضمن أيض

المال بنسبة ٢.٥%.

يوضح الجدول أدناه أصول المجموعة المرجحة بمخاطر الركيزة األوىل وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة كما في ٣٠ يونيو 

٢٠٢٢ م وكما في ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م.

كما في ٣١ ديسمبر )مدققة(حتى ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م٢٠٢٢ م

) مليون ريال سعودي (

٤٣٠,٦٦٦.٣٣٨٥,٤١٥.٢٢٨٠,٣٧٤.٠٢٣٤,٣٠٠.٠األصول المرجحة بمخاطر االئتمان

٣٧,٧٩٨.٨٣٧,٧٩٨.٨٣٣,٣١٨.٧٣٠,٧٨٤.١األصول المرجحة بالمخاطر التشغيلية

٢,٦٧١.٥٢,٤١٤.٧٩,٣١٦.٤٧,٢٣٦.٦األصول المرجحة بمخاطر السوق

4٧١,١٣٦.٧42٥,٦28.8٣2٣,٠٠٩.٠2٧2,٣2٠.٧إجمالي أصول الركيزة المرجحة بالمخاطر

٨٤,٣١٥.٤٧٠,١٩١.٥٥٨,١١٨.٥٥١,١٩١.٧رأس المال من المستوى األول

٥,٣٨٣.٣٤,٨١٧.٧٣,٥٠٤.٧٢,٩٢٨.٨رأس المال من المستوى الثاني

٨٩,٦٩٨.٨٧٥,٠٠٩.٢٦١,٦٢٣.٢٥٤,١٢٠.٤إجمالي رأس المال

) نسبة مئوية (نسبة كفاية رأس المال

١٧.٩٠١٦.٤٩١٧.٩٩١٨.٨٠نسبة رأس المال من المستوى األول

١٩.٠٤١٧.٦٢١٩.٠٨١٩.٨٧نسبة إجمالي رأس المال

المصدر: القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة والبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

يعكس االنخفاض في نسب كفاية رأس المال للمجموعة بين كل من التواريخ الموضحة في الجدول أعاله معدل زيادة أسرع في 

موجودات المجموعة المرجحة بالمخاطر مقارنة برأس مالها التنظيمي.

في يناير ٢٠٢٢ م، أصدر المصرف ٦.٥ مليار ريال سعودي من صكوك رأس مال إضافي من الشريحة األوىل والتي من المفترض أن 

يكون لها تأثير إيجابي عىل نسب رأس المال من الفئة ١ وإجمالي رأس المال في عام ٢٠٢٢ م.

ا لمعدل الرافعة المالية التفاقية بازل ٣ 
ً
ا التفاقية بازل ٣، والتي تم احتسابها وفق

ً
بلغت نسبة الرافعة المالية الخاصة المصرف وفق

ومتطلبات اإلفصاح ١١.٦ بالمائة. كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م و ١١.٠ في المائة، ١٢.٠ في المائة. و ١٢.٩ في المائة. كما في ٣١ ديسمبر في كل 

من ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م عىل التوالي. نسبة الرافعة المالية المطلوبة للبنك هي ٣.٠ في المائة.
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االلتزامات وااللتزامات المحتملة

لدى المجموعة مطلوبات طارئة متعلقة باالئتمان فيما يتعلق بالتزامات التمويل التي تعهدت بها وكذلك فيما يتعلق باالعتمادات 

المستندية والضمانات والقبوالت الصادرة عنها. يوضح الجدول أدناه هذه االلتزامات وااللتزامات الطارئة كما في ٣٠ يونيو في كل 

من ٢٠٢٢ م و ٢٠٢١ م وكما في ٣١ ديسمبر في كل من ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م.

كما في ٣١ ديسمبر )مدققة(حتى ٣٠ يونيو )غير مدققة(

٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ م٢٠٢١ م٢٠٢٢ م

) مليون ريال سعودي (

٦,٦١٠.٨٤,٣٣١.٩٥,٢١٣.٢٢,٣٧٩.٤٨٩٠.٩خطابات االعتماد

١,٣٤٥.٦٦٤٦.٢٨٥٧.٦٦٧٠.٨٣٢٥.٠القبول

١١,٩٨٥.٧٦,٤٥٣.٤٧,٧٣١.٦٥,٤٤٣.٢٤,٩٧٣.٢خطابات الضمان

١٠,٨٤٦.٧٨,١٢٣.٧١١,٢٨٤.٩١٠,٦٦٢.٧١١,٦٣٦.١التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

٣٠,٧88.٦١٩,٥٥٥.١2٥,٠8٧.2١٩,١٥٦.١١٧,82٥.2المجموع

المصدر: القوائم المالية المرحلية للمجموعة والبيانات المالية السنوية للمجموعة.

يوضح اإليضاح رقم ١٦ )ج( من كل من القوائم المالية السنوية تحليل استحقاق االلتزامات والمطلوبات الطارئة المتعلقة باالئتمان 

للمجموعة. غالبيتها قصيرة األجل بطبيعتها بنسبة ٨٦.٤ في المائة. تنتهي خالل عام واحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

كما أن لدى المصرف ارتباطات رأسمالية فيما يتعلق بتحسينات تقنية المعلومات وتحسين الفروع، والتي بلغت ٤٥٨ مليون ريال 

سعودي و ١٩٣ مليون ريال سعودي عىل التوالي، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

كما أن المجموعة طرف في اإلجراءات القانونية في السياق العادي ألعمالها.

األدوات المالية المشتقة

في سياق األعمال االعتيادية، تستخدم المجموعة اتفاقيات صرف العمالت األجنبية اإلسالمية ألغراض التحوط.

ا مقايضات معدالت الربح ومنتجات المشتقات األخرى للعمالء للتحوط من مخاطرهم.
ً
تقدم المجموعة أيض

إن هذه المشتقات المالية معترف بها ابتداء بناء عىل القيمة العادلة من تاريخ ابرام عقود المشتقات. إن هذه األدوات مسجلة 

بقيمتها العادلة كأصول في حال كانت القيمة العادلة موجبة وكالتزام في حال كانت القيمة العادلة سلبية. وتتحصل القيمة العادلة 

من خالل اإلحالة إىل أسعار السوق، نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير، بحسب االقتضاء.
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يوضح الجدول أدناه المبالغ االفتراضية والقيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة للمجموعة محللة حسب مدة 

االستحقاق. القيمة االسمية، التي توفر مؤشرا عىل حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات 

النقدية المستقبلية المعنية. وبالتالي، فإن هذه القيمة االسمية ال تدل عىل تعرض المصرف لمخاطر االئتمان، والتي تقتصر بشكل 

عام عىل القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، وال مخاطر السوق.

المبالغ االفتراضية حسب مدة االستحقاق

األدوات المالية المشتقة

٣١ ديسمبر  ٢٠٢١ )مدققة(

القيمة 

العادلة 

اإليجابية

القيمة 

العادلة 

السلبية

المبلغ 

االفتراضي 

اإلجمالي

في غضون 

٣ أشهر

من ٣ إىل ١٢ 

شهراً

 ١-٥

سنوات

أكثر من ٥ 

سنوات

) مليون ريال سعودي (

محتفظ بها للتداول

٧,٠٣٤.٨٤,٢١٨.٢٦,٠٥٢.٢-١٧,٣٠٥)١٥٠.٥(١٧٩.٧مقايضات معدل الربح

--٢٢٨.٠١٧٠.١٥٧.٩)١١.٩(١٢.٢عقود الصرف اآلجلة

---٧,٤٤٣.٥٧,٤٤٣.٥)٥.٣(١٦.٧مقايضات العمالت األجنبية

24,٩٧٦.٧٧,٦١٣.٦٧,٠٩2.٧4,2١8.2٦,٠٥2.2)١٦٧.٦(2٠8.٦المجموع

األدوات المالية 

المشتقة ٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠ )مدققة(

القيمة 

العادلة 

اإليجابية

القيمة 

العادلة 

السلبية

المبلغ 

االفتراضي 

اإلجمالي

في غضون ٣ 

أشهر

من ٣ إىل ١٢ 

شهًرا
١-٥ سنوات

أكثر من ٥ 

سنوات

) مليون ريال سعودي (

محتفظ بها للتداول

٥,٤٣٨.٧٣,٦٨٩.٠--٣٠.٥٢٢.٢٩,١٢٧.٨مقايضات معدل الربح

--١,٣٥٣.٥٧٨٦.٥٥٦٧.٠)١.٩(٢.٢عقود الصرف اآلجلة

مقايضات العمالت 

األجنبية
-------

١٠,48١.٣٧8٦.٥٥٦٧.٠٥,4٣8٧٣,٦8٩.٠)24.٠(٣2.٦المجموع

المصدر: القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

ٌ بالذكر أن المجموعة لم تبرم أي اتفاقيات جوهرية فيما يتعلق بأدوات مالية مشتقة في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. وجدير
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نبذة عن بعض وثائق المعاملة

فيما يلي نبذة لبعض أحكام بعض وثائق المعاملة الرئيسة ويتم التحفظ عىل الملخص في مجمله باإلشارة إىل األحكام التفصيلية 

لوثائق المعاملة الرئيسة تلك. وستتوفر نسخ من وثائق المعاملة تلك للفحص في مقر المُصدر.

اتفاقية المُضاربة الرئيسة

)بصفته  الصكوك  حملة  ووكيل  المال(  رب  )بصفته  المُصدر  بين  ٢٠٢٢م  أكتوبر   ١٩ بتاريخ  الرئيسة  المُضاربة  اتفاقية  إبرام  سيتم 

 لألنظمة واللوائح السارية في المملكة.
ً
المُضارب(، وفقا

 عن حَمَلة الصكوك(، بتعيين المُصدر بصورة 
ً
يقوم وكيل حملة الصكوك بموجب اتفاقية المُضاربة الرئيسة )بصفته رب المال نيابة

نهائية غير قابلة للنقض كمضارب بالنسبة لكل سلسلة.

 لرأس مال المُضاربة إىل المُضارب في تاريخ اإلصدار ذي 
ٍ
وبالنسبة لكل شريحة، يقوم وكيل حملة الصكوك أن بدفع مبلغ مساو

ا لشروط وأحكام اتفاقية المُضاربة الرئيسة.
ً
الصلة وذلك الستخدامه كرأسمال للمُضاربة المتعلقة بكل سلسلة ذات العالقة وفق

إىل  السلسلة  تلك  من  األوىل  للشريحة  المُضاربة  مال  رأس  دفع  تاريخ  في  صكوك  سلسلة  لكل  بالنسبة  المُضاربة  عملية  تبدأ 

المُضارب وتنتهي في: )١( التاريخ )بالنسبة لكل مضاربة هو “تاريخ انتهاء المُضاربة”( الذي يتم فيه استرداد صكوك تلك السلسلة 

ا ألحكام هذه االتفاقية ؛ أو )٢( )إذا 
ً
ا للشروط، وذلك بعد إجراء التسوية البناءة للمُضاربة ذات الصلة وفق

ً
ًا وفق بشكل كامل وليس جزئي

بدأت قبل ذلك( في حالة عملية تخفيض القيمة التي تؤدي إىل خفض إجمالي القيمة االسمية لكل صك مستحق صادر بموجب 

السلسلة ذات الصلة إىل صفر، وذلك في تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار.

ا لشروط اتفاقية المُضاربة الرئيسة، باستثمار رأسمال المُضاربة المتعلق بكل شريحة في تاريخ اإلصدار ذي 
ً
يقوم المُضارب وفق

الصلة عىل أساس االختالط غير المقيد في األنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للمُضارب والتي يتم تنفيذها من 

خالل وعاء المُضاربة العامة للمُصدر والتي تتألف من )أ( حقوق المساهمين في المُصدر ؛ )ب( عائدات جميع الحسابات الجارية 

وحسابات التوفير والودائع االستثمارية لدى المُصدر ؛ )ج( أي مصدر آخر لألموال من األنشطة المالية واالستثمارية المدرجة في 

ا 
ً
وعاء المُضاربة العامة للمُصدر من وقت آلخر. و )د( رأس مال المُضاربة لكل مضاربة قائمة آنذاك )“وعاء المُضاربة العامة”( وفق

لخطة االستثمار المقررة في اتفاقية المُضاربة الرئيسة )" الخطة االستثمارية”(، وذلك بعد مساهمة رأس مال المُضاربة من وقت 

 غير مُقسمة بشكل تناسبي في وعاء المُضاربة 
ً
شكل المُضاربة بالنسبة لكل سلسلة أصوال

ُ
آلخر فيما يتعلق بالمُضاربة. ويجب أن ت

ا 
ً
العامة )وهي "أصول المُضاربة” الخاصة بالمُضاربة(، بعد استثمار رأس مال المُضاربة لتلك المُضاربة في وعاء المُضاربة العامة وفق

للخطة االستثمارية.

 التفاقية المُضاربة الرئيسة بما يلي:
ً
سيقوم المُضارب وفقا

يوافق ويُقر بأنه تم إعداد الخطة االستثمارية ببالغ المهارة والعناية واالهتمام.أ. 

يُقر ويضمن لوكيل حملة الصكوك أن الخطة االستثمارية عادلة ودقيقة من جميع النواحي المادية والجوهرية.ب. 

اإلقرار بما يلي:ج. 

ا عىل الخطة االستثمارية.. ١
ً
ُبرم وكيل حملة الصكوك كل مضاربة اعتماد سوف ي

سوف تنطبق شروط الخطة االستثمارية عىل كل مضاربة.. ٢
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يحق للمُضارب، من وقت آلخر، دمج أي من أصوله الخاصة مع أصول المضاربة ألي مضاربة خالل مدة أي مضاربة، ولكن بشرط 

أنه ينبغي عليه قبل احتساب أي ربح مضاربة أو ربح المُضاربة النهائي ذات الصلة بتلك المضاربة خصم نسبة من أي ربح محقق 

لحسابه الخاص.

ا لشروط اتفاقية 
ً
 لخبرته، وله حق المشاركة في الربح الناتج عن كل مضاربة وفق

ً
يُدير   المُضارب المُضاربة بالنسبة لكل سلسلة وفقا

ا لشروط معينة تتعلق بوقوع أي من اختيار 
ً
المُضاربة الرئيسة. وتنص اتفاقية المُضاربة الرئيسة عىل أنه ينبغي عىل المُضارب، وفق

 عىل التصفية 
ً
عدم السداد أو حدث عدم السداد أو تاريخ انتهاء المُضاربة، قبل يوم عمل واحد من تاريخ توزيع أرباح المُضاربة، وبناء

البناءة بالنسبة للمضاربة ذات العالقة من قبل المُضارب، احتساب وتوزيع ربح المُضاربة وفق فترة توزيع أرباح المُضاربة ذات الصلة 

ا لنسبة تقاسم األرباح التالي:
ً
)إن وجد( بين وكيل حملة الصكوك )لصالح حملة الصكوك وبالنيابة عنهم( والمُضارب وفق

وكيل حملة الصكوك )لصالح حملة الصكوك وبالنيابة عنهم()بصفته رب المال(، ٩٠ في المائة.. ١

المُضارب ١٠ في المائة.. ٢

ا لتقديره المطلق وبحسب شروط اتفاقية المُضاربة الرئيسة(، توزيع ربح المُضاربة، 
ً
إذا قرر المُضارب فيما يخص المُضاربة )وفق

ا التفاقية المُضاربة الرئيسة وحصة وكيل حملة الصكوك من ربح المُضاربة 
ً
أو إذا كان ربح المُضاربة النهائي مستحق الدفع وفق

)“ربح مضاربة رب المال”(، أو حصة وكيل حملة الصكوك من ربح المُضاربة النهائي )“ربح المضاربة النهائي لرب المال “( )بحسب 
االقتضاء( مستحقة الدفع إىل وكيل حملة الصكوك )لصالح حملة الصكوك وبالنيابة عنهم( في أي تاريخ توزيع أرباح المُضاربة، أو في 

تاريخ انتهاء المُضاربة في حال ربح المضاربة النهائي لرب المال يكون )١( أكبر من مبلغ التوزيع الدوري المعمول به في ذلك الوقت، 

فسيتم إضافة مبلغ أي فائض إىل حساب االحتياطي )فيما يتعلق بكل مضاربة “احتياطي المُضاربة”( وربح المضاربة لرب المال أو 

ربح المضاربة النهائي لرب المال )بحسب االقتضاء( مستحق الدفع إىل وكيل حملة الصكوك )لصالح وبالنيابة عن حملة الصكوك( 

ا لذلك ؛ أو )٢( أقل من مبلغ التوزيع الدوري المعمول به في ذلك الوقت، فعىل المُضارب:
ً
وفق

استخدام أي مبلغ موجود في رصيد احتياطي المضاربة إلجراء دفعات إىل حملة الصكوك أو ألمرهم لتغطية هذا النقص؛ و. ١

م بذلك( بسداد دفعة واحدة أو أكثر من موارده النقدية من أجل تغطية . ٢
ّ
ا لتقديره المطلق( أن يقوم )ولكنه غير مُلز

ً
يجوز له )وفق

هذا النقص.

إذا اختار المُضارب، فيما يتعلق بالمُضاربة، سداد دفعات من موارده النقدية الخاصة، فيحق له استرداد هذه المبالغ في تاريخ انتهاء 

المُضاربة ذي الصلة من فائض حصيلة التصفية )كما تم تعريفه أدناه( لتلك المُضاربة ولكن ليس من أموال حملة الصكوك، وذلك 

 للشك.
ً
لتوضيح األمر وتجنبا

يتم تسجيل احتياطي المُضاربة الخاص بكل مضاربة من قبل المُضارب عن طريق إدخال دفتري في دفتر األستاذ العام، وليس 

المُضاربة ذات  القيد في حسابات   عكس هذا 
ً
أيضا بالسجل في حساب مصرفي منفصل مُحدد، وسيتم   منه االحتفاظ 

ً
مطلوبا

التي  الطريقة  بنفس  المضاربة  احتياطي  رصيد  في  الموجودة  المبالغ  استثمار  المطلق(  لتقديره  ا 
ً
)وفق للمُضارب  ويحق  الصلة، 

ا للخطة االستثمارية.
ً
استثمر بها رأس مال المُضاربة ذي الصلة وفق

لوكيل  تسمح  أو  تساوي،  الصكوك  لوكيل حملة  مبالغ  أو  دفعات  أي  المُضارب سداد  الرئيسة عىل  المُضاربة  اتفاقية  تشترط  ال 

حملة الصكوك بدفع، أية مبالغ مستحقة بموجب شهادات أي سلسلة بغض النظر عن مبلغ أرباح المُضاربة المحققة من أي من 

 عن مبلغ رأس مال المُضاربة المصفى الناتج عن أي 
ً
أصول المُضاربة في الوقت ذي الصلة أو )بحسب الحالة( بغض النظر أيضا

تصفية للمُضاربة، ويُقر وكيل حملة الصكوك في اتفاقية المُضاربة الرئيسة أنه ال يوجد ضمان للحصول عىل أية إيرادات من أصول 

المُضاربة.
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عند حدوث أي حدث عدم السداد بالنسبة ألي سلسلة، فسيُحظر عىل المُضارب توزيع ربح المُضاربة النهائي )ونتيجة لذلك، سيُحظر 

عليه توزيع ربح المضاربة النهائي لرب المال( في تاريخ انتهاء المُضاربة أو ربح المُضاربة )ونتيجة لذلك، ربح المضاربة لرب المال( في 

ا 
ً
تاريخ توزيع أرباح المُضاربة ذي الصلة، وفي كل حال فيما يتعلق بالمضاربة المتعلقة بالسلسلة ذات الصلة. ويجوز للمُضارب وفق

ًا( في  ًا أو جزئي لتقديره المطلق، أن يقرر عدم توزيع ربح المضاربة لرب المال )ولكن ليس ربح المضاربة النهائي لرب المال( )سوءا كلي

أي تاريخ لتوزيع أرباح المُضاربة )ويعد ذلك قرار عدم السداد(.

إذا قرر المُصدر باختيار عدم السداد أو عند حدوث حدث عدم السداد، فإنه يجب عىل المُضارب: )١( في حال اختيار عدم السداد، وفي 

ًا بعد تاريخ الحدث  موعد أقصاه سبعة أيام قبل وقوع هذا الحدث؛ و )٢( عند وقوع حدث عدم السداد، في أقرب وقت ممكن عملي

وفي أية حال )باستثناء حالة وقوع حدث عدم السداد ذات الصلة خالل هذه الفترة( في موعد أقصاه خمسة أيام عمل قبل تاريخ توزيع 

ا التفاقية المُضاربة الرئيسة مع 
ً
أرباح المُضاربة ذات الصلة أو تاريخ انتهاء المُضاربة، بحسب الحال، إخطار وكيل حملة الصكوك وفق

تقديم تفاصيل خيار عدم السداد )بما في ذلك، حسب اقتضاء الحال، تفاصيل أي دفعة جزئية يتم سدادها( أو أي حدث عدم السداد. 

ُبطل عملية إلغاء الدفع ذات الصلة لمبلغ ربح المضاربة لرب المال ذي  ومع ذلك، فإن أي إخفاق في تقديم مثل هذا اإلشعار ال ي

الصلة أو مبلغ التوزيع الدوري. وفي حالة عدم وجود إشعار بحدوث حالة اختيار عدم السداد أو حدث عدم سداد، بحسب الحال، فإن 

حقيقة عدم سداد مبلغ ربح المضاربة لرب المال ذي الصلة )أو أي جزء منه( في تاريخ توزيع أرباح المُضاربة ذات الصلة أو تاريخ انتهاء 

 عىل وقوع حالة اختيار عدم السداد أو حدث عدم السداد، بحسب الحال. وال 
ً
المُضاربة )بحسب مقتضى الحال(، فإن ذلك يُعد دليال

يحق لحملة الصكوك ووكيل حملة الصكوك المطالبة بتوزيع أية أرباح من أرباح المضاربة لرب المال أو أرباح المضاربة النهائية لرب 

المال )أو أي جزء منها، بحسب الحال( التي لم يتم سدادها نتيجة الختيار عدم السداد )في حالة ربح المُضاربة لرب المال فقط( أو 

حدث عدم سداد )في حالة ربح المضاربة لرب المال ربح المضاربة النهائي لرب المال(، وفي كل حالة بغض النظر عن ما إذا كان قد 

ًا، بحسب االقتضاء، لربح المضاربة  ًا أو جزئي تم تقديم إشعار بشأن خيار عدم السداد أو حدث عدم السداد، وأي حالة عدم سداد كلي

لرب المال أو ربح المضاربة النهائي لرب المال أو مبلغ التوزيع الدوري فإن ذلك ال يعد في مثل هذه الظروف حدث تعثر. ال يقع 

عىل المُضارب في هذه الحالة أي التزام بإجراء أي دفعة الحقة فيما يتعلق بأي ربح غير مدفوع )أو أي جزء منه، بحسب االقتضاء( 

)سواء من موارده النقدية الخاصة أو من احتياطي المُضاربة أو غير ذلك(. وأي ربح من المُضاربة ال يتم دفعه عىل أنه ربح المضاربة 
لرب المال أو ربح المضاربة النهائي لرب المال لحملة الصكوك في مثل هذه الظروف، فعىل المُضارب إيداعه في حساب احتياطي 

 استثمار الربح الموجود في ا رصيد احتياطي المُضاربة بنفس الطريقة التي استثمر فيها رأس مال المُضاربة 
ً
المُضاربة وله أيضا

ا للخطة االستثمارية.
ً
وفق

عند عدم سداد أي مبلغ من ربح المضاربة لرب المال أو ربح المضاربة النهائي لرب المال المستحق بالنسبة ألي سلسلة نتيجة لخيار 

ًا من تاريخ خيار عدم السداد أو حدث عدم  عدم السداد أو حدث عدم السداد، بحسب الحال، فسوف يُحظر عىل المضارب اعتبار

السداد )"تاريخ وقف توزيع األرباح"(، طالما كانت أيا من صكوك أي سلسلة تم إصدارها، سداد أي من الدفعات المنصوص عليها 

في المادة ٧-٤ )قيود توزيع األرباح واالسترداد( )التي تشمل، عىل سبيل المثال ال الحصر، اإلعالن عن التوزيعات أو توزيعات األرباح 

أو سدادها، واإلعالن عن األرباح أو سدادها، واالسترداد المباشر أو غير المباشر، أو الشراء، أو اإللغاء، أو التخفيض، أو الحصول عىل 

أي أسهم عادية في المُصدر( حتى: )١( تاريخ الدفعة التالية من أرباح المضاربة لرب المال ؛ أو )٢( )بحسب الحال( توزيع ربح المضاربة 

 له بحسب 
ٍ
النهائي لرب المال، وفي كل حالة بعد تاريخ وقف توزيع األرباح، يتم توزيعها بشكل كامل )أو يتم تجنيب مبلغ مساو

ا 
ً
 لصالح حملة الصكوك في السلسلة ذات الصلة المتأثرة باختيار عدم السداد أو حدث عدم السداد وفق

ً
الحال، أو يتم توزيعه كامال

التفاقية المُضاربة الرئيسة(.
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تنص اتفاقية المُضاربة الرئيسة عىل أنه في حال وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار في أي وقت، في أو بعد تاريخ اإلصدار للشريحة 

ا لشروط 
ً
ًا، بحسب الحال( وفق ًا أو جزئي األوىل التي تم إصدارها بموجب السلسلة وقبل تاريخ النفاذ، فسيتم تخفيض القيمة )كلي

اتفاقية المُضاربة الرئيسة في تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار، وعند تخفيض القيمة الذي ينتج عنه:

ًا أ.  تلقائي الرئيسة  المُضاربة  اتفاقية  إنهاء  السلسلة إىل صفر، وسيتم  القيمة االسمية لكل صك صادر بموجب  خفض إجمالي 

الصكوك  حملة  ووكيل  الصكوك  لحملة  يجوز  وال  لالستمرار،  القابلية  عدم  حالة حدث  في  القيمة  تخفيض  تاريخ  من  ًا  اعتبار

المطالبة بأي مبالغ يتعلق بأصول المُضاربة من أي سلسلة كانت.

خفض جزئي إلجمالي القيمة االسمية لكل صك صادر بعد ذلك بموجب السلسلة، فإنه يجب خفض رأس مال المُضاربة لتلك ب. 

ًا من تاريخ تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار،  السلسلة من خالل عملية تخفيض القيمة ذي الصلة اعتبار

و ال يحق في هذه الحالة لحملة الصكوك ووكيل حملة الصكوك في السلسلة ذات الصلة المطالبة بأية مبالغ تتعلق بأصول 

المُضاربة الخاصة بتلك السلسلة والتي تتعلق بنسبة رأس مال المُضاربة لتلك السلسلة التي تم تخفيضها.

ا لتقديره المطلق( تصفية المضاربة المتعلقة 
ً
ا لبعض الشروط المنصوص عليها في اتفاقية المُضاربة، يجوز للمُضارب )وفق

ً
وفق

، إعادة رأس مال المُضاربة ذي 
ً
، عىل أساس تسوية نهائية بناءة للمُضاربة تهدف إىل )١( أوال

ً
 وليس جزئيا

ً
بسلسلة صكوك ما، كليا

ًا )إىل الحد الذي يكون فيه هذا المبلغ  الصلة )رأس مال المُضاربة المصفى( إىل حملة الصكوك في السلسلة ذات الصلة ؛ و )٢( ثاني

ا لشروط اتفاقية المُضاربة الرئيسة( توزيع ربح المضاربة النهائي لرب المال عىل حملة الصكوك في السلسلة 
ً
مستحق الدفع وفق

ذات الصلة )ويساوي مجموع )١( و ) ٢( أي "مبلغ التصفية المطلوب"( في تاريخ انتهاء المُضاربة، في الحاالت التالية:

في التاريخ األول لخيار الشراء للسلسلة ذات الصلة أو أي تاريخ توزيع ألرباح المضاربة لتلك السلسلة بعد ذلك، وذلك من خالل أ. 

تقديم إشعار مسبق ال تقل مدته عن )١٠( أيام وال تزيد عن )١٥( يومًا إىل وكيل حملة الصكوك )"خيار الشراء الخاص بالمُصدر"( ؛ أو

في أي يوم آخر، في أو بعد تاريخ اإلصدار )سواء كان تاريخ توزيع دوري أم ال(، من خالل تقديم إشعار مسبق لوكيل حملة الصكوك ب. 

ال تقل مدته عن )١٠( أيام وال تزيد عن )١٥( يومًا:

عند وقوع حدث ضريبي. أو. ١

عند وقوع حدث رأسمالي.. ٢

أي تسوية نهائية بموجب اتفاقية المُضاربة الرئيسة سوف تخضع لرأس مال المُضاربة المصفى للسلسلة ذات الصلة التي تساوي 

المطلق، يقترح ممارسة خياره في  لتقديره  ا 
ً
المُضارب، وفق إذا كان  التصفية"(.  )"شرط  الصلة  للسلسلة ذات  المُضاربة  رأسمال 

ا لشروط اتفاقية 
ً
ًا عىل أساس التسوية النهائية لتلك المُضاربة وفق تصفية المُضاربة المتعلقة بسلسلة ما بشكل كامل وليس جزئي

لتلك  المُضاربة  مال  رأس  من  أقل  التسوية  بعد  ينشأ  الذي  الصلة  ذا  المصفى  المضاربة  مال  رأس  ويكون  الرئيسة،  المُضاربة 

 لشرط التصفية، ونتيجة لذلك فإن 
ً
السلسلة، فإن البنك )بصفته المُضارب(، في حال استمر في التصفية الفعلية، سيكون مخالفا

المُضاربة  المُضاربة ورأس مال  بين رأس مال  الفرق  بمبلغ يساوي  الصلة سيتكبدون خسائر  السلسلة ذات  الصكوك في  حملة 

المصفى )"النقص"(. 
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 لتقديره المطلق( إما:
ً
وفي حال وجود نقص، فإنه يتعين عىل المُضارب )وفقا

النهائية لتلك أ.  متابعة استثمار رأس مال المُضاربة المصفى للسلسلة ذات الصلة، وبالتالي لن يتابع المضارب في التصفية 

المضاربة، ولذلك لن يتم توزيع مبلغ التصفية المطلوب، أو

متابعة التصفية النهائية للمضاربة ذات الصلة، وتعويض حملة الصكوك من نفس السلسلة عن العجز.ب. 

ا لخيار شراء المُصدر أو بعد وقوع حدث ضريبي أو حدث رأسمالي فيما يتعلق بمضاربة سلسلة 
ً
إذا قدم المضارب إشعار تصفية وفق

ما، وبعد تقديم هذا اإلشعار - ولكن قبل تاريخ االسترداد ذي الصلة المحدد في اإلشعار - إذا وقع حدث عدم القابلية لالستمرار، يجب 

ًا بحيث ال يكون له أي قوة أو تأثير، وبالتالي لن يتم تصفية المضاربة من تلك السلسلة في التاريخ المحدد  إلغاء إشعار التصفية تلقائي

ا لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسة )كما هو 
ً
 من ذلك تحصل عملية تخفيض القيمة فيما يتعلق بتلك السلسلة وفق

ً
للتصفية، وبدال

موضح أعاله(. وبعد وقوع حدث عدم القابلية لالستمرار، ال يحق للمضارب إصدار إشعار التصفية فيما يتعلق بخيار شراء المُصدر أو 

بعد وقوع حدث ضريبي أو حدث رأسمالي.

 عند وقوع حدث تعثر يتعلق بتلك السلسلة، ويتم في 
ً
يتم تصفية المضاربة ألي سلسلة بصورة تلقائية وبشكل كلي وليس جزئيا

ا للشرط ١١-١ )حاالت اإلخالل( ويجوز لوكيل حملة الصكوك حسب تقديره المطلق، بل يجب 
ً
هذه الحالة إصدار إشعار التصفية وفق

ا للشرط ١١.٢ )أ( ، بحسب االقتضاء، اتخاذ أي إجراء محدد في الشرط 
ً
عليه عند طلب حملة الصكوك من السلسلة ذات الصلة وفق

١١,٢)أ( )إجراءات التصفية(. ويقر المضارب بأنه يحق لحملة الصكوك في السلسلة ذات الصلة في هذه الحالة المطالبة بجميع المبالغ 
المتعلقة برأس مال المضاربة، وربح المضاربة لرب المال، وربح المضاربة النهائي لرب المال وأي دفعات أخرى مستحقة متعلقة 

ا لشروط هذه االتفاقية المتعلقة بأي تسوية أو إفالس أو حل )أو بأي حدث مماثل(، شريطة الوفاء بأية 
ً
بالسلسلة ذات الصلة وفق

 التفاقية المضاربة الرئيسة.
ً
شروط ورد بها نص وتتعلق بالثانوية، أو حدث عدم السداد أو خيار عدم السداد وفقا

إذا كان مبلغ التصفية المطلوب مستحق الدفع إىل حملة الصكوك أو ألمرهم في تاريخ انتهاء المُضاربة للسلسلة ذات الصلة أكبر 

من مبلغ التوزيع عند التصفية المعمول به في ذلك الوقت لتلك السلسلة، وذلك بعد تصفية المُضاربة، فسيتم إضافة أي فائض 

)"فائض حصيلة التصفية”( إىل احتياطي المُضاربة للسلسلة ذات الصلة وبناء عىل ذلك سيتم تخفيض مبلغ التصفية المطلوب 
المستحق الدفع إىل حملة الصكوك أو ألمرهم.

ا لشروط اتفاقية المُضاربة الرئيسة، فلن يكون لوكيل حملة 
ً
بعد سداد كامل المبالغ مستحقة الدفع لحملة الصكوك أو ألمرهم وفق

الصكوك أو أي من حملة الصكوك أي حق في أي مطالبة أخرى تتعلق بأي من أصول المُضارب فيما يتعلق بالسلسلة ذات الصلة.

 عن أية خسائر قد يتكبدها حملة الصكوك أو وكيل حملة الصكوك في رأس مال المُضاربة ألي سلسلة 
ً
لن يكون المُضارب مسؤوال

ما لم تكن هذه الخسائر ناجمة عن: )١( إخالل المُضارب لشروط اتفاقية المُضاربة الرئيسة؛ أو )٢( إهماله الجسيم أو احتياله أو سوء 

تصرفه المتعمد.

مع مراعاة أحوال المُضارب: )أ( الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من المنظم المالي )ما لم تكن هذه الموافقة غير مطلوبة من 

المنظم المالي( ؛ و )ب( بالنظر إىل امتثاله لمتطلبات أنظمة رأس المال المعمول بها في وقت الشراء، يجوز للمُضارب أو أي من 

ا ألي شرط أو شروط أخرى يتم االتفاق عليها بين المُضارب 
ً
شركاته التابعة شراء الصكوك بأي سعر )أسعار( يتم االتفاق عليه، ووفق

أو الشركة التابعة له ذات الصلة )بحسب الحال( وحامل أو حملة الصكوك ذات الصلة. عند ذلك، يقوم المُضارب بتسليم الصكوك 

لتلك  المبلغ االسمي  يعادل  بما  الصلة  للسلسلة ذات  المُضاربة  يتم تخفيض رأس مال  إلغائها  السجل إللغائها، وحال  أمين  إىل 

الصكوك الملغاة.
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ًا إىل جنب مع أية حقوق أو  يمارس المُضارب حقوقه، وصالحياته، وسلطاته التقديرية الناشئة عن اتفاقية المُضاربة الرئيسة )جنب

ًا في كل حالة من الحاالت: صالحيات أو سلطات ثانوية(، وعليه اتخاذ اإلجراء الذي يراه مناسب

ا لألنظمة الجوهرية المعمول بها؛أ. 
ً
وفق

بنفس درجة المهارة واالهتمام التي يمارسها فيما يتعلق بأصوله الخاصة؛ وب. 

بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية.ج. 

أو ألمرهم  الصكوك  لصالح حملة  بإجرائها  التي سيقوم  الدفعات  أن جميع  الرئيسة عىل  المُضاربة  اتفاقية  في  المُضارب  يوافق 

بالنسبة ألي سلسلة، يجب أن تكون صافية وخالية من أي استقطاعات أو خصومات ضريبية يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو فرضها 

بالنيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، أو لصالح أي جهة سياسية أو ضريبية تابعة لها ويكون لها صالحية فرض مثل هذه 

الضرائب )“الضرائب"(، ما لم يكن اقتطاع الضرائب بموجب نص نظامي. وفي مثل هذه الحالة، و/أو إذا كان يتوجب عىل البنك 

هذه  المُصدر  يتحمل  فسوف  )الضرائب(،   ١٢ للشرط  ا 
ً
وفق كانت  سلسلة  أي  من  صكوك  بأية  يتعلق  فيما  إضافية  مبالغ  صرف 

الضرائب و/أو المبالغ بما يساوي هذه المبالغ اإلضافية وذلك بتحويل المبلغ بالريال السعودي بحسب القيمة اليومية له إىل حساب 

الصفقة المتعلق بالسلسلة ذات الصلة بحيث يتم استالم كامل المبلغ مستحق الدفع لصالح أو ألمر حملة الصكوك المعنيين و/

أو فيما يتعلق بالصكوك ذات الصلة في حساب الصفقة ذي الصلة، شريطة أال يكون هذا المبلغ اإلضافي مستحق الدفع ألي من 

حملة الصكوك الذي ال يعد شخص مؤهل أو الذي لم يعد شخص مؤهل في أي وقت كان.

اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة

ولوائح  أنظمة  الصكوك، وذلك بموجب  المصدر ووكيل حملة  بين  ٢٠٢٢/١٠/٢٠م  الرئيسة في  الوكالة  إعالن  اتفاقية  إبرام  يتم  سوف 

المملكة العربية السعودية.

ا التفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، سوف يُعتبر كل حامل صكوك باستكماله نموذج طلب المستثمر، أو عن طريق اكتتابه في 
ً
وفق

الصكوك أو الحصول عليها أو حيازتها أنه:

قد عَيّن وكيل حملة الصكوك وكيال له فيما يتعلق بالسلسلة ذات الصلة، بكامل األهلية والصالحيات والواجبات والسلطات أ. 

فيما يتعلق بالصكوك وبموجب الشروط المنصوص عليها في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، وكل اتفاقية إعالن وكالة تكميلية 

 للشروط.
ً
ذات صلة ووفقا

حملة ب.  وكيل  أداء  وعىل  فيها  ا 
ً
طرف التي سيكون  المعاملة  في مستندات  الصكوك  حملة  وكيل  دخول  وقبل  قد صادق عىل 

الصكوك اللتزاماته بموجبها.

لزم وكيل حملة الصكوك بدفع مبلغ توزيع التصفية لسلسلة في التاريخ ج. 
ُ
قد أعطى تعليمات غير قابلة لإللغاء وغير مشروطة ت

ًا، عن الجزء المتبقي من  ًا أو جزئي المحدد، وذلك عند استيفاء االلتزامات ذات الصلة، والتحويل و/ أو التنازل في أي وقت، كلي

أصول الصكوك من السلسلة ذات الصلة إىل المصدر )لحسابه الخاص(.

يجب عىل وكيل حملة الصكوك فيما يتعلق بكل سلسلة:

ا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة وكل اتفاقية إعالن وكالة أ. 
ً
قبول تعيينه كوكيل لحملة الصكوك وفق

تكميلية والشروط.
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الموافقة عىل االمتثال لشروط اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة ووثائق المعامالت األخرى.ب. 

ًا من تاريخ اإلصدار األول فيما يتعلق بسلسلة ما، يحتفظ وكيل حملة الصكوك ج.  يعلن، ويقر المُصدر بموجب هذا، أنه واعتبار

بمزايا أصول الصكوك المرتبطة بتلك السلسلة كوكيل لحملة الصكوك ذي الصلة بالتناسب مع الحصة اإلجمالية من القيمة 

الرئيسة  المنصوص عليها في اإلقرار  ا للشروط 
ً
التي يحتفظ بها كل حامل صكوك وفق السمية للصكوك من تلك السلسلة 

للوكالة.

ا عىل أداء الواجبات المحددة له بصفته وكيل حملة 
ً
ا لشروط اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، يوافق وكيل حملة الصكوك أيض

ً
وفق

الصكوك في الشروط.

مع مراعاة الشرط ١٠ )تخفيض القيمة في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار(، يتعهد المُصدر مع وكيل حملة الصكوك بأنه، طالما أن 

أي صكوك ال تزال قائمة ، بسداد مبالغ التوزيع الدوري ومبلغ توزيع التصفية لكل سلسلة صكوك، ألمر وكيل حملة الصكوك، عندما 

ا للشروط النهائية المعمول بها والشروط، ويجب سداد هذه المدفوعات بالطريقة المحددة في الشروط 
ً
يلزم إجراء كل دفعة وفق

النهائية المعمول بها وفق الشروط واتفاقية إدارة الدفع.

ا أمام وكيل حملة الصكوك باالمتثال وتنفيذ وااللتزام بتلك األحكام الواردة في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، 
ً
يتعهد المصدر أيض

ووثائق المعاملة األخرى، والشروط النهائية المطبقة، والشروط التي تم التعبير عنها بأنها ملزمة له.

يجب أن تحدد اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، فيما يتعلق بكل سلسلة أنه:

في حالة التخلف واستمرار التخلف عن السداد ، يجوز لوكيل حملة الصكوك أن يطلب من مسؤول الدفع، بموجب إشعار خطي أ. 

ًا من قبل وكيل حملة  ا التفاقية إدارة الدفع، ما لم يتم إخطاره خطي
ً
إىل المُصدر ومسؤول الدفع، بالعمل بعد ذلك كوكيل له وفق

الصكوك بخالفه بعد ذلك وبقدر ما يسمح به النظام المعمول به.

الصكوك، ودون ب.  إقرار من حملة  أو  الحاجة إىل أي موافقة  الصكوك من وقت آلخر وفي أي وقت، دون  لوكيل حملة  يجوز 

المساس بحقوقه فيما يتعلق بأي إخالل أو شرط أو حدث أو تصرف، ولكن فقط عند حدوث ذلك وبقدر ما يراه في مصلحة 

 عىل هذه الشروط واألحكام التي تبدو مناسبة لها )إن وجدت(، عن أي إخالل أو إخالل 
ً
حملة الصكوك، السماح أو التنازل بناء

محتمل ألي من التعهدات أو األحكام الواردة في اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، أو كل اتفاقية إعالن وكالة تكميلية ذات صلة، 

أو أي مستند آخر، أو عن الشروط النهائية أو الشروط أو تنص عىل أن أي حالة تقصير أو إهمال محتملة ال يجب التعامل معها 

عىل هذا النحو ألغراض اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، أو أي اتفاقية إعالن وكالة تكميلية ذات صلة أو الشروط واألحكام النهائية 

المطبقة ؛
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يجوز لوكيل حملة الصكوك، من وقت آلخر وفي أي وقت، من دون الحاجة إىل موافقة أو إقرار من حملة الصكوك، االتفاق ج. 

مع المُصدر إلجراء أي تعديل عىل اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، أو الشروط النهائية المطبقة، أو الشروط أو أي وثائق المعاملة 

أخرى والتي تعتبر، في رأي وكيل حملة الصكوك، من المالئم تقديمها بشرط أن يقرر وكيل حملة الصكوك ما يلي:

ًا بمصالح حملة الصكوك ؛ أو. ١ أن هذا التعديل ال يضر مادي

ًا أو تم إجراؤه لتصحيح خطأ واضح أو لالمتثال ألحكام النظام اإللزامية )بما في . ٢ ًا أو تقني ًا أو صغير أن يكون هذا التعديل رسمي

ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر أي نظام تنظيمي لتخفيف الخسارة يدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ اإلصدار، والذي يفرض 

 عىل المتطلبات المتعلقة بالصكوك وأصول الصكوك غير المنصوص عليها صراحة في الشرط ١٠ )تخفيض القيمة 
ً
قيودا

في حالة حدث عدم القابلية لالستمرار( و/ أو األحكام ذات الصلة الواردة في مستندات المعاملة(، و

)قضايا أخرى( إلصدار صكوك إضافية فيما يتعلق بسلسلة  المُصدر حقوقه بموجب الشرط ١٦  الذي يمارس فيه  الحد  إذا، وإىل 

ا ألحكام المادة ٦-٤)أ( )صكوك إضافية( 
ً
صكوك ما، في التاريخ الذي يتم فيه إنشاء وإصدار أي صكوك إضافية تتعلق بسلسلة ما وفق

من اتفاقية إعالن الوكالة الرئيسة، يقوم كل من المُصدر ووكيل حملة الصكوك بتنفيذ إعالن دمج األصول لصالح وبالنيابة عن حملة 

ًا وحملة الصكوك اإلضافية المصدرة هذه، واالتفاق عىل واإلعالن عن أن أصول المضاربة ذات الصلة )فيما  الصكوك القائمة حالي

يتعلق بإصدار الصكوك اإلضافية( وأصول المضاربة التي كانت موجودة مباشرة قبل إنشاء وإصدار الصكوك اإلضافية، مختلطة 

ا من أصول الصكوك لصالح حاملي الصكوك الحالية، وحاملي هذه الصكوك اإلضافية، بالتناسب مع القيمة 
ً
وتشكل مجتمعة جزء

ا التفاقية إعالن الوكالة الرئيسة.
ً
االسمية اإلجمالية للصكوك التي يحتفظ بها كل حامل صكوك وفق
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الضرائب والزكاة

فيما يلي وصف عام لبعض اعتبارات الزكاة/الضرائب المتعلقة بالصكوك الصادرة بموجب نشرة االكتتاب األساسية وهو موجز 

 لجميع اعتبارات الضريبة/الزكاة المتعلقة بنشرة االكتتاب األساسية هذه وال يُقصد به أن يكون مشورة 
ً
ا شامال

ً
فقط ال يمثل وصف

ضريبية/زكوية قد تكون ذات صلة بقرار االكتتاب، أو شراء الصكوك، أو امتالكها، أو التصرف فيها؛ كما ال تمثل طريقة التعامل مع 

العواقب الضريبية/الزكوية المنطبقة عىل جميع فئات المستثمرين، وبعضها )مثل المتاجرين في األوراق المالية أو السلع األساسية( 

قد تخضع لقواعد خاصة. وينبغي للمشترين المحتملين للصكوك أن يتشاوروا مع مستشاريهم الضريبيين بشأن العواقب المترتبة 

البلد الذي يقيمون فيه فيما يتعلق بحيازة الصكوك ذات الصلة، واالحتفاظ بها، والتصرف فيها،  بموجب قوانين الضرائب في 

ًا من تاريخ نشرة اإلصدار  وتلقي المدفوعات بموجب تلك الصكوك. يستند هذا الملخص إىل األنظمة المعمول بها في المملكة اعتبار

األساسية هذه؛ ويخضع ألي تغيير في األنظمة التي قد تدخل حيز التنفيذ بعد هذا التاريخ، حيث يمكن إجراء التغييرات بأثر رجعي.

ضريبة الدخل

)الموافق ٦ مارس ٢٠٠٤(  الهجري  بالتقويم  بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥   ١  / الملكي رقم م  الدخل الصادر بموجب المرسوم  ا لنظام ضريبة 
ً
وفق

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ١٥٣٥ تاريخ ١٤٢٥/٦/١١ ه )الموافق ١١ أغسطس ٢٠٠٤(، بصيغته المعدلة من وقت 

آلخر )"نظام ضريبة الدخل"(، أن أي شركة مقيمة في المملكة ذات ملكية أجنبية )أي من غير دول مجلس التعاون الخليجي( )مساهم 

 في المملكة من خالل مؤسسة دائمة )كما هو محدد أدناه، بخالف المؤسسة الدائمة 
ً
كشريك أجنبي( وغير مقيم والذي يزاول أعماال

ألفراد دول مجلس التعاون الخليجي التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة ٢ )٤( من الئحة الزكاة( يتحمل ضريبة دخل 

)إذا لم تكن تعمل في أنشطة إنتاج النفط والمحروقات(. وتخضع الشركات المقيمة  الشركات في المملكة بمعدل ٢٠ في المائة 

المملوكة بالكامل من قبل أشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي )باإلضافة إىل األشخاص الخاضعين للزكاة المدرجة أدناه 

 من ضريبة دخل الشركات. تخضع الشركات المقيمة المملوكة بشكل مشترك من قبل أشخاص من 
ً
تحت قسم " الزكاة"( للزكاة بدال

دول مجلس التعاون الخليجي ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة دخل الشركات فيما يتعلق بحصة أرباحها الخاضعة 

للضريبة المنسوبة إىل نسبة الملكية )النظامية أو النفعية( التي يحتفظ بها أشخاص من خارج دول مجلس التعاون الخليجي والزكاة 

عىل الملكية )قانونية أو فائدة( نسبة المملوكة من قبل أشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي.

تخضع للزكاة األسهم المملوكة مباشرة من قبل أشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي أو عبر شركات من دول مجلس التعاون 

أنها غير خاضعة لضريبة  الخليجي( في شركة مقيمة إال  التعاون  )حيث ال يعتبر هيكل المساهمة في غير دول مجلس  الخليجي 

الدخل. كما أن أسهم شركة رأس المال المقيمة المملوكة إما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أشخاص من غير دول مجلس 

التعاون الخليجي تخضع لضريبة دخل الشركات. عند تحديد الملف الضريبي/الزكوي لشركة سعودية مقيمة للضرائب/للزكاة، تطبق 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"( نهج "نظرة شاملة" لتحديد ما إذا كان هيكل المساهمة بشكل 

ا في أي وقت خارج دول مجلس التعاون الخليجي )أي النظر من خالل هيكل الملكية حتى المالك النهائي(.
ً
تصاعدي موجود

ال يخضع األشخاص الطبيعيون من غير دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة والذين ال يمارسون أنشطة تجارية في 

المملكة )عىل النحو المحدد في الفصل ١ - المادة ١ من نظام ضريبة الدخل، والفصل ١ - المادة ١ من أنظمة الزكاة، عىل النحو المحدد 

)حيث ال يتم تطبيق  الزكاة والضريبة والجمارك  لهيئة  الحالية  للممارسات  ا 
ً
المملكة وفق الزكاة في  أو  الدخل  ًا لضريبة  أدناه( حالي

ًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عىل األفراد(. االمتثال/إدارة نظام ضريبة الدخل حالي
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الزكاة

الزكاة هي فرض ديني عىل المسلمين بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية لدفع نسبة مئوية ثابتة من ثروتهم للتخفيف من الفقر. في 

 عىل التعاميم المختلفة 
ً
ا بناء

ً
 عىل مبادئ الشريعة وأيض

ً
 عىل فتاوى مختلفة صادرة عن علماء الدين بناء

ً
الماضي، فرضت الزكاة بناء

للزكاة  التنفيذية  الالئحة  المالية  وزارة  ٢٠١٧، أصدرت  عام  ا من وقت آلخر. في 
ً
والجمارك الحق والضريبة  الزكاة  الصادرة عن هيئة 

بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٨٢ بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه )الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٧م( )"الئحة الزكاة"(. كانت الئحة الزكاة سارية المفعول 

من تاريخ إصدارها وألغت جميع التوجيهات والقرارات والتعليمات والتعاميم السابقة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

ا، في عام ٢٠١٩م، أصدرت وزارة المالية الئحة تنفيذية جديدة للزكاة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٢١٦ بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه )الموافق 
ً
الحق

١٤ مارس ٢٠١٩ م( )"الئحة الزكاة الجديدة"(. دخلت الئحة الزكاة الجديدة حيز النفاذ )واستبدلت نظام الزكاة الحالي الصادر في ٢٠١٧م( 

ا لالئحة الزكاة الجديدة، يتم تقدير الزكاة عىل المواطنين السعوديين/مواطني دول 
ً
للسنوات المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠١٩م. وفق

مجلس التعاون الخليجي أو الكيانات المملوكة للسعوديين/مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الممارسين ألنشطة تجارية في 

المملكة.

تعد القواعد التي تحكم احتساب الزكاة معقدة. حيث تسري قواعد منفصلة عىل حساب الزكاة من قبل المكلفين الذين يمارسون 

أنشطة تمويلية في المملكة )مرخص لهم من قبل البنك المركزي( ومكلفي الزكاة الذين يمارسون أنشطة غير تمويلية في المملكة. 

يغطي قسم " الضرائب " هذا بشكل عام التبعات الزكوية لالستثمار في الصكوك من قبل المستثمرين الذين يمارسون أنشطة غير 

تمويلية في المملكة.

ا لالئحة الزكاة الجديدة، تخضع المنشأة الدائمة لشخص من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة للزكاة )وليس ضريبة 
ً
وفق

دخل الشركات( بشرط استيفاء شرطين عىل األقل من الشروط الثالثة التالية فيما يتعلق باإلدارة المركزية لهذه المؤسسة الدائمة 

)مثل المنصوص عليها في الفصل ١ - المادة ٢ )٤((:

عقد في المملكة السياسات والقرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة أ. 
ُ
عقد بانتظام وحيث ت

ُ
اجتماعات مجلس اإلدارة العادية التي ت

وتسيير أعمال المؤسسة الدائمة.

يتم اتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بوظائف المؤسسة الدائمة مثل قرارات المديرين التنفيذيين والنواب في المملكة.ب. 

تتولد أعمال المؤسسة الدائمة بشكل رئيس )أي ٥٠% أو أكثر من إيراداتها( من المملكة.ج. 

تطبق الزكاة بنسبة ٢.٥%. من "صافي الدخل المعدل" أو "وعاء الزكاة" األعىل بموجب الئحة الزكاة الجديدة، بحيث يتم احتساب زكاة 

"الوعاء الزكوي" بنسبة ٢.٥٧٧٨%. بالنسبة للمكلفين الذين يتبعون السنة الميالدية فترة محاسبتهم. أما في حال تم احتساب الزكاة 
عىل "صافي األرباح المعدلة"، فإن المعدل يظل عند ٢.٥ في المائة.

كما يجب أن يخضع أفراد دول مجلس التعاون الخليجي المقيمون في المملكة ألغراض الضرائب / الزكاة من حيث المبدأ للزكاة 

في المملكة إذا قاموا بأنشطة في المملكة.
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قواعد زكاة خاصة ألنشطة التمويل

صدرت قواعد زكوية خاصة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٢١٥ في ١٤٤٠/٠٧/٠٧هـ )الموافق ١٤ مارس ٢٠١٩م( )حساب الزكاة لشركات 

والتمويلي.  المصرفي  اإليجار  مثل  تمويلية،  أنشطة  يمارسون  الذين  المقيمين  الزكاة  بدفع  المكلفين  تنطبق عىل  التي  التمويل( 

األنشطة المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. تستند قواعد الزكاة هذه إىل الطريقة المنسوبة في حساب الزكاة، من خالل 

احتساب األصول الزكوية ومصادر األموال الخاضعة للزكاة والتي تعتمد عىل ملف االستحقاق المتبقي لجميع األصول وااللتزامات.

ا 
ً
أو الخسارة الصافية للمكلف وفق الربح  ا عىل صافي 

ً
الزكوي اعتماد الوعاء  الحد األدنى والحد األقصى لمبالغ  القواعد عىل  تنص 

لقوائمه المالية:

إذا لم يقم المكلف باإلبالغ عن صافي ربح )٢(إذا أفاد المكلف بصافي ربح )١(

٤ مرات بنسبة ١٠ في المائة. من إجمالي الربح٤ أضعاف صافي الربحالحد األدنى

٨ مرات ١٠%. من إجمالي الربح٨ أضعاف صافي الربحالحد األقصى

 

)١( صافي الربح يعني الربح قبل مخصص الزكاة.

)٢( إذا لم يكن هناك ربح إجمالي، فلن يتم تطبيق الحد األدنى والحد األقصى.

ضريبة االستقطاع

يُطلب من األشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية والمؤسسات الدائمة للكيانات غير المقيمة في المملكة باقتطاع 

الضرائب عىل المدفوعات لغير المقيمين، بما في ذلك المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، إذا كانت هذه المدفوعات من 

ا عىل طبيعة المدفوعات 
ً
مصدر دخل في المملكة، وتختلف معدالت الضريبة المقتطعة من ٥ في المائة إىل ٢٠ في المائة. اعتماد

األساسية. رسوم اإليجار ورسوم التمويل )المشابهة للفائدة( المدفوعة لغير المقيمين تجذب ٥ في المائة كضرائب مقتطعة الضرائب.

ويتم فرض ضريبة االستقطاع عىل المدفوعات مقابل الخدمات وليس عىل السلع. يتم تعريف الخدمات عىل أنها تعني أي عمل 

يتم إجراؤه مقابل تعويض باستثناء شراء وبيع البضائع أو أي ممتلكات أخرى.

لغير  الضريبية  اإلقامة  دولة  بين  وموقعة  مطبقة  ضريبي  ازدواج  معاهدة  ألحكام  ا 
ً
وفق لغى 

ُ
ت أو  االستقطاع  ضريبة  ض 

َّ
تخف كما 

المقيمين والمملكة. وقد يتم تطبيق معاهدات االزدواج الضريبي في المملكة بإحدى طريقتين: )١( آلية استرداد تتطلب من الدافع 

 عىل اللوائح الضريبية المحلية ثم تقديم طلب استرداد إىل هيئة الزكاة والضريبة 
ً
إخضاع الدفعة ذات الصلة لضريبة االستقطاع بناء

 عىل أحكام معاهدات تجنب االزدواج الضريبي ذات الصلة ؛ أو )٢( التطبيق 
ً
ا إىل اإلعفاءات والمزايا المتاحة بناء

ً
والجمارك استناد

المسبق لمعاهدات تجنب االزدواج الضريبي التي تنص عىل إمكانية عدم إخضاع الدافع للدفع ذي الصلة لضريبة االستقطاع في 

المقام األول. تتطلب كلتا اآلليتين من المستفيد / المستلم تقديم مستندات ونماذج معينة إىل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

)مثل، من بين أمور أخرى، نموذج B/Q٧ الصادر عن الهيئة أي شهادة اإلقامة الضريبية(.

وبالتالي، يجب  التمويل،  الربح يشبه نشاط  الصكوك في طبيعة  الصكوك من استثمارهم في  المكتسب من قبل حملة  الدخل 

ا للمادة ٥ )١( من اللوائح الداخلية لنظام ضريبة الدخل. رسوم القرض المدفوعة لغير المقيمين تجتذب ٥ في 
ً
اعتباره رسم قرض وفق

المائة كضريبة استقطاع.
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ضريبة األرباح الرأسمالية 

غير  يشمل  أدناه(  المحدد  النحو  )عىل  للضرائب  الخاضعون  األشخاص  نطاق  فإن  الدخل،  ضريبة  نظام  من  الثانية  للمادة  ا 
ً
وفق

دائمة  منشأة  وبدون  المملكة  في  الناتج عن مصادر  للضريبة  الخاضع  الدخل  ذوي  السعودية من  العربية  المملكة  في  المقيمين 

ألغراض ضريبية في المملكة )بخالف المؤسسات الدائمة ألشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي عىل النحو المحدد في المادة 

الثانية من الئحة الزكاة الجديدة، والتي نوقشت معالجتها في " الزكاة " أعاله(.

عالوة عىل ذلك، حددت الفقرة الثانية من المادة األوىل من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الضريبة المطبقة عىل مثل هذا 

ًا لما يلي: الشخص ليكون خاضع

إذا كان الدخل الناتج منصوًصا عليه بموجب المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل )كما تمت مناقشته في "ضريبة أ. 

العربية  المملكة  في  المقيمين  غير  الصكوك من  حاملي   - الصكوك  لحملة  والزكوية  الضريبية  اآلثار  بعض   -" و  االستقطاع" 

السعودية"(.

ًا عن التخلص من األصول الثابتة والمتداولة، أو من التخلص من األسهم في شركة ب.  ضريبة األرباح الرأسمالية، إذا كان الدخل ناتج

مقيمة بموجب األحكام العامة لنظام ضريبة الدخل.

 عىل ما سبق، إذا كان بيع الصكوك من قبل حملة الصكوك يعتبر مصدر دخل في المملكة، فإن الدخل ذي الصلة )أو مكاسب 
ً
بناء

ا لقواعد حساب ضريبة أرباح رأس المال المنصوص 
ً
رأس المال( سيخضع لنسبة ٢٠ في المائة. ضريبة دخل الشركات في المملكة وفق

عليها في نظام ضريبة الدخل لغير المقيمين.

المكاسب الرأسمالية المحققة من بيع األوراق المالية )مثل الصكوك( المتداولة داخل المملكة أو خارجها معفاة من الضرائب في 

المملكة العربية السعودية إذا تم استيفاء الشروط التالية:

ا أ. 
ً
ا ألنظمة تداول أو يتم التصرف خارج المملكة العربية السعودية، ولكن يتم تداول هذه األوراق المالية أيض

ً
يتم التصرف وفق

في تداول.

لم يحتفظ المستثمر باألوراق المالية قبل تاريخ سريان نظام ضريبة الدخل )أي ٣٠ يوليو ٢٠٠٤م(.ب. 

المكاسب الرأسمالية المحققة من بيع الصكوك من قبل: )أ( حامل صكوك مقيم؛ )ب( حامل صكوك غير مقيم لديه مؤسسة دائمة 

ًا إىل أنشطة المؤسسة الدائمة( ؛ و )ج( المؤسسة الدائمة لحامل الصكوك الذي  لألغراض الضريبية )إذا كان هذا المكسب منسوب

ًا  يكون شخًصا من دول مجلس التعاون الخليجي كما هو محدد في المادة ٢ من لوائح الزكاة الجديدة )إذا كان هذا المكسب منسوب

إىل أنشطة المؤسسة الدائمة( لن يخضع لضريبة األرباح الرأسمالية. ومع ذلك، سيتم تضمين هذه المكاسب في إجمالي الدخل 

لحملة الصكوك هؤالء الخاضعين لضريبة دخل الشركات أو الزكاة في المملكة.

بعض اآلثار الضريبية والزكوية لحملة الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة

ال يخضع حاملو الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في المملكة للضرائب في المملكة العربية السعودية، سواء 

عن طريق االستقطاع أو التقييم المباشر، فيما يتعلق بأي مدفوعات أو مكاسب محققة فيما يتعلق بالصكوك. ومع ذلك، يمكن أن 

يخضع حاملو الصكوك هؤالء للزكاة إذا كانت ملكية الصكوك منسوبة إىل أنشطة أعمالهم. ال يأخذ هذا الملخص في االعتبار إىل أي 

مدى يكون حملة الصكوك عرضة للزكاة نتيجة حصولهم عىل الصكوك أو حيازتها أو التخلص منها. 
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في  األجل  طويلة  االستثمارات  فإن  المملكة،  في  هذه  األساسية  اإلصدار  نشرة  تاريخ  من  ًا  اعتبار السارية  الزكاة  أنظمة  بموجب 

المقيمين  الصكوك  لحملة  الخصم  من  استثناء  يوجد  للمستثمر.  الزكوي  الوعاء  صافي  حساب  في  للخصم  قابلة  غير  الصكوك 

المشمولين بالقرار الوزاري رقم ٢٢١٥ بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧هـ )الموافق ١٤ مارس ٢٠١٩ م( )حساب الزكاة لشركات التمويل( حيث يمكن 

لحاملي الصكوك المطالبة بخصم الصكوك طويلة األجل عىل أنها ليست من األصول التي تنطبق عليها الزكاة.

الشخص الطبيعي الذي لديه إقامة دائمة في المملكة

يتعلق  المباشر، فيما  التقدير  أو  للزكاة والضرائب، سواء عن طريق االستقطاع  المملكة  المقيم في  الطبيعي  الشخص  ال يخضع 

نسب إىل أي 
ُ
بالمدفوعات في طبيعة األرباح أو المكاسب المحققة فيما يتعلق بالصكوك، شريطة أن تكون ملكية الصكوك ال ت

أنشطة تجارية يقوم بها الشخص الطبيعي. إذا كان هذا الدخل مرتبطًا بالنشاط التجاري لحملة الصكوك في المملكة، فستخضع هذه 

المبالغ بشكل عام للزكاة في المملكة.

كيان قانوني مؤسس بموجب قانون دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة، وله مؤسسة دائمة في المملكة

سيخضع الكيان القانوني من دولة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها مؤسسة دائمة في المملكة )أي فرع لكيان قانوني 

في دول مجلس التعاون الخليجي( لضريبة الشركات في المملكة العربية السعودية عىل دخل المؤسسة الدائمة، بما في ذلك أي 

دخل من الصكوك، والتي يمكن إسنادها إىل مؤسسة دائمة. جميع المدفوعات في طبيعة الربح )باستثناء األرباح الرأسمالية الناشئة 

ا من إجمالي دخل حامل الصكوك هذا، 
ً
عن التخلص من األوراق المالية المتداولة في تداول( فيما يتعلق بالصكوك ستكون جزء

ًا إىل المؤسسة الدائمة. سيخضع الدخل اإلجمالي، ناقًصا التكاليف القابلة للخصم وبعض التعديالت األخرى،  إذا كان السداد منسوب

لضريبة الدخل بالمعدل الحالي البالغ ٢٠ في المائة.

ًا لألرباح وسيخضع لنسبة ٥ في  وعليه، فإن أي تحويل ألرباح ما بعد الضريبة إىل المكتب الرئيس للمؤسسة الدائمة سيعتبر توزيع

المائة إضافية ضريبة استقطاع.

حملة الصكوك من غير دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة

سيخضع حاملو الصكوك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي )باستثناء األشخاص الطبيعيين( المقيمين في المملكة، 

كما هو محدد في المادة الثالثة من الئحة ضريبة الدخل، لضريبة الشركات.

جميع المدفوعات في طبيعة الربح )باستثناء األرباح الرأسمالية الناشئة عن التخلص من األوراق المالية المتداولة في تداول( فيما 

ا من إجمالي دخل حامل الصكوك. سيخضع الدخل اإلجمالي، ناقص التكاليف القابلة للخصم وبعض 
ً
يتعلق بالصكوك ستكون جزء

التعديالت األخرى، لضريبة الشركات بالمعدل الحالي البالغ ٢٠ في المائة.

المملكة والذين ال  الخليجي والمقيمين في  التعاون  الطبيعيين من خارج دول مجلس  الصكوك من األشخاص  ال يخضع حاملو 

ًا لضريبة الدخل  يمارسون أنشطة تجارية في المملكة )كما هو محدد في الفصل األول – المادة األوىل من نظام ضريبة الدخل( حالي

ا للممارسات 
ً
في المملكة العربية السعودية عىل أي مدفوعات فائدة المستلمة أو المكاسب المحققة فيما يتعلق بالصكوك، وفق

ًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة  الحالية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )حيث ال يتم تطبيق االمتثال/إدارة نظام ضريبة الدخل حالي

والجمارك عىل األفراد(.
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حملة الصكوك من غير المقيمين في المملكة

كان حملة  )سواء  المملكة  المقيمين في  قانونية، غير  كيانات  أو  كانوا أشخاًصا طبيعيين  الصكوك، سواء  أن يخضع حملة  يجب 

الصكوك هؤالء مواطنين سعوديين أو غير سعوديين، بما في ذلك حملة الصكوك المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي( 

لضريبة االستقطاع في المملكة العربية السعودية عىل أي مدفوعات مستلمة من قبلهم من المُصدر، فيما يتعلق بالصكوك، عىل 

أساس أن هذه المدفوعات مستلمة، بشكل أولي، من كيان سعودي مقيم تأسس في المملكة.

قد يتم تطبيق معاهدات االزدواج الضريبي في المملكة بإحدى طريقتين: )١( آلية استرداد تتطلب من الدافع إخضاع الدفعة ذات 

الصلة لضريبة االستقطاع وبعدها يمكن تقديم طلب استرداد ضريبة االستقطاع إىل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ أو )٢( تطبيق 

معاهدات االزدواج الضريبي التي تنص عىل إمكانية عدم إخضاع الدافع للدفع ذي الصلة لضريبة االستقطاع. تتطلب كال اآلليتين 

من المستفيد تقديم مستندات ونماذج معينة إىل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )مثل شهادة اإلقامة الضريبية(.

ًا ألن دفع األرباح )إن وجدت( عىل الصكوك سيتم من خالل مسؤول الدفع )كما هو محدد في الشروط(، قد يكون  لإليضاح، نظر

بعض حملة الصكوك )مع مراعاة المشورة الضريبية المطلوبة لحاالت محددة وفي السلطات القضائية ذات الصلة من قبل حملة 

الصكوك( غير قادرين عىل اإلثبات للسلطات الضريبية المحلية أن ضريبة االستقطاع قد تم تطبيقها عىل مدفوعات الفائدة، وبالتالي 

قد ال تكون قادرة عىل االستفادة من أي إعفاء من اتفاقية ضرائب مزدوجة مطبقة أو ائتمان للضريبة المقتطعة.

ا لشروط الصكوك، إىل الحد الذي يتم فيه خصم أي ضريبة استقطاع، يكون المصدر ملزمًا بشكل 
ً
عىل الرغم مما ورد أعاله، ووفق

عام بدفع هذه المبالغ اإلضافية التي ستؤدي إىل استالم حملة الصكوك، بعد هذا االستقطاع أو الخصم، للمبالغ التي كان سيتم 

استالمها من قبلهم في حال لم يكن هناك حاجة إىل اقتطاع أو الخصم. سيخضع حملة الصكوك الغير مقيمين ولديهم منشأة دائمة 

في المملكة )عىل النحو المحدد في المادة الرابعة من الئحة ضريبة الدخل( لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية عىل دخل 

ا للفقرة السادسة من المادة 
ً
المؤسسة الدائمة، بما في ذلك الدخل من الصكوك المنسوب إىل مؤسسة دائمة. عالوة عىل ذلك، وفق

الثالثة والستون من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، ستخضع المنشأة الدائمة لضريبة االستقطاع بمعدل ٥ في المائة عىل 

تحويل األرباح بعد الضريبة / األرباح المقدرة إىل مركزها الرئيسي.

عام

ال يخضع األشخاص الطبيعيون الذين كانوا حاملي للصكوك وقت وفاتهم لضرائب الميراث أو غيرها من الضرائب ذات الطبيعة 

ا في األصل ألغراض ضريبية.
ً
المماثلة في المملكة، عىل الرغم من أن التوزيع عىل الميراث يعتبر تصرف

 في المملكة فقط بسبب امتالك أي صكوك.
ً
لن يتم اعتبار حملة الصكوك مقيمين أو مؤسسين أو يزاولون أعماال

ألغراض هذا الملخص:

" الفقرة السادسة من المادة الثالثة والستون من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل" هي كما يلي:

" أرباح األسهم" تعني أي توزيع من قبل شركة مقيمة لمساهم غير مقيم، وأي أرباح يتم تحويلها من قبل منشأة دائمة إىل أطراف 
ذات صلة؛ يجب مراعاة ما يلي:

أرباح األسهم من الشركات العاملة في استثمار الغاز الطبيعي والنفط والمحروقات ال تخضع لضريبة االستقطاع. 	

تعتبر التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بمثابة أرباح نقدية للمدفوعات التي تزيد عن رأس المال المدفوع. 	

ال يؤدي إخضاع الشركة الموزعة لضريبة الدخل إىل استبعاد فرض ضريبة االستقطاع عىل أرباحها ". 	
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"شخص من دول مجلس التعاون الخليجي" يعني: )أ( مواطن من أي من الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
)أي المملكة، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت( ؛ و )ب( أي كيان قانوني مملوك 
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشاؤه بموجب قوانين دول مجلس التعاون الخليجي مع عدم وجود كيان غير خليجي 

في سلسلة الملكية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والكيان القانوني.

“الئحة ضريبة الدخل" تعني نظام ضريبة الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١ بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ )الموافق ٦ مارس 
٢٠٠٤م(.

ا دائمًا لنشاط غير المقيم حيث تمارس النشاط إما 
ً
"المنشأة الدائمة" المؤسسة الدائمة لغير المقيم في المملكة والتي تمثل مكان

ا األنشطة التي يقوم بها غير المقيم من خالل وكيل تابع )وكيل تابع له المعنى المحدد في الئحة ضريبة 
ً
ًا؛ وهذا يشمل أيض ًا أو جزئي كلي

الدخل(. يعتبر غير المقيم الذي يقوم بنشاط في المملكة من خالل فرع مرخص )كما هو محدد في المادة ٤ )ب( ٤ من الئحة ضريبة 

الدخل( لديه منشأة دائمة في المملكة.

"األشخاص الخاضعون للضرائب" عىل النحو المحدد في المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل، هم:

غير سعوديين، وكذلك أ.  غير مباشر من قبل شركاء  أو  المملوكة بشكل مباشر  باألسهم  يتعلق  فيما  رأس مال مقيمة  شركة 

األسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل األشخاص العاملين في إنتاج النفط والهيدروكربونات. استبعاد األسهم 

المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل األشخاص العاملين في إنتاج النفط والكربونات المائية في شركات رأس المال 

المقيمة المدرجة في أسواق رأس المال السعودية واألسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هذه الشركات في 

شركات رأس المال.

شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس أنشطة تجارية في المملكة.ب. 

غير المقيم الذي يزاول أنشطة تجارية في المملكة من خالل مؤسسة دائمة.ج. 

غير مقيم لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر داخل المملكة.د. 

شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.ه. 

شخص يعمل في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية.و. 

الشخص "مقيم" في المملكة )كما هو محدد في المادة الثالثة من نظام ضريبة الدخل( عىل النحو التالي:

 في المملكة لمدة سنة ضريبية إذا استوفى أحد الشرطين التاليين:أ. 
ً
يعتبر الشخص الطبيعي مقيما

ًا في المملكة لفترة، في مجموعها، ال تقل عن ٣٠ يومًا خالل السنة . ١ أن يكون لديه مكان إقامة دائم في المملكة ويقيم فعلي

الضريبية.

ًا في المملكة لمدة ال تقل عن ١٨٣ يومًا في السنة الضريبية.. ٢ أن يكون مقيمًا فعلي

ألغراض هذه الفقرة، تعتبر اإلقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة طوال اليوم، باستثناء حالة الشخص العابر بين نقطتين خارج 

المملكة.

ب.    تعتبر الشركة مقيمة في المملكة خالل السنة الضريبية إذا استوفت أحد الشروط التالية:

ا ألنظمة الشركات.. ١
ً
تم تشكيلها وفق

تقع إدارتها المركزية في المملكة.. ٢
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االكتتاب والبيع

اتفاقية البرنامج

أبرم المتعامل )المتعاملين( اتفاقية برنامج مؤرخة ٢٠٢٢/١٠/٢٠م )كما قد يتم تعديلها أو استكمالها أو استبدالها، "اتفاقية البرنامج"( 

 عليه، وافق المصدر مع المتعامل )المتعاملين( عىل األساس الذي يمكن أن يوافق عليه المتعامل )المتعاملين( 
ً
مع المُصدر. وبناء

المسائل  تلك  يمتد إىل  القبيل سوف  اتفاق من هذا  أي  البرنامج.  من وقت آلخر عىل شراء أشخاص لصكوك صادرة بموجب 

المنصوص عليها في " شروط وأحكام الصكوك ". يجوز للمُصدر أن يدفع لكل متعامل ذي صلة عمولة عىل النحو المتفق عليه بين 

المُصدر والمتعامل فيما يتعلق بالصكوك التي طرحها.

وافق المصدر عىل تعويض المتعامل )المتعاملين( عن بعض االلتزامات المتعلقة بطرح وبيع الصكوك. كما تخول اتفاقية البرنامج 

المتعاملين إنهاء أي اتفاقية يبرمونها لطرح الصكوك في ظروف معينة قبل أن يتم الدفع مقابل هذه الصكوك للمُصدر.

تقديم الطلب من قبل المستثمرين المحتملين

سيتم إخطار المستثمرين المحتملين بفترة الطرح لكل شريحة وسيتم تحديدها في الشروط النهائية المطبقة )فيما يتعلق بكل 

شريحة، "فترة الطرح"(. كما سيكون تاريخ اإلصدار لكل شريحة صكوك هو التاريخ الذي يتم إخطاره من قبل المُصدر والمتعامل 

النهائية المطبقة  )المتعاملين( المعنيين للمستثمرين المحتملين بعد نهاية فترة الطرح ذات الصلة ويجب تحديده في الشروط 
خالل فترة الطرح، يجوز للمتعامل )المتعاملين( المعني أن يطلب إبداء االهتمام من المستثمرين المحتملين للحصول عىل صكوك 

السلسلة ذات الصلة، وخالل هذه الفترة يجب عىل المُصدر والمتعامل )المتعاملين( المعنيين التشاور واالتفاق عىل معدل الربح، 

الهامش و / أو معدل التوزيع الدوري األولي، حسب مقتضى الحال.

سيُطلب من األشخاص الراغبين في شراء صكوك من السلسلة ذات الصلة تقديم نموذج مكتمل كما ينبغي )“نموذج طلب شراء 

المستثمر”( إىل المتعامل )المتعاملين( المعنيين، وفيما يتعلق بالمستثمرين األفراد، إىل الجهات المستلمة )“الجهات المستلمة”(، 

قبل نهاية فترة الطرح وسداد قيمة هذه الصكوك من السلسلة حسب التعليمات الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر. وستكون 

نماذج طلب شراء المستثمر متاحة من قبل المتعامل )المتعاملين( المعنيين، أو من قبل الجهات المستلمة، حسب الحالة، فيما 

يتعلق السلسلة ذات الصلة. ولن يتم قبول طلبات شراء صكوك بأقل من الفئة المحددة.

كما سيُطلب من األشخاص الراغبين في شراء الصكوك التصريح بأنهم قد قرأوا وفهموا نشرة اإلصدار األساسية هذه )بما في ذلك 

األقسام المعنونة "عوامل المخاطرة" و "شروط وأحكام الصكوك"( وشروط وأحكام نموذج طلب شراء المستثمر والموافقة عليهم 

ا التصريح بأن جميع المعلومات الواردة في 
ً
 عليه طرح الصكوك. وسيُطلب منهم أيض

ً
بالكامل والموافقة عىل األساس الذي تم بناء

نموذج طلب شراء المستثمر حقيقية وصحيحة.

نهاية فترة  إجراؤه بعد  المعنيين وسيتم  )المتعاملين(  المصدر والمتعامل  لتقدير  ا 
ً
وسيكون تخصيص الصكوك لكل شريحة وفق

الطرح. بمجرد االنتهاء من تخصيص هذه الشريحة من الصكوك، سيتأكد المصدر من إبالغ المستثمرين بمعدل الربح و / أو الهامش 

و / أو معدل التوزيع الدوري األولي، حسب الحالة، والقيمة االسمية اإلجمالية، إىل جانب صافي العائدات اإلجمالي المتوقع لصكوك 
هذه الشريحة.

يجب عىل جميع المستثمرين المحتملين قراءة الشروط بعناية قبل استكمال طلب شراء الصكوك ذلك أن تنفيذ نموذج طلب 

 وموافقة عىل الشروط.
ً
شراء المستثمر يشكل قبوال
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طريقة التخصيص لكل سلسلة من الصكوك

وأساس  االكتتاب  أموال  ودفع  المستثمر  طلب  نماذج  طلبات  لتقديم  النهائية  والمواعيد  الصلة  ذات  االكتتاب  فترات  ستكون 

الوحيد  الترتيب  المُصدر ومدير  لتقدير  ا 
ً
الطرح"( وفق )"عملية  الصكوك  النهائية لكل سلسلة من  التخصيص  التخصيص وعملية 

والمتعامل )المتعاملين(. ودون اإلخالل بما سبق ذكره، سيسعى المُصدر ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل )المتعاملين( أثناء عملية 

الطرح، إىل ضمان أن: )١( تبدأ فترة االكتتاب وتمتد لمدة تصل إىل ٣٠ يومًا، )٢( يتم تخصيص صكوك السلسلة ذات الصلة في 

غضون فترة ١٥ يومًا من تاريخ إغالق فترة االكتتاب، )٣( يتم إعادة أموال االكتتاب الفائضة، إن وجدت، أو أموال االكتتاب، حسب 

الحالة، في موعد ال يتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ تحديد التخصيص من قبل المُصدر ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل )المتعاملين(. 

تداول  موقع  المُصدر عىل  عن  الصادر  اإلعالن  في  الصكوك  من  بكل سلسلة  يتعلق  فيما  الطرح  عملية  تفاصيل  تحديد  وسيتم 

اإللكتروني وفي نموذج طلب المستثمر. وسيتم تسجيل الصكوك من كل سلسلة عند استيفاء المُصدر لجميع المتطلبات النظامية 

ذات الصلة وكما هو محدد في اتفاقية السجل.

المملكة العربية السعودية

سيقدم  أنه  عىل  والموافقة  بالتمثيل  البرنامج  بموجب  معين  آخر  متعامل  وكل  يمثله  متعامل  وكل  الوحيد  الترتيب  مدير  يقوم 

ا ألي أنظمة أو لوائح سارية في المملكة تحكم إصدار وعرض وبيع األوراق المالية.
ً
الصكوك في المملكة فقط وفق

عام

يقوم مدير الترتيب الوحيد وكل متعامل بتمثيله وكل متعامل آخر تم تعيينه بموجب البرنامج بالموافقة عىل أنه )عىل حد علمه 

واعتقاده( سيمتثل لجميع أنظمة ولوائح وتوجيهات األوراق المالية المعمول بها سارية المفعول في أي والية قضائية تقوم فيها 

بشراء أو عرض أو بيع أو تسليم أي صكوك أو امتالك أو توزيع نشرة اإلصدار األساسية هذه.

ا ألي تسجيل 
ً
ال يقر أي من المُصدر والمتعاملين ووكيل حملة الصكوك أنه يجوز بيع الصكوك في أي وقت بشكل قانوني وفق

ا ألي إعفاء متاح بموجبها، أو يتحمل أي مسؤولية لتسهيل أي مثل هذا 
ً
معمول به أو متطلبات أخرى في أي والية قضائية، أو وفق

البيع. يجب عىل األشخاص الذين قد تكون نشرة اإلصدار األساسية هذه أو أي صكوك في حوزتهم إطالع أنفسهم ومالحظة أي قيود 

سارية عىل توزيع نشرة اإلصدار األساسية هذه وطرح الصكوك وبيعها.

التحويالت والمدفوعات

االحتفاظ  إما  المستثمرين  عىل  ويجب  التسجيل.  اتفاقية  ألحكام  ا 
ً
وفق بالصكوك  يتعلق  فيما  بالسجل  السجل  أمين  سيحتفظ 

بحساب مباشرة مع أمين السجل أو من خالل أمين الحفظ أو أي وسيط آخر من أجل حيازة الصكوك. كما يجب أن تتم جميع 

ا للشرط ٣ )تحويالت الصكوك(.
ً
التحويالت وفق

ا للشرط ٩ )المدفوعات(، سيتم دفع جميع المدفوعات بموجب الصكوك إىل الحسابات المقومة بالريال 
ً
باإلضافة إىل ذلك، ووفق

ا لذلك، سيحتاج المستثمرون إىل 
ً
السعودي في المملكة كما سيتم إخطار أمين السجل ومسؤول الدفع بها من وقت آلخر. وفق

مع  التشاور  المستثمرين  ويتعين عىل  الحساب.  هذا  مثل  الصكوك في  بموجب  المدفوعات  المناسبة الستالم  الترتيبات  اتخاذ 

مستشاريهم فيما يتعلق بمتطلبات إنشاء الحسابات المشار إليها أعاله ويجب عليهم اتخاذ أي إجراء ضروري فيما يتعلق بفتح هذا 

ة الصكوك، ومسؤول الدفع، ومدير الترتيب الوحيد والمتعاملين 
َ
الحساب بأنفسهم. حيث ال يتحمل أي من المُصدر، ووكيل حَمَل

أي مسؤولية عن ضمان امتثال المستثمرين للعملية واللوائح والمتطلبات الصحيحة فيما يتعلق بفتح هذه الحسابات من أجل 

االحتفاظ بالصكوك واستالم المدفوعات وال يقبل أي منهم أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة ألي 

إجراء أو عدم فعل فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه الحسابات.
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مدير الترتيب الوحيد والمتعاملين الذين يتعاملون مع المُصدر

شارك مدير الترتيب الوحيد والمتعاملين وكل من الشركات التابعة لهم، ويمكن أن يشاركوا في المستقبل، في الخدمات المصرفية 

االستثمارية و / أو المعامالت المصرفية التجارية، وقد يؤدون خدمات إىل المُصدر والشركات التابعة له في سياق األعمال المعتاد 

والتي قد يتلقون رسومًا عليها.

العادي ألنشطتها  السياق  لهم -في  التابعة  الشركات  والمتعاملين وكل من  الوحيد  الترتيب  يقوم مدير  الخصوص، قد  عىل وجه 

التجارية بإجراء أو االحتفاظ بمجموعة واسعة من االستثمارات والتداول النشط في أوراق دين مالية وأوراق مالية تمثل حقوق 

الملكية )أو األوراق المالية المشتقة ذات الصلة( واألدوات المالية )بما في ذلك التمويالت المصرفية( لحسابهم الخاص ولحسابات 

عمالئهم. قد تشتمل أنشطة االستثمار واألوراق المالية عىل أوراق مالية و/أو أدوات خاصة بالمُصدر والشركات التابعة له )بما في 

ذلك الصكوك(. ويقوم مدير الترتيب الوحيد والمتعاملين وكل من الشركات التابعة لهم التي لها عالقة تمويل مع المُصدر والشركات 

المخاطر  إدارة  يتوافق مع سياسات  بما  له  التابعة  والشركات  للمُصدر  االئتماني  تعرضهم  بالتحوط من  روتيني  له بشكل  التابعة 

المعتادة. عادة، يقوم مدير الترتيب الوحيد والمتعاملين وكل من الشركات التابعة لهم بالتحوط من هذا التعرض من خالل الدخول 

في معامالت تتكون إما من شراء عقود مبادلة مخاطر االئتمان أو إنشاء مراكز قصيرة في األوراق المالية، بما في ذلك الصكوك 

ا لمدير الترتيب 
ً
المحتملة. كما قد تؤثر مثل هذه المراكز القصيرة بشكل سلبي عىل أسعار التداول المستقبلية للصكوك. ويجوز أيض

الوحيد والمتعاملين وكل من الشركات التابعة لهم تقديم توصيات استثمارية و/أو نشر أو التعبير عن وجهات نظر بحثية مستقلة 

/ أو مراكز  العمالء بالحصول عليها لفترة طويلة و  المالية وقد يحتفظون أو يوصون  أو األدوات  المالية  فيما يتعلق بهذه األوراق 

قصيرة في مثل هذه األوراق المالية واألدوات.

فيما يتعلق بأي طرح للصكوك، يجوز لمدير الترتيب الوحيد والمتعاملين وكل من الشركات التابعة لهم أن يعملوا كمستثمرين 

مثل  لنفسه. حساب  البيع  أو  الشراء  أو  االحتفاظ  له  يجوز  الصفة  وبهذه  الصكوك،  طرح  من  االستفادة  ويمكنه  الخاص  لحسابه 

من  غيرها  أو  المالية  األوراق  هذه  بيع  تعرض  وقد  الصلة  ذات  االستثمارات  أو  بالمُصدر  خاصة  مالية  أوراق  وأية  الصكوك  هذه 

ا ألي 
ً
االستثمارات بخالف ما يتعلق بالعرض. ال يعتزم هؤالء األشخاص اإلفصاح عن مدى أي استثمار أو معامالت بخالف ذلك وفق

التزام قانوني أو تنظيمي للقيام بذلك.
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المعلومات القانونية والعامة

الدعاوى والمطالبات القضائية

إن المصدر والمجموعة طرف في عدد من القضايا والمنازعات التي تدخل ضمن أعمالهم االعتيادية، والتي تشمل قضايا تتعلق 

بتحصيل الديون. ويؤكد المصدر والمجموعة بأنهم ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها 

 في أعمال المجموعة أو وضعهم المالي. 
ً
جوهريا

الموافقة عىل الصكوك

بموجب قرار من مجلس إدارة المُصدر بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩هـ )الموافق ٢٠٢٢/٩/٥م تمت الموافقة عىل إنشاء البرنامج وإنشاء وإصدار 

الصكوك ودخول المُصدر في مستندات الصفقة. 

وقد وافقت الهيئة عىل تسجيل وطرح الصكوك في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ )الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م(.

وتم منح المُصدر موافقة مشروطة من تداول فيما يتعلق بإدراج الصكوك في تداول في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ )الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م(.

)الموافق  ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه  بتاريخ  بموجبه  الصكوك  وإصدار  البرنامج  إنشاء  عىل  المركزي  البنك  موافقة  عىل  المُصدر  حصل  كما 

٢٠٢٢/٠٩/٢٥م(.

إفادات الخبراء

إن مراجعي حسابات المصدر هما كي بي إم جي وارنست ويونغ. وقد أعدت القوائم المالية السنوية من كل من كى بي إم جي 

وفق  وذلك  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمدة  الدولية  المراجعة  لمعايير  ا 
ً
وفق وذلك  تحفظات،  أي  بدون  ويونغ  وارنست 

تقريريهما للحسابات المضمنان في نشرة اإلصدار الرئيسية عن طريق اإلحالة.

قدم كل من كي بي إم جي وارنست ويونغ عىل حدة موافقتهما الكتابية عىل تضمين تقرير المحاسب القانوني الخاص بكل منهم 

في نشرة اإلصدار األساسية والمرفقة بالبيانات المالية ذات الصلة ولم يسحبا هذه الموافقة.

الهيئة السعودية للمراجعين  )شركة مهنية محدودة( وكي بي إم جي مؤسسة جهات مرخصة من قبل  إن كل من ارنست ويونغ 

والمحاسبين، الجهة المهنية المشرفة عىل شركات المراجعة في المملكة، إلجراء عمليات مراجعة مستقلة للشركات في المملكة.

كما في تاريخ نشرة اإلصدار األساسية هذه، قدم المستشارون الموضحة أسمائهم في الصفحات )ك( لـ )ن( موافقتهم الخطية 

عىل نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وبياناتهم في نشرة اإلصدار األساسية هذه ولم يتم سحب هذه الموافقة. وال تحتوي نشرة 

اإلصدار األساسية عىل إفادة من أي خبير.

ضمانات

لن يقدم المصرف أي ضمانات أو تعهدات أو التزامات أخرى مماثلة فيما يتعلق بالصكوك.
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اإلقرارات 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي، فيما يتعلق بكل سلسلة من الصكوك الصادرة بموجب البرنامج:

لن يخالف كل إصدار األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.أ. 

ا فيها ب. 
ً
 كل إصدار بأي من العقود الجوهرية أو االتفاقيات الجوهرية التي يكون المصدر طرف

ّ
لن يخل

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمصدر في نشرة اإلصدار األساسية.ج. 

 لم يُعلن إفالس أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة د. 

المصدر.

اإلدارة ه.  أعضاء مجلس  أو  اإلدارة  أعضاء مجلس  أي من  كان  لشركة  السابقة  الخمس  السنوات  إعسار في  أي  يكن هناك  لم 

ا فيها في منصب إداري أو إشرافي.
ً
المقترحين أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المصدر معين

عالوة عىل ذلك، فإن أعضاء مجلس إدارة المصدر يقرون باآلتي:

 

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر أو أي شركة تابعة له خالل أ. 

السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو الشركات التابعة له خالل السنوات المالية الثالث ب. 

القانوني حتى  المحاسب  تقرير  التي يشملها  الفترة  إىل  إضافة  المالية  األوراق  التسجيل وطرح  تقديم طلب  لتاريخ  السابقة 

اعتماد نشرة اإلصدار األساسية.

بخالف ما هو مذكور في الصفحة )١٢٦( من نشرة اإلصدار األساسية هذه، ليس ألعضاء مجلس إدارة المصدر أو ألي من أقاربهم ج. 

أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر أو في أي من شركاته التابعة.

التعهدات الخاصة باالكتتاب

من خالل استكمال نموذج طلب شراء المستثمر، فإن المكتتب:

يوافق عىل االكتتاب في صكوك المُصدر بالرقم المحدد في نموذج طلب شراء المستثمر.. ١

يقر بأنه قد قرأ نشرة اإلصدار األساسية وفهم جميع محتوياتها.. ٢

المستثمر . ٣ المذكورة في نشرة اإلصدار األساسية ونموذج طلب شراء  الصكوك  تعليمات وشروط وأحكام  يوافق عىل جميع 

والشروط النهائية المطبقة.

ا لنموذج طلب شراء المستثمر وتعليمات وشروط . ٤
ً
يقبل عدد الصكوك المخصصة له )إىل أقصى حد للمبلغ المكتتب به( وفق

االكتتاب األخرى المذكورة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة اإلصدار األساسية.
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يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب شراء المستثمر بعد تقديمه إىل مدير الترتيب الوحيد أو أي من المتعاملين.. ٥

اإلصدار . ٦ نشرة  نتيجة الحتواء  مباشر  بشكل  ينجم  أي ضرر  عليه عن  والرجوع  المُصدر  بمطالبة  التنازل عن حقه  بعدم  يتعهد 

األساسية عىل معلومات جوهرية غير الصحيحة أو غير كاملة، أو بسبب عدم اإلفصاح عن أي معلومات جوهرية كان ينبغي أن 

ا من نشرة اإلصدار األساسية ويمكن أن تؤثر عىل قراره بشراء الصكوك.
ً
تكون جزء

الرخص والشهادات

يبين الجدول أدناه التراخيص والشهادات التشغيلية الجوهرية من الجهات المختصة التي حصلت عليها المجموعة:

تاريخ االنتهاء الهدف تاريخ اإلصدار رقم الرخصة الجهة المصدرة الشركة #

١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ 

)الموافق 
٢٠٢٣/١٢/٣١م(

١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ )الموافق 

٢٠١٨/١٢/٣١م(
أنشطة التمويل ٥٥/أ ش/٢٠٢٠٠٤

البنك المركزي 

السعودي

شركة إمكان 

للتمويل
١

ال ينطبق
١٤٢٩/٠٣/١٠هـ )الموافق 

٢٠٠٨/٠٣/١٨م(

القيام بأنشطة 

األوراق المالية التالية: 

التعامل واإلدارة 

والترتيب وتقديم 

المشورة والحفظ

٣٧-٨٦٠٧٠
هيئة السوق 

المالية

شركة الراجحي 

المالية
٢

ال ينطبق
١٣٨٦/١١/١٣هـ )الموافق 

١٩٦٧/٠٢/٢٣م(
أنشطة مصرفية

القرار الوزاري رقم 

م/٥
البنك المركزي 

السعودي

شركة الراجحي 

المصرفية 

لالستثمار

٣

ال ينطبق
١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ )الموافق 

٢٠١٤/٠٢/٢٧م(

أنشطة التمويل 

العقاري والتأجير 

التمويلي

١٣/ع أ ك/٣٠٤١٠٢
البنك المركزي 

السعودي

شركة الراجحي 

المصرفية 

لالستثمار

٤

ال ينطبق
١٤٢٦/١١/٢٠هـ )الموافق 

٢٠٠٥/١٢/٢٢م(
شهادة التأسيس ٧١٩٠٥٧

لجنة الشركات 

الماليزية

شركة الراجحي 

المصرفية 

لالستثمار )ماليزيا(

٥

ال ينطبق
١٤٢٧/٠٦/٢٣هـ )الموافق 

٢٠٠٦/٠٧/١٩م(
أنشطة المصرفية 

اإلسالمية
ال ينطبق

وزارة المالية 

الماليزية

شركة الراجحي 

المصرفية 

لالستثمار )ماليزيا(

٦

١٤٤٥/١١/٢٦هـ

)الموافق 
٢٠٢٤/٠٦/٠٣م(

١٤٣٠/١١/٢٩هـ )الموافق 

٢٠٠٩/١١/١٧م(
وجُددت في تاريخ 

١٤٤٢/١١/١٠هـ )الموافق 
٢٠٢١/٠٦/٢٠م(

أنشطة التأمين ت م ن/٢٠٠٩١١/٢٢
البنك المركزي 

السعودي

شركة الراجحي 

للتأمين التعاوني
٧
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 ملخص األصول العقارية 

ا من األصول العقارية، ويوضح الجدول أدناه أعىل ٢٠ أصل عقاري مملوك للبنك من حيث القيمة الدفترية:
ً
يمتلك المصرف عدد

القيمة الدفترية
المساحة
)متر مربع( الموقع تاريخ الصك رقم الصك #

١٥٠.٥٨٩.٧٢٩ ٤٩٨٠٠ الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٣٨/٠٦/١٤هـ ٣١٠١١٩٠٣٤٩٤٦ ١

١٥٠.٥٨٩.٧٢٩ ٤٠,٤٧٧,٥ الرياض، المملكة العربية السعودية  ١٤٣٨/٠٣/٥هـ ٣١٠١٢٣٠٢٩٨٧٩ ٢

١٥٠.٥٨٩.٧٢٩ ٤٠,٤٧٧,٥ الرياض، المملكة العربية السعودية  ١٤٣٨/٠٣/٥هـ  ٦١٠١٢٤٠٣٣٧١٩ ٣

٥١.٥٩٧.٠٠٠ ٢٤٥٧ جدة، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/١٢/١٨ هـ ٥٢٠٢١٩٠٢٤٣٨٢ ٤

٣٩.٠٠٠.٠٠٠ ٥٠٠٠ الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/١١/٢٠ هـ ٩١٠٨١٩٠٠٠٨٧٨ ٥

٣٢,٢٨٧,٨١٥ ٤٣٩٢,٩ جدة، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/١١/٢٨هـ ٣١٠٨٠٣٠٠٢٢١٤ ٦

٣٠,٧٣٢,٥٩٤
٣٣,٩٥٦,٧٥

الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/١١/٢٠هـ ٤١٠١٠٦٠٦٢٦٣١ ٧

٢٨,٢٦٢,٠٠٠ ٢٦٠٠ الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/١١/٢٨هـ ٣١٠٨٠٧٠٠١٥٠٩ ٨

٢٠,٠٤٢,٨٠٧ ٢٧٤٥,٥٩ جدة، المملكة العربية السعودية ١٤٣٩/١١/١٠هـ ٩٢٠٢٢٣٠١٩١٤٢ ٩

١٩,٥٥١,٧٧٤ ٣٣١٣,٨٦ الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ ٣١٠١١٤٠٤٤٦٥٣ ١٠

١٩.٢٣٦.٠٠٠ ٢٨٠٠,٢ الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ ٣١٠١١٣٠٧٩٠١٤ ١١

١٨,٨٦٥,٧١٥ ٦٧٠٠ الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٣٩/٠١/٢٢هـ ٣١٠١٠٣٠٣٧٤٢٤ ١٢

١٦,١٠٤,١١٥ ٣٣٩٥,٩٢ الطائف، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/١١/١١هـ ٣١٠٨١٩٠٠٠٨١٥

٣١٠٨١٩٠٠٠٨١٦
١٣

١٥,٤٥٣,٠١٥ ٥٥٨١,٤٤ الخبر، المملكة العربية السعودية ١٤٣٩/٠٩/٢٢هـ ٥٣٠٢٠٣٠٠٧٧٨٠ ١٤

١٥,٣٧٥,٠٠٠ ٣٠٠٠ الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٣٣/١٠/١٥هـ ٤١٠١١٨٠٢١٧١٠ ١٥

١٥,٢٣٣,٩١١ ٧٨١٣,٢٥ المنطقة الغربية، المملكة العربية السعودية ١٤١٢/٠٥/١٢هـ ٤٣٥٧ ١٦

١٥,٠٥٦,٣٥٣ ٤٩٢٠ جدة، المملكة العربية السعودية ١٤٤٠/١١/٢٨هـ ٩١٠٨٠٧٠٠١٥٠٧ ١٧

١٤.٧٦٠.٠٠٠ ٢٦٧٠,٧٥ الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٣٣/٠٦/٢٨هـ

٣٢٠٢١٥٠٠٧٦٧٧

٣٢٠٢١٥٠٠٧٦٨٠

٩٢٠٢١٥٠٠٧٦٧٩

٢٢٠٢١٥٠٠٧٦٧٨

١٨

١٤,٦٨٩,١٥٢ ٣١٦٠ جدة، المملكة العربية السعودية ١٤٣٣/٠١/٢٣ هـ ٣١٠١١٨٠١٩٢٣٨ ١٩

١٢,٧٣٠,٠٠٠ ١٥,٧٠٤,٤٥ وادي الدواسر، المملكة العربية السعودية ١٤٣٧/٠٧/٤هـ ٤١٢٦٠٣٠٠١٣٣٥

٣١٢٦٠٣٠٠١٣٣٢
٢٠
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التأمين

أبرمت المجموعة وثائق تأمين مختلفة توفر مجموعة من التغطيات التأمينية التي ترى أنها مالئمة لتغطية أعمال المجموعة.

يوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين الجوهرية التي تحتفظ بها المجموعة:

الحد األقصى للتغطية التأمينية مدة التغطية نوع التغطية المستفيد شركة التأمين #

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
سنوي، وينتهي بتاريخ 

٢٠٢٣/٠٨/٣٠م
التأمين الشامل للبنوك المجموعة

شركة الراجحي 

للتأمين التعاوني
١

٢٨١,٢٥٠,٠٠٠ريال سعودي
سنوي، وينتهي بتاريخ 

٢٠٢٣/٠٨/٣٠م

تأمين المسؤولية عىل 

المديرين والموظفين
المجموعة

شركة الراجحي 

للتأمين التعاوني
2

ال تتجاوز التغطية القيمة المعلنة 

للممتلكات، وتبلغ أعىل قيمة 

معلنة  ١,٠٢١,٧١٦,٧٦٢ريال سعودي

سنوي، وينتهي بتاريخ 

٢٠٢٣/٠٧/١٥م
التأمين عىل مخاطر 

الممتلكات
المجموعة

شركة الراجحي 

للتأمين التعاوني
٣

ال تتجاوز التغطية القيمة المعلنة 

لكل سيارة. ويبلغ الحد األقصى 

للتأمين ضد مسؤولية الغير 

١٠.٠٠٠,٠٠٠ريال سعودي لكل حدث.

سنوي، وينتهي بتاريخ 

٢٠٢٢/١٢/٣١م

تأمين أسطول 

السيارات
المجموعة

شركة الراجحي 

للتأمين التعاوني
4

ال يوجد ال يوجد

اتفاقية تأمين االئتمان 

للمجموعة – التمويل 

العقاري

المجموعة
شركة الراجحي 

للتأمين التعاوني
٥

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال سعودي
سنوي، وينتهي في يونيو سنة 

٢٠٢٣م

اتفاقية تأمين الحريق 

واألخطار اإلضافية –

التمويل العقاري

المجموعة
شركة الراجحي 

للتأمين التعاوني
٦

عقود اإليجار

ا من عقود اإليجار التي بموجبها قام المصرف، بصفته المستأجر، باستئجار العقارات كجزء من ممارسة أنشطته 
ً
أبرم المصرف عدد

التجارية، بما في ذلك فروع المصرف ومراكز الحواالت وأجهزة الصراف اآللي أو مقرات إدارية في مناطق مختلفة من المملكة. 

وبلغت القيمة اإلجمالية لعقود إيجار البنك ٢٩٨,٧٣٩,٠٩١ ريال سعودي كما في تاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢م.

نبذه عن السوق وعملية التداول

بدأ تداول األوراق المالية في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام ١٩٩٠م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة ٢٠٠١م كبديل لنظام معلومات 

 من تنفيذ الصفقة 
ً
األوراق المالية. وتتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل، يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء

 عىل فترة واحدة من 
ً
 بالتسوية التي تتم من خالل نظام اإليداع والتسوية المشغل من قبل شركة إيداع. ويتم التداول يوميا

ً
وانتهاء

 من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع، ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات 
ً
 وحتى ٣ عصرا

ً
الساعة ١٠ صباحا

، كما يمكن عمل قيود واستفسارات جديدة 
ً
 وحتى الساعة ١٠ صباحا

ً
فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة ٩:٣٠ صباحا

 لجلسة االفتتاح. وقد وتتغير هذه األوقات من قبل شركة تداول السعودية.
ً
ابتداء من الساعة ١٠ صباحا
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 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق 
ً
يتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا

ً )وهي األوامر المشتملة عىل أفضل األسعار(، وتليها األوامر محددة السعر وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم  أوال

 لتوقيت اإلدخال. ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول 
ً
تنفيذها وفقا

عىل اإلنترنت ووصالت المعلومات الخاصة بتداول، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل 

رويترز وبلومبرج. 

عىل  ينبغي  وبالتالي  الصفقة.  تنفيذ  بعد  مباشرة  يتم  المالية  األوراق  ملكية  نقل  أن  أي  اليوم،  خالل   
ً
آليا الصفقات  تسوية  وتتم 

المصدرين اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع عىل عاتق إدارة شركة تداول 

السعودية مسؤولية مراقبة أعضاء السوق بمدى التزامهم بقواعد السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

طريقة التخصيص لكل سلسلة من الصكوك

ستكون فترات االكتتاب ذات الصلة والمواعيد النهائية لتقديم نماذج طلبات المستثمر ودفع أموال االكتتاب وأساس التخصيص 

والمتعامل  الوحيد  الترتيب  ومدير  المُصدر  لتقدير  ا 
ً
وفق الطرح"(  )"عملية  الصكوك  لكل سلسلة من  النهائية  التخصيص  وعملية 

)المتعاملين(. ومع عدم اإلخالل بما سبق ذكره، سيسعى المُصدر ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل )المتعاملين( أثناء عملية الطرح، 
لضمان أن: )١( تبدأ فترة االكتتاب وتمتد لمدة تصل إىل ٣٠ يومًا، )٢( يتم تخصيص صكوك السلسلة ذات الصلة في غضون فترة ١٥ 

يومًا من تاريخ إغالق فترة االكتتاب، )٣( يتم إعادة أموال االكتتاب الفائضة، إن وجدت، أو أموال االكتتاب، حسب الحالة، في موعد ال 

يتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ تحديد التخصيص من قبل المُصدر ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل )المتعاملين(. وسيتم تحديد تفاصيل 

عملية الطرح فيما يتعلق بكل سلسلة من الصكوك في اإلعالن الصادر عن المُصدر عىل موقع تداول اإللكتروني وفي نموذج طلب 

المستثمر. وسيتم تسجيل الصكوك من كل سلسلة عند استيفاء المُصدر لجميع المتطلبات النظامية ذات الصلة وكما هو محدد 

في اتفاقية السجل.

المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للمُصدر الكائن في ٨٤٦٧ طريق الملك فهد، حي المروج، الرياض 

الجمعة  )بخالف  األسبوع  أيام  يوم من  كل  في  للمصدر  الرسمية  العمل  السعودية خالل ساعات  العربية  المملكة   ،٢٧٤٣ -  ١٢٢٦٣

والسبت والعطلة الرسمية في المملكة( وذلك قبل ثالثة أيام من بدء فترة الطرح:

نسخة من إعالن موافقة الهيئة عىل تسجيل وطرح الصكوك.أ. 

 موافقة شركة تداول السعودية عىل إدراج الصكوك في السوق.ب. 

موافقة البنك المركزي عىل إنشاء البرنامج وإصدار الصكوك.ج. 

موافقة مجلس إدارة المصدر عىل إنشاء البرنامج وإصدار الصكوك.د. 

المصرفية ه.  الراجحي  بالموافقة عىل تأسيس شركة  )الموافق ١٩٨٧/٠٦/٢٩ م(  ٣/١١/١٤٧٠ هـ  بتاريخ   ٥٩ / م  الملكي رقم  المرسوم 

لالستثمار كشركة مساهمة سعودية.
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عقد التأسيس والنظام األساسي للمُصدر.و. 

شهادة السجل التجاري للمُصدر.ز. 

القوائم المالية.ح. 

مستندات الصفقة.ط. 

اتفاقية التسجيل.ي. 

خطاب الموافقة من:ك. 

المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل عىل إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه النشرة.. ١

المستشارون القانونيون للمصدر عىل إدراج اسمائهم وشعاراتهم ضمن هذه النشرة.. ٢

المستشارون القانونيون للمستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل عىل إدراج اسمائهم وشعاراتهم ضمن هذه . ٣

النشرة.

المحاسبون القانونيون للمُصدر عىل إدراج اسمائهم وشعاراتهم ضمن هذه النشرة.. ٤
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اإلعفاءات

تقدم المصدر إىل هيئة السوق المالية بطلب إعفائه من متطلب الفقرة )أ( من المادة الحادية والخمسون من قواعد طرح األوراق 

المالية وااللتزامات المستمرة المتعلق بنشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن أربعة عشر )١٤( يومًا 

قبل بداية الطرح، عىل أن يتم نشر نشرة اإلصدار قبل خمسة أيام عمل من بـدايـة الـطـرح للمستثمرين األفراد. وأصدر مجلس هيئة 

السوق المالية موافقته عىل طلب اإلعفاء في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ هـ )الـمـوافق ١٠/٢٠/ ٢٠٢٢م(.

كما تقدم المصدر إىل هيئة السوق المالية بطلب إعفائه من متطلب الفقرة الفرعية )٣( من الفقرة )١٩( من الملحق )١٥( من قواعد 

طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة المتعلق بإتاحة بعض المستندات للمعاينة المتمثلة في العقود أو الترتيبات التي يكون 

فيها ألحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم مصلحة ومتعلق بأعمال المصدر أو أي من شركاته 

التابعة، وذلك بحيث أن ال تتاح تلك المستندات للمعاينة. وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته عىل طلب اإلعفاء في تاريخ 

١٤٤٤/٠٣/٢٤ هـ )الـمـوافق ١٠/٢٠/ ٢٠٢٢م(.

١  مالحظة: تخضع هذه العبارة لموافقة الهيئة عىل طلب اإلعفاء.

٢  مالحظة: تخضع هذه العبارة لموافقة الهيئة عىل طلب اإلعفاء.
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الملحق ١

النظام األساسي للمصدر
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الملحق ٢

الحكم الشرعي ألعضاء الهيئة الشرعية
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الملحق ٣

القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني

يتضمن هذا القسم عىل القوائم المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م 

و القوائم المالية المرحلية غير المدققة لألشهر الستة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م. تم تدقيق القوائم المالية السنوية من قبل كى 

بي إم جي وارنست ويونغ كما هو مذكور في تقارير التدقيق الخاصة بهم المدرجة في مكان آخر في نشرة اإلصدار األساسية هذه.



257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 2022يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
  

  
 

77 
 

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

هـ 1407شوال  26( بتاريخ 245( من قـرار مجلس الـوزراء رقــم )6في الفقــرة )( ووفقــاً لما ورد 1987يونيو  29هـ )الموافـق 1407ذو القعدة 
 (.1987يونيو  23)الموافق 

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

 مصرف الراجحي
 1وحدة رقم حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 ، المملكة العربية السعودية2743 -12263 -الرياض 
بنوك تتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه األساسي ووفقاً ألحكام نظام مراقبة ال

ابه أو لحساب الغير، من خالل شبكة الفروع يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية واالستثمارية لحسوقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله.
كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة )يشار إليهم مجتمعين مع المصرف فيما والشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

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

 الهيئة الشرعية

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

 يخضع المصرف األنظمة البنك المركزي السعودي. 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

 أسس اإلعداد (أ)

 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2021و 2022يونيو  30تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في 
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين."التقرير المالي  –

ا إلى جنب تقرأ جنبً ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن 
 .2021ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للمجموعة كما في 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  2021ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  وفقا
 المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى

ق السياسات يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبي
وعند إعداد هذه وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.والمصاريف. ،واإليرادات ،والمطلوبات ،للموجوداتالمحاسبية والمبالغ المصرح عنها 

فإن االحكام الجوهرية التي نفذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من  الموجزة،القوائم المالية المرحلية الموحدة 
باستثناء المفصح عنه  2021ديسمبر  31ي القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في التقديرات تتضمن هي ذات السياسات المطبقة ف

 ."هـ"اداناه2 في اإليضاح

 تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي، باستثناء ما يذكر خالف ذلك. السعودي ويتمالموجزة الموحدة باللاير  المالية المرحليةتعرض القوائم 
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التوحيدأسس  (ب)
 

"ج"  2كور في اإليضاح تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما هو مذ
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية المرحلية الموحدة الموجزة (.عة بـ "المجموعة" في هذه القوائم المالية م)يشار إليها مجت

يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع القوائم للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
 الموجزة للمصرف. المالية المرحلية الموحدة

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

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

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

.القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها 
ها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها، يأخذ المصرف أما في الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثل

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

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

خرى، والحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األ 

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

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

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

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

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

،التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة 

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

،إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم 

 استثمار محتفظ به،إثبات القيمة العادلة ألي 

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

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

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

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

تقييم إجمالي الحقوق االقتصادية للمجموعة في كل صندوق )التي تتكون من االستثمارات وأتعاب إدارة متوقعة(، الصناديق االستثمارية عادة على 
ونتيجة لذلك، تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل عن المستثمرين في جميع الحاالت، ولذا لم وكذلك حقوق المستثمرين المتعلقة باستبعاد مدير الصندوق.

 المالية لهذه الصناديق.تقم بتوحيد القوائم 
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 الشركات التابعة (ج)

 نسبة الملكية الشركات التابعة

2022 2021 
شركة مساهمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل  %100 %100 المملكة العربية السعودية –شركة الراجحي المالية 

 ،واإلدارةرئيسي و/ أو لتقديم خدمات الوساطة المالية، والتغطية 
 واالستشارات والترتيبات والحفظ.

 –شركة الراجحي لإلدارة وتنمية الموارد البشرية 
 السعودية

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

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

فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم جميع الخدمات %100%100 األردن –بنك الراجحي 
وتجارة المعادن الثمينة المالية والمصرفية واالستثمارية واستيراد 

واألحجار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي 
 المعمول به.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لدعم %100%100 ير العقاريةشركة تد
برامج التمويل العقاري للمصرف من خالل نقل واالحتفاظ بسندات 

لعقارات تحت اسمها نيابة عن المصرف، وتحصيل إيرادات بيع ملكية ا
بعض الممتلكات التي تباع من قبل المصرف، وتقديم خدمات 
االستشارات العقارية والهندسية، وتقديم خدمة توثيق وتسجيل العقارات، 

 واإلشراف على تقييم العقارات.

 ماليزيا –شركة الراجحي المحدودة 

 

مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية لعام  مصرف إسالمي100%100%
 ، منشأ ويعمل في ماليزيا.2013

شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل على  %100 %100 المملكة العربية السعودية –شركة إمكان للتمويل 
مشاريع تقدم التمويل االستهالكي المصغر، والتأجير التمويلي وتمويل ال

 الصغيرة والمتوسطة.

شركة  مساهمة مقفلة  مسجلة  في المملكة  العربية السعودية  تقدم   %100 %100 المملكة العربية السعودية –شركة توثيق 
تسجيل عقود التأجير التمويلي، لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء 

 التقاضي.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان بهدف إدارة  %100 %100 الراجحي لألسواق المالية المحدودة
 المعامالت المتعلقة بالخزينة نيابة عن المصرف.

مملوكة لمصرف الراجحي لغرض مزاولة  شركة مساهمة مقفلة %100 %100 شركة الحلول الرقمية العالمية )نيوليب(
الرقمية والتسويات األعمال الفنية في الخدمات المالية وأنظمة السداد 

 المالية والخدمات ذات الصلة.

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مملوكة بواسطة مصرف الراجحي  - %100 شركة إجادة للنظم المحدودة
لغرض تقديم انشطة مهنية وعلمية وتقنية والمعلومات وتحليل النظم 

 وخدمات استشارات لإلدارة العليا.
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 االستحواذ على شركة إجادة للنظم المحدودة (د)

، اكملت المجموعة اإلجراءات النظامية المتعلقة باالستحواذ على كامل أسهم شركة إجادة للنظم المحدودة )شركة سعودية ذات 2022فبراير  1في 
وهي خطوة استراتيجية لمصرف الراجحي المملكة العربية السعودية والمنطقة.مسئولية محدودة( وهي شركة ريادية في خدمات تقنية المعلومات في 

يرجى الرجوع كمجموعة كي يكون لديها المبادرات الالزمة  تجاه التحول الرقمي المالي وخدمة العمالء واألسوق من خالل تقديم حلول انظمة مبتكرة.
 عمال.لمزيد من التفاصيل حول عمليات تجميع األ 23إلى اإليضاح 

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

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

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

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

 
تاريخ السريان البيان معايير المحاسبة والتفسيرات

والتعديالت
في الفترات السنوية التي تبدأ

2022أبريل 1أو بعد 
، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد )19 -كوفيد(نتيجة لجائحة فيروس كورونا 

هذه االمتيازات أشكاال متنوعة، بما في ذلك تأجيل سداد دفعات وتأجيل مدفوعاتتتخذ
، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديال على المعيار 2020اإليجار. في مايو 

يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا 16الدولي للتقرير المالي رقم 
.يعد تعديال لعقد اإليجار 19 -كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد

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

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

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

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

امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس
19كوفيد -

 
الفترات السنوية التي تبدأ

2022يناير  1في أو بعد 

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

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

، "العقارات واآلالت  16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ  "عداتوالم

بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجه  المستلمة من
منه. بدال من ذلك، سوف تقوم الشركة بإثبات متحصالت البيع هذه والتكلفة  المقصود

 .في قائمة الدخل ذات العالقة

، "المخصصات والمطلوبات 37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تدرجها الشركة عند تقييم ما إذا كان

  .العقد مسببا للخسارة
 

1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى"، والمعيار الدولي للتقرير المالي"

 ، "الزراعة" واألمثلة 41، "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9رقم 
."، "عقود اإليجار 16التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
دودة النطاقعدد من التعديالت مح

على المعيار الدولي للتقرير المالي
ومعيار المحاسبة الدولي رقم 3رقم 
المحاسبة الدولي رقم ومعيار16
وبعض التحسينات السنوية 37

على المعيار الدولي للتقرير المالي
والمعيار الدولي للتقرير 1رقم 

ومعيار المحاسبة 9المالي رقم 
الدوليوالمعيار  41الدولي رقم 

16للتقرير المالي رقم 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة

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

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

تاريخ السريان البيان معايير المحاسبة والتفسيرات
والتعديالت

مؤجل حتى الفترات
المحاسبية التي ال تبدأ

2024يناير  1قبل 

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

 .التقريرالحقوق القائمة في نهاية فترة 

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

 .عندما يشير إلى "تسوية" التزام 1رقم  الدولي

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

الدولي  تعديالت على معيار المحاسبة
المالية على  ، عرض القوائم1رقم 

.تصنيف المطلوبات

الفترات السنوية التي تبدأ
2023يناير  1في أو بعد 

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

 .السياسات المحاسبية

معيار  تعديالت محدودة النطاق على
وبيان الممارسة  1المحاسبة الدولي رقم 

8المحاسبة الدولي رقم  ومعيار 2رقم 

الفترات السنوية التي تبدأ
2023 يناير 1في أو بعد 

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

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

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

2020يونيو 

الفترات السنوية التي تبدأ
2023يناير  1في أو بعد 

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

 9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 
 المالية" على متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة لبعض شركات التأمين، "األدوات
 تتسبب هذه الفروقات في حاالت عدم تطابق محاسبية مؤقتة بين يمكن أن

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

.ألول مرة 9والمعيار الدولي للتقريرالمالي رقم 

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

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

التحول  تعديل محدود النطاق لمتطلبات
 17في المعيار الدولي للتقريرالمالي رقم 

عقود التأمين

السنوية التي تبدأالفترات 
3202يناير  1في أو بعد 

 سيحسن ، وبالتالي ، المؤقت المحاسبي التطابق عدم تجنب على التعديل سيساعد
 التأمين شركات تزويد خالل من بذلك يقوم. للمستثمرين المقارنة المعلومات فائدة

.المالية األصول حول مقارنة معلومات عرض بخيار

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

.والخصم للضريبة

 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديل
 المتعلقة المؤجلة الضريبة -12

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

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

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30
 7,397,518 5,445,994 5,985,798 نقد في الصندوق

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

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

 1,323,000 5,799,920 959,907 متاجرة مع البنك المركزي السعودي
 36,913,810 40,363,449 37,713,730 اإلجمالي

مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى، يتعين على المصرف االحتفاظ بوديعة نظامية وفقاً لنظام 
 العمالء لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب واستثمارات العمالء ألجل وحسابات

 األخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي.
 
 

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

 تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30
 1,117,039 2,056,541 14,179,193 حسابات جارية

 25,111,188 24,013,126 15,236,774 متاجرة
 (15,251) (4,275) (3,810) مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً:

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

3
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 استثمارات، صافي

 تتكون االستثمارات مما يلي: (أ)
 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30

 استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
 22,654,808 22,611,987 22,670,009 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي

 39,351,872 48,102,603 63,662,675 صكوك
 1,000,000 1,000,000 1,000,000 منتجات مهيكلة

 (31,008) (31,824) (40,670) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة ناقصاً:
 62,975,672 71,682,766 87,292,014 إجمالي االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة 
 2,499,459 2,650,605 2,977,017 صناديق استثمارية

 1,498,644 788,765 728,141 منتجات مهيكلة
 - 32,680 32,315 صكوك

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

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 االخر

 4,326,469 5,148,946 2,208,879 االستثمارات في األسهم
 2,901,970 3,834,641 3,052,633 صكوك
 (247) (261) (235) (1)المرحلة  االنخفاض في القيمةناقصاً:

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

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

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

 اإلجمالي دولية محلية 2022يونيو  30
 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

53,467,4896,115,19559,582,684 ثابتةصكوك بعمولة 
26,750,000-26,750,000 صكوك بعمولة عائمة

500,000500,0001,000,000 منتجات مهيكلة
(40,670)-(40,670) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة ناقًصا:

80,676,8196,615,19587,292,014 إجمالي االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2,977,017-2,977,017 صناديق استثمارية
508,000220,141728,141 منتجات مهيكلة

32,315-32,315 صكوك بعمولة ثابتة
إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

3,517,332220,1413,737,473 قائمة الدخل
 استثمارات مقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

1,199,2391,853,3943,052,633 صكوك بعمولة ثابتة
2,187,97220,9072,208,879 االستثمارات في األسهم

(235)(235)- (1)المرحلة  االنخفاض في القيمةناقًصا:
3,387,2111,874,0665,261,277 المقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات إجمالي 

87,581,3628,709,40296,290,764 إجمالي االستثمارات
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 االستثمارات، صافي )تتمة(

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

 اإلجمالي دولية محلية 2021ديسمبر  31
 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 45,859,590 4,910,357 40,949,233 صكوك بعمولة ثابتة
 24,855,000 - 24,855,000 صكوك بعمولة عائمة

 1,000,000 500,000 500,000 منتجات مهيكلة
 (31,824) - (31,824)           (1االنخفاض في القيمة )المرحلة ناقًصا:

 71,682,766 5,410,357 66,272,409 إجمالي االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2,650,600 - 2,650,600 صناديق استثمارية
 788,770 288,770 500,000 منتجات مهيكلة

 32,680 - 32,680 صكوك بعمولة ثابتة
إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 3,472,050 288,770 3,183,280 قائمة الدخل
 استثمارات مقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 3,661,219 1,532,873 2,128,346 صكوك بعمولة ثابتة
 5,322,368 194,329 5,128,039 االستثمارات في األسهم

 (261) (261) - (1)المرحلة  االنخفاض في القيمةناقًصا:
 8,983,326 1,726,941 7,256,385 اجمالي االستثمارات المقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

 اإلجمالي دولية محلية 2021يونيو  30
 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

32,573,0124,503,66837,076,680 صكوك بعمولة ثابتة
24,930,000-24,930,000 صكوك بعمولة عائمة

500,000500,0001,000,000 منتجات مهيكلة
(31,008)-(31,008) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة ناقًصا:

57,972,0045,003,66862,975,672 إجمالي االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2,499,459-2,499,459 صناديق استثمارية
528,869969,7751,498,644 منتجات مهيكلة

إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
3,028,328969,7753,998,103 قائمة الدخل

 استثمارات مقتناة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
1,627,1121,274,8582,901,970 صكوك بعمولة ثابتة

4,305,56220,9074,326,469 االستثمارات في األسهم
(247)(247)- (1)المرحلة  االنخفاض في القيمةناقًصا:

5,932,6741,295,5187,228,192 الشامل اآلخراجمالي االستثمارات المقتناة من خالل الدخل 
66,933,0067,268,96174,201,967 إجمالي االستثمارات
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 المشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة

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

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

 مخاطر السوق.

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

 معدل الربحمقايضات  (أ)

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

 بسعر ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة. معدل الربحلغ زائداً دفع تبادل أصل المب

 العقود اآلجلة والمستقبلية (ب)

إن العقود اآلجلة العقود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.
أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار الربح فيتم خصيصاً للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية.هي عقود يتم تصميمها 

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

 مقايضات صرف العمالت األجنبية (ج)

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

 اآلجل المحدد المتفق عليه مسبقًا، والذي يقفل عند سعر الصرف الذي يتم تبادل األموال به مستقبالً.
 يبين الجدول أدناه القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية للمشتقات مع تحليل بالمبالغ االسمية:

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

21,202,799(588,281)645,057 الربح معدلمقايضات 
675,445(36,332)43,665 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

10,317,488(12,105)10,823 مقايضات صرف العمالت األجنبية
32,195,732(636,718)699,545 اإلجمالي

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

 17,305,197 (150,455) 179,694 الربح معدلمقايضات 
 227,966 (11,853) 12,224 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 7,443,526 (5,327) 16,664 مقايضات صرف العمالت األجنبية
 24,976,689 (167,635) 208,582 اإلجمالي

 إجمالي القيمة اإلسمية العادلة السلبيةالقيمة  القيمة العادلة اإليجابية 2021يونيو  30
 مقتناة ألغراض المتاجرة:

 12,318,407(101,288) 121,619 الربح معدلمقايضات 
 333,676 (5,504) 6,356 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 3,188 (414) 215 مقايضات صرف العمالت األجنبية
 12,655,271 (107,206) 128,190 اإلجمالي

 
 

6



274

 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
  

  
 

1166 
 

 التمويل، صافي

 صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة: (أ)

 اإلجمالي شركات أفراد 2022يونيو  30
413,686,275111,850,882525,537,157 التمويل العامل

1,471,7661,553,0493,024,815 التمويل غير العامل
415,158,041113,403,931528,561,972 إجمالي التمويل

(8,861,242)(3,937,278)(4,923,964) مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
410,234,077109,466,653519,700,730 تمويل، صافي

 اإلجمالي شركات أفراد 2021ديسمبر  31
 459,018,711 89,568,028 369,450,683 التمويل العامل

 3,010,100 1,510,003 1,500,097 التمويل غير العامل
 462,028,811 91,078,031 370,950,780 إجمالي التمويل

 (9,198,154) (3,996,723) (5,201,431) مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
 452,830,657 87,081,308 365,749,349 تمويل، صافي

 اإلجمالي شركات أفراد 2021يونيو  30
 396,104,847 80,583,040 315,521,807 التمويل العامل

 2,663,230 1,603,552 1,059,678 التمويل غير العامل
 398,768,077 82,186,592 316,581,485 إجمالي التمويل

 (8,472,322) (3,485,759) (4,986,563) مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
 390,295,755 78,700,833 311,594,922 تمويل، صافي

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

 2021يونيو  30 2022يونيو  30
 9,198,1547,471,356 الرصيد في بداية الفترة

 1,776,2651,969,530 المحمل للفترة
 (968,564)(2,113,177) ديون معدومة مشطوبة

 8,861,2428,472,322 الرصيد في نهاية الفترة

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

 2021يونيو  30 2022يونيو  30
 1,775,8791,979,058 المحمل للفترة

 (818,102)(617,154) مبالغ مستردة من تمويل مشطوب للفترة
 1,158,7251,160,956 قيمة التمويل، صافي مخصص االنخفاض في
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
  

  
 

1177 
 

 التمويل، صافي )تتمة(

 فيما يلي بيان حركة التمويل حسب المراحل: (د)

 2022يونيو  30اجمالي القيمة الدفترية كما في 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2المرحلة 
مدى )خسائر االئتمان المتوقعة على 

العمر بشأن الزيادة الجوهرية في 
 مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى 
 ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

 تمويل

448,294,3099,557,8784,176,624462,028,811 2022يناير  1
 تحويالت:

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

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

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

(2,113,177)(2,113,177)-- مبالغ مشطوبة
521,20168,646,338(1,253,625)69,378,762 أعمال جديدة/تغيرات أخرى

514,398,4669,831,5314,331,975528,561,972 2022يونيو  30

 2021ديسمبر  31في اجمالي القيمة الدفترية كما 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

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

 مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى 
 ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

 تمويل

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

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
ً   12مدى   - (3,947) (1,534,491) 1,538,438 شهرا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 - (166,792) 3,836,110 (3,669,318) العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 - 959,554 (271,691) (687,863) ذات مستوى ائتماني منخفض –مدى العمر 

 (2,075,430) (2,075,430) - - مبالغ مشطوبة
 140,920,784 2,015,472 (932,283) 139,837,595 أعمال جديدة/تغيرات أخرى

 462,028,811 4,176,624 9,557,878 448,294,309 2021ديسمبر  31

 2021يونيو  30اجمالي القيمة الدفترية كما في 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

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

 مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى 
 ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

 تمويل

311,275,4578,460,2333,447,767323,183,457 2021يناير  1في 
 تحويالت:

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
ً   12مدى  -(3,426)(1,272,543)1,275,969 شهرا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
-(138,072)2,815,237(2,677,165) العمر ذات مستوى ائتماني غير منخفض

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
-813,333(365,825)(447,508) ذات مستوى ائتماني منخفض –مدى العمر 

(968,564)(968,564)-- مبالغ مشطوبة
506,50776,553,184(1,156,947)77,203,624 أعمال جديدة/تغيرات أخرى

386,630,3778,480,1553,657,545398,768,077 2021يونيو  30
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
  

  
 

1188 
 

 التمويل، صافي )تتمة(

 التمويل حسب المراحل:فيما يلي بيان الحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن االنخفاض في قيمة  (ه)
 2022يونيو  30مخصص خسائر ائتمان كما في 

 1المرحلة 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 شهراً(12على مدى 

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية 
 في مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

العمر ذات على مدى 
 مستوى ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة النخفاض 
 قيمة التمويل

3,712,9752,326,4143,158,7659,198,154 2022يناير  1في 
 تحويالت:

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

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

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

(2,113,177)(2,113,177)-- مبالغ مشطوبة
296,1571,616,5141,776,265(136,406) صافي المحمل الفترة

3,642,9972,157,3413,060,9048,861,242 2022يونيو  30

 2021ديسمبر  31مخصص خسائر ائتمان كما في 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2 المرحلة
)خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر بشأن الزيادة 
 الجوهرية في مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات 
 مستوى ائتماني منخفض(

 اإلجمالي

مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة النخفاض 
 قيمة التمويل

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

  12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 ً  - (2,284) (312,458) 314,742 شهرا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 - (95,161) 174,580 (79,419) ذات مستوى ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى محول إلى 
 - 174,221 (126,873) (47,348) ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 (2,075,430) (2,075,430) - - مبالغ مشطوبة
 3,802,228 2,661,226 560,809 580,193 صافي المحمل الفترة

 9,198,154 3,158,765 2,326,414 3,712,975 2021ديسمبر  31في 

 2021يونيو  30مخصص خسائر ائتمان كما في 
 1المرحلة 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 شهراً(12على مدى 

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر بشأن الزيادة الجوهرية 
 في مخاطر االئتمان(

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات 
 منخفض(مستوى ائتماني 

 اإلجمالي

مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة النخفاض 
 قيمة التمويل

2,944,8072,030,3562,496,1937,471,356 2021يناير  1في 
 تحويالت:

  12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 ً -(4,557)(172,552)177,109 شهرا

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
-(68,054)143,996(75,942) ذات مستوى ائتماني غير منخفض

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
-225,848(186,684)(39,164) ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

(968,564)(968,564)-- مبالغ مشطوبة
462,510566,094940,9261,969,530 صافي المحمل الفترة

3,469,3202,381,2102,621,7928,472,322 2021يونيو  30
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
  

  
 

1199 
 

 المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30
 1,314,974 1,749,131 1,654,924 حسابات جارية

 12,770,282 16,203,009 40,877,100 استثمارات المصرف ألجل
 14,085,256 17,952,140 42,532,024 اإلجمالي

 ودائع العمالء

 تتكون ودائع العمالء حسب نوعها مما يلي:

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

 82,873,024 130,293,061 155,750,346 استثمارات العمالء ألجل
 6,622,375 7,053,800 8,701,186 حسابات العمالء األخرى

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

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

التعهدات وااللتزامات المحتملة

 مما يلي: التعهدات وااللتزامات المحتملةتتكون   (أ)

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30
 4,331,889 6,610,8345,213,221 اعتمادات مستندية

 646,167 1,345,565857,560 قبوالت 
 6,453,379 11,985,7387,731,576 خطابات ضمان

 8,123,664 10,846,46911,284,872 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
 19,555,099 30,788,60625,087,229 اإلجمالي

 الدعاوى القضائية (ب)

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

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

ي المصرف باإلضا وقد نجح م.2002فة إلى العديد من المدعى عليهم في بعض الدعاوى القضائية التي ُرفعت في الواليات المتحدة منذ العام ُسم 
وفيما يخص الدعاوى الجديدة التي المصرف في الدفاع عن موقفه في جميع الدعاوى، والتي ُرفضت جميعها بشكل نهائي من قبل المحاكم المختصة.

م، وتم رفضها، فقد قامت محكمة االستئناف بنقض ذلك الرفض والسماح بإجراء كشف قضائي محدود و الذي بدأ في العام 2016ُرفعت في العام 
وتؤمن إدارة المصرف أنه يمكن الدفاع عن موقف المصرف في الدعاوى المرفوعة ضده بنجاح، مع مالحظة ان هناك جوانب تخضع لما م.2021

 يستجد خالل مراحل الترافع.
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
  

  
 

2200 
 

 )تتمة( التعهدات وااللتزامات المحتملة

 قد تؤدي إلى التعرض للمخاطر التعهدات وااللتزامات المحتملة (ج)

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

اعتمادات  2022يونيو  30
 خطابات الضمان قبوالت مستندية

التزامات غير 
قابلة للنقض لمنح 

 االئتمان
 اإلجمالي

 إجمالي القيمة الدفترية
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  1المرحلة 

6,588,3861,340,94811,263,99510,664,53529,857,864 شهراً(12
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  2المرحلة 

22,0891,466371,435181,934576,924 ذات مستوى ائتماني غير منخفض(  –العمر 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  3المرحلة 

353,818-3593,151350,308 ذات مستوى ائتماني منخفض( –العمر 
6,610,8341,345,56511,985,73810,846,46930,788,606 فترةالرصيد القائم في نهاية الاجمالي 

 
 

اعتمادات  2022يونيو  30
التزامات غير قابلة  خطابات الضمان قبوالت مستندية

 اإلجمالي للنقض لمنح االئتمان
مخصص خسائر ائتمانية اللتزامات تمويل 

 وضمانات مالية 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  1المرحلة 

54,8483,46312,03019,46589,806 شهراً(12مدى 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  2المرحلة 

ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
401174,4313,6528,240 منخفض(
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  3المرحلة 

308,805-3563,151305,298 ذات مستوى ائتماني منخفض( –العمر مدى 
55,2446,731321,75923,117406,851 اإلجمالي

اعتمادات  2021ديسمبر  31
التزامات غير قابلة  خطابات الضمان قبوالت مستندية

 اإلجمالي للنقض لمنح االئتمان
 إجمالي القيمة الدفترية

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  1المرحلة 
 24,115,483 11,065,878 7,006,356 856,792 5,186,457 شهراً(12مدى 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  2المرحلة 
ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 

 591,870 210,608 356,166 768 24,328 منخفض(
المتوقعة على )الخسائر االئتمانية  3المرحلة 

 379,876 8,386 369,054 - 2,436 ذات مستوى ائتماني منخفض( –مدى العمر 
 25,087,229 11,284,872 7,731,576 857,560 5,213,221 اجمالي الرصيد القائم في نهاية السنة
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
  

  
 

2211 
 

 )تتمة( التعهدات وااللتزامات المحتملة

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

اعتمادات  2021ديسمبر  31
التزامات غير قابلة  خطابات الضمان قبوالت مستندية

 اإلجمالي للنقض لمنح االئتمان
مخصص خسائر ائتمانية اللتزامات تمويل 

 وضمانات مالية
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  1المرحلة 

 83,115 6,982 13,780 821 61,532 شهراً(12مدى 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  2المرحلة 

ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
 4,912 2,043 2,727 39 103 منخفض(
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  3المرحلة 

 327,564 5,551 319,577 - 2,436 ذات مستوى ائتماني منخفض( –مدى العمر 
 415,591 14,576 336,084 860 64,071 اإلجمالي

اعتمادات  2021يونيو  30
 خطابات الضمان قبوالت مستندية

التزامات غير 
قابلة للنقض لمنح 

 االئتمان
 اإلجمالي

 إجمالي القيمة الدفترية

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  1المرحلة 
4,305,030636,4725,484,6457,904,96518,331,112 شهراً(12

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  2المرحلة 
23,3499,695458,497207,617699,158 ذات مستوى ائتماني غير منخفض( –العمر 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  3المرحلة 
510,23711,082524,829-3,510 ذات مستوى ائتماني منخفض( –العمر 

4,331,889646,1676,453,3798,123,66419,555,099 فترةاجمالي الرصيد القائم في نهاية ال

اعتمادات  2021يونيو  30
التزامات غير قابلة  خطابات الضمان قبوالت مستندية

 اإلجمالي للنقض لمنح االئتمان
مخصص خسائر ائتمانية اللتزامات تمويل 

 ماليةوضمانات 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  1المرحلة 

24,4931,19315,8557,81249,353 شهراً(12مدى 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة على  2المرحلة 

ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
221734,9701,7186,982 منخفض(
االئتمانية المتوقعة على )الخسائر  3المرحلة 

465,7386,477475,724-3,509 ذات مستوى ائتماني منخفض( –مدى العمر 
28,2231,266486,56316,007532,059 اإلجمالي

 االحتياطيات األخرى

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

يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة. الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. ألنظمة هيئةتخضع المجموعة للزكاة وفقاً 
 وال يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل ألنه ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة.

 

 النقد وما في حكمه

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

 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30
 7,397,518 5,445,994 5,985,798 نقد في الصندوق

 6,635,117 12,736,869 21,753,291 يوماً من تاريخ الشراء 90مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 
 718,682 314,005 776,832 المركزية األخرى )حسابات جارية(أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك 

 1,323,000 5,799,920 959,907 متاجرة مع البنك المركزي السعودي
 16,074,317 24,296,788 29,475,828 نقدية وشبه نقدية

 

 قطاعات األعمال

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

الخارجية المسؤولة أمام مجلس يتم قياس اإليرادات من األطراف تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية االعتيادية.
تشمل موجودات ومطلوبات القطاعات الموجودات والمطلوبات الموحدة.اإلدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموجزة 

 التشغيلية، والتي تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف.

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

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

يشمل ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )السحب على المكشوف( الخاصة باألفراد  قطاع األفراد:
 ات السداد.موأعمال الحواالت وخدوأتعاب الخدمات المصرفية 

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

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

خدمات االستثمار قطاع 
 والوساطة:

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

 الدخل قبل الزكاةت و، وإجمالي دخل ومصاريف العمليا2021و 2022يونيو  30موعة كما في فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المج
 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال: ستةلفترة ال
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 قطاعات األعمال )تتمة(

قطاع خدمات  قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2022يونيو  30
 اإلجمالي االستثمار والوساطة

434,953,719109,457,890158,023,9987,343,440709,779,047 إجمالي الموجودات
317,418,608253,583,52756,283,513580,216627,865,864 إجمالي المطلوبات

9,188,7431,839,0121,288,98453,97512,370,714 دخل التمويل واالستثمارات من العمالء الخارجيين
--640,5282,742,783(3,383,311) القطاعاتدخل/ )مصروف( العمليات ما بين 

5,805,4322,479,5404,031,76753,97512,370,714 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات
(1,463,779)-(263,083)(1,081,946)(118,750) التمويل واالستثماراتعلى إجمالي العوائد 

5,686,6821,397,5943,768,68453,97510,906,935 صافي الدخل من التمويل واالستثمار
877,952382,282665,693384,4932,310,420 أتعاب من خدمات مصرفية، صافي

544,623-281,20888,885174,530 دخل صرف عمالت، صافي
15,5603,131208,095115,658342,444 دخل العمليات األخرى، صافي

6,861,4021,871,8924,817,002554,12614,104,422 دخل العمليات إجمالي
(643,772)(7,672)(14,990)(49,353)(571,757) استهالك وإطفاء

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

(2,945,343)(142,554)(89,616)(248,067)(2,465,106) أخرىمصاريف تشغيلية 
(4,747,840)(150,226)(119,285)(829,906)(3,648,423) إجمالي المصاريف التشغيلية

3,212,9791,041,9864,697,717403,9009,356,582 الدخل قبل الزكاة

قطاع خدمات  قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2021يونيو  30
 اإلجمالي االستثمار والوساطة

 546,139,237 4,446,039 131,723,082 77,762,808 332,207,308 إجمالي الموجودات
 486,469,166 190,756 21,086,585 152,025,046 313,166,779 إجمالي المطلوبات

 10,157,896 30,451 948,133 1,130,954 8,048,358 الخارجييندخل التمويل واالستثمارات من العمالء 
 - - 1,809,804 (14,832) (1,794,972) دخل/ )مصروف( العمليات ما بين القطاعات

 10,157,896 30,451 2,757,937 1,116,122 6,253,386 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات
 (335,571) - (54,482) (158,420) (122,669) التمويل واالستثمارات علىإجمالي العوائد 

 9,822,325 30,451 2,703,455 957,702 6,130,717 صافي الدخل من التمويل واالستثمار
 1,843,096 465,051 238,737 488,977 650,331 أتعاب من خدمات مصرفية، صافي

 359,384 - 130,665 47,339 181,380 دخل صرف عمالت، صافي
 259,093 56,617 130,809 - 71,667 دخل العمليات األخرى، صافي

 12,283,898 552,119 3,203,666 1,494,018 7,034,095 إجمالي دخل العمليات
 (539,402) (5,614) (10,877) (29,066) (493,845) استهالك وإطفاء

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

 (2,842,177) (77,744) (88,307) (216,864) (2,459,262) مصاريف تشغيلية أخرى
 (4,542,535) (83,358) (102,941) (295,069) (4,061,167) إجمالي المصاريف التشغيلية

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

 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة

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

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

وتشمل من األسعار(.الذي يتم رصده إما مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة )مشتقة  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى :2المستوى 
ألسواق التي هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار المعلنة ألدوات مماثلة أو مشابهة في ا

 مباشر قابلة للمالحظة من بيانات السوق.تعتبر أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت الجوهرية بشكل مباشر أو غير 

ولدى  للمالحظةتتضمن هذه الفئة جميع األدوات التي يتضمن اسلوب التقييم الخاص بها مدخالت غير قابلة مدخالت غير قابلة للمالحظة:3المستوى 
مثيلة تحتاج  ألدواتستند تقييمها على األسعار المتداولة ي أدواتتتضمن هذه الفئة المدخالت التي ال يمكن مالحظتها تأثير جوهري على تقييم األداة. 

 إلى تعديالت جوهرية ال يمكن مالحظتها او افتراضات لتعكس الفروقات بين األدوات. 

ي السوق القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين ف
 ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:بتاريخ القياس.

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

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

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

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

2,977,017-2,977,017-2,977,017 صناديق استثمارية -الدخل 
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة 

24,3232,208,879-2,208,8792,184,556 الشامل االخرالعادلة من خالل الدخل 
32,315-32,315-32,315 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

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

خالل قائمة منتجات مهيكلة مدرجة بالقيمة العادلة من 
728,141728,141--728,141 الدخل

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

 الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
29,349,07929,349,079--29,412,157 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي 

22,937,92322,937,923--22,670,009 السعودي
59,810,451-59,810,451-63,662,675 صكوك

948,258948,258--1,000,000 منتجات مهيكلة
526,655,892526,655,892--528,561,972 إجمالي التمويل

655,005,3432,184,55666,571,961580,643,616649,400,133 اإلجمالي
 المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
المتوافقة  القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

636,718-636,718-636,718 مع الشريعة
 المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

42,978,74342,978,743--42,532,024 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
555,797,165555,797,165--552,956,842 ودائع العمالء

596,125,584636,718598,775,908599,412,626 اإلجمالي
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 )تتمة( القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 2021ديسمبر  31

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

 2,650,605 - 2,650,605 - 2,650,605 صناديق استثمارية
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة 

 5,148,946 24,359 - 5,124,587 5,148,946 من خالل الدخل الشامل االخر
 32,680 - 32,680 - 32,680 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

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

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

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

 الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 26,181,679 26,181,679 - - 26,065,392 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
 22,900,999 22,900,999 - - 22,611,987 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي

 49,324,606 - 49,324,606 - 48,102,603 صكوك
 1,038,043 1,038,043 - - 1,000,000 منتجات مهيكلة
 478,238,097 478,238,097 - - 462,028,811 إجمالي التمويل

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

 مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
المتوافقة مع  المالية المشتقة لألدواتالقيمة العادلة السلبية 

 167,635 - 167,635 - 167,635 الشريعة
 المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 18,198,581 18,198,581 - - 17,952,140 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 511,991,640 511,991,640 - - 512,072,213 ودائع العمالء

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

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

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

 2,499,459 - 2,499,459 - 2,499,459 صناديق استثمارية
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة 

 4,326,469 24,376 - 4,302,093 4,326,469 من خالل الدخل الشامل االخر
 - - - - - صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

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

منتجات مهيكلة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 1,498,644 1,498,644 - - 1,498,644 الدخل
المتوافقة  العادلة اإليجابية لألدوات المالية المشتقةالقيمة 

 128,190 - 128,190 - 128,190 مع الشريعة

 الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 26,525,753 26,525,753 - - 26,212,976 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

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

 38,494,166 - 38,494,166 - 39,351,872 صكوك
 1,039,226 1,039,226 - - 1,000,000 منتجات مهيكلة
 413,191,759 413,191,759 - - 398,768,077 إجمالي التمويل

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

 مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
المتوافقة مع  المالية المشتقة لألدواتالقيمة العادلة السلبية 

 107,206 - 107,206 - 107,206 الشريعة
 المالية غير المقاسة بالقيمة العادلةالمطلوبات 

 14,166,089 14,166,089 - - 14,085,256 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 447,507,128 447,507,128 - - 447,506,182 ودائع العمالء

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

دلة على أساس تمثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني صناديق استثمارية تم تحديد قيمتها العا
 الموحدة.آخر صافي قيمة موجودات مفصح عنه بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة 

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

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

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

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

 رأس المال

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

 سعودي لكل سهم(.

 ربحية السهم

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

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

 أسهم المنح

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

.مملوكة اسهم 5 لكل اسهم 3 بمنح وذلك المبقاة
 

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

 صكوك الشريحة األولى

إن هذه لاير سعودي. مليار 6,5( )"الصكوك"( بقيمة 1، أصدر المصرف من خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة صكوك الفئة )2022 ينايرفي 
ون الصكوك هي أوراق مالية دائمة وال يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك، د

ومع ذلك، الملكية. امتيازات او اولوية بين بعضها البعض حيث يشكل كل صك التزاًما غير مضمون ومشروط وثانوي للمصرف مصنف ضمن حقوق
لفترة التوزيع ، وفقًا للشروط واألحكام  تاريخأو بعد ذلك أو أي  2027يناير  23في يكون للمصرف الحق الحصري في استرداد الصكوك أو استدعائها 

 المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

ن قبل يُستحق معدل الربح المطبق على الصكوك الدفع بشكل ربع سنوي بتاريخ كل توزيع دوري، إال عند وقوع حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد م
وفقًا لشروط وظروف معينة, اختيار عدم إجراء أي توزيعات. المطلق،المصرف، حيث يجوز للمصرف وفقًا لتقديره 

 هذا أو اختيار عدم السداد أحداث تعثر ولن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.يعتبر حدث عدم الدفع  وال
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 كفاية رأس المال

على مقدرة المجموعة تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل البنك المركزي السعودي، والحفاظ 
 في االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية.

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

 أو تزيد عن الحد االدنى لبازل المحدد. 

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

 النسبية:

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

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

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

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

٪ من مبلغ التعديل االنتقال وفقا للمعيار الدولي 100  بإثبات، اختارت المجموعة تطبيق توجيه البنك المركزي السعودي  2021اعتباًرا من يونيو 
مليون  2,402، ادى ذلك إلى زيادة بمبلغ 2022 يونيوكما في (.CET 1الشريحة االولى  للبنك ) -في فئة حقوق الملكية المشتركة  9للتقرير المالي 

 ي.لاير سعود

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

 
 2021يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30

 334,060,240 430,666,348385,415,205 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر
 33,318,660 37,798,84737,798,847 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر

 3,447,195 2,671,5082,414,738 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر
 370,826,095 471,136,703425,628,790 للموجودات المرجحة بالمخاطر –إجمالي الشريحة االولى 

 62,552,759 84,315,42370,191,539 رأس المال األساسي
 4,175,753 5,383,3294,817,690 رأس المال المساند

 66,728,512 89,698,75275,009,229 إجمالي رأس المال األساسي والمساند

 نسبة كفاية رأس المال
 %16.87 %16.49%17.90 نسبة كفاية رأس المال األساسي

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

 :برنامج تأجيل الدفعات

وذلك بتقديم الدعم الالزم للمنشآت  2020مارس  الدفعات في(، قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنامج تأجيل 19-لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة )المرحلة األولى والثانية( وفقًا لتعريف البنك المركزي السعودي من خالل التعميم رقم 

للسيولة قصير األجل لمعالجة النقص تعتبر إعفاءات تأجيل سداد األقساط بمثابة دعم هـ.1438جمادى اآلخرة  16وتاريخ  381000064902
تم تقييم األثر المحاسبي للتغيرات أعاله الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي .عميلالمحتمل في التدفقات النقدية لل

 . 2022مارس  31دفعات في ال برنامج تأجيلانتهى باعتبارها تعديالً في شروط االتفاقية. 9للتقرير المالي 

مليون لاير سعودي( في  29.3: 2021يونيو  30مليون لاير سعودي ) 71.8، تم إثبات مبلغ إجمالي قدره 2022يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
 31)2022يونيو  30في  عودي كماسمليون لاير  18,5قائمة الدخل بشأن اطفاء دخل المنحة للودائع ذات الصلة، وذلك بإجمالي دخل منحة مؤجل قدره 

 30مليون لاير سعودي ) 35.9، تم إثبات مبلغ إجمالي قدره 2022يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  مليون لاير سعودي(. 22.8: 2021ديسمبر 
المجموعة تقييم الوضع االقتصادي . تواصل مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل بشأن اطفاء دخل المنحة للودائع ذات الصلة 19.8: 2021يونيو 

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

المرجعي( الربحبين البنوك )إحالل سعر  لربحالتحول من سعر ا
 

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

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

 ذلك التاريخ وتتضمن طرق مساعدة وذلك بخصوص:

 الربحالمرجعي بين البنوك من خالل تحديث سعر  الربحبة على التغيرات في أسس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة تعديل سعر المحاس•
األساس الفعال مما يؤدي إلى عدم وجود تأثير مباشر على قائمة الدخل.  ينطبق هذا فقط عندما يكون التغير ضروريا كنتيجة مباشرة للتعديل، وأن 

 ديد في تحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصادياً األساس السابق، والج
 المرجعي بين البنوك دون التوقف عن عالقة التحوط الحالية المحتسبة. الربحالسماح بالتغييرات على التحوط والتوثيق نتيجة لتعديل سعر •

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

المرجعي، تقوم  الربحمالي أو التزام مالي ما مقاس بالتكلفة المطفأة نتيجة احالل سعر  ألصلفي حال تغير اساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية 
في أساس تحديد التدفقات  رالتغيييجب المجموعة بتحديث معدل سعر الربح الفعال لألصل المالي أو االلتزام المالي لتعكس التغير المطلوب من االحالل.

 ي في حال تحقق الشروط التالية:النقدية التعاقدية لمعدل الربح المرجع

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

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

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

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

مرجعًا لها، بما في ذلك المقايضات التي تخضع للتحول بموجب بروتوكوالت االتحاد ال يوجد لدى المجموعة عقود تتخذ من ليبور بالجنيه االسترليني 
 الدولي للمقايضات والمشتقات.
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)تتمة( المرجعي( الربحبين البنوك )إحالل سعر  ربحالتحول من سعر ال
 

والمخاطر وتقنية المعلومات والخزانة والقانونية وااللتزام، ، أنشأ مجلس اإلدارة لجنة توجيهية تضم كبار موظفي إدارات المالية 2019خالل عام 
وضعت اللجنة التوجيهية مشروع تحول لتلك والمستشارين الخارجيين، وذلك بهدف اإلشراف على خطة تحول المجموعة من ليبور بالدوالر األمريكي.

دل التمويل المضمون لليلة واحدة، بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال العقود التي تتخذ من ليبور بالدوالر األمريكي مرجعًا لها لتحويلها إلى مع
يراعي مشروع التحول التغييرات في األنظمة واإلجراءات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم، وتخفيف آثار المخاطر التشغيلية والخسائر المالية المحتملة.

 لة.فضالً عن معالجة اآلثار الضريبية والمحاسبية ذات الص

جرت اتصاالت عامة مع األطراف ، تم تحديد التغييرات المطلوبة على األنظمة والعمليات والنماذج وبدأ تنفيذها بشكل جزئي.2022يونيو  30كما في 
حددت المجموعة أن مجاالت المخاطر األكثر المقابلة، ولكن ثمة تغييرات خاصة بالعقود يتطلبها إحالل اليبور لم يتم اقتراحها أو الموافقة عليها بعد.

األمريكي مرجعًا  أهمية الناشئة عن استبدال ليبور بالدوالر األمريكي تتمثل في تحديث األنظمة والعمليات التي تتضمن العقود المتخذة من ليبور بالدوالر
حول التي ال تعمل كما هو متوقع؛ وعدم التطابق في توقيت المشتقات البديلة/ الت الربحلها؛ والتعديالت على تلك العقود أو البنود الحالية لمعدالت 

تستمر والقروض التي يجري تحولها من ليبور بالدوالر األمريكي واألثر الناتج على إدارة المخاطر االقتصادية؛ وتحديث عمليات تعيين التحوط.
وتقليل المخاطر الناشئة عن التحول، وستواصل تحديد  SOFRمة إلى المشاركين في القطاع لضمان التحول بصورة منظ بالمشاركة معالمجموعة 

 وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال ليبور.

عملية تجميع األعمال
 

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

كما يتطلب المعيار، عمليات تجميع األعمال )"المعيار"(. - 3تمت المحاسبة عن الشراء باستخدام طريقة االستحواذ وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
قامت المجموعة بالمحاسبة عن االستحواذ ات أو مطلوبات او التزامات محتملة يمكن تحديدها.تعمل المجموعة حاليا على تخصيص ثمن الشراء لموجود

سيتم االنتهاء من التعديالت على هذه القيم التي تم تحملها في تاريخ االستحواذ. والمطلوباتبناء على القيم العادلة المؤقتة للموجودات المستحوذ عليها 
 ن تاريخ االستحواذ كما هو مسموح به وفقا للمعيار.المؤقتة خالل اثني عشر شهراً م

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

 2022فبراير  1 الموجودات
 10,319 ممتلكات ومعدات حق االستخدام

 4,726 ملموسةموجودات غير 
 72,329 استثمارات

 114,670 موجودات عقود
 25,293 مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى

 118,550 النقد وما في حكمه
 149,232 مدينون تجاريون وآخرون

 495,119 إجمالي الموجودات

 المطلوبات
 1,231 التزامات إيجار

 123,553 دائنون تجاريون وآخرون
 67,130 عقود مطلوبات

 4,757 مخصص زكاة وضريبة دخل
 3,937 التزامات إيجار

 124,147 تعويضات نهاية الخدمة
 324,755 إجمالي المطلوبات

 170,364 صافي موجودات إجادة بتاريخ االستحواذ
 487,451 مصنفة ضمن موجودات أخرى. -شهرة مؤقتة ناتجة عن االستحواذ 

 657,815 اجمالي عوض الشراء
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
  

  
 

3300 
 

أرقام المقارنة
 

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

موافقة مجلس اإلدارة
 

 (.2022أغسطس  03 )الموافقهـ 1444 محرم 05تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 
  القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
6 

 

 عام .1
 

 التأسيس والعمل  (أ
 

بتاريخ  59سعودية، )"المصرف"(، وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي رقم م/تأسست شركة الراجحي المصرفية لالستثمار، شركة مساهمة 
شوال  26( بتاريخ 245( من قـرار مجلس الـوزراء رقــم )6( ووفقــاً لما ورد في الفقــرة )1987يونيو  29هـ )الموافـق 1407ذو القعدة  3

 (.1987يونيو  23هـ )الموافق 1407
 

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

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 1وحدة رقم 
 2743-12263الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

سيس المصرف ونظامه األساسي ووفقاً ألحكام نظام مراقبة تتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأ
يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية واالستثمارية، داخل المملكة وخارجها، من خالل  البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله.

 :2020موظفا ) 15,078ملكة، وبلغ عدد الموظفين فرعا( بما فيها الفروع المتواجدة خارج الم 591 :2020فرعاً ) 574شبكة فروع عددها 
كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة )يشار إليها فيما بعد مع المصرف مجتمعين بـ "المجموعة"( والذي يملك  موظفا(. 13,716

 )ب(( : 3جميع أو غالبية الحصص فيها كما هو موضح أدناه )انظر أيضا اإليضاح 
 

 
 

 ةاسم الشركة التابع
 نسبة الملكية ٪

 
 

2021 2020  
    

شركة الراجحي  السعودية )سابقًا: -شركة تدير العقارية 
 للتطوير العقاري(

 

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة  100% 100%
العربية السعودية لدعم برامج التمويل العقاري 
للمصرف من خالل نقل واالحتفاظ بسندات ملكية 
العقارات تحت اسمها نيابة عن المصرف، وتحصيل 
إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع من قبل 
المصرف، وتقديم خدمات االستشارات العقارية 
والهندسية، وتقديم خدمة توثيق وتسجيل العقارات، 

 واإلشراف على تقييم العقارات.
 

إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات مصرف  %100 %100 ماليزيا –شركة الراجحي المحدودة 
 ، منشأ ويعمل في ماليزيا.2013المالية اإلسالمية لعام 
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7 

 عام )تتمة( .1

 التأسيس والعمل )تتمة( (أ
 

  نسبة الملكية ٪ اسم الشركة التابعة
 2021 2020  

شركة مساهمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية السعودية  %100 %100 السعودية –شركة الراجحي المالية 
الوساطة لتعمل كوكيل رئيسي و/ أو لتقديم خدمات 

المالية، والتغطية واإلدارة واالستشارات والترتيبات 
 والحفظ.

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

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

والمصرفية واالستثمارية واستيراد جميع الخدمات المالية 
وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا ألحكام الشريعة 

 اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي المعمول به.
 

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية  %99 %99 السعودية –شركة وكالة تكافل الراجحي 
لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا السعودية لتعمل كوكيل 

 التفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
 

شركة ذات مسؤولية محدودة  مسجلة في المملكة العربية  %100 %100 السعودية –شركة الراجحي للخدمات اإلدارية 
 السعودية لتقديم خدمات التوظيف.

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

لتعمل على تقدم التمويل االستهالكي المصغر، والتأجير 
  التمويلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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

تسجيل عقود التأجير التمويلي، لتنظيم السعودية  تقدم  
  بيانات العقود وتبسيط إجراء التقاضي.

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

بهدف إدارة المعامالت المتعلقة بالخزينة نيابة عن 
 المصرف.

 
شركة مساهمة مقفلة مملوكة للمصرف لغرض مزاولة  - %100  العالمية )نيوليب(شركة الحلول الرقمية 

األعمال الفنية في الخدمات المالية وأنظمة السداد الرقمية 
 والتسويات المالية والخدمات ذات الصلة.

 
المسيطرة تعتبر غير جوهرية وبالتالي لم يتم بما أن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي أو شبه كلي من قبل المصرف، فإن الحصص غير 

 تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله. اإلفصاح عنها.
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8 

 عام )تتمة( .1
 

 الهيئة الشرعية (ب
 

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

 
 أسس اإلعداد .2

 
 بيان االلتزام (أ

 
 تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  -
 للمراجعين والمحاسبين، و

 تماشياً مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف. -
 
 أسس القياس واإلعداد (ب

 
  ة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة:يتم إعداد القوائم المالية الموحد

 
 يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة،  •
  يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة،  •
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة،يتم قياس االستثمارات المدرجة  •
  يتم قياس الدفعات المحسوبة على أساس األسهم المسددة نقدًا بالقيمة العادلة، و •
 يتم إثبات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. •

 
شهرا من تاريخ  12وتم عرض تحليال بشأن االسترداد أو التسوية خالل  تعرض المجموعة قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً لترتيب السيولة.

 .2-27شهرا من تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة )غير متداول( في االيضاح  12إعداد القوائم المالية الموحدة )متداول( وأكثر من 
 

 ملة الوظيفية وعملة العرضالع (ج
 

ما يذكر  تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية لعمليات المجموعة ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي، باستثناء
 خالف ذلك.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (د

 
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة 

دات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجو
يتم تقييم مثل هذه التقديرات  تطلب من اإلدارة أن تمارس حكمها أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.كما ي والمطلوبات المسجلة.

واالفتراضات واألحكام باستمرار وذلك على أساس الخبرة السابقة وبعض العوامل األخرى التي تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات 
يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي يعدل فيها التقدير  نها معقولة في ظل هذه الظروف.لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأ

 ة أو المستقبلية.وذلك عندما يؤثر التعديل فقط على تلك الفترة، أو خالل فترة التعديل أو الفترات المستقبلية إذ كان التعديل يؤثر على الفترات الحالي
 

التي لديها يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، و فيما
وعة في تستند المجم مخاطر هامة قد تؤدي إلى حدوث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات  افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
يما يلي وف وتنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة.

 األمور الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:
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 أسس اإلعداد )تتمة( .2
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( (د
 

 خسائر االئتمان المتوقعة عن الموجودات المالية (1
لجميع فئات الموجودات المالية إبداء حكماً، وباألخص، تقدير   9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ئتمان.مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر اال
 ها قد تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات.وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل وأن التغيرات التي تطرأ علي

يرة تقوم المجموعة بحساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيار المدخالت المتغ
السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد والخسارة تتضمن عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة، مثل احتمال التعثر عن  واعتمادها المتبادل.

 في حالة التعثر عن السداد، التي تعتبر أحكاًما وتقديرات محاسبيه ما يلي:
 اختيار طريقة التقدير أو منهجية النماذج التي تعتبر أحكاًما محاسبيه: .1

 
 التعثر في السداد للدرجات الفردية،نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة، الذي يحدد احتمالية حدوث  •
المعايير التي وضعتها المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية ولذا يجب قياس المخصصات الخاصة  •

 بالموجودات المالية على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتقييم النوعي،
 المالية عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي، تقسيم الموجودات  •
 تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت، •
في السداد تحديد الروابط بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدوث التعثر  •

 وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد، و
اختيار تصورات االقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية واألوزان المرجحة باالحتماالت لها الستخراج المدخالت االقتصادية في نماذج  •

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

  ج، والترابط بين تلك المدخالت مثل سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية.اختيار المدخالت لتلك النماذ .2
 
 (،29قياس القيمة العادلة )إيضاح  •
 أ(،-1-27إدارة مخاطر االئتمان )إيضاح  •
 (،3-أ-1-27درجات مخاطر االئتمان )إيضاح  •
 (،1-(1)-و-3تصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح  •
 (،3-د-2السيطرة على الشركات المستثمر فيها )إيضاح تحديد  •
  (8ي و -3االستهالك واإلطفاء )إيضاحي  •
  (20رواتب ومصاريف الموظفين )إيضاح  •
 ج(-3المنحة الحكومية )إيضاح  •
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (2

 قائمة مركز مالي موحدة.تقوم المجموعة بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل 
ي السوق بتاريخ إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو الذي يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المتعاملين ف

 ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما: القياس.

 في سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •
 في ظل عدم توفر سوق رئيسي، في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات. •

 إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن يكون متاح التعامل فيه للمجموعة.
يستخدمها المتعاملين بالسوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وبافتراض أن يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي 

 تصرف المتعاملين في السوق يصب في مصالحهم االقتصادية.
وجودات من يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من استخدام الم

 الل أقصى وأفضل استخدام لها، أو عن طريق بيعها إلى متعاملين آخرين في السوق يقومون باستخدام الموجودات بأقصى وأفضل استخدام لها.خ

الت م المدختستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، من خالل زيادة استخدا
 ذات العالقة القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

العادلة، يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية حسب التسلسل الهرمي للقيمة 
  مدخالت والذي يكون جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل: المشار إليه أدناه، وذلك على أساس أدنى مستوى
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 أسس اإلعداد )تتمة( .2
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( (د
 

 ( القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(2
 لموجودات أو مطلوبات مماثلة.األسعار المتداولة )غير المعدّلة( في األسواق المالية النشطة  - 1المستوى  -
 
الذي يتم رصده إما مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة )مشتقة من  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  - 2المستوى  -

نة ألدوات مماثلة وتشمل هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار المعل األسعار(.
 أو مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت الجوهرية بشكل مباشر أو غير

  مباشر قابلة للمالحظة من بيانات السوق.
 
الية التي يتضمن استخدام طريقة التقويم بشأنها المدخالت غير تشمل هذه الفئة كافة األدوات الم المدخالت غير القابلة للمالحظة - 3المستوى  -

تشمل هذه الفئة األدوات المالية التي يتم  القابلة للمالحظة ويكون للمدخالت غير القابلة للمالحظة أثر جوهري على تقويم األداة المالية. 
تقديرات أو تعديالت غير قابلة للمالحظة الهامة لعكس الفروقات  تقويمها على أساس األسعار المتداولة ألدوات مشابهة ويتعين بشأنها إجراء

 بين األدوات المالية. 
 

جموعة بالتأكد فيما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الم
الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة إذا تم التحويل بين المستويات 

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
 
 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها (3

 
 ب(. -3تخضع مؤشرات السيطرة ألحكام اإلدارة، وهي مبينة في )إيضاح 

 إدارة الصناديق االستثمارية:
إن تحديد مدى سيطرة المجموعة على تلك الصناديق في معظم األوقات  تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثمارية.

دارة المتوقعة( وحقوق يتطلب التركيز على تقييم المنافع االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق )تشمل أية أرباح مسجلة وأتعاب اإل
نها لم المستثمرين في إقالة مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، فقد استنتجت المجموعة أنها تقوم بدور وكيل للمستثمرين في كافة الحاالت، وعليه، فإ

 تقم بتوحيد تلك الصناديق في قوائمها المالية.
 
 مخصصات المطلوبات واألعباء (4

ً بشأن احتمالية تحقق أي مطالبات من خالل تجنيب  ي سياق األعمال االعتيادية.تتلقى المجموعة مطالبات قانونية ف تقوم اإلدارة بإبداء أحكاما
ويعتمد توقيت وتكاليف المطالبات على اإلجراءات النظامية  إن تاريخ انتهاء المطالبات القانونية والمبلغ المراد دفعه غير مؤكد. مخصصات.

  المتبعة.
 

 االستمرارية المحاسبيمبدأ  (5
ألعمال تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية، والذي يتطلب النظر في تحقيق الموجودات وسداد االلتزامات خالل دورة ا 

وإنها مقتنعة بأنه يوجد لدى المجموعة  وقد قامت إدارة المجموعة بتقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، العادية.
كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية حاالت عدم تأكد هامة قد تثير شكوكاً هامة حول قدرة  الموارد الكافية لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور.

 المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية المحاسبي.
 
 جارتحديد مدة عقد اإلي (6

لتي عند تحديد مدة عقد اإليجار لغرض احتساب التزامات اإليجار وموجودات حق االستخدام، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة ا
خيارات اإلنهاء( في يتم إدراج خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي  تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء.

تقوم المجموعة أيًضا بإعادة تقويم ما إذا كان  مدة عقد اإليجار فقط في حال ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تجديد عقد اإليجار أو عدم إنهائه.
  سيطرتها. من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذه الخيارات إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف التي تقع تحت
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  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة .3
 

 إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه:
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية (أ

المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك 
، فيما عدا أثر المعايير والتفسيرات والتعديالت أدناه والتي أصبحت سارية المفعول على الفترات المالية السنوية 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 أو بعد ذلك التاريخ: 2021يناير  1التي تبدأ في 

 
الربح إحالل سعر  16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي  7المعيار الدولي للتقرير المالي التعديالت على  •

 المرحلة الثانية: -المرجعي 

سبة الدولية ويقوم مجلس معايير المحا الرئيسية على مستوى العالم.الربح يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار 
وقد قامت المجموعة بتطبيق المرحلة  بين البنوك بشكل أكثر سالسة.الربح بتعديل إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر 

( 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9، والتي كانت في المقام األول عبارة عن تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2020األولى في 
  د(. -3(، وتم تقديم االفصاحات ذات الصلة بالمرحلة األولى في )إيضاح 7والمعيار الدولي للتقرير المالي )

 مرجعي بآخر بديل. ربح، بما في ذلك استبدال سعر الربح تعالج تعديالت المرحلة الثانية القضايا التي تنشأ عن تنفيذ عمليات إحالل سعر 
والمعيار  39ية إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي توفر تعديالت المرحلة الثان

بين البنوك. ومع أن التطبيق ليس إلزاميًا لنهاية سبتمبر الربح على عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإحالل سعر  9الدولي للتقرير المالي 
 د أثر تلك التعديالت على المجموعة. -3ر. يبين اإليضاح ، يُسمح بالتطبيق المبك2021

 أو بعد ذلك التاريخ. 2021يناير  1السنوات المحاسبية التي تبدأ في  تاريخ سريان التعديالت:
 
 :19 -امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  -"عقود اإليجار"  16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 
قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذلك  (، تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين.19-لجائحة فيروس كورونا )كوفيدنتيجة 

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28في  إعفاءات السداد وتأجيل دفعات اإليجار.
يمكن للمستأجرين  يعد تعدياًل لعقد اإليجار. 19-سيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيديوفر و 16

وفي حاالت عديدة، يؤدي ذلك  اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلون بها إذا لم تكن تعديالت إيجار.
 ى المحاسبة عن امتيازات اإليجار كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.إل

 أو بعد ذلك التاريخ. 2020يناير  1السنوات المحاسبية التي تبدأ في  تاريخ سريان التعديالت:
 

 وهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.تبين للمجموعة أن هذه التعديالت ليس لها أي أثر ج
 

 أسس التوحيد           ب(
يتم إعداد القوائم المالية للشركات  (.  1تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للمصرف والشركات التابعة له المبينة في )إيضاح

يتم إجراء تغييرات على السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند  باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.التابعة لنفس السنة المالية للمصرف، 
 الضرورة كي تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

 
ما تكون عرضة تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها عند إن الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها الخاضعة لسيطرة المجموعة.

لى أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها ع
سيطرة حتى تاريخ فقدان يتم تضمين القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء ال الشركة المستثمر فيها.

  المجموعة للسيطرة على الشركة المستثمر فيها.
 

وعلى  ة.أعدت القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب التقييم للمعامالت المماثلة وغيرها من األحداث في ظروف مماثل
 ما وفقط عندما يتوفر لدى المجموعة ما يلي:وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عند

 يها(،السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر ف •
 المستثمر فيها، والتعرض لعوائد متغيرة أو الحصول على حقوق منها نتيجة مشاركتها في الشركة  •
 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها. •
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 أسس التوحيد )تتمة( (ب
 

الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة أما في الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلها من الحقوق في 
 بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها، •
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، و •
 حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمجموعة الممنوحة لها من أدوات حقوق الملكية مثل األسهم.. •

ك تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هنا
يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة  السيطرة الثالثة.تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر 

 خالل السنة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
وإذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة  التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. ويتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة

 فإنها تقوم بما يلي:

 التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، •
 التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة،  •
 اكمة المسجلة في حقوق المساهمين، التوقف عن إثبات فروق التحويل المتر •
 إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم،  •
 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به، •
 إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة، و •
دة أو األرباح المبقاة، حسب ما هو إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموح •

 مالئم، والذي يكون مطلوباً إذا قامت المجموعة باالستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
 

الية لميتم استبعاد األرصدة والمعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة واإليرادات والمصاريف الناتجة عن هذه المعامالت عند إعداد القوائم ا
 الموحدة.

 
 المنح الحكومية (ج

تعامل  نحة.تقوم المجموعة بإثبات المنح الحكومية المتعلقة بالدخل في حالة وجود تأكيد معقول باستالمها والتزام المجموعة بالشروط المرتبطة بالم
يتم اثبات الوديعة بأقل من  علقة بالدخل.المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كمنحة حكومية مت

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  تقاس المنفعة بمعدالت تقل عن معدالت العمولة  األدوات المالية. – 9المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقا
ً للم يتم  ، والمتحصالت المستلمة.9عيار الدولي للتقرير المالي السائدة في السوق كفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقا

ً لمعيار المحاسبة الدولي  يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أسس  المحاسبة عن المنح الحكومية. -20المحاسبة عن المنفعة وفقا
ال يتم إثبات دخل المنحة إال عندما تكون  قة التي سيتم التعويض عنها.منتظمة على مدى الفترة التي تقوم فيها المجموعة بإثبات التكاليف ذات العال

وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، تقوم المجموعة فقط بتسجيل المبالغ المستحقة القبض أو  المجموعة هي المستفيد النهائي.
 الدفع ذات الصلة.
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 المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص بالسياسات  .3

 المرجعي(الربح بين البنوك )إحالل سعر  الربحالتحول من سعر  (د
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر  الرئيسية على مستوى العالم.الربح يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار 

، والمعيار الدولي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9على المعيار الدولي للتقرير المالي  -على مرحلتين  -تعديالت 
المرجعي، الربح تؤثر على التقارير المالية بعد إحالل سعر  ، من أجل معالجة المشكالت التي قد16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4للتقرير المالي 

تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات السنوية التي  بين البنوك الحالية بأسعار بديلة خالية من المخاطر.الربح بما في ذلك استبدال أسعار 
 تعلقة بما يلي:أو بعد ذلك التاريخ وتشمل الوسائل العملية الم 2021يناير  1تبدأ في 

 
الفعلي، الربح بين البنوك من خالل تحديث سعر الربح المحاسبة عن التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إحالل سعر  •

حالل، ويكون مما يؤدي إلى عدم وجود تأثير مباشر على قائمة الدخل.  وال ينطبق هذا إال عندما يكون التغيير ضروريًا كنتيجة مباشرة لإل
  األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئًا من الناحية االقتصادية لألساس السابق؛ و

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

 .التي يتم المحاسبة عنها
 

تتعلق هذه اإلعفاءات بتعديالت على  توفر تعديالت المرحلة الثانية إعفاًء عمليًا من بعض المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي.
 المرجعي في العقد بسعر مرجعي بديل جديد.الربح األدوات المالية وعقود اإليجار أو عالقات التحوط الناتجة عن إحالل سعر 

 
المرجعي، فعندئٍذ الربح حال تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المقاس بالتكلفة المطفأة نتيجة إحالل سعر  في

الربح ل سعر يتطلب إحال الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي ليعكس التغير الذي تتطلبه عملية اإلحالل.الربح تقوم المجموعة بتحديث سعر 
 المرجعي إحداث تغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إذا تم استيفاء الشروط التالية:

 
  التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لإلحالل؛ و •
 مباشرة.أي األساس قبل التغيير  -األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق  •
 

تطلبها إحالل عندما تم إجراء التغييرات على األصل أو االلتزام المالي باإلضافة إلى التغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية التي ي
الربح طلبه إحالل سعر الفعلي لألصل أو االلتزام المالي ليعكس التغيير الذي يتالربح المرجعي، قامت المجموعة أوالً بتحديث سعر الربح سعر 

 بعد ذلك، طبقت المجموعة السياسات الخاصة بالمحاسبة عن التعديالت على التغييرات اإلضافية. المرجعي.
 

عند إعادة قياس التزام عقد اإليجار بسبب تعديل الربح توفر التعديالت أيًضا استثناًء الستخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغير في سعر 
 المرجعي.الربح يجار الذي يتطلبه إحالل سعر عقد اإل

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

  االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات.

توجيهية تضم كبار موظفي إدارات المالية والمخاطر وتقنية المعلومات والخزانة والقانونية وااللتزام، ، أنشأ مجلس اإلدارة لجنة 2019خالل عام 
وضعت اللجنة التوجيهية مشروع  والمستشارين الخارجيين، وذلك بهدف اإلشراف على خطة تحول المجموعة من ليبور بالدوالر األمريكي.

ر األمريكي مرجعًا لها لتحويلها إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، بهدف تقليل التعطيل تحول لتلك العقود التي تتخذ من ليبور بالدوال
يراعي مشروع التحول التغييرات في األنظمة واإلجراءات وإدارة  المحتمل لألعمال وتخفيف آثار المخاطر التشغيلية والخسائر المالية المحتملة.

  لجة اآلثار الضريبية والمحاسبية ذات الصلة.المخاطر ونماذج التقييم، فضالً عن معا
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 المرجعي( )تتمة(الربح بين البنوك )إحالل سعر الربح التحول من سعر  (د

ت اتصاالت عامة مع جر ، تم تحديد التغييرات المطلوبة على األنظمة والعمليات والنماذج وبدأ تنفيذها بشكل جزئي.2021ديسمبر  31كما في 
حددت المجموعة أن مجاالت  األطراف المقابلة، ولكن ثمة تغييرات خاصة بالعقود يتطلبها إحالل اليبور لم يتم اقتراحها أو الموافقة عليها بعد.

ن العقود المتخذة من ليبور المخاطر األكثر أهمية الناشئة عن استبدال ليبور بالدوالر األمريكي تتمثل في تحديث األنظمة والعمليات التي تتضم
البديلة/ التحول التي ال تعمل كما هو متوقع؛ وعدم الربح بالدوالر األمريكي مرجعًا لها؛ والتعديالت على تلك العقود أو البنود الحالية لمعدالت 

التي يجري تحولها من ليبور بالدوالر األمريكي واألثر الناتج على إدارة المخاطر االقتصادية؛ وتحديث  والتمويالتالتطابق في توقيت المشتقات 
ال تزال المجموعة منخرطة مع المشاركين في القطاع لضمان التحول بصورة منظمة إلى معدل التمويل المضمون لليلة  عمليات تعيين التحوط.

 ول وستستمر في تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال ليبور بالدوالر األمريكي.واحدة وتقليل المخاطر الناشئة عن التح
 

الخالية الربح بين البنوك الخاضعة لإلحالل والتي لم تتحول بعد إلى أسعار الربح يوضح الجدول أدناه تعرض المجموعة في نهاية السنة ألسعار 
 بين البنوك التي ستنتهي قبل أن يكون التحول مطلوبًا.لربح ايستبعد الجدول حاالت التعرض ألسعار  من المخاطر.

 
  بآالف الرياالت السعودية

  2021ديسمبر  31
القيمة الدفترية  

للموجودات المالية غير 
  المشتقة

القيمة الدفترية 
للمطلوبات المالية 

   غير المشتقة
القيمة االسمية 

 للمشتقات
 384,792   -   317,586   شهًرا( 1األمريكي )وفقًا لليبور بالدوالر 

 2,212,425   -   3,345,365   أشهر( 3وفقًا لليبور بالدوالر األمريكي )
 9,194,380  -   6,089,422   شهًرا( 6وفقًا لليبور بالدوالر األمريكي )
 -  -   397,709   شهًرا( 12وفقًا لليبور بالدوالر األمريكي )

 11,791,597  -  10,150,082  اإلجمالي
 
 

  بآالف الرياالت السعودية
 2020ديسمبر  31
 

القيمة الدفترية  
للموجودات المالية غير 

  المشتقة

القيمة الدفترية 
للمطلوبات المالية غير 

    المشتقة
القيمة االسمية 

 للمشتقات
 23,019  -  24,000  شهًرا( 1وفقًا لليبور بالدوالر األمريكي )
 563,250  -  3,246,250  شهًرا( 3وفقًا لليبور بالدوالر األمريكي )
 6,926,443  -  7,160,000  شهًرا( 6وفقًا لليبور بالدوالر األمريكي )
 -  -  -  شهًرا( 12وفقًا لليبور بالدوالر األمريكي )

 7,512,712  -  10,430,250  اإلجمالي
       

 
  االستثمار في شركة زميلة         هـ( 

 
  يباً مشتركاً.الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة تأثيراً هاماً )وليس سيطرة( على سياساتها المالية والتشغيلية وال تعتبر شركة تابعة أو ترت

التغيرات لما بعد الشراء في حصة المجموعة في صافي  تقيد االستثمارات في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدا
يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة  موجودات الشركة الزميلة، ناقصاً أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية.

امل اآلخر لما بعد الشراء في الدخل الشامل اآلخر المدرج لما بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة، بينما تدرج حصتها في التغيرات في الدخل الش
تقلل التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر  تعدل التغيرات التراكمية لما بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. ضمن حقوق المساهمين.

 فيها القيمة الدفترية لالستثمار.

لمثبتة سابقاً بشأن االستثمار في شركة زميلة من خالل قائمة الدخل الموحدة بحيث تبقى القيمة الدفترية يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة ا
ة لالستثمار في قائمة المركز المالي بالقيمة المحتسبة على أساس طريقة حقوق الملكية )قبل مخصص االنخفاض في القيمة( أو بالقيمة القابل

التوقف عن االثبات، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة والقيمة العالة للعوض المستلم وعند  لالسترداد، أيهما أقل.
  في قائمة الدخل الموحدة.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 )تتمة( االستثمار في شركة زميلة         هـ( 

 

 م المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقو
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة 

، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وعند وجود مثل هذا الدليل الزميلة.
 وقيمتها الدفترية، وإثبات قيمة الحصة في أرباح الشركة الزميلة في قائمة الدخل الموحدة.

تعد القوائم المالية للشركة الزميلة  ة في الشركة المستثمر فيها.يتم حذف المكاسب أو الخسائر غير المحققة عن المعامالت بقدر حصة المجموع
 وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت كي تتمشى السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. لنفس الفترة المالية للمجموعة.

 
  ( الموجودات المالية والمطلوبات الماليةو
 تصنيف وقياس الموجودات المالية   (1)

لقيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو با
 رة األصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية.ويتوقف هذا التصنيف عموًما على نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدا من خالل قائمة الدخل.

 
 تقييم نموذج األعمال

ل تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله على مستوى محفظة األعمال ألن هذه الطريقة تمث
 تمل المعلومات التي يتم أخذها في االعتبار على:بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة.  وتش

 
وباألخص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق  السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. •

رة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك اإليرادات، والحافظ على معدل ربح معين، ومطابقة فترة استحقاق الموجودات المالية مع فت
 الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛

 الكيفية التي يتم فيها تقييم أداء المحفظة وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى إدارة المجموعة؛ •
 حتفاظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك( وكيفية إدارة تلك المخاطر؛المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية التي يتم اال •
على سبيل المثال ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات  –الكيفية التي يتم فيها تعويض مدراء الشركة  •

 النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
 يتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، باإلضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية.معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوق •

 وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها في االعتبار بمفردها عن باقي األنشطة، بل تعتبر جزء من عملية
 مجموعة ألهداف إدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.التقييم الشامل لكيفية تحقيق ال

 
وإذا تم  يستند تقييم نموذج األعمال إلى التصورات المتوقعة بشكل معقول دون األخذ في االعتبار تصورات "أسواء حالة " أو "حالة ضغط".

تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن المجموعة ال تقوم بتغيير تصنيف الموجودات  تحقيق التدفقات النقدية بعد اإلثبات المبدئي بطريقة
ة أو المشتراة المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك، ولكنها تقوم بتضمين مثل تلك المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدث

 مؤخراً فصاعداً.
 

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

 دات المالية.الموجو
 

 لربحتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي وا
وتمثل "العمولة" العوض لقاء القيمة الزمنية  ألغراض هذا التقييم، يُعتبر "المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي.

االئتمان ومخاطر التمويل األساسية األخرى المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم وذلك خالل فترة معينة وتكاليف التمويل األساسية للنقود ومخاطر 
 األخرى )على سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة لهامش الربح.

 
التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم، تأخذ المجموعة في االعتبار عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 

ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تشتمل على شروط تعاقدية قد تغير توقيت أو مبلغ التدفقات  الشروط التعاقدية لألدوات المالية.
 وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي: نتيجة لعدم استيفائها لهذا الشرط.النقدية التعاقدية 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(           (و

 تصنيف وقياس الموجودات المالية )تتمة(   (1)
 )تتمة( الربحتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي و

 األحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛ •
 خصائص الرفع المالي؛ •
 الدفع المسبق وشروط التمديد؛ •
د من مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون حق الشروط التي تح •

 الرجوع(؛ و
 على سبيل المثال: إعادة تحديد معدالت الربح. –الخصائص التي تسهم في تعديل العوض لقاء القيمة الزمنية للنقود  •
 

تصنف  بعوائد، والتي تشتمل على المتاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحة طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.تقدم المجموعة لعمالئها منتجات مصرفية 
 المجموعة عمليات التمويل واالستثمار على النحو التالي:

 
النطاق، وهي، المتاجرة والبيع وتتكون عمليات التمويل هذه بشكل أساسي من أربع فئات واسعة  ويمثل التسهيالت الممنوحة للعمالء. التمويل:

 تصنف المجموعة عمليات التمويل هذه بالتكلفة المطفأة.   ن.الئتمات ااقاطب، وبحةرالمبالتقسيط، وا
 

وتصنف المجموعة تلك المطلوبات من البنوك  وتتكون من إيداعات لدى المؤسسات المالية. المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى:
بلغ المالية األخرى بالتكلفة المطفأة ألنه يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط دفعات من الموالمؤسسات 

 األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم".
 

وتصنف المجموعة  إيداعات لدى البنك المركزي السعودي.تتكون هذه االستثمارات من  االستثمارات )المرابحة لدى البنك المركزي السعودي(:
من المبلغ تلك االستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط دفعات 

 األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم".
 

وتصنف المجموعة تلك االستثمارات بالتكلفة المطفأة باستثناء  هذه االستثمارات من االستثمار في صكوك مختلفة. تتكون االستثمارات )الصكوك(:
دلة من خالل الصكوك التي ال تجتاز اختبار "تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم" ألنه يتم تصنيفها بالقيمة العا

 قائمة الدخل.
 

وتمثل استثمارات أسهم استراتيجية ال تتوقع المجموعة بيعها، واختارت المجموعة، بشكل غير قابل لإللغاء في تاريخ  ستثمارات في األسهم:اال
 اإلثبات المبدئي عرض تغيرات القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر.

 
وتصنف المجموعة تلك االستثمارات بالقيمة العادلة  ي صناديق استثمارية مختلفه.وتتكون من االستثمارات ف االستثمارات )الصناديق االستثمارية(:

 من خالل قائمة الدخل ألنها ال تجتاز اختبار " تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم".
 

 فيما يلي بيان فئات الموجودات المالية:
 فأةالموجودات المالية بالتكلفة المط .1

 ل قائمة الدخل:يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كال من الشرطيين التاليين وال يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خال
 قدية؛ ويتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعا •
على المبلغ لربح ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ األصلي وا •

 األصلي القائم.
 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .2

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كال من الشرطين التاليين وال يتم تصنيفها كمدرجة  أدوات الّدينيتم قياس 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

 الموجودات المالية؛ و يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع •
على المبلغ الربح ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ األصلي و •

 األصلي القائم.
 

عادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقاً بالقيمة ال
 وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة. الربحويتم اثبات دخل  التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر.

 
ا لغرض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار، بشكل غير عند اإلثبات المبدئي الستثمارات األسهم والتي ال يتم االحتفاظ به أدوات حقوق الملكية،

ويتم هذا االختيار على أساس كل أداة على حدة )أي كل سهم  قابل لإللغاء، عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر.
   على حدة(.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(           (و
 
 تصنيف وقياس الموجودات المالية )تتمة(   (1)
 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .4

 يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 

اإلثبات المبدئي، يجوز للمجموعة بأن تخصص، بشكل غير قابل لإللغاء، الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات ليتم باإلضافة إلى ذلك، عند 
بذلك سيقلل أو قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إذا كان القيام 

 م التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ.يخفض من عد
 

 إعادة تصنيف الموجودات المالية
ل اآلخر تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وبالقيمة العادلة خالل الدخل الشام

نادرة، لهدف نموذج أعمالها للموجودات المالية بحيث لم يعد ينطبق تقييم لنموذج وبالتكلفة المطفأة، وذلك فقط إذا حدث تغير، في ظل ظروف 
 أعمالها السابق.

 
المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاصة بها إلدارة  التي قامت فيهاال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد اإلثبات األولي لها، باستثناء الفترة 

 الموجودات المالية.
 
 يف المطلوبات الماليةتصن   (2)

تحسب  بخالف الضمانات المالية وارتباطات التمويل.وذلك  ،بأنها مطلوبات مالية مقومة بالتكلفة المطفأةتصنف المجموعة مطلوباتها المالية، 
 جزأ من معدل العمولة الفعلي.التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي عالوة أو خصم على أموال اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يت

 
ً تكاليف المعاملة. ً بالقيمة العادلة ناقصا ً قياس  يتم إثبات جميع المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء مبدئيا يتم الحقا

 األرباح أو الخسائر.المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(          (و
 (   التوقف عن اإلثبات3)

 التوقف عن إثبات الموجودات المالية
التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات أو عند تحويل تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق 

م تقم حقوق استالم التدفقات النقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل، أو إذا ل
 احبة لملكية األصل المالي وال باالحتفاظ بالسيطرة على األصل المالي.المجموعة بتحويل وال بإبقاء جميع المخاطر والمنافع المص

 
لتوقف عن وعند التوقف عن إثبات أصل مالي ما، )أداة دين(، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم ا

الحصول عليه مطروحاً من أي التزام جديد تم التعهد به( و )ب( أية مكاسب أو خسائر إثباته( و )أ( العوض المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم 
 تراكمية تم إثباتها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر، يجب أن يتم إثباته في قائمة الدخل الموحدة.

 
اب المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمونة عند بيع الموجودات إلى طرف آخر بمقايضة معدل العائد الكلي على الموجودات المحولة، يتم احتس

 مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة أو معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.
 

ية األصل المالي مع احتفاظ المجموعة وفي العمليات التي ال تقم المجموعة فيها باإلبقاء على أو تحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملك
ي بالسيطرة على األصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده بقدر تعرضه للتغيرات ف

 قيمة الموجودات المحولة.
 

اآلخر، فيما يتعلق باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة إن أية مكاسب / خسائر تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر، ضمن االحتياطي 
يتم تحويل أية مكاسب /  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات.

إن أي  االستثمارات في أدوات حقوق الملكية إلى األرباح المبقاة عند االستبعاد.خسائر تراكمية مثبتة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك 
 تقل.حصة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن إثباتها والتي أنشأتها أو أبقت عليها المجموعة يتم إثباتها كأصل أو التزام مس

 
 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

 لتوقف عن إثبات المطلوبات المالية ما عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء مدتها.تقوم المجموعة با
 

 الموجودات المالية والمطلوبات الماليةعلى تعديالت ال (  4)
 

 الموجودات المالية المعّدلة
وإذا  التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية.في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت 

وفي هذه الحالة، يتم التوقف  كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية.
 بالقيمة العادلة. عن إثبات األصل المالي األصلي واثبات أصل مالي جديد

 
ن إثبات وإذا لم تختلف التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي المسجل بالتكلفة المطفأة بشكل جوهري، فإن التعديل ال يؤدي إلى التوقف ع

وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب اجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي  األصل المالي.
وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها  الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة.

 رى، يتم عرضها كدخل عمولة.المتمول، يتم عرض المكاسب أو الخسائر سوياً مع خسائر االنخفاض في القيمة.  وفي حاالت أخ
 

 المطلوبات المالية المعّدلة
 جوهري. تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المعدلة بشكل

ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات  لمعدلة، بالقيمة العادلة.وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة، بناًء على الشروط ا
 المالية التي تم استيفاؤها والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.

دة احتساب التكلفة المطفأة حينئٍذ بخصم التدفقات في الحاالت التي ال تتم فيها المحاسبة عن تعديل المطلوبات المالية كتوقف عن اإلثبات، تتم إعا
 النقدية المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(الموجودات المالية والمطلوبات المالية           و( 
 االنخفاض في القيمة (  5)

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تكون يحدد مخصص الخسارة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر عن السداد على مدى اإلثني عشر شهًرا القادمة، ما لم 

كانت الموجودات المالية تفي بشروط تعريفها كموجودات مالية مشتراة أو مستحدثة وإذا  مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري منذ نشأتها.
وتمثل  ذات مستوى ائتماني منخفض، عندئذ يتم تحديد المخصص على أساس التغير في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.

خفض موجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض منذ االثبات األولي الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المن
دخل تسجل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض بالقيمة العادلة بتاريخ االثبات األصلي، ويتم إثبات  لها.

ويتم فقط إثبات أو عكس خسائر االئتمان المتوقعة بقدر وجود تغير الحق في  العمولة الحقاً على أساس معدل العمولة الفعلي المعدل بالمخاطر(.
 خسائر االئتمان المتوقعة.

 قائمة الدخل: تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل

 لمؤسسات المالية األخرى،المطلوبات من البنوك وا •
 الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين، •
 مدينو عقود اإليجار، •
 عقود الضمان المالي الصادرة، و •
 ارتباطات التمويل الصادرة. •

 
 ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بشأن استثمارات األسهم.

 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء البنود التالية، والتي يتم قياسها على تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل 

 شهًرا: 12أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و •
 االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها. األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر •

"من تعتبر المجموعة بأن الصكوك لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ 
 الدرجة األولى".

ر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي يمكن أن شهر جزء من مخاط 12تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
شهًرا  12يشار إلى الموجودات المالية التي يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة لها لمدة  شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. 12تحدث خالل 

ألدوات المالية المخصصة للمرحلة األولى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي لم تشهد ا المرحلة األولى". -باألدوات المالية 
 ولم تنخفض قيمتها االئتمانية.

أو أقصى  تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر الخسائر الناتجة عن كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية
يشار إلى األدوات المالية التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لها على مدى العمر ولكنها غير  تعاقدية للتعرض لمخاطر االئتمان.فترة 

زيادة إن األدوات المالية المخصصة للمرحلة الثانية هي تلك التي شهدت  المرحلة الثانية". -منخفضة القيمة االئتمانية بـ "الموجودات المالية 
 جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي ولكن لم تنخفض قيمتها االئتمانية.

لموجودات يشار إلى الموجودات المالية التي يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى العمر والتي تكون منخفضة القيمة االئتمانية بـ "ا
 المرحلة الثالثة". -المالية 
 خسائر االئتمان المتوقعةقياس 

 ويتم قياسها على النحو التالي: تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديراً احتماله مرجح لخسائر االئتمان،
النقدية ات الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفق •

 المستحقة للمجموعة بتاريخ العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(.
الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: •

 المستقبلية.
بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب االرتباط والتدفقات  ير المسحوب:ارتباطات التمويل غ •

 النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.
 الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. عقود الضمان المالي: •
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 بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص  .3

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(          و( 
 االنخفاض في القيمة )تتمة(   (5)

 يتم استخدام معدالت الخصم التالية عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية:

الموجودات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض ومديني عقود التأجير التمويلية:  •
 معدل الربح الفعلي األصلي أو ما يقاربه، 

 معدل ائتمانيًا، الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض: معدل الربح الفعلي ال •
 مدينو عقود اإليجار: معدل الخصم المستخدم في قياس مديني عقود اإليجار. •
 رتباطاتالتمويل غير المسحوبة: معدل الربح الفعلي، أو ما يقاربه، والذي سيتم تطبيقه على الموجودات المالية الناتجة من ا رتباطاتا •

 التمويل، و
 لذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة للتدفقات النقدية.عقود الضمان المالي الصادرة: المعدل ا •
 

 فيما يلي المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط والمتغيرات:
 احتماليه حدوث التعثر في السداد، •
 ر في السداد، والخسارة في حالة التعث •
 قيمة التعرض للتعثر في السداد. •
 

مات يتم استخراج المؤشرات أعاله بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية التي يتم تعديلها بحيث تعكس معلو
لية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثالث التا النظرة المستقبلية.

(9:) 
 الموجودات العاملة،  :1المرحلة  •
 الموجودات ضعيفة األداء :2المرحلة  •
 الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض. :3المرحلة  •
 

 (. 5-أ-1-27تم تناول فئات المراحل الثالث للموجودات المالية بالتفصيل في )إيضاح 
 

وفيما يتعلق بكل سيناريو، تحدد المجموعة خسائر االئتمان  لتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، تقوم المجموعة بوضع سيناريوهات مختلفة.
 المتوقعة وتقوم بتطبيق طريقة مرجحة باالحتماالت لتحديد مخصص االنخفاض في القيمة وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية.

 
( بشأن 4لمعرفة كيفية توزيع الموجودات المالية وخسائر االئتمان المتوقعة على مراحل االئتمان الثالث، يرجى الرجوع إلى إيضاح )

 ( بشأن تسهيالت التمويل.   7( بشأن االستثمارات، وإيضاح )6المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية، وإيضاح )
 

 الموجودات المالية المعدلة
جهها لة إعادة  التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية يوافي حا

 تالي:لالعميل، يتم إجراء تقييم للتأكد  فيما إذا يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو ا

ي المعدل إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المال •
 في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.

تبار القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد تدفقات نقدية نهائية من إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم اع •
ويدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي يتم خصمه اعتباراً  األصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن إثباته.

 المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحالي. من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاريخ إعداد القوائم
 

 منخفضة القيمة الموجودات المالية 
توى ائتماني بتاريخ إعداد كل قائمة مالية، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتأكد مما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مس

مالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ويعتبر األصل ال منخفض.
 ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات القابلة للمالحظة التالية: لألصل المالي.

 الُمصدر؛صعوبات مالية كبيرة يواجهها العميل أو  •
 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ •
 التمويل من قبل المجموعة وفق شروط غير مالئمة للمجموعة؛ تإعادة جدولة تسهيال •
 احتمال دخول العميل في االفالس أوإعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو •
 مالية.اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات  •
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(          و( 
 
 االنخفاض في القيمة )تتمة(   (5)
 

دليالً على أن إن تسهيل التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع العميل يعتبر عادة ذي مستوى ائتماني منخفض، ما لم يكن هناك 
وتعتبر عمليات  خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه يوجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القيمة.

ذا كان االستثمار في عند إجراء تقويم للتأكد فيما إ يوماً فأكثر عمليات تمويل منخفضة القيمة. 90التمويل المقدمة لألفراد المتأخرة في السداد لمدة 
 الديون السيادية ذي مستوي ائتماني منخفض، فإنه المجموعة تأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:

 
 تقييم السوق للجدارة االئتمانية الظاهرة في عوائد السندات. •
 تقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. •
 بخصوص إصدار الدين الجديد.مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المالي  •
 .إلزاميأو  اختياري بشكل لخسائر من خالل االعفاء من السداد التمويل، مما يؤدي إلى تكبد حامل التمويلاحتمال جدولة  •
والوكاالت الستخدام تلك ، لذلك البلد وكذلك النية التي تعكسها البيانات العامة للحكومات كممولآليات الدعم الدولية الموضوعة لتأمين الدعم  •

 ويشمل ذلك تقييم عمق هذه اآلليات )بصرف النظر عن القصد السياسي( وفيما إذا كانت هناك قدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة. اآلليات.
 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
 مة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائ

 
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المتوقعة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛ •
لمكون عندما تشتمل األداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، وال تستطيع المجموعة تحديد خسائر االئتمان المتوقعة  •

ويتم عرض المبلغ  بشكل مستقل من مكون االرتباط الذي تم سحبه، تقوم المجموعة بعرض مخصص مجمع لكال المكونين. التمويلارتباط 
ويتم إظهار أي فائض في مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة  المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لمكون االرتباط الذي تم سحبه.

 االرتباط الذي تم سحبه، كمخصص، و الدفترية لمكون
 ارتباطات التمويل وعقود الضمان المالية: تظهر بشكل عام كمخصص. •
 

 الشطب
ومع ذلك، ال تزال تخضع الموجودات المالية التي يتم  يتم شطب تسهيالت التمويل )إما جزئياً أو كلياً( عند عدم وجود توقعات حقيقية لالسترداد.

وعندما يزيد المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسائر المتراكم،  التعزيز امتثاالً إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.شطبها ألنشطة 
وتقيد أية استردادات الحقة إلى مصاريف  يتم في البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي يطبق عندئذ مقابل إجمالي القيمة الدفترية.

 االئتمانية.الخسائر 
 

 تقييم الضمانات
تكون الضمانات على أشكال  للتقليل من مخاطر االئتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باستخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً.

والمخزون والموجودات غير المالية األخرى مختلفة، مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة 
ومع  ال يتم تسجيل الضمانات اإلضافية في قائمة المركز المالي للمجموعة، ما لم يتم مصادرتها. والتعزيزات االئتمانية مثل اتفاقيات المقاصة.

مها بشكل عام، كحد أدني، عند نشأتها ويعاد تقييمها ويتم تقيي ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة،
 أما بعض الضمانات مثل النقدية أو األوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش، فيتم تقويمها يومياً. بصورة دورية.

 
يتم تقييم الضمانات غير المالية،  مانات.وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة البيانات من األسواق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كض

 مثل العقارات، على أساس البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري، أو بناًء على أساس مؤشرات أسعار السكن.
 

 الضمانات التي يتم مصادرتها
ودات التي جولمل ايوتحم يتو ر في عملياتها الداخلية أو بيعه.تتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام األصل المصاد

بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية لألصل المضمون لصلة الموجودات ذات الی فئة إخلية يتقرر بأنه من المفيد استخدامها للعمليات الدا
ضل بيعها إلى موجودات معدة للبيع بالقيمة العادلة لها )إذا كانت موجودات ويتم تحويل الموجودات التي يتقرر بأنه من األف األصلي، أيهما أقل.

  مالية( وبالقيمة العادلة، ناقصاً تكلفة البيع بالنسبة للموجودات غير المالية في تاريخ المصادرة وفقاً لسياسة المجموعة.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(           و(
 
 الضمانات المالية وارتباطات التمويل   (6)

"الضمانات المالية" هي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق مدين معين في 
أما "ارتباطات التمويل" فهي ارتباطات مؤكدة لمنح االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة  ين.الدفع عند موعد االستحقاق وفقاً لشروط أداة الد

 مسبقاً.
 

لة ويتم إطفاء يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو االرتباطات لمنح التمويل بمعدل ربح يقل عن المعدالت السائدة في السوق مبدئياً بالقيمة العاد
 ويتم الحقاً قياسها بالمبلغ المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة؛ أيهما أعلى. على مدى عمر الضمان أو االرتباط.القيمة العادلة المبدئية 

وبالنسبة الرتباطات تسهيالت التمويل األخرى، تقوم  لم تصدر المجموعة أية ارتباطات تمويل يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 رة.المجموعة بإثبات مخصص خسا

 األدوات المالية المشتقة (ز
يتم في األصل إثبات هذه األدوات المالية المشتقة  تشتمل األدوات المالية المشتقة على عقود صرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت.

عندما تكون القيمة العادلة إيجابية وكمطلوبات عندما يتم إدراج هذه األدوات بقيمتها العادلة كموجودات  بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات.
يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة في السوق، وطرق التدفقات النقدية المخصومة وطرق  تكون القيمة العادلة سلبية.
 األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة: تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باستخدام التسعير حسبما هو مالئم.

 
 مقايضات أسعار العموالت   (1)

وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف األخرى  تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى.
  بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ.بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم 

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة  ( 2)
إن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها  العقود اآلجلة عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.

قود الصرف األجنبي فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق النظامية ويتم أما ع خصيصاً للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية.
  تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  ( 3)
لق أنشطة المبيعات بطرح المنتجات للعمالء تتع تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة  بالمجموعة بالمبيعات وأخذ المراكز.

ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز  والبنوك لتمكينهم، من بين أمور أخرى، من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية.
  ت.السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرا

ضمن دخل  إن أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة يتم إدراجها مباشرة في قائمة الدخل الموحدة، ويتم اإلفصاح عنها
 صرف العمالت لعقود الصرف األجنبي اآلجلة وضمن اإليرادات األخرى لعقود مقايضة أسعار العموالت.

 إثبات اإليرادات (ح
 ضوابط اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليرادات:يجب الوفاء ب

وبعض االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط وخدمات البطاقات االئتمانية  الدخل من عمليات المتاجرة والمرابحةيتم إثبات 
الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة إن معدل العمولة  باستخدام معدل العمولة الفعلي على األرصدة القائمة.

 المالي. والمتحصالت خالل العمر المتوقع لألصل أو االلتزام المالي )أو خالل فترة أقصر عند االقتضاء( إلى القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام
ات النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار الشروط التعاقدية لألداة المالية ويتم استبعاد عند حساب العائد الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفق

 يتم إثبات دخل الخدمات المصرفية عند تقديـم الخدمة.   خسائر االئتمان المستقبلية.
ة بالتسهيالت، يتم تأجيلها )فوق حد معين( مع التكلفة التي غالباً ما يتم استخدامها وغيرها من الرسوم المتعلق أتعاب االرتباطات لمنح التمويلإن 

وعندما ال يتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى استخدام  المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية لمعدل العمولة الفعلي على عمليات التمويل.
 ى مدى فترة االرتباط.التمويل، فإن أتعاب ارتباطات التمويل يتم إثباتها بطريقة القسط الثابت عل

التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في معدل الربح  دخل الخدمات المصرفيةيتم إدراج 
  الفعلي.
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 إثبات اإليرادات )تتمة( (ح
المحافظ واالستشارات اإلدارية األخرى وأتعاب الخدمات على مدى فترة عقود الخدمات المتعلقة بها، أي عند الوفاء بااللتزام يتم إثبات أتعاب 
 المتعلق باألداء.

ارية وإدارة الثروات والتخطيط المالي وخدمات الحفظ وخدمات الوساطة التج وأنشطة الوساطة الموجوداتاألتعاب المستلمة من إدارة يتم إثبات 
ي عند الوفاء في سوق المال والخدمات األخرى المماثلة التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية ممتدة، على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أ

وحيث ان  ها تقديم الخدمة.المتعلقة بصناديق االستثمار على مدى الفترة التي يتم في الموجوداتويتم إثبات أتعاب إدارة  بااللتزام المتعلق باألداء.
ويتم إثبات  ال تخضع إلى أي حقوق رجوع، فإن اإلدارة ال تتوقع وقوع أي عكس قيد جوهري لإليرادات المثبتة مسبقًا.  الموجوداتأتعاب إدارة 

 أتعاب إدارة الثروات وخدمات الحفظ باستمرار على مدى فترة من الزمن.
ويتم إظهار  قرار بأحقية استالمها، ويكون ذلك عادة عند موافقة المساهمين على توزيعات األرباح.عند اإل دخل توزيعات األرباحيتم إثبات 

لدخل توزيعات األرباح كمكون من صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل من األدوات المالية المدرجة بالقيمة من القيمة العادلة من خالل قائمة ا
 اس التصنيف المعني ألدوات حقوق الملكية.أو اإليرادات التشغيلية األخرى على أس

 عند اكتسابها / تكبدها. ربح/ خسارة تحويل العمالت األجنبيةيتم إثبات 

من األنشطة التجارية ويتضمن كافة األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإجمالي  ينتج صافي دخل المتاجرة
الستثمار ذات الصلة وتوزيعات األرباح عن الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفروق صرف إيرادات أو مصاريف ا

  العمالت األجنبية.
من  بالموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة صافي الدخل من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخليتعلق 

خالل قائمة الدخل وتتضمن جميع تغيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة ودخل االستثمار وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت 
 األجنبية.

 
 تقديم الخدمات

لقد استنتج المصرف  ألخرى.ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات ا تقدم المجموعة العديد من الخدمات لعمالئها.
المالية  أنه يجب إثبات اإليرادات الناتجة من تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع وتبادل الخدمات التجارية وقطاع التحويالت

  داء.والسداد والمضاربة )أي رسوم االكتتاب واإلدارة واألداء( عند تقدم الخدمات، أي عند الوفاء بالتزام األ
 
 العقارات األخرى (ط

تعتبر هذه العقارات كموجودات  تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باالستحواذ على بعض العقارات سداداً لعمليات التمويل المستحقة.
القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية، أيهما أقل، محتفظ بها لغرض البيع، ويتم مبدئياً إدراجها بصافي القيمة المتوقع تحقيقها للتمويل المستحق أو 

 ويتم إثبات إيرادات اإليجار من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة. ناقصاً تكاليف البيع )إذا كانت جوهرية(.

 االستثمارات العقارية (ي
ويتم إدراجها بالتكلفة  ألجل وغير مشغولة من قبل المجموعة.االستثمارات العقارية هي االستثمارات المملوكة لغرض تحقيق عوائد ايجار طويل ا

تستهلك تكلفة االستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة  ويحمل االستهالك على قائمة الدخل الموحدة.
 للموجودات.

 
 ممتلكات ومعدات، صافي (ك

تستهلك تكلفة  وال يتم استهالك األراضي. بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.تظهر الممتلكات والمعدات 
 الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

 أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقل تحسينات األراضي المستأجرة: على مدى فترة اإليجار

 سنة 33المباني: 
 سنوات، أيهما أقل 3تحسينات المباني المستأجرة: على مدى فترة اإليجار أو 

 سنوات 10إلى  3المعدات واألثاث: 
 موجودات حق االستخدام : على مدى فترة اإليجار

 
تحدد المكاسب والخسائر  واألعمار اإلنتاجية ومن ثم تعديلها، إذا لزم األمر. يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، مراجعة القيم المتبقية للموجودات

 وتدرج في قائمة الدخل الموحدة. الناتجة عن االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية،
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات، صافي         (ك
يتم  يتم رسملة المصاريف األخرى وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للمصاريف إلى المجموعة.

 إثبات عمليات اإلصالح والصيانة المستمرة كمصاريف عند تكبدها.
 
 المحاسبة عن عقود اإليجار (ل

 التزامات اإليجارموجودات حق االستخدام / 
يعتبر العقد عقد إيجار، أو  عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.
يتم تحديد السيطرة في  ذلك.ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل ل

  حال تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.
 

ها عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكون إيجاري، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون إيجاري على أساس أسعار
ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمباني التي تكون المجموعة فيها هي المستأجر، فقد اختارت المجموعة عدم فصل  النسبية المستقلة.

 المكونات غير اإليجارية والمحاسبة عن المكونات اإليجارية وغير اإليجارية كمكون إيجاري واحد.
 

 موجودات حق االستخدام
 م بقياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة:تُطبق المجموعة طريقة التكلفة وتقو

 . ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، و1
 . المعدلة نتيجة أي إعادة قياس اللتزام اإليجار بشأن تعديالت عقد اإليجار.2
 

 التزام اإليجار
الضمني في اإليجار  الربحيتم قياس التزام اإليجار عند االثبات األولي بالقيمة الحالية لكافة الدفعات المبقية للمؤجر، ويتم خصمها باستخدام معدل 

اإلضافي  التمويلبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل  اإلضافي للمجموعة إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. التمويلأو معدل 
 وبعد تاريخ بدء العقد، تقوم المجموعة بقياس التزام اإليجار من خالل: كمعدل خصم.

 على التزام اإليجار، والربح زيادة القيمة الدفترية لتعكس  -1
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار المسددة، و -2
 عديل على عقد اإليجار.إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو ت -3
 

ويتم إعادة قياسه عند وجود تغير في دفعات اإليجار المستقبلية  يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت نتيجة حدوث تغير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه 

 المجموعة بتغيير تقييمها فيما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.
 

 ائمة الدخلعند إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو تسجيلها في ق
 الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر.

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

وعقود شهًرا أو أقل  12اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها 
ذه إيجار الموجودات منخفضة القيمة، بما في ذلك معدات تقنية المعلومات. وتقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار ه

 كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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 ودائع العمالء (م
قياسها الحقا ء هي مطلوبات مالية يتم إثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة المعاملة، والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم، ويتم ودائع العمال

  بالتكلفة المطفأة.
 

 اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسي (ن
المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء( في قائمة المركز المالي يتم االستمرار في إثبات الموجودات 

يتم  ستثمارات.الموحدة نظراً الحتفاظ المجموعة بكافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية، ويعاد قياسها وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن اال
ويتم إظهار التزام الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقيات ضمن "المطلوبات للبنوك والمؤسسات ، كتمويلت العاماعتبار الم

، ويُستحق على مدى فترة اتفاقية كدخل من االستثمارات والتمويليتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء  المالية األخرى، حسبما هو مالئم.
 دة الشراء على أساس العائد الفعلي.إعا

لمركز المالي ال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محــدد )اتفاقيات إعادة الشراء العكسي( في قائمة ا
عة بموجب هذه االتفاقيات ضمن النقدية واألرصدة لدى يتم إدراج المبالغ المدفو الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة.

ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل من االستثمارات والتمويل، ويُستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة  البنك المركزي السعودي.
 الشراء العكسي على أساس العائد الفعلي.

 

 المخصصات (س
ون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر استخدام يتم تكوين مخصصات عندما يك

 الموارد االقتصادية لسداد هذا االلتزام وأيضاً عندما يكون باإلمكان تقدير المبلغ بشكل موثوق به.
 

 النقد وما في حكمه (ع
يشتمل "النقد وما في حكمه" على العمالت الورقية والعمالت المعدنية في الصندوق واألرصدة لدى ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، 

يوما  90البنك المركزي السعودي )باستثناء الودائع النظامية( والمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى بفترات استحقاق أصلية مدتها 
 غير جوهرية تتعلق بتغير القيمة العادلة. أو أقل من تاريخ االقتناء وتخضع لمخاطر

 

 العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة (ف
ات وفقا لقرارات الهيئة الشرعية، يتم استبعاد دخل العموالت الخاصة )غير المتوافقة مع الشريعة( التي تستلمها المجموعة عند تحديد إيراد

 ويلها إلى مطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم دفعها الحقا كأعمال خيرية.المجموعة من التمويل واالستثمار، ويتم تح
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل (ص

  يتم قياس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم، ويتم احتسابها كمصروف عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة.
 

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  (ق
 .يجنب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييم االكتواري طبقاً ألحكام نظام العمل لسعودي والمتطلبات التنظيمية المحلية

 

 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم (ر
البرنامج، تحصل المجموعة على الخدمات  قام مؤسسو المجموعة بإنشاء برنامج الدفعات المحسوبة على أساس األسهم لموظفيها. وبموجب هذا

 من الموظفين المؤهلين لقاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة والتي يتم منحها للموظفين.
 

 أموال المضاربة (ش
ويتم  المركز المالي.ويتم تسجيلها كبنود خارج قائمة  تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العمالء وتعتبرها المجموعة استثمارات مقيدة.

 إدراج حصة المجموعة في األرباح الناتجة عن إدارة هذه األموال في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.
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 العمالت األجنبية (ت
تقوم كل شركة تابعة بتحديد عملتها الوظيفية، ويتم  تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة.

  قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة الوظيفية.
كما تحول أرصدة  ت.يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية وفقا ألسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعامال

في العمليات الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة )عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءاً من صافي االستثمار 
 الخارجية( للريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

العمالت األجنبية من البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، معدلة بمعدل الربح الفعلي  تمثل مكاسب أو خسائر
 والمدفوعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية السنة.

 المحققة الناتجة من صرف العمالت في قائمة الدخل الشامل الموحدة. تحمل أو تقيد المكاسب أو الخسائر المحققة وغير
ومع ذلك، يتم إثبات فروق العمالت األجنبية أو  وبصفة عامة، يتم إثبات فروق العملة األجنبية الناتجة من التحويل في األرباح أو الخسائر.

يتم تحويل الموجودات  الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. استثمارات أدوات حقوق الملكية التي بموجبها تم اختيار عرض التغيرات
ويتم تحويل قوائم  والمطلوبات النقدية للشركات التابعة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

  المتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل السنة.الدخل للشركات التابعة األجنبية على أساس 

  ربح أو خسارة اليوم الواحد (ث
أساس طريقة عندما تكون قيمة المعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس األداة في المعامالت السوقية القابلة للمالحظة األخرى أو تكون مبنية على 

األسواق التي يمكن مالحظتها، تقوم المجموعة فوراً بإثبات الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة تقييم حيث تشتمل المتغيرات فيها على بيانات فقط من 
وفي الحاالت التي يكون فيها استخدام بيانات ال يمكن مالحظتها، يدرج الفرق بين  العادلة )ربح أو خسارة اليوم الواحد( في قائمة الدخل الموحدة.

 تقييم في قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة، أو عند التوقف عن إثبات األداة.قيمة المعاملة والقيمة حسب طريقة ال
 

 تاريخ التداول (خ
 تزم فيه المجموعةيتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تل

تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية  بشراء أو بيع الموجودات(.
ات ويتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك الموجود تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق.

 دية لألداة.والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل( مبدئياً بتاريخ التداول الذي تصبح المجموعة فيه طرفاً في األحكام التعاق
 

 مقاصة األدوات المالية (ذ
حدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي المو

ال يتم إجراء  لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
فسير محاسبي، وكما هو مبين بشكل محدد في مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو ت

 السياسات المحاسبية للمجموعة.
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  برامج والء العمالء  (ض
تقوم  الشركاء.تقدم المجموعة برامج والء للعمالء يشار إليها بنقاط المكافآت، وتتيح للعمالء اكتساب نقاط يمكن استردادها من بعض منافذ 

 بلية. المجموعة بتوزيع جزء من سعر المعاملة إلى نقاط المكافآت الممنوحة لحملة البطاقات وذلك على أساس تقديرات تكاليف االستردادات المستق
يتم تعديل المبلغ  ى.ويحمل مبلغ المصاريف الموزع على نقاط المكافآت على قائمة الدخل الموحدة مع إثبات التزام مقابل ضمن المطلوبات األخر

حالية المتراكم من االلتزامات المتعلقة بنقاط المكافآت غير المستردة على مدى الزمن وذلك على أساس الخبرة الفعلية لالسترداد والتوجهات ال
 والمتوقعة لالستردادات المستقبلية.

 الزكاة والضرائب  (ظ
حددت هيئة  ويحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. مارك )"الهيئة"(.تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الزكاة والضريبة والج

، حيث كان يتم 2019يناير  1الزكاة والضريبة والجمارك منهجية جديدة الحتساب الزكاة على الشركات التي تزاول أنشطة التمويل اعتباراً من 
وال يتم  . 2020ديسمبر  31وقد تم تكوين مخصصات لقاء االلتزام كما في  موحدة.سابقًا معالجة الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ال

 المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل ألنه ال يتم احتساب موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة بشأن الزكاة.
 
 ضريبة القيمة المضافة -

الضريبة السعودي ومن مسؤوليتها تحصيل مخرجات ضريبة القيمة المضافة من إن المجموعة مكلفة بسداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لنظام 
يتم تحويل صافي  العمالء مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة والقيام بدفع مدخالت ضريبة القيمة المضافة لمورديها مقابل المدفوعات المؤهلة.

والضريبة والجمارك، والتي تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من العمالء، بعد تحويالت ضريبة القيمة المضافة شهريًا إلى هيئة الزكاة 
تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد ويتم إثباتها إما  خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة لالسترداد على المدفوعات.

 ر الملموسة، يتم رسملتها وإما استهالكها أو إطفائها كجزء من تكلفة رأس المال.كمصاريف أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غي
 

 ضريبة االستقطاع -
مة تخضع ضريبة االستقطاع ألي دفعات للموردين غير المقيمين مقابل الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة بمعدالت وضوابط معينة وفقًا لألنظ

 السعودية وتدفع شهرياً مباشرة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.الضريبية المطبقة في المملكة العربية 
 
 خدمات إدارة االستثمار (غ

إن الموجودات المحتفظ  تقدم المجموعة خدمات إدارة االستثمار لعمالئها من خالل الشركة التابعة لها ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق االستثمار.
إن حصة  موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. بها بصفة األمانة أو االستثمار ال تعتبر

يتم اإلفصاح عن األتعاب المكتسبة في  المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل.
 قائمة الدخل الموحدة.
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 تعريف منتجات المصرف (أأ
ُ ألحكام الشريعة االسالمية. ً لبعض منتجات  تقدم المجموعة لعمالئها المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقا وفيما يلي وصفا

 التمويل:
 

 تمويل متاجرة:
بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه 

 وبالتالي يصبح العميل مدينا للمجموعة بمبلغ البيع للفترة المتفق عليها في العقد.
 

 تمويل بيع بالتقسيط:
 عميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي،يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه لل

 وبالتالي يصبح العميل مدين للمجموعة بمبلغ البيع الذي سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق عليه في العقد.
 

 تمويل مرابحة:
يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح معروف ومتفق عليه من قبل يمثل عقداً تمويلياً تقوم المجموعة بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن 

 العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.
 
 النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى .4

 
 ديسمبر مما يلي: 31ما في يتكون النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى ك

 
 )بآالف الرياالت السعودية(  
  2021  2020  
      

  7,355,940  5,445,994  نقد في الصندوق
  23,459,540  28,803,530  ودائع نظامية

  311,493  314,005  أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى )حسابات جارية(
  16,235,549  5,799,920  متاجرة مع البنك المركزي السعودي

  47,362,522  40,363,449  اإلجمالي
 

مركزي وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على المجموعة االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك ال
ودي والبنوك المركزية األخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب واستثمارات العمالء ألجل وحسابات العمالء األخرى التي السع

  تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي.
 

( عند 24من النقد وما في حكمه )إيضاح إن الودائع النظامية أعاله غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة، وبالتالي فإنها ال تعتبر جزءاً 
 إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
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 المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي .5
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021  2020  

  1,259,634  2,056,541 حسابات جارية
  27,399,893  24,013,126 متاجرة
  (4,685)  (4,275) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً:

  28,654,842  26,065,392 اإلجمالي
 

  ديسمبر: 31توضح الجداول أدناه الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 
 

 السعودية()بآالف الرياالت  2021

 إجمالي القيمة الدفترية 
مخصص خسائر االئتمان  

 صافي القيمة الدفترية  المتوقعة
 

  25,575,691  (4,275)  25,571,416 (BBBإلى  AAAمن الدرجة االستثمارية )التصنيف االئتماني )
  462,716  -  462,716 (B-إلى  BBدون الدرجة االستثمارية )التصنيف االئتماني )+

  31,260  -  31,260 غير مصنفة
  26,065,392  (4,275)  26,069,667 اإلجمالي

 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 إجمالي القيمة الدفترية 
مخصص خسائر االئتمان  

 صافي القيمة الدفترية  المتوقعة
 

  28,018,478    (4,685)  28,013,793  (BBBإلى  AAAمن الدرجة االستثمارية )التصنيف االئتماني )
   492,593    -      492,593  (B-إلى  BBدون الدرجة االستثمارية )التصنيف االئتماني )+

   148,456      -    148,456  غير مصنفة
  28,654,842  (4,685)  28,659,527 اإلجمالي

 
إن المطلوبات من  البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية.تتم إدارة الجودة االئتمانية للمطلوبات من 

لم تكن هناك تغيرات في المراحل  .1البنوك والمؤسسات المالية األخرى أعاله غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وتصنف ضمن المرحلة 
 خالل السنة.
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30 

   االستثمارات، صافي .6
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون االستثمارات كما في  أ(
 )بآالف الرياالت السعودية( 

  2021  2020  
  239,179  295,253  استثمار في شركة زميلة:

 
   بالتكلفة المطفأةاستثمارات مدرجة 

 
  

  22,904,021  22,611,987  مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
  25,240,452  46,518,108  صكوك

  1,000,000  1,000,000  منتجات مهيكلة
  (26,962)  (31,824)  (1االنخفاض في القيمة )المرحلة  ناقصاً:

  49,117,511  70,098,271  إجمالي االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
      

      استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
  2,545,864  2,650,605  صناديق استثمارية

  1,502,525  788,765  منتجات مهيكلة
  2,588,595  3,745,521  صكوك
  6,636,984  7,184,891  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إجمالي

      
      استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:

  3,687,266  5,322,369  استثمارات في أسهم
  604,332  1,532,611  صكوك
  4,291,598  6,854,980  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إجمالي

  60,285,272  84,433,395  االستثمارات، صافي
 

لة من تصنف االستثمارات المذكورة أعاله كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االثبات المبدئي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العاد
 الدخل وذلك طبقاً لالستراتيجية الموثقة إلدارة المخاطر بالمجموعة.خالل قائمة 

 
وتصنف ضمن المرحلة  2020و 2021ديسمبر  31إن جميع االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة غير مستحقة السداد أو منخفضة القيمة كما في 

  لم تكن هناك تغيرات في المراحل خالل السنة. .1
 

 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
تم التصنيف كمدرجة  قامت المجموعة بتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 خر ألنه يتوقع االحتفاظ باالستثمارات على المدى الطويل ألغراض استراتيجية.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل
 

، ولم يكن هناك تحويالت ألي مكسب أو خسارة متراكمة ضمن حقوق الملكية 2021لم يتم استبعاد أي من االستثمارات االستراتيجية خالل عام 
 بشأن تلك االستثمارات.

 
 استثمار في شركة زميلة

 ٪( من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية.22,5: 2020ديسمبر  31٪ ) 22,5المجموعة تمتلك 
 

 ديسمبر: 31فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمارات كما في  ب(
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 اإلجمالي غير متداولة متداولة 
 22,611,987 22,611,987 - السعودية والبنك المركزي السعوديمرابحة لدى الحكومة 

 1,788,765 1,788,765 - منتجات مهيكلة
 51,764,416 3,741,654 248,022,76 صكوك

 5,322,369 24,360 5,298,009 أسهم
 295,253 - 295,253 استثمار في شركة زميلة

 2,650,605 235,377 2,415,228 صناديق استثمارية
 84,433,395 28,402,143 56,031,252 اإلجمالي
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

31 

 االستثمارات، صافي )تتمة( .6
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020
 اإلجمالي متداولةغير  متداولة 

 22,904,021 22,904,021 - مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
 2,502,525 2,502,525 - منتجات مهيكلة

 28,406,417 4,262,792 24,143,625 صكوك
 3,687,266 24,389 3,662,877 أسهم

 239,179 - 239,179 استثمار في شركة زميلة
 2,545,864 254,115 2,291,749 استثماريةصناديق 
 60,285,272 29,947,842 30,337,430 اإلجمالي

    

 ديسمبر: 31فيما يلي تحليالً للمكاسب والخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات كما في           ج( 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 
القيمة صافي 

 الدفترية
األرباح غير 

 المحققة
الخسائر غير 

 القيمة العادلة المحققة
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي 

 22,900,999 - 289,012 22,611,987 السعودي
 51,963,407 - 198,991 51,764,416 صكوك

 1,826,808 - 38,043 1,788,765 منتجات مهيكلة
 5,617,622 - - 5,617,622 أسهم

 2,650,605 - - 2,650,605 صناديق استثمارية
 84,959,441 - 526,046 84,433,395 اإلجمالي

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 
القيمة  صافي

 الدفترية
األرباح غير 

 المحققة
الخسائر غير 

 القيمة العادلة المحققة
 23,226,882 - 322,861 22,904,021 السعوديمرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي 

 29,321,680 - 915,263 28,406,417 صكوك
 2,550,835 - 48,310 2,502,525 منتجات مهيكلة

 3,926,445 - - 3,926,445 أسهم
 2,545,864 - - 2,545,864 صناديق استثمارية

 61,571,706 - 1,286,434 60,285,272 اإلجمالي
     
 

 الجودة االئتمانية لالستثمارات د( 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021  2020 

 22,904,021  22,611,987 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
 26,404,319  48,079,053 من الدرجة االستثمارية –صكوك 

 2,502,525  1,788,765 من الدرجة االستثمارية -منتجات مهيكلة  
 597,098  2,268,569 دون الدرجة االستثمارية –صكوك 

 1,405,000  1,416,794 صكوك غير مصنفة 
 53,812,963  76,165,168 اإلجمالي
 

 . -BBBإلى  AAAتشتمل االستثمارات المصنفة من الدرجة االستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة 
إلى المملكة العربية السعودية  Aوحددت وكالة فيتش تصنيف  وتتكون االستثمارات "غير المصنفة" بشكل رئيسي من صكوك غير متداولة.

 (.A :2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31كدولة، كما في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

32 

 االستثمارات، صافي )تتمة( .6

 ديسمبر: 31فيما يلي تحليالً لالستثمارات حسب األطراف األخرى كما في  (ه
 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021  2020 

 45,718,805  67,632,706 حكومية وشبه حكومية
 5,091,120  5,534,286 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 6,956,445  8,647,622 شركات
 2,545,864  2,650,605 صناديق استثمارية

 (26,962)  (31,824) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة  ناقصاً:
 60,285,272  84,433,395 صافي االستثمارات

 :2020و 2021ديسمبر  31فيما يلي ملخًصا للتوزيع المحلي والدولي الستثمارات المجموعة كما في  (و

  )بآالف الرياالت السعودية( 2021
 اإلجمالي دولية محلية

 295,253 - 295,253 استثمار في شركة زميلة
    استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة:

 44,275,095 4,910,357 39,364,738 صكوك بسعر ثابت
 24,855,000 - 24,855,000 متغيرصكوك بسعر 

 1,000,000 500,000 500,000 مهيكلةمنتجات 
 (31,824) - (31,824) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة  ناقصاً:

 70,098,271 5,410,357 64,687,914 إجمالي االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
    استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

 2,650,605 - 2,650,605 صناديق استثمارية
 788,770 288,770 500,000 منتجات مهيكلة

 2,013,756 - 2,013,756 صكوك بسعر ثابت
 1,731,760 - 1,731,760 متغيرصكوك بسعر 

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  جماليإ
 7,184,891 288,770 6,896,121 قائمة الدخل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
    الشامل:

 1,532,612 1,532,612 - صكوك بسعر ثابت
 5,322,368 194,329 5,128,039 استثمارات في أسهم

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل إجمالي 
 6,854,980 1,726,941 5,128,039 قائمة الدخل الشامل

 84,433,395 7,426,067 77,007,328 2021ديسمبر  31في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

33 

 االستثمارات، صافي )تتمة( .6
  )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 اإلجمالي دولية محلية

 239,179 - 239,179 استثمار في شركة زميلة
    استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة:

 22,904,021 4,196,962 18,707,059 صكوك بسعر ثابت
 25,240,452 - 25,240,452 متغيرصكوك بسعر 
 1,000,000 500,000 500,000 منتجات مهيكلة

 (26,962) - (26,962) (1االنخفاض في القيمة )المرحلة  ناقصاً:
 إجمالي االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

44,420,549 4,696,962 49,117,511 
    استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

 2,545,864 - 2,545,864 صناديق استثمارية
 1,502,525 1,002,525 500,000 منتجات مهيكلة

 1,133,595 - 1,133,595 صكوك بسعر ثابت
 1,455,000 - 1,455,000 متغيرصكوك بسعر 

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  إجمالي
 6,636,984 1,002,525 5,634,459 الدخل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
    الشامل:

 604,332 604,332 - صكوك بسعر ثابت
 3,687,266 106,677 3,580,589 استثمارات في أسهم

إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 الدخل الشامل

3,580,589 711,009 4,291,598 

 60,285,272 6,410,496 53,874,776 2021ديسمبر  31في 
 
 
 التمويل، صافي .7

 التمويل         7-1

 ديسمبر مما يلي: 31التمويل المسجل بالتكلفة المطفأة كما في يتكون صافي  (أ
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

  غير العاملة    العاملة 
مخصص االنخفاض في 

 صافي التمويل  القيمة
        

 65,712,607  (3,959,756)  1,469,013  68,203,350 متاجرة
 366,999,727  (4,978,513)  1,480,870  370,497,370 بيع بالتقسيط

 16,599,890  (61,718)  36,520  16,625,088 مرابحة
 3,518,433  (198,167)  23,697  3,692,903 بطاقات ائتمانية

 452,830,657  (9,198,154)  3,010,100  459,018,711 اإلجمالي
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

  غير العاملة    العاملة 
مخصص االنخفاض في 

 صافي التمويل  القيمة
        

 37,231,334  (2,995,894)  1,652,936  38,574,292 متاجرة
 255,479,516  (4,398,923)  728,401  259,150,038 بيع بالتقسيط

 19,670,093  (55,734)  37,929  19,687,898 مرابحة
 3,331,158  (20,805)  25,848  3,326,115 بطاقات ائتمانية

 315,712,101  (7,471,356)  2,445,114  320,738,343 اإلجمالي
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

34 

 التمويل، صافي )تتمة( .7

 التمويل )تتمة(         7-1
 ديسمبر: 31فيما يلي صافي التمويل حسب الموقع، داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما في  (ب

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021
 اإلجمالي بطاقات ائتمانية مرابحة بيع بالتقسيط متاجرة 
      

 451,212,506 3,709,899 12,111,030 367,098,242 68,293,335 داخل المملكة
 10,816,305 6,701 4,550,578 4,879,998 1,379,028 خارج المملكة

 462,028,811 3,716,600 16,661,608 371,978,240 69,672,363 إجمالي التمويل
 (9,198,154) (198,167) (61,718) (4,978,513) (3,959,756) مخصص االنخفاض في القيمة

 452,830,657 3,518,433 16,599,890 366,999,727 65,712,607 صافي التمويل
 
  

 
 ديسمبر: 31يوضح الجدول أدناه فئات التمويل حسب قطاعات األعمال الرئيسية كما في          ج( 

 
  )بآالف الرياالت السعودية(   2021

 اإلجمالي شركات أفراد  
     

 69,672,363 66,852,154 2,820,209  متاجرة
 371,978,240 7,559,932 364,418,308  بيع بالتقسيط

 16,661,608 16,661,608    -  مرابحة
 3,716,600 4,337 3,712,263  بطاقات ائتمانية

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

 (9,198,154) (3,996,723) (5,201,431)  مخصص االنخفاض في القيمة ناقصاً:
 452,830,657 87,081,308 365,749,349  صافي التمويل

  

 )بآالف الرياالت السعودية(  2020
 اإلجمالي شركات أفراد  
     

 40,227,228 39,024,342 1,202,886  متاجرة
 259,878,439 9,408,172 250,470,267  بيع بالتقسيط

 19,725,827 19,725,827 -  مرابحة
 3,351,963 - 3,351,963  بطاقات ائتمانية

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

 (7,471,356) (3,129,795) (4,341,561)  مخصص االنخفاض في القيمة ناقصاً:
 315,712,101 65,028,546 250,683,555  صافي التمويل

  

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020
 اإلجمالي بطاقات ائتمانية مرابحة بالتقسيطبيع  متاجرة 
      

 313,293,744 3,345,758 15,399,038 255,124,933 39,424,015 داخل المملكة
 9,889,713 6,205 4,326,789 4,753,506 803,213 خارج المملكة

 323,183,457 3,351,963 19,725,827 259,878,439 40,227,228 إجمالي التمويل
 (7,471,356) (20,805) (55,734) (4,398,923) (2,995,894) مخصص االنخفاض في القيمة

 315,712,101 3,331,158 19,670,093 255,479,516 37,231,334 صافي التمويل
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

35 

 التمويل، صافي )تتمة( .7

 التمويل )تتمة(         7-1
  يلخص الجدول أدناه أرصدة التمويل غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة واألرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة،           د(

 ديسمبر حسب قطاعات األعمال الرئيسية للمجموعة: 31واألرصدة المنخفضة القيمة كما في 
  

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 

أرصدة التمويل 
متأخرة غير 

السداد وغير 
 منخفضة القيمة

أرصدة التمويل 
متأخرة السداد 
وغير منخفضة 

 القيمة
أرصدة التمويل 
 اإلجمالي منخفضة القيمة

مخصص 
االنخفاض في 

 صافي التمويل القيمة
       

 365,749,349 (5,201,431) 370,950,780 1,500,097 8,132,148 361,318,535 أفراد
 87,081,308 (3,996,723) 91,078,031 1,510,003 1,232,763 88,335,265 شركات

 452,830,657 (9,198,154) 462,028,811 3,010,100 9,364,911 449,653,800 اإلجمالي
 

  
 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 

أرصدة التمويل 
غير متأخرة 
السداد وغير 
 منخفضة القيمة

أرصدة التمويل 
متأخرة السداد 
وغير منخفضة 

 القيمة
أرصدة التمويل 
 اإلجمالي منخفضة القيمة

مخصص 
االنخفاض في 

 صافي التمويل القيمة
       

 250,683,555 (4,341,561) 255,025,116 754,249 4,831,915 249,438,952 أفراد
 65,028,546 (3,129,795) 68,158,341 1,690,865 586,738 65,880,738 شركات

 315,712,101 (7,471,356) 323,183,457 2,445,114 5,418,653 315,319,690 اإلجمالي
 

تمثل األرصدة "غير متأخرة السداد  يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخالف ذلك. 90ال يتم اعتبار التمويل متأخر السداد لمدة تقل عن 
 منخفضة القيمة " واألرصدة "متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة" إجمالي أرصدة التمويل العامل.وغير 

 
 فيما يلي بيان الحركة في مراحل الجودة االئتمانية الثالث إلجمالي القيمة الدفترية لتسهيالت التمويل المسجلة بالتكلفة المطفأة:           هـ(

 
 السعودية()بآالف الرياالت  2021

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة 
     المطفأة

 323,183,457 3,447,767 8,460,233 311,275,457 2021يناير  1الرصيد في 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - (3,947) (1,534,491) 1,538,438  شهراً  12
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

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

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

 140,920,784 2,015,472 (932,283) 139,837,595 األعمال / الحركة الجديدة
 462,028,811 4,176,624 9,557,878 448,294,309 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
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 التمويل، صافي )تتمة( .7

 التمويل )تتمة(         7-1
 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
مدى المتوقعة على 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة

 256,702,401 2,737,665 9,730,884 244,233,852 2020يناير  1الرصيد في 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى محول إلى 

 - - (1,449,420) 1,449,420  شهراً  12
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 
 
(3,152,174) 

 
3,257,062 

 
(104,888) - 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
  مستوى ائتماني منخفضذات  –العمر 

 
(612,721) 

 
(743,353) 

 
1,356,074 - 

 (2,766,535) (2,766,535) - -  مبالغ مشطوبة
 69,247,591 2,225,451 (2,334,940) 69,357,080 األعمال / الحركة الجديدة

 323,183,457 3,447,767 8,460,233 311,275,457 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

الرصييييييد الختامي للخسيييييائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات المسيييييتوى االئتماني المنخفض يختلف عن إجمالي التمويل غير العامل إن 
  .9المصرح عنه بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 لقيمة الدفترية للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة حسب القطاع :فيما يلي بيان الحركة في مراحل الجودة االئتمانية الثالث إلجمالي ا          و( 
 

 قطاع األفراد: -1
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021
 
 

 عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

مستوى ذات  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 255,025,116 1,756,902 2,617,230 250,650,984 2021يناير  1الرصيد في 

 - (3,947) (1,407,834) 1,411,781  شهراً  12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 –محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 - (166,781) 3,087,106 (2,920,325)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض
 –محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 - 814,729 (242,959) (571,770)  ذات مستوى ائتماني منخفض
 (1,778,995) (1,778,995) - -  مبالغ مشطوبة

 117,704,659 2,044,713 295,144 115,364,802 األعمال / الحركة الجديدة
 370,950,780 2,666,621 4,348,687 363,935,472 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

     
 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

12  ً  شهرا

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 190,555,500 1,050,591 3,320,473 186,184,436 2020يناير  1الرصيد في 

 - - (820,807) 820,807  شهراً  12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 –محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

  ذات مستوى ائتماني غير منخفض
 
(2,018,928) 

 
2,123,816 

 
(104,888) - 

 –مدى العمر محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
  ذات مستوى ائتماني منخفض

 
(422,408) 

 
(144,054) 

 
566,462 - 

 (1,676,297) (1,676,297) - -  مبالغ مشطوبة
 66,145,913 1,921,034 (1,862,198) 66,087,077 األعمال / الحركة الجديدة

 255,025,116 1,756,902 2,617,230 250,650,984 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

37 

 التمويل، صافي )تتمة( .7

 التمويل )تتمة(         7-1
 قطاع الشركات: -2

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 
 

 عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 68,158,341 1,690,865 5,843,003 60,624,473 2021يناير  1الرصيد في 

 12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - - (126,657) 126,657  شهراً 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –

 
(748,993) 

 
749,004 

 
(11) - 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
  ذات مستوى ائتماني منخفض –

 
(116,093) 

 
(28,732) 

 
144,825 - 

 (296,435) (296,435) - -  مبالغ مشطوبة
 23,216,125 (29,241) (1,227,427) 24,472,793 األعمال / الحركة الجديدة

 91,078,031 1,510,003 5,209,191 84,358,837 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
     

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020
الخسائر االئتمانية  

 12المتوقعة على مدى 
 شهراً 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 66,146,901 1,687,074 6,410,411 58,049,416 2020يناير  1الرصيد في 

 12االئتمانية المتوقعة على مدى محول إلى الخسائر 
 - - (628,613) 628,613  شهراً 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –

 
(1,133,246) 

. 
1,133,246 

 
- 

 
- 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
  ذات مستوى ائتماني منخفض –

 
(190,313) 

 
(599,299) 

 
789,612 - 

 (1,090,238) (1,090,238) - -  مبالغ مشطوبة
 3,101,678 304,417 (472,742) 3,270,003 األعمال / الحركة الجديدة

 68,158,341 1,690,865 5,843,003 60,624,473 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

38 

 التمويل، صافي )تتمة( .7

 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل:         7-2
 ديسمبر: 31فيما يلي بيان الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة التمويل للسنة المنتهية في            أ( 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(  2021
 اإلجمالي شركات أفراد  
     

 7,471,356 3,129,795 4,341,561  الرصيد في بداية السنة
 3,802,228 1,163,363 2,638,865  إجمالي المحمل للسنة

 (2,075,430) (296,435) (1,778,995)  ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص
 9,198,154 3,996,723 5,201,431  الرصيد في نهاية السنة

 
 )بآالف الرياالت السعودية(  2020

 اإلجمالي شركات أفراد  
     

 7,019,596 3,211,323 3,808,273  الرصيد في بداية السنة
 3,218,295 1,008,710 2,209,585  إجمالي المحمل للسنة

 (2,766,535) (1,090,238) (1,676,297)  ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص
 7,471,356 3,129,795 4,341,561  الرصيد في نهاية السنة

 
التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص االنخفاض في قيمة عمليات التمويل المدرجة يوضح الجدول  ب( 

 بالتكلفة المطفأة.
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 مخصص انخفاض قيمة التمويل

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 
    

 7,471,356 2,496,193 2,030,356 2,944,807 2021يناير  1الرصيد في 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - (2,284) (312,458) 314,742  شهراً  12
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

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

 - 174,221 (126,873) (47,348)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 
 3,802,228 2,661,226 560,809 580,193 المحمل للسنة

 (2,075,430) (2,075,430) - -  مبالغ مشطوبة
 9,198,154 3,158,765 2,326,414 3,712,975 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

39 

 التمويل، صافي )تتمة( .7

 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل )تتمة(:         7-2
 الرياالت السعودية()بآالف  2020

 مخصص انخفاض قيمة التمويل

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 7,019,596 1,842,437 2,948,959 2,228,200 2020يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - - (256,884) 256,884  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

 
(65,311) 

 
118,509 

 
(53,198) - 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 
(15,472) 

 
(247,994) 

 
263,466 - 

 3,218,295 3,210,023 (532,234) 540,506 المحمل للفترة
 (2,766,535) (2,766,535) - -  مبالغ مشطوبة

 7,471,356 2,496,193 2,030,356 2,944,807 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 مراحل الجودة االئتمانية الثالث للتمويل المسجل بالتكلفة المطفأة :ل حركة خسائر التمويل المتوقعةفيما يلي بيان           ج( 
 قطاع األفراد: حسبالموزع  -1

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021
 
 

 مخصص انخفاض قيمة التمويل

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 4,341,561 1,113,634 839,120 2,388,807 2021يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (2,284) (297,440) 299,724  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (95,154) 170,631 (75,477)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

المتوقعة على مدى محول إلى الخسائر االئتمانية 
 - 144,977 (120,776) (24,201)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 2,638,865 2,500,298 425,837 (287,270) المحمل للسنة
 (1,778,995) (1,778,995) - -  مبالغ مشطوبة

 5,201,431 1,882,476 1,017,372 2,301,583 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
     

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 مخصص انخفاض قيمة التمويل

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 3,808,273 513,879 1,662,188 1,632,206 2020يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - - (206,493) 206,493  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (53,037) 106,625 (53,588)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - 71,606 (60,716) (10,890)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 2,209,585 2,257,483 (662,484) 614,586 المحمل للسنة
 (1,676,297) (1,676,297) - -  مبالغ مشطوبة

 4,341,561 1,113,634 839,120 2,388,807 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

40 

 لتمويل، صافي )تتمة(ا .7

 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل )تتمة(:        7-2
 قطاع الشركات: حسبالموزع  -2
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 مخصص انخفاض قيمة التمويل

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

االئتمانية الخسائر 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 3,129,795 1,382,559 1,191,236 556,000 2021يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - - (15,018) 15,018  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (7) 3,949 (3,942)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - 29,244 (6,097) (23,147)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 1,163,363 160,928 134,972 867,463 المحمل للسنة
 (296,435) (296,435) - -  مبالغ مشطوبة

 3,996,723 1,276,289 1,309,042 1,411,392 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
     

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 مخصص انخفاض قيمة التمويل

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 3,211,323 1,328,558 1,286,771 595,994 2020يناير  1الرصيد في 

المتوقعة على مدى محول إلى الخسائر االئتمانية 
 - - (50,391) 50,391  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (161) 11,884 (11,723)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - 191,860 (187,278) (4,582)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 1,008,710 952,540 130,250 (74,080) المحمل للفترة
 (1,090,238) (1,090,238) - -  مبالغ مشطوبة

 3,129,795 1,382,559 1,191,236 556,000 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 
 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة 7-3
 

 االنخفاض في قيمة التمويل للسنة المسجل في قائمة الدخل الموحدة:فيما يلي تفاصيل مخصص 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
  2021  2020 

 3,218,295  3,806,679  المحمل للسنة للبنود داخل قائمة المركز المالي
 200,130  (134,984)  المحمل للسنة للبنود خارج قائمة المركز المالي

 (1,252,685)  (1,326,609)  مستردة من تمويل مشطوب، صافيمبالغ 
 2,165,740  2,345,086  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل، صافي
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

41 

 التمويل، صافي )تتمة( .7
 يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل على الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلية وهي كالتالي: 7-4
 السعودية()بآالف الرياالت  
 2021  2020 

 24,042,741  27,020,295 إجمالي الذمم المدينة من عقود التأجير التمويلية
 1,313,474  6,286 أقل من سنة واحدة

 15,397,354  17,532,469 سنوات 5من سنة واحدة إلى 
 7,331,913  9,481,540 أكثر من خمس سنوات

 27,020,295  24,042,741 
 (3,226,606)  (3,404,832) مكتسب من عقود التأجير التمويليةعائد غير 

 (291,584)  (444,532) خسائر ائتمان متوقعة من عقود التأجير التمويلية 
 20,524,551  23,170,931 صافي الذمم المدينة من عقود التأجير التمويلية

 
    

 
 الممتلكات والمعدات، صافي .8
 

 ديسمبر مما يلي: 31والمعدات، صافي كما في تتكون الممتلكات 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 المباني األراضي 
تحسينات المباني 

 المعدات واألثاث واألراضي المستأجرة

 
موجودات حق 

 االستخدام
 اإلجمالي

 
       التكلفة

 16,719,185 1,530,099 5,303,941 1,333,461 6,213,799 2,337,885 2020يناير  1في 
 945,686 20,627 630,849 259,571 6,964 27,675 إضافات

 (98,759) - (45,287) - (38,884) (14,588) استبعادات
 17,566,112 1,550,726 5,889,503 1,593,032 6,181,879 2,350,972 2020ديسمبر  31في 

 2,386,485 3,159 2,093,072 46,358 137,327 106,569 إضافات
 (1,302,068) - (1,154,444) - (126,856) (20,768) استبعادات

 18,650,529 1,553,885 6,828,131 1,639,390 6,192,350 2,436,773 2021ديسمبر  31في 
       

 
       االستهالك المتراكم

 6,311,938 239,837 4,217,232 996,846 858,023 - 2020يناير  1كما في  
 1,080,171 212,742 628,072 102,203 137,154 - المحمل للسنة

 (60,781) - (28,797) - (31,984) - استبعادات
 7,331,328 452,579 4,816,507 1,099,049 963,193 - 2020ديسمبر  31في 

 1,116,280 210,959 770,055 61 135,205 - المحمل للسنة
 (462,878) - (461,834) - (1,044) - استبعادات

 7,984,730 663,538 5,124,728 1,099,110 1,097,354 - 2021ديسمبر  31في 
       

       صافي القيمة الدفترية
 10,665,799 890,348 1,703,402 540,280 5,094,996 2,436,773 2021ديسمبر  31في 

 10,234,785 1,098,147 1,072,996 493,983 5,218,686 2,350,972 2020ديسمبر  31في 
 

مليون لاير سعودي(، وتشتمل  225: 2020) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  271تشتمل المباني على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 
مليون لاير   595: 2020) 2021سعودي كما في ديسمبر مليون لاير  419الموجودات المتعلقة بالتكنولوجيا على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 

 سعودي(.
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 الممتلكات والمعدات، صافي )تتمة( .8
 

 يتضمن بند المعدات واألثاث موجودات تتعلق بتقنية المعلومات كما يلي:
      

 )بآالف الرياالت السعودية(    
 اإلجمالي موجودات غير ملموسة موجودات ملموسة 

    التكلفة
 1,913,339 102,614 1,810,725 2020ديسمبر  31في 

 864,519 7,008 857,511 إضافات 
 (12,641) - (12,641) استبعادات

 2,765,217 109,622 2,655,595 2021ديسمبر  31في 
    

    االستهالك المتراكم
 1,172,051 14,687 1,157,364 2020ديسمبر  31في  
 298,465 45,965 232,500 المحمل للسنة 

 (12,430) - (12,430) استبعادات
 1,438,086 60,652 1,377,434 2021ديسمبر  31في 

    
    صافي القيمة الدفترية

 1,327,131 48,970 1,278,161 2021ديسمبر  31في 
 741,288 87,927 653,361 2020ديسمبر  31في 

 
 
 االستثمارات العقارية، صافي .9
 

 إن صافي القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية يعادل تقريباً قيمتها العادلة.
 

 ديسمبر من اآلتي: 31تتكون االستثمارات العقارية، صافي كما في 
 )بآالف الرياالت السعودية(   

 اإلجمالي المباني األراضي 
    التكلفة

 1,453,926 559,503 894,423 2020يناير  1الرصيد في 
 195,339 195,339 - إضافات 
 1,649,265 754,842 894,423 2020ديسمبر  31في  

 1,452 1,452 - إضافات
 (105,542) (105,542) - استبعادات 

 1,545,175 650,752 894,423 2021ديسمبر  31في 
    

    االستهالك المتراكم
 70,077 70,077 - 2020يناير  1الرصيد في  

 37,977 37,977 - المحمل للسنة
 108,054 108,054 - 2020ديسمبر  31في 

 25,652 25,652 - المحمل للسنة
 133,706 133,706 - 2021ديسمبر  31في 

    
    صافي القيمة الدفترية

 1,411,469 517,046 894,423 2021ديسمبر  31في 
 1,541,211 646,788 894,423 2020ديسمبر  31في 
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 الموجودات األخرى، صافي .10
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون الموجودات األخرى، صافي كما في 
 )بآالف الرياالت السعودية(       
 2021  2020 

 1,613,343  2,961,252 مدينون، صافي
 ً  218,304  462,550 مصاريف مدفوعة مقدما

 1,332,565  2,716,492 موجودات بالطريق خاضعة للتمويل              
 276,169  367,345 إيرادات مستحقة

 413,397  374,668 شيكات قيد التحصيل
 262,475  235,453 دفعات مقدمة

 73,411  28,023 العقارات األخرى
 -  102,991 موجودات غير متداولة )موجودات معدة للبيع(

 844,326  652,980 أخرى، صافي
 5,033,990  7,901,754 اإلجمالي

 
 المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى .11
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 2021  2020 
    

 448,288   1,749,131 حسابات جارية
 10,315,773  16,203,009 البنوك ألجلاستثمارات 

 10,764,061  17,952,140 اإلجمالي
 

عند تأجيل الدفعات بموجب برنامج دعم تمويل القطاع الخاص كما هو مبين المجموعة تكبدها التي من المتوقع أن ت من أجل تسوية خسائر التعديل
مليار لاير سعودي  2.97على بعض الودائع بدون عمولة قدرها  2021و 2020، حصلت المجموعة خالل السنتين المنتهيتين في 39في اإليضاح 

مليون لاير سعودي وفترة استحقاقها األصلية سنة ونصف، تم الحقًا تمديد آجال استحقاق بعض  674وات، ووفترة استحقاقها األصلية ثالث سن
مليار لاير سعودي لمدة عام واحد والتي حل أجل استحقاقها  5.2هذه الودائع من قبل البنك المركزي السعودي. حصلت المجموعة على وديعة بمبلغ 

مليار لاير سعودي فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر والتي حل أجل استحقاقها خالل الربع  3.5وديعة بمبلغ ، و2021خالل الربع الثاني من عام 
مليار لاير سعودي وفترة استحقاقها ثالث سنوات. انظر اإليضاح  4، حصلت المجموعة على وديعة بقيمة 2021. في سبتمبر 2021الثالث من عام 

 يل.لالطالع على مزيد من التفاص 39
 

 ودائع العمالء .12
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون ودائع العمالء حسب نوعها كما في 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

 2021  2020 
    

 332,918,203  374,725,352 ودائع تحت الطلب
 43,017,282  130,293,061 استثمارات العمالء ألجل
 6,695,518  7,053,800 حسابات العمالء األخرى

 382,631,003  512,072,213 اإلجمالي
 

يشتمل رصيد حسابات العمالء األخرى على تأمينات على االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيكات المقبولة والحواالت. تخضع كافة 
 مرتبطة بعمولة.استثمارات العمالء ألجل لعقود مرابحة وبالتالي فهي غير 

 
 ديسمبر مما يلي: 31تتكون ودائع العمالء حسب العمالت كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 2021  2020 
    

 365,253,514  475,448,079 لاير سعودي
 17,377,489  36,624,134 عمالت أجنبية

   382,631,003  512,072,213 اإلجمالي
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 المطلوبات األخرى .13
 )بآالف الرياالت السعودية(  ديسمبر مما يلي: 31تتكون المطلوبات األخرى كما في 

 2021  2020 
    

 4,317,852  5,400,941 دائنون
 1,176,075  1,198,261 (25التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 1,554,957  2,266,988 مصاريف مستحقة
 8,885  29,771 (32من القوائم المالية الموحدة )إيضاح  المستبعدة دخل العموالت الخاصة
 3,812,601  3,424,929 (37زكاة مستحقة )إيضاح 

 1,128,141  927,764 التزامات إيجار
 550,575  415,591 المالية مخصص الخسارة بشأن االلتزامات المالية والضمانات

 -  4,890,003 مبالغ مستحقة للمطورين
 4,762,055  7,784,463 أخرى

 17,311,141  26,338,711 اإلجمالي
 

 د(.  - 16كما تم بيان مخصص الخسارة بشأن االلتزامات والضمانات المالية في بند التعهدات وااللتزامات المحتملة )إيضاح 
 

 رأس المال .14
 

 31لاير سعودي لكل سهم كما في  10مليون سهم، بقيمة   2,500يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 
 لاير سعودي للسهم الواحد(. 10مليون سهم، بقيمة قدرها   2,500: 2020ديسمبر  31)  2021ديسمبر 

 
 االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى  .15

 
٪ من صافي دخل السنة الى االحتياطي 25يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمجموعة بتحويل ما ال يقل عن 

 النظامي. وتستمر هذه التحويالت حتى يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع حاليا.
 

ة تتضمن االحتياطات األخرى احتياطي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي تحويل العمالت األجنبي
 برنامج أسهم الموظفين.واحتياطي 

 
نامج فيما يلي ملخص حركة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي تحويل العمالت األجنبية واحتياطي بر

 أسهم الموظفين:
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 

استثمارات 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 
  الشامل االخر

تحويل العمالت 
  األجنبية

احتياطي برنامج 
  أسهم الموظفين

إعادة قياس مكافأة 
نهاية الخدمة 

 للموظفين

حصة في الدخل  
الشامل اآلخر من 

 اإلجمالي شركة زميلة
          

 (134,728) - (231,235)  37,110  (113,881)  173,278 الرصيد في بداية السنة
 399,339 - -  -  -  399,339 التغير في القيمة العادلةصافي 

 (21,316)  -  -  (21,316)  - فروق صرف عمالت ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية
 42,055 - 42,055  -  -  - (25إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 24,044 24,044 -  -  -  - حصة في الدخل الشامل اآلخر من شركة زميلة
 309,394 24,044 (189,180)  37,110  (135,197)  572,617 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 

استثمارات مدرجة 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
  تحويل العمالت األجنبية  االخر

احتياطي برنامج 
  أسهم الموظفين

إعادة قياس مكافأة 
نهاية الخدمة 

 اإلجمالي للموظفين
         

 (216,041) (51,630)  37,110  (120,577)  (80,944) الرصيد في بداية السنة
 254,222 -  -  -  254,222 صافي التغير في القيمة العادلة

 6,696 -  -  6,696  - فروق صرف عمالت ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية
 (179,605) (179,605)  -  -  - (25الخدمة للموظفين )إيضاح إعادة قياس مكافأة نهاية 
 (134,728) (231,235)  37,110  (113,881)  173,278 الرصيد في نهاية السنة
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .16
 

 الدعاوى القضائية (أ
المجموعة خالل دورة أعمالها العادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح ، هناك بعض الدعاوى القضائية المقامة ضد 2021ديسمبر  31كما في 

 التسهيالت االئتمانية، وال تزال هذه الدعاوى قيد النظر من قبل الجهات المختصة.
 

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

م. وقد نجح 2002إلى العديد من المدعى عليهم في بعض الدعاوى القضائية التي ُرفعت في الواليات المتحدة منذ العام ُسّمي المصرف باإلضافة 
المصرف في الدفاع عن موقفه في جميع الدعاوى، والتي ُرفضت جميعها بشكل نهائي من قبل المحاكم المختصة. وفيما يخص الدعاوى الجديدة 

وتم رفضها، فقد قامت محكمة االستئناف بنقض ذلك الرفض والسماح بإجراء كشف قضائي محدود و الذي بدأ في  م،2016التي ُرفعت في العام 
م. وتؤمن إدارة المصرف أنه يمكن الدفاع عن موقف المصرف في الدعاوى المرفوعة ضده بنجاح، مع مالحظة ان هناك جوانب 2021العام 

 تخضع لما يستجد خالل مراحل الترافع.
 
 باطات الرأسماليةاالرت (ب

مليون لاير سعودي( تتعلق  540: 2020مليون لاير سعودي ) 458، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها 2021ديسمبر  31كما في 
 مليون لاير سعودي( تتعلق بإنشاء مقر عمل جديد 238: 2020مليون لاير سعودي ) 193بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي ومبلغ وقدره 

 وإجراء تحسينات على بعض الفروع الجديدة والحالية.
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (ج
مان إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. وتشتمل التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئت

واالعتمادات المستندية القائمة وخطابات القبول واالرتباطات لمنح االئتمان غير المستخدمة. إن خطابات  بشكل أساسي على خطابات الضمان
وفاء الضمان واالعتمادات المستندية القائمة والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من ال

 تحمل نفس مخاطر االئتمان التي يحملها التمويل. -ى بالتزاماته تجاه األطراف األخر
 

وعة إن االعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبياالت على المجم
التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل. تمثل بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام محددة مضمونة عادة بشحنات البضائع 

 ء.القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. تتوقع المجموعة تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمال
 

ا تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام الطرف أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فإنه
 الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية.

 
ا تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل تمويل وضمانات واعتمادات مستندية. وفيم

لقة بااللتزامات لمنح االئتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي يتعلق بمخاطر االئتمان المتع
المستخدمة  االلتزامات غير المستخدمة. ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول أقل كثيراً من إجمالي االلتزامات غير

 زامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.ألن معظم شروط االلت
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة )تتمة( .16
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان )تتمة( (ج
 

بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان غير المستخدمة ال يمثل 
 انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب.

 
 فيما يلي بيان االستحقاقات التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات المحتملة للمجموعة: .1

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 أشهر 3أقل من  
أشهر إلى  3من 

 شهر 12
 5من سنة الى 

 سنوات
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات
      

 5,213,221 - 331,344 2,733,885 2,147,992 اعتمادات مستندية
 7,731,576 327,643 1,388,832 4,599,305 1,415,796 خطابات ضمان

 857,560 - - 273,752 583,808 قبوالت
 11,284,872 46,713 1,306,996 8,390,296 1,540,867 االئتمانالتزامات غير قابلة للنقض لمنح 

 25,087,229 374,356 3,027,172 15,997,238 5,688,463 اإلجمالي
 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 أشهر 3أقل من  
أشهر إلى  3من 

 شهر 12
 5من سنة الى 

 سنوات
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات
      

 2,379,433 - 104,908 545,033 1,729,492 اعتمادات مستندية
 5,443,188 200,481 1,171,463 3,310,309 760,935 خطابات ضمان

 670,768 - - 365,191 305,577 قبوالت
 10,662,701 - 516,740 6,265,899 3,880,062 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 19,156,090 200,481 1,793,111 10,486,432 6,676,066 اإلجمالي
 

 االلتزامات المحتملة التي قد ينتج عنها التعرض لمخاطر االئتمان (د
 

 التمويل والضمانات المالية. رتباطاتيوضح الجدول أدناه إجمالي القيمة الدفترية ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة ال
 
 السعودية()بآالف الرياالت  2021

اعتمادات  
 مستندية

  خطابات ضمان  قبوالت 
التزامات غير قابلة 

للنقض لمنح 
 االئتمان

 اإلجمالي 

          إجمالي القيمة الدفترية
المتوقعة )الخسائر االئتمانية  1المرحلة 

 24,115,483  11,065,878  7,006,356  856,792  5,186,457 شهراً( 12على مدى 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة  2المرحلة  

ذات مستوى ائتماني  -على مدى العمر 
 591,870  210,608  356,166  768  24,328 غير منخفض(

)الخسائر االئتمانية المتوقعة  3المرحلة  
ذات مستوى ائتماني  -على مدى العمر 

 379,876  8,386  369,054  -  2,436 منخفض(
 25,087,229  11,284,872  7,731,576  857,560  5,213,221 إجمالي الرصيد القائم في نهاية السنة 
مخصص خسائر االئتمان إلرتباطات  

          التمويل والضمانات المالية
)الخسائر االئتمانية المتوقعة  1المرحلة 

 83,115  6,982  13,780  821  61,532 شهراً( 12على مدى 
)الخسائر االئتمانية المتوقعة  2المرحلة  

ذات مستوى ائتماني  -على مدى العمر 
 4,912  2,043  2,727  39  103 غير منخفض(

)الخسائر االئتمانية المتوقعة  3المرحلة  
ذات مستوى ائتماني  -على مدى العمر 

 327,564  5,551  319,577  -  2,436 منخفض(
 415,591  14,576  336,084  860  64,071 اإلجمالي 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة )تتمة( .16
 
 االلتزامات المحتملة التي قد ينتج عنها التعرض لمخاطر االئتمان )تتمة( (د

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

اعتمادات  
 مستندية

  خطابات ضمان  قبوالت 
التزامات غير قابلة 

للنقض لمنح 
 االئتمان

 اإلجمالي 

          إجمالي القيمة الدفترية
)الخسائر االئتمانية  1المرحلة 

 17,724,411  10,392,221  4,329,805  660,394  2,341,991 شهراً( 12المتوقعة على مدى 
)الخسائر االئتمانية  2المرحلة  

ذات  -المتوقعة على مدى العمر 
 869,474  255,090  570,077  10,374  33,933 مستوى ائتماني غير منخفض(

)الخسائر االئتمانية  3المرحلة  
ذات  -المتوقعة على مدى العمر 
 562,205  15,390  543,306  -  3,509 مستوى ائتماني منخفض(

 19,156,090  10,662,701  5,443,188  670,768  2,379,433 اإلجمالي 
 مخصص خسائر االئتمان

إلرتباطات التمويل والضمانات 
          المالية

)الخسائر االئتمانية  1المرحلة 
 44,357  7,789  19,695  1,414  15,460 شهراً( 12المتوقعة على مدى 

)الخسائر االئتمانية  2المرحلة  
ذات  -المتوقعة على مدى العمر 

 7,257  3,905  3,177  112  63 مستوى ائتماني غير منخفض(
)الخسائر االئتمانية  3المرحلة  

ذات  -المتوقعة على مدى العمر 
 498,960  5,534  489,917  -  3,509 مستوى ائتماني منخفض(

 550,575  17,228  512,789  1,526  19,032 اإلجمالي 
 
 فيما يلي تحليالً للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى: .2

 
 )بآالف الرياالت السعودية(           

 2021  2020  
     

  18,318,019  23,381,445 شركات
  838,071  1,705,784 ومؤسسات مالية أخرىبنوك 

  19,156,090  25,087,229 اإلجمالي
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 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات .17
 

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون صافي الدخل من التمويل واالستثمارات للسنتين المنتهيتين في 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(           
 2021  2020 

    تمويل
 1,629,182  2,263,820 متاجرة شركات

 12,819,648  15,806,344 بيع بالتقسيط
 802,882  686,398 مرابحة

    
    االستثمارات وأخرى

 970,595  1,167,653 مرابحة لدى البنك المركزي السعودي
 980,343  1,230,388 متاجرة مع البنوك

 175,313  286,903 دخل صكوك
 17,377,963  21,441,506 التمويل واالستثماراتإجمالي الدخل من 

 (354,193)  (803,888) استثمارات العمالء ألجلعائد على 
 (110,753)  (245,682) المؤسسات المالية ألجلاستثمارات عائد على المطلوبات للبنوك و

 (464,946)  (1,049,570) والبنوك والمؤسسات المالية ألجل على استثمارات العمالءعائد 
 16,913,017  20,391,936 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

 
 دخل الخدمات المصرفية، صافي .18

 
 ديسمبر مما يلي: 31يتكون دخل الخدمات المصرفية، صافي للسنتين المنتهيتين في 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(           

 2021  2020 
    دخل األتعاب:

 270,434  258,878 شيكات وتحويالت
 416,816  515,992 بطاقات ائتمانية

 1,218,272  1,514,817 قنوات الكترونية أخرى ذات صلة
 672,193  803,484 وساطة وإدارة األصول، صافي

 702,423  1,376,306 أخرى
 3,280,138  4,469,477 إجمالي دخل األتعاب

    
    مصاريف األتعاب:

 (620,458)  (536,370) مدفوعات مكائن صراف آلي
 2,659,680  3,933,107 أتعاب من الخدمات المصرفية، صافي

 

 دخل العمليات األخرى، صافي .19
 

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون دخل العمليات األخرى للسنتين المنتهيتين في 
 )بآالف الرياالت السعودية(           

 2021  2020 
    

 94,445  169,602 توزيعات أرباح
 10,256  47,511 ربح بيع ممتلكات ومعدات، صافي

 96,134  94,693 دخل اإليجار من االستثمارات العقارية
 42,944  32,030 حصة المصرف من أرباح شركة زميلة

 33,441  (37,897) مكاسب / )خسائر( استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 (2,251)  -  خسائر بيع عقارات أخرى

 89,700  297,518 إيرادات أخرى، صافي
 364,669  603,457 اإلجمالي
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 الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين .20
 

 ديسمبر: 31يقدم الجدول التالي تحليالً للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتهيتين في 
 

 الرياالت السعودية()بآالف  2021

 تعويضات ثابتة ومتغيرة عدد الموظفين 
 تعويضات متغيرة مدفوعة

 أسهم نقًدا
     

 42,322 20,926 40,790 23 مدراء تنفيذيون
 22,242 161,216 568,126 2,077 موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر

 19,241 27,190 178,878 610 موظفون يؤدون مهام رقابية
 34,675 385,506 1,789,839 12,368 موظفون آخرون

 118,480 594,838 2,577,633 15,078 اإلجمالي
 - - 231,087 - 2021تعويضات مستحقة في عام 

 - - 323,626 - تكاليف موظفين أخرى
 118,480 594,838 3,132,346 15,078 مجموع اإلجمالي

 
 السعودية()بآالف الرياالت  2020

 تعويضات ثابتة ومتغيرة عدد الموظفين 
 تعويضات متغيرة مدفوعة

 أسهم نقدًا
     

 45,954 20,591 40,552 22 مدراء تنفيذيون
 20,312 131,639 509,487 1,684 موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر

 21,608 25,969 155,859 412 موظفون يؤدون مهام رقابية
 28,022 274,757 1,826,261 11,598 موظفون آخرون

 115,896 452,956 2,532,159 13,716 اإلجمالي

 - - 188,652 - 2020تعويضات مستحقة في عام 
 - - 256,533 - تكاليف موظفين أخرى

 115,896 452,956 2,977,344 13,716 مجموع اإلجمالي
 

بالموظفين مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية والسفر ألغراض العمل والتدريب ومزايا الموظفين تتضمن الرواتب والمزايا المتعلقة 
 األخرى.

 
(، فقد صدرت التعليمات بأن جميع المؤسسات المالية في المملكة يجب 20-حيث أن المملكة العربية السعودية عضًوا في مجموعة العشرين )جي

 ومجلس االستقرار المالي. 2تفاقية بازل أن تلتزم بمبادئ ومعايير ا
 

ويضات وبصفته الجهة التنظيمية المسؤولة عن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات بشأن التع
 ومجلس االستقرار المالي. 2والمكافآت بما يتفق مع مبادئ ومعايير اتفاقية بازل 

 
التعليمات أعاله الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قامت المجموعة بإصدار سياسة التعويضات والمكافآت، وتم تنفيذها بعد موافقة  وبناًء على

 مجلس اإلدارة عليها.
 

ذلك كل من  يغطي نطاق هذه السياسة المجموعة وجميع شركاتها التابعة )المحلية والدولية( التي تعمل ضمن قطاع الخدمات المالية، ويشمل
عانة الموظفين الرسميين وموظفي التعاقدات الدائمة والمؤقتة ومقدمي الخدمات )المشاركة في المخاطر، إذا سمح البنك المركزي السعودي باالست

 بمصادر خارجية(.
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 الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين )تتمة( .20
 

ً مع المؤسسات المصرفية األخرى في  المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة باستخدام مزيًجا من التعويضات الثابتة والمتغيرة وتمشيا
عودية ويشمل الستقطاب المواهب واالحتفاظ بها. ويتم تقويم التعويضات الثابتة سنويًا بمقارنتها مع البنوك المحلية األخرى في المملكة العربية الس

زايا وذلك حسب درجات الموظفين، أما التعويضات المتغيرة فتتعلق بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق ذلك الراتب األساسي والبدالت والم
فآت األهداف المتفق عليها، وتشتمل على الحوافز ومكافأة األداء والمزايا األخرى. تدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع، في حين أن مكا

 والموظفين غير المؤهلين للحصول على الحوافز.األداء تدفع لموظفي اإلدارة العامة 
 يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس اإلدارة كنسبة مئوية من صافي إيرادات المجموعة.

 
 المصاريف العمومية واإلدارية األخرى .21

 
 :ديسمبر مما يلي 31تتكون المصاريف العمومية واإلدارية األخرى للسنتين المنتهيتين في 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(           

 2021  2020 
    

 628,591  638,822 مصاريف االتصاالت والمرافق
 547,520  424,722 مصاريف الصيانة واألمن

 338,404  261,042 مصاريف تغذية و نقل النقد
 351,348  315,836 مصاريف دعم البرامج وتكنولوجيا المعلومات

 780,546  1,011,822 مصاريف تشغيلية أخرى
 2,646,409  2,652,244 اإلجمالي

 ربحية السهم .22
 

مليون سهم. إن ربحية السهم  2,500بتقسيم صافي دخل السنة على  2020و 2021ديسمبر  31يتم احتساب ربحية السهم للسنتين المنتهيتين في 
 األساسية تساوي ربحية السهم المخفضة.

 
 األرباح المدفوعةتوزيعات  .23

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

 .2021يوليو  14لاير سعودي للسهم. وقد تم الحقًا دفع توزيعات األرباح هذه بتاريخ  1.40مليون لاير سعودي، بواقع   3,500
 

مليون   2,500، بمبلغ 2020ديسمبر  31، توزيع األرباح النهائية على المساهمين للسنة المنتهية في 2021فبراير  28اقترح مجلس اإلدارة في 
مومية في من قبل الجمعية الع 2020لاير سعودي لكل سهم. كما تمت الموافقة على توزيع األرباح النهائية المقترحة لعام  1لاير سعودي، بواقع 

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

مليون   3,750، بمبلغ 2019ديسمبر  31، توزيع األرباح النهائية على المساهمين للسنة المنتهية في 2020فبراير  2اقترح مجلس اإلدارة في 
من قبل الجمعية العمومية في  2019لاير سعودي لكل سهم. كما تمت الموافقة على توزيع األرباح النهائية المقترحة لعام  1.5لاير سعودي، بواقع 

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

 النقد وما في حكمه .24
 

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

 )بآالف الرياالت السعودية(           
 2021  2020  
     

  7,355,940  5,445,994 نقد في الصندوق
  8,924,379  10,680,328  يوًما من تاريخ الشراء 90مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

  311,493  314,005 جارية(أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى )حسابات 
  16,235,549  5,799,920 متاجرة مع البنك المركزي السعودي

  32,827,361  22,240,247 اإلجمالي
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 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .25

 الوصف العام 25-1
 

االستحقاقات وفقاً للتقييم االكتواري تدير المجموعة خطة مكافاة نهاية الخدمة لموظفيها وفقًا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، ويتم احتساب 
 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم سداد االلتزامات المستحقة عند استحقاقها.

 
 فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة في االلتزامات خالل السنة استناًدا إلى قيمتها الحالية: 25-2
 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021  2020 

 980,304  1,176,075 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بداية السنة
 86,355  146,375 تكلفة الخدمة الحالية

 38,041  33,264 تكاليف عمولة
 (108,230)  (115,398) منافع مدفوعة

 179,605  (42,055) )مكاسب( / خسائر إعادة قياس
 1,176,075  1,198,261 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في نهاية السنة

 
 المحمل للسنة 25-3
 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021  2020 

 86,355  146,375  تكلفة الخدمة الحالية
 -  - تكلفة الخدمة السابقة

 146,375  86,355 

 القياس المثبت في الدخل الشامل اآلخرإعادة  25-4

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021  2020 

 (10,911)  6,528 )مكاسب(/ خسائر التغير في االفتراضات المبنية على الخبرة
 532  - )مكاسب(/ خسائر التغير في االفتراضات الديموغرافية

 189,984  (48,583) المالية)مكاسب(/ خسائر التغير في االفتراضات 
 (42,055)  179,605 

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية )فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين( 25-5
 2021 2020 

 %2.75 %3.05 معدل الخصم
% للسنة المالية 2.5 معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب

% لما 3و 2022
 بعدها
 

% للسنة المالية 2.6
% 3و 2022و 2021

 لما بعدها
 

سنة للموظفين  60 سن التقاعد الطبيعي
سنة  55الذكور و 

 لإلناث

سنة للموظفين  60
سنة  55الذكور و 

 لإلناث

 تستند االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية على المشورة االكتوارية وفقاً لإلحصائيات المنشورة والخبرة في المنطقة.
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 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( .25

 حساسية االفتراضات االكتوارية 25-6
ديسمبر  31% )3.05إلى معدل الخصم  2021ديسمبر  31يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في 

 %(، واالفتراضات المتعلقة باالستقاالت ومعدالت الوفيات.2.6: 2020ديسمبر  31% )2.5%( ومعدل الزيادة في الرواتب 2.75: 2020
 بآالف الرياالت السعودية 

 الزيادة/ )النقص( -األثر على التزام المنافع المحددة  2021
 النقص في االفتراض الزيادة في االفتراض التغير في االفتراض التصور األساسي

 140,910 (119,306) 100نقطة أساس    -+/  معدل الخصم
 (120,486) 139,572 100نقطة أساس    -+/  معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب

 10,113 (9,825) ٪20الزيادة أو النقص بواقع  سن التقاعد الطبيعي

 
 بآالف الرياالت السعودية 

 الزيادة/ )النقص( -األثر على التزام المنافع المحددة  2020
 النقص في االفتراض الزيادة في االفتراض التغير في االفتراض األساسيالتصور 

 143,318 (120,862) 100نقطة أساس    -+/  معدل الخصم
 (121,755) 141,537 100نقطة أساس    -+/  معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب

 15,024 (14,148) ٪20الزيادة أو النقص بواقع  سن التقاعد الطبيعي

 تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة.
 

 تواريخ االستحقاق المتوقعة 25-7

 الخدمة:فيما يلي تحليل لتواريخ االستحقاق المتوقعة اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير المخصومة بشأن برنامج نهاية 

 31كما في 
 ديسمبر

مطلوبات  
 مخصومة

أقل من سنة 
 واحدة

خمس  -سنتين  سنتين -سنة واحدة 
 سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 2021 1,198,261 89,324 93,492 332,743 2,994,291  3,509,850 
 2020 1,176,075 82,333 91,365 307,844 2,894,768 3,376,310 

 
 سنة(. 13: 2020سنة ) 12.7المتوسط المرجح لفترة التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين يبلغ 
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 القطاعات التشغيلية .26
 

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

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

 
المدينة يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية  قطاع األفراد:

 )المكشوفة( وأتعاب الخدمات المصرفية.
 

يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة  قطاع الشركات:
 )السحوبات على المكشوفة( للشركات.

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

 والحواالت.
 

يشمل استثمارات األفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات المتاجرة في األسهم  قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
 المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.

 
ً للشروط  واألحكام التجارية االعتيادية. تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقا

 الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المجموعة.
 

ا في وللسنتين فيما يلي بيان إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة، إلى جانب إجمالي دخل ومصاريف العمليات، وصافي الدخل، كم (أ
 ديسمبر لكل قطاع: 31المنتهيتين في 

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2021
قطاع خدمات 

 اإلجمالي االستثمار والوساطة
      

 623,671,915 4,921,973 112,692,243 88,031,046 418,026,653 إجمالي الموجودات

 556,363,064 89,346 29,156,964 207,506,186 319,610,568 المطلوباتإجمالي 
      

إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات من العمالء 
 21,441,506 74,968 2,106,498 3,199,791 16,060,249 الخارجيين

 - - 4,613,042 (63,795) (4,549,247) دخل/ )مصروف( العمليات ما بين القطاعات 
 21,441,506 74,968 6,719,540 3,135,996 11,511,002 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

عمالء والبنوك الالعائد على استثمارات ألجل  
 والمؤسسات المالية

 
(158,337) 

 
(695,687) 

 
(195,546) 

 
- 

 
(1,049,570) 

 20,391,936 74,968 6,523,994 2,440,309 11,352,665 واالستثماراتصافي الدخل من التمويل 
 3,933,107 795,760 59,677 973,970 2,103,700 دخل الخدمات المصرفية، صافي 
 787,898 - 268,361 106,067 413,470 دخل صرف العمالت، صافي 
 603,457 103,408 363,179 - 136,870 دخل العمليات األخرى، صافي 
 25,716,398 974,136 7,215,211 3,520,346 14,006,705 إجمالي دخل العمليات 
 (1,141,932) (10,987) (23,609) (49,832) (1,057,504) استهالك وإطفاء 

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية 
 (2,345,086) - 6,616 (566,292) (1,785,410) األخرى، صافي

 (5,784,590) (161,401) (161,191) (487,561) (4,974,437) مصاريف العمليات األخرى
 (9,271,608) (172,388) (178,184) (1,103,685) (7,817,351) إجمالي مصاريف العمليات

      
 16,444,790 801,748 7,037,027 2,416,661 6,189,354 الدخل قبل الزكاة
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 )تتمة(القطاعات التشغيلية  .26

 
 
 ديسمبر: 31االئتمان حسب القطاعات التشغلية كما في فيما يلي بيان تعرض المجموعة لمخاطر  (ب

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2021

قطاع خدمات 
االستثمار 
 اإلجمالي والوساطة

      
الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 

 558,022,469 2,961,252 102,230,559 87,081,308 365,749,349 الموحدة
التعهدات وااللتزامات المحتملة باستثناء 

 13,802,357 - - 13,802,357 - االلتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمان
 
 

  

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 2020
قطاع خدمات 

 اإلجمالي االستثمار والوساطة
      

 468,824,723 3,928,155 129,950,664 66,837,086 268,108,818 إجمالي الموجودات
      

 410,706,205 164,605 12,442,931 108,514,833 289,583,836 إجمالي المطلوبات
      
إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات من العمالء  

 الخارجيين
12,663,067 2,605,516 2,061,630 47,750 17,377,963 

 - - 1,274,284 (123,040) (1,151,244) دخل/ )مصروف( العمليات ما بين القطاعات 
 17,377,963 47,750 3,335,914 2,482,476 11,511,823 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات 
ستثمارات ألجل للعمالء والبنوك العائد على ا 

 والمؤسسات المالية
(177,283) (150,387) (137,276) - (464,946) 

 16,913,017 47,750 3,198,638 2,332,089 11,334,540 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
 2,659,680 672,193 47,388 289,794 1,650,305 دخل الخدمات المصرفية، صافي 

 783,894 - 302,585 109,020 372,289 دخل صرف العمالت، صافي
 364,669 85,426 179,830 4 99,409 دخل العمليات األخرى، صافي

 20,721,260 805,369 3,728,441 2,730,907 13,456,543 إجمالي دخل العمليات
 (1,118,148) (7,293) (22,802) (41,570) (1,046,483) استهالك وإطفاء

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات 
 المالية األخرى، صافي

(1,152,042) (1,014,526) 828 - (2,165,740) 

 (5,623,753) (150,534) (181,974) (284,449) (5,006,796) مصاريف العمليات األخرى
 (8,907,641) (157,827) (203,948) (1,340,545) (7,205,321) إجمالي مصاريف العمليات

      
 11,813,619 647,542 3,524,493 1,390,362 6,251,222 الدخل قبل الزكاة
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 )تتمة(القطاعات التشغيلية  .26
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 الخزينةقطاع  قطاع الشركات قطاع األفراد 2020
قطاع خدمات 

 اإلجمالي االستثمار والوساطة
      

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 
 399,793,249 1,613,343  82,467,805  65,028,546  250,683,555 الموحدة

التعهدات وااللتزامات المحتملة باستثناء 
 8,493,389 - - 8,493,389 - االلتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمان

 

 إدارة المخاطر المالية .27
 

تتعرض أنشطة المجموعة للعديد من المخاطر المالية، وتشمل تلك األنشطة تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو أكثر من المخاطر. ومن 
المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في األسواق المالية. المعلوم أن االضطالع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة لألعمال المصرفية وأن هذه 

 .وعليه، فان هدف المجموعة هو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد والحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة
 

د وتحليل هذه المخاطر ووضع اإلجراءات الرقابية المالئمة يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمجموعة لتحدي
 للتقليل من تلك المخاطر. وتقوم المجموعة بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بصورة مستمرة وذلك إلظهار التغيرات في

 األسواق والمنتجات واتباع أفضل الممارسات المستجدة.
 

اطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقاً للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم هذه اإلدارة بتحديد وتقييم المخاطر تقوم إدارة االئتمان والمخ
ولة، المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمجموعة. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل المجموعة هي مخاطر االئتمان، ومخاطر السي

 شتمل مخاطر السوق على مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الربحية ومخاطر العمليات ومخاطر األسعار.ومخاطر السوق. وت
 

 مخاطر االئتمان       27-1
رف تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية التي تتعرض لها المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان التي تتمثل في عدم قدرة الط

عملية مالية على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. تنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية عن عمليات اآلخر في 
ات المالية التمويل )التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء(، والنقدية، والودائع لدى البنوك األخرى. كما تتواجد مخاطر االئتمان في بعض األدو

لمنح ارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات المتعلقة بشراء وبيع العمالت األجنبية واالعتمادات المستندية والقبوالت وااللتزامات خ
ة ياالئتمان. وتتم متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان من قبل مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن األنشطة التمويل

 للمجموعة.
 

 قياس مخاطر االئتمان أ(
 

 التمويل  (1
 

هذه يوجد لدى المجموعة عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من أجل تلبية متطلبات العمالء. وتصنف جميع 
مستوى مخاطر االئتمان الخاصة بالتمويل على مستوى المنتجات كموجودات تمويلية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. وعند قياس 

 الطرف األخر، تقوم المجموعة بدراسة المالءة االئتمانية الكلية للعميل باتباع منهجية مالئمة لقياس المخاطر.
 

منها تتعلق بالتمويل درجات مخاطر بناًء على عوامل نوعية وكمية، سبعة  10وتقوم المجموعة باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر مكونة من 
(. وتهدف عملية تصنيف المخاطر إلى إبالغ مختلف السلطات 10-8(، وثالثة منها تتعلق بالتمويل غير العامل )تصنيف 7-1العامل )تصنيف 

 ة بها.المعتمدة المستقلة بالمخاطر المتأصلة المرتبطة بالطرف المقابل والمساعدة في تحديد سعر مناسب يتناسب مع المخاطر المرتبط
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(       27-1
 قياس مخاطر االئتمان )تتمة( (أ

 
 درجات مخاطر االئتمان (2
 

بالنسبة لتعرضات الشركات، تخصص المجموعة لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان وذلك على أساس مجموعة متنوعة من البيانات 
امل تحديدها للتنبؤ بمخاطر التعثر في السداد وتطبيق اآلراء االئتمانية من واقع خبراته. ويتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوالتي تم 

 النوعية والكمية التي تشير إلى احتمالية حدوث التعثر في السداد، وتختلف هذه العوامل على أساس طبيعة التعرضات ونوع العميل.
 

د ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بحيث تزداد مخاطر التعثر في السداد التي تحدث بشكل تصاعدي مع تدهور مخاطر االئتمان. على يتم تحدي
 .3و 2يقل عن الفرق بين درجتي مخاطر االئتمان  2و 1سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر االئتمان 

 
من التعرضات درجة مخاطر ائتمان عند اإلثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة عن العميل. تخضع  تم تخصيص لكل تعرض

التعرضات لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات مخاطر االئتمان. ويشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام 
 البيانات التالية:

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

 والموازنات التقديرية والتوقعات.  
 ية الخارجية.البيانات المستمدة من وكاالت االئتمان المرجعية والمقاالت الصحفية والتغيرات في التصنيفات االئتمان •
 التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للعميل أو أنشطته. •
 

عة تعتبر درجات مخاطر االئتمان بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد جدول شروط التعثر في السداد للتعرضات االئتمانية. وتقوم المجمو
 ألداء والتعثر في السداد المتعلقة بعمالئها وتحليلها حسب القطاع ودرجة مخاطر االئتمان.بجمع معلومات عن ا

 
 وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد  (3

تستخدم المجموعة أساليب تحليلية تشتمل على تقديرات تعثر داخلية مدعومة بمؤشرات تحول منشورة من قبل وكاالت خارجية إلعداد جدول 
مال التعثر في السداد الذي يمكن تطبيقه على كل تعرض وذلك على أساس العمر المتبقي لها. ويتم تعديل جدول الشروط الحتمال الشروط الحت

 ر.التعثر عن السداد هذا وذلك بإدراج أثر توقعات االقتصاد الكلي للوصول إلى التقدير المستقبلي الحتمال التعثر عن السداد على مدى العم
 

ات األفراد، يتم استخدام المعلومات المتعلقة بالعميل والتمويل المجمعة بتاريخ تقديم الطلب، وسلوك السداد، إلخ في إعداد التصنيف بالنسبة لتعرض
مالء المبني على المخاطر باستخدام طريقة كشف التفاعل التلقائي لمربع كاي )أو شجرة القرار(. يتم تكوين قطاعات المخاطر لتحديد وتجميع الع

 نفس خصائص المخاطر. بالنسبة لكل قطاع مخاطر يتم تكوينه، يتم إعداد جدول شروط احتمال التعثر عن السداد باستخدام البيانات التاريخية ذوي
 التي يمكن استخدامها لكل تعرض على أساس العمر المتبقي له.

 
صادر المنشورة، تقوم المجموعة بإجراء تعديل مستقبلي على جدول وباألخذ بعين االعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من الم 

 د الكلي.شروط احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات المستقبلية الحتمالية التعثر في السداد وعلى مدى العمر باستخدام نماذج االقتصا
 

درجات تتعلق  3و تصنيف عاملةدرجة  19إجماالً مقسمة إلى  درجة تصنيف مخاطر 22مقياس تصنيف رئيسي يتألف من  المصرفيوجد لدى 
ع بغير األداء. كل من هذه الدرجات التسع عشرة المتعلقة باألداء لتصنيف المخاطر تتضمن نطاق احتمال التعثر المخصص لها جنبًا إلى جنب م

٪ كحد أقصى استنادًا إلى درجات المخاطر. 99حد أدنى إلى ٪ ك0متوسط احتمال التعثر. يتراوح احتمال التعثر عن السداد للمحفظة العاملة من 
درجة، بينما تتراوح التعرضات  6إلى  1شهًرا لتعرضات التمويل داخل وخارج قائمة المركز المالي من  12يتراوح احتمال التعثر عن السداد لمدة 

٪، أما 99٪ إلى 8للتعرضات تحت المالحظة فإنها تتراوح من  شهًرا 12٪. بالنسبة الحتمال التعثر عن السداد لمدة 8٪ إلى 0غير المصنفة من 
 ٪.100للدرجات الثالثة غير العاملة، فإن احتمال التعثر عن السداد هو 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
 
 مخاطر االئتمان )تتمة(       27-1
 قياس مخاطر االئتمان )تتمة(           أ( 
 

 التعثر عن السداد )تتمة(وضع جدول شروط احتمال  (3
 

 1تصنيف المخاطر 
 العمالء من ذوي المكانة االئتمانية، ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة االئتمان. -استثنائي 

 
 2تصنيف المخاطر 

ي التمويل الممنوح لهذه جهات ملتزمة تتمتع بأعلى مستويات الجودة االئتمانية، في الوقت الراهن ومستقبالً. عمليًا ال توجد هناك مخاطر ف –ممتاز 
نح االئتمان الفئة، حيث تعكس التدفقات النقدية هوامش حماية كبيرة ومستقرة بشكل استثنائي. وتشير التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك عمليات م

ت ذات نوعية ممتازة من حيث القيمة المتوقعة إلى مستويات سيولة قوية وتغطية خدمة الدين. إن مؤشرات المراكز المالية قوية جداً مع موجودا
 والسيولة.

 
 3تصنيف المخاطر 

دات المتلزمون الذين يمثلون الجانب األدنى للمستوى األعلى للجودة االئتمانية، ولكن جودة االئتمان المتوقعة ممتازة، كما أن جودة الموجو -متفوق 
غطية بشكل مستمر، ويمكن أن تكون هناك احتمالية ضئيلة بأن تؤدي بعض والسيولة جيدة جدا، باإلضافة إلى القدرة على تحمل الديون والت

 العناصر إلى ضعف األداء في المستقبل.
 

 4تصنيف المخاطر 
المتلزمون الذين يعتبرون في أعلى مستويات الجودة المتوسطة ويتصفون بجودة ائتمانية ممتازة، ومؤشرات مخاطر قليلة. إن عناصر القوة  -جيد 

 متمثلة في السيولة واستقرار الهوامش والتدفقات النقدية، وتنوع الموجودات وعدم االعتماد على نوع واحد من األعمال.
 

 5تصنيف المخاطر 
تشمل الملتزمون المصنفين مع هامش أقل لتغطية خدمة الدين مع انخفاض لبعض عناصر القوة، باإلضافة إلى جودة الموجودات  -مرضية 

رضية، والقدرة الجيدة الستيعاب وتغطية الدين، وقد تحدث خسارة أو تراجع في األرباح للسنة، ولكن لدى العمالء ما يكفي من القوة والسيولة الم
 والمرونة المالية لتعويض هذه األمور.

 
 6تصنيف المخاطر 

و/ أو ضعف في أساسيات السوق التي تشير الى مخاطر الملتزمون ذوي األرباح المنخفضة والتدفقات النقدية الضعيفة وزيادة نسبة الدين  -كافية 
أعلى من المتوسط. لدى العمالء قدرة دين إضافية محدودة، وتغطية متواضعة، باإلضافة الى جودة موجودات وحصة سوق في المستوى المتوسط 

 طوير جودة/ كفاية الضمانات وإلخ.أو أقل من المتوسط. إن أداء العميل الحالي يعتبر مرضي، ولكن يمكن أن يتأثر سلبا من خالل ت
 

 7تصنيف المخاطر 
يخضع الملتزمون تحت هذا التصنيف بالمجمل لظروف تجارية غير مرغوب فيها تشكل مخاطر ائتمان غير مناسبة وال مبرر  -مخاطر عالية جداً 

ة متعلقة بالعمولة أو المبلغ األصلي. ويمكن أن لها ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل دون المستوى المطلوب. لم يتكبد العميل خسار
يتضمن الضعف المحتمل وضعا ماليا ضعيفا، أو برنامجا غير واقعي للسداد، أو عدم كفاية مصادر األموال، أو عدم وجود ضمانات كافية أو 

طة. ولن يتم منح تمويالت جديدة أو إضافية لهذه معلومات أو وثائق ائتمانية. المنشأة ضمن هذه الفئة ال يمكن تمييزها وتعتبر ضمن الفئة المتوس
 الفئة.

 
 8تصنيف المخاطر  

يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم تسعون يوماً، وتشكل مخاطر ائتمان غير  -دون المستوى 
مقبولة. يكون السداد المعتاد في خطر، وهناك ضعف واضح في دعم سداد االلتزامات. ليست هناك حماية كافية للموجودات من خالل المالءة 

 أو قدرته على السداد أو من خالل الضمانات المرهونة، ويتم تكوين مخصص خاص بناًء على تقدير الخسائر المحتملة. متمولللالحالية 
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 التعثر عن السداد )تتمة(وضع جدول شروط احتمال    ( 3
 

 9تصنيف المخاطر 
يوماً وترى اإلدارة أن  180يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم التعاقدية  -مشكوك في تحصيلها 

المديونية، والسداد الكامل غير مؤكد، وهناك إشكاالت هناك إمكانية السترداد القيمة مقابل الشركات والعقارات ولذلك يجب تأجيل عملية شطب 
كبيرة تؤدي إلى احتمال خسارة جزء من أصل المديونية. وتكون نقاط الضعف واضحة إلى درجة أن التحصيل الكامل غير مرجح على نحو كبير 

الخسائر المحتملة. ومع ذلك، بالنسبة لعمالء وذلك بناء على المعلومات الحالية والظروف والقيم. ويتم تكوين مخصص خاص بناًء على تقدير 
٪، يلي ذلك إجراء 100األفراد )باستثناء العقارات( والبطاقات االئتمانية، من المتوقع حدوث خسارة إجمالية. يجب استيفاء مخصص خاص بنسبة 

 عملية الشطب وفقًا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي.
 

 10تصنيف المخاطر 
يوماً. ومن المتوقع حدوث  360يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم  -ة( رديئة أو هالكة )خسار

خسارة إجمالية، باإلضافة إلى الموجودات غير القابلة للتحصيل والتي ال تتطلب إن يتم تصنيفها كموجودات نشطة. يجب استيفاء مخصص خاص 
 عملية الشطب وفقًا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي.٪، يلي ذلك إجراء 100بنسبة 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان -الخسائر االئتمانية المتوقعة   (4

 
االعتبار عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها، فإن المجموعة تأخذ بعين 

مات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويتضمن ذلك على كٍل من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، المعلو
 وذلك على اساس الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني للخبراء المتخصصين، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

 
كات، يستند تقييم المجموعة للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل باستثناء الحسابات تحت المالحظة بالنسبة لمحفظة الشر

العميل.  حيث يستند تقييم المجموعة على الطرف اآلخر. يتم إجراء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بالنسبة لتمويل األفراد على مستوى
 لتعرضات التي تشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.وتخضع جميع ا

 
تعتبر المجموعة جميع الصكوك من الدرجة األولى الصادرة عن جهات سيادية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، بأنها ذات مخاطر 

 ائتمانية منخفضة.
 
 مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهريتحديد ما إذا كانت  (5
 

طر عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، تستخدم المجموعة نظامها الداخلي لتحديد درجة المخا
الة التأخر في السداد للحسابات وآراء خبراء االئتمانية والتصنيفات الخارجية للمخاطر والتغيرات النوعية في احتمالية حدوث التعثر في السداد وح

 االئتمان، وحيثما أمكن، الخبرة التاريخية ذات الصلة.
 

د شهدت زيادة جوهرية منذ اإلثبات األولي وذلك بناًء على التقييم الكمي و/أو استخدام آراء معينة قتعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرضات 
خبرة التاريخية ذات الصلة، كما يمكن للمجموعة أن تحدد أن التعرضات قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر خبراء االئتمان، وحيثما أمكن، ال

لوقت االئتمان استناداً إلى المؤشرات النوعية المحددة والتي تعكس هذه الزيادة ولكنها قد ال تكون واضحة بشكل كامل في التحليل الكمي في ا
 المناسب.

 
لتعثر عن السداد الخاص بالمحفظة، ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثين يوماً وفيما يتعلق باحتمال ا 

سدد فيه من تاريخ التأخر عن السداد. يتم تحديد أيام التأخر في السداد من خالل احتساب عدد األيام ألقرب تاريخ فات فيه موعد االستحقاق ولم ت
 ل. يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للعميل.المبالغ بالكام
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 )تتمة(تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري  (5
 

منتظمة تقوم المجموعة بمراقبة مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية وذلك من خالل إجراء مراجعات 
 للتأكد من:

 
 مدى قدرة الضوابط على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض لمخاطر التعثر في السداد؛ •
 يوماً؛ و 30وابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة إن الض •
ال توجد أي تقلبات غير مضمونة في مخصص الخسارة من التحويالت بين )المرحلة األولى( الحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى  •

 (.2سداد على مدى العمر )المرحلة شهراَ )والمرحلة الثانية( الحتمالية حدوث التعثر في ال 12
 

 على أساس منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة، كما هو موضح أدناه:  3والمرحلة  2والمرحلة  1تصنف المجموعة أدواتها المالية إلى المرحلة 
 

ثباتها المبدئي والتي لم يطرأ عليها انخفاض في : بالنسبة لألدوات المالية التي لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ إ1المرحلة 
شهراً، ويتم تصنيف جميع الحسابات  12قيمتها االئتمانية منذ منحها، تثبت المجموعة المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 .1عند منحها على أنها مرحلة 
 

وهرية في مخاطرها االئتمانية منذ إثباتها المبدئي وليس ذات مستوى ائتماني منخفض، : بالنسبة لألدوات المالية التي شهدت زيادة ج2المرحلة 
ستحقاق تثبت المجموعة المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع عمليات التمويل المصنفة في هذه المرحلة بناًء على تاريخ اال

 دة جدولة التسهيالت.   الفعلي/ المتوقع بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعا
  

: بالنسبة األدوات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض، تثبت المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويتم استخدام 3المرحلة 
 .3لة يوماً على أنها المرح 90عملية تحديد التعثر في السداد، أي عملية تحديد احتمال التعثر في السداد ألكثر من 

               
 الموجودات المالية المعّدلة (6
 

يمكن تعديل الشروط التعاقدية لتمويل ما ألسباب عدة، منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور 
تعديل شروطه ويتم إثبات التمويل الذي أعيد التفاوض بشأنه االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. يجوز التوقف عن إثبات التمويل الحالي الذي تم 

 كتمويل جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.
 

 تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل الممنوح للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية يشار إليها بـ "أنشطة اإلمهال" لزيادة فرص
 تالتمويالالتحصيل وتقليل مخاطر التعثر عن السداد. وطبقاً لسياسة اإلعفاء من السداد الخاصة بالمجموعة، يتم إعفاء العمالء من السداد بشأن 

الممنوحة على أساس اختياري وذلك في حال تعثر المدين عن سداد دينه أو، في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر عن السداد، وجود دليل على 
 لة.المعدقيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفق الشروط التعاقدية األصلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط 

 
تشتمل الشروط المعدلة عادةً على تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت سداد العمولة وتعديل شروط تعهدات التمويل. تخضع كل من عمليات 

 تمويل األفراد والشركات لسياسة االعفاء من السداد.
 
د يمثل توقع منح الوقت دليالً على أن التعرض ذو مستوى يعتبر االعفاء من السداد مؤشراً نوعياً للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وق 

شهراً قبل أن يتم اعتبار التعرض  12ائتماني منخفض/ متعثر في السداد. ويتعين على العميل إظهار سلوك جيد في السداد باستمرار على مدى 
 ذو مستوى ائتماني منخفض أو متعثًرا في السداد.
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 تعريف التعثر عن السداد (7
 

 تعتبر المجموعة بأن األصل المالي متعثراً عن السداد عند:
 
ت مثل تسييل الضمانات )في حالة احتمال عدم قيام العميل بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أي إجراءا •

 االحتفاظ بها(، أو
 يوماً. 90تأخر العميل في سداد أي من التزاماته االئتمانية المستحقة للمجموعة ألكثر من  •
 
 د.تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي غير المسد 
 

 وعند تقويم فيما إذا كان العميل متعثًرا عن السداد، فإن المجموعة تنظر في مؤشرات:
 
 مثال: مخالفة التعهدات؛ –المؤشرات النوعية  •
 مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد أي التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة، و - كمية •
 البيانات التي يتم إعدادها داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية. •
 

داد ودرجة أهميتها، وذلك بمرور الوقت لتعكس قد تختلف المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر في الس
 التغيرات وفقًا للظروف.

 
 يتفق تعريف التعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من قبل المجموعة لألغراض التنظيمية.

 
 إدراج المعلومات المستقبلية (8

 
سنوات القادمة )بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة(، التي تأخذ المجموعة في االعتبار توقعات االقتصاد الكلي على مدى الخمس 

بيئة يسود بعدها متوسط أوضاع االقتصاد الكلي على المدى الطويل. سوف يراعي منحنى احتمال التعثر عن السداد المستقبلي التوقعات المتغيرة ل
الكلي المتاحة خارجياً من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السعودي لوضع االقتصاد الكلي بمرور الوقت. ويتم استخدام توقعات االقتصاد 

ا إلى توقعات الحالة األساسية. بالنسبة للسيناريوهات األخرى )أي الصعود والهبوط(، يتم إجراء تعديالت على توقعات الحالة األساسية استنادً 
 االنحراف المعياري لعوامل االقتصاد الكلي.

 
األساسية النتيجة األكثر احتماالً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات األخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر  تمثل الحالة

 تشاؤماً.
 

 يوجد لدى المجموعة حزمة من نماذج االقتصييييياد الكلي المتعلقة بمحافظ محددة يتم اسيييييتخدامها لدمج المعلومات المسيييييتقبلية. اختارت المجموعة
سنوات( وحالة االقتصاد  10طبيق نهج قائم على االنحدار في االقتصاد الكلي لتحديد دالة االرتباط بين معدالت التعثر عن السداد السابقة )حتى ت

ت الكلي السيييائدة. العوامل الرئيسيييية المسيييتخدمة في نماذج االقتصييياد الكلي المختلفة هي: التغير في سيييعر النفط وصيييافي اإلقراض واالسيييتثمارا
 الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ورصيد الحساب الجاري وإجمالي المدخرات الوطنية واإليرادات الحكومية.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
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 قياس مخاطر االئتمان )تتمة(           أ( 
 
 المستقبلية )تتمة(إدراج المعلومات  (8

حة كما في قامت المجموعة باستخدام توقعات الحالة األساسية أدناه في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتا
 تاريخ التقرير:

 المؤشرات االقتصادية
سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر 

 2021االئتمان المتوقعة لعام 
2022 2023 2024 

 %2.1- %3.8- %5.9- الزيادة السنوية في سعر النفط
 %1.4- %2.0- %2.5- صافي اإلقراض العام الحكومي

 %28.3 %28.5 %28.4 االستثمارات )النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(
 %0.2- %0.5 %1.9 نسبة رصيد الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 10.1 10 9.8 المتوسط اليومي إلنتاج النفط الخام )مليون برميل(
 %2.9- %4.3- %1.0- معدل نمو االدخار الوطني اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي )سنوي(

 %28.9 %28.9 %28.9 اإليرادات الحكومية العامة )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(
 

 المؤشرات االقتصادية لخسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة وفقًا لثالثة سيناريوهات مختلفة تستخدمها المجموعة:يوضح الجدول أدناه التغير في 
 

  
مطلوبات من البنوك 
والمؤسسات المالية 

 األخرى
البنود خارج قائمة  تمويل استثمار

 اإلجمالي المركز المالي

 بآالف الرياالت السعودية 2021ديسمبر  31
 9,649,844 415,591 9,198,154 31,824 4,275 األكثر احتماالً )الحالة األساسية(

 8,742,458 404,118 8,314,379 21,069 2,892 األكثر تفاؤالً )صعودًا(
 10,473,973 441,607 9,984,351 42,382 5,633 األكثر تشاؤًما )هبوًطا(

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (9
 

ة حدوث المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى األدوات الفردية مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية المتوقعة، واحتماليتقوم 
 التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل الخصم.

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

 ((probability of defaultاحتماليه حدوث التعثر في السداد؛  -1
 (loss given defaultالخسارة في حالة التعثر في السداد؛ ) -2
 ((exposures at defaultقيمة التعرض للتعثر في السداد؛  -3
 

لومات يتم استخراج هذه المؤشرات بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى، ويتم تعديلها بحيث تعكس مع
 النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.

 
تاريخ محدد، ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية ويتم تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في 

تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على البيانات المجمعة 
طراف األخرى والتعرضات بين فئات التصنيفات، فإن ذلك سيؤدي إلى داخلياً التي تشمل كالً من العوامل الكمية والنوعية. وفي حال انتقال األ

التعاقدية تغيير في تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد، ويتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد بعد األخذ بعين االعتبار االستحقاقات 
 للتعرضات ومعدالت السداد المقدرة.

 
 الداخلية للتوصل إلى تقديرات الخسارة في حالة التعثر في السداد. LGDفراد، يستخدم المصرف نماذج بالنسبة لمحفظة الشركات واأل
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( (9
 

سداد" تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد. تقوم المجموعة باستخراج "التعرض عند التعثر عن ال
التعرض من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن قيمة 

والضمانات المالية، تتضمن قيمة التعرض للتعثر في  التمويالتللتعثر في السداد ألصل مالي ما يمثل إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة الرتباطات 
ريخية السداد المبلغ المسحوب، وكذلك المبالغ المستقبلية المحتملة التي تم سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها على أساس المالحظات التا

عتبار في حاالت التعثر في السداد المحتملة، وبالتالي تؤثر على وتوقعات النظرة المستقبلية. تمثل فترة حدود التعرض الفترة التي يتم أخذها في اال
بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى  2تحديد احتمالية حدوث التعثر في السداد وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )باألخص لحسابات المرحلة 

 العمر(.
 

 تحليل جودة االئتمان (10
 
 ديسمبر: 31جودة االئتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في يوضح الجدول التالي المعلومات عن  (أ

 
 بآالف الرياالت السعودية 2021

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات  –العمر 
مستوى ائتماني 

 غير منخفض

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
 10,983,194 - - 10,983,194 (A3 - Aaa/ ) 3-1درجة 
 73,375,643 2,358,621 - 75,734,264 (B3- Baa1/ ) 6-4درجة 

 2,850,570 - 2,850,570 - (C- Caa1تحت المالحظة ) -7درجة  
 1,510,003 1,510,003 - - غير عامل 
 91,078,031 1,510,003 5,209,191 84,358,837 إجمالي الشركات عامل وغير عامل 

 370,950,780 2,666,621 4,348,687 363,935,472 إجمالي األفراد )غير مصنفة(
 462,028,811 4,176,624 9,557,878 448,294,309 القيمة الدفتريةإجمالي 

 
 

 بآالف الرياالت السعودية 2020
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 
 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات  –العمر 
مستوى ائتماني 

 غير منخفض

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
 10,218,303 - - 10,218,303 (A3 - Aaa/ ) 3-1درجة 
 50,406,170 3,176,554 - 53,582,724 (B3- Baa1/ ) 6-4درجة 
 2,666,449 - 2,666,449 - (C- Caa1تحت المالحظة ) -7درجة 

 1,690,865 1,690,865 - - غير عامل
 68,158,341 1,690,865 5,843,003 60,624,473 إجمالي الشركات عامل وغير عامل

 255,025,116 1,756,902 2,617,230 250,650,984 إجمالي األفراد )غير مصنفة(
 323,183,457 3,447,767 8,460,233 311,275,457  إجمالي القيمة الدفترية
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 التمويل (11
 
 ديسمبر: 31فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية كما في  (أ

 
 ()بآالف الرياالت السعودية                  2021

 غير العامل العامل الوصف

مخصص 
االنخفاض في 

 صافي التمويل القيمة
     

 32,404,240 (427,931) 544,141 32,288,030 التجاري
 32,610,122 (104,470) 137,392 32,577,200 الصناعي

 3,370,753 (668,271) 709,105 3,329,919 البناء واإلنشاءات
 369,787,067 (1,163,714) 1,500,097 369,450,684 المستهلك
 17,790,342 (71,307) 114,092 17,747,557 الخدمات

 474,071 (99) 133 474,037 الزراعة وصيد األسماك
 3,152,213 (4,211) 5,140 3,151,284 أخرى

 459,588,808 (2,440,003) 3,010,100 459,018,711 اإلجمالي
 –شهًرا وعلى مدى العمر  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 (6,758,151) (6,758,151) - - ذات مستوى ائتماني غير منخفض
 452,830,657 (9,198,154) 3,010,100 459,018,711 الرصيد

 
 )بآالف الرياالت السعودية(                  2021

 غير العامل العامل الوصف

مخصص 
االنخفاض في 

 صافي التمويل القيمة
     

 20,958,991 (527,116) 654,288 20,831,819 التجاري
 27,986,654 (138,592) 229,237 27,896,009 الصناعي

 1,428,126 (604,646) 636,587 1,396,185 البناء واإلنشاءات
 254,382,864 (642,253) 754,249 254,270,868 المستهلك
 14,001,685 (105,083) 170,055 13,936,713 الخدمات

 539,561 - - 539,561 الزراعة وصيد األسماك
 1,860,764 (7,122) 698 1,867,188 أخرى

 321,158,645 (2,024,812) 2,445,114 320,738,343 اإلجمالي
 –شهًرا وعلى مدى العمر  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 (5,446,544) (5,446,544) - - ذات مستوى ائتماني غير منخفض
 315,712,101 (7,471,356) 2,445,114 320,738,343 الرصيد
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 التمويل )تتمة( (11
 

يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة التي تحتفظ  (ب
 ديسمبر: 31بها المجموعة كما في 

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 اإلجمالي شركات أفراد 
    

 3,010,100 1,510,003 1,500,097 تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي
 1,060,649 135,352 925,297 القيمة العادلة للضمانات

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 اإلجمالي شركات أفراد 
    

 2,445,114 1,690,865 754,249 تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي
 1,026,810 453,208 573,602 القيمة العادلة للضمانات

 
يصنف الجدول أدناه البنوك، خالل دورة أعمالها االعتيادية ألنشطة التمويل، التي تحتفظ بضمانات مالية كتأمين لغرض الحد من مخاطر   (ج

ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم محلية االئتمان المتعلقة بعمليات التمويل. وتشمل هذه الضمانات غالباً 
ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يتم االحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل عمليات التمويل التجارية والشخصية ويتم 

موجودات المالية التي هي ذات مستوى ائتماني منخفض في إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها بصافي القيمة المخصصة لها. بالنسبة لل
السنة المالية، فإن المعلومات الكمية بشأن الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي يقلل فيه هذا الضمان من مخاطر 

 ديسمبر: 31بالضمانات كما في  االئتمان. فيما يلي أرصدة تسهيالت التمويل القائمة منخفضة القيمة االئتمانية والمغطاة
 

 )بآالف الرياالت السعودية(                                     
 2020  2021 )بآالف الرياالت السعودية(                            

    
 21,799  26,830 ٪50أقل من 

51-70% 107,023  87,603 
 328,547  581,717 %70أكثر من 

 437,949  715,570 إجمالي التعرض للمخاطر

 مخاطر التسويات         ب( 
كما تتعرض المجموعة لمخاطر التسويات من خالل تعامالتها مع المؤسسات المالية األخرى. وتنشأ هذه المخاطر عندما تدفع المجموعة مبلغ 

استالم الدفعات من الطرف الثالث. وتتمثل هذه المخاطر في عدم قيام الطرف الثالث المعاملة المطلوب منها إلى البنك اآلخر أو الطرف اآلخر قبل 
رض لهذا بدفع التزاماته.  على الرغم من أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصيرة إال أنه يمكن أن يكون ذو قيمة عالية وجوهرية. ويتم تقليل التع

التصنيف المرتفع مع االحتفاظ بالضمانات والحد من حجم التعرضات وفقا لتصنيف  النوع من المخاطر من خالل التعامل مع األطراف ذات
 المخاطر للطرف اآلخر.
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 مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها          ج( 

 
مسؤولية المصرف ككل، ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات اليومية وعند صنع القرار، إن مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان هي 

 ووضع االستراتيجيات، وبالتالي فإن فهم وإدارة مخاطر االئتمان هي من مسؤولية كل قطاع من القطاعات التشغيلية.
 

 ئتمان:تساعد وحدات األعمال التالية في المجموعة في عملية مراقبة اال
 

 وحدة ائتمان الشركات. •
 وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة االئتمان. •
 وحدة معالجة الديون. •
 وحدة سياسة االئتمان. •
 وحدة ائتمان األفراد. •

 
الحدود ومراقبة تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بعمليات التمويل هذه، بوضع حدود معتمدة لالئتمان، وتقوم المجموعة بإدارة تلك 

 تركزات مخاطر االئتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والمجموعات من العمالء، والصناعات والدول.
 

ي ينتج التركيز في مخاطر االئتمان عند وجود عدد من العمالء يزاولون نشاطات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن يكون للنشاطات الت
نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف االقتصادية  يعملون بها

أو السياسية أو الظروف األخرى. يشير التركيز في مخاطر االئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو 
ة معينة. تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع التمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر لدى أفراد أو منطقة جغرافي

 مجموعات من العمالء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(       27-1
 بة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها )تتمة(مراق          ج( 

 
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو المجموعات، والقطاعات الجغرافية 

بالسنة، عند الضرورة. وتتم مراجعة الحدود المتعلقة بمستوى واالقتصادية. يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتها مرة واحدة أو أكثر 
 مخاطر االئتمان حسب المنتج والقطاع االقتصادي والبلد مرة واحدة على األقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية.

 
تعهداتهم التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية، كما تدار مخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لمقدرة العمالء والعمالء المحتملين على الوفاء ب

 وتعديل حدود االئتمان، حسبما هو مالئم.
 

 فيما يلي بياناً ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة لتقليل مخاطر االئتمان:
 

 الضمانات  (1-ج
 الضمانات، وتشتمل الضمانات الرئيسية على:تقوم المجموعة باتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع محددة من 

 
 رهونات على العقارات السكنية والتجارية. •
 النقدية واألسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل. •
 صفقات المرابحة للمتاجرة باألسهم )متاجرة األسهم المغطاة بالضمانات(. •

 
الء عند طلبها. إن الضمانات واالعتمادات المستندية القائمة تحمل نفس مخاطر إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعم

 االئتمان التي تحملها المنتجات المصرفية التقليدية بالمجموعة.
 

بصرف مبالغ إن خطابات االعتماد المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر 
 محددة على حساب المجموعة وفق شروط وأحكام محددة تكون عادةً مضمونة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل.

 
مانات أو تمثل االرتباطات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح االئتمان على شكل منتجات تمويلية إضافية، وض

يعادل اعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ 
االلتزامات لمنح إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. ولكن، فإن مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن معظم 

 االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(       27-1
 السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات د(
 

د القوائم المالية دون األخذ باالعتبار الضمانات أو تعزيزات االئتمان يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعدا
 ديسمبر: 31األخرى وتشتمل على األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر االئتمان كما في 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(     

 2020  2021 البنود داخل قائمة المركز المالي
    استثمارات، صافي:

 22,904,021  22,611,987 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
 28,406,417  51,764,416 صكوك

 2,502,525  1,788,765 منتجات مهيكلة
 28,654,842  26,065,392 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

    تمويل، صافي
 65,028,546  87,081,308 شركات

 250,683,555  365,749,349 أفراد
    موجودات مالية أخرى

 1,613,343  2,961,252 ذمم مدينة، صافي
 399,793,249  558,022,469 إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي

    :البنود خارج قائمة المركز المالي
 3,050,200  6,070,781 اعتمادات مستندية وقبوالت

 5,443,189  7,731,576 خطابات ضمان
 10,662,701  11,284,872 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 19,156,090  25,087,229 إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي
 418,949,339  8583,109,69 الحد األقصى لمخاطر االئتمان

 
 أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.تم تحديد المخاطر أعاله على 

 
 مخاطر السيولة       27-2

ها، وتكون تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية عند استحقاقها واستبدال األموال عند سحب
على الوفاء بالتزاماته بسداد المودعين والجهات الممولة والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتمويل. ويمكن أن تنشأ مخاطر النتيجة عدم قدرة المصرف 

السيولة عند وجود اضطراب في السوق وتخفيض التصنيف االئتماني والذي يمكن إن يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. إن تنوع مصادر 
عة يساعد على تقليل هذه المخاطر. تدار الموجودات بعد األخذ باالعتبار توفر السيولة والحفاظ على رصيد مالئم من التمويل المتاحة للمجمو
 النقدية وما في حكمها.

 
 عملية إدارة مخاطر السيولة

 تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمتابعة عملية إدارة السيولة الخاصة بالمصرف، وتتضمن ما يلي:

 التمويل اليومي والمدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بااللتزامات، ويشمل ذلك ضخ األموال عند استحقاقها أو استثمارها؛ •
 مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية؛ •
 إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون؛  •
 ر التمويل؛ ومراقبة تنويع مصاد •
 إدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة الموجودات مع المطلوبات. •
 

افي التدفقات تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خالل تحليل التدفقات النقدية للبنود ذات االستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية. يتم قياس ص
تقوم إدارة الخزينة / ولجنة الموجودات والمطلوبات بالمصرف بمراقبة مستوى ونوع التزامات النقدية، وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة. كما 

غير المسحوبة، واستخدام تسهيالت السحب على المكشوف والتأثير المحتمل لاللتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمجموعة مثل  التمويالت
 االعتمادات المستندية القائمة والضمانات.
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 ة المخاطر المالية )تتمة(إدار .27
 

 مخاطر السيولة )تتمة(       27-2
ة يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس فترة االستحقاق المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحد

 وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 

 رتباطاتاالستحقاق لضمان توفر سيولة كافية لديها. وتشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطية اتقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ 
لصادرة عن التمويل القائمة على النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والمطلوبات من البنوك. وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ا

٪ من إجمالي حسابات العمالء األخرى. 4٪ من إجمالي ودائع العمالء و7سعودي، تحتفظ المجموعة بوديعة نظامية ال تقل عن البنك المركزي ال
٪ من التزاماتها تجاه الودائع، ويتكون هذا االحتياطي من النقد 20باإلضافة إلى الوديعة النظامية، تحتفظ المجموعة باحتياطي سيولة ال يقل عن 

لموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً. كما يمكن للمجموعة الحصول على مبالغ إضافية من أو الذهب أو ا
 خالل ترتيبات تمويلية خاصة مع البنك المركزي السعودي تتضمن عمليات البيع المؤجلة.

 
ديسمبر على أساس التدفقات النقدية المخصومة، ويظهر الجدول أدناه  31والمطلوبات كما في فيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية للموجودات 

لة الخاص التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة. وتراقب اإلدارة توقعات تغيير وضع السيو
لتدفقات النقدية المتوقعة، وينفذ ذلك وفقاً لألعراف والحدود التي وضعتها المجموعة واستنادا إلى نمط بالمجموعة والنقد وما في حكمه على أساس ا

االعتبار حركة الودائع التاريخية. باإلضافة لذلك، تتضمن سياسة إدارة السيولة في المجموعة على توقع التدفقات النقدية بعمالت رئيسية واألخذ ب
ضرورية لمقابلة ذلك، ومراقبة معدالت السيولة لبنود قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات النظامية الداخلية مستوى الموجودات السائلة ال

 والخارجية والمحافظة على خطط تمويل الدين.
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 أشهر 3أقل من  
أشهر إلى  3من 

 شهًرا 12
 5من سنة واحدة إلى 

 سنوات
أكثر من خمس 

 تسنوا
بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد
       الموجودات

النقد واألرصدة لدى البنك المركزي 
 السعودي والبنوك المركزية األخرى

 
5,799,920 - - - 

 
34,563,529 40,363,449 

مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

 
10,680,328 

 
8,531,326 

 
4,797,197 - 2,056,541 26,065,392 

       تمويل، صافي
 65,712,607 - 6,810,429 20,892,884 19,227,767 18,781,527 متاجرة شركات

 366,999,727 - 150,379,014 161,495,958 38,917,960 16,206,795 بيع بالتقسيط
 16,599,890 - 6,702,086 6,384,504 2,409,123 1,104,177 مرابحة

 3,518,433 - 10,660 1,172,832 881,980 1,452,961 ائتمانيةبطاقات 
       استثمارات، صافي

 295,253 295,253 - - - - استثمار في شركة زميلة
 70,098,271 - 36,168,616 32,470,004 1,459,651 - استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 7,184,891 2,650,605 2,828,141 1,706,145 - - قائمة الدخل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 6,854,980 5,322,369 785,367 259,039 - 488,205 الدخل الشامل االخر

 19,979,022 19,979,022 - - - - موجودات أخرى، صافي
 623,671,915 64,867,319 203,684,313 229,178,563 71,427,807 54,513,913 اإلجمالي

       المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية  

 17,952,140 1,749,131 - 5,698,537 2,698,866 7,805,606 األخرى

 374,725,352 374,725,352 - - - - ودائع تحت الطلب
 130,293,061 - 20,000 3,469,487 53,893,319 72,910,255 ودائع عمالء ألجل

 7,053,800 - - 2,845,301 2,354,454 1,854,045 حسابات العمالء األخرى
 26,338,711 26,338,711 - - - - مطلوبات أخرى

 556,363,064 402,813,194 20,000 12,013,325 58,946,639 82,569,906 إجمالي المطلوبات
 67,308,851 (336,196,744) 203,664,313 217,165,238 12,481,168 (29,805,124) الفجوة
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
 

 مخاطر السيولة )تتمة(   27-2
 

 )بآالف الرياالت السعودية(  2020

 أشهر 3أقل من  
 12أشهر إلى  3من 

 شهًرا
1-5 

 سنوات 
أكثر من خمس 

 سنوات
استحقاق بدون تاريخ 
 اإلجمالي محدد

       الموجودات
النقد واألرصدة لدى البنك المركزي 

 47,362,522 31,126,973 - - - 16,235,549 السعودي والبنوك المركزية األخرى
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية  

 28,654,842 1,259,634 - 11,951,076 6,519,752 8,924,380 األخرى
       تمويل، صافي 

 37,231,334 - 2,478,796 11,161,268 9,205,279 14,385,991 متاجرة شركات
 255,479,516 - 93,416,307 115,670,114 31,842,841 14,550,254 بيع بالتقسيط 
 19,670,093 - 11,395,223 4,281,018 2,760,214 1,233,638 مرابحة 
 3,331,158 - 2,128 1,096,299 823,202 1,409,529 بطاقات ائتمانية 
       استثمارات، صافي 

 239,179 239,179 - - - - استثمار في شركة زميلة
 49,117,511 - 30,220,553 18,408,177 - 488,781 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  

 6,636,984 2,545,864 2,588,595 1,502,525 - - خالل قائمة الدخل
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 4,291,598 3,687,266 377,051 75,495 48,043 103,743 الدخل الشامل االخر
 16,809,986 16,809,986 - - - - موجودات أخرى، صافي 
 468,824,723 55,668,902 140,478,653 164,145,972 51,199,331 57,331,865 اإلجمالي 
       المطلوبات 
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية  

 10,764,061 448,288 - 3,648,051 5,459,613 1,208,109 األخرى
 332,918,203 332,918,203 - - - - ودائع تحت الطلب
 43,017,282 - - 9,913 13,278,009 29,729,360 ودائع عمالء ألجل

 6,695,518 6,695,518 - - - - حسابات العمالء األخرى
 17,311,141 17,311,141 - - - - مطلوبات أخرى

 410,706,205 357,373,150 - 3,657,964 18,737,622 30,937,469 اإلجمالي
 58,118,518 )301,704,248( 140,478,653 160,488,008 32,461,709 26,394,396 الفجوة 

 
 

 ديسمبر: 31توضح الجداول التالية آجال استحقاق المطلوبات المالية التعاقدية على التدفقات النقدية غير المخصومة كما في  
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 أشهر 3أقل من  
 12أشهر إلى  3من 

 شهًرا
 5من سنة واحدة إلى 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 

 17,952,140 - - 5,698,537 2,698,866 9,554,737 األخرى
 512,072,213 374,725,352 20,000 6,314,788 56,247,773 74,764,300 ودائع العمالء

 26,338,711 26,338,711 - - - - مطلوبات أخرى
 556,363,064 401,064,063 20,000 12,013,325 58,946,639 84,319,037 اإلجمالي

 
( حول القوائم المالية الموحدة.1-ج-16تم بيان تواريخ االستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم )
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  .27
 

 مخاطر السيولة )تتمة(       27-2
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 أشهر 3أقل من  
أشهر إلى  3من 

 شهًرا 12
 5من سنة واحدة إلى 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
بدون تاريخ استحقاق 

 اإلجمالي محدد
 10,764,061 448,288 - 3,648,051 5,459,613 1,208,109 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 382,631,003 339,613,721 - 9,913 13,278,009 29,729,360 العمالءودائع 
 17,311,141 17,311,141 - - - - مطلوبات أخرى

 410,706,205 357,373,150 - 3,657,964 18,737,622 30,937,469 اإلجمالي
 

 ( حول القوائم المالية الموحدة.1-ج-16المحتملة في اإليضاح رقم )تم بيان تواريخ االستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات 
 

 مخاطر السوق       27-3
ت في األسعار تتعرض المجموعة لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرا

سوق عن منتجات مرتبطة بمعدل عمولة ومنتجات بالعمالت األجنبية والصناديق االستثمارية والتي جميعها السائدة في السوق. وتنشأ مخاطر ال
يتعرض لتغيرات عامة وخاصة في السوق، وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدالت واألسعار السائدة في السوق مثل معدالت العمولة وأسعار 

 ق.الصرف األجنبي واألسعار المتداولة في السو
 

م اللجنة يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل إدارة الخزينة / وإدارة االئتمان والمخاطر، ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات بها شهرياً، وتقو
 ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى مالءمة مستواها.

 
 عمليات المضاربة –مخاطر السوق  (أ

 
الناجمة عن عمليات المضاربة. تلتزم المجموعة بأحكام الشريعة اإلسالمية التي ال تجيز لها إبرام عقود أو ال تتعرض المجموعة لمخاطر السوق 

 أدوات مضاربة مثل التغطية والخيارات والعقود اآلجلة والمشتقات.
 
 العمليات المصرفية –مخاطر السوق  (ب

 
 مخاطر معدالت الربحية •

عن تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدالت الربحية السائدة  تمثل مخاطر معدالت الربحية المخاطر الناتجة
قبلية في السوق. ال يوجد لدى المجموعة أي تعرض جوهري آلثار التقلبات في مستوى معدالت الربح السائدة في السوق على تدفقاتها النقدية المست

دات المالية المدرة لألرباح والمطلوبات التي تحمل األرباح هي معدالت ثابتة ويتم إدراجها في القوائم المالية حيث أن جزءاً جوهرياً من الموجو
 بالتكلفة المطفأة. إضافة الى ذلك، فان جزءاً كبيراً من المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة غير مرتبط بعمولة.

 
التغيرات في معدالت الربح إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية.  تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالية أن تؤثر

وقد وضع مجلس اإلدارة حدود لفجوة أسعار العموالت لفترات محددة. وتراقب المجموعة المراكز يوميًا وتستخدم استراتيجيات إدارة الفجوة 
 د الفجوات المقررة.لضمان المحافظة على المراكز ضمن حدو
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
 

 مخاطر السوق )تتمة(       27-3
 

 العمليات المصرفية )تتمة( –مخاطر السوق  (ب
 مخاطر معدالت الربحية )تتمة( •

 
بالمتغيرات األخرى ثابتة، في قائمة الدخل أو يبين الجدول التالي الحساسية المتعلقة بالتغيرات المحتملة المقبولة في معدالت الربح، مع االحتفاظ 

حقوق المساهمين الموحدة للمجموعة. حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح على صافي الدخل لمدة سنة واحدة بناًء 
. ويتم مراقبة 2020و 2021ديسمبر  31مة كما في على الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض غير المتاجرة ذات المعدالت العائ

 وتحليل جميع تعرضات المحفظة المصرفية في تركيزات العملة ويتم اإلفصاح عن الحساسيات ذات الصلة بماليين الرياالت السعودية.
 
 بماليين الرياالت السعودية  2021
 التمويل واالستثمارحساسية إجمالي دخل  الزيادة في نقاط األساس العملة

 الحد األدنى  الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   
 283 325 306 325 25+ لاير سعودي

 
 حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار النقص في نقاط األساس العملة

 الحد األدنى  الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   
 (283) (325) (306) (325) 25- لاير سعودي

 
 بماليين الرياالت السعودية  2020
 حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار الزيادة في نقاط األساس العملة

 الحد األدنى  الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   
 229 255 244 255 25+ لاير سعودي

 
 التمويل واالستثمارحساسية إجمالي دخل  النقص في نقاط األساس العملة

 الحد األدنى  الحد األقصى متوسط ديسمبر 31كما في   
 (229) (255) (244) (255) 25- لاير سعودي

 
 ستثمار.تؤثر حركات معدل الربح على حقوق المساهمين الموحدة المفصح عنها من خالل األرباح المبقاة، أي الزيادة أو النقص في دخل التمويل واال 

 حساسية العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي:
 تدير المجموعة آثار التقلبات في معدالت الربحية السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاته النقدية.

 
 ً  من قبل إدارة الخزينة بالمصرف. يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق في معدالت الربحية، ويتم مراقبتها يوما

 
قيمة يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر معدالت الربحية التي تتعرض لها المجموعة، كما يشتمل على األدوات المالية للمجموعة المسجلة بال

 الدفترية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار التعاقدية وتاريخ االستحقاق.
 

الت الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والبنود خارد قائمة المركز تتعرض المجموعة لمخاطر معد
ودات المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموج

 يجيات إدارة المخاطر.والمطلوبات من خالل إسترات
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  .27

 مخاطر السوق )تتمة(      27-3
 العمليات المصرفية )تتمة( –مخاطر السوق  (ب

 مخاطر معدالت الربحية )تتمة( •
 حساسية العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي )تتمة(

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 شهًرا 12أشهر إلى  6من  شهًرا 6أشهر إلى  3من  أشهر 3أقل من  
 5من سنة واحدة إلى 

 أكثر من خمس سنوات سنوات
خاضعة لمخاطر  غير

 اإلجمالي معدالت الربحية
        الموجودات

 40,363,449 34,563,691 - - - - 5,799,758 النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى
 26,065,392 2,056,541 - 4,490,757 3,379,876 4,606,477 11,531,741 البنوك والمؤسسات المالية األخرىمطلوبات من 

        استثمارات، صافي
 295,253 295,253 - - - - - استثمار في شركة زميلة

 70,098,271 - 33,277,750 7,749,046 - 3,216,475 25,855,000 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 7,184,891 2,650,605 2,013,761 788,765 - 1,131,760 600,000 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 6,854,980 5,322,369 785,367 259,039 - - 488,205 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
        التمويل، صافي
 65,712,607 - 1,836,972 6,409,798 5,877,092 23,307,071 28,281,674 متاجرة شركات

 366,999,727 - 121,317,388 145,219,264 40,756,516 23,238,717 36,467,842 بيع بالتقسيط
 16,599,890 - 1,719,530 183,487 338,633 7,919,605 6,438,635 مرابحة

 3,518,433 - 10,660 1,172,832 588,045 294,023 1,452,873 بطاقات ائتمانية
 19,979,022 19,979,022 - - - - - موجودات أخرى

 623,671,915 64,867,481 160,961,428 166,272,988 50,940,162 63,714,128 116,915,728 إجمالي الموجودات
        المطلوبات

 17,952,140 1,749,131 - 6,792,922 527,693 2,664,761 6,217,633 المالية األخرىمطلوبات للبنوك والمؤسسات 
 374,725,352 374,725,352      ودائع العمالء

 130,293,061 - 20,225 3,488,168 26,337,227 27,547,100 72,900,341 ودائع عمالء ألجل
 7,053,800 7,053,800 - - - - - حسابات العمالء األخرى

 26,338,711 26,338,711 - - - - - مطلوبات أخرى
 556,363,064 409,866,994 20,225 10,281,090 26,864,920 30,211,861 79,117,974 إجمالي المطلوبات

        
 67,308,851 67,308,851 - - - - - حقوق المساهمين

 - (412,308,364)  160,941,203   155,991,898   24,075,242   33,502,267  37,797,754 الفجوة
 - (412,308,364)  160,941,203   155,991,898   24,075,242   33,502,267  37,797,754 داخل قائمة المركز المالي الموحدة –حساسية معدل الربحية 
 483,481 - 7,065 41,380 248,178 96,174 90,684 خارج قائمة المركز المالي الموحدة –حساسية معدل الربحية 

 483,481 (412,308,364) 160,948,268 156,033,278 24,323,420 33,598,441 37,888,438 إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية

 - (483,481) 412,791,845 251,843,576 95,810,299 71,486,878 37,888,438 الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  .27

 مخاطر السوق )تتمة(      27-3
 العمليات المصرفية )تتمة( –مخاطر السوق  (ب

 مخاطر معدالت الربحية )تتمة( •
 حساسية العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي )تتمة(

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 شهًرا 12أشهر إلى  6من  شهًرا 6أشهر إلى  3من  أشهر 3أقل من  
 5من سنة واحدة إلى 

 أكثر من خمس سنوات سنوات
خاضعة لمخاطر  غير

 اإلجمالي معدالت الربحية
        الموجودات

 40,363,449 34,563,691 - - - - 5,799,758 النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى
 26,065,392 2,056,541 - 4,490,757 3,379,876 4,606,477 11,531,741 البنوك والمؤسسات المالية األخرىمطلوبات من 

        استثمارات، صافي
 295,253 295,253 - - - - - استثمار في شركة زميلة

 70,098,271 - 33,277,750 7,749,046 - 3,216,475 25,855,000 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 7,184,891 2,650,605 2,013,761 788,765 - 1,131,760 600,000 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 6,854,980 5,322,369 785,367 259,039 - - 488,205 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
        التمويل، صافي
 65,712,607 - 1,836,972 6,409,798 5,877,092 23,307,071 28,281,674 متاجرة شركات

 366,999,727 - 121,317,388 145,219,264 40,756,516 23,238,717 36,467,842 بيع بالتقسيط
 16,599,890 - 1,719,530 183,487 338,633 7,919,605 6,438,635 مرابحة

 3,518,433 - 10,660 1,172,832 588,045 294,023 1,452,873 بطاقات ائتمانية
 19,979,022 19,979,022 - - - - - موجودات أخرى

 623,671,915 64,867,481 160,961,428 166,272,988 50,940,162 63,714,128 116,915,728 إجمالي الموجودات
        المطلوبات

 17,952,140 1,749,131 - 6,792,922 527,693 2,664,761 6,217,633 المالية األخرىمطلوبات للبنوك والمؤسسات 
 374,725,352 374,725,352      ودائع العمالء

 130,293,061 - 20,225 3,488,168 26,337,227 27,547,100 72,900,341 ودائع عمالء ألجل
 7,053,800 7,053,800 - - - - - حسابات العمالء األخرى

 26,338,711 26,338,711 - - - - - مطلوبات أخرى
 556,363,064 409,866,994 20,225 10,281,090 26,864,920 30,211,861 79,117,974 إجمالي المطلوبات

        
 67,308,851 67,308,851 - - - - - حقوق المساهمين

 - (412,308,364)  160,941,203   155,991,898   24,075,242   33,502,267  37,797,754 الفجوة
 - (412,308,364)  160,941,203   155,991,898   24,075,242   33,502,267  37,797,754 داخل قائمة المركز المالي الموحدة –حساسية معدل الربحية 
 483,481 - 7,065 41,380 248,178 96,174 90,684 خارج قائمة المركز المالي الموحدة –حساسية معدل الربحية 

 483,481 (412,308,364) 160,948,268 156,033,278 24,323,420 33,598,441 37,888,438 إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية

 - (483,481) 412,791,845 251,843,576 95,810,299 71,486,878 37,888,438 الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27

 مخاطر السوق )تتمة(     27-3
 العمليات المصرفية )تتمة( –مخاطر السوق  (ب

 مخاطر معدالت الربحية )تتمة( •

 )تتمة(حساسية العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 أشهر 3أقل من  
 6أشهر إلى  3من 

 شهًرا
 12أشهر إلى  6من 

 شهًرا
 5من سنة واحدة إلى 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
غيرخاضعة لمخاطر 

 اإلجمالي معدالت الربحية
        الموجودات

 47,362,522 31,126,973 - - - - 16,235,549 المركزية األخرىالنقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك 
 28,654,842 1,259,634 - 11,951,076 2,410,613 2,902,451 10,131,068 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
        استثمارات، صافي 

 239,179 239,179 - - - - - استثمار في شركة زميلة
 49,117,511 - 9,210,706 15,545,908 - 2,005,632 22,355,265 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 6,636,984 2,545,864 - 1,502,525 - 2,588,595 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 4,291,598 3,687,266 - - - 604,332 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
        التمويل، صافي 

 37,231,334 - 1,164,626 5,343,271 3,283,366 11,265,923 16,174,148 متاجرة شركات
 255,479,516 - 80,623,057 117,297,161 22,689,661 13,139,501 21,730,136 بيع بالتقسيط 
 19,670,093 - 836,695 282,279 35,286 8,213,185 10,302,648 مرابحة 
 3,331,158 - 2,128 1,096,299 548,817 274,410 1,409,504 بطاقات ائتمانية 
 16,809,986 16,809,986 - - - - - موجودات أخرى 
 468,824,723 55,668,902 91,837,212 153,018,519 28,967,743 40,994,029 98,338,318 إجمالي الموجودات 
        المطلوبات 

 10,764,061 448,288 - 2,747,587 649,025 4,891,925 2,027,236 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 332,918,203 332,918,203 - - - - - ودائع العمالء 

 43,017,282 - - 9,913 4,262,127 9,015,881 29,729,361 ودائع عمالء ألجل
 6,695,518 6,695,518 - - - - - حسابات العمالء األخرى

 17,311,141 17,311,141 - - - - - مطلوبات أخرى
 410,706,205 357,373,150 - 2,757,500 4,911,152 13,907,806 31,756,597 إجمالي المطلوبات 

        
 58,118,518 58,118,518 - - - - - حقوق المساهمين 

 - (359,822,766) 91,837,212 150,261,019 24,056,591 27,086,223 66,581,721 الفجوة
 - (359,822,766) 91,837,212 150,261,019 24,056,591 27,086,223 66,581,721 داخل قائمة المركز المالي الموحدة –حساسية معدل الربحية 
 391,613 - 934 33,212 134,359 136,217 86,891 خارج قائمة المركز المالي الموحدة –حساسية معدل الربحية 

 391,613 (359,822,766) 91,838,146 150,294,231 24,190,950 27,222,440 66,668,612 إجمالي فجوة حساسية معدل الربحية 
 - 391,613 360,214,379 268,376,233 118,082,002 93,891,052 66,668,612 الفجوة المتراكمة لحساسية معدل الربحية التراكمي
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
 مخاطر السوق )تتمة(       27-3

 
 العمليات المصرفية )تتمة( –مخاطر السوق  (ب

 
 مخاطر العمالت األجنبية )تتمة( •

مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. وقد وضعت إدارة المجموعة تمثل 
 حدودًا للمراكز حسب العمالت والتي يتم مراقبتها بشكل منتظم لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.

على الموجودات والمطلوبات  2020و 2021ديسمبر  31لمجموعة من خاللها لمخاطر جوهرية كما في يبين الجدول أدناه العمالت التي تتعرض ا 
مالت مقابل النقدية المقتناة ألغراض غير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة. يحسب التحليل التأثير التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الع

رات األخرى ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة )نتيجة للقيمة العادلة لحساسية العملة للموجودات والمطلوبات الريال السعودي، مع بقاء جميع المتغي
وق المساهمين النقدية المقتناة ألغراض غير المتاجرة( وحقوق الملكية. ويشير التأثير اإليجابي إلى الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حق

 ر التأثير السلبي إلى صافي االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.الموحدة، بينما يشي
 )بآالف الرياالت السعودية(

 تعرض العملة 
 2021ديسمبر  31كما في 

 التغير في سعر العملة )%(
 

 التأثير على صافي الدخل
 

 التأثير على حقوق الملكية

 1,306 1,306 2-+/ إماراتيدرهم 
 41,005 41,005 2-+/ دوالر أمريكي

 45,630 45,630 5-+/ رينجيت ماليزي
 25,874 25,874 5-+/ دينار أردني
 19,502 19,502 5-+/ دينار كويتي

 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 تعرض العملة 

 2020ديسمبر  31كما في 
 التغير في سعر العملة )%(

 
 التأثير على صافي الدخل

 
 التأثير على حقوق الملكية

    
 1,601 1,601 2-+/ درهم إماراتي
 177,857 177,857 2-+/ دوالر أمريكي

 48,380 48,380 5-+/ رينجيت ماليزي
 23,408 23,408 5-+/ دينار أردني
 (589) (589) 5-+/ دينار كويتي
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  .27
 

 مخاطر السوق )تتمة(       27-3
 
 العمليات المصرفية )تتمة( –مخاطر السوق  (ب

 
 مخاطر العمالت األجنبية )تتمة( •
 

 مركز العمالت
اإلدارة س تقوم المجموعة بإدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف األجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. ويقوم مجل
التعرضات بوضع حدود لمستوى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت ليالً وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يومياً. فيما يلي تحليالً بصافي 

 الجوهرية للمجموعة في نهاية السنة مقومة بالعمالت األجنبية التالية:
 )بآالف الرياالت السعودية(          

 
2021 

 مركز دائن )مدين(
 2020 

 مركز دائن )مدين(
    

 8,892,870  2,050,261 دوالر أمريكي
 468,162  517,473 دينار أردني
 (11,786)  390,037 دينار كويتي

 80,027  65,276 درهم إماراتي                                           
 967,597  912,599 رينجيت ماليزي

 255,438  267,293 أخرى
 10,652,308  4,202,939 اإلجمالي
  

 مخاطر األسعار (ج
 

ئمة يوجد لدى المجموعة بعض االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قا
 للتغيرات في تلك االستثمارات.الدخل الشامل االخر. تنشأ مخاطر األسعار نتيجة 

 
وحيث إن هذه االستثمارات في عدد محدود من الصناديق االستثمارية وهي غير هامة بالنسبة إلجمالي المحفظة االستثمارية، تقوم المجموعة 

 بمراقبتها دورياً، وتحدد مخاطر االحتفاظ بها على أساس التغيرات في األسعار السائدة بالسوق.
 

االستثمارات األخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض البيع مباشرةً، وتتم االستثمارات فقط في حالة وجود تشتمل 
 أمر بيع مؤكد، وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية.

 
 مخاطر أسعار االسهم •

ي محفظة االستثمارات المقتناة ألغراض غير المتاجرة للمجموعة تشير مخاطر أسعار األسهم إلى مخاطر االنخفاض في القيمة العادلة لألسهم ف
 نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية.

 
امل اآلخر نتيجة فيما يلي التأثير على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش

 ديسمبر: 31للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، كما في 
 

 2021 2020 

 مؤشرات السوق المحلية
 التغير في

    سعر األسهم ٪
 التأثير

 بماليين الرياالت السعودية
 التغير في

    سعر األسهم ٪
 التأثير

 بماليين الرياالت السعودية

 368,727 -+/ 10 -+ / 532,237 -+/ 10 -+ / استثمارات في أسهم
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .27
 مخاطر السوق )تتمة(       27-3
 
 المخاطر التشغيلية (د

اث المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو أخطاء من أحد اإلجراءات الداخلية أو الموظفين أو أنظمة الحاسب أو أحد
 خارجية.

 
 لمعظم أنشطة المجموعة وتتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد المخاطر التشغيلية.إن المخاطر التشغيلية مالزمة 

 
ل تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر واالئتمان والتي تسهل إدارة المخاطر التشغيلية في المجموعة، وتسه

شغيلية من خالل وضع السياسات وتطوير األنظمة واألدوات والمنهجيات، واإلشراف على تنفيذها وحدة إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر الت
 واستخدامها داخل وحدات العمل وتوفير المراقبة المستمرة والتوجيه في مختلف إدارات المجموعة.

 
الذاتي لمراقبة المخاطر وقاعدة البيانات للخسائر التشغيلية،  إن اإلجراءات األساسية الثالثة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية بالمجموعة هي التقييم

 والتنفيذ النهائي لمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تم تصميمها لتعمل بطريقة تعزز بعضها بعضاً.
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
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 التركيز الجغرافي .28
 

 ديسمبر: 31التعرض لمخاطر االئتمان كما في فيما يلي التوزيع حسب المناطق الجغرافية للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة وحسابات  (أ
 
 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى 
 اإلجمالي دول أخرى جنوب شرق أسيا أمريكا الشمالية والشرق األوسط

       الموجودات

 والبنوك المركزية األخرىنقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 
 

39,842,383 
 

86,663 
 

368,698 
 

17,579 
 

48,126 40,363,449 
 26,065,392 597,671 1,517,932 758,132 15,604,674 7,586,983 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

       تمويل، صافي
 65,712,607 - - - 1,342,194 64,370,413 متاجرة

 366,999,727 - 1,203,130 - 3,568,681 362,227,916 بالتقسيطبيع 
 16,599,890 - 4,186,689 - 302,171 12,111,030 مرابحة

 3,518,433 - 117 - 6,518 3,511,798 بطاقات ائتمانية
       استثمارات، صافي

 295,253 - - - - 295,253 استثمار في شركة زميلة
 70,098,271 - 601,046 - 4,809,311 64,687,914 بالتكلفة المطفأةاستثمارات مدرجة 

 7,184,891 288,770 - - - 6,896,121 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 6,854,980 - 1,706,033 - 20,908 5,128,039 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 603,692,893 934,567 9,232,526 1,126,830 25,741,120 566,657,850 الموجودات إجمالي
       المطلوبات

 17,952,140 - 1,016,203 1,157,182 862,015 14,916,740 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 512,072,213 - 6,487,254 - 5,712,243 499,872,716 ودائع العمالء

 530,024,353 - 7,503,457 1,157,182 6,574,258 514,789,456 إجمالي المطلوبات
 25,087,229 4,238,420 2,480,106 8,115 1,758,776 16,601,812 وااللتزامات المحتملة التعهدات

 11,284,872 - 2,358,402 - - 8,926,470 مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل االئتماني لها(
       

 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 التركيز الجغرافي )تتمة( .28
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى 
 اإلجمالي دول أخرى جنوب شرق أسيا أمريكا الشمالية والشرق األوسط

       الموجودات
 47,362,522 - 16,620 - 48,505 47,297,397 المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرىنقد وأرصدة لدى البنك 

 28,654,842 375,050 997,102 157,458 16,518,568 10,606,664 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
       تمويل، صافي

 37,231,334 - - - 790,643 36,440,691 متاجرة 
 255,479,516 - 1,262,763 - 3,381,628 250,835,125 بالتقسيطبيع 

 19,670,093 - 1,944,973 - 2,381,816 15,343,304 مرابحة
 3,331,158 - 147 - 6,058 3,324,953 بطاقات ائتمانية

       استثمارات، صافي
 239,179 - - - - 239,179 استثمار في شركة زميلة

 49,117,511 - 676,671 - 175,723 48,265,117 بالتكلفة المطفأةاستثمارات مدرجة 
 6,636,984 - - - - 6,636,984 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 4,291,598 - 690,102 - 21,309 3,580,187 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 452,014,737 375,050 5,588,378 157,458 23,324,250 422,569,601 الموجوداتإجمالي 

       المطلوبات
 10,764,061 - 258,498 435,859 20,448 10,049,256 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 382,631,003 29,413 8,769,155 452 8,578,469 365,253,514 ودائع العمالء
 393,395,064 29,413 9,027,653 436,311 8,598,917 375,302,770 إجمالي المطلوبات

 19,156,090 619,477 3,773,101 16,508 1,161,669 13,585,335 التعهدات وااللتزامات المحتملة
 10,662,701 - 2,326,111 - - 8,336,590 مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل االئتماني لها(
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 التركيز الجغرافي )تتمة( .28
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى 
 اإلجمالي دول أخرى جنوب شرق أسيا أمريكا الشمالية والشرق األوسط

       الموجودات
 47,362,522 - 16,620 - 48,505 47,297,397 المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرىنقد وأرصدة لدى البنك 

 28,654,842 375,050 997,102 157,458 16,518,568 10,606,664 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
       تمويل، صافي

 37,231,334 - - - 790,643 36,440,691 متاجرة 
 255,479,516 - 1,262,763 - 3,381,628 250,835,125 بالتقسيطبيع 

 19,670,093 - 1,944,973 - 2,381,816 15,343,304 مرابحة
 3,331,158 - 147 - 6,058 3,324,953 بطاقات ائتمانية

       استثمارات، صافي
 239,179 - - - - 239,179 استثمار في شركة زميلة

 49,117,511 - 676,671 - 175,723 48,265,117 بالتكلفة المطفأةاستثمارات مدرجة 
 6,636,984 - - - - 6,636,984 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 4,291,598 - 690,102 - 21,309 3,580,187 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 452,014,737 375,050 5,588,378 157,458 23,324,250 422,569,601 الموجوداتإجمالي 

       المطلوبات
 10,764,061 - 258,498 435,859 20,448 10,049,256 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 382,631,003 29,413 8,769,155 452 8,578,469 365,253,514 ودائع العمالء
 393,395,064 29,413 9,027,653 436,311 8,598,917 375,302,770 إجمالي المطلوبات

 19,156,090 619,477 3,773,101 16,508 1,161,669 13,585,335 التعهدات وااللتزامات المحتملة
 10,662,701 - 2,326,111 - - 8,336,590 مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل االئتماني لها(
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 التركيز الجغرافي )تتمة( .28
 ديسمبر: 31التمويل غير العامل ومخصص االنخفاض في قيمة التمويل كما في فيما يلي التوزيع الجغرافي لتركزات  (ب

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 المملكة العربية السعودية 

دول مجلس التعاون 
 الخليجي و

 الشرق األوسط
 جنوب شرق أسيا

 اإلجمالي  
     غير عامل

 1,469,013 - 53,884 1,415,129 متاجرة 
 1,480,870 13,488 35,603 1,431,779 بالتقسيطبيع 

 36,520 36,520 - - مرابحة
 23,697 - - 23,697 بطاقات ائتمانية

 مخصص انخفاض قيمة التمويل
     
 (3,959,756) - (36,834) (3,922,922) متاجرة شركات 

 (4,978,513) (35,510) (72,677) (4,870,326) بيع بالتقسيط
 (61,718) (61,718) - - مرابحة

 (198,167) - (65) (198,102) بطاقات ائتمانية
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020

 المملكة العربية السعودية 

دول مجلس التعاون 
الخليجي والشرق 

 األوسط
 جنوب شرق أسيا

 اإلجمالي  
     غير عامل

 1,652,936 - 5,423 1,647,513 متاجرة 
 728,401 11,900 25,559 690,942 بالتقسيطبيع 

 37,929 37,929 - - مرابحة 
 25,848 - - 25,848 بطاقات ائتمانية

     مخصص انخفاض قيمة التمويل 
 (2,995,894) - (12,570) (2,983,324) متاجرة شركات

 (4,398,923) (46,822) (62,293) (4,289,808) بيع بالتقسيط
 (55,734) - - (55,734) مرابحة

 (20,805) - - (20,805) بطاقات ائتمانية

 أ( بخصوص التمويل العامل.1 -7انظر االيضاح )
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .29
 

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

 : األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )أي بدون تعديل أو إضافات(.1المستوى 
ق : األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وف2المستوى 

 بيانات قابلة للمالحظة في السوق.

 : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات قابلة للمالحظة في السوق.3المستوى 
يخ لسوق بتارالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو الذي يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المتعاملين في ا

 القياس، ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:
 في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات، أو   -
 في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات.  -
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 المالية )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  .29

 القيم الدفترية و القيمة العادلة:
ديسمبر، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة  31يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما في 

لقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والتي ال يتم قياسها ((. وال يشتمل على معلومات عن ا2د )-2العادلة )يرجى الرجوع إلى االيضاح )
 بالقيمة العادلة وذلك إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

 )بآالف الرياالت السعودية(              
المستوى  القيمة الدفترية 2021

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني األول

      
      الموجودات المالية

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2,650,605 235,377 2,415,228 - 2,650,605 صناديق استثمارية -الدخل 
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة 

 5,322,369 24,359 - 5,298,010 5,322,369 خالل الدخل الشامل االخرالعادلة من 
 3,745,521 - 3,745,521 - 3,745,521 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,532,611 - 1,532,611 - 1,532,611 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 788,765 788,765 - - 788,765 منتجات مهيكلة 

 208,582 - 208,582 - 208,582 األدوات المالية المشتقة
      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 26,181,679 26,181,679 - - 26,065,392 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      بالتكلفة المطفأةاستثمارات مدرجة 
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي  - 

 22,900,999 - 22,900,999 - 22,611,987 السعودي
 46,717,099 - 46,717,099  46,518,108 صكوك - 
 1,038,043 1,038,043 - - 1,000,000 منتجات مركبة -

 478,238,097 478,238,097 - - 462,028,811 إجمالي التمويل
 589,324,370 506,506,320 77,520,040 5,298,010 572,472,751 اإلجمالي 

      المطلوبات المالية
      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 18,198,581 18,198,581 - - 17,952,140 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 511,991,640 511,991,640 - - 512,072,213 ودائع العمالء 
 530,190,221 530,190,221 - - 530,024,353 اإلجمالي 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  .29
 

 القيم الدفترية والقيمة العادلة )تتمة(:

 )بآالف الرياالت السعودية( 2020
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية الماليةالموجودات 

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2,545,864 254,115 2,291,749 - 2,545,864 صناديق استثمارية -الدخل 
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة  

 3,687,266 24,389 - 3,662,877 3,687,266 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 2,588,595 - 2,588,595 - 2,588,595 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 604,332 - 604,332 - 604,332 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 1,502,525 1,502,525 - - 1,502,525 منتجات مهيكلة

 32,611 - 32,611 - 32,611 األدوات المالية المشتقة 
      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 29,128,159 29,128,159 - - 28,654,842 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي  - 

 23,226,882 - 23,226,882 - 22,904,021 السعودي
 26,155,715 - 26,155,715  25,240,452 صكوك -  
 1,048,310 1,048,310 - - 1,000,000 منتجات مركبة - 
 331,028,641 331,028,641 - - 323,183,457 إجمالي التمويل 

 421,548,900 362,986,139 54,899,884 3,662,877 411,943,965 اإلجمالي
      المطلوبات المالية

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 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 
 393,550,825 393,550,825 - - 393,395,064 اإلجمالي

 
االستثمار التي تحدد قيمتها العادلة تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني على صناديق 

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

االستثمارات  تمثل الموجودات المالية المدرجة ضمن المستوى الثالث التي تقاس بالقيمة العادلة استثمارات مسجلة بالتكلفة. إن القيمة الدفترية لهذه
 تقارب قيمتها العادلة.

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

خرى باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة الفعلية االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، والمطلوبات إلى/ من البنوك والمؤسسات المالية األ
 وفقًا لمعدالت المرابحة السائدة بين البنوك السعودية )سايبور(/ مؤسسة النقد العربي السعودي.

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

يله حتى تم الحصول عليها وفقا لنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم األول"، فإما يتم إطفاؤه على مدى عمر الصفقة أو تأج
ستبعاد. ويتم إثبات التغييرات الالحقة في القيمة يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق، أو تتحقق من خالل اال

 العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس قيد مكاسب أو خسائر اليوم الواحد المؤجلة.
 

 يمة العادلة.خالل السنة الحالية، لم يتم تحويل أية موجودات/ مطلوبات مالية بين المستوى األول و/ أو المستوى الثاني من التسلسل الهرمي للق
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 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع   .30
 

تتعامل المجموعة خالل دورة أعمالها العادية مع أطراف ذات عالقة، وتخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للضوابط المنصوص عليها 
بيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في وللسنة المنتهية في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وفيما يلي بيان ط

 ديسمبر: 31في 
 )بآالف الرياالت السعودية(     

 2020 2021 األطراف ذات العالقة
   أعضاء مجلس اإلدارة

 59,321 172,442 متاجرة 
 242,323 376,377 حسابات جارية

   
   شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة

 10,222,874 12,127,165 متاجرة شركات 
 3,664,052 4,664,225 التزامات محتملة )*(

   
 شركة زميلة

 مساهمات مستحقة
 

116,038   321,512 
 169,437  332,173 ذمم مدينة مقابل مطالبات

 188,276 253,332 أرصدة البنوك
 

 * = بنود خارج قائمة المركز المالي.
 

 31والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة للسنتين المنتهيتين في  األطراف ذات العالقةفيما يلي اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع 
 ديسمبر:

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021 2020 
   

 32,141 40,275 دخل من التمويل والموجودات المالية األخرى
 72,689 85,394 تاجرةأتعاب م

 795 1,061 رواتب و مزايا موظفين )تذاكر طيران(
 5,522 2,119 إيجارات ومصاريف مباني

 721,077 709,180 وثائق تأمين مكتتبة –اشتراكات 
 440,395 661,300 المطالبات المتكبدة ومبلغ عنها خالل السنة

 465,270 498,565 المطالبات المدفوعة
 6,009 5,948 أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

 
 ديسمبر: 31فيما يلي بيان مبالغ التعويضات المسجلة لصالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنتين المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021 2020 
   

 107,097 104,038 مزايا قصيرة األجل
 3,406 3,679 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

   

أو  يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة سواًء بشكل مباشر
 غير مباشر.
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 أموال المضاربة .31
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون أموال المضاربة كما في 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(                                                                                                                     
 2021  2020 
    

 29,216,806  37,458,437 مضاربات واستثمارات العمالء
 29,216,806  37,458,437 اإلجمالي
 

 المضاربة واالستثمارات محافظ استثمارية لعمالء تدار بواسطة شركة الراجحي المالية، وتعتبر بنود خارج قائمة المركز المالي، وتماشيًاتمثل 
 نة.األمامع السياسات المحاسبية للمجموعة، ال يتم إدراج هذه األرصدة في القوائم المالية الموحدة ألنها محتفظ بها من قبل المجموعة على سبيل 

 
 العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة .32

 
 ديسمبر: 31( للسنتين المنتهيتين في 13فيما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية المدرج رصيده ضمن المطلوبات األخـرى )انظر إيضاح 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 2021  2020 
    

 10,994  8,885 الرصيد في بداية السنة
 11,745  36,616 إضافات خالل السنة
 (13,854)  (15,730) المدفوع خالل السنة

 8,885  29,771 الرصيد في نهاية السنة
  

 خدمات إدارة االستثمار .33
 

ثمار تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئها، وقامت المجموعة بإنشاء عدة صناديق مضاربة في مجاالت استثمارية مختلفة، وتقوم إدارة االست
تثمار سلدى المصرف بإدارة تلك الصناديق كما يتم استثمار جزء من أموالها بالمشاركة مع المجموعة، كما تقوم المجموعة بتقديم خدمات إدارة اال

مليون  50,220: 2020مليون لاير سعودي ) 58,255لعمالئها من خالل شركتها التابعة والتي تتضمن إدارة صناديق بإجمالي موجودات قدرها 
ً هاماً ليتم اعتبارها شركات زميلة/ تابعة.   يتم واللاير سعودي(. ال يوجد للمجموعة سيطرة على الصناديق االستثمارية وال تمارس عليها تأثيرا

ق إدراج القوائم المالية لصناديق االستثمار ضمن قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. وتدرج حصة استثمارات المجموعة في هذه الصنادي
تلك  . وقد بلغ رصيد المبالغ المستثمرة من قبل المجموعة فياألطراف ذات العالقةضمن االستثمارات، ويتم االفصاح عنها ضمن المعامـالت مع 

 مليون لاير سعودي(. 1,166: 2020) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  683,351الصناديق االستثمارية 
 

 كفاية رأس المال .34
 

المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي، والحفاظ على مقدرة تتمثل أهداف 
 المصرف على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.

  
وتتطلب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي  .ظامي بشكل يومي من قبل إدارة المصرفيتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال الن

دنى المنصوص عليه د األحال إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر تعادل أو تزيد عن من نسبةب  السعودي االحتفاظ
 .في اتفاقية بازل

  
بموجب  المحاسبيةالترتيبات االنتقالية  ( بشأن2017ديسمبر  3هـ )الموافق 1439ربيع األول  15وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم 

توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعيار ب، قام البنك المركزي السعودي بتوجيه البنوك 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 على مدى خمس سنوات. 9رير المالي الدولي للتق

 
 فإنه ،19-في إطار التوجيهات للبنك المركزي السعودي بشأن المحاسبة والمعالجة التنظيمية إلجراءات الدعم االستثنائية المتعلقة بجائحة كوفيد و

عامين  رةالشريحة األولى لفترأس مال  على  9لي معيار الدولي للتقرير الماللمبلغ تأثير اليوم األول  ٪ من100بإضافة ما يصل إلى يُسمح للبنوك 
 2020مارس  31اعتباًرا من إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية في  2021و 2020كاملين تتضمن عام 
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 كفاية رأس المال )تتمة( .34
 
 على مدى السنوات الثالث التالية. من رأس المال بشكل تدريجي وثابتاإلضافي  تخفيض هذا المبلغيجب بعد ذلك  
 

معيار تأثير اليوم األول لل٪ من مبلغ 100 توجيه البنك المركزي السعودي بإضافة مانسبته، اختارت المجموعة تطبيق  2021اعتباًرا من يونيو 
ديسمبر  فيمليون لاير سعودي  2،883( مما أدى إلى زيادة قدرها CET 1فئة حقوق الملكية المشتركة للبنك )في  9الدولي للتقرير المالي 

2021. 
 

وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل البنك المركزي السعودي، وبموجبها يتم قياس  المال تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس
باستخدام  مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات وااللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات

 ر:ديسمب 31ما في ك النسبيةاألرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021  2020 

 280,373,990  385,415,205 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر
 33,318,660  37,798,847 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر

 9,316,353  2,414,738 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر
 323,009,003  425,628,790 للموجودات المرجحة بالمخاطر –إجمالي الركيزة األولى 

 
       

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 2021  2020 

 58,118,518  70,191,539 (1رأس المال األساسي )الشريحة 
 3,504,675  4,817,690 (2)الشريحة  رأس المال المساند

 61,623,193  75,009,229  إجمالي رأس المال األساسي والمساند
    

    نسبة كفاية رأس المال )٪(
 %17.99  %16.49 (1)الشريحة   نسبة رأس المال األساسي

 %19.08  %17.62 (2+ الشريحة  1نسبة رأس المال األساسي والمساند )الشريحة 
 

 أحكام الشريعةالمشتقات المتوافقة مع  .35
 

إن المبالغ  يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية للمشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى المبالغ االسمية.
ً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ  التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. اإلسـمية، التي تعتبر مؤشرا

جابية وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعبر عن مخاطر االئتمان، التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإلي
 للمشتقات، أو مخاطر السوق.

 ت المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة وتغطية المخاطر:تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باستخدام األدوا
 

 مقايضات أسعار العموالت           أ( 
األطراف تمثل مقايضات أسعار العموالت التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم 

العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة، األخرى بتبادل دفعات 
 فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائداً دفعات العموالت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة.

 
 العقود اآلجلة والمستقبلية         ب( 

ود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقالعقود 
سعار بأ اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة

 العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.
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 مقايضات صرف العمالت األجنبية          ج( 
اتفاقيات بين طرفين لمبادلة مبلغ معين بعملة ما مقابل مبلغ بعملة أخرى وفقًا للسعر الفوري الحالي تمثل مقايضات صرف العمالت األجنبية 

هما والتي واألسعار اآلجلة المتداولة في السوق المشتركة بين البنوك. يقوم الطرفان بعد ذلك بتسوية المبالغ االسمية للعمالت األجنبية الخاصة ب
 لمتفق عليه مسبقًا، والذي يقفل عند سعر الصرف الذي يتم تبادل األموال به مستقبالً.يحكمها السعر اآلجل المحدد ا

  
 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق   

 األدوات المالية المشتقة 
 2021ديسمبر  31

 
القيمة 
العادلة 
 اإليجابية

 
القيمة العادلة 

 السلبية

 
إجمالي القيمة 

 اإلسمية
 

 أشهر 3خالل 

 
أشهر  3من 

 12إلى 
 شهًرا

 
من سنة إلى 

خمس 
 سنوات

 
 5أكثر من 
 سنوات

 )بآالف الرياالت السعودية( 
        المقتناة ألغراض المتاجرة:  

 6,052,201 4,218,159 7,034,837 - 17,305,197 (150,455) 179,694 مقايضات أسعار العموالت
 - - 57,865 170,101 227,966 (11,853) 12,224 األجنبي اآلجلةعقود الصرف 

 - - - 7,443,526 7,443,526 (5,327) 16,664 مقايضات صرف العمالت األجنبية
 6,052,201 4,218,159 7,092,702 7,613,627 24,976,689 (167,635) 208,582 اإلجمالي

 
 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق   

 األدوات المالية المشتقة
 2020ديسمبر  31

 
القيمة العادلة 

 اإليجابية

 
العادلة القيمة 

 السلبية

 
إجمالي القيمة 

 اإلسمية
 

 أشهر 3خالل 

 
أشهر  3من 
 شهًرا 12إلى 

 
من سنة إلى 
 خمس سنوات

 
 5أكثر من 
 سنوات

 )بآالف الرياالت السعودية( 
        المقتناة ألغراض المتاجرة:  

 3,689,019 5,438,733 - - 9,127,752 (22,157) 30,460 مقايضات أسعار العموالت
 - - 567,007 786,539 1,353,546 (1,889) 2,151 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 - - - - - - - مقايضات صرف العمالت األجنبية
 3,689,019 5,438,733 567,007 786,539 10,481,298 (24,046) 32,611 اإلجمالي
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 2022يناير  1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعايير المحاسبية والتعديالت التالية، التي تسري على السنوات المحاسبية التي تبدأ في 
 بيق المبكر لهذه اإلصدارات وليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.أو بعد ذلك التاريخ. وقد اختارت المجموعة عدم التط

 ، تمديد الوسيلة العملية19 -امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  -"عقود اإليجار"  16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  •
، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2020(، تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين. في مايو 19-)كوفيدونتيجة لجائحة فيروس كورونا 

 19-يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 16تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 
يونيو  30، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً إضافيًا لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من 2021مارس  31في يعد تعدياًل لعقد اإليجار. 

. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلون بها إذا لم تكن 2022يونيو  30إلى  2021
ت عديدة، يؤدي ذلك إلى المحاسبة عن امتيازات اإليجار كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يقع فيها تعديالت إيجار. وفي حاال

 الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.
 .أو بعد ذلك التاريخ 2021أبريل  1: السنوات المحاسبية التي تبدأ في سريان التعديالتتاريخ 

 
، وبعض 37ومعيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  3نطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي عدد من التعديالت محدودة ال •

والمعيار الدولي  41ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقرير المالي   1التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي 
 16للتقرير المالي 

ّث ا إلى  3، "عمليات تجميع األعمال" اإلشارة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  3لتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  تُحد 
 اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع األعمال.

من تكلفة بند الممتلكات واآلالت  -"الممتلكات واآلالت والمعدات" على الشركة الخصم ، 16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بتجهيز األصل لالستخدام المقصود. وبدالً من ذلك، تقوم الشركة بإثبات  -والمعدات 

 ائمة الدخل.عائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في ق
، "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تقوم الشركة 37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 بإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.
: "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"، والمعيار 1لي تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير الما

: "الزراعة"، واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي  41: "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي  9الدولي للتقرير المالي 
 ، "عقود اإليجار".16للتقرير المالي 

 أو بعد ذلك التاريخ 2022يناير  1ت المحاسبية التي تبدأ في : السنواسريان التعديالتتاريخ 

 عرض القوائم المالية، حول تصنيف المطلوبات: -( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •

أنها متداولة أو "عرض القوائم المالية"، أنه يتم تصنيف المطلوبات على  1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 
لتقرير غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ ا

إلى "تسوية" التزام عندما يشير  1)على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 
 ما.

 أو بعد ذلك التاريخ 2023يناير  1: السنوات المحاسبية التي تبدأ في سريان التعديالتتاريخ 
 

 :8ومعيار المحاسبة الدولي  2وبيان الممارسات  1تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  •

حاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغيرات في تهدف التعديالت إلى تحسين عمليات اإلفصاح عن السياسة الم
 التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

أو بعد ذلك التاريخ لكن يعتزم مجلس معايير المحاسبة الدولية نشر مسودة عرض في الربع  2023يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في 
 .2024يناير  1مقترًحا تأجيل تاريخ السريان لموعد ال يتجاوز  2021 األخير من عام

أو بعد ذلك التاريخ لكن يعتزم مجلس معايير المحاسبة الدولية نشر  2023يناير  1: السنوات المحاسبية التي تبدأ في سريان التعديالتتاريخ 
 .2024يناير  1ان لموعد ال يتجاوز مقترًحا تأجيل تاريخ السري 2021مسودة عرض في الربع األخير من عام 

 
 الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة: -12التعديل على معيار المحاسبة الدولي  •

اوية من الفروقات تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات الضريبة المؤجلة على المعامالت التي ينتج عنها، عند اإلثبات األولي، مبالغ متس
 المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة لالستقطاع.

 أو بعد ذلك التاريخ 2023يناير  1: السنوات المحاسبية التي تبدأ في سريان التعديالتتاريخ 
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 :2020التامين" المعدل في يونيو "عقود  17المعيار الدولي للتقرير المالي  •

، والذي يسمح حاليًا بمجموعة متنوعة من الممارسات في محاسبة عقود التأمين. سيغير 4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 
تأمين وعقود االستثمار التي يتم بشكل أساسي طريقة المحاسبة من قبل جميع المنشآت التي تصدر عقود ال 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 فيها االشتراك بصورة اختيارية.
 أو بعد ذلك التاريخ 2023يناير  1: السنوات المحاسبية التي تبدأ في سريان التعديالتتاريخ 

 
 عقود التأمين: 17تعديل ضيق النطاق على متطلبات التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 .17بانتقال شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط وال يؤثر على أي متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقرير المالي يتعلق التعديل 
"األدوات المالية" متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة لبعض شركات  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 

ي هذه الفروقات إلى عدم تطابق محاسبي مؤقت بين الموجودات المالية ومطلوبات عقود التأمين في بيانات المقارنة التي التأمين، قد تؤد
 ألول مرة. 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17تقدمها في القوائم المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

نب حاالت عدم التطابق المحاسبي المؤقت، وبالتالي، سيحسن فائدة بيانات المقارنة بالنسبة سيساعد التعديل شركات التأمين على تج
 للمستثمرين. يحقق التعديل ذلك من خالل منح شركات التأمين خيار عرض بيانات المقارنة عن الموجودات المالية.

 أو بعد ذلك التاريخ 2023يناير  1: السنوات المحاسبية التي تبدأ في سريان التعديالتتاريخ 
 

 الزكاة .37
 

م تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. وال يت
 المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل ألنه ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة.

 
 ديسمبر على النحو التالي: 31مخصصات الزكاة وضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في تم تلخيص  أ( 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

  2021  2020      
 4,627,204  3,812,601  الرصيد االفتتاحي لمخصص الزكاة

 1,218,071  1,698,579  مجنب خالل السنة 
 (2,032,674)  (2,086,251)  المدفوع خالل السنة 

 3,812,601  3,424,929  مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
 
أبريل من كل عام. تستند حسابات الزكاة للمجموعة والمستحقات  30قدمت المجموعة اإلقرارات الزكوية المطلوبة إلى الهيئة والتي تستحق في  ب(

 له. للزكاة إلى ملكية المصرف لكل شركة من الشركات التابعةوالدفعات المقابلة 
 

، أصدرت الهيئة قواعد )"القواعد"(احتساب الزكاة للشركات التي تزاول أنشطة التمويل والمرخصة من قبل البنك 2019مارس  14بتاريخ 
. باإلضافة إلى 2019يناير  1وتسري على الفترات اعتباًرا من المركزي السعودي. تم إصدار القواعد وفقًا لالئحة التنفيذية لجباية الزكاة 

أضعاف صافي الدخل على  8أضعاف و 4توفير أساس جديد لحساب وعاء الزكاة، استحدثت القواعد أيًضا حدًا أدنى وحدًا أقصى بواقع 
كاة ولكن يجب أال تقل عن الحد األدنى وأال ٪ من وعاء الز2.5التوالي. سيستمر احتساب التزام الزكاة على المساهمين السعوديين بواقع 

 تتجاوز الحد األقصى على النحو المنصوص عليه في القواعد.
 

 على أساس فهم المجموعة لهذه القواعد. 2020و  2021ديسمبر  31قامت المجموعة بتكوين مخصص للزكاة للسنتين المنتهيتين في 
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المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع مساهمي شركة إجادة للنظم المحدودة )"إجادة"(، والتي بموجبها تستحوذ  ، أبرمت2021ديسمبر  8في  •

، أعلنت المجموعة 2022يناير  16المجموعة بالكامل على إجادة وفقًا لشروط معينة يتم استيفاؤها أو التنازل عنها وفقًا لشروط االتفاقية.  في 
كزي السعودي والهيئة العامة للمنافسة على عملية االستحواذ. لم تمارس المجموعة السيطرة على إجادة كما حصولها على موافقة البنك المر

 .2021ديسمبر  31في 
 

مليون لاير سعودي لكل منها، وتستحق الدفع بشكل  1شهادة صكوك دائمة )الصكوك( بقيمة  6500، أصدرت المجموعة 2022يناير  23في  •
أو بعد ذلك التاريخ وفقًا للشروط المذكورة في نشرة اإلصدار  2027يناير  1ممارسة خيار االسترداد بتاريخ  ربع سنوي. يحق للمجموعة

 %. 3.50ذات الصلة. إن توزيعات األرباح المتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالثة أشهر باإلضافة إلى هامش ربح بنسبة 
 

بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال  مصرفدارة الإ(، قام مجلس 2022فبراير 17هـ )الموافق  1443رجب  16في   •
أسهم  3مليون لاير سعودي عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف )  40,000مليون لاير سعودي الى  25,000المصرف من 

تعتبر المنحة  حساب االرباح المبقاة.مليون لاير سعودي من  15,000مبلغ  رسملةأسهم مملوكة(. ستتم الزيادة في رأس مال من خالل  5لكل 
 مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد األسهم الممنوحة.

 
 البنك المركزي السعودي( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج 19-يروس كورونا )كوفيداتأثير ف .39
 

"( مستمرة في تعطيل األسواق العالمية، حيث إن العديد من المناطق الجغرافية تعاني نتيجة تحديد العديد من 19-نا )"كوفيدال تزال جائحة كورو
 المتحورات الجديدة لهذا الوباء على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة. ومع ذلك،

 كة العربية السعودية )"الحكومة"( من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى اآلن.تمكنت حكومة الممل

والبنك  وال تزال المجموعة تقيّم الوضع الراهن لالقتصاد الكلي، بما في ذلك تأثير جائحة كورونا وما نتج عنه من تدابير الدعم من قبل الحكومة
األخرى، على محفظة التمويل، إلى جانب القيام بمراجعة تركزات التعرض لمخاطر  المركزي السعودي، مثل إعفاءات السداد وحزم التخفيف

 االئتمان على مستوى أكثر دقة مع تركيز خاص على قطاعات اقتصادية محددة والمناطق واألطراف المقابلة وحماية الضمانات، واتخاذ إجراءات
، إذا لزم األمر.  كما قامت المجموعة بتحديث نماذج خسائر االئتمان التمويالتالتصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة 

تى المتوقعة بهدف تحسين تطبيق معايير التصنيف إلى مراحل وذلك بسبب الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء المتأثرين ح
 يتسنى تمييزهم وإظهارهم بشكل مالئم في نماذجها.

، قامت المجموعة بمراجعة احتماالت التصورات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. في 2021ديسمبر  31الفترة المنتهية في خالل 
، قامت المجموعة بإجراء بعض التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي وأوزان التصورات المستخدمة في خسائر االئتمان المتوقعة 2020عام 

ذي ال يمكن فيه إدراج بعض التأثيرات بالكامل في عمليات االحتساب المتعلقة بنماذج خسائر االئتمان المتوقعة في هذه المرحلة وذلك بالحد ال
المعلومات  الزمنية، وتستمر اإلدارة في ممارسة األحكام االئتمانية المبنية على آراء الخبراء لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة من خالل النظر في

مليون لاير  486عقولة والمؤيدة التي لم يتم تضمينها بالفعل في النماذج الكمية. وعليه، قامت المجموعة  بإثبات مخصصات إضافية بقيمة الم
 .2021ديسمبر  31سعودي لتمويل الشركات كما في 

لتالي فإن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة وكما هو الحال مع أي توقعات، فإن توقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام جوهرية وشكوك، وبا
ن ذلك على عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري وستستمر المجموعة في إعادة تقييم موقفها واألثر الناتج ع

 أساس منتظم.
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

89 

 )تتمة( البنك المركزي السعوديرامج ( على خسائر االئتمان المتوقعة وب19-يروس كورونا )كوفيدافتأثير  .39
 

 برامج ومبادرات دعم البنك المركزي السعودي
 

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

لسعودي بتقديم الدعم الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة )المرحلة األولى والثانية( وفقًا لتعريف البنك المركزي ا
هـ. في إطار برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي 1438جمادى اآلخر  16وتاريخ  381000064902ن خالل التعميم رقم م

 التمويالت، قامت المجموعة بتأجيل دفعات تسهيالت 2022ومع إعالن عدد من التمديدات للبرنامج حتى مارس  2020السعودي في مارس 
 متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة على النحو التالي:للشركات المؤهلة كمنشآت 

 
 تكلفة تأجيل األقساط األقساط المؤجلة )مليار لاير سعودي( برامج الدعم

 )مليون لاير سعودي(

 89.2 3.1 2020سبتمبر  - 2020إبريل 

 26.7 1,9 2020ديسمبر  - 2020أكتوبر 

 49.6 3,2 2021مارس  - 2021يناير 

 186.4 3,5 2021يونيو  - 2021إبريل 

 46.2 0.7 2021سبتمبر  - 2021يوليو 

 57.7 1,0 2021ديسمبر  - 2021أكتوبر 

 44.2 1,1 2022مارس  - 2022يناير 

للعميل. منذ تم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط المستحقة بمثابة دعم للسيولة قصيرة األجل لمواجهة النقص المحتمل في التدفقات النقدية 
، لم ينطبق هذا الدعم إال على تلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي كانت ال تزال تتأثر باإلجراءات االحترازية 2021يوليو 
 ، وذلك بما يتفق مع التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في هذا الصدد.19-لكوفيد

باعتبارها  9رات أعاله الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي تم تقييم األثر المحاسبي للتغي
 تعديالً في شروط االتفاقية.

االئتمان ال تزال المجموعة تعتقد أنه نظًرا لعدم وجود عوامل أخرى، ال يعتبر االشتراك في برنامج تأجيل الدفعات زيادة جوهرية في مخاطر 
ادة ألجل تقييم مخاطر االئتمان المتوقعة المتعلقة بمحفظة لمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. أجرت المجموعة تقييًما بشأن الزي

ًصا ، وسجلت مخص2021ديسمبر  31الجوهرية في مخاطر االئتمان للعمالء الذين ال يزالون خاضعين لبرنامج تأجيل دفعات األقساط كما في 
 مليون لاير سعودي خالل الفترة نتيجة التأثير المحتمل الناتج عن التغير في مراحل التصنيف. 228إضافيًا قدره 

ولتعويض التكاليف ذات العالقة التي تتوقع المجموعة تكبدها بموجب برنامج البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية األخرى، حصلت 
. بلغ الرصيد القائم 2020و 2021ديسمبر  31عمولة من البنك المركزي السعودي خالل السنتين المنتهيتين في المجموعة على عدة ودائع بدون 

على التوالي، مع آجال استحقاق  2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31مليار لاير سعودي كما في  3.6مليار لاير سعودي و  7.6لهذه الودائع 
 .متفاوتة، مؤهلة لإلثبات كمنح حكومية

أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر  تبين لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي،
المنح  التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات األقساط. تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن

، تم إثبات إجمالي 2021ديسمبر  31نحة هذه. خالل السنة المنتهية في الحكومية. قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل الم
مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل فيما يتعلق بالودائع ذات الصلة بإجمالي  165.5: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 334.5مبلغ قدره 

 مليون لاير سعودي(.   159.1: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  22.8دخل منحة مؤجل قدره 
 
 

 موافقة مجلس اإلدارة .40
 

 (.2022 فبراير 14هـ )الموافق 1443 رجب 13تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولالمستقلینالحساباتمراجعيتقریر
الموقرینلالستثمارالمصرفیةالراجحيشركةمساھميالسادةإلى

) سعودیةمساھمة(شركة

الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولتقریر

الرأي

إلیھملقد (یشار لھ التابعة ("المصرف") والشركات لالستثمار المصرفیة الراجحي لشركة الموحدة المالیة القوائم بمراجعة قمنا
وقائمةالموحدةالدخلوقائمة٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكماالموحدةالماليالمركزقائمةعلىتشتملوالتي")،  المجموعة"بـمجتمعین  

التاریخ،ذلكفيالمنتھیةللسنةالموحدةالنقدیةالتدفقاتوقائمةالموحدةالمساھمینحقوقفيالتغیراتوقائمةالموحدةالشاملالدخل
.الھامةالمحاسبیةللسیاساتوملخصاًالموحدةالمالیةالقوائمحولواإلیضاحات

٣١فيكماللمجموعةالموحدالماليالمركزالجوھریة،النواحيكافةمنبعدل،تظھرالمرفقةالموحدةالمالیةالقوائمأنرأینا،في
الماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقاًالتاریخذلكفيالمنتھیةللسنةالموحدةالنقدیةوتدفقاتھاالموحدالماليوأدائھا،٢٠٢٠دیسمبر
(یشارالقانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةمنالصادرةاألخرىواإلصداراتوالمعاییرالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدة

"). السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةالماليللتقریرالدولیة"المعاییربـجمیعاًإلیھا

الرأيأساس

توضیحھاتمالمعاییرتلكبموجبمسؤولیتناإن.  السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةللمراجعةالدولیةللمعاییروفقاًمراجعتناتمت
المجموعةعنمستقلونإننا. تقریرنافي" الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولالحساباتمراجعيمسؤولیات"قسمفيبالتفصیل

أنناكماالموحدة،المالیةللقوائمبمراجعتناالصلةذاتالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةالمھنةوآدابسلوكلقواعدوفقاًوذلك
أساساتكونألنومالئمةكافیةعلیھاحصلناالتيالمراجعةأدلةأنباعتقادنا.  القواعدلتلكوفقاًاالخرىاألخالقیةبمسئولیاتناالتزمنا
.رأیناإلبداء

الرئیسیةالمراجعةأمور

الموحدةالمالیةللقوائممراجعتناأثناءبالغةأھمیةلھاالمھني،حكمنابحسبكانت،التياألمورتلكھيالرئیسیةالمراجعةأمورإن
رأیاًنقدموالحولھا،رأیناتكوینوعندككل،الموحدةالمالیةللقوائممراجعتناسیاقفياألمورھذهتناولتملقد. الحالیةللسنة

:معالجتھوكیفیةالرئیسیةالمراجعةأمورمنأمرلكلوصفاًیليوفیما. األمورتلكحولمنفصال
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الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولالمستقلینالحساباتمراجعيتقریر
الموقرینلالستثمارالمصرفیةالراجحيشركةمساھميالسادةإلى

) (تتمة) سعودیةمساھمة(شركة

(تتمة) الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولتقریر

(تتمة) الرئیسیةالمراجعةأمور

الرئیسيالمراجعةأمرمراجعتناتناولتكیفالرئیسيالمراجعةأمر
التمویلمقابلالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص

الخاصالتمویلإجماليبلغ،٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما
:  ٢٠١٩(سعوديلایرملیون٣٢٣٬١٨٣٫٥بالمجموعة

مخصص٢٥٦٬٧٠٢٫٤ مقابلھ ُجنب سعودي)، لایر ملیون
قدره متوقعة ائتمان سعودي٧٬٤٧١٫٣خسائر لایر ملیون

سعودي).٧٬٠١٩٫٦: ٢٠١٩( لایر ملیون

خسائر تحدید ألن نظراً رئیسي، مراجعة كأمر ھذا اعتبرنا لقد
وأن ھامة، أحكام إجراء اإلدارة من یتطلب المتوقعة االئتمان
للمجموعة.   الموحدة المالیة القوائم على جوھري أثر لذلك

كوفید جائحة أدت ذلك، على التأكد١٩-عالوة عدم زیادة إلى
خاص،   بشكل االقتصادیة التوقعات مستویات  من زیادة وبالتالي

وفقاً   المتوقعة االئتمان خسائر لتحدید المطلوبة األحكام
المالي   للتقریر الدولي المعیار المالیة". -٩لمتطلبات "األدوات
یلي: ما لألحكام الرئیسة النواحي تشمل

ًا٣و٢و١المراحلضمنالتمویلتصنیف.١ إلىاستناد
:تحدید

علىالتعرضات)أ تشتمل فيالتي جوھریة زیادة
و نشأتھا، منذ االئتمان مخاطر

فردي/ المتعثرة.التعرضات)ب بشكل المنخفضة

ً تقوم،٩الماليللتقریرالدوليالمعیارلمتطلباتوفقا
علىبناًءالمتوقعةاالئتمانخسائربقیاسالمجموعة
االثنيمدىعلىتنشأالتيالمتوقعةاالئتمانیةالخسائر
مدىعلىالمتوقعةاالئتمان("خسائرالقادمةشھًراعشر
مخاطرفيجوھریةزیادةھناكتكنلمما")،شھرا١٢

تحدیدیتمالحالةھذهوفيتعثرھا،أونشأتھامنذاالئتمان
المتوقعمنالتياالئتمانخسائرأساسعلىالمخصص

االئتمان("خسائرالتمویلفترةمدىعلىتنشأأن
").العمرمدىعلىالمتوقعة

احتمالیة  قامت وتقدیر لتحدید األحكام بتطبیق المجموعة
مخاطر في جوھریة زیادة تشھد التي المقترضة الجھات
أدت التي الحكومیة الدعم برامج من الرغم على االئتمان،
األطراف قطاعات لبعض األقساط سداد تأجیل إلى
حدوث في سببًا األقساط سداد تأجیل اعتبار یتم المقابلة. لم

ج العواملزیادة عن بمعزل االئتمان مخاطر في وھریة
األخرى.  

خسائرلمخصصاإلدارةلتقویمفھمعلىبالحصولقمنا·
طریقةذلكفيبمابالتمویل،یتعلقفیماالمتوقعةاالئتمان
الخاصةوالمنھجیةالمحاسبیةوالسیاسةالداخليالتصنیف

فيإجراؤھاتمرئیسیةتغییراتأيعنفضالًبالمجموعة،
.١٩-كوفیدجائحةضوء

بالمجموعة· الخاصة المحاسبیة السیاسة بمقارنة قمنا
المتطلبات مع المتوقعة االئتمان خسائر مخصص ومنھجیة

المالي للتقریر الدولي المعیار في .٩الواردة

الرقابیةالضوابطفعالیةواختباروتطبیقتصمیمبتقویمقمنا·
لتقنیةالعامةالرقابیةالضوابطذلكفي(بماالرئیسیة

:بـیتعلقفیما) وتطبیقاتھاالمعلومات
oالحوكمةنماذج ذلك في (بما المتوقعة االئتمان خسائر

واعتماد منھا، والتحقق النماذج بمراقبة المتعلقة
الرئیسیة إنوتراكباتاالفتراضات الالحقة، النماذج

وجدت)،
oمختلفةتصنیف مراحل إلى المقترضة الجھات

مخاطر في الجوھریة للزیادة المنتظم والتحدید
التعثر/  وتحدید بشكللتعرضاتااالئتمان، المنخفضة

فردي،
oعلیھا تقوم التي المعلومات تقنیة وتطبیقات أنظمة

و المتوقعة، االئتمان خسائر نماذج
o.المتوقعة االئتمان خسائر نماذج في البیانات مدخالت

:بتقویمقمناالعمالء،منبعینةیتعلقفیما·
oبناًءاإلدارةقبلمنالمحددةالداخليالتصنیفدرجات

وأخذنابالمجموعة،الداخليالتصنیفنماذجعلى
ضوءفياالعتبارفيالمحددةالتصنیفدرجات
المتوفرة،القطاعومعلوماتالخارجیةالسوقظروف
كما،١٩-كوفیدجائحةبتأثیراتیتعلقفیماوخاصة

التصنیفدرجاتمعمتوافقةكانتأنھابتحدیدقمنا
االئتمانخسائرنماذجفيكمدخالتالمستخدمة
. المتوقعة

o،اإلدارة حددتھ لما طبقًا المراحل إلى التصنیف عملیة
و

oالمتوقعةاالئتمانلخسائراإلدارةاحتسابعملیات .
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الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول المستقلین الحسابات مراجعي تقریر
المصرفیة   الراجحي شركة مساھمي السادة الموقرینلالستثمارإلى

سعودیة) (تتمة)  مساھمة (شركة

(تتمة)  الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول تقریر

(تتمة)  الرئیسیة المراجعة أمور

الرئیسيالمراجعةأمرمراجعتناتناولتكیفالرئیسيالمراجعةأمر
(تتمة)التمویلمقابلالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص

االئتمانخسائرنماذجفيالمستخدمةاالفتراضات.٢
فيوالخسارةالسداد،عنالتعثراحتماللتحدیدالمتوقعة

السداد،عنالتعثرعندوالتعرضالسداد،عنالتعثرحالة
الوضعتقویمالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما

المستقبلیةالنقدیةوالتدفقاتالمقابلة،لألطرافالمالي
المستقبلیةاالفتراضاتوإدراجووضعالمتوقعة،
بھاالمرتبطةوالسیناریوھاتالكلياالقتصادوعوامل

. المتوقعةواالحتماالت

تطبیقالحاجة.٣ باستخدامتراكباتإلى الالحقة النماذج
كافة لتعكس الخبراء عن الصادرة االئتمانیة األحكام

ق التي الصلة ذات المخاطر تسجیلھاعوامل یتم ال د
المتوقعة. االئتمان خسائر نماذج بواسطة

كوروناجائحةضوءفيسیماالاألحكام،ھذهتطبیقأدى
بخسائرالمتعلقةالتقدیراتمنالتأكدعدمزیادةإلىالعالمیة،
المراجعةمخاطرعلىأثروبالتاليالمتوقعة،االئتمان
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكمابھاالمرتبطة

بشأن٥د(-٣(إیضاحالھامةالمحاسبیةالسیاساتملخصانظر
الذي)  ١د)  -٢وإیضاحالمالیة؛الموجوداتقیمةفياالنخفاض
واالفتراضاتوالتقدیراتاألحكامعناإلفصاحیتضمن

الموجوداتقیمةانخفاضبخسائرالمتعلقةالھامةالمحاسبیة
قبلمنالمستخدمةاالنخفاضتقویمومنھجیةالمالیة

عناإلفصاحیتضمنالذي٢-٧وإیضاحالمجموعة؛
علىلالطالع) أ١-٢٧وإیضاحالتمویل؛قیمةفياالنخفاض
والعواملالرئیسیةواالفتراضاتاالئتمانجودةتحلیلتفاصیل
المتوقعة؛االئتمانخسائرتحدیدعنداالعتبارفيأخذھاتمالتي

االئتمانخسائرعلى١٩-كوفیدجائحةتأثیربشأن٣٨وإیضاح
. المتوقعة

تحدیدقمنا· بشأن المجموعة ضوابط مالءمة مدى بتقویم
و"التعثر" وتحدید االئتمان مخاطر في الجوھریة الزیادة

إلىالتعرضات وتصنیفھا فردي"، بشكل "المنخفضة
من   بعینة یتعلق وفیما ذلك، إلى التعرضات،مراحل. إضافة

فيبماالمقابلة،المراحلتصنیفمالءمةمدىبتقویمقمنا
األقساطسدادلتأجیلمؤھلینكانواالذینالعمالءذلك

خاصبشكلالتركیز(معالحكومیةالدعمبرامجبموجب
حدإلىالمتأثرةالقطاعاتفيیعملونالذینالعمالءعلى
).١٩-كوفیدبجائحةكبیر

المجموعة· وضعتھا التي الحوكمة إجراءات بتقویم قمنا
عند االعتبار بعین المجموعة أخذتھا التي النوعیة والعوامل
على تعدیالت أي إجراء أو اإلضافیة المخصصات تطبیق

المتوقعة   االئتمان خسائر نموذج علىمخرجات للقیود نظراً
آخر. شيء أي أو النموذج أو البیانات

المستخدمةاألساسیةاالفتراضاتمعقولیةمدىبتقویمقمنا·
بماالمتوقعةاالئتمانخسائرنموذجفيالمجموعةقبلمن
التأكدعدمحالةمراعاةمعالمستقبلیة،االفتراضاتذلكفي

نتیجةاالقتصادیةالسیناریوھاتتشھدھاالتيوالتقلبات
.١٩-كوفیدجائحة

إلیھاتستندالتيالبیاناتودقةاكتمالمدىباختبارقمنا·
٣١فيكماالمتوقعةاالئتمانخسائراحتسابعملیات
.٢٠٢٠دیسمبر

بالمتخصصینباالستعانةمناسبًا،ذلككانحیثماقمنا،·
المعلوماتتقنیةفيالمتخصصینذلكفيبمالدینا،

االئتمانخسائراحتسابعملیاتمراجعةفيلمساعدتنا
معقولیةمدىوتقییمالمدخالتوتقییمالمتوقعة،

االقتصادمتغیراتوبالتحدیدالمستخدمة،االفتراضات
المرجحةواألوزاناالقتصادیةوالسیناریوھاتالكلي

.باالحتماالت

كفایة  · مدى بتقویم فياالفصاحاتقمنا المدرجة الصلة ذات
الموحدة. المالیة القوائم
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سعودیة) (تتمة)  مساھمة (شركة

حول   (تتمة) تقریر الموحدة المالیة القوائم مراجعة

(تتمة)  الرئیسیة المراجعة أمور

الرئیسيالمراجعةأمرمراجعتناتناولتكیفالرئیسيالمراجعةأمر
ذاتالحكومیةوالمنحالسعوديالمركزيالبنكدعمبرامج
الصلة

عدداًالسعوديالمركزيالبنكأطلق،١٩-كوفیدجائحةلمواجھة
وبرنامجللبنوكالسیولةدعمبرامجذلكفيبماالمبادراتمن
تمویل.الخاصالقطاعتمویلدعم دعم برنامج إطالق تم وقد

مارس في الخاص الالزم٢٠٢٠القطاع الدعم لتقدیم وذلك
برنامج والمتوسطة. تضمن والصغیرة الصغر المتناھیة للمنشآت

الدفع تأجیل برنامج الخاص القطاع تمویل قامدعم والذي ات
قبل من السداد المستحقة األقساط بتأجیل المصرف بموجبھ
من الفترة خالل والمتوسطة والصغیرة الصغر المتناھیة المنشآت

.٢٠٢١مارس٣١حتى٢٠٢٠مارس١٤

دعم برنامج بشأن المتكبدة الخسائر عن المصرف ولتعویض
المصرف استلم السیولة، دعم وبرنامج الخاص القطاع تمویل

قدره مبلغ بإجمالي عمولة بدون سعودي٨٫٨٥ودائع لایر ملیار
لتلك   العادلة القیمة بین الفرق تحدید مختلفة. تم استحقاق بتواریخ

باست األولي اإلثبات عند للودائعالودائع السوق معدالت خدام
القیمة   اعتبار وتم االستحقاق، وفترة القیمة حیث من المماثلة
لمعیار   ً وفقا عنھا المحاسبة وتمت حكومیة كمنحة لھا االسمیة

الدولي الحكومیة":٢٠المحاسبة ."المنح

دعمبرامجبموجبالمستلمةالودائععنالمحاسبةاعتبرنالقد
:وذلكرئیسيمراجعةأمرديالسعوالمركزيالبنك

حدثت.١ جوھریة ومعامالت ھامة أحدثًا تمثل الودائع ھذه ألن
المراجعین، قبل من كبیًرا اھتماًما تطلبت وبالتالي السنة خالل

و

منجوھریًاحكًماتضمنالحكومیةالمنحوقیاسإثباتألن.٢
:الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبمااإلدارة

و)أ استخدامھ، سیتم الذي المالئم الخصم معدل تحدید
لتحدیدوذلكحدةعلىودیعةكلمنالغرضتحدید)ب

. الصلةذاتالمنحةإثباتتوقیت

المالیةالقوائمحولأ٣إیضاحالھامةالمحاسبیةالسیاساتانظر
والذي٣٨واإلیضاحالحكومیة،المنحعنالمحاسبةبشأنالموحدة
السعوديالمركزيالبنكدعمبرامجعناإلفصاحیتضمن
السعوديالمركزيالبنكمنالمستلمةالحكومیةالمنحوتفاصیل
.السنةخالل

البنكأطلقھاالتيوالمبادراتللبرامجفھمعلىبالحصولقمنا
دیسمبر٣١فيالمنتھیةالسنةخاللالسعوديالمركزي
الودائعمنالغرضبتقویموقمنا،١٩-كوفیدلمواجھة٢٠٢٠
تطبیقمالءمةمدىلتقییموذلكالمجموعةقبلمنالمستلمة
قبلمن)  الحكومةالمنحة(وإثبات  ٢٠الدوليالمحاسبةمعیار

.المجموعة

ذلكفي(بماالحكومیةالمنحاحتسابدقةمنبالتحقققمنا
إثباتتوقیتمالءمةمدىوتقویم) المستخدمالخصممعدل

.الحكومیةللمنحالمجموعة

مالءمةقمنا مدى القوائماإلفصاحاتبتقویم في الصلة ذات
الموحدة.  المالیة
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مساھمة سعودیة) (تتمة) (شركة

(تتمة)  الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول تقریر

٢٠٢٠لعامالسنويالمجموعةتقریرفيالمدرجةاألخرىالمعلومات

لعامالسنويالمجموعةتقریرفيالمدرجةالمعلوماتمناألخرىالمعلوماتتتكون. األخرىالمعلوماتعنمسؤولةاإلدارةإن
تاریخبعدلنامتاحاًالسنويالتقریریكونأنالمتوقعمن. حولھاالحساباتمراجعيوتقریرالموحدةالمالیةالقوائمبخالف،٢٠٢٠
.ھذاالحساباتمراجعيتقریر

.حولھاالتأكیداتأشكالمنأينبديولنالأنناكمااألخرى،المعلوماتیغطيالالموحدةالمالیةالقوائمحولرأیناإن

متاحة،تكونعندماأعاله،الموضحةاألخرىالمعلوماتقراءةھيمسؤولیتنافإنالموحدة،المالیةللقوائمبمراجعتنایتعلقوفیما
أوالموحدةالمالیةالقوائممعجوھريبشكلمتسقةغیراألخرىالمعلوماتكانتإذامااالعتباربعیننأخذبذلك،القیاموعند

. جوھريبشكلمحرفةأنھایظھرأوالمراجعة،خاللعلیھاحصلناالتيالمعلومات

.بذلكبالحوكمةالمكلفینإبالغعلینایتعینفإنھجوھري،تحریفوجودلناویتبیناألخرىالمعلوماتنقرأعندما

الموحدةالمالیةالقوائمحولبالحوكمةوالمكلفیناإلدارةمسؤولیات

المملكةفيالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقاعادلبشكلوعرضھاالموحدةالمالیةالقوائمإعدادعنمسؤولةاإلدارةإن
كماللمصرف،األساسيوالنظامالسعودیةالعربیـةالمملكةفيالبنوكمراقبةونظامالشركاتنظامومتطلباتالسعودیة،العربیة

عنناتججوھري،تحریٍفمنخالیةموحدةمالیةقوائمإلعدادضروریةتراھاالتيالداخلیةالرقابةأنظمةعنمسؤولةاإلدارةأن
.خطأأوغش

االستمراریةلمبدأوفقاالعملفياالستمرارعلىالمجموعةمقدرةتقویمعنمسؤولةاإلدارةفإنالموحدة،المالیةالقوائمإعدادعند
تصفیةاإلدارةتعتزملممااالستمراریةمبدأواستخداماالستمراریةبمبدأالعالقةذاتاألمورعنمالئم،ھوحسبماواإلفصاح،
.ذلكبخالفحقیقيبدیلوجودعدمأوعملیاتھا،إیقافأوالمجموعة

.المجموعةفيالمالیةالتقاریرإعدادعملیةعلىاإلشرافعنمسؤولونبالحوكمةالمكلفینإن

الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولالحساباتمراجعيمسؤولیات

الغشعنناتججوھري،تحریٍفمنخالیةككلالموحدةالمالیةالقوائمكانتإذافیمامعقولتأكیدعلىالحصولفيأھدافناتتمثل
یضمناللكنھالتأكید،منعاٍلمستوىھوالمعقولالتأكیدإن. رأینایتضمنالذيالحساباتمراجعيتقریروإصدارالخطأ،أو
تحریفعندائماًستكشفالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمعتمدةللمراجعةالدولیةللمعاییروفقابھاالقیامتمالتيالمراجعةبأن

معقولبشكلیتوقعكانإذامجموعھا،فيأوبمفردھاجوھریة،وتُعَدالخطأأوالغشعنالتحریفاتتنشأ. وجودهعندجوھري
.الموحدةالمالیةالقوائمھذهعلىبناًءالمستخدمونیتخذھاالتياالقتصادیةالقراراتعلىستؤثربأنھا
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سعودیة) (تتمة)  مساھمة (شركة

(تتمة)  الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول تقریر

(تتمة) الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولالحساباتمراجعيمسؤولیات

علىونحافظالمھنيالحكمنمارسفإنناالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمعتمدةللمراجعةالدولیةللمعاییروفقاالمراجعةمنوكجزء
:بـقمناكما. المراجعةخاللالمھنيالشكنزعة

وتصمیمالخطأ،أوالغشعنناتجھكانتسواءالموحدة،المالیةالقوائمفيالجوھریةالتحریفاتوجودمخاطروتقویمتحدید·
. رأیناإلبداءأساًساتكونألنومالئمةكافیةمراجعةأدلةعلىوالحصولالمخاطر،تلكلمواجھةالمراجعةإجراءاتوتنفیذ
علىینطويقدالغشألنالخطأ،عنالناتجالخطرمنأعلىالغشعنناتججوھريتحریفأياكتشافعدمخطریعد

.الداخلیةالرقابةإلجراءاتتجاوزأومضللةإفاداتأومتعمدحذفأوتزویرأوتواطؤ

للظروف،وفقامالئمةمراجعةإجراءاتتصمیمأجلمنبالمراجعة،الصلةذاتالداخلیةالرقابةألنظمةفھمعلىالحصول·
. بالمجموعةالداخلیةالرقابةأنظمةفاعلیةحولرأيإبداءبغرضولیس

المحاسبیة  · التقدیرات معقولیة ومدى المستخدمة، المحاسبیة السیاسات مالئمة مدى قامتواإلفصاحاتتقویم التي العالقة ذات
اإلدارة. بھا

ھناكاستنتاج· كان إذا فیما علیھا، الحصول تم التي المراجعة أدلة إلى واستناداً االستمراریة، لمبدأ اإلدارة استخدام مالئمة مدى
لمبدأ وفقا العمل في االستمرار على المجموعة مقدرة حول كبیراً شكاً تثیر قد ظروف أو بأحداث یتعلق جوھري تأكد عدم

وج استنتجنا ما إلىاالستمراریة. وإذا تقریرنا في االنتباه لفت علینا یتعین جوھري، تأكد عدم العالقةاإلفصاحاتود ذات
تلك كانت وإذا الموحدة، المالیة القوائم في أدلةاإلفصاحاتالواردة إلى استنتاجاتنا رأینا. تستند بتعدیل نقوم كافیة، غیر

ذلك، تقریرنا. ومع تاریخ حتى علیھا الحصول تم التي توقفالمراجعة إلى تؤدي قد المستقبلیة الظروف أو األحداث فإن
االستمراریة. لمبدأ وفقاً العمل في االستمرار عن المجموعة

ذلكتقویم· في بما الموحدة، المالیة القوائم ومحتوى وھیكل العام الموحدةالمالیةالقوائمكانتإذاوفیمااإلفصاحات،العرض
.عادالعرضاًتحققبطریقةقةالعالذاتواألحداثالمعامالتتظھر

المجموعة،ضمنالتجاریةاألنشطةأوللمنشآتالمالیةبالمعلوماتیتعلقفیماومالئمةكافیةمراجعةأدلةعلىالحصول·
ونظل. للمجموعةالمراجعةعملیةوأداءواإلشرافالتوجیھعنمسؤولونونحن. الموحدةالمالیةالقوائمحولرأيإلبداء

.المراجعةفيرأیناعنالوحیدینالمسؤولون

بماللمراجعة،الھامةوالنتائجللمراجعةالمخططوالتوقیتالنطاقبشأن–أخرىأموربینمن–بالحوكمةالمكلفینبإبالغنقوم
.مراجعتناخاللاكتشافھاتمالداخلیةالرقابةأنظمةفيھامةقصورأوجھأيذلكفي

العالقاتبكافةوإبالغھمباالستقاللیة،الصلةذاتاألخالقیةبالمتطلباتالتزمنابأننایفیدببیانبالحوكمةالمكلفینبتزویدنقومكما
.ذلكتطلبإذاالعالقة،ذاتااللتزامضوابطوتقدیماستقاللیتنا،علىمعقولبشكلتؤثربأنھایعتقدقدالتياألخرىواألمور
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 
 

 
6 

  عام - 1
 

  التأسيس والعمل  )أ
 

تأسست شركة الراجحي المصرفية لالستثمار، شركة مساهمة سعودية، ("المصرف")، وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي رقم 
ـ (الموافـق 1407ذو القعدة  3بتاريخ  59م/ ) 245) من قـرار مجلس الـوزراء رقــم (6في الفقــرة () ووفقــاً لما ورد 1987يونيو  29ه

  ).1987يونيو  23هـ (الموافق 1407شوال  26بتاريخ 
 

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

  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  حي المروج –طريق الملك فهد  8467
  1رقم  وحدة

  2743-12263الرياض 
  المملكة العربية السعودية

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

واالستثمارية، داخل المملكة  مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله. يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية
فرعا) بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكة، وبلغ عدد الموظفين  572:  2019فرعاً ( 591وخارجها، من خالل شبكة فروع عددها 

 موظفا).  كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة (يشار إليها فيما بعد مع المصرف 13,439:  2019موظفا ( 13,716
  (ب)) : 3مجتمعين "بالمجموعة") والذي يملك جميع أو غالبية الحصص فيها كما هو موضح أدناه (انظر أيضا اإليضاح 

 

  اسم الشركة التابعة
  نسبة الملكية ٪

  
 

2020  2019   
    

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة   %100  %100  السعودية –شركة الراجحي للتطوير 
السعودية لدعم برامج التمويل العقاري العربية 

للمصرف من خالل نقل واالحتفاظ بسندات ملكية 
العقارات تحت اسمها نيابة عن المصرف، 
وتحصيل إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع 
من قبل المصرف، وتقديم خدمات االستشارات 
العقارية والهندسية، وتقديم خدمة توثيق وتسجيل 

  راف على تقييم العقارات.العقارات، واإلش
مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات   %100  %100  ماليزيا –شركة الراجحي المحدودة 

، منشأ ويعمل في 2013المالية اإلسالمية لعام 
  ماليزيا.
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

7 

  عام (تتمة) - 1

  التأسيس والعمل (تتمة)    )أ
 

  نسبة الملكية ٪  اسم الشركة التابعة
 2020 2019   

شركة مساهمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية   %100  %100  السعودية –شركة الراجحي المالية 
لتعمل كوكيل رئيسي و/ أو لتقديم خدمات  السعودية

الوساطة المالية، والتغطية واإلدارة واالستشارات 
  والترتيبات والحفظ.

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

 فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم  %100  %100  األردن –بنك الراجحي 
جميع الخدمات المالية والمصرفية واالستثمارية 
واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية وبموجب القانون 

  المصرفي المعمول به.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة   %99  %99  السعودية –شركة وكالة تكافل الراجحي 
لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة وساطة العربية السعودية 

التأمين وفقا التفاق الوكالة مع شركة الراجحي 
  للتأمين التعاوني.

شركة ذات مسؤولية محدودة  مسجلة في المملكة   %100  %100  السعودية –شركة الراجحي للخدمات اإلدارية 
 العربية السعودية لتقديم خدمات التوظيف.

شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية   %100  %100  السعودية –شركة إمكان للتمويل 
م التمويل االستهالكي يالسعودية لتعمل على تقد

المصغر، والتأجير التمويلي وتمويل المشاريع 
 الصغيرة والمتوسطة.

ي المملكة  العربية شركة  مساهمة مقفلة  مسجلة  ف  -  %100  السعودية –شركة  توثيق  
تسجيل عقود التأجير التمويلي، بم  والسعودية  تق

  لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء التقاضي.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان   -  %100  الراجحي لألسواق المالية المحدودة 
بهدف إدارة المعامالت المتعلقة بالخزينة نيابة عن 

  المصرف.
 

كلي أو شبه كلي من قبل المصرف، فإن الحصص غير المسيطرة تعتبر غير جوهرية بما أن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل 
  وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها.  تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله.

 

  الهيئة الشرعية  )ب
 

هيئة شرعية، لضمان خضوع أعمال التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية، قام المصرف منذ نشأته بتأسيس 
  المصرف لموافقتها ورقابتها. نظرت الهيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات الالزمة بشأنها.
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

8 

  أسس اإلعداد  - 2
 

  بيان االلتزام  )أ
 

  تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
األخرى الصادرة عن الهيئة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات   -

  السعودية للمحاسبين القانونيين، و
  تماشياً مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف.  -
 
  أسس القياس واإلعداد  )ب

 
ة باستثناء المشتقات واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخي

  الدخل واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
 

شهرا  12بشأن االسترداد أو التسوية خالل تعرض المجموعة قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً لترتيب السيولة.  وتم عرض تحليال 
شهرا من تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة (غير متداول) في االيضاح  12من تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة (متداول) وأكثر من 

27-2.  
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج
 

العملة الوظيفية لعمليات المصرف ويتم تقريبها ألقرب ألف لایر سعودي، باستثناء تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو 
  ما يذكر خالف ذلك.

 
  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  )د

 
والمعايير واإلصدارات يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على 
يتم مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة.  كما يتطلب من اإلدارة أن تمارس حكمها أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.  

تقييم مثل هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام باستمرار وذلك على أساس الخبرة السابقة وبعض العوامل األخرى التي تتضمن 
الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل هذه الظروف.  يتم إثبات التعديالت على 

ة خالل الفترة التي يعدل فيها التقدير وذلك عندما يؤثر التعديل فقط على تلك الفترة، أو خالل فترة التعديل أو الفترات التقديرات المحاسبي
  المستقبلية إذ كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية أو المستقبلية.

 
د من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية لعدم التأك

والتي لديها مخاطر هامة قد تؤدي إلى حدوث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.  
الية الموحدة.  قد تتغير الظروف واالفتراضات تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم الم

القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة.  وتنعكس هذه التغيرات في 
  ت أو مارست فيها األحكام:االفتراضات عند حدوثها.  وفيما يلي األمور الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضا
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9 

  أسس اإلعداد (تتمة)  -2
 

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)  د) 
 

  خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ) 1
 

لجميع فئات الموجودات المالية إبداء حكماً،   9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
وباألخص، تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة 

يها قد تؤدي إلى مستويات الجوهرية في مخاطر االئتمان.  وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل وأن التغيرات التي تطرأ عل
  مختلفة من المخصصات.

تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة مخرجات نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيار 
التي تعتبر أحكاًما وتقديرات المدخالت المتغيرة واعتمادها على بعضها البعض. تتضمن عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  محاسبيه ما يلي:
 نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للدرجات الفردية  
  المعايير التي وضعتها المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية ولذا يجب قياس المخصصات

  الخاصة بالموجودات المالية على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتقييم النوعي
 تقسيم الموجودات المالية عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي  
 تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت  
 يد الروابط بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدوث التعثر في السداد تحد

  وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد
 االت لها الستخراج المدخالت االقتصادية في نماذج اختيار تصورات االقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية واألوزان المرجحة باالحتم

  الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية ) 2
 

  تقوم المجموعة بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة. 
 

ما أو الذي يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المتعاملين في  إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل
  السوق بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما:

 في سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  
 ثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.في ظل عدم توفر سوق رئيسي، في السوق األك  
 

  إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن يكون متاح التعامل فيه للمجموعة.
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المتعاملين بالسوق عند تسعير األصل أو االلتزام، 
  ن في السوق يصب في مصالحهم االقتصادية.وبافتراض أن تصرف المتعاملي

 
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من استخدام 

استخدام الموجودات الموجودات من خالل أقصى وأفضل استخدام لها، أو عن طريق بيعها إلى متعاملين آخرين في السوق يقومون ب
  بأقصى وأفضل استخدام لها.

 
م تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، من خالل زيادة استخدا

  المدخالت ذات العالقة القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية حسب التسلسل الهرمي للقيمة 
  العادلة، المشار إليه أدناه، وذلك على أساس أدنى مستوى مدخالت والذي يكون جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل:
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  أسس اإلعداد (تتمة)  -2

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)  )د
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة) ) 2

  األسعار المتداولة (غير المعدّلة) في األسواق المالية النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. - 1المستوى  - 
 
الذي يتم رصده إما مباشرة (مثل األسعار) أو غير مباشرة (مشتقة  1المدرجة في المستوى مدخالت بخالف األسعار  - 2المستوى  - 

من األسعار).  وتشمل هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار المعلنة 
أو أساليب التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت  ألدوات مماثلة أو مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل من نشطة؛

  الجوهرية بشكل مباشر أو غير مباشر قابلة للمالحظة من بيانات السوق.
 

  أساليب التقييم حيث أن أدنى مستوى لها من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة تكون غير قابلة للمالحظة. - 3المستوى   - 
 

  الشركات المستثمر فيها تحديد السيطرة على ) 3
 

تخضع مؤشرات السيطرة ألحكام اإلدارة والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري في حالة وجود حصص للمصرف في الصناديق 
  االستثمارية.

 
  الصناديق االستثمارية

على تلك الصناديق في معظم تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثمارية.  إن تحديد مدى سيطرة المجموعة 
األوقات يتطلب التركيز على تقييم المنافع االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق (تشمل أية أرباح مسجلة وأتعاب اإلدارة 

ن في المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، فقد استنتجت المجموعة أنها تقوم بدور وكيل للمستثمري
  كافة الحاالت، وعليه، فإنها لم تقم بتوحيد تلك الصناديق في قوائمها المالية.

 
  مخصصات المطلوبات واألعباء ) 4

 
 تتلقى المجموعة مطالبات قانونية في سياق األعمال االعتيادية.  تقوم اإلدارة بإبداء أحكاماً بشأن احتمالية تحقق أي مطالبات من خالل

انتهاء المطالبات القانونية والمبلغ المراد دفعه غير مؤكد. ويعتمد توقيت وتكاليف المطالبات على  تجنيب مخصصات.  إن تاريخ
  اإلجراءات النظامية المتبعة.

 
  مبدأ االستمرارية المحاسبي ) 5

 
لى االستمرار في العمل تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ االستمرارية.  وقد قامت إدارة المجموعة بتقييم مقدرة المجموعة ع 

علم وفقاً لمبدأ االستمرارية، وإنها مقتنعة بأنه يوجد لدى المجموعة الموارد الكافية لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور. كما أنه ال 
مبدأ االستمرارية لدى اإلدارة بأية حاالت عدم تأكد هامة قد تثير شكوكاً هامة حول قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً ل

  المحاسبي.
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  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   - 3
 

  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه: 
 
  التغير في السياسات المحاسبية  )أ

تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية  تتمشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع
واحالل ، باستثناء األثر الناتج عن السياسات المحاسبية للمنح الحكومية واألدوات المالية المشتقة 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  المذكورة أدناه.سعر الربح المرجعي 
 

  المنح الحكومية
الحكومية المتعلقة بالدخل في حالة وجود تأكيد معقول باستالمها والتزام المصرف بالشروط المرتبطة يقوم المصرف بإثبات المنح 

بالمنحة. تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم 
ً للمعيار الدولي للتقرير المالي اثبات الوديعة بأقل من المعدالت السائدة في  األدوات المالية. تقاس المنفعة  – 9السوق وقياسها وفقا

ً للمعيار الدولي  بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقا
. يتم اثبات المنحة الحكومية في 20اسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ، والمتحصالت المستلمة. يتم المح9للتقرير المالي 

قائمة الدخل وفق أسس منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فيها المصرف بإثبات التكاليف ذات العالقة التي سيتم التعويض عنها. ال يتم 
ائي. وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، يقوم إثبات دخل المنحة إال عندما يكون المصرف هو المستفيد النه

  المصرف فقط بتسجيل المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.
 

  األدوات المالية المشتقة
هذه األدوات صرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت. يتم في األصل إثبات التشتمل األدوات المالية المشتقة على عقود  

لعادلة المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات. يتم إدراج هذه األدوات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة ا
السوق، وطرق  إيجابية وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة في

  التدفقات النقدية المخصومة وطرق التسعير حسبما هو مالئم.
 

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

  أ) مقايضات أسعار العموالت
. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى

  األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ.
 

  ب) عقود الصرف األجنبي اآلجلة
المستقبل. إن العقود اآلجلة هي عقود يتم العقود اآلجلة عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة محددة بسعر وتاريخ محددين في 

ً للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في  تصميمها خصيصا
  األسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.

 
  تاجرةالمشتقات المقتناة ألغراض الم

تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة  بالمصرف بالمبيعات وأخذ المراكز. تتعلق أنشطة المبيعات بطرح المنتجات 
للعمالء والبنوك لتمكينهم، من بين أمور أخرى، من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز 

  مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات.بإدارة 
 
إن أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة يتم إدراجها مباشرة في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة،  

ف العمالت لعقود الصرف األجنبي اآلجلة وضمن اإليرادات األخرى لعقود مقايضة أسعار ويتم اإلفصاح عنها ضمن دخل صر
  العموالت.
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  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -3
  

 (تتمة) التغير في السياسات المحاسبية  )أ
  

  المرجعي) الربحبين البنوك (إحالل سعر  الربحالتحول من سعر 
 

الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة  االرباحيتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار 
  بين البنوك بشكل أكثر سالسة. الربحالدولية بتعديل إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر 

 
 39"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي:  9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي:  -) 1المرحلة (

:  "األدوات المالية: اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة 7"األدوات المالية": اإلثبات والقياس، و المعيار الدولي للتقرير المالي 
، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة التحوط، إعفاًء من اآلثار 2019ية المخاطر. تقدم التعديالت النهائية، الصادرة في سبتمبر تغط

، وتعتبر إلزامية بالنسبة 2020يناير  1بين البنوك. تسري التعديالت اعتباًرا من  الربحالمحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إحالل سعر 
بين البنوك. قام المصرف بتطبيق هذه التعديالت، إلى جانب إعفاء التحوط  الربحلتحوط التي تأثرت مباشرةً بإحالل سعر لكافة أدوات ا

  بالنسبة لتحوطات ما قبل اإلحالل.
 

مرحلة الثانية المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديالت ال االرباحتتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار  -) 2المرحلة (
أو بعد ذلك التاريخ ويسمح بالتطبيق المبكر لها. وقد تم اآلن االنتهاء من تعديالت  2021يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في 

البنوك  بين الربحالمرحلة الثانية، وسيقوم المصرف بإكمال تقييمه لآلثار المحاسبية للسيناريو الذي يتوقع مواجهته عند التحول من سعر 
إلى األسعار الخالية من المخاطر من أجل اإلسراع في تنفيذ برامجه لتطبيق المتطلبات الجديدة. تقدم تعديالت المرحلة الثانية جوانب 
جديدة من األحكام، ويتعين على المصرف التأكد من تطبيق السياسات المحاسبية واجراءات الحوكمة المناسبة. وبالنسبة لإلفصاحات 

، سيتعين على المصرف تقييم وتطبيق التحديثات المطلوبة في أنظمة وإجراءات التقرير المالي لجمع المعلومات المطلوبة اإلضافية
  وتقديمها.

 
تعمل اإلدارة حاليًا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالمصرف وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية  

  لدعم التحول بصورة منظمة. يتسم المشروع باألهمية من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية.
 

بين البنوك الخاضعة لإلحالل والتي لم تتحول بعد إلى أسعار  الربحالمصرف في نهاية السنة ألسعار يوضح الجدول أدناه تعرض 
  بين البنوك التي ستنتهي قبل أن يكون التحول مطلوبًا.   الربحالخالية من المخاطر. يستبعد الجدول حاالت التعرض ألسعار  الربح

  
  بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31 
ة الدفترية للموجودات القيم

  المالية غير المشتقة
القيمة الدفترية للمطلوبات 

 المالية غير المشتقة
  القيمة االسمية للمشتقات

 
وفقًا لسايبور بالريال  

  11,009  -  47,000   السعودي (شهر واحد)
وفقًا لسايبور بالريال 

  76,131  -  25,025,000  أشهر) 3السعودي (
وفقًا لسايبور بالريال 

  1,528,100  -  25,610,000  أشهر) 6السعودي (
وفقًا لسايبور بالريال 

  -  -  500,000  شهًرا) 12السعودي (
وفقًا لليبور بالدوالر 

  23,019  -  24,000  األمريكي (شهر واحد)
وفقًا لليبور بالدوالر 

  563,250  -  3,246,250  أشهر) 3األمريكي (
وفقًا لليبور بالدوالر 

 6,926,443  -  7,160,000  أشهر) 6األمريكي (
وفقًا لليبور بالدوالر 

 -  -  -  شهًرا) 12األمريكي (
 9,127,752  61,612,250 اإلجمالي
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  ب) أسس التوحيد
بعة لنفس السنة المالية للمصرف، للشركات التاتشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للمجموعة.  يتم إعداد القوائم المالية 

  باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
 

إن الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها عندما 
ستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من تكون عرضة أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة الم

بدء  خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. يتم تضمين القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ
  السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة.

 
م سياسات محاسبية موحدة وأساليب التقييم للمعامالت المماثلة وغيرها من األحداث في ظروف أعدت القوائم المالية الموحدة باستخدا

  مماثلة.  وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يتوفر لدى المجموعة ما يلي:

  تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي
  المستثمر فيها)،

 التعرض لعوائد متغيرة أو الحصول على حقوق منها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و  
 .القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها  

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

  يأخذ المصرف بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 

 خرين في الشركة المستثمر فيها.أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآل  
 .الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى  
 .حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمصرف الممنوحة له من أدوات حقوق الملكية مثل األسهم  

الحقائق والظروف تشير إلى تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت 
أن هناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.  يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة 
المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن 
السيطرة على الشركة التابعة.  ويتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.  وإذا فقد 

  المصرف السيطرة على الشركة التابعة فإنه:

 يقوم بالتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة  
 تراكمة المسجلة في حقوق المساهمينيقوم بالتوقف عن إثبات فروق التحويل الم  
 يقوم بإثبات القيمة العادلة للمبلغ المستلم  
 يقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به  
 يقوم بإثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر  
 في الدخل الشامل اآلخر إلى ً األرباح أو الخسائر أو األرباح  يقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا

  المبقاة، حسب ما هو مالئم، والذي يكون مطلوباً إذا قام المصرف باالستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
 

اد يتم استبعاد األرصدة والمعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة واإليرادات والمصاريف الناتجة عن هذه المعامالت عند إعد
    القوائم المالية الموحدة.
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  االستثمار في شركة زميلة  ج )

 
الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة تأثيراً هاماً (وليس سيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية وال تعتبر شركة تابعة أو 

  ترتيباً مشتركاً.
تقيد االستثمارات في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدا التغيرات لما بعد الشراء في حصة المجموعة في  

صافي موجودات الشركة الزميلة، ناقصاً أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية.  يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر 
لة لما بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة، بينما تدرج حصتها في التغيرات في الدخل الشامل اآلخر لما بعد الشراء في الشركات الزمي

  االحتياطيات. تعدل التغيرات التراكمية لما بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية لالستثمار.
ثمار في شركة زميلة من خالل قائمة الدخل الموحدة بحيث تبقى يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً بشأن االست 

القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي بالقيمة المحتسبة على أساس طريقة حقوق الملكية (قبل مخصص االنخفاض في 
الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة  القيمة) أو بالقيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل.  وعند التوقف عن االثبات، يتم إثبات

  لة للعوض المستلم في قائمة الدخل الموحدة.دالزميلة والقيمة العا
يتم حذف المكاسب غير المحققة عن المعامالت بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها.  كما يتم حذف الخسائر غير المحققة، 

على االنخفاض في قيمة األصل المحول.  تعد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة.  ما لم تقدم المعاملة دليالً 
  وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت كي تتمشى السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

 
  األدوات المالية  د) 

 
  تصنيف الموجودات المالية ) 1

المبدئي، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة عند اإلثبات 
العادلة من خالل قائمة الدخل. ويتوقف هذا التصنيف عموًما على نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة األصل المالي وتدفقاته 

  النقدية التعاقدية.
 

  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
ل يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كال من الشرطيين التاليين وال يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خال

  قائمة الدخل:
 
 ن أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات م

  و
  ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ األصلي والعمولة

  على المبلغ األصلي القائم.

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كال من الشرطين التاليين وال يتم تصنيفها  أدوات الّدينيتم قياس 

  كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
 
 لتعاقدية وبيع الموجودات يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية ا

  المالية؛ و
  ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ األصلي والعمولة على

  المبلغ األصلي القائم.
 

بها لغرض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار،  عند اإلثبات المبدئي الستثمارات األسهم والتي ال يتم االحتفاظ أدوات حقوق الملكية:
بشكل غير قابل لإللغاء، عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر.  ويتم هذا االختيار على أساس كل أداة 

    على حدة (أي كل سهم على حدة).
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  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  . 3
 

  (تتمة)األدوات المالية   د) 
 

  تصنيف الموجودات المالية (تتمة)  ) 1
 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 
لإللغاء، الموجودات المالية التي تفي باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يجوز للمجموعة بأن تخصص، بشكل غير قابل 

إذا  بالمتطلبات ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل،
  كان القيام بذلك سيقلل أو يخفض من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ.

 
دارة الموجودات إللها عماوذج أنم، إال في فترة ما بعد قيام المجموعة بتغير ئيدلمبالحقاً إلثباتها المالية ودات اجولمف اتصنيدة عام إال يت

  لمالية.ا
 

  تقييم نموذج األعمال 
تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله على مستوى محفظة األعمال ألن هذه 

 وتشتمل المعلومات التي يتم أخذها في االعتبار على:وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. طريقة تمثل بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال ال
  
 تركز  السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات.  وباألخص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة

ظ على معدل ربح معين، ومطابقة فترة استحقاق الموجودات المالية مع فترة استحقاق المطلوبات افات، والحعلى تحقيق اإليراد
  المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛

 الكيفية التي يتم فيها تقييم أداء المحفظة وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى إدارة المصرف؛  
  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك) وكيفية إدارة

  تلك المخاطر؛
  على سبيل المثال ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات  –الكيفية التي يتم فيها تعويض مدراء الشركة

  أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و المدارة
  معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، باإلضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبيعات

دها عن باقي األنشطة، المستقبلية. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها في االعتبار بمفر
بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المصرف ألهداف إدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق 

  التدفقات النقدية.
 

أو "حالة ضغط".  يستند تقييم نموذج األعمال إلى التصورات المتوقعة بشكل معقول دون األخذ في االعتبار تصورات "أسواء حالة " 
وإذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد اإلثبات المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن المجموعة ال تقوم بتغيير 
تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك، ولكنها تقوم بتضمين مثل تلك المعلومات عند تقييم 

  وجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً فصاعداً.الم
 

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

  التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.
 

  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
اإلثبات المبدئي.  وتمثل "العمولة" العوض لقاء ألغراض هذا التقييم، يُعتبر "المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية عند 

القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم وذلك خالل فترة معينة 
  افة لهامش الربح.وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (على سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، باإلض

 
رف عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم، يأخذ المص

عاقدية قد تغير في االعتبار الشروط التعاقدية لألدوات المالية.  ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تشتمل على شروط ت
 ر ما يلي:توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفائها لهذا الشرط.  وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبا
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  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -3
 

  األدوات المالية (تتمة)  د) 
 

  تصنيف الموجودات المالية (تتمة)  ) 1
 

  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة (تتمة)
 األحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛  
 خصائص الرفع المالي؛  
 الدفع المسبق وشروط التمديد؛  
  النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون الشروط التي تحد من مطالبات المجموعة في التدفقات

  حق الرجوع)؛ و 
  على سبيل المثال: إعادة تحديد معدالت الربح. –الخصائص التي تسهم في تعديل العوض لقاء القيمة الزمنية للنقود  
 

  إعادة التصنيف 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وبالقيمة العادلة خالل الدخل تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين مدرجة 

لمالية بحيث لم الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة، وذلك فقط إذا حدث تغير، في ظل ظروف نادرة، لهدف نموذج أعمالها للموجودات ا
  نموذج أعمالها السابق.يعد ينطبق تقييم 

 
ً ألحكام  ،واالستصناع تاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحةبعوائد، والتي تشتمل على الميقدم المصرف لعمالئه منتجات مصرفية  طبقا

  الشريعة اإلسالمية.
 

  تصنف المجموعة عمليات التمويل واالستثمار على النحو التالي: 
 

اسعة النطاق، وهي، المتاجرة ويمثل القروض الممنوحة للعمالء.  وتتكون عمليات التمويل هذه بشكل أساسي من أربع فئات و التمويل:
  ن.  تصنف المجموعة عمليات التمويل هذه بالتكلفة المطفأة.  الئتمات ااقاطب، وبحةرالموالبيع بالتقسيط، وا

 
وتتكون من إيداعات لدى المؤسسات المالية.  ويصنف المصرف تلك المطلوبات  المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى:

سسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة ألنه يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل من البنوك والمؤ
  فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم".

 
داعات لدى البنك المركزي السعودي.  ويصنف تتكون هذه االستثمارات من إي االستثمارات (المرابحة لدى البنك المركزي السعودي): 

 المصرف تلك االستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط
  دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم".

 
ذه االستثمارات من االستثمار في صكوك مختلفة.  وتصنف المجموعة تلك االستثمارات بالتكلفة تتكون ه االستثمارات (الصكوك): 

المطفأة باستثناء الصكوك التي ال تجتاز اختبار "تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم" ألنه يتم 
  تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 
وتمثل استثمارات أسهم استراتيجية ال يتوقع المصرف بيعها، واختارت المجموعة، بشكل غير قابل لإللغاء  ستثمارات في األسهم:اال

  في تاريخ اإلثبات المبدئي عرض تغيرات القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر.
 

.  وتصنف المجموعة تلك االستثمارات ةصناديق استثمارية مختلفمارات في وتتكون من االستث االستثمارات (الصناديق االستثمارية): 
  ".بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنها ال تجتاز اختبار " تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم

 
  تصنيف المطلوبات المالية  )2

  الضمانات المالية وارتباطات التمويل، كمقاسة بالتكلفة المطفأة.تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، بخالف 
 

  يتم إثبات جميع المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة.
  سها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.يتم الحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن مطلوباً قيا 
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  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -3
 

  األدوات المالية (تتمة)  د) 
 
  )   التوقف عن االثبات3
 

  الموجودات المالية
بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة 

أو عند تحويل حقوق استالم التدفقات النقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية 
لمالي وال باالحتفاظ بالسيطرة األصل، أو إذا لم تقم المجموعة بتحويل وال بإبقاء جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل ا

  على األصل المالي.
 

وعند التوقف عن إثبات أصل مالي ما، (أداة دين)، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم 
من أي التزام جديد تم التعهد به) و  التوقف عن إثباته) و (أ) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً 

  (ب) أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر، يجب أن يتم إثباته في الربح أو الخسارة.
 

الي مع احتفاظ م المجموعة فيها باإلبقاء على أو تحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المووفي العمليات التي ال تق
المجموعة بالسيطرة على األصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده بقدر 

  تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
 

حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل إن أية مكاسب / خسائر تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات في 
الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إثباتها في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات.  إن أي حصة في الموجودات المالية 

  زام مستقل.المحولة المؤهلة للتوقف عن إثباتها والتي أنشأها أو أبقى عليها المصرف يتم إثباتها كأصل أو الت
 

  المطلوبات المالية
  تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء مدتها.

 
  )  تعديالت الموجودات المالية والمطلوبات المالية 4

 
  الموجودات المالية

بتقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية.  في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة 
ذه وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية.  وفي ه

  أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.الحالة، يتم التوقف عن إثبات األصل المالي األصلي واثبات 
 

وإذا لم تختلف التدفقات النقدية من األصل المالي المسجل بالتكلفة المطفأة بشكل جوهري، فإن التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن إثبات 
المبلغ الناتج عن تعديل  األصل المالي.  وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب اجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وإثبات

إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب 
تم صعوبات مالية يواجهها المتمول، يتم عرض المكاسب أو الخسائر سوياً مع خسائر االنخفاض في القيمة.   وفي حاالت أخرى، ي

  عرضها كدخل عمولة.
 

  المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المعدلة 

ة العادلة. ويتم إثبات الفرق بين بشكل جوهري. وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة، بناًء على الشروط المعدلة، بالقيم
  القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استيفاؤها والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.
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  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -3
 

  األدوات المالية (تتمة)  د) 
 
  )  االنخفاض في القيمة  5
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يحدد مخصص الخسارة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر عن السداد على مدى اإلثني عشر شهر القادمة، 

ا كموجودات مالية ما لم تكون مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري منذ نشأتها.  وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشروط تعريفه
مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، عندئذ يتم تحديد المخصص على أساس التغير في خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى عمر األصل.  وتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض موجودات مالية ذات مستوى 

خفض منذ االثبات األولي لها.  تسجل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض بالقيمة ائتماني من
 العادلة بتاريخ االثبات األصلي، ويتم إثبات دخل العمولة الحقاً على أساس معدل العمولة الفعلي المعدل بالمخاطر.  ويتم فقط إثبات أو

  المتوقعة بقدر وجود تغير الحق في خسائر االئتمان المتوقعة. عكس خسائر االئتمان
 

 تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل
  قائمة الدخل:

 
 ،الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين  
  اإليجار،مدينو عقود  
 عقود الضمان المالي الصادرة، و  
 .ارتباطات التمويل الصادرة  

 
  ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بشأن استثمارات األسهم.

 
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء البنود التالية، والتي يتم 

  شهًرا: 12على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى قياسها 
 
 سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و  
 .األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها  
 

ت الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها تعتبر المجموعة بأن سندا
  ".درجة االستثمارعالمياً بـ "

 
شهر جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي  12تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

  شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. 12ن تحدث خالل يمكن أ
 

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة
  تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديراً احتماله مرجح لخسائر االئتمان،  ويتم قياسها على النحو التالي:

 
 :بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين  الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية

  التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بتاريخ العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها).
 الحالية الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة  ض بتاريخ إعداد القوائم المالية:الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخف

  للتدفقات النقدية المستقبلية.
 :بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب االرتباط   ارتباطات التمويل غير المسحوب

  والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.
 :لعقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.الدفعات المتوقع دفعها لحامل ا عقود الضمان المالي  

    



410

  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

19 

  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -3
 

  األدوات المالية (تتمة)  د) 
 

  االنخفاض في القيمة (تتمة)  )5
 

  الموجودات المالية المعدلة
الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات في حالة إعادة  التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو تبديل 

وقعة مالية يواجهها المتمول، يتم إجراء تقييم للتأكد  فيما إذا يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسائر االئتمان  المت
  على النحو التالي:

 
  الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل

  المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.
  إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد تدفقات نقدية

ة من األصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن إثباته.  ويدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي نهائي
الذي يتم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي 

  لي.على األصل المالي الحا

  الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض 
  

مالية، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتأكد مما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى  وائمبتاريخ إعداد كل ق
حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية  ائتماني منخفض.  ويعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع

  المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
 

  البيانات القابلة للمالحظة التالية: هي ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض
 
  أو الُمصدر؛ المتمولصعوبات مالية كبيرة يواجهها  
 داد أو تجاوز موعد االستحقاق؛خرق العقد مثل التعثر في الس  
 إعادة جدولة التمويل أو السلفة من قبل المجموعة وفق شروط غير مالئمة للمجموعة؛  
  في االفالس أوإعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو المتمولةاحتمال دخول الجهة  
 .اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية  
 

بشأنه بسبب تدهور وضع المتمول يعتبر عادة ذي مستوى ائتماني منخفض، ما لم يكن هناك دليالً على  إن التمويل الذي يعاد التفاوض
أن خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه يوجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القيمة.  وتعتبر 

  يوماً فأكثر عمليات تمويل منخفضة القيمة. 90داد لمدة عمليات التمويل المقدمة لألفراد المتأخرة في الس
 

المجموعة تأخذ بعين االعتبار  دية ذي مستوي ائتماني منخفض، فإنيم للتأكد فيما إذا كان االستثمار في الديون السيايعند إجراء تق
  العوامل التالية:

 
 .تقييم السوق للجدارة االئتمانية الظاهرة في عوائد السندات  
 كاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.تقييم و  
 بخصوص إصدار الدين الجديد. لبلد على الوصول إلى أسواق المالمقدرة ا  
  لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعاً أو كرهاً. المديونية، مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط المديونيةاحتمال جدولة  
 لذلك البلد وكذلك النية التي تعكسها البيانات العامة للحكومات والوكاالت تمولمآليات الدعم الدولية الموضوعة لتأمين الدعم ك ،

الستخدام تلك اآلليات.  ويشمل ذلك تقييم عمق هذه اآلليات (بصرف النظر عن القصد السياسي) وفيما إذا كانت هناك قدرة على 
  الوفاء بالشروط المطلوبة.
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  (تتمة)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -3
 

  األدوات المالية (تتمة)  د) 
 

  االنخفاض في القيمة (تتمة) ) 5
 

  عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
  يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:

 
  جمالي القيمة الدفترية للموجوداتالمتوقعة: تظهر كخصم من إالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة.  
  عندما تشتمل األداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، وال تستطيع المجموعة تحديد خسائر االئتمان المتوقعة

بشكل مستقل من مكون االرتباط الذي تم سحبه، تقوم المجموعة بعرض مخصص مجمع لكال المكونين.  التمويللمكون ارتباط 
ويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لمكون االرتباط الذي تم سحبه.  ويتم إظهار أي فائض في مخصص 

  .حبه، كمخصصاالرتباط الذي تم س الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية لمكون
 .ارتباطات التمويل وعقود الضمان المالية: تظهر بشكل عام كمخصص  
 

  الشطب
 يتم شطب التمويل (إما جزئياً أو كلياً) عند عدم وجود توقعات حقيقية لالسترداد.  ومع ذلك، ال تزال تخضع الموجودات المالية التي يتم

داد المبالغ المستحقة.  وعندما يزيد المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسائر شطبها ألنشطة التعزيز امتثاالً إلجراءات المصرف الستر
المتراكم، يتم في البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي يطبق عندئذ مقابل إجمالي القيمة الدفترية.  وتقيد أية استردادات 

  الحقة إلى مصاريف الخسائر االئتمانية.
 

  تقييم الضمانات
مخاطر االئتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باستخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً.  تكون الضمانات على  للتقليل من

أشكال مختلفة، مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات غير 
االئتمانية مثل اتفاقيات المقاصة.  ال يتم تسجيل الضمانات اإلضافية في قائمة المركز المالي للمجموعة،  المالية األخرى والتعزيزات

ما لم يتم مصادرتها.  ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة،  ويتم تقييمها بشكل عام، 
ها بصورة دورية.  أما بعض الضمانات مثل النقدية أو األوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش، كحد أدني، عند نشأتها ويعاد تقييم

  فيتم تقويمها يومياً.
 

وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة البيانات من األسواق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات.  يتم تقييم الضمانات 
لعقارات، على أساس البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري، أو بناًء على أساس مؤشرات غير المالية، مثل ا

  أسعار السكن.
 

  الضمانات التي يتم مصادرتها 
ودات جولمال يوتحم يتتتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام األصل المصادر في عملياتها الداخلية أو بيعه. و

بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية لصلة الموجودات ذات الی فئة إخلية التي يتقرر بأنه من المفيد استخدامها للعمليات الدا
لألصل المضمون األصلي، أيهما أقل. ويتم تحويل الموجودات التي يتقرر بأنه من األفضل بيعها إلى موجودات معدة للبيع بالقيمة 

ً تكلفة البيع بالنسبة للموجودات غير المالية في تاريخ المصادرة وفقاً الع ادلة لها (إذا كانت موجودات مالية) وبالقيمة العادلة، ناقصا
  لسياسة المجموعة.

 
  )  الضمانات المالية وارتباطات التمويل6

الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق مدين "الضمانات المالية" هي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض حامل 
معين في الدفع عند موعد االستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين.   أما "ارتباطات التمويل" فهي ارتباطات مؤكدة لمنح االئتمان بموجب 

  شروط وأحكام محددة مسبقاً.
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  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -3
 

  تتمة)األدوات المالية (  د) 
 
  )   الضمانات المالية وارتباطات التمويل (تتمة)6

لة يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو االرتباطات لمنح التمويل بمعدل ربح يقل عن المعدالت السائدة في السوق مبدئياً بالقيمة العاد
حقاً قياسها بالمبلغ المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة؛ ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان أو االرتباط.  ويتم ال

  أيهما أعلى.
 

لم تصدر المجموعة أية ارتباطات تمويل يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  وبالنسبة الرتباطات التمويل األخرى، تقوم 
  المجموعة بإثبات مخصص خسارة.

 
  العمالت األجنبية     )  7

خسائر العمالت األجنبية من البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، معدلة بمعدل تمثل مكاسب أو 
  الربح الفعلي والمدفوعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية السنة.

 
  ة وغير المحققة الناتجة من صرف العمالت في قائمة الدخل الشامل الموحدة.تحمل أو تقيد المكاسب أو الخسائر المحقق

 
ة وبصفة عامة، يتم إثبات فروق العملة األجنبية الناتجة من التحويل في األرباح أو الخسائر.  ومع ذلك، يتم إثبات فروق العمالت األجنبي

  التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر.أو استثمارات أدوات حقوق الملكية التي بموجبها تم اختيار عرض 
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية للشركات التابعة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز 
  المتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل السنة. المالي الموحدة.  ويتم تحويل قوائم الدخل للشركات التابعة األجنبية على أساس

  
  تاريخ التداول  )ه
تزم يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تل 

قة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات). تتطلب العمليات االعتيادية المتعل
الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق.  ويتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

ً بتاريخ التداول الذي تصبح األخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ) مبدئيا
  المجموعة فيه طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.

  
  مقاصة األدوات المالية   )و

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم 
لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات وعندما يكون لدى المجموعة نية 

في آن واحد.  ال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير 
  ية للمجموعة.محاسبي، وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسب
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  إثبات اإليرادات  )ز

 
  يجب الوفاء بضوابط اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليرادات:

يتم إثبات الدخل من عمليات المتاجرة والمرابحة وبعض االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط وتمويل االستصناع 
 وخدمات البطاقات االئتمانية باستخدام العائد الفعلي على األرصدة القائمة.  إن العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات

مستقبلية المقدرة والمتحصالت خالل العمر المتوقع لألصل أو االلتزام المالي (أو خالل فترة أقصر عند االقتضاء) إلى القيمة النقدية ال
العتبار الدفترية لألصل أو االلتزام المالي.  عند حساب العائد الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين ا

  التعاقدية لألداة المالية ويتم استبعاد خسائر االئتمان المستقبلية.  يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديـم الخدمة.   الشروط 
مع إن أتعاب االرتباطات لمنح التمويل التي غالباً ما يتم استخدامها وغيرها من الرسوم المتعلقة باالئتمان، يتم تأجيلها (فوق حد معين) 

اشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي عن عمليات التمويل.  وعندما ال يتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى التكلفة المب
  استخدام التمويل، فإن أتعاب ارتباطات التمويل يتم إثباتها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االرتباط.

ر جزًءا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في يتم إدراج دخل األتعاب والعموالت التي تعتب
  معدل الربح الفعلي.

يتم إثبات أتعاب المحافظ واالستشارات اإلدارية األخرى وأتعاب الخدمات على مدى فترة عقود الخدمات المتعلقة بها، أي عند الوفاء  
  بااللتزام المتعلق باألداء.

ثبات األتعاب المستلمة من إدارة األصول وإدارة الثروات والتخطيط المالي وخدمات الحفظ والخدمات األخرى المماثلة التي يتم يتم إ
ثبات تقديمها على مدى فترة زمنية ممتدة، على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أي عند الوفاء بااللتزام المتعلق باألداء.  ويتم إ

ة األصول المتعلقة بصناديق االستثمار على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة.  وينطبق نفس المبدأ على إدارة الثروات أتعاب إدار
  وخدمات الحفظ التي يتم إثباتها باستمرار على مدى فترة من الزمن.

موافقة المساهمين على توزيعات األرباح.  ويتم يتم إثبات دخل توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها، ويكون ذلك عادة عند 
إظهار توزيعات األرباح كمكون من صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

  الدخل أو اإليرادات التشغيلية األخرى على أساس التصنيف المعني ألدوات حقوق الملكية.
  بح/ خسارة تحويل العمالت األجنبية عند اكتسابها / تكبدها.يتم إثبات ر

ينتج صافي دخل المتاجرة من األنشطة التجارية ويتضمن كافة األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة 
المطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض وإجمالي إيرادات أو مصاريف االستثمار ذات الصلة وتوزيعات األرباح عن الموجودات و

  المتاجرة وفروق صرف العمالت األجنبية.
 يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة 

ادلة المحققة وغير المحققة ودخل االستثمار وتوزيعات األرباح وفروق العادلة من خالل قائمة الدخل وتتضمن جميع تغيرات القيمة الع
  صرف العمالت األجنبية.

 
  تقديم الخدمات

  تقدم المجموعة العديد من الخدمات لعمالئها.  ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات األخرى.  
 

اإليرادات الناتجة من تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع وتبادل الخدمات لقد استنتج المصرف أنه يجب إثبات 
م الخدمات، أي عند الوفاء بالتزام يالتجارية وقطاع التحويالت المالية والسداد والمضاربة (أي رسوم االكتتاب واإلدارة واألداء) عند تقد

  األداء.  
 

  العقارات األخرى   )ح
 
المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باالستحواذ على بعض العقارات سداداً لعمليات التمويل المستحقة. تعتبر هذه العقارات تقوم 

ً إدراجها بصافي القيمة المتوقع تحقيقها للتمويل المستحق أو القيمة العادلة الحالية  كموجودات محتفظ بها لغرض البيع، ويتم مبدئيا
ً تكاليف البيع (إذا كانت جوهرية). ويتم إثبات إيرادات اإليجار من العقارات األخرى في قائمة للعقارات المعنية ، أيهما أقل، ناقصا
  الدخل الموحدة.
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  االستثمارات العقارية  )ط

ل األجل وغير مشغولة من قبل المجموعة.  ويتم االستثمارات العقارية هي االستثمارات المملوكة لغرض تحقيق عوائد ايجار طوي
  إدراجها بالتكلفة ويحمل االستهالك على قائمة الدخل الموحدة.

 
  تستهلك تكلفة االستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. 

 
  الممتلكات والمعدات  )ي

ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. وال يتم استهالك األراضي. تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة 
  تستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

  اإلنتاجي، أيهما أقل تحسينات األراضي المستأجرة: على مدى فترة اإليجار أو العمر
  سنة 33المباني: 

  سنوات، أيهما أقل 3تحسينات المباني المستأجرة: على مدى فترة اإليجار أو 
  سنوات 10إلى  3المعدات واألثاث: 

  موجودات حق االستخدام : على مدى فترة اإليجار
 

  اإلنتاجية ومن ثم تعديلها، إذا لزم األمر. يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار
 

  تحدد المكاسب والخسائر الناتجة عن االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية،  وتدرج في قائمة الدخل الموحدة. 
 

ندما تشير األحداث أو التغيرات في يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بتاريخ كل قوائم مالية وذلك ع
قيمة الظروف إلى عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية.  ويتم تخفيض أي قيمة دفترية على الفور إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت ال

  الدفترية لألصل أعلى من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.
 

  ودائع العمالء  )ك
ات مالية يتم إثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة المعاملة، والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم، ويتم ودائع العمالء هي مطلوب

  قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.
 
  المخصصات   )ل

أن يتطلب األمر يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة أحداث سابقة، ومن المحتمل 
  استخدام الموارد االقتصادية لسداد هذا االلتزام وأيضاً عندما يكون باإلمكان تقدير المبلغ بشكل موثوق به.

 
  النقد وما في حكمه  )م

واألرصدة ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل "النقد وما في حكمه" على العمالت الورقية والعمالت المعدنية في الصندوق 
لدى البنك المركزي السعودي (باستثناء الودائع النظامية) والمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى بفترات استحقاق أصلية 

  يوما أو أقل من تاريخ االقتناء وتخضع لمخاطر غير جوهرية تتعلق بتغير القيمة العادلة. 90مدتها 
 

  منافع الموظفين قصيرة األجل  )ن
 س منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم، ويتم احتسابها كمصروف عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة.يتم قيا
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  العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة  )س
ير المتوافقة مع الشريعة) التي يستلمها المصرف عند تحديد وفقا لقرارات الهيئة الشرعية، يتم استبعاد دخل العموالت الخاصة (غ

إيرادات المصرف من التمويل واالستثمار، ويتم تحويلها إلى مطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم دفعها الحقا كأعمال 
  خيرية.
 

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  )ع
ين باستخدام التقييم االكتواري طبقاً ألحكام نظام العمل لسعودي والمتطلبات التنظيمية يجنب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف

  المحلية. 
 

  الدفعات المحسوبة على أساس األسهم  )ف
قام مؤسسو المصرف بإنشاء برنامج الدفعات المحسوبة على أساس األسهم لموظفيه. وبموجب هذا البرنامج، يحصل المصرف على 

  المؤهلين لقاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصرف والتي يتم منحها للموظفين.الخدمات من الموظفين 
 

  أموال المضاربة  )ص
تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العمالء وتعتبرها المجموعة استثمارات مقيدة.  ويتم تسجيلها كبنود خارج قائمة المركز 

  جة عن إدارة هذه األموال في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.المالي. ويتم إدراج حصة المجموعة في األرباح النات
 

  خدمات إدارة االستثمار  )ق
يقدم المصرف خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل الشركة التابعة له ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق االستثمار.  إن الموجودات 

خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة المحتفظ بها بصفة األمانة أو االستثمار ال تعتبر موجودات 
للمجموعة.  إن حصة المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل.  يتم 

  اإلفصاح عن األتعاب المكتسبة في قائمة الدخل الموحدة.
 

  تعريف منتجات المصرف  )ر
دم المصرف لعمالئه المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقاُ ألحكام الشريعة االسالمية. وفيما يلي وصفاً لبعض يق

  منتجات التمويل:
 

  تمويل متاجرة:
ل أعلى من يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤج

  الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينا للمصرف بمبلغ البيع للفترة المتفق عليها في العقد.
 

  تمويل بيع بالتقسيط:
يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من 

  لي يصبح العميل مدين للمصرف بمبلغ البيع الذي سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق عليه في العقد.وبالتا الثمن النقدي،
 

  تمويل استصناع:
يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بالتعاقد لتصنيع سلعة ذات مواصفات محددة معروفة ودقيقة وفقا لطلب العميل.  ويصبح 

  التصنيع الذي يتضمن التكلفة والربح.العميل مدينا للمصرف مقابل ثمن 
 

  تمويل مرابحة:
يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح معروف ومتفق 

عليه من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.
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  واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرىالنقد   -4
 

  ديسمبر مما يلي: 31يتكون النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى كما في 
 
  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2020  2019  
   

 7,404,276 7,355,940  نقد في الصندوق
 20,663,503 23,459,540  نظاميةودائع 

 371,320 311,493  حسابات جارية لدى البنك المركزي السعودي
 10,855,000 16,235,549  متاجرة مع البنك المركزي السعودي

 39,294,099 47,362,522  اإلجمالي
 

يتعين على المصرف االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي  وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي،
تي السعودي والبنوك المركزية األخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب واستثمارات العمالء ألجل وحسابات العمالء األخرى ال

  تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي.
 
) عند 24تمويل العمليات اليومية للمصرف، وبالتالي فإنها ال تعتبر جزءاً من النقد وما في حكمه (إيضاح إن الودائع النظامية أعاله غير متاحة ل 

  إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
 
  المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى - 5

 
  يلي:ديسمبر مما  31تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 

  (بآالف الرياالت السعودية)                                                          
 2020  2019  

 798,168  1,259,634  حسابات جارية
 31,260,014  27,395,208  متاجرة

 32,058,182  28,654,842  اإلجمالي
 
 

  ديسمبر: 31والمؤسسات المالية األخرى كما في  توضح الجداول أدناه الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك
 

  (بآالف الرياالت السعودية)                                                          
 2020  2019  

 BBB(  28,013,793  31,601,630إلى  AAAمن الدرجة االستثمارية (التصنيف االئتماني (
 B(  492,593  241,353-إلى  BBاالئتماني (+دون الدرجة االستثمارية (التصنيف 

 215,199  148,456  مقيمةغير 
 32,058,182  28,654,842  اإلجمالي

 
لوبات من تتم إدارة الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية.  إن المط

  .1 مرحلةالمصنفة في و المالية األخرى أعاله غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة البنوك والمؤسسات
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  االستثمارات، صافي - 6
 

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون االستثمارات كما في   أ)
  

  (بآالف الرياالت السعودية)                                                       
 2020  2019  

 196,235  239,179  زميلةاستثمار في شركة 
 

   استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
  

 24,991,978  22,904,021  مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
 17,973,379  25,240,452  صكوك

 -  1,000,000  منتجات مهيكلة
 (22,270)  (26,962)  )1االنخفاض في القيمة (المرحلة  مخصص ناقصاً:

 42,943,087  49,117,511  مجموع االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
    

    استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 1,230,711  2,545,864  صناديق استثمارية

 -  1,502,525  منتجات مهيكلة
 800,000  2,588,595  صكوك

 2,030,711  6,636,984  مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
    

     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 1,672,597  3,687,266  حقوق ملكيةاستثمارات في 

 -  604,332  صكوك
 1,672,597  4,291,598  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمجموع االستثمارات المدرجة 

    
 46,842,630  60,285,272  االستثمارات

 
لة من تصنف االستثمارات المذكورة أعاله كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االثبات المبدئي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العاد

  الدخل وذلك طبقاً لالستراتيجية الموثقة إلدارة المخاطر بالمصرف.خالل قائمة 
 

  .2019و  2020ديسمبر  31إن جميع االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة غير مستحقة السداد أو منخفضة القيمة كما في 
 

  امل األخراالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش
قيمة قام المصرف بتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  تم التصنيف كمدرجة بال

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألنه يتوقع االحتفاظ باالستثمارات على المدى الطويل ألغراض استراتيجية. 
 

، ولم يكن هناك تحويالت ألي مكسب أو خسارة متراكمة ضمن حقوق الملكية 2020استبعاد أي من االستثمارات االستراتيجية خالل عام لم يتم 
  بشأن تلك االستثمارات.

 
  االستثمار في شركة زميلة

  همة سعودية.٪) من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مسا22,5: 2019ديسمبر  31٪ ( 22,5يمتلك المصرف 
 

  ديسمبر: 31فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمارات كما في   ب)

  (بآالف الرياالت السعودية)  2020
  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 

 22,904,021 22,904,021 -  مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
 2,502,525 2,502,525 -  منتجات مهيكلة

 28,406,417 4,262,792 24,143,625  صكوك
 3,926,445 24,389 3,902,056  أسهم

 2,545,864 254,115 2,291,749  صناديق استثمارية
 60,285,272 29,947,842 30,337,430 اإلجمالي
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  (بآالف الرياالت السعودية)  2019
  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 

 24,991,978 24,991,978 -  الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي مرابحة لدى
 18,751,109 5,502,359 13,248,750 صكوك

 1,868,832 24,355 1,844,477  أسهم
 1,230,711 - 1,230,711  صناديق استثمارية

 46,842,630 30,518,692 16,323,938  اإلجمالي
 
 

  ديسمبر: 31والخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات كما في فيما يلي تحليالً للمكاسب  ج) 

2020  
  (بآالف الرياالت السعودية)

إجمالي القيمة 
  الدفترية

إجمالي األرباح 
  غير المحققة

إجمالي الخسائر 
  القيمة العادلة  غير المحققة

 23,226,882 -322,861        22,904,021 مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
 29,321,680 -915,263       28,406,417  صكوك

 2,550,835 - 48,310           2,502,525  منتجات مهيكلة
 3,926,445 - - 3,926,445  أسهم

 2,545,864 - - 2,545,864  صناديق استثمارية
 61,571,706 - 1,286,434     60,285,272  اإلجمالي

 
2019  

  (بآالف الرياالت السعودية)
إجمالي القيمة 

  الدفترية
إجمالي األرباح 

  غير المحققة
إجمالي الخسائر 

  القيمة العادلة  غير المحققة
 25,268,177 -24,991,978276,199  مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي

 19,157,588 -18,773,379384,209  صكوك
 1,868,832 --1,868,832  أسهم

 1,230,711 --1,230,711  صناديق استثمارية
 47,525,308 -46,864,900660,408  اإلجمالي

  
 
  الجودة االئتمانية لالستثمارات  د)

  2019   2020  (بآالف الرياالت السعودية)
 24,991,978  22,904,021   مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي

 18,565,484  26,404,319 من الدرجة االستثمارية–صكوك
 -  2,502,525 من الدرجة االستثمارية -  منتجات مهيكلة

 185,625  597,098 + (فيتش)BBمن الدرجة –صكوك
 -  1,405,000  صكوك غير مقيمة

 43,743,087  53,812,963 اإلجمالي
 
وفقا  BBBإلى  AAAاالستثمارات المصنفة من الدرجة االستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة  تشتمل

إلى  Aلتصنيف ستاندرد أند بورز.  وتتكون االستثمارات "غير المصنفة" بشكل رئيسي من صكوك غير متداولة.  وحددت وكالة فيتش تصنيف 
  A).:2019ديسمبر  31( 2020ديسمبر  31سعودية كدولة، كما في المملكة العربية ال
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  االستثمارات، صافي (تتمة)       - 6
 

  ديسمبر: 31فيما يلي تحليالً لالستثمارات األجنبية حسب فئات االستثمارات كما في   ه)

  2019   2020  (بآالف الرياالت السعودية)
     استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 1,128,857 3,766,053  صكوك
    

    استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 - 604,332  صكوك

 21,274 21,309  حقوق ملكيةاستثمارات في 
    

    استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 13,409 190,843  صناديق استثمارية

 1,163,540 4,582,537  اإلجمالي

  ديسمبر: 31فيما يلي تحليالً لالستثمارات حسب األطراف األخرى كما في   و)

  2019   2020  (بآالف الرياالت السعودية)
 41,780,947  45,718,805  حكومية وشبه حكومية

 800,000  5,091,120  بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 3,053,242  6,956,445  شركات

 1,230,711  2,545,864  استثماريةصناديق 
 (22,270)  (26,962)  )1ناقصاً: االنخفاض في القيمة (المرحلة

 46,842,630  60,285,272  صافي االستثمارات

 
  التمويل، صافي - 7

  التمويل   7-1
  ديسمبر مما يلي: 31يتكون صافي التمويل كما في   )أ

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2020  

  غير العاملة    العاملة 
مخصص االنخفاض 

  صافي التمويل  في القيمة
       

 37,231,334  (2,995,894)  1,690,865 38,536,363  متاجرة
 255,479,516  (4,398,923)  728,401 259,150,038  بيع بالتقسيط

 19,670,093  (55,734) -19,725,827 مرابحة
 3,331,158  (20,805)  25,848 3,326,115  بطاقات ائتمانية

 315,712,1011  (7,471,356)  2,445,114 320,738,343 اإلجمالي
 
  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2019  

  غير العاملة    العاملة 
مخصص االنخفاض 

  صافي التمويل  في القيمة
       

 41,577,244  (3,042,329)  1,687,074 42,932,499  متاجرة
 187,724,001  (3,810,196)  581,977 190,952,220  بالتقسيطبيع 

 17,228,066  (144,794)  - 17,372,860  مرابحة
 3,153,494  (22,277)  47,742 3,128,029  بطاقات ائتمانية

 249,682,8055  (7,019,596)  2,316,793 254,385,608  اإلجمالي
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  التمويل، صافي (تتمة)  -7
  التمويل (تتمة)   7-1
  ديسمبر: 31فيما يلي صافي التمويل حسب الموقع، داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما في   )ب

  (بآالف الرياالت السعودية)
 2020  

  اإلجمالي  بطاقات ائتمانية  مرابحة  بيع بالتقسيط  متاجرة  الوصف
      

 313,293,744 3,345,758 40,227,228255,124,93314,595,825  داخل المملكة
 9,889,713 6,205 5,130,002 4,753,506 -  خارج المملكة

 323,183,457 3,351,963 19,725,827 259,878,439 40,227,228  إجمالي التمويل
 (7,471,356) (20,805) (55,734) (4,398,923) (2,995,894)  مخصص االنخفاض في القيمة

 315,712,101 3,331,158 37,231,334255,479,51619,670,093  صافي التمويل
  

  (بآالف الرياالت السعودية)
  2019  

  اإلجمالي  بطاقات ائتمانية  مرابحة  بيع بالتقسيط  متاجرة  الوصف
      

 246,397,672 3,168,653 11,580,210 187,029,236 44,619,573  داخل المملكة
 10,304,729 7,118 5,792,650 4,504,961 -  خارج المملكة

 256,702,401 3,175,771 17,372,860 191,534,197 44,619,573  إجمالي التمويل
 (7,019,596) (22,277) (144,794) (3,810,196) (3,042,329)  مخصص االنخفاض في القيمة

 249,682,805 3,153,494 17,228,066 187,724,001 41,577,244  صافي التمويل
 

  ديسمبر: 31أدناه فئات التمويل حسب قطاعات األعمال الرئيسية كما في يوضح الجدول 
 

  (بآالف الرياالت السعودية)
  اإلجمالي  شركات  أفراد   2020

     
 40,227,228 39,024,342 1,202,886   متاجرة

 259,878,439 9,408,172 250,470,267  بيع بالتقسيط
 19,725,827 19,725,827 -   مرابحة 
 3,351,963 - 3,351,963   بطاقات ائتمانية 

     
 323,183,457 68,158,341 255,025,116   إجمالي التمويل 
 (7,471,356) (3,105,595) (4,365,761)   ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة 

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

    
  (بآالف الرياالت السعودية)   

  اإلجمالي  شركات  أفراد   2019
     

 44,619,573 43,808,144 811,429   متاجرة
 191,534,197 5,767,617 185,766,580   بيع بالتقسيط

 17,372,860 16,571,140 801,720   مرابحة
 3,175,771 - 3,175,771   بطاقات ائتمانية

     
 256,702,401 66,146,901 190,555,500   إجمالي التمويل

 (7,019,596) (3,187,123) (3,832,473)   ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة
 249,682,805 62,959,778 186,723,027   صافي التمويل
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  التمويل، صافي (تتمة)  -7
  التمويل (تتمة)   7-1

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة، واألرصدة  يلخص الجدول أدناه أرصدة التمويل غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة واألرصدة
  ديسمبر حسب قطاعات األعمال الرئيسية للمجموعة: 31المنخفضة القيمة كما في 

  (بآالف الرياالت السعودية)  2020

 

أرصدة التمويل 
غير متأخرة 
السداد وغير 
  منخفضة القيمة

أرصدة التمويل 
متأخرة السداد 
وغير منخفضة 

  القيمة
التمويل أرصدة 

  اإلجمالي منخفضة القيمة

مخصص 
االنخفاض في 

  صافي التمويل  القيمة
       

 250,659,355 (4,365,761) 255,025,116 754,249 3,619,110 250,651,757  أفراد
 65,052,746 (3,105,595) 68,158,341 1,690,865 5,842,624 60,624,852  شركات

 315,712,101 (7,471,356) 323,183,457 2,445,114 9,461,734 311,276,609  اإلجمالي
 

  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

 

أرصدة التمويل 
غير متأخرة 
السداد وغير 
  منخفضة القيمة

أرصدة التمويل 
متأخرة السداد 
وغير منخفضة 

  القيمة
أرصدة التمويل 
  اإلجمالي منخفضة القيمة

مخصص 
االنخفاض في 

  صافي التمويل  القيمة
       

 186,723,027 (3,832,473)190,555,500 629,719  2,491,249  187,434,532  أفراد
 62,959,778 (3,187,123) 66,146,901  1,687,074 6,134,038  58,325,789 شركات

 249,682,805 (7,019,596)8,625,2872,316,793256,702,401 245,760,321  اإلجمالي
 

يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخالف ذلك. تمثل األرصدة "غير  90التمويل متأخر السداد لمدة تقل عن ال يتم اعتبار 
  متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة " واألرصدة "متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة" إجمالي أرصدة التمويل العامل.

 

  التمويل:مخصص االنخفاض في قيمة   7-2
 

مليون  260ديسمبر كما يلي: (والتي تشمل على شطب مبلغ  31كانت الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة التمويل للسنتين المنتهيتين في   )أ
  لایر مقابل موجودات مالية أخرى).

 
  (بآالف الرياالت السعودية)   2020

  اإلجمالي  شركات  أفراد  
     

 7,019,596 3,187,123 3,832,473   الرصيد في بداية السنة
 3,218,295 1,008,710 2,209,585   إجمالي المحمل للسنة 
 (2,766,535) (1,090,238) (1,676,297)   ديون معدومة مقابل المخصص 

 7,471,356 3,105,595 4,365,761  الرصيد في نهاية السنة

  

  (بآالف الرياالت السعودية)   2019
  اإلجمالي  شركات  أفراد  
     

 7,832,471 3,781,906 4,050,565  الرصيد في بداية السنة
 2,840,327 1,011,379 1,828,948   إجمالي المحمل للسنة

 (3,653,202) (1,606,162) (2,047,040)   ديون معدومة مقابل المخصص
 7,019,596 3,187,123 3,832,473   الرصيد في نهاية السنة
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

31 

  صافي (تتمة)التمويل،   -7
  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل (تتمة):   7-2

  يوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص عمليات التمويل إلى العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة.
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  2020
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 
  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
  ائتماني منخفض

  اإلجمالي

عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة 
  المطفأة

    

 7,647,965 2,224,0893,090,3012,333,575  2020يناير  1الرصيد في 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - -(256,884)256,884  شهراً 12مدى
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
 - (53,198)118,509(65,311)  منخفض

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 - 263,466(247,993)(15,473)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر مدى 

 3,418,425 349,924415,8102,652,691  المحمل للسنة
 (3,026,872) (2,371,249)(309,824)(345,799)  مبالغ مشطوبة

 8,039,518 2,404,3142,809,9192,825,285  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
  
 

  الرياالت السعودية)(بآالف   2019
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 
  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
  ائتماني منخفض

  اإلجمالي

عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة 
  المطفأة

    

 8,043,653 2,630,4703,570,7951,842,389  2019يناير  1الرصيد في 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - -(713,995)713,995  شهراً  12مدى 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 
 - (32,122)71,051(38,929)  منخفض

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 - 262,077(252,175)(9,902)  ذات مستوى ائتماني منخفض –مدى العمر 

 2,997,515 768,6392,831,119(602,243)  المحمل للفترة
 (3,393,203) (2,569,887)(354,013)(469,302)  مبالغ مشطوبة

 7,647,965 2,224,0893,090,3012,333,575  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

مليون  568مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق بالبنود خارج قائمة المركز المالي والبالغ  2020ديسمبر  31يتضمن الرصيد الختامي كما في 
مليون � ���عود�) ت� إ�باته ض��من المطلوبات ا�خرى. إن الرص��يد الختامي للخس��ائر االئتمانية المتوقعة على مدى  368: 2019� ���عود� (

  . 9ر ذات المستوى االئتماني المنخفض يختلف عن إجمالي التمويل غير العامل المصرح عنه بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي العم
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

32 

  التمويل، صافي (تتمة)  -7
  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل (تتمة):   7-2

 
  (بآالف الرياالت السعودية)  2020

 
 

  أفراد

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
  ائتماني منخفض

  اإلجمالي

عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة 
  المطفأة

    

     
 4,092,472 773,878 1,662,188 1,656,406  2020يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 - -(206,493)206,493  شهراً  12مدى 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 

 - (53,037) 106,625 (53,588)  منخفض
المتوقعة على محول إلى الخسائر االئتمانية 

 - 71,606 (60,716) (10,890)  ذات مستوى ائتماني منخفض –مدى العمر 
 2,209,585 1,438,190 371,282 400,113  المحمل للسنة

 (1,936,296) (1,280,673) (309,824) (345,799)  مبالغ مشطوبة
 4,365,761 949,964 1,563,062 1,852,735  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

     
      

2019   
 4,050,565 692,635 1,115,136 2,242,794  2019يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 - - (236,154) 236,154  شهراً  12مدى 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
ذات مستوى ائتماني غير  –مدى العمر 

 - (32,122)65,035(32,913) منخفض
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 - 78,981(71,995)(6,986)  ذات مستوى ائتماني منخفض –مدى العمر 
 1,828,948 998,110 1,144,178 (313,340)  المحمل للسنة

 (1,787,041) (963,726)(354,013)(469,302)  مبالغ مشطوبة
 4,092,472 773,878 1,662,187 1,656,407  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

33 

  التمويل، صافي (تتمة)  -7
  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل (تتمة):   7-2
 

  (بآالف الرياالت السعودية)  2020
 
 

  شركات

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
  ائتماني منخفض

  اإلجمالي

عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة 
  المطفأة

    

     
 3,555,493 1,559,697 1,428,113 567,683  2020يناير  1الرصيد في 

مدى  محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
 - -(50,391) 50,391  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (161) 11,884(11,723)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - 191,860(187,278)(4,582)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 1,208,841 44,5291,214,502(50,190)  للسنةالمحمل 
 (1,090,577) (1,090,577)--  مبالغ مشطوبة

 3,673,757 1,875,321 1,246,857 551,579  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
     

2019      
  3,993,088   1,149,754  2,455,658  387,676   2019يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  
 - - (477,841) 477,841  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - -6,016(6,016)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - 183,096(180,181)(2,916)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 1,168,567 1,833,009 (375,539) (288,903)  المحمل للفترة
 (1,606,162) (1,606,162) - -  مبالغ مشطوبة

 3,555,493 567,6831,428,1131,559,697  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

بشأن مخصص البنود خارج قائمة المركز المالي، وسيزيد الرصيد الختامي مليون لایر سعودي  211سيزيد الرصيد االفتتاحي للشركات بمبلغ 
مخصص لقاء البنود  2020ويتضمن اإلجمالي لعام  .2019ج قائمة المركز المالي في مليون لایر سعودي بشأن مخصص البنود خار 368بملغ 

  مليون لایر سعودي.  568خارج قائمة المركز المالي قدره 
  

 :(صافي) ي التحركات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي في محفظة التمويليوضح الجدول التال
  (بآالف الرياالت السعودية)  2020

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
مدى  المتوقعة على

ذات مستوى –العمر 
  ائتماني منخفض

  اإلجمالي

عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة 
  المطفأة

    

 256,702,401 2,737,665 9,730,883 244,233,853  2020يناير  1الرصيد في 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - - (1,449,420) 1,449,420  شهراً  12
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  محول إلى

 - (104,888) 3,257,063 (3,152,175)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - 1,356,074 (743,352) (612,722)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 
 (3,026,872) (2,371,249) (309,824) (345,799)  مبالغ مشطوبة

 69,507,929 1,834,522 1,787,599 65,885,808   األعمال / الحركة الجديدة
    323,183,458 3,452,124 12,272,949 307,458,385  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

34 

  التمويل، صافي (تتمة)  -7

  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل (تتمة):   7-2
 

  الرياالت السعودية)(بآالف   2019
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 
  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
  ائتماني منخفض

  اإلجمالي

عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة 
  المطفأة

    

 239,590,677 230,756,7366,543,6292,290,312  2019يناير  1الرصيد في 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - - (3,473,536) 3,473,536  شهراً  12
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - (52,377) 1,480,118 (1,427,741)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - 855,875 (679,980) (175,895)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 
 (3,393,202) (2,569,887) (354,013) (469,302)  مبالغ مشطوبة

 20,504,926 2,213,743 6,214,665 12,076,518  األعمال / الحركة الجديدة
 256,702,401 2,737,666 9,730,883 244,233,852  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

  
 

  (بآالف الرياالت السعودية)  2020
 
 

  أفراد

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
  ائتماني منخفض

  اإلجمالي

عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة 
  المطفأة

    

     
 190,555,500 1,050,591 3,320,473 186,184,436  2020يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - - (820,807) 820,807  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (104,888) 2,123,816 (2,018,928)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - 566,462 (144,054) (422,408)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

 (1,936,295) (1,280,672) (309,824) (345,799)  مبالغ مشطوبة
 66,405,912 1,529,766 1,738,121 63,138,025  األعمال / الحركة الجديدة

 255,025,117 1,761,259 5,907,725 247,356,133  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
     

2019      
 170,352,909 603,457 276,300 169,473,152  2019يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - - (700,777) 700,777  شهراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (52,377) 1,008,447 (956,070)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - 144,185(74,226)(69,959)  ائتماني منخفضذات مستوى  –العمر 

 (1,787,040) (963,725)(354,013)(469,302)  مبالغ مشطوبة
 21,989,631 1,319,052 3,164,741 17,505,838  األعمال / الحركة الجديدة

 190,555,500 1,050,592 3,320,472 186,184,436  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

35 

  صافي (تتمة)التمويل،   -7

  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل (تتمة):   7-2
 

  (بآالف الرياالت السعودية)  2020
 
 

  شركات

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  شهراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 
  ائتماني منخفض

  اإلجمالي

      عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة
     

 66,146,901 1,687,074 6,410,411 58,049,416  2020يناير  1الرصيد في 
 12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - - (628,613) 628,613  شهراً 
االئتمانية المتوقعة على مدى محول إلى الخسائر 

 - - 1,133,246 (1,133,246)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - 789,612 (599,299) (190,313)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 
 (1,090,577) (1,090,577) - -  مبالغ مشطوبة

 3,102,017 304,756 49,479 2,747,782  الحركة الجديدةاألعمال / 
 68,158,341 1,690,865 6,365,224 60,102,252  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

     
2019      

 69,237,768 1,686,855 6,267,329 61,283,584  2019يناير  1الرصيد في 
 12محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - -(2,772,759)2,772,759  شهراً 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - -471,671(471,671)  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 - 711,689 (605,754) (105,935)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 
 (1,606,162) (1,606,162) - -  مشطوبةمبالغ 

 (1,484,705) 894,692 3,049,924 (5,429,321)  األعمال / الحركة الجديدة
 66,146,901 1,687,074 6,410,411 58,049,416  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
  الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة  7-3

  فيما يلي تفاصيل مخصص االنخفاض في قيمة التمويل للسنة المسجل في قائمة الدخل الموحدة: 
 

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2020   2019  

 2,840,327    3,218,295   المحمل للسنة للبنود داخل قائمة المركز المالي 
 157,187  200,130   المحمل للسنة للبنود خارج قائمة المركز المالي 

 (1,225,249)  (1,252,685)   مبالغ مستردة من تمويل مشطوب، صافي
 1,772,265  2,165,740   مخصص االنخفاض في قيمة التمويل، صافي

 
  يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل على الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلية وهي كالتالي:  7-4

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2020   2019  

 25,261,591  24,042,741  إجمالي الذمم المدينة من عقود التأجير التمويلية
 367,707  1,313,474  أقل من سنة واحدة

 17,072,183   15,397,354  سنة واحدة إلى خمس سنوات
 7,821,701   7,331,913  أكثر من خمس سنوات 

  24,042,741  25,261,591 
 (3,690,399)  (3,226,606)  عقود التأجير التمويليةعائد غير مكتسب من 

    21,571,192  20,816,135  صافي الذمم المدينة من عقود التأجير التمويلية
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

36 

  الممتلكات والمعدات، صافي  -8
 

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون الممتلكات والمعدات، صافي كما في 

  (بآالف الرياالت السعودية)  

  المباني  األراضي 

تحسينات المباني 
واألراضي 
  المستأجرة

  المعدات 
  واألثاث

 
موجودات حق 

  االستخدام
  اإلجمالي

 
        التكلفة

 13,927,125 1,352,361 4,951,701 949,754 4,329,484 2,343,825  2019يناير  1في 
 2,830,346 177,738 384,430 383,707 1,884,315 156  إضافات

 (38,286) - (32,190) - - (6,096)  استبعادات
 16,719,185 1,530,099 6,213,7991,333,4615,303,941 2,337,885  2019ديسمبر  31في 

 945,686 20,627 630,849 259,571 6,964 27,675  إضافات
 (98,759) - (45,287) - (38,884) (14,588)  استبعادات 

 17,566,113 1,550,726 5,889,503 1,593,032 6,181,879 2,350,972  2020ديسمبر  31في 
       
 

        االستهالك المتراكم
 5,277,690 - 3,874,227 919,222 484,241 -  2019يناير  1كما في 

 1,059,582 239,837 368,339 77,624 373,782 -  المحمل للسنة
 (25,334) - (25,334) - - -  استبعادات

 6,311,938 239,837 4,217,232 996,846 858,023 -  2019ديسمبر  31في 
 1,080,171 212,742 628,072 102,203 137,154 -  المحمل للسنة

 (60,781) - (28,797)  (31,984) -  استبعادات
 7,331,328 452,579 4,816,507 1,099,049 963,193 -  2020ديسمبر  31في 

       
        صافي القيمة الدفترية

 10,234,785 1,098,147 1,072,996 493,983 5,218,686 2,350,972  2020ديسمبر  31في 
 10,407,247 5,355,776336,6151,086,7091,290,262 2,337,885  2019ديسمبر  31في 

 
سعودي)، وتشتمل مليون لایر  159: 2019( 2020ديسمبر  31مليون لایر سعودي كما في  225تشتمل المباني على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 

مليون لایر   608: 2019( 2020مليون لایر سعودي كما في ديسمبر  595الموجودات المتعلقة بالتكنولوجيا على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 
  سعودي).
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  المالية الموحدة (تتمة) إيضاحات حول القوائم
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

37 

  الممتلكات والمعدات، صافي (تتمة)  -8

  المعلومات كما يلي:يتضمن بند المعدات واألثاث موجودات تتعلق بتقنية 
 

  اإلجمالي موجودات غير ملموسة  موجودات ملموسة
   التكلفة

 1,546,127 -1,546,127  2019ديسمبر 31في
 367,212 264,598102,614 إضافات

 - --  استبعادات
 1,913,339 1,810,725102,614  2020ديسمبر 31في

  
    االستهالك المتراكم

 899,976 -899,976  2019ديسمبر 31في
 272,075 257,38814,687  المحمل للسنة

 - --  استبعادات
 1,172,051 1,157,36414,687  2020ديسمبر 31في

  
    صافي القيمة الدفترية

 741,288 653,36187,927  2020ديسمبر 31في
 646,150 -646,150  2019ديسمبر 31في

 
  االستثمارات العقارية، صافي  -9
 

  إن صافي القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية يعادل تقريباً قيمتها العادلة.
 

  ديسمبر من اآلتي: 31تتكون االستثمارات العقارية، صافي كما في 
  اإلجمالي  المباني األراضي

   التكلفة
 1,350,446 811,670538,776  2019يناير  1الرصيد في 

 103,480 82,75320,727 إضافات
 1,453,926 894,423559,503  2019ديسمبر 31في

 195,339 195,339- إضافات
 1,649,265 894,423754,842  2020ديسمبر 31في

  
    االستهالك المتراكم

 (52,856) (52,856)-  2019يناير  1الرصيد في 
 (17,221) (17,221)-  المحمل للسنة

 (70,077) (70,077)-  2019ديسمبر 31في
 (37,977) (37,977)-  المحمل للسنة

 (108,054)(108,054)-  2020ديسمبر 31في
  

    صافي القيمة الدفترية
 1,541,211 894,423646,788  2020ديسمبر 31في
 1,383,849 894,423489,426  2019ديسمبر 31في
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  المالية الموحدة (تتمة) إيضاحات حول القوائم
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

38 

  صافيالموجودات األخرى،   -10
 

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون الموجودات األخرى، صافي كما في 

  (بآالف الرياالت السعودية)       
 2020   2019  
    

 1,125,228  1,613,343  مدينون، صافي
 ً  498,690  218,304  مصاريف مدفوعة مقدما

 1,289,212  1,332,565  موجودات بالطريق خاضعة للتمويل
 294,421  276,169  إيرادات مستحقة

 392,958  413,397  شيكات قيد التحصيل
 386,032  262,475  دفعات مقدمة

 60,420  73,411  عقارات أخرى
 370,803  844,326  أخرى، صافي

 4,417,764  5,033,990 اإلجمالي
 

  المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  -11
 

  ديسمبر مما يلي: 31المالية األخرى كما في تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات 

  (بآالف الرياالت السعودية)        
 2020   2019  
    

 545,572  448,288  حسابات جارية
 1,674,032  10,315,773  استثمارات ألجل خاصة بالمصرف

 2,219,604  10,764,061 اإلجمالي
 

، حصل المصرف على ودائع 38يتكبدها المصرف عند تأجيل الدفعات كما هو مبين في إيضاح من أجل تسوية خسارة التعديل التي من المتوقع أن 
مليار لایر سعودي لمدة عام  5.2مليار لایر سعودي لمدة عام ونصف، و 674مليار لایر سعودي لمدة ثالثة أعوام، و 2.97بدون فائدة قدرها (

.  انظر 2020هذه الودائع من قبل البنك المركزي السعودي خالل الربع الرابع لعام  بعض واحد) من البنك المركزي السعودي. وقد تم تمديد فترات
  .38اإليضاح 
 

  ودائع العمالء - 12
 

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون ودائع العمالء حسب نوعها كما في 

  (بآالف الرياالت السعودية)        
 2020   2019  
    

 284,299,851  327,572,511  ودائع تحت الطلب
 22,126,226  43,017,282  استثمارات العمالء ألجل
 5,979,746  12,041,210  حسابات العمالء األخرى

 312,405,823  382,631,003  اإلجمالي
 

  يشتمل رصيد حسابات العمالء األخرى على تأمينات على االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيكات المقبولة والحواالت.
 

  ديسمبر مما يلي: 31العمالء حسب العمالت كما في تتكون ودائع 

  (بآالف الرياالت السعودية)        

    

 2020   2019  
    

 298,569,853  365,253,514  لایر سعودي
 13,835,970  17,377,489  عمالت أجنبية

 312,405,823  382,631,003  اإلجمالي
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  المالية الموحدة (تتمة) إيضاحات حول القوائم
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

39 

  المطلوبات األخرى - 13
 

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون المطلوبات األخرى كما في 

  (بآالف الرياالت السعودية)        
 2020   2019  
  

  4,225,376   4,317,852  دائنون 
  980,304   1,176,075  )25التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 

  1,243,720   1,554,957  مصاريف مستحقة
  10,994   8,885  )32أعمال خيرية (إيضاح 

  4,627,204   3,812,601  زكاة مستحقة
  1,294,689   1,128,141  التزامات إيجار

  5,887,205   5,312,630   أخرى
  18,269,492   17,311,141  اإلجمالي

 
  رأس المال - 14

 
لایر سعودي للسهم الواحد  10مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها  2,500يتكون رأسمال المصرف المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

  لایر سعودي للسهم الواحد). 10مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها   2,500: 2019(
 

مليون  25,000مليون لایر سعودي إلى  16,250، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف على زيادة رأس المال من 2019أبريل  4بتاريخ 
  كة). تم تحويل مبلغ زيادة رأس المال من األرباح المبقاة.سهم مملو 13أسهم لكل  7لایر سعودي من خالل إصدار أسهم منحه (

 
  االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى - 15

 
٪ من صافي دخل السنة الى االحتياطي 25يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف بتحويل ما ال يقل عن 

  حتى يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع حاليا.النظامي.  وتستمر هذه التحويالت 
 

ة تتضمن االحتياطات األخرى احتياطي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي تحويل العمالت األجنبي
  واحتياطي برنامج أسهم الموظفين.

 
يلي ملخص حركة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي تحويل العمالت األجنبية واحتياطي برنامج فيما 

  أسهم الموظفين:

  (بآالف الرياالت السعودية)   2020

 

االستثمارات 
المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  االخر
تحويل العمالت 

  األجنبية
احتياطي برنامج 
  أسهم الموظفين

إعادة قياس مكافأة 
نهاية الخدمة 

  اإلجمالي   للموظفين
      

 (216,041) (51,630) 37,110 (120,577) (80,944)  الرصيد في بداية السنة
 254,222 ---254,222  صافي التغير في القيمة العادلة

تحويل فروق صرف عمالت ناتجة عن 
 6,696 - - 6,696 -  عمليات أجنبية

إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 (179,605) (179,605) - - -  )25(إيضاح 

 (134,728) (231,235) 37,110 (113,881) 173,278  الرصيد في نهاية السنة
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  المالية الموحدة (تتمة) إيضاحات حول القوائم
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

40 

  االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى (تتمة)  -15
 

  (بآالف الرياالت السعودية)   2019

 

االستثمارات 
المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  االخر
تحويل العمالت 

  األجنبية

احتياطي برنامج 
  أسهم الموظفين

  

إعادة قياس مكافأة 
نهاية الخدمة 

  اإلجمالي  للموظفين
      

  الرصيد في بداية السنة
 

(259,717) 
 

(126,948) 
 

37,110 
 
- 

 
(349,555) 

 178,773 - - - 178,773  صافي التغير في القيمة العادلة
فروق صرف عمالت ناتجة عن تحويل 

 6,371 - - 6,371 -  عمليات أجنبية
إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 - - -  )25(إيضاح 
 

(51,630) (51,630) 
 (216,041) (51,630) 37,110(120,577)(80,944)  الرصيد في نهاية السنة

 
  االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -16

 
  الدعاوى القضائية  )أ

، هناك بعض الدعاوى القضائية المقامة ضد المجموعة خالل دورة أعمالها العادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح 2020ديسمبر  31كما في 
  التسهيالت االئتمانية،  وال تزال هذه الدعاوى قيد النظر من قبل الجهات المختصة. 

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

 
  االرتباطات الرأسمالية  )ب

مليون لایر سعودي) تتعلق  290: 2019مليون لایر سعودي ( 540، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها 2020ديسمبر  31كما في 
 ةجديد اعمال اتمليون لایر سعودي) تتعلق بإنشاء مقر 145: 2019مليون لایر سعودي ( 238بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي ومبلغ وقدره 

  وإجراء تحسينات على بعض الفروع الجديدة والحالية.
 

  التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  )ج
لة المتعلقة باالئتمان إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.  وتشتمل التعهدات وااللتزامات المحتم

 بشكل أساسي على خطابات الضمان واالعتمادات المستندية القائمة وخطابات القبول واالرتباطات لمنح االئتمان غير المستخدمة.  إن خطابات
كن العميل من الوفاء الضمان واالعتمادات المستندية القائمة والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المصرف بالسداد في حالة عدم تم

    تحمل نفس مخاطر االئتمان التي يحملها التمويل. -بالتزاماته تجاه األطراف األخرى 
 

إن االعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المصرف، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبياالت على المصرف 
وأحكام محددة مضمونة عادة بشحنات البضائع التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل.  تمثل بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط 

من القبوالت تعهدات المصرف بسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء.  ويتوقع المصرف أن يتم تقديم معظم القبوالت للمصرف قبل سدادها 
  قبل العمالء.

 
لنقدية بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المصرف قيام الطرف الثالث أما المتطلبات ا

  بسحب األموال بموجب االتفاقية.
 

واعتمادات مستندية.  وفيما تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل تمويل وضمانات 
 يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن يتعرض المصرف لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي

إجمالي االلتزامات غير المستخدمة  االلتزامات غير المستخدمة.  ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول أقل كثيراً من
  ألن معظم شروط االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  المالية الموحدة (تتمة) إيضاحات حول القوائم
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

41 

  االرتباطات وااللتزامات المحتملة (تتمة)  -16
 

  التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة) ج)
 

لمنح االئتمان غير المستخدمة ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم انتهاء  إن إجمالي االلتزامات القائمة
  مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب.

 
  فيما يلي بيان االستحقاقات التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات المحتملة للمصرف: . 1

 
  السعودية)(بآالف الرياالت   2020

  أشهر 3أقل من  
أشهر إلى  3من 

  شهر 12
 5من سنة الى 

  سنوات
أكثر من خمس 

  اإلجمالي  سنوات
      

 2,379,433 - 104,908 545,033 1,729,492  اعتمادات مستندية
 670,768 - - 365,191 305,577  قبوالت

 5,443,188 200,481 1,171,463 3,310,309 760,935  خطابات ضمان
 10,662,701 - 516,740 6,265,899 3,880,062  التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 19,156,090 200,481 1,793,111 10,486,432 6,676,066  اإلجمالي
 
  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

  أشهر 3أقل من  
أشهر إلى  3من 

  شهر 12
 5من سنة الى 

  سنوات
أكثر من خمس 

  اإلجمالي  سنوات
      

 890,942 - 88,663 327,843 474,436  اعتمادات مستندية
 324,962 - - 105,592 219,370  قبوالت

 4,973,200 43,623 765,867 2,985,474 1,178,236  خطابات ضمان
 11,636,094 44,428 103,595 7,339,501 4,148,570  التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 17,825,198 88,051 958,125 10,758,410 6,020,612  اإلجمالي
 

  فيما يلي تحليالً للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى:  -2
 

  (بآالف الرياالت السعودية)                   
 2020  2019  
    

 16,322,590  18,318,019  شركات
 1,502,608  838,071  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 17,825,198  19,156,090  اإلجمالي
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  المالية الموحدة (تتمة) إيضاحات حول القوائم
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
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  صافي الدخل من التمويل واالستثمارات  -17
 

  ديسمبر مما يلي: 31يتكون صافي الدخل من التمويل واالستثمارات للسنتين المنتهيتين في 
  (بآالف الرياالت السعودية)                   

 2020  2019  
     التمويل

 2,531,823  1,629,182  متاجرة شركات
 11,154,919  12,819,648  بيع بالتقسيط

 859,641  802,882  مرابحة
    

     االستثمارات وأخرى
 1,210,789  970,595  مرابحة لدى البنك المركزي السعودي

 1,007,516  980,343  متاجرة مع البنوك
 197,895  175,313  دخل صكوك

 16,962,583  17,377,963  إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات
 (418,891)   (354,193)  عائد على االستثمارات ألجل للعمالء

 (115,969)  (110,753) عائد على المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية من االستثمارات ألجل
 (534,860)  (464,946)  عائد للعمالء والبنوك والمؤسسات المالية على استثمارات ألجل

 16,427,723  16,913,017  واالستثمارات صافي الدخل من التمويل
 

  دخل الخدمات المصرفية، صافي  -18
 

  ديسمبر مما يلي: 31يتكون دخل الخدمات المصرفية، صافي للسنتين المنتهيتين في 
  (بآالف الرياالت السعودية)                   

 2020  2019  
     دخل األتعاب:

 354,981  270,434  شيكات وتحويالت
 441,705  416,816  ائتمانيةبطاقات 

 1,068,318  1,218,272  قنوات الكترونية أخرى ذات صلة
 281,151  672,193  وساطة وإدارة األصول، صافي

 711,525  702,423  أخرى
 2,857,680  3,280,138  إجمالي دخل األتعاب

    
     مصاريف األتعاب:

 (870,313)  (620,458)  مدفوعات مكائن صراف آلي
 1,987,367  2,659,680  أتعاب من الخدمات المصرفية، صافي

 

  دخل العمليات األخرى، صافي  -19
 

  ديسمبر مما يلي: 31يتكون دخل العمليات األخرى للسنتين المنتهيتين في 
  (بآالف الرياالت السعودية)                   

 2020  2019  
    

 58,625  94,445  توزيعات أرباح
 568  10,256  ممتلكات ومعدات، صافيمكاسب/ (خسائر) بيع 

 117,718  96,134  دخل اإليجار من االستثمارات العقارية
 23,481  42,944  حصة المصرف من أرباح شركة زميلة

 21,617  33,441  مكاسب استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 (2,490)  (2,251)   خسائر بيع عقارات أخرى

 75,759  89,700  أخرى، صافي إيرادات
 295,278  364,669  اإلجمالي
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  الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين  -20
 

  ديسمبر: 31يقدم الجدول التالي تحليالً للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتهيتين في 
 
  (بآالف الرياالت السعودية)  2020

  عدد الموظفين 
 تعويضات ثابتة

  ومتغيرة
  تعويضات متغيرة مدفوعة

  أسهم  نقًدا
     

 45,954 20,591 40,552 22  مدراء تنفيذيون
 20,312 131,639 509,487 1,684  موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر

 21,608 25,969 155,859 412  موظفون يؤدون مهام رقابية
 28,022 274,757 1,826,261 11,598  موظفون آخرون

 115,896 452,956 2,532,159 13,716  اإلجمالي
 - - 188,652 -  2020تعويضات مستحقة في 
 - - 256,533 -  تكاليف موظفين أخرى

 115,896 452,956 2,977,344 13,716  مجموع اإلجمالي

 
  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

ومتغيرة تعويضات ثابتة  عدد الموظفين 
  تعويضات متغيرة مدفوعة

  أسهم  نقدًا
     

 46,133 18,196 35,204 17  مدراء تنفيذيون
 24,537 64,282 512,278 1,626  موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر

 19,773 25,532 161,583 386  موظفون يؤدون مهام رقابية
 25,866 168,397 1,703,026 11,410  موظفون آخرون

 116,309 276,407 2,412,091 13,439  اإلجمالي
 - - 168,138 -  2019تعويضات مستحقة في 
 - - 213,817 -  تكاليف موظفين أخرى

 116,309 276,407  2,794,046 13,439  مجموع اإلجمالي
 

الموظفين تتضمن الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية والسفر ألغراض العمل والتدريب ومزايا 
  األخرى.

 
)، فقد صدرت التعليمات بأن جميع المؤسسات المالية في المملكة يجب 20-حيث أن المملكة العربية السعودية عضًوا في مجموعة العشرين (جي

  ومجلس االستقرار المالي. 2أن تلتزم بمبادئ ومعايير اتفاقية بازل 
 

ية في المملكة العربية السعودية، أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات بشأن التعويضات وبصفته الجهة التنظيمية المسؤولة عن المؤسسات المال
  ومجلس االستقرار المالي. 2والمكافآت بما يتفق مع مبادئ ومعايير اتفاقية بازل 

 
مكافآت، وتم تنفيذها بعد موافقة وبناًء على التعليمات أعاله الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قام المصرف بإصدار سياسة التعويضات وال

  مجلس اإلدارة عليها.
 

ن يغطي نطاق هذه السياسة مصرف الراجحي وجميع شركاته التابعة (المحلية والدولية) التي تعمل ضمن قطاع الخدمات المالية، ويشمل ذلك كل م
في المخاطر، إذا سمح البنك المركزي السعودي باالستعانة الموظفين الرسميين وموظفي التعاقدات الدائمة والمؤقتة ومقدمي الخدمات (المشاركة 

  بمصادر خارجية).
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44 

  الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين (تتمة)  -20
 

ستقطاب وتمشياً مع المؤسسات المصرفية األخرى في المملكة العربية السعودية، قام المصرف باستخدام مزيًجا من التعويضات الثابتة والمتغيرة ال
مل ذلك الراتب المواهب واالحتفاظ بها. ويتم تقويم التعويضات الثابتة سنويًا بمقارنتها مع البنوك المحلية األخرى في المملكة العربية السعودية ويش

هداف المتفق األساسي والبدالت والمزايا وذلك حسب درجات الموظفين، أما التعويضات المتغيرة فتتعلق بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق األ
لموظفي  عليها، وتشتمل على الحوافز ومكافأة األداء والمزايا األخرى. تدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع، في حين أن مكافآت األداء تدفع

  اإلدارة العامة والموظفين غير المؤهلين للحصول على الحوافز.

  المصرف. أرباحكنسبة مئوية من صافي  يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس اإلدارة
 

  المصاريف العمومية واإلدارية األخرى  -21
 

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون المصاريف العمومية واإلدارية األخرى للسنتين المنتهيتين في 
 

  (بآالف الرياالت السعودية)                   
 2020  2019  
    

 481,424  628,591 مصاريف االتصاالت والمرافق
 460,550  547,520  مصاريف الصيانة واألمن

 355,245  338,404  مصاريف تغذية و نقل النقد
 277,520  351,348  مصاريف دعم البرامج وتكنولوجيا المعلومات

 957,474  780,546  مصاريف تشغيلية أخرى
 2,532,213  2,646,409 اإلجمالي

 
  ربحية السهم  -22

 
مليون سهم. إن ربحية السهم  2,500بتقسيم صافي دخل الفترة على  2019و 2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في تم احتساب ربحية السهم 

  األساسية تساوي ربحية السهم المخفضة.
 

  األرباح المدفوعة  -23
 
لایر سعودي  1.5ودي (بواقع مليون لایر سع 3,750قدرها  2019، قام المصرف بدفع توزيعات أرباح نهائية عن عام 2020أبريل  6بتاريخ 
  للسهم).

 
  النقد وما في حكمه  -24

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

 
  (بآالف الرياالت السعودية)                   

 2020  2019  
   

 7,404,276 7,355,940  نقد في الصندوق
 2,480,803 8,924,379  يوًما من تاريخ الشراء 90المالية األخرى تستحق خالل مطلوبات من البنوك والمؤسسات 

 371,320 311,493  أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى (حسابات جارية)
 10,855,000 16,235,549  متاجرة مع البنك المركزي السعودي

 21,111,399 32,827,361  اإلجمالي
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  التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -25

  الوصف العام  25-1
 

ييم االكتواري يدير المصرف خطة مكافاة نهاية الخدمة لموظفيه بناًء على نظام العمل في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل االستحقاقات وفقاً للتق
  االلتزامات المستحقة عند استحقاقها.باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم سداد 

 
  فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة في االلتزامات خالل السنة استناًدا إلى قيمتها الحالية:  25-2
  2020  

بآالف الرياالت 
  السعودية

2019  
بآالف الرياالت 

  السعودية
 901,970 980,304  للموظفين في بداية السنةالتزامات مكافأة نهاية الخدمة 

 98,541 86,355  تكلفة الخدمة الحالية
 39,845 38,041  تكاليف عمولة
 (111,682) (108,230)  منافع مدفوعة

 51,630 179,605   خسائر (مكاسب) إعادة القياس
 980,304 1,176,075  التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في نهاية السنة

 
  المحمل للسنة   25-3
 2020  

بآالف الرياالت 
  السعودية

2019  
بآالف الرياالت 

  السعودية
 98,541 86,355    تكلفة الخدمة الحالية
 - -  تكلفة الخدمة السابقة

86,355 98,541 

  إعادة القياس المثبت  في الدخل الشامل اآلخر  25-4
 2020  

بآالف الرياالت 
  السعودية

2019  
بآالف الرياالت 

  السعودية
 (5,940) (10,911)  مكاسب ناتجة عن التغير في االفتراضات المبنية على الخبرة

 - 532  خسارة ناتجة عن التغير في االفتراضات الديموغرافية
 57,570 189,984  خسارة ناتجة عن التغير في االفتراضات المالية 

 179,605 51,630 
 

  (فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين)االفتراضات االكتوارية الرئيسية   25-5
 2020  2019  

  %4.20  %2.75  معدل الخصم
% للسنة المالية 2.6  معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب

  و 2021
% لما 3و 2022

  بعدها

3.00%  

سنة للموظفين  60  سن التقاعد الطبيعي
سنة  55الذكور و 

  لإلناث

سنة للموظفين  60
سنة  55الذكور و 

  لإلناث

  تستند االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية على المشورة االكتوارية وفقاً لإلحصائيات المنشورة والخبرة في المنطقة.
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  التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)  -25

  حساسية االفتراضات االكتوارية  25-6
ديسمبر  31٪ (2.75إلى معدل الخصم  2020ديسمبر  31الخدمة للموظفين كما في يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات مكافأة نهاية 

  ٪)، واالفتراضات المتعلقة باالستقاالت ومعدالت الوفيات.3.00: 2019ديسمبر  31٪ (2.6٪) ومعدل الزيادة في الرواتب 4.20: 2019

  بآالف الرياالت السعودية  
  لزيادة/ (النقص)ا -األثر على التزام المنافع المحددة   2020

  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  التغير في االفتراض  التصور األساسي
  213,380  )64,586( 100نقطة أساس  -+/  معدل الخصم

  )76,315(  224,989  100نقطة أساس    -+/   معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب
  ٪20الزيادة أو النقص بواقع   سن التقاعد الطبيعي

28,398  )98,239(  
 

  بآالف الرياالت السعودية  
  الزيادة/ (النقص) -األثر على التزام المنافع المحددة   2019

  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  التغير في االفتراض  التصور األساسي
  131,671   )109,828(   100نقطة أساس    -+/   معدل الخصم

  )111,989(    131,949   100نقطة أساس    -+/   معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب 
  )4,098(  3,204  ٪20الزيادة أو النقص بواقع   الطبيعي التقاعدسن 

  تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة.
 

  االستحقاق المتوقعةتواريخ   25-7
  فيما يلي تحليل لتواريخ االستحقاق المتوقعة اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير المخصومة بشأن برنامج نهاية الخدمة:

 31كما في 
  ديسمبر

مطلوبات  
  مخصومة

أقل من سنة 
  واحدة

 -سنة واحدة 
  سنتين

خمس  -سنتين 
  سنوات

أكثر من خمس 
  سنوات

  اإلجمالي

2020  1,176,075 82,333 91,365 307,844 2,894,768 3,376,310 
2019  980,304 66,110 72,742 256,803 3,638,241 4,033,896 

 
  سنة). 14.4: 2019سنة ( 13يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
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  القطاعات التشغيلية  -26
 

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

 
  لية رئيسية هي:ألغراض إدارية، يتكون المصرف من أربعة قطاعات تشغي

 
يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة   قطاع األفراد:

  (المكشوفة) وأتعاب الخدمات المصرفية.
 

يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة   قطاع الشركات:
  (السحوبات على المكشوفة) للشركات.

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

  والحواالت.
 

يشمل استثمارات األفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات المتاجرة في األسهم   قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
  المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.

 
لفة تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقاً للشروط واألحكام التجارية االعتيادية. تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المخت

  الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف.
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  القطاعات التشغيلية (تتمة) - 26
 
فيما يلي بيان إجمالي موجودات ومطلوبات المصرف، إلى جانب إجمالي دخل ومصاريف العمليات، وصافي الدخل، كما في وللسنتين   )أ

  ديسمبر لكل قطاع: 31المنتهيتين في 
  (بآالف الرياالت السعودية)

  قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد 2020
 قطاع خدمات

  اإلجمالي االستثمار والوساطة
     

 468,824,723   3,928,155  129,950,664  66,837,087  268,108,817   إجمالي الموجودات
  410,706,205   164,605  12,442,931  108,514,833 289,583,836  إجمالي المطلوبات

     
إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات 

  17,377,963   47,750  2,061,630  2,605,515  12,663,068   من العمالء الخارجيين
  -   -  1,274,284  (123,039)  (1,151,245) دخل/ (مصاريف) العمليات بين القطاعات
  17,377,963   47,750  3,335,914  2,482,476  11,511,823   إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

عائد على االستثمارات ألجل للعمالء 
 (464,946)    -  (137,276)  (103,026)  (224,644)   والبنوك والمؤسسات المالية

  16,913,017   47,750  3,198,638  2,379,450  11,287,179   صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
 2,659,680 672,192 47,388 124,181 1,815,919  دخل الخدمات المصرفية، صافي

 783,895 - 513,975 111,056 158,864  دخل تحويل عمالت، صافي
 364,668 85,426 179,831 4 99,407  دخل العمليات األخرى، صافي

 20,721,260 805,368 3,939,832 2,614,691 13,361,369  إجمالي دخل العمليات
 (1,118,148)  (7,293)  (22,801)  (41,570)  (1,046,484)   استهالك وإطفاء

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
 (2,165,740)  - - (1,000,755) (1,164,985)  والموجودات المالية األخرى، صافي

 (5,623,753)  (150,533)  (181,975)  (284,449)  (5,006,796)   مصاريف العمليات األخرى
 (8,907,641)  (157,826)  (204,776) (1,326,774) (7,218,265)  إجمالي مصاريف العمليات

     
  11,813,619   647,542  3,735,056  1,287,917  6,143,104   الدخل قبل الزكاة

  
  (بآالف الرياالت السعودية)

  قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد  2019
قطاع خدمات 

  اإلجمالي االستثمار والوساطة
     

  384,086,576   2,765,261  59,406,741112,968,906  208,945,668  إجمالي الموجودات
     

  332,894,919   137,317  8,376,081  34,753,212  289,628,309  إجمالي المطلوبات
    

إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات 
  من العمالء الخارجيين

 11,115,534  3,329,362  2,493,337  24,350  16,962,583 

 - - (314,549)  (1,117,680)  1,432,229  دخل/ (مصاريف) العمليات بين القطاعات
  16,962,583   24,350  2,178,788  2,211,682  12,547,763   إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

عائد على االستثمارات ألجل للعمالء 
 (534,860)     - (186,089)  (127,114)  (221,657)   والبنوك والمؤسسات المالية

 16,427,723   24,350  1,992,699  2,084,568  12,326,106   صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
 1,987,367   397,243  252,103  366,932  971,089   المصرفية، صافيدخل الخدمات

 774,096     - 546,886  67,405  159,805   دخل تحويل عمالت، صافي
 295,278   41,785  106,661  13,017  133,815   دخل العمليات األخرى، صافي

 19,484,464   463,378  2,898,349  2,531,922  13,590,815   إجمالي دخل العمليات
 (1,059,582)  (6,416) (54,958)  (14,234)  (983,974)   استهالك  وإطفاء

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
 (1,772,265)     -  2,478  (61,373)  (1,713,370)   والموجودات المالية األخرى، صافي

 (5,326,259)  (146,065) (407,238)  (305,892)  (4,467,064)   مصاريف العمليات األخرى
 (8,158,106)  (152,481) (459,718)  (381,499)  (7,164,408)   إجمالي مصاريف العمليات

     
  11,326,358   310,897  2,438,631  2,150,423  6,426,407   الدخل قبل الزكاة
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 القطاعات التشغيلية (تتمة)  -26
 
  ديسمبر: 31فيما يلي بيان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغلية كما في    )ب

 
  (بآالف الرياالت السعودية)

  قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد  2020

قطاع خدمات 
االستثمار 
 اإلجمالي  والوساطة

     
الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

  398,290,724  3,337,170  79,241,453  65,052,746  250,659,355  الموحدة
التعهدات وااللتزامات المحتملة باستثناء االلتزامات 

  8,493,389  - - 8,493,389 -  غير القابلة للنقض لمنح االئتمان
 

  (بآالف الرياالت السعودية)

  قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد  2019

قطاع خدمات 
االستثمار 
  اإلجمالي  والوساطة

     
الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

  325,484,074  2,730,512  73,070,757  62,959,778  186,723,027  الموحدة
التعهدات وااللتزامات المحتملة باستثناء االلتزامات

  غير القابلة للنقض لمنح االئتمان
 
-  6,189,104  

 
-  

 
-  6,189,104  

 

  إدارة المخاطر المالية - 27
 

تتعرض أنشطة المصرف للعديد من المخاطر المالية، وتشمل تلك األنشطة تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو أكثر من المخاطر. ومن 
في األسواق المالية. المعلوم أن االضطالع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة لألعمال المصرفية وأن هذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة 

  وعليه، فان هدف المصرف هو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد والحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمصرف.
 

رقابية المالئمة يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمصرف لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع اإلجراءات ال
للتقليل من تلك المخاطر. ويقوم المصرف بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بصورة مستمرة وذلك إلظهار التغيرات في 

  األسواق والمنتجات واتباع أفضل الممارسات المستجدة.
 

للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم هذه اإلدارة بتحديد وتقييم المخاطر تقوم إدارة االئتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقاً 
 المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمصرف. ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل المصرف هي مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة،

  اطر معدالت الربحية ومخاطر العمليات ومخاطر األسعار.ومخاطر السوق.  وتشتمل مخاطر السوق على مخاطر العمالت ومخ
 

  مخاطر االئتمان  27-1
تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية التي يتعرض لها المصرف. يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان التي تتمثل في عدم قدرة الطرف 

تكبد المصرف لخسارة مالية. تنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية عن عمليات التمويل اآلخر في عملية مالية على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى 
ية خارج (التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء)، والنقدية، والودائع لدى البنوك األخرى. كما تتواجد مخاطر االئتمان في بعض األدوات المال

قة بشراء وبيع العمالت األجنبية واالعتمادات المستندية والقبوالت وااللتزامات لمنح االئتمان. قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات المتعل
  وتتم متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان من قبل مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن األنشطة التمويلية للمصرف.

 
  قياس مخاطر االئتمان  أ)
 

  التمويل ) 1
 

لدى المصرف عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من أجل تلبية متطلبات العمالء. وتصنف جميع هذه يوجد 
المنتجات كموجودات تمويلية في قائمة المركز المالي الموحدة للمصرف. وعند قياس مستوى مخاطر االئتمان الخاصة بالتمويل على مستوى 

 يقوم المصرف بدراسة المالءة االئتمانية الكلية للعميل باتباع منهجية مالئمة لقياس المخاطر. الطرف األخر،
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة) . 27
 

  مخاطر االئتمان (تتمة)  27-1
  قياس مخاطر االئتمان (تتمة)  )أ

 
  التمويل (تتمة) ) 1

 
مخاطر بناًء على عوامل نوعية وكمية، سبعة منها تتعلق بالتمويل درجات  10ويقوم المصرف باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر مكونة من 

).  وتهدف عملية تصنيف المخاطر إلى إبالغ مختلف السلطات 10-8)، وثالثة منها تتعلق بالتمويل غير العامل (تصنيف 7-1العامل (تصنيف 
  تحديد سعر مناسب يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها.المعتمدة المستقلة بالمخاطر المتأصلة المرتبطة بالطرف المقابل والمساعدة في 

    
  درجات مخاطر االئتمان ) 2

بالنسبة لتعرضات الشركات، يخصص المصرف لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان وذلك على أساس مجموعة متنوعة من البيانات 
االئتمانية من واقع خبراته. ويتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل التي تم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التعثر في السداد وتطبيق اآلراء 

  النوعية والكمية التي تشير إلى احتمالية حدوث التعثر في السداد، وتختلف هذه العوامل على أساس طبيعة التعرضات ونوع المتمول.
 

ثر في السداد التي تحدث بشكل تصاعدي مع تدهور مخاطر االئتمان. على يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بحيث تزداد مخاطر التع
  .3و 2يقل عن الفرق بين درجتي مخاطر االئتمان  2و 1سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر االئتمان 

 
وذلك على أساس المعلومات المتوفرة عن المتمول. تخضع تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان عند اإلثبات المبدئي 

التعرضات لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات مخاطر االئتمان. ويشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام 
  البيانات التالية:

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

  والموازنات التقديرية والتوقعات.  
 .البيانات المستمدة من وكاالت االئتمان المرجعية والمقاالت الصحفية والتغيرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية  
  والتنظيمية والتكنولوجية للمتمول أو أنشطته.التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية  
 

بجمع  تعتبر درجات مخاطر االئتمان بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد جدول شروط التعثر في السداد للتعرضات االئتمانية. ويقوم المصرف
  اطر االئتمان.معلومات عن األداء والتعثر في السداد المتعلقة بعمالئه وتحليلها حسب القطاع ودرجة مخ

 
  وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد ) 3
 

يستخدم المصرف أساليب تحليلية تشتمل على تقديرات تعثر داخلية مدعومة بمؤشرات تحول منشورة من قبل وكاالت خارجية إلعداد جدول 
متبقي لها. ويتم تعديل جدول الشروط الحتمال الشروط الحتمال التعثر في السداد الذي يمكن تطبيقه على كل تعرض وذلك على أساس العمر ال

  ر.التعثر عن السداد هذا وذلك بإدراج أثر توقعات االقتصاد الكلي للوصول إلى التقدير المستقبلي الحتمال التعثر عن السداد على مدى العم
 

ريخ تقديم الطلب، وسلوك السداد، إلخ في إعداد التصنيف بالنسبة لتعرضات األفراد، يتم استخدام المعلومات المتعلقة بالمتمول والتمويل المجمعة بتا
يتم تكوين  (Chi-square Automatic Interaction Detection (CHAID) or Decision Tree)المبني على المخاطر باستخدام طريقة 

ينه، يتم إعداد جدول شروط احتمال قطاعات المخاطر لتحديد وتجميع العمالء ذوي نفس خصائص المخاطر. بالنسبة لكل قطاع مخاطر يتم تكو
  التعثر عن السداد باستخدام البيانات التاريخية التي يمكن استخدامها لكل تعرض على أساس العمر المتبقي له.

  
ى جدول وباألخذ بعين االعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المصادر المنشورة، يقوم المصرف بإجراء تعديل مستقبلي عل 

  د الكلي.شروط احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات المستقبلية الحتمالية التعثر في السداد وعلى مدى العمر باستخدام نماذج االقتصا
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -27

 مخاطر االئتمان (تتمة)  27-1
  

  قياس مخاطر االئتمان (تتمة) أ) 
 
  احتمال التعثر عن السداد (تتمة)وضع جدول شروط  ) 3
 

  1تصنيف المخاطر 
  العمالء من ذوي المكانة االئتمانية، ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة االئتمان. -استثنائي 

 
  2تصنيف المخاطر 

مخاطر في اإلقراض لهذه الفئة، جهات ملتزمة تتمتع بأعلى مستويات الجودة االئتمانية، في الوقت الراهن ومستقبالً. عمليًا ال توجد هناك  –ممتاز 
تمان حيث تعكس التدفقات النقدية هوامش حماية كبيرة ومستقرة بشكل استثنائي. وتشير التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك عمليات منح االئ

ذات نوعية ممتازة من حيث القيمة  المتوقعة إلى مستويات سيولة قوية وتغطية خدمة الدين. إن مؤشرات المراكز المالية قوية جداً مع موجودات
  والسيولة.

 
  3تصنيف المخاطر 

يمثلون الجانب األدنى للمستوى األعلى للجودة االئتمانية، ولكن جودة االئتمان المتوقعة ممتازة، كما أن جودة الموجودات  ملتزمون -متفوق 
عناصر والسيولة جيدة جدا، باإلضافة إلى القدرة على تحمل الديون والتغطية بشكل مستمر، ويمكن أن تكون هناك احتمالية ضئيلة بأن تؤدي بعض ال

  داء في المستقبل.إلى ضعف األ
 

  4تصنيف المخاطر 
يعتبرون في أعلى مستويات الجودة المتوسطة ويتصفون بجودة ائتمانية ممتازة، ومؤشرات مخاطر قليلة. إن عناصر القوة متمثلة  ملتزمون -جيد 

  ألعمال.في السيولة واستقرار الهوامش والتدفقات النقدية، وتنوع الموجودات وعدم االعتماد على نوع واحد من ا
 

  5تصنيف المخاطر 
المصنفين مع هامش أقل لتغطية خدمة الدين مع انخفاض لبعض عناصر القوة، باإلضافة إلى جودة الموجودات والسيولة  ملتزمونتشمل  -مرضية 

المتمولين ما يكفي من القوة والمرونة المرضية، والقدرة الجيدة الستيعاب وتغطية الدين، وقد تحدث خسارة أو تراجع في األرباح للسنة، ولكن لدى 
  المالية لتعويض هذه األمور.

 
  6تصنيف المخاطر 

الملتزملون ذوي األرباح المنخفضة والتدفقات النقدية الضعيفة وزيادة نسبة الدين و/ أو ضعف في أساسيات السوق التي تشير الى مخاطر  -كافية  
ية محدودة، وتغطية متواضعة، باإلضافة الى جودة موجودات وحصة سوق في المستوى المتوسط أعلى من المتوسط. لدى المتمولين قدرة دين إضاف

  أو أقل من المتوسط. إن أداء المتمول الحالي يعتبر مرضي، ولكن يمكن أن يتأثر سلبا من خالل تطوير جودة/ كفاية الضمانات وإلخ.
 

  7تصنيف المخاطر 
ذا التصنيف بالمجمل لظروف تجارية غير مرغوب فيها تشكل مخاطر ائتمان غير مناسبة وال مبرر يخضع الملتزمون تحت ه -مخاطر عالية جداً 

أن لها ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل دون المستوى المطلوب. لم يتكبد العميل خسارة متعلقة بالعمولة أو المبلغ األصلي. ويمكن 
نامجا غير واقعي للسداد، أو عدم كفاية مصادر األموال، أو عدم وجود ضمانات كافية أو يتضمن الضعف المحتمل وضعا ماليا ضعيفا، أو بر

ية لهذه معلومات أو وثائق ائتمانية. المنشأة ضمن هذه الفئة ال يمكن تمييزها وتعتبر ضمن الفئة المتوسطة. ولن يتم منح تمويالت جديدة أو إضاف
  الفئة.

 
  8تصنيف المخاطر 

هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم تسعون يوماً، وتشكل مخاطر ائتمان غير يشمل  -دون المستوى 
مقبولة. يكون السداد المعتاد في خطر، وهناك ضعف واضح في دعم سداد االلتزامات. ليست هناك حماية كافية للموجودات من خالل المالءة 

  السداد أو من خالل الضمانات المرهونة، ويتم تكوين مخصص خاص بناًء على تقدير الخسائر المحتملة.أو قدرته على  للمتمولالحالية 
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  وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد (تتمة)  )3
 

  9تصنيف المخاطر 
يوماً وترى اإلدارة أن  180يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم التعاقدية  -مشكوك في تحصيلها  

ت الهناك إمكانية السترداد القيمة مقابل الشركات والعقارات ولذلك يجب تأجيل عملية شطب المديونية، والسداد الكامل غير مؤكد، وهناك إشكا
كبيرة تؤدي إلى احتمال خسارة جزء من أصل المديونية. وتكون نقاط الضعف واضحة إلى درجة أن التحصيل الكامل غير مرجح على نحو كبير 
 وذلك بناء على المعلومات الحالية والظروف والقيم. ويتم تكوين مخصص خاص بناًء على تقدير الخسائر المحتملة. ومع ذلك، بالنسبة لعمالء

٪، يلي ذلك إجراء 100د (باستثناء العقارات) والبطاقات االئتمانية، من المتوقع حدوث خسارة إجمالية.  يجب استيفاء مخصص خاص بنسبة األفرا
  عملية الشطب وفًقا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي.

 
  10تصنيف المخاطر 

يوماً. ومن المتوقع حدوث  360لى تاريخ تأخر سداد التزاماتهم المتعثرين ومضى عملتزمون يشمل هذا التصنيف  -رديئة أو هالكة (خسارة)  
خسارة إجمالية، باإلضافة إلى الموجودات غير القابلة للتحصيل والتي ال تتطلب إن يتم تصنيفها كموجودات نشطة. يجب استيفاء مخصص خاص 

  ٪، يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقًا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي.100بنسبة 
 
  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان -الخسائر االئتمانية المتوقعة  ) 4

 
ار عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، يأخذ المصرف في االعتب

لهما. ويتضمن ذلك على كٍل من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، وذلك على  المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر
  اساس الخبرة التاريخية للمصرف والتقييم االئتماني للخبراء المتخصصين، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

 
ستوى التسهيل باستثناء الحسابات تحت المالحظة بالنسبة لمحفظة الشركات، يستند تقييم المصرف للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على م

لعميل. حيث يستند تقييم المصرف على الطرف اآلخر. يتم إجراء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بالنسبة لتمويل األفراد على مستوى ا
  المتوقعة على مدى العمر.وتخضع جميع التعرضات التي تشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان للخسائر االئتمانية 

 
يعتبر المصرف جميع أدوات الدين من الدرجة األولى الصادرة عن جهات سيادية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ذات مخاطر 

  ائتمانية منخفضة.
 
  تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري  ) 5
 

قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، يستخدم المصرف نظامه الداخلي لتحديد درجة المخاطر  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان
راء خبراء االئتمانية والتصنيفات الخارجية للمخاطر والتغيرات النوعية في احتمالية حدوث التعثر في السداد وحالة التأخر في السداد للحسابات وآ

  تاريخية ذات الصلة.االئتمان، وحيثما أمكن، الخبرة ال
 

د شهدت زيادة جوهرية منذ اإلثبات األولي وذلك بناًء على التقييم الكمي و/أو استخدام آراء خبراء معينة قتعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرضات 
ة جوهرية في مخاطر االئتمان االئتمان، وحيثما أمكن، الخبرة التاريخية ذات الصلة، كما يمكن للمصرف أن يحدد أن التعرضات قد شهدت زياد

  اسب.استناداً إلى المؤشرات النوعية المحددة والتي تعكس هذه الزيادة ولكنها قد ال تكون واضحة بشكل كامل في التحليل الكمي في الوقت المن
 
يوماً. يتم تحديد أيام  30أكثر من وكإجراء احترازي، يرى المصرف بأن الزيادة الجوهرية تحدث في مخاطر االئتمان عندما يتجاوز موعد السداد  

االستحقاق التأخر في السداد من خالل احتساب عدد األيام ألقرب تاريخ فات فيه موعد االستحقاق ولم تسدد فيه المبالغ بالكامل. يتم تحديد تواريخ 
  .للمتمولدون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة 
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  تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري (تتمة)  )5

  من:يراقب المصرف مدى فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وذلك من خالل إجراء مراجعة منتظمة للتأكد 
 
 مدى قدرة الضوابط على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض لمخاطر التعثر في السداد؛  
  يوماً؛ و 30إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة  
 والتعثر عن السداد على 1شهراً (المرحلة  12ن السداد لمدة عدم وجود تقلبات غير مضمونة في مخصص الخسائر من التحول بين التعثر ع (

  ).2مدى العمر (المرحلة 
 

  على أساس منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة، كما هو موضح أدناه:  3والمرحلة  2والمرحلة  1يصنف المصرف أدواته المالية إلى المرحلة 
 

هناك زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ إثباتها المبدئي والتي لم يطرأ عليها انخفاض في : بالنسبة لألدوات المالية التي لم تكن 1المرحلة 
شهراً، ويتم تصنيف جميع الحسابات  12قيمتها االئتمانية منذ منحها، يثبت المصرف المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

  .1عند منحها على أنها مرحلة 
 

: بالنسبة لألدوات المالية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ إثباتها المبدئي وليس ذات مستوى ائتماني منخفض، 2المرحلة 
تحقاق يثبت المصرف المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع عمليات التمويل المصنفة في هذه المرحلة بناًء على تاريخ االس

  لي/ المتوقع بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيالت.   الفع
  

: بالنسبة األدوات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض، يثبت المصرف الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويتم استخدام عملية 3المرحلة 
  .3يوماً على أنها المرحلة  90لسداد ألكثر من تحديد التعثر في السداد، أي عملية تحديد احتمال التعثر في ا

  
  الموجودات المالية المعّدلة ) 6
 

يجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على تمويل لعدد من األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال 
التوقف عن إثبات التمويل الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم إثبات التمويل الذي تم  عالقة لها بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم

  إعادة التفاوض بشأنه، كتمويل جديد مدرج بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.
 

ـ "االعفاء من السداد") لزيادة فرص يقوم المصرف بإعادة تفاوض عمليات التمويل الممنوحة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها ب
قائي التحصيل والتقليل من مخاطر التعثر في السداد. وبموجب سياسة االعفاء من السداد بالمصرف، يمنح التمويل إعفاء من السداد على أساس انت

سداد، ويوجد هناك دليل على أن المدين قد بذل إذا كان المدين حالياً في حالة التعثر في سداد ديونه أو إذا كانت هناك مخاطر عالية للتعثر في ال
  جميع الجهود المعقولة للوفاء بشروط العقد األصلي ومن المتوقع بأن يكون المدين قادراً على الوفاء بالشروط المعدّلة.

 
دات التمويل. تخضع كل من عمليات تتضمن الشروط المعدّلة عادةً تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفع األرباح وتعديل الشروط المتعلقة بتعه

  تمويل األفراد وغير األفراد لسياسة االعفاء من السداد.
 
ً للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع منح الوقت دليالً على أن التعرض ذو مست  وى يعتبر االعفاء من السداد مؤشراً نوعيا

شهراً قبل أن يتم اعتبار التعرض  12العميل إظهار سلوك جيد في السداد باستمرار على مدى  ائتماني منخفض/ متعثر في السداد. ويتعين على
  ذو مستوى ائتماني منخفض أو متعثًرا في السداد.

    



445

  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  المالية الموحدة (تتمة) إيضاحات حول القوائم
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

54 

  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -27

  مخاطر االئتمان (تتمة)  27-1
  قياس مخاطر االئتمان (تتمة) أ) 
 
  تعريف التعثر عن السداد ) 7
 

  السداد عندما: عنيعتبر المصرف بأن الموجودات المالية تكون في حاله تعثر 
  يكون من غير المرجح إن يسدد المتمول التزاماته االئتمانية للمصرف بالكامل، وذلك دون الرجوع إلى المصرف التخاذ إجراءات مثل تسييل

  الضمانات (في حالة االحتفاظ بها)؛ أو
 يوماً. 90التزاماته االئتمانية المستحقة للمصرف ألكثر من  تأخر المتمول في سداد أي من  

  
 
  د.تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي غير المسد 
 

  تبار المؤشرات التالية:عند تقييم ما اذا كان المتمول متعثًرا في السداد، يأخذ المصرف في االع
  مثال: مخالفة التعهدات؛ –المؤشرات النوعية  
  مثال: وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس الجهة المصدرة للمصرف؛ و -المؤشرات الكمية  
 .البيانات التي يتم إعدادها داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية  
 

الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر في السداد ودرجة أهميتها، وذلك بمرور الوقت لتعكس قد تختلف المدخالت 
  التغيرات وفقًا للظروف.

 
  يتفق تعريف التعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من قبل المصرف لألغراض التنظيمية.

 
  إدراج المعلومات المستقبلية ) 8

 
ت األولي قوم المصرف بإدراج المعلومات المستقبلية في تقييمه فيما إذا كانت خسائر االئتمان ألية أداه مالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثباي

يقوم  لها وقياس������ه لخس������ائر االئتمان المتوقعة، وباألخذ بعين االعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المص������ادر المنش������ورة،
وعلى المصرف بإجراء تعديل مستقبلي على جدول شروط احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات المستقبلية الحتمالية التعثر في السداد 

  مدى العمر باستخدام نماذج االقتصاد الكلي.
 

توقعات المتاحة من المص���ادر العامة) التي تتجاوز فيها س���نوات (بما يتفق مع ال 5-3يأخذ المص���رف في االعتبار الس���يناريوهات التي تتراو� بين 
الظروف االقتص�����ادية الكلية متوس������ األجل الطويل. ويتم اس�����تخدام توقعات االقتص�����اد الكلي المتاحة خارجياً من ص�����ندوق النقد الدولي والبنك 

جراء التعديالت على أساس التوقعات الحالية األساسية المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة األساسية. وبالنسبة للسيناريوهات األخرى، يتم إ
  بناًء على اجتهادات الخبراء.

 
  أكثر تشاؤماً.تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر احتماالً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوهات األخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤالً و

 
  الوزن  المؤشرات االقتصادية

2020  
  %55.44  االدخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

  %44.56  االنفاق الحكومي على الناتج المحلي اإلجمالي
 

  الوزن  المؤشرات االقتصادية
2019  

  %55.44  االدخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
  %44.56  االنفاق الحكومي على الناتج المحلي اإلجمالي
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 قام المص�����ر� بتحديد وتوثي� العوامل الرئيس�����ية لمخاطر وخس�����ائر االئتمان لكل محف�ة من محاف� األدوات المالية، وباس�����تخدام تحليل البيانات
 31بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر وخسائر االئتمان. تضمنت السيناريوهات االقتصادية المستخدمة كما في التاريخية قام بتقدير العالقات 

  ديسمبر النطاقات التالية من المؤشرات الرئيسية.
 

  2019  2020  السيناريوهات  المؤشرات االقتصادية

من  الوطنيإجمالي نسبة االدخار 
  الناتج المحلي اإلجمالي

  %30.67  %25.06  صعوًدا
  %24.07  %17.57  الحالة األساسية (األكثر احتماالً)

  %17.46  %13.54  هبوًطا

االنفاق الحكومي على الناتج المحلي 
  اإلجمالي

  %39.19  %38.92  صعوًدا
  %37.19  %35.76  الحالة األساسية (األكثر احتماالً)

  %35.19  %34.06  هبوًطا
 

المص���ر� باس���تخدام توقعات الحالة األس���اس���ية أدناه على المد� القري� في طريقة خس���ائر االئتمان المتوقعة، والتي ، قام 19-لحس���ا� ت�ثير كوفيد
  تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير:

 

 
  :يوضح الجدول أدناه أثر التغير في المؤشرات االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لثالثة سيناريوهات مختلفة يستخدمها البنك

 
مطلوبات من  

البنوك 
والمؤسسات 

المالية 
 خطابات ضمان تمويل استثمار األخرى

اعتمادات 
  مستندية

التزامات 
 غير قابلة

للنقض لمنح 
  اإلجمالي  االئتمان

  بآالف الرياالت السعودية  2020ديسمبر  31
 8,039,518 9,330 191,253 340,617 7,398,212 26,962 73,144  األكثر احتماالً (الحالة األساسية)

 7,102,443 5,709 187,367 334,362 6,497,871 20,715 56,419  األكثر تفاؤالً (صعودًا)
 8,725,832 12,782 195,038 348,052 8,043,601 33,266 93,093   تشاؤًما (هبوًطا)األكثر 

 
لى تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤش���رات الرئيس���ية ومعدالت التعثر عن الس���داد والخس���ارة بش����ن مختل� محاف� الموجودات المالية بناً� ع

 تحليل البيانات التاريخية.
 

  كما في نهاية السنة: في تحديدهيوضح الجدول أدناه حساسية خسائر االئتمان المتوقعة تجاه العوامل الرئيسية المستخدمة 
 

  االفتراضات المتأثرة
أثر خسائر االئتمان 

  )2020المتوقعة (
  الزيادة/ (النقص)

   عوامل االقتصاد الكلي:
  )207,622,144(  %10اإلجمالي بزيادة االدخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

  151,999,029  %10االدخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بنقص 
  )497,277,032(  %10االنفاق الحكومي على الناتج المحلي اإلجمالي بزيادة 
  364,053,780  %10االنفاق الحكومي على الناتج المحلي اإلجمالي بنقص 

 

  المؤشرات االقتصادية
سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر 

  2020االئتمان المتوقعة لعام 
التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان سنوات 

  2019المتوقعة لعام 
2021  2022  2023  2020  2021  2022  

من  الوطنيإجمالي نسبة االدخار 
  %21.82  %22.65  %23.71  %17.12  %16.97  %16.65  الناتج المحلي اإلجمالي

االنفاق الحكومي على الناتج المحلي 
  %34.87  %35.83  %36.14  %31.09  %31.86  %33.87  اإلجمالي
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56 

 الخسائر االئتمانية المتوقعةقياس  ) 9
 

لمتوقعة، واحتمالية حدوث يقوم المصرف بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى األدوات الفردية مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية ا
  الخصم.التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل 

 
  المتغيرات:وفيما يلي المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط  
 

  احتماليه حدوث التعثر في السداد؛   -1
  الخسارة في حالة التعثر في السداد؛   -2
  قيمة التعرض للتعثر في السداد؛   -3
 

المؤشرات بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى، ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات يتم استخراج هذه 
  النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.

 
أساس نماذج التصنيف اإلحصائية ويتم تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، ويتم احتسابها على 

تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات.  وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على البيانات المجمعة 
ت التصنيفات، فإن ذلك سيؤدي إلى داخلياً التي تشمل كالً من العوامل الكمية والنوعية. وفي حال انتقال األطراف األخرى والتعرضات بين فئا

التعاقدية تغيير في تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد، ويتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد بعد األخذ بعين االعتبار االستحقاقات 
  للتعرضات ومعدالت السداد المقدرة.

 
للتوصل إلى تقديرات الخسارة في حالة التعثر في السداد. أما بالنسبة لمحفظة  الداخلية LGDبالنسبة لمحفظة األفراد، يستخدم المصرف نماذج 

  .LGDالشركات، فإن المصرف يستخدم التقديرات من الجهات الرقابية لتقدير 
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -27

  مخاطر االئتمان (تتمة)  27-1
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  (تتمة) االئتمانية المتوقعةقياس الخسائر   ) 9
 

داد تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد. ويقوم المصرف باستخراج قيمة تعرضات التعثر في الس
اإلطفاء. إن قيمة التعرض للتعثر في من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة للمبالغ الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك 

والضمانات المالية، تتضمن قيمة التعرض للتعثر في السداد المبلغ  التمويالتالسداد ألصل مالي ما يمثل إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة الرتباطات 
ها على أساس المالحظات التاريخية وتوقعات النظرة المسحوب، وكذلك المبالغ المستقبلية المحتملة التي تم سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقدير

يد احتمالية المستقبلية. تمثل فترة حدود التعرض الفترة التي يتم أخذها في االعتبار في حاالت التعثر في السداد المحتملة، وبالتالي تؤثر على تحد
  بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر). 2المرحلة حدوث التعثر في السداد وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (باألخص لحسابات 

 
  تحليل جودة االئتمان ) 10

 
  ديسمبر: 31يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة االئتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في   )أ

 2020  
 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 شهرا12ً

الخسائر االئتمانية 
على مدى  المتوقعة

ذات مستوى  –العمر 
ائتماني غير 

  منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات –العمر 
مستوى ائتماني 

  اإلجمالي  منخفض
  بآالف الرياالت السعودية   

      توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
 A3 - Aaa(  10,218,303 - - 10,218,303/ ( 3-1درجة 
 B3- Baa1(  49,883,949 3,698,775 - 53,582,724/ ( 6-4درجة 
 C- Caa1(  - 2,666,449 - 2,666,449تحت المالحظة ( -7درجة 

 1,690,865 1,690,865 - -  غير عامل
 68,158,341 1,690,865 6,365,224 60,102,252  إجمالي الشركات عامل وغير عامل 

 255,025,117 1,761,259 5,907,725 247,356,133  إجمالي األفراد (غير مصنفة)
 323,183,458 3,452,124 12,272,949 307,458,385  إجمالي القيمة الدفترية

 
 2019  
 

الخسائر االئتمانية 
 12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات –العمر 
مستوى ائتماني 

  اإلجمالي  منخفض
  بآالف الرياالت السعودية   

      توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات
 A3 - Aaa(  13,547,133 - - 13,547,133/ ( 3-1درجة 
 B3- Baa1(  44,502,283 3,306,212 - 47,808,495/ ( 6-4درجة 
 C- Caa1(  - 3,104,199 - 3,104,199تحت المالحظة ( -7درجة 

 1,687,074 1,687,074 - -  غير عامل
 66,146,901 1,687,074 6,410,411 58,049,416  إجمالي الشركات عامل وغير عامل

 190,555,499 1,050,591 3,320,472 186,184,436  إجمالي األفراد (غير مصنفة)
 256,702,400 2,737,665 9,730,883 244,233,852  إجمالي القيمة الدفترية
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  التمويل ) 11
 
  ديسمبر: 31فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية كما في   )أ

 
  (بآالف الرياالت السعودية)                  

2020  
  العامل  الوصف

  غير العامل
  

مخصص 
االنخفاض في 

  صافي التمويل  القيمة
     

 20,958,991 (527,116) 654,288 20,831,819  التجاري
 27,986,654 (138,592) 229,237 27,896,009  الصناعي

 1,428,126 (604,646) 636,587 1,396,185  البناء واإلنشاءات
 254,382,864 (642,253) 754,249 254,270,868  المستهلك
 14,001,685 (105,083) 170,055 13,936,713  الخدمات

 539,561  - 539,561  الزراعة وصيد األسماك
 1,860,764 (7,122) 698 1,867,188  أخرى

 321,158,645 (2,024,812) 2,445,114 320,738,343 اإلجمالي
شهًرا وعلى مدى العمر  12االئتمانية المتوقعة على مدى الخسائر 

 (5,446,544) (5,446,544) - -  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –
 315,712,101 (7,471,356) 2,445,114 320,738,343 الرصيد

 

  (بآالف الرياالت السعودية)                                                                        

2019  
  العامل  الوصف

  غير العامل
  

مخصص 
االنخفاض في 

  صافي التمويل  القيمة
     

 19,826,944 (424,883) 590,056 19,661,771  التجاري
 26,867,232 (283,941) 375,395 26,775,778  الصناعي

 2,203,470 (401,434) 573,757 2,031,147  البناء واإلنشاءات
 193,067,706 (532,585) 674,114 192,926,177  المستهلك
 12,369,469 (70,882) 103,471 12,336,880  الخدمات

 340,974 - - 340,974  الزراعة وصيد األسماك
 312,881 - - 312,881  أخرى

 254,988,676 (1,713,725) 2,316,793 254,385,608 اإلجمالي
شهًرا وعلى مدى العمر  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 (5,305,871) (5,305,871) - -  ذات مستوى ائتماني غير منخفض –
 249,682,805 (7,019,596) 254,385,6082,316,793 الرصيد
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  التمويل (تتمة)  ) 11

 
  ديسمبر: 31يبين الجدول التالي تحليالً بأعمار التمويل متأخر السداد وغير المنخفض القيمة كما في   )ب

 
  (بآالف الرياالت السعودية)  2020

  بيع بالتقسيط  متاجرة شركات  األعمار
بطاقات 
  اإلجمالي  ائتمانية

     
ً  30حتى  7,957,094 5,515,6792,333,363108,052  يوما
31 – 60  ً  896,316 162,091715,77718,448  يوما
61 – 90  ً  608,324 164,854431,73011,740  يوما

 9,461,734 5,842,6243,480,870138,240  اإلجمالي
 4,108,821 -1,847,4132,261,408  القيمة العادلة للضمانات

 
  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

  اإلجمالي  بطاقات ائتمانية  بيع بالتقسيط  متاجرة شركات  األعمار
     

ً 30حتى  7,095,313 91,568 1,436,316 5,567,429  يوما
31 – 60  ً  873,492 16,978  612,747 243,767  يوما
61 – 90  ً  656,482 9,681 323,959 322,842  يوما

 8,625,287 118,227 2,373,022 6,134,038  اإلجمالي
 2,851,975 - 114,208 2,737,767  القيمة العادلة للضمانات

  
ن هذه تقوم المجموعة، خالل أنشطة اإلقراض الخاصة بها، باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بعمليات التمويل، وتتضم 

خرى. الضمانات غالباً ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم حقوق ملكية محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أ
    وتعتبر الضمانات العقارية مقابل التمويل كمحتفظ بها لغرض البيع ويتم تضمينها في الموجودات األخرى.

 
لقيمة يتم االحتفاظ بهذه الض���مانات بص���فة أس���اس���ية مقابل عمليات التمويل التجارية والش���خص���ية ويتم إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها بص���افي ا

موجودات المالية التي هي ذات مس�����توى ائتماني منخفض بتاري� إعداد القوائم المالية، ف�ن المعلومات الكمية بش�����أن المخص�����ص�����ة لها. بالنس�����بة لل
  الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي يقلل فيه هذا الضمان من مخاطر االئتمان.

 
صورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة التي تحتفظ يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها ب  )ج

  ديسمبر: 31بها المجموعة كما في 
 

  (بآالف الرياالت السعودية)  2020
  اإلجمالي  شركات  أفراد 
    

 2,445,114 1,690,865 754,249  تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي
 1,026,810 453,208 573,602  القيمة العادلة للضمانات

 
  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

  اإلجمالي  شركات  أفراد 
    

 2,316,793 1,687,074 629,719  تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي
 737,005 522,084 214,921  القيمة العادلة للضمانات
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  التمويل (تتمة) )11
 
 يوضح الجدول أدناه التعرضات االئتمانية من تمويل الشركات واألفراد حسب نطاقات نسبة التمويل إلى القيمة،  ويتم احتساب نسبة التمويل  )د

مة الضمان، وال تتضمن المبالغ اإلجمالية إلى القيمة على أساس نسبة إجمالي مبلغ التمويل أو المبلغ المطلوب الرتباطات التمويل إلى قي
  مخصص االنخفاض في القيمة.

 
  2019   2020  (بآالف الرياالت السعودية)                             

    
 57,225,432  61,641,163  ٪50أقل من 

51-70%  9,753,323  9,015,785 
 71-90%  60,253,907  30,830,167 
 91-100%  47,993,706  29,548,809 
 4,070,138  3,955,723  ٪100أكثر من  
 130,690,331  183,597,822  إجمالي التعرض للمخاطر 
  

  ب) مخاطر التسويات
لة كما يتعرض المصرف لمخاطر التسويات من خالل تعامالته مع المؤسسات المالية األخرى. وتنشأ هذه المخاطر عندما يدفع المصرف مبلغ المعام

إلى البنك اآلخر أو الطرف اآلخر قبل استالم الدفعات من الطرف الثالث. وتتمثل هذه المخاطر في عدم قيام الطرف الثالث بدفع المطلوب منه 
ذا النوع التزاماته.  على الرغم من أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصيرة إال أنه يمكن أن يكون ذو قيمة عالية وجوهرية. ويتم تقليل التعرض له

خاطر من خالل التعامل مع األطراف ذات التصنيف المرتفع مع االحتفاظ بالضمانات والحد من حجم التعرضات وفقا لتصنيف المخاطر من الم
  للطرف اآلخر.

 
  ج) مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها

 
الفعالة في العمليات اليومية وعند صنع القرار،  إن مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان هي مسؤولية المصرف ككل، ويتم استخدام إدارة المخاطر

  ووضع االستراتيجيات، وبالتالي فإن فهم وإدارة مخاطر االئتمان هي من مسؤولية كل قطاع من القطاعات التشغيلية.
 

  تساعد وحدات األعمال التالية في المصرف في عملية مراقبة االئتمان:
 
 .وحدة ائتمان الشركات  
  ومراقبة االئتمان.وحدة إدارة ومتابعة  
 .وحدة معالجة الديون  
 .وحدة سياسة االئتمان  
 .وحدة ائتمان األفراد  
 

د ومراقبة تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بعمليات التمويل هذه، بوضع حدود معتمدة لالئتمان، ويقوم المصرف بإدارة تلك الحدو
  تلك المتعلقة باألفراد والمجموعات من العمالء، والصناعات والدول.تركزات مخاطر االئتمان عند تحديدها وخاصة 

 
ي ينتج التركيز في مخاطر االئتمان عند وجود عدد من العمالء يزاولون نشاطات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن يكون للنشاطات الت

اء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف االقتصادية يعملون بها نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على الوف
قة أو السياسية أو الظروف األخرى. إن التركيز في مخاطر االئتمان يعني مدى تأثر أداء المصرف تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منط

لتمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر لدى أفراد أو مجموعات من جغرافية معينة. يسعى المصرف إلدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع ا
  العمالء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -27

  مخاطر االئتمان (تتمة)  27-1
  ج) مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها (تتمة)

 
االئتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو المجموعات، والقطاعات الجغرافية يقوم المصرف بإدارة مخاطر 

بمستوى  واالقتصادية. يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتها مرة واحدة أو أكثر بالسنة، عند الضرورة. وتتم مراجعة الحدود المتعلقة
  والقطاع االقتصادي والبلد مرة واحدة على األقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية. مخاطر االئتمان حسب المنتج

 
اتهم المالية، كما تدار مخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لمقدرة العمالء والعمالء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية وسداد التزام

  .وتعديل حدود االئتمان، حسبما هو مالئم
 

  فيما يلي بياناً ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة لتقليل مخاطر االئتمان:
 

  الضمانات  )1-ج
  يقوم المصرف باتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع محددة من الضمانات، وتشتمل الضمانات الرئيسية على:

 
 .رهونات على العقارات السكنية والتجارية  
 م والموجودات العامة الخاصة بالعميل.النقدية واألسه  
 .(متاجرة األسهم المغطاة بالضمانات) صفقات المرابحة للمتاجرة باألسهم  
 

خاطر إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. إن الضمانات واالعتمادات المستندية القائمة تحمل نفس م
  المنتجات المصرفية التقليدية بالمصرف.االئتمان التي تحملها 

 
إن خطابات االعتماد المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المصرف، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر بصرف مبالغ 

  إنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل.محددة على حساب المصرف وفق شروط وأحكام محددة تكون عادةً مضمونة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي ف
 

و تمثل االرتباطات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح االئتمان على شكل منتجات تمويلية إضافية، وضمانات أ
يتعرض المصرف لخسارة بمبلغ يعادل اعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة باالرتباطات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن 

ت لمنح إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. ولكن، فإن مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن معظم االلتزاما
  االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.
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  )إدارة المخاطر المالية (تتمة  -27

  مخاطر االئتمان (تتمة)  27-1
  السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات  د)
 

ئتمان يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية دون األخذ باالعتبار الضمانات أو تعزيزات اال
  ديسمبر: 31مة المركز المالي المتعلقة بمخاطر االئتمان كما في األخرى وتشتمل على األدوات المالية خارج قائ

 
  (بآالف الرياالت السعودية)     

  2019   2020 البنود داخل قائمة المركز المالي
     استثمارات، صافي:

 24,991,978  22,904,021  مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي
 18,751,109  28,406,417  صكوك
 -  1,000,000  مهيلكةمنتجات

 32,058,182  28,654,842  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
     تمويل، صافي

 62,959,778  65,052,746  شركات
 186,723,027  250,659,355  أفراد

     موجودات مالية أخرى
 -  1,613,343  ذمم مدينة، صافي

 325,484,074  398,290,724  قائمة المركز المالي إجمالي البنود داخل
     البنود خارج قائمة المركز المالي:

 1,215,904  3,050,200  اعتمادات مستندية وقبوالت
 4,973,200  5,443,189  خطابات ضمان

 11,636,094  10,662,701  التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
 17,825,198  19,156,090  المركز الماليإجمالي البنود خارج قائمة 

 343,309,272  417,446,814  الحد األقصى لمخاطر االئتمان
 

  تم تحديد المخاطر أعاله على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

  مخاطر السيولة 27-2
بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية عند استحقاقها واستبدال األموال عند سحبها، وتكون تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المصرف على الوفاء 

نشأ مخاطر النتيجة عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته بسداد المودعين والجهات الممولة والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتمويل. ويمكن أن ت
خفيض التصنيف االئتماني والذي يمكن إن يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. إن تنوع مصادر السيولة عند وجود اضطراب في السوق وت

النقدية  التمويل المتاحة للمصرف يساعد على تقليل هذه المخاطر. تدار الموجودات بعد األخذ باالعتبار توفر السيولة والحفاظ على رصيد مالئم من
  وما في حكمها.

  
  لسيولةعملية إدارة مخاطر ا

  تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بالمصرف بمتابعة عملية إدارة السيولة الخاصة بالمصرف، وتتضمن ما يلي:

 التمويل اليومي والمدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بااللتزامات، ويشمل ذلك ضخ األموال عند استحقاقها أو استثمارها؛  
  المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية؛مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة  
  إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون؛  
 مراقبة تنويع مصادر التمويل؛ و  
 .إدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة الموجودات مع المطلوبات  
 

االستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية.  يتم قياس صافي التدفقات  تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خالل تحليل التدفقات النقدية للبنود ذات
زامات النقدية، وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة. كما تقوم إدارة الخزينة / ولجنة الموجودات والمطلوبات بالمصرف بمراقبة مستوى ونوع الت

تأثير المحتمل لاللتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمصرف مثل غير المسحوبة، واستخدام تسهيالت السحب على المكشوف وال التمويالت
  االعتمادات المستندية القائمة والضمانات.
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -27
 

  مخاطر السيولة (تتمة) 27-2
اريخ قائمة المركز المالي الموحدة يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف على أساس فترة االستحقاق المتبقية بت

  وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 

اللتزامات تقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ االستحقاق لضمان توفر سيولة كافية لديها. وتشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطية ا
السعودي، والمطلوبات من البنوك. وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة  التمويلية القائمة على النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي

٪ من إجمالي حسابات العمالء األخرى. 4٪ من إجمالي ودائع العمالء و7عن البنك المركزي السعودي، يحتفظ المصرف بوديعة نظامية ال تقل عن 
٪ من التزامات المصرف تجاه الودائع، ويتكون هذا االحتياطي 20ي سيولة ال يقل عن باإلضافة إلى الوديعة النظامية، يحتفظ المصرف باحتياط

إضافية من النقد أو الذهب أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً. كما يمكن للمصرف الحصول على مبالغ 
  سعودي تتضمن عمليات البيع المؤجلة.من خالل ترتيبات تمويلية خاصة مع البنك المركزي ال

 
ديسمبر على أساس التدفقات النقدية المخصومة، ويظهر الجدول أدناه  31فيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات كما في 

وتراقب اإلدارة توقعات تغيير وضع السيولة الخاص التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة. 
ا إلى نمط بالمجموعة والنقد وما في حكمه على أساس التدفقات النقدية المتوقعة، وينفذ ذلك وفقاً لألعراف والحدود التي وضعتها المجموعة واستناد

ة على توقع التدفقات النقدية بعمالت رئيسية واألخذ باالعتبار حركة الودائع التاريخية. باإلضافة لذلك، تتضمن سياسة إدارة السيولة في المجموع
لية والخارجية مستوى الموجودات السائلة الضرورية لمقابلة ذلك، ومراقبة معدالت السيولة لبنود قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات النظامية الداخ

  والمحافظة على خطط تمويل الدين.
 

  السعودية)(بآالف الرياالت    2020

  أشهر 3أقل من  
أشهر إلى  3من 

  شهًرا 12
5من سنة واحدة إلى 

  سنوات
أكثر من خمس 

  سنوات
بدون تاريخ 

  اإلجمالي  استحقاق محدد
        الموجودات

النقد واألرصدة لدى البنك المركزي 
 47,362,522 31,126,973 - - - 16,235,549  السعودي والبنوك المركزية األخرى

مطلوبات من البنوك والمؤسسات  
 28,654,842 1,259,634 - 11,951,076 6,519,752 8,924,380  المالية األخرى

        التمويل، صافي 
 37,231,334 - 2,478,796 11,161,268 9,205,279 14,385,991  متاجرة شركات

 255,479,516 - 93,416,307 115,670,114 31,842,841 14,550,254  بيع بالتقسيط 
 19,670,093 - 11,395,223 4,281,018 2,760,214 1,233,638  مرابحة 
 3,331,158 - 2,128 1,096,299 823,202 1,409,529  بطاقات ائتمانية 
        االستثمارات، صافي 

 239,179 239,179 - - - -  استثمار في شركة زميلة
 49,117,511 - 30,220,553 18,408,177 - 488,781  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  

 6,636,984 2,545,864 2,588,595 1,502,525 - -  خالل قائمة الدخل
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  

 4,291,598 4,291,598 - - - -  خالل الدخل الشامل االخر
 16,809,986 16,809,986 - - - -  موجودات أخرى، صافي 
 468,824,723 56,273,234 140,101,602 164,070,477 51,151,288 57,228,122  اإلجمالي 
        المطلوبات 
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية  

 10,764,061 448,288 - 3,648,051 5,459,613 1,208,109  األخرى

 327,572,511 327,572,511 - - - -  ودائع تحت الطلب 
 43,017,282 - - 9,913 13,278,009 29,729,360  ودائع عمالء ألجل 

 12,041,210 5,896,032 - 2,398,659 2,135,266 1,611,253  حسابات العمالء األخرى
 17,311,141 17,311,141 - - - -  مطلوبات أخرى 

 410,706,205 351,227,972 -32,548,72220,872,8886,056,623  إجمالي المطلوبات
 58,118,518 (294,954,738) 140,101,602 158,013,854 30,278,400 24,679,400  الفجوة 
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -27
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  (بآالف الرياالت السعودية)   2019

  أشهر 3أقل من  
12أشهر إلى  3من 

  شهًرا

 5من سنة واحدة إلى 
  سنوات

  
أكثر من خمس  

  سنوات

بدون تاريخ استحقاق
  محدد

  اإلجمالي
        الموجودات

النقد واألرصدة لدى البنك 
المركزي السعودي والبنوك 

 39,294,099 28,439,099 - - - 10,855,000  المركزية األخرى
مطلوبات من البنوك 

 32,058,182 - - 13,988,183 6,575,839 11,494,160  والمؤسسات المالية األخرى
        التمويل، صافي
 41,577,244 - 3,043,561 12,908,065 11,750,437 13,875,181  متاجرة شركات

 187,724,001 - 12,151,48629,194,86597,755,73048,621,920 بيع بالتقسيط
 17,228,066 - 5,356,019 3,878,893 4,221,613 3,771,541  مرابحة

 3,153,494 - - 975,171 731,273 1,447,050  بطاقات ائتمانية
     استثمارات، صافي

 196,235 196,235 - - - -  استثمار في شركة زميلة

استثمارات مدرجة بالتكلفة  
 - 24,286,155 16,089,945 - 2,566,987  المطفأة

 
42,943,087 

استثمارات مدرجة بالقيمة 
 2,030,711 1,230,711 - 800,000 - -  الدخلالعادلة من خالل قائمة 

استثمارات مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل الدخل 

 1,672,597 1,672,597 - - - -  الشامل االخر
 16,208,860 16,208,860 - - - -  موجودات أخرى، صافي 
 384,086,576 47,747,502 81,307,655 146,395,987 52,474,027 56,161,405  اإلجمالي 
        المطلوبات 

مطلوبات للبنوك والمؤسسات  
 334,569 - - - 1,885,035  المالية األخرى

 
2,219,604 

 284,299,851 284,299,851 - - - -  ودائع تحت الطلب 
 22,126,226 - 1,773 450,331 4,578,411 17,095,711  ودائع عمالء ألجل 
 5,979,746 - - 2,337,953 2,072,232 1,569,561  حسابات العمالء األخرى 
 18,269,492 18,269,492 - - - -  مطلوبات أخرى 
 332,894,919 302,903,912 1,773 2,788,284 6,650,643 20,550,307  اإلجمالي 

 51,191,657 (255,156,410) 81,305,882 143,607,703 45,823,384 35,611,098  الفجوة
 

  ديسمبر: 31التالي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة كما في يوضح الجدول 
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
 أقل من  2020

  أشهر 3
 أشهر3من

  شهر 12إلى 
 من سنة واحدة

  سنوات 5إلى 
  أكثر من

  سنوات 5
تاريخ  بدون

  اإلجمالي  استحقاق محدد
للبنوك والمؤسسات المالية مطلوبات 
 10,909,221 454,333-1,224,4025,533,2393,697,247  األخرى

 382,641,604 2,408,574333,468,543  15,416,547  31,347,940   ودائع العمالء
 17,311,141 17,311,141----  مطلوبات أخرى

 410,861,966 351,234,017-32,572,34220,949,7866,105,821 اإلجمالي
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -27
 

  مخاطر السيولة (تتمة)   27-2
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  

  أقل من  2019
  أشهر 3

  أشهر 3من 
  شهر 12إلى 

  من سنة واحدة
  سنوات 5إلى 

  أكثر من
  سنوات 5

تاريخ  بدون
  اإلجمالي  استحقاق محدد

والمؤسسات المالية مطلوبات للبنوك 
 2,676,569 334,569 ---2,342,000  األخرى

 313,308,241 19,293,2716,891,8252,821,5211,773284,299,851  ودائع العمالء
 18,269,492 18,269,492 - - - -  مطلوبات أخرى

 334,254,302 21,635,2716,891,8252,821,5211,773302,903,912  اإلجمالي
 

 ) حول القوائم المالية الموحدة.1-ج-16بيان تواريخ االستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم (تم 
  

  مخاطر السوق   27-3
نتيجة التغيرات في األسعار يتعرض المصرف لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما 

 السائدة في السوق. وتنشأ مخاطر السوق عن منتجات مرتبطة بمعدل عمولة ومنتجات بالعمالت األجنبية والصناديق االستثمارية والتي جميعها
ت العمولة وأسعار يتعرض لتغيرات عامة وخاصة في السوق، وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدالت واألسعار السائدة في السوق مثل معدال

  الصرف األجنبي واألسعار المتداولة في السوق.
 

م اللجنة يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل إدارة الخزينة / وإدارة االئتمان والمخاطر، ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات بها شهرياً، وتقو
  ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى مالءمة مستواها.

 
  عمليات المضاربة – مخاطر السوق  )أ

 
ال يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناجمة عن عمليات المضاربة. إن المصرف ملتزم بأحكام الشريعة التي ال تسمح له بإبرام عقود أو أدوات 

  مضاربة مثل التغطية والخيارات والعقود اآلجلة والمشتقات.
 
  العمليات المصرفية –مخاطر السوق   )ب

 
 مخاطر معدالت الربحية  
ة السائدة مثل مخاطر معدالت الربحية المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدالت الربحيت

ستقبلية في السوق. ال يوجد لدى المصرف أي تعرض جوهري آلثار التقلبات في مستوى معدالت الربح السائدة في السوق على تدفقاتها النقدية الم
المالية  حيث أن جزءاً جوهرياً من الموجودات المالية المدرة لألرباح والمطلوبات التي تحمل األرباح هي معدالت ثابتة ويتم إدراجها في القوائم

  بالتكلفة المطفأة. باإلضافة إلى ذلك، فإن جزءاً جوهرياً من المطلوبات المالية للمصرف ال تستحق عليها أرباح.
 

الية. ر سعر العموالت من احتمالية أن تؤثر التغيرات في معدالت الربح إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المتنشأ مخاط
وقد وضع مجلس اإلدارة حدود لفجوة معدالت العموالت لفترات محددة. ويراقب المصرف المراكز يوميًا ويستخدم استراتيجيات إدارة الفجوة 

  ضمان المحافظة على المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.ل
    



457

  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  المالية الموحدة (تتمة) إيضاحات حول القوائم
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -27
 

  مخاطر السوق (تتمة)   27-3
 

  العمليات المصرفية (تتمة) –مخاطر السوق   )ب

 (تتمة) مخاطر معدالت الربحية  
 

الربح، مع االحتفاظ بالمتغيرات األخرى ثابتة، في قائمة الدخل أو  يبين الجدول التالي الحساسية المتعلقة بالتغيرات المحتملة المقبولة في معدالت
لى حقوق االمساهمين الموحدة للمصرف. حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح على صافي الدخل لمدة سنة واحدة بناًء ع

. إن حساسية 2019و 2020ديسمبر  31ذات المعدالت العائمة كما في  الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض غير المتاجرة
 حقوق المساهمين الموحدة هي نفس حساسية الدخل الموحد حيث ال يملك المصرف موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ل جميع تعرضات المحفظة المصرفية في تركيزات العملة ويتم . ويتم مراقبة وتحلي2019و 2020ديسمبر  31اآلخر ذات معدالت ثابتة كما في 
  اإلفصاح عن الحساسيات ذات الصلة بماليين الرياالت السعودية.

 
  بماليين الرياالت السعودية 2020

 العملة
الزيادة في نقاط

  حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار األساس
  الحد األدنى   الحد األقصى متوسط ديسمبر31كما في 

 229 25255244255+  لایر سعودي
 

 العملة
النقص في نقاط

  حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار األساس
  الحد األدنى   الحد األقصى متوسط ديسمبر31كما في

 (229) (255)(244)(255)-25  لایر سعودي
 

  بماليين الرياالت السعودية 2019

 العملة
نقاطالزيادة في

  حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار األساس
  الحد األدنى   الحد األقصى متوسط ديسمبر31كما في 

 227 25241235244+  لایر سعودي
 

 العملة
النقص في نقاط

  حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار األساس
  الحد األدنى   الحد األقصى متوسط ديسمبر31كما في

 (227) (244)(235)(241)25-  سعوديلایر
 

معدل الربح على حقوق المساهمين الموحدة المفصح عنها من خالل األرباح المبقاة، أي الزيادة أو النقص في دخل التمويل  حركاتتؤثر 
  واالستثمار.

  حساسية العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي:
  المصرف آثار التقلبات في معدالت الربحية السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية.يدير 

 
  يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق في أسعار العموالت، ويتم مراقبتها يوماً من قبل إدارة الخزينة بالمصرف.

 
يتعرض لها المصرف، كما يشتمل على األدوات المالية للمصرف المسجلة بالقيمة يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر معدالت الربحية التي 

  الدفترية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار التعاقدية وتاريخ االستحقاق.
 

المركز  يتعرض المصرف لمخاطر معدالت الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والبنود خارد قائمة
ات المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة. يقوم المصرف بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجود

  والمطلوبات من خالل استراتيجات إدارة المخاطر.
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  المصرفية (تتمة)العمليات  –مخاطر السوق   )ب

 مخاطر العمالت األجنبية  
وتركزات مخاطر العمالت،  2019و 2020ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية كما في 

  ويشتمل الجدول على األدوات المالية للمصرف المسجلة بقيمتها الدفترية ومصنفة حسب العملة.
 

  السعودية) (بآالف الرياالت 
  اإلجمالي  أخرىجنيه استرليني  دوالر أمريكي رينغيت ماليزي  يورو  ين يابانيدرهم إماراتي   2020

          الموجودات
 971,952 486,520 23,183 29,59538,086350,388-44,180  النقد وما في حكمه

مطلوبات من البنوك  
والمؤسسات المالية 

 4,664,668 468,221 27,772 55,5135,940183,332399,0123,524,878 األخرى
 17,281,994 4,962,823 - 7,567,866 4,751,305 - - -  تمويل، صافي 
 7,457,721 258,697 - 5,886,959 1,311,663 402 - -  استثمارات، صافي 
 589,309 45,887 3,282 473,445 53,882 10,392 - 2,421  موجودات ثابتة 
 429,441 24,635 991 349,542 52,053 2,218 - 2 موجودات أخرى، صافي 
 31,395,085 6,246,783 55,228 18,153,078 6,606,001 225,939 5,940 102,116  إجمالي الموجودات 

         
          المطلوبات 

مطلوبات للبنوك 
والمؤسسات المالية 

 1,712,208 (77,328) 190 1,473,317 298,106 17,852 - 71  األخرى
 17,377,489 5,345,852 50,363 6,595,424 5,246,529 117,125 5,203 16,993  ودائع العمالء

 1,316,358 231,059 7,082 847,993 93,769 130,684 745 5,026  مطلوبات أخرى
 20,406,055 5,499,583 57,635 8,916,734 5,638,404 265,661 5,948 22,090  إجمالي المطلوبات

 10,989,030 747,200 (2,407) 9,236,344 967,597 (39,722) (8) 80,026  صافي
 
  (بآالف الرياالت السعودية)  

  اإلجمالي  أخرى جنيه استرليني دوالر أمريكي رينغيت ماليزي  يورو  ين ياباني درهم إماراتي  2019
          الموجودات

 1,186,367 608,879 21,963 335,903 153,650 31,868 - 34,104  النقد وما في حكمه
مطلوبات من البنوك 
والمؤسسات المالية 

  األخرى

63,357 7,508 197,512 518,468 3,120,698 24,183 102,570 4,034,296 

 14,881,768 4,504,063 - 5,531,037 4,846,668 - - -  تمويل، صافي
 3,157,746 255,369 - 2,007,106 894,904 367 - -  استثمارات، صافي

 524,549 54,232 1,024 392,337 65,199 9,528 - 2,229  موجودات ثابتة
 270,555 21,534 831 74,963 171,338 1,889 - -  موجودات أخرى، صافي

 24,055,281 5,546,647 48,001 11,462,044 6,650,227 241,164 7,508 99,690  إجمالي الموجودات
         

          المطلوبات
مطلوبات للبنوك 

والمؤسسات المالية 
 (56,136) (622,790) 17 375,153 129,399 61,892 - 193  األخرى

 13,835,970 5,083,655 40,639 3,153,602 5,429,591 114,609 5,013 8,861  ودائع العمالء
 1,206,167 237,542 9,023 740,687 103,126 110,713 707 4,369  مطلوبات أخرى

 14,986,001 4,698,407 49,679 13,4235,720287,2145,662,1164,269,442  إجمالي المطلوبات
 9,069,280 848,240 (1,678) 7,192,602 988,111 (46,050) 1,788 86,267  صافي
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  (تتمة)العمليات المصرفية  –مخاطر السوق   )ب

 
 (تتمة) مخاطر العمالت األجنبية  

تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. وقد وضعت إدارة المصرف 
  المقررة.حدودًا للمراكز حسب العمالت والتي يتم مراقبتها بشكل منتظم لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود 

على الموجودات والمطلوبات  2019و 2020ديسمبر  31يبين الجدول أدناه العمالت التي يتعرض المصرف من خاللها لمخاطر جوهرية كما في  
مالت مقابل النقدية المقتناة ألغراض غير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة. يحسب التحليل التأثير التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الع

المطلوبات الريال السعودي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة (نتيجة للقيمة العادلة لحساسية العملة للموجودات و
ل الموحدة أو حقوق المساهمين النقدية المقتناة ألغراض غير المتاجرة) وحقوق الملكية. ويشير التأثير اإليجابي إلى الزيادة المحتملة في قائمة الدخ

  الموحدة، بينما يشير التأثير السلبي إلى صافي االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.

 (بآالف الرياالت السعودية)
  تعرض العملة 

 2020ديسمبر  31كما في 
 التغير في سعر العملة (%)

 
 الدخل التأثير على صافي

 
 التأثير على حقوق الملكية

 1,601 1,601 2-/+ درهم إماراتي
 184,727 184,727 2-/+ دوالر أمريكي

 (1,986) (1,986) 5-/+ يورو
 4,567 4,567 5-/+ روبية هندية

 3,518 3,518 5-/+ روبية باكستانية
  

 (بآالف الرياالت السعودية)
  تعرض العملة 

 2019ديسمبر  31كما في 
 التغير في سعر العملة (%)

 
 التأثير على صافي الدخل

 
 التأثير على حقوق الملكية

    
 1,725 1,725 2-/+ درهم إماراتي
 143,852 143,852 2-/+ دوالر أمريكي

 (2,303) (2,303) 5-/+ يورو
 (227) (227) 5-/+ روبية هندية

 5249249-/+ روبية باكستانية
 

  مركز العمالت
ة بوضع يقوم المصرف بإدارة التعرض آلثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة في السوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. ويقوم مجلس اإلدار

صرف وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يومياً. في نهاية العام، كان لدى الم لليلةحدود لمستوى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت 
  جوهرية بشأن العمالت األجنبية التالية: تعرضاتصافي 

 

2020  
بآالف الرياالت 

  السعودية
  مركز دائن (مدين)

2019  
بآالف الرياالت 

  السعودية
  مركز دائن (مدين)

   
 7,192,602 9,236,344  دوالر أمريكي

 1,788 (8)  ين ياباني
 (46,050) (39,722)  يورو

  جنيه استرليني
درهم إماراتي                                                                                                  

  رينغيت ماليزي

(2,407) 
80,026 

967,597 

(1,678) 
86,267 

988,111 
 848,240 747,200  أخرى

 9,069,280 10,989,030  اإلجمالي
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  مخاطر األسعار  )ج
 

ة الدخل يوجد لدى المصرف بعض االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائم
  في تلك االستثمارات.الشامل االخر. تنشأ مخاطر األسعار نتيجة للتغيرات 

 
وحيث إن هذه االستثمارات في عدد محدود من الصناديق االستثمارية وهي غير هامة بالنسبة إلجمالي المحفظة االستثمارية، يقوم المصرف 

  بمراقبتها دورياً، ويحدد مخاطر االحتفاظ بها على أساس التغيرات في األسعار السائدة بالسوق.
 

ى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض البيع مباشرةً، وتتم االستثمارات فقط في حالة وجود أمر تشتمل االستثمارات األخر
  بيع مؤكد، وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية.

 
 مخاطر أسعار االسهم  

ات المقتناة ألغراض غير المتاجرة للمصرف تشير مخاطر أسعار األسهم إلى مخاطر االنخفاض في القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمار
  المعقولة في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. المحتملةنتيجة للتغيرات 

 
نتيجة فيما يلي التأثير على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصرف المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  ديسمبر: 31رات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، كما في للتغي
 

 2020  2019  

  مؤشرات السوق المحلية
  التغير في

      سعر األسهم ٪

  التأثير
بماليين الرياالت 

  السعودية
  التغير في

      سعر األسهم ٪

  التأثير
بماليين الرياالت 

  السعودية

-/ +       أسهم محلية 10+/-341,957+ /- 10 +/- 164,824 
  

  المخاطر التشغيلية  )د
أحد اإلجراءات الداخلية أو الموظفين أو أنظمة الحاسب أو أحداث  فيالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو أخطاء 

  خارجية.
 

  المصرف وتتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد المخاطر التشغيلية.إن المخاطر التشغيلية مالزمة لمعظم أنشطة 
 

وحدة تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر واالئتمان والتي تسهل إدارة المخاطر التشغيلية في المصرف، وتسهل 
وضع السياسات وتطوير األنظمة واألدوات والمنهجيات، واإلشراف على تنفيذها إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خالل 

  واستخدامها داخل وحدات العمل وتوفير المراقبة المستمرة والتوجيه في مختلف إدارات المصرف.
 

خاطر وقاعدة البيانات للخسائر التشغيلية، إن اإلجراءات األساسية الثالثة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية بالمصرف هي التقييم الذاتي لمراقبة الم
  والتنفيذ النهائي لمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تم تصميمها لتعمل بطريقة تعزز بعضها بعضاً.
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

74 

  التركيز الجغرافي (تتمة)  -28
  ديسمبر: 31فيما يلي التوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصص االنخفاض في قيمة التمويل كما في   )ب

  (بآالف الرياالت السعودية)  2020

 
المملكة العربية 

  السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي والشرق 

  اإلجمالي   جنوب شرق أسيا  األوسط
      عاملغير

 1,690,865 37,929 5,423 1,647,511  متاجرة شركات
 728,401 11,900 25,559 690,942  بيع بالتقسيط

 - - - -  مرابحة
 25,848 - - 25,848  بطاقات ائتمانية

      مخصص انخفاض قيمة التمويل
 (2,995,894) (53,744) (12,570) (2,929,580)  متاجرة شركات

 (4,398,923) (46,822) (62,293) (4,289,808)  بيع بالتقسيط
 (55,734) - - (55,734)  مرابحة

 (20,805) - - (20,805)  بطاقات ائتمانية
 

  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

 
المملكة العربية 

  السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي والشرق 

  اإلجمالي   جنوب شرق أسيا  األوسط
      غير عامل

 1,687,074 38,970 5,420 1,642,684  شركاتمتاجرة
 581,977 18,412 24,736 538,829  بيع بالتقسيط

 - - - -  مرابحة
 47,742 - - 47,742  بطاقات ائتمانية

      مخصص انخفاض قيمة التمويل
 (1,305,855) (19,427) (1,088) (1,285,340)  متاجرة شركات

 (530,391) (497) (7,734) (522,160)  بيع بالتقسيط
 (155,545) (10,751) - (144,794)  مرابحة

 (9,370) (287) - (9,083)  بطاقات ائتمانية

  أ) بخصوص التمويل العامل.1 -7انظر االيضاح (
 

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 29
 

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

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

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

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

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

  في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات، أو    -
  في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات.   -
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

75 

  للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)القيمة العادلة  - 29
  القيم الدفترية و القيمة العادلة:

ديسمبر، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة  31يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما في 
شتمل على معلومات عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والتي ال يتم قياسها )). وال ي2د (-2العادلة (يرجى الرجوع إلى االيضاح (

  بالقيمة العادلة وذلك إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 

المستوى   القيمة الدفترية  2020
  األول

المستوى 
  اإلجمالي  المستوى الثالث  الثاني

      
       الموجودات المالية

       موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 2,545,864 254,115 2,291,749 - 2,545,864  صناديق استثمارية -
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة  

 3,687,266 24,389 - 3,662,877 3,687,266  العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 2,588,595 - 2,588,595 - 2,588,595  صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 604,332 - 604,332 - 604,332  الشامل االخر

 1,502,525 1,502,525 - - 1,502,525  منتجات مهيكلة
      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

 29,128,159 29,128,159 - - 28,654,842  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
       استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي  - 

 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  مهيكلةمنتجات-
 331,028,641 331,028,641 - - 323,183,457  إجمالي التمويل 
 421,516,289 388,225,111 29,628,301 3,662,877 411,911,354  اإلجمالي 
       المطلوبات المالية 

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 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 
 393,550,825 393,550,825 - - 393,395,064  اإلجمالي 
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  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة) - 29
 

  القيم الدفترية والقيمة العادلة (تتمة):

  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

  القيمة الدفترية  الموجودات المالية
المستوى 

  اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  األول
       موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 1,230,711 - 1,230,711 - 1,230,711  صناديق استثمارية -

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة
 1,672,598 24,355 - 1,648,243 1,672,597  الشامل االخرمن خالل الدخل 

 800,000 800,000 - - 800,000  صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
     

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 32,300,842 32,300,842 - - 32,058,182  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

       استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي  -

 25,268,177 25,268,177 - - 24,991,978  السعودي
 18,357,588 18,171,963 185,625 - 17,973,379  صكوك -

 275,942,492 275,942,492 -  256,702,401  إجمالي التمويل
 355,572,408 352,507,829 1,416,336 1,648,243 335,429,248  اإلجمالي

       المطلوبات المالية
      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 2,219,642 2,219,642 - - 2,219,604  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 312,405,823 312,405,823 - - 312,405,823  ودائع العمالء

 314,625,465 314,625,465 - - 314,625,427  اإلجمالي
 

ا العادلة تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني على صناديق االستثمار التي تحدد قيمته
  المركز المالي الموحدة.على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة 

 
االستثمارات  تمثل الموجودات المالية المدرجة ضمن المستوى الثالث التي تقاس بالقيمة العادلة استثمارات مسجلة بالتكلفة. إن القيمة الدفترية لهذه

  تقارب قيمتها العادلة.
 

النقدية المتوقعة المخصومة بمعدل الديون بين البنوك ذات الصلة تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفقات 
. تم تقييم االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة، والمطلوبات إلى/ من البنوك والمؤسسات المالية 2019و 2020ديسمبر  31(سايبور) كما في 

ن بين البنوك ذات الصلة (سايبور)/ معدل المرابحة لدى البنك المركزي األخرى باستخدام طريقة التدفقات النقدية الفعلية المخصومة بمعدل الديو
  .2019و 2020ديسمبر  31السعودي كما في 

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

وفقا لنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم األول"، فإما يتم إطفاؤه على مدى عمر الصفقة أو تأجيله حتى  تم الحصول عليها
ة حقة في القيميمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق، أو تتحقق من خالل االستبعاد. ويتم إثبات التغييرات الال

  العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس قيد مكاسب أو خسائر اليوم الواحد المؤجلة.
 

  لعادلة.خالل السنة الحالية، لم يتم تحويل أية موجودات/ مطلوبات مالية بين المستوى األول و/ أو المستوى الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة ا
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77 

  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة  - 30
 

يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عالقة، وتخضع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للضوابط المنصوص عليها 
معامالت كما في وللسنة المنتهية في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وفيما يلي بيان طبيعة وأرصدة تلك ال

  ديسمبر: 31في 

  (بآالف الرياالت السعودية)     
  2019  2020  األطراف ذوي العالقة
    أعضاء مجلس اإلدارة

 67,680 59,321  متاجرة شركات
 20 -  التزامات محتملة (*)

 320,085 242,323  حسابات جارية
   

  االدارةشركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس
    

 7,244,210 10,222,874  متاجرة شركات
 877,158 3,664,052  التزامات محتملة (*)

   
  شركة زميلة

 142,152 321,512  مساهمات مدينة 
 194,312 169,437  مبالغ مستحقة الدفع لقاء مطالبات

 332,713 188,276  أرصدة البنوك
 

  * = بنود خارج قائمة المركز المالي.
 

 31 يلي اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة للسنتين المنتهيتين فيفيما 
  ديسمبر:

 
  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2020  2019  
   

 135,422 32,141  دخل من التمويل والموجودات المالية األخرى
 79,316 72,689  أتعاب مضاربة

 4,297 795  رواتب و مزايا موظفين (تذاكر طيران)
 5,521 6,826  إيجارات ومصاريف مباني

 861,880 721,077  وثائق تأمين مكتتبة –اشتراكات
 662,212 440,395  المطالبات المتكبدة ومبلغ عنها خالل السنة

 615,901 465,270  المطالبات المدفوعة
 6,140 6,009  اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

 
  ديسمبر: 31فيما يلي بيان مبالغ التعويضات المسجلة لصالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنتين المنتهيتين في 

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2020  2019  
   

 99,533 107,097  مزايا قصيرة األجل
 10,669 10,687  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

   

و يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المصرف سواًء بشكل مباشر أ
  غير مباشر.
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78 

  أموال المضاربة - 31
 

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون أموال المضاربة كما في 
 

  (بآالف الرياالت السعودية)                                                                                                                        
 2020  2019  
   

 23,255,708 29,216,806  مضاربات واستثمارات العمالء
 23,255,708 29,216,806  اإلجمالي
 

مع  المضاربة واالستثمارات محافظ استثمارية لعمالء تدار بواسطة شركة الراجحي المالية، وتعتبر بنود خارج قائمة المركز المالي، وتماشيًاتمثل 
  نة.ماالسياسات المحاسبية للمجموعة، ال يتم إدراج هذه األرصدة في القوائم المالية الموحدة ألنها محتفظ بها من قبل المجموعة على سبيل األ

 
  العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة - 32

 
  ديسمبر: 31) للسنتين المنتهيتين في 13فيما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية المدرج رصيده ضمن المطلوبات األخـرى (انظر إيضاح 

 
  (بآالف الرياالت السعودية)

 2020  2019  
   

 56,350 10,994  الرصيد في بداية السنة
 52,691 11,745  إضافات خالل السنة
 (98,047)  (13,854)  المدفوع خالل السنة

 10,994 8,885  الرصيد في نهاية السنة
    

  خدمات إدارة االستثمار - 33
 

االستثمار تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئها، وقامت المجموعة بإنشاء عدة صناديق مضاربة في مجاالت استثمارية مختلفة، وتقوم إدارة 
ستثمار لدى المصرف بإدارة تلك الصناديق كما يتم استثمار جزء من أموالها بالمشاركة مع المجموعة، كما تقوم المجموعة بتقديم خدمات إدارة اال

مليون 42,084:  2019مليون لایر سعودي ( 50,220لعمالئها من خالل شركتها التابعة والتي تتضمن إدارة صناديق بإجمالي موجودات قدرها 
وال يتم لایر سعودي). ال يوجد للمجموعة سيطرة على الصناديق االستثمارية وال تمارس عليها تأثيراً هاماً ليتم اعتبارها شركات زميلة/ تابعة. 

هذه الصناديق إدراج القوائم المالية لصناديق االستثمار ضمن قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. وتدرج حصة استثمارات المجموعة في 
لك ضمن االستثمارات، ويتم االفصاح عنها ضمن المعامـالت مع األطراف ذوي العالقة. وقد بلغ رصيد المبالغ المستثمرة من قبل المجموعة في ت

  مليون لایر سعودي). 981: 2019( 2020ديسمبر  31مليون لایر سعودي كما في  1.166الصناديق االستثمارية 
 

  كفاية رأس المال - 34
 

 تمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي، والحفاظ على مقدرةت
  المصرف على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.

 
لمال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس ا

طر السعودي من البنوك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخا
  ٪.8تعادل أو تزيد عن 
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79 

  (تتمة) كفاية رأس المال  -34
 

س يقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله باستخدام المعدالت المحددة من قبل البنك المركزي السعودي، وتقيس هذه المعدالت مدى كفاية رأ
النسبية كما  المال بمقارنة رأس المال المؤهل للمصرف مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات وااللتزامات المحتملة وذلك إلظهار مخاطرها

  .2019و 2020ديسمبر  31في 

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2020  2019  
   

 234,299,968 280,373,990  مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر
 30,784,119 33,318,660  مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر

 7,236,637 9,316,353  مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر
 272,320,724 323,009,003  للموجودات المرجحة بالمخاطر –إجمالي الركيزة األولى 

 
              

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2020  2019  
    

 51,191,657 58,118,518  )1رأس المال األساسي (الشريحة 
 2,928,750 3,504,675  )2رأس المال المساند (الشريحة 

 54,120,407 61,623,193 إجمالي رأس المال األساسي والمساند
   

    نسبة كفاية رأس المال (٪)
 %18.80 %17.99  )1نسبة رأس المال األساسي (الشريحة

 %19.87 %19.08  )2+ الشريحة  1نسبة رأس المال األساسي والمساند (الشريحة
 

  األدوات المالية المشتقة  -35
 
لتي تعتبر مؤشراً يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية. إن المبالغ اإلسـمية، ا 

الي، فإن هذه المبالغ اإلسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالت
  السوق.ال تعكس مخاطر االئتماني التي يتعرض لها المصرف والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر 

 
  المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق 

  األدوات المالية المشتقة
  2020ديسمبر  31

 
القيمة العادلة 

  اإليجابية

 
القيمة العادلة 

  السلبية

 
إجمالي القيمة 

  اإلسمية
 

  أشهر 3خالل 
أشهر  3من 
 شهًرا 12إلى 

 
من سنة إلى 
  خمس سنوات

 
أكثر من خمس 

  سنوات
  (بآالف الرياالت السعودية) 

  المقتناة ألغراض المتاجرة:
 3,689,019 5,438,733 --9,127,752(22,157)30,460  مقايضات أسعار العموالت

 - - 1,353,546786,539567,006(1,889)2,151  عقود الصرف األجنبي اآلجلة
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80 

  المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد  -36
 

القوائم المالية الموحدة للمجموعة. وتقوم تم أدناه اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار 
  عند سريانها:المجموعة حالياً بدراسة أثر هذه المعايير على القوائم المالية المستقبلية وتعتزم تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة، إذ ينطبق ذلك، 

 
  عقود التأمين. – 17المعيار الدولي للتقرير المالي   •
  3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -هيمي اإلشارة إلى اإلطار المفا  •
  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود   •
 

  عقود التأمين – 17المعيار الدولي للتقرير المالي 
) "عقود التأمين"، معيار محاسبة جديد شامل لعقود 17المعيار الدولي للتقرير المالي ( ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية2017في شهر مايو 

عقود التأمين، الذي  -) 4التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح، سيحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي (
) على كافة أنواع عقود التأمين (أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين 17رير المالي (، ويسري المعيار الدولي للتق2005صدر في عام 

ورة المباشر وإعادة التأمين) بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بص
  اختيارية.

 
) في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين 17ى نطاق ضيق. يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي (سوف تطبق استثناءات قليلة عل 

)، التي تستند إلى حد 4على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي (
) نموذًجا شامالً لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب 17ياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي (كبير إلى أقدمية الس

  ) في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:17المحاسبية ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي (
 

  للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر (طريقة األتعاب المتغيرة).التكييف المحدد   •
  الطريقة المبسطة (طريقة توزيع األقساط) بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.  •
 

له إذا ما تم أيضاً ، ويتعين تقديم أرقام المقارنة، ويسمح بالتطبيق المبكر 2022يناير  1يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
) في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي للتقرير المالي 15) والمعيار الدولي للتقرير المالي (9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (

  ). ومن المتوقع أال يؤثر هذا المعيار بشكل جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.17(
 

  3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -ة إلى اإلطار المفاهيمي اإلشار
اإلشارة إلى  -: "عمليات تجميع األعمال" 3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020في مايو 

، باإلشارة إلى اإلطار 1989إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في عام اإلطار المفاهيمي. تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة 
  دون تغيير متطلباته بشكل كبير. 2018المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس 

 
خسائر اليوم الثاني المحتملة التي  لتجنب إصدار مكاسب أو 3أضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

الصادر عن لجنة تفسير المعايير  21أو التفسير  37تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
  الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. –الدولية 

 
والمتعلقة بالموجودات المحتملة التي لن تتأثر  3الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  في الوقت نفسه، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية

  باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد القوائم المالية وعرضها.
  

  أو بعد ذلك التاريخ. 2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 
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  وغير السارية المفعول بعد (تتمة) المعايير الصادرة  -36
 

  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
ر على المتحصالت قبل االستخدام المقصود"، والذي يحظ -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات 2020في مايو 

أي عائدات من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -المنشآت الخصم 
البنود، والتكاليف المتعلقة والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه 

  بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.
 

أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقها بأثر رجعي على بنود الممتلكات  2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 
األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديالت ألول مرة. ليس من المتوقع  واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة

  أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.
 

  زكاةال  -37
 

احتساب الزكاة يطبق المصرف الزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. وال يتم 
  كضريبة دخل ، وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 
  وبرامج البنك المركزي السعودي )19-كوفيديروس كورونا (افتأثير   -38

 

اإلصابات وذلك  مستمرة في تعطيل األسواق العالمية، حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من19-ال تزال جائحة كوفيد
على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة مثل فرض القيود على السفر وعمليات 

فشي اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح على ت
بإنهاء  الوباء حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة، وقد قامت الحكومة بعد ذلك

  عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى الوضع الطبيعي.

ادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. وافقت الحكومة واعتم 19-وقد تم مؤخًرا تطوير عدد من لقاحات كوفيد 
. على 2021أيًضا على لقاح متاح حاليًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وبعض الفئات األخرى وسيكون متاًحا للجمهور بشكل عام خالل عام 

ار المدة التي تستمر فيها المناعة، وما إذا كان اللقاح سيمنع انتقال العدوى أم ال، مثل مقد 19-الرغم من وجود بعض الشكوك حول لقاح كوفيد
 -دوغير ذلك؛ لكن نتائج االختبار أظهرت معدالت نجاح عالية بشكل استثنائي. وعليه، ال تزال المجموعة تدرك حجم التحديات التي فرضها كوفي

ثار الناتجة عنها لبعض الوقت، وتقوم المجموعة عن كثب بمراقبة  تعرضاتها للمخاطر على االقتصاد الجزئي والكلي، والتي يمكن لمس اآل 19
ي تعكس على مستوى أكثر دقة. قامت المجموعة بإجراء تقديرات محاسبية مختلفة في هذه القوائم المالية بناًء على توقعات الظروف االقتصادية الت

األحداث المستقبلية التي تعتقد المجموعة أنها معقولة في ظل هذه الظروف. هناك درجة  حول 2020ديسمبر  31التوقعات واالفتراضات كما في 
كبيرة من األحكام المتضمنة في إعداد هذه التقديرات. كما أن االفتراضات المعنية تخضع أيًضا للشكوك التي غالبًا ما تكون خارج سيطرة 

ادية الفعلية عن تلك التوقعات نظًرا ألن األحداث المتوقعة في كثير من األحيان ال المجموعة. وعليه، من المحتمل أن تختلف األوضاع االقتص
  تحدث كما هو متوقع، وقد تؤثر هذه االختالفات بشكل كبير على التقديرات المحاسبية المدرجة في هذه القوائم المالية.

 
عية من قبل المص�������رف أو على حس�������اب مبادرات البنك المركزي ، تم تقديم برامج دعم مختلفة للعمالء إما طوا19-اس�������تجابة لتأثيرات كوفيد

ى الس���عودي، مثل العمالء المؤهلين بموجب برنامج الدفعات المؤجلة. ال يعتبر المص���رف ممارس���ة خيار التأجيل من قبل العميل، في حد ذاته، عل
على خسائر االئتمان المتوقعة لهؤالء العمالء بناًء على المراحل  أنه يؤدي إلى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، ونتيجة لذلك تم تحديد التأثير

الحالية الخاص��ة بهم. لكن كجزء من عملية تقييم االئتمان الخاص��ة بالمص��رف، وخاص��ة بالنظر إلى الوض��ع االقتص��ادي الحالي نتيجة مض��اعفات 
وقدرتهم على الس�����داد. وفي حال وجود مؤ������رات على  اإلغالق، حص�����ل المص�����رف على مزيد من المعلومات من العمالء لفهم مركزهم المالي

  مالحظة تدهور جوهري، يتم تعديل التصنيفات االئتمانية للعمالء، ومن ثم مراحل التعرض للمخاطر، حيثما ينطبق ذلك.
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  وبرامج البنك المركزي السعودي (تتمة)) 19-يروس كورونا (كوفيدافتأثير   -38

  برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
وذلك بتقديم  2020)، قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس 19-يروس كورونا (كوفيدالمواجهة ف 

 381000064902الدعم الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي السعودي من خالل التعميم رقم 
  هـ. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:1438جمادى اآلخر  16وتاريخ 

 
  برنامج تأجيل الدفعات؛ - 
  برنامج تمويل اإلقراض؛  - 
  برنامج دعم ضمانات التسهيالت؛ و  - 
  برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.  - 
 

ودي، تعين على البنك تأجيل األقساط لمدة تسعة أشهر (أعقب التأجيل األصلي كجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السع
الممنوحة للشركات المؤهلة كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة  التمويالتلمدة ستة أشهر تمديد آخر لمدة ثالثة أشهر) على تسهيالت 

عم للسيولة قصيرة األجل لمواجهة المشكالت المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة الحجم. وتم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط المستحقة بمثابة د
 14حتى  2020مارس  14. وقد قام المصرف بتفعيل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط المستحقة السداد خالل الفترة من للمتمول
لمدة ثالثة أشهر  2020ديسمبر  14حتى  2020سبتمبر  15خالل الفترة من  لمدة ستة أشهر، وتأجيل األقساط المستحقة السداد 2020سبتمبر 

  دون زيادة في فترة التسهيالت.
 

باعتبارها  9 تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي
  قية. وقد نتج عن ذلك عرض خسائر التعديل كجزء من صافي دخل التمويل.تعديالً في شروط االتفا

 
. وقد قام المصرف 2021مارس  31بتمديد برنامج تأجيل الدفعات حتى  2020ديسمبر  8 إضافة إلى ما ورد أعاله، قام البنك المركزي السعودي في

دون زيادة في فترة  2021مارس  31حتى  2020ديسمبر  15خالل الفترة من  السداد المستحقةبتفعيل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط 
 9رير المالي التسهيالت. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات في ضوء التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتق

  مليون لایر سعودي. 49.6ف لخسارة تعديل إضافية قدرها . وقد نتج عن ذلك إثبات المصراالتفاقيةكتعديل في شروط 
 
مليار لایر سعودي على محفظة المنشآت  3.34قدرها أقساط نتيجة للبرنامج المذكور أعاله والتمديدات ذات الصلة، قام المصرف بتأجيل دفعات  

مليون لایر سعودي خالل السنة. بلغ إجمالي  165.5قدرها المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وعليه، قام إثبات إجمالي خسائر تعديل 
  مليار لایر سعودي كما في نهاية السنة. 5.45التعرضات لهؤالء العمالء 

 
كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، لكن تأجيل دفعات  الصعوبات الماليةاعتبر المصرف عموًما تأجيل دفعات األقساط في ترتيبات 

  لم يتم اعتبارها بشكل منفصل كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. 19-بموجب حزم الدعم الحالية المتعلقة بكوفيد األقساط
 

؛ ومع ذلك، قامت 19-عن كثب وإعادة تقييم مستويات المخصصات مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد التمويليواصل المصرف مراقبة محافظ 
  لتعكس المزيد من التدهور المحتمل لالئتمان. التغطياتمليون لایر سعودي من  608اإلدارة بإثبات مبلغ 

 
 سعودي لمحفظة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة مليون لایر 437.5قام المصرف بتسجيل إجمالي خسائر ائتمانية متوقعة إضافية قدرها 

  مليار لایر سعودي. 3.96والمتوسطة التي يبلغ إجمالي تعرضها 
 

، فسيتم توفير مخصصات إضافية لخسائر االئتمان المتوقعة 2إلى المرحلة  1في المرحلة  19-وفي حال انتقال رصيد حزم الدعم المتعلق بكوفيد
  مستحقة بعد انتهاء فترة التأجيل.تقييم مستوى التسهيالت االئتمانية والقدرة على سداد المبالغ ال بناًء على 2021خالل عام 
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  وبرامج البنك المركزي السعودي (تتمة)) 19-يروس كورونا (كوفيدافتأثير   -38
 

لم ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي يتوقع أن يتكبدها المصرف بموجب برامج البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية األخرى، است
 31من البنك المركزي السعودي خالل السنة المنتهية في  دفعاتمليار لایر سعودي على عدد  3.65بدون عمولة قدرها  اجمالي ودائعالمصرف 

بدون عمولة  الودائع، وبتواريخ استحقاق مختلفة. تبين لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه 2020ديسمبر 
قساط. تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات األ

مليار  3.32، قام البنك المركزي السعودي بتمديد استحقاق مبلغ 2020ديسمبر  30إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. بتاريخ 
تحقاق األصلية. وقد نتج عن هذه الوديعة إجمالي دخل قدره االس من تواريخشهًرا إضافية  21لایر سعودي من الودائع المذكورة أعاله لمدة 

مليون لایر سعودي.  185مليون لایر سعودي منه في قائمة الدخل، وتأجيل إثبات مبلغ قدره  165.5مليون لایر سعودي، تم إثبات مبلغ  350.5
، تم تحميل قائمة الدخل 2020ديسمبر  31المنتهية في خالل السنة  قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة هذه.

  مليون لایر مرتبطة بإطفاء دخل اليوم الواحد المثبت مسبقاً. 22.9الموحدة بمبلغ 
 

  ، لم يشترك المصرف بعد في برامج تمويل اإلقراض [و/ أو] ضمانات التمويل للبنك المركزي السعودي.2020ديسمبر  31وكما في 
 

، قام المصرف بإثبات تعويض من البنك المركزي السعودي نظير رسوم عمليات نقاط 2020ديسمبر  31الل السنة المنتهية في عالوة على ذلك، خ
  مليون لایر سعودي. 89البيع وخدمات التجارة اإللكترونية قدره 

 
  ديمليار لایر سعو 50دعم السيولة من قبل البنك المركزي السعودي للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ 

  تمشيا مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي، قام البنك المركزي السعودي بضخ خمسين مليار لایر سعودي من أجل:
  تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم تسهيالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛ •
  ي أتعاب إضافية؛إعادة جدولة تسهيالت االئتمان الحالية دون تكبد أ •
  دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ •
  اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء. •
 

عودي تستحق خالل سنة مليار لایر س 5.2، استلم المصرف وديعة بدون عمولة قدرها 2020ديسمبر  31في هذا الصدد، خالل السنة المنتهية في 
ة. تمت واحدة. تبين لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بدعم السيول

تج عن هذه الوديعة إجمالي دخل المحاسبة عن المنفعة من معدل التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. وقد ن
  مليون لایر سعودي. 56.9قدره مؤجل 

 
  مبادرة البنك لدعم قطاع الرعاية الصحية

)، قرر 19-تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين في مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد
األقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، الذين لديهم تسهيالت ائتمان لدى  المصرف طوًعا تأجيل دفعات

مليون لایر سعودي خالل السنة  243.7المصرف وذلك لفترة ثالثة أشهر. وقد نتج عن ذلك قيام المصرف بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد بمبلغ 
مليون لایر سعودي في قائمة الدخل عند  58.5، وتم عرضها كجزء من صافي دخل التمويل. تم إثبات مبلغ قدره 2020ديسمبر  31المنتهية في 

  .2020ديسمبر  31إطفاء خسارة التعديل هذه خالل السنة المنتهية في 
 

  للقوائم المالية الموحدة مجلس اإلدارة اعتماد  -39
 

 ).2021 فبراير 8 هـ (الموافق1442 الثانيجمادى  26جلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل م
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

6

  عام- 1

  
  التأسيس والعمل)أ

  
("المصرف") وتم الترخيص بإنشائھا  شركة مساھمة سعودية -ركة الراجحي المصرفية لإلستثمار تأسست ش

ً لما ورد في الفقــرة 1987يونيو  29ھـ (الموافـق 1407القعدة  يذ 3بتاريخ  59بالمرسوم الملكي رقم م/ م) ووفقــا
  .)1987يونيو 23ھـ (الموافق 1407شوال  26) بتاريخ 245) من قـرار مجلس الـوزراء رقــم (6(

 
   عنوان المركز الرئيسي للمصرف ھو كما يلي:إن  ، 1010000096يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم 

  الراجحي المصرفية لالستثمارشركة 
  حي المروج –طريق الملك فھد  8467

  1وحدة رقم 
   2743- 12263الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 

تتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه األساسي 
يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية  .الوزراء المشار إليه أعالهوألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس 

ً ( 572واالستثمارية، داخل المملكة وخارجھا، من خالل شبكة فروع عددھا  فرعا) بما فيھا  581: 2018فرعا
ف كما قام المصر .موظفا) 13,532: 2018موظفا (13,439خارج المملكة، وبلغ عدد الموظفينالفروع المتواجدة 

الذي يملك جميع أو غالبية والمجموعة") ب"مجتمعين  بعض الشركات التابعة (يشار إليھا مع المصرف بتأسيس
  ) :(ب) 3اإليضاح أيضا انظر ( كما ھو موضح أدناه الحصص فيھا

  
   ٪ نسبة الملكية اسم الشركة التابعة

  2019  2018    
        

ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة شركة   ٪100  ٪100  السعودية -شركة الراجحي للتطوير 
العربية السعودية لدعم برامج التمويل العقاري 

ملكية  صكوكللمصرف من خالل نقل واالحتفاظ ب
العقارات تحت اسمھا نيابة عن المصرف، وتحصيل 
إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع من قبل 
المصرف، وتقديم خدمات االستشارات العقارية 

ة، وتقديم خدمة تسجيل العقارات، واإلشراف والھندسي
  .على تقييم العقارات

مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات   ٪100  ٪100  ماليزيا  -شركة الراجحي المحدودة 
، منشأ ويعمل في 2013المالية اإلسالمية لعام 

  .ماليزيا
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7

  عام (تتمة)  - 1
  
  (تتمة) التأسيس والعمل  أ)
  

  
بما أن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي او شبه كلي من قبل المصرف، فإن الحصص غير المسيطرة تعتبر غير 

   .تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله ،جوھرية وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنھا
  

  الھيئة الشرعيةب )     
 هفقد أنشأ منذ تأسيسه ھيئة شرعية لضمان خضوع أعمال اإلسالمية،التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة 

  .نظرت الھيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات الالزمة بشأنھا .لموافقتھا ورقابتھا
  

   ٪ نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة
  2019  2018   
        

مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة شركة ذات   ٪100  ٪100  السعودية -شركة الراجحي المالية 
العربية السعودية لتعمل كوكيل رئيسي و/ أو لتقديم 

واإلدارة  والتغطيةطة المالية، خدمات الوسا
  .االستشارات والترتيبات و الحفظو

  ،فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي  ٪100  ٪100  الكويت  -مصرف الراجحي 
فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الھاشمية ويقدم   ٪100  ٪100  األردن –مصرف الراجحي 

جميع الخدمات المالية والمصرفية واالستثمارية 
واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية وبموجب القانون 
 .المصرفي المعمول به

ات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة شركة ذ  ٪99  ٪99  السعودية –شركة وكالة تكافل الراجحي 
العربية السعودية لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة وساطة 
التأمين وفقا التفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين 

  .التعاوني
شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة   ٪100  ٪100  السعودية -شركة الراجحي للخدمات االدارية 

  .لتقديم خدمات التوظيفالعربية السعودية 
شركة مساھمة مقفلة مسجله في المملكة العربية   -  ٪100  السعودية -شركة إمكان للتمويل 

تمويل الللعمالء و الصغير السعودية تقدم التمويل
 ةوالمتوسط ةتمويل الشركات الصغير التأجيري و

الشركة تحت . ان 2019ديسمبر  31كما في 
النقد العربي ص من مؤسسة إجراءات الترخي

  .السعودي
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  أسس اإلعداد   - 2
  
  بيان االلتزام  أ )

  
  الموحدة للمجموعة: المالية  القوائمتم إعداد 

  
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى  وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي-

  .الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرة عن
  

ً مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة - العربية السعودية والنظام تماشيا
 .للمصرف األساس

  
ً 2018ديسمبر  31المنتھية في  سنةتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في ولل معايير لل، على التوالي وفقا

الدولية للتقرير المالي، المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخـل 
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير  21"ضــرائب الدخل"، والتفسير  – 12(بخصوص تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

كات في المملكة العربية ھا بالزكاة) ونظام مراقبة البنوك ونظام الشرالدولية للتقرير المالي "الضرائب" بقدر تعلق
   .السعودية

   
، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإبالغ البنوك في المملكة العربية السعودية بأن يتم إثبات 2019يوليو  17بتاريخ 

يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتھا الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  وھذا .الزكاة في قائمة الدخل
الھيئة السعودية للمحاسبين  الصادرة عنالدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدرات األخرى 

    .الي المعتمدة في المملكة العربية السعودية")القانونيين (يشار إليھا مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير الم
   

وبناء على ذلك، قامت المجموعة بتغيير معالجتھا المحاسبية للزكاة وذلك بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتفق مع معيار 
يضاح "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" كما ھو موضح باإل – 8المحاسبة الدولي 

، وتم 2019يناير  1"عقود اإليجار" اعتباراً من  16كما أن المصرف بدأ بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .37
    .3توضيح أثر تطبيق ھذا المعيار باإليضاح 

  
  أساس القياس واإلعداد  ب )

  
ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء  العادلة من خالل  بالقيمةالستثمارات المدرجة ايتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا

  .والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخروقائمة الدخل 
  

تسوية خالل الويقدم تحليال بشأن االسترداد أو  .السيولة وفقاً لترتيب الموحدة الماليلمركز تعرض المجموعة قائمة ا
إعداد القوائم المالية شھرا من تاريخ  12) وأكثر من متداول( إعداد القوائم المالية الموحدةشھرا من تاريخ  12

  .2- 27يضاح ) في االمتداول(غير  الموحدة
  

  العملة الوظيفية وعملة العرض  ج )
  

لمصرف ويتم تقريبھا ألقرب ألف العمليات تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وھو العملة الوظيفية 
  .لایر سعودي، باستثناء ما يذكر خالف ذلك
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  أسس اإلعداد (تتمة)  - 2
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة  د )
  

المعتمدة في المملكة العربية السعودية  للتقرير المالياعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية  يتطلب
ت استخدام بعض التقديراالصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير واإلصدارات األخرى 

من اإلدارة أن كما يتطلب  .المسجلةوجودات والمطلوبات التي تؤثر على مبالغ المواالفتراضات المحاسبية الھامة 
التقديرات واالفتراضات واألحكام يتم تقييم مثل ھذه  ،تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف أثناءتمارس حكمھا 

الحصول على التي تتضمن خرى األعوامل بعض الوالخبرة السابقة للمصرف  وذلك على أساسباستمرار 
يتم إثبات التعديالت  ف.لظروفي ظل ھذه اقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنھا معقولة مھنية وتواستشارات 

على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي يعدل فيھا التقدير وذلك عندما يؤثر التعديل فقط على تلك الفترة، أو 
  .الفترات الحالية أو المستقبليةخالل فترة التعديل أو الفترات المستقبلية إذ كان التعديل يؤثر على 

  
إعداد القوائم بتاريخ  لعدم التأكد من التقديراتفيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية 

تعديل جوھري على القيم الدفترية للموجودات ھامة قد تؤدي إلى حدوث مخاطر لديھا ، والتي المالية الموحدة
على المؤشرات المتاحة عند  اوتقديراتھ افي افتراضاتھ المجموعةيستند  .القادمةوالمطلوبات خالل السنة المالية 

تغيرات نتيجة لالتطورات المستقبلية ب المتعلقةقد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة  .إعداد القوائم المالية الموحدة
فيما يلي  .وتنعكس ھذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثھا .المجموعةخارجة عن سيطرة الظروف الالسوق أو 

  األمور الھامة التي استخدمت فيھا اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست فيھا األحكام:
  
  خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )1

  
 39ومعيار المحاسبة الدولي  9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي قيمة الاالنخفاض في خسائر يتطلب قياس 

وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم مقدار ، تقدير وباألخص، عمل حكماً جميع فئات الموجودات المالية ل
وتستند ھذه  .نئتمامخاطر اال في الجوھريةزيادة الالقيمة وتقييم في نخفاض االالضمانات عند تحديد خسائر 

  .إلى مستويات مختلفة من المخصصات وأن التغيرات التي تطرأ عليھا قد تؤديالتقديرات على عدد من العوامل 
  

عدد من االفتراضات  مخرجات نماذج معقدة مع جموعةللمتمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
عناصر نماذج الخسائر تتضمن  .مادھا على بعضھا البعضواعتاألساسية المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة 

  ا وتقديرات محاسبيه ما يلي:االئتمانية المتوقعة التي تعتبر احكامً 
  
للدرجات، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للمجموعة نموذج التصنيف االئتماني الداخلي 

  الفردية؛
 لتقييم ما إذا كانت ھناك زيادة جوھرية في المخاطر االئتمانية ولذا يجب  وضعتھا المجموعةالمعايير التي

قياس المخصصات الخاصة بالموجودات المالية على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
  ؛والتقييم النوعي

 ؛االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي الخسائرتقييم  الموجودات المالية عندتقسيم  
؛طوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالتت  
 وقيم الضمانات وتأثيرھا على احتمالية  بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية الروابطتحديد

  ؛تعثر في السدادة في حالة حدوث الحدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسار
 الٮستخراج واألوزان المرجحة باالحتماالت لھانظرة المستقبلية للاالقتصاد الكلي تصورات اختيار 

  .ائر االئتمانية المتوقعةنماذج الخسفي المدخالت االقتصادية 
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  (تتمة) أسس اإلعداد  - 2
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة (تتمة)  د)
  

  العادلة لألدوات الماليةالقيمة )2
  

   .موحدة تاريخ كل قائمة مركز ماليبمالية بالقيمة العادلة الدوات األتقيس المجموعة 
  

بين  معاملة نظامية بموجبلتحويل التزام  ابيع أصل أو يتم دفعھ القيمة التي سيتم استالمھا منإن القيمة العادلة ھي 
يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل  ،اريخ القياسفي السوق في ت متعاملين
  إما:تحدث االلتزام 

  .للموجودات والمطلوبات، أو رئيسيفي سوق -

  .للموجودات والمطلوبات فائدة، في السوق األكثر رئيسيفي ظل عدم توفر سوق -

  .للمجموعةالتعامل فيه يجب أن يكون متاح  فائدةأو األكثر  الرئيسيإن السوق 

السوق عند تسعير ب يستخدمھا المتعاملينيتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي 
  .السوق يصب في مصالحھم االقتصادية في المتعاملينبافتراض تصرف واألصل أو االلتزام، 

منافع إدرار في السوق على  المتعامليندرة قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قيأخذ 
آخرين  متعامليناقتصادية من استخدام الموجودات من خالل أقصى وأفضل استخدام لھا، أو عن طريق بيعھا إلى 

  .في السوق يقومون باستخدام الموجودات بأقصى وأفضل استخدام لھا

لقياس القيمة العادلة، من بيانات كافية  بشأنھاتوفر والتي تأساليب التقييم المناسبة حسب الظروف  المجموعةستخدم ت
  .للمالحظة قابلةالغير وتقليل استخدام المدخالت  ةمالحظلل القابلةخالل زيادة استخدام المدخالت ذات العالقة 

في القوائم المالية حسب التسلسل قيمھا العادلة  تقاس أو يتم اإلفصاح عنيتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
ً لقياس القيمة أدنى الھرمي للقيمة العادلة، المشار إليه أدناه، وذلك على أساس  مستوى مدخالت والذي يكون جوھريا

  العادلة ككل:

  .مماثلة مطلوباتموجودات أو لاألسعار المتداولة (غير المعّدلة) في األسواق المالية النشطة  - 1المستوى -

الذي يتم رصده إما مباشرة (مثل األسعار) أو غير  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  - 2 المستوى-
وتشمل ھذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة  .مباشرة (مشتقة من األسعار)

اق التي تعتبر أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم ألدوات مماثلة؛ األسعار المعلنة لألدوات مماثلة أو مشابھة في األسو
  .من بيانات السوق قابلة للمالحظةاألخرى فيھا جميع المدخالت الجوھرية بشكل مباشر أو غير مباشر 

 لقياس القيمة العادلة تكون غير الجوھريةمن المدخالت لھا مستوى  أدنىأساليب التقييم حيث أن  - 3المستوى  -
  .مالحظةلل قابلة

  
  تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيھا)3

في حالة وجود حصص جوھري اإلدارة والتي يمكن أن يكون لھا تأثير ألحكام مؤشرات السيطرة تخضع 
  .مصرف في الصناديق االستثماريةلل

  صناديق االستثمار
إن تحديد مدى سيطرة المجموعة على  .تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثمارية

مالية للمجموعة في الصناديق في معظم األوقات يتطلب التركيز على تقييم المنافع االقتصادية اإلج تلك
 .أية أرباح مسجلة وأتعاب اإلدارة المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوقالصندوق (تشمل 
أنھا تقوم بدور وكيل للمستثمرين في كافة الحاالت، وعليه، فإنھا لم تقم استنتجت المجموعة  ونتيجة لذلك، فقد

  للمجموعة. بتوحيد تلك الصناديق
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  (تتمة) أسس اإلعداد  - 2
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة (تتمة)  د)
  

  لمطلوبات واألعباءمخصصات ا)  4
  

اإلدارة بإصدار أحكاماً بشأن احتمالية تحقق أي تقوم  .مطالبات قانونية في سياق األعمال االعتيادية تتلقى المجموعة
يعتمد ، مؤكدغير والمبلغ المراد دفعه المطالبات القانونية  تاريخ إنتھاءإن  .مطالبات من خالل تجنيب مخصصات

  .توقيت وتكاليف المطالبات على اإلجراءات النظامية المتبعة
  

  مبدأ االستمرارية المحاسبي    )5
  

ً لمبدأ االستمرارية على  المجموعةبتقييم مقدرة  المجموعةلقد قامت إدارة  .تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا
الموارد الكافية لمواصلة أعمالھا  المجموعةاالستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وأنھا مقتنعة بأنه يوجد لدى 

ً ھامة حول قدرة  حاالت عدم تكد ھامة قدكما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية  ،ستقبل المنظورفي الم تثير شكوكا
  .على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية المحاسبي المجموعة

  
  السياسات المحاسبية الھامةبملخص   - 3

  ان السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناة:  
  التغير في السياسات المحاسبية  أ )

في إعداد القوائم  مع تلك المستخدمةالسياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة  تتمشى
والتعديالت األخرى  الجديدة ، باستثناء تطبيق المعايير2018ديسمبر  31للسنة المنتھية في السنوية المالية الموحدة 

  .المعالجة المحاسبية للزكاة المذكورة أدناهالتي أدخلت على 

  تطبيق المعايير الجديدة
ً جديداً وأجرت تعديال2019يناير  1اعتباراً من  لمحاسبية ت على المعالجة ا، طبقت المجموعة معياراً محاسبيا

  أدناه:التطبيق أثر ذلك  بيان، وتم للزكاة

)، ھناك العديد من التعديالت 16الجديد أدناه (المعيار الدولي للتقرير المالي  اسبيباستثناء تطبيق المعيار المح
على القوائم المالية جوھري  ولكن ليس لھا أي أثر 2019األخرى والتفسيرات التي تطبق ألول مرة خالل عام 

  .حدة للمجموعةالمو
  عقود اإليجار    – 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  يجار""عقود اإل 16 تقرير الماليللالمعيار الدولي  طبقت المجموعة

 عن عقود اإليجار على النحو التالي: تقوم بالمحاسبة، كانت المجموعة  2019يناير  1قبل 
  

  مستأجركالمجموعة 
 .كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للملكية كعقود إيجارات تشغيليةللمجموعة بموجبھا  تحولعقود اإليجار التي ال  تصنف

تحمل الدفعات بموجب عقود اإليجارات  .وبالتالي، تعتبر كافة اإليجارات التي أبرمتھا المجموعة كعقود إيجارات تشغيلية
 .القسط الثابت على مدى فترة اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة بطريقة

  
مؤجركالمجموعة 

يتم إثبات  ،عند تحويل الموجودات بموجب ترتيبات إيجار إسالمية (مثل إجارة منتھية بالتمليك أو إجارة مع وعد بالتمليك)
يتم إثبات الفرق بين إجمالي المبلغ  ،القيمة الحالية لدفعات اإليجار كذمم مدينة، ويتم اإلفصاح عنھا ضمن "التمويل"

يتم إثبات دخل اإليجار على مدى فترة اإليجار باستخدام  ،المستحق والقيمة الحالية للمبلغ المستحق كعائد غير مكتسب
 .طريقة صافي االستثمار، والتي تعكس معدل عائد دوري ثابت
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  السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)بملخص   - 3
  )ياسات المحاسبية (تتمةالتغير في الس  أ )

  تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
  عقود اإليجار  (تتمة) – 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

محل االرشادات الحالية المتعلقة  كل المعيار .عقود اإليجار – 16لقد طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 
الصادر عن لجنة تفسيرات  4) "عقود اإليجار"، والتفسير 17معيار المحاسبة الدولي (محل بعقود اإليجار بما في ذلك 

"عقود اإليجارات  – 15تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار، والتفسير  –المعايير الدولية للتقرير المالي 
    .لشكل القانوني لعقد اإليجار""تقييم جوھر المعامالت التي تأخذ ا 27الحوافز"، والتفسير رقم  التشغيلية

 1ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  2016يناير شھر في  16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة  16وينص المعيار الدولي للتقرير المالي  .2019يناير 

شھًرا أو أقل أو تتعلق  12بصفة عامة في قائمة المركز المالي للمجموعة، ما لم تكن مدة عقد اإليجار  إثباتھابھا يجب 
) "عقود اإليجار" إلى 17ف عقود اإليجار وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (وبالتالي، فإن تصني .بموجودات ذات قيمة منخفضة

   .عقود عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية تم حذفه بالنسبة للمستأجرين

في المقابل، يتم رسملة الحق  .بالنسبة لكل عقد إيجار، يقوم المستأجر بإثبات التزام عن التزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل
تخدام األصل المؤجر، وھو ما يعادل عموًما القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية مضافاً إليھا التكاليف المباشرة في اس

  المقدر. المرتبطة بھا والتي يتم إطفاؤھا على مدى العمر اإلنتاجي

ونتيجة للتطبيق  .16رير المالي المسموح بھا بموجب المعيار الدولي للتقمعدل اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي 
"عقود اإليجار"، تم قياس الحق في استخدام الموجودات المؤجرة بشكل عام بمبلغ 16األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

(تاريخ التطبيق األولي  2019يناير  1في  الخاص بالمجموعةيعادل التزامات اإليجار، باستخدام معدل التمويل اإلضافي 
من ناحية أخرى ، يتم تصنيف  .يتم تصنيف حق االستخدام ضمن الممتلكات والمعدات .٪4.6ر)، والذي كان بحدود للمعيا

    .التزامات اإليجار ضمن المطلوبات األخرى
  

  2019يناير  1 كما فيتسوية التزامات اإليجار 
بآالف الرياالت   

      ةـــــــــالسعودي
  1,256,100  2018ديسمبر  31خارج قائمة المركز المالي كما في  عقود اإليجارالتزامات 

  203,605  بصورة معقولةخيارات التمديد أو اإلنھاء  عنعقود اإليجار التزامات 

  )51,946(  باستخدام معدل التمويل اإلضافي للمصرفعقود اإليجار خصم التزامات 

  )55,398(  يجاريةاإلغير  دفعاتال

  1,352,361  2019يناير  1في  عقود اإليجار كماإجمالي التزامات 

  
 / التزامات عقود اإليجار    ستخداماالحق موجودات 

عند اإلثبات األولي، عند نشأة العقد، يجب على المجموعة تقييم ما إذا كان العقد،عقد إيجار أو ينطوي على عقد 
ويكون العقد ،عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد  .إيجار

يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تعود إلى المجموعة ويمكن للمجموعة  .لفترة من الزمن مقابل عوض
       .توجيه استخدام تلك الموجودات
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  المحاسبية الھامة (تتمة)السياسات بملخص   - 3
  التغير في السياسات المحاسبية (تتمة)  أ )

  تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
  (تتمة) عقود اإليجار – 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
  ستخداماالحق موجودات 

 بالتكلفة ؛   وتقوم بقياس موجودات حق االستخدامتطبق المجموعة نموذج التكلفة، 

   ؛ إن وجدت)سائر متراكمة لالنخفاض في القيمةمخصوم منھا أي إستھالك متراكم وأي خ   )أ 

  .عادة قياس التزامات اإليجار نتيجة لتعديل عقد اإليجاربإمعدلة   ب)
   

تكاليف  ومع ذلك، إذا كانت ھناك .اللتزامات اإليجار بمبلغ مساوستخدام سيكون اال حقموجودات بصفة عامة، فإن 
األخرى المتعلقة بالمعاملة وما إلى  والمصاريف التسجيلإضافية مثل إعداد الموقع والتأمينات غير المستردة وتكاليف 

    .ستخدامموجودات حق االذلك، فيجب إضافتھا إلى 

ھاية العمر بطريقة القسط الثابت اعتباراً من تاريخ بدء عقد اإليجار حتى ن ھلك موجودات حق االستخدام الحقاً تست
تحدد األعمار اإلنتاجية المقدرة  ،ودات حق االستخدام أو نھاية فترة اإليجار، أيھما يحدث أوالً لموجاإلنتاجي 

 .لموجودات حق االستخدام وفق نفس األسس المتعلقة بالممتلكات والمعدات
   

 اإليجار   عقود التزامات 

   .القيمة الحالية لجميع الدفعات المتبقية للمؤجرين عند اإلثبات األولي، فإن التزامات عقود اإليجار ھي

 عند تاريخ البدء، تقوم المجموعة بقياس التزامات عقود اإليجار كما يلي:  
   .اإليجار عقود زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل على التزامات )  أ

 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و   )ب 
  .ادة تقييم أو تعديل عقود اإليجارإعأي إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس  )ج 

   

اإليجار ضمن عقود والمعدات، بينما أدرجت التزامات  الممتلكاتتم إدراج موجودات حق االستخدام ضمن 
   .المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة

  

  الموجودات منخفضة القيمة : إيجارعقود اإليجارات قصيرة األجل وعقود 
 12اختارت المجموعة عدم اإلعتراف بموجودات حق اإلستخدام لعقود اإليجارات قصيرة األجل والتي تبلغ مدتھا 

شھراً أو أقل وعقود إيجارات الموجودات منخفضة القيمة بما فيھا معدات تكنلوجيا المعلومات. تقوم المجموعة بإثبات 
  قود كمصروف بطريقة القسط الثابت على فترة العقد.دفعات اإليجارعن ھذه الع

     
 المحاسبة عن الزكاة  

نتيجة التعليمات  2019 ديسمبر 31المنتھية في  للسنة، تم تغيير أسس اإلعداد ) أعالة2ھو مبين في اإليضاح (كما 
وفي السابق، كان يتم إثبات  .2019يوليو  17التي صدرت مؤخراً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

بتاريخ  381000074519الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية طبقاً لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
يوليو  17وبموجب التعليمات الصادرة مؤخراً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  .2017إبريل  11

بأثر رجعي، قامت المجموعة بإثبات ھذا التغير في المحاسبة عن الزكاة  .ائمة الدخل، يجب إثبات الزكاة في ق2019
وقد نتج عن ھذا التغير  ،) حول القوائم المالية الموحدة للمجموعة37وتم اإلفصاح عن آثار التغير أعاله في اإليضاح (

ال  .سعوديلایر مليون  6,368بمبلغ  2018 ديسمبر 31المنتھية في  للسنةانخفاض الدخل المفصح عنه للمجموعة 
    .2018 ديسمبر 31المنتھية في  للسنةيوجد لھذا التغير أي أثر على قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
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  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3
 أسس التوحيد    ب )

تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة ي ،للمجموعةتشتمل ھذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 
  .المالية للمصرف، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة

  
تسيطر المجموعة على شركة مستثمر  ،ان الشركات التابعة ھي الشركات المستثمر فيھا التي تسيطر عليھا المجموعة

ة من خالل مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا ولديھا فيھا عندما تكون عرضة أو تمتلك حقوق في العوائد المتغير
يتم تضمين القوائم المالية  ،القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا

  .للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة
  

القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب التقييم للمعامالت المماثلة وغيرھا من  أعدت
وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيھا عندما وفقط عندما  .األحداث في ظروف مماثلة

  يتوفر لدى المجموعة ما يلي:
  
 فيھا (أي الحقوق الحالية التي تمنحھا القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات السيطرة على الشركة المستثمر

  .الصلة بالشركة المستثمر فيھا)
التعرض لعوائد متغيرة أو الحصول على حقوق منھا نتيجة مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا.  
ر عوائدھاالقدرة على استخدام سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا للتأثير على مقدا.  
  

أما في الحاالت التي تكون فيھا حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلھا من الحقوق في الشركة 
المستثمر فيھا، يأخذ المصرف بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة 

  المستثمر فيھا، ويشمل ذلك:
  .ي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيھاأي ترتيب تعاقد-
  .الحقوق الناشئة عن أي ترتيبات تعاقدية أخرى-
  .حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمصرف الممنوحة له من أدوات حقوق الملكية مثل األسھم-
  

لمستثمر فيھا إذا كانت الحقائق تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة ا
يتم تضمين موجودات ومطلوبات  ،والظروف تشير بأن ھناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة

ودخل ومصاريف الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ حصول 
يتم احتساب التغير في و ،توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة المجموعة على السيطرة حتى تاريخ

وإذا فقد المصرف السيطرة على الشركة  ،حصة الملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية
  التابعة فإنه:

  لشركة التابعةامطلوبات جودات ومويتم التوقف عن إثبات -
  فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق المساھمين بقوم بالتوقف عن إثبات-
  القيمة العادلة للمبلغ المستلم يقوم بإثبات-
  القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به يقوم بإثبات-
  أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر يقوم بإثبات-
ً في الدخل الشامل - اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو يعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا

ً إذا قام المصرف باالستبعاد المباشر للموجودات  األرباح المبقاة، حسب ما ھو مالئم، والذي يكون مطلوبا
  .والمطلوبات ذات الصلة

  
بين شركات المجموعة واإليرادات والمصاريف الناتجة عن ھذه  المتداخلةيتم استبعاد األرصدة والمعامالت 

   .المعامالت عند إعداد القوائم المالية الموحدة
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  االستثمار في شركة زميلة    ج )

ً (وليس سيطرة) على سياساتھا ال مالية والتشغيلية وال تعتبر الشركة الزميلة ھي منشأة تمارس المجموعة تأثيراً ھاما
 ً   .شركة تابعة أو ترتيباً مشتركا

تقيد االستثمارات في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زتئداً التغيرات لما بعد الشراء في 
ً أي انخفاض في قيمة االستثمارات  يتم إثبات  ،الفرديةحصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة، ناقصا

حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة لما بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة/ بينما تدرج حصتھا 
  .في االحتياطيات في التغيرات في الدخل والدخل الشامل اآلخر لما بعد الشراء

  .الستثمارتعدل التغيرات التراكمية لما بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية ل

يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً بشأن االستثمار في شركة زميلة من خالل قائمة الدخل الموحدة 
بحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي بالقيمة المحتسبة على أساس طريقة حقوق الملكية (قبل 

وعند التوقف عن االثبات، يتم إثبات الفرق بين  ،قيمة القابلة لالسترداد، أيھما أقلمخصص االنخفاض في القيمة) أو بال
  .القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة والقيمةالعالة للعوض المستلم في قائمة الدخل الموحدة

كما يتم حذف  ،ااسب غير المحققة عن المعامالت بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيھكيتم حذف الم
وائم المالية للشركة تعد الق ،لمحولالخسائر غير المتراكمة، ما لم تقدم المعاملة دليالً على االنخفاض في قيمة األصل ا

ى السياسات المحاسبية مع تلك وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت كي تتمش .الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة
  .المتبعة من قبل المجموعة

  األدوات المالية  د )
  )  تصنيف الموجودات المالية 1

عند اإلثبات المبدئي، يتم تصنيف وتقاس الموجودات المالية: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
  .الشامل اآلخر او بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  

  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كل من الشرطيين التاليين وال يتم تصنيفھا كمدرجة بالقيمة يتم قياس 

  العادلة من خالل قائمة الدخل:
  

 يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات
  النقدية التعاقدية؛ و

 عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ ينتج
  .األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم

  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كل من الشرطين التاليين  أدوات الّدينيتم قياس 

  وال يتم تصنيفھا كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
  

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

  

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

  
لمجموعة اختيار، بشكل والتي ال يتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة، يجوز لالستثمارات األسھم عند اإلثبات المبدئي 

يتم ھذا االختيار على أساس و ،غير قابل لإللغاء، عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر
  .كل استثمار على حدة
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  األدوات المالية (تتمة)  د )

  )  تصنيف الموجودات المالية (تتمة) 1
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  
  .يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  
باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يجوز للمجموعة بأن تخصص، بشكل غير قابل لإللغاء، الموجودات المالية 

ليتم قياسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من  التي تفي بالمتطلبات
  .خالل قائمة الدخل، إذا كان القيام بذلك سيقلل أو يخفض من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ

  
عماله وذج أنمفترة ما بعد قيام المجموعة بتغير  ، إال فيئيدلمبالحقاً إلثباتھا المالية ودات اجولمف اتصنيدة عام إال يت
  .لماليةدارة الموجودات اإل

  
  تقييم نموذج األعمال 

  

بتقييم الھدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله على مستوى محفظة  المجموعةقوم ت
المعلومات  تشتملو ،تقديم المعلومات إلى اإلدارةواألعمال  طريقة إلدارةبشكل أفضل  تمثلاألعمال ألن ھذه الطريقة 

  التي يتم أخذھا في االعتبار على:
  

وباألخص، ما إذا كانت  .السياسات واألھداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات
استحقاق  ومطابقة فترة معدل ربح معين،استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق اإليرادات، والحافظ على 

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

الكيفية التي يتم فيھا تقييم أداء المحفظة وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى إدارة المصرف؛  
) والموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال

  ذلك) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
 على سبيل المثال ما إذا كانت التعويضات تستند على القيمة العادلة  –الكيفية التي يتم فيھا تعويض مدراء الشركة

  للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
عدل تكرار المبيعات وحجمھا وتوقيتھا في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، باإلضافة إلى توقعاتھا بشأن م

بالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذھا في  .أنشطة المبيعات المستقبلية
ألھداف  المصرفلتقييم الشامل لكيفية تحقيق االعتبار بمفردھا عن باقي األنشطة، بل تعتبر جزء من عملية ا

  .إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية باإلضافةإدارة الموجودات المالية 
  

تصورات "أسواء حالة " أو يستند تقييم نموذج األعمال على التصورات المتوقعة بشكل معقول دون األخذ في االعتبار 
، فإن للمجموعةبعد اإلثبات المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية إذا تم تحقيق التدفقات النقدية  .ضغط""حالة 

قوم بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال ذلك، ولكنه يتم المجموعة ال ت
  .فصاعداً  مؤخراً أو المشتراة المستحدثة تضمين مثل تلك المعلومات عند تقييم الموجودات المالية 

  

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بھا لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائھا على أساس القيمة العادلة، بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل حيث ال يتم االحتفاظ بھا من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بھا 

  .قات النقدية وبيع الموجودات الماليةعلى حد سواء من أجل تحصيل التدف
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  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3
  األدوات المالية (تتمة)  د )

  )  تصنيف الموجودات المالية (تتمة) 1
  المبلغ األصلي والعمولة دفعات منفقط  تمثل تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية

  

وتمثل "العمولة"  ،عند اإلثبات المبدئي ةالمالي ات"المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجود ألغراض ھذا التقييم، يُعتبر
األخرى المرتبطة بالمبلغ األصلي  ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسيةالقيمة الزمنية للنقود  العوض لقاء

سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف القائم وذلك خالل فترة معينة وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (على 
  .اإلدارية)، باإلضافة لھامش الربح

  

المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم،  دفعات منفقط  تمثلعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 
كانت الموجودات المالية تقييم ما إذا يتضمن ذلك و ،يأخذ المصرف في االعتبار الشروط التعاقدية لألدوات المالية

عند  .على شروط تعاقدية قد تغير التوقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفاؤھا لھذا الشرط تشتمل
  في االعتبار ما يلي: المجموعةأخذ القيام بھذا التقييم، ت

  

 التدفقات النقدية؛األحداث المحتملة التي يمكنھا تغيير قيمة وتوقيت  
خصائص الرفع المالي؛  
الدفع المسبق وشروط التمديد؛  
 محددة (على سبيل المثال: ترتيبات في التدفقات النقدية من موجودات  المجموعةالشروط التي تحد من مطالبات

  الموجودات دون حق الرجوع)؛ و 
 معدالت  تحديدعلى سبيل المثال: إعادة  –القيمة الزمنية للنقود  العوض لقاءالخصائص التي تسھم في تعديل

  .الربح
  

  إعادة التصنيف 
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وبالقيمة العادلة 

لھدف نموذج أعمالھا خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة ، وذلك فقط إذا حدث تغير، في ظل ظروف نادرة، 
  .للموجودات المالية بحيث لم يعد ينطبق تقييم لنموذج أعمالھا السابق

يقدم المصرف لعمالئه منتجات مصرفية بعوائد، والتي تشتمل على المتاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحة، واالستصناع 
  .طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

  ثمار على النحو التالي: تصنف المجموعة عمليات التمويل واالست

فئات واسعة بعة تتكون عمليات التمويل ھذه بشكل أساسي من أرو ،التمويل: وتمثل القروض الممنوحة للعمالء
تصنف المجموعة عمليات التمويل ھذه  .نالئتمات ااقاطب، وبحةرالمالنطاق، وھي، المتاجرة والبيع بالتقسيط، وا

  .بالتكلفة المطفأة

يصنف المصرف و ،والمؤسسات المالية األخرى: وتتكون من إيداعات لدى المؤسسات المالية مطلوبات من البنوك
تلك المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة ألنه يتم االحتفاظ بھا لتحصيل التدفقات النقدية 

  ."لة على المبلغ األصلي القائمالمبلغ األصلي والعمو التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط دفعات من

استثمارات (مرابحة لدى مؤسسه النقد العربي السعودي): تتكون ھذه االستثمارات من إيداعات لدى مؤسسة النقد 
يصنف المصرف تلك االستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بھا من أجل تحصيل و ،العربي السعودي

  .المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم" تياز اختبار "تمثل فقط دفعات منالتدفقات النقدية التعاقدية واج

تصنف المجموعة تلك و ،استثمارات (الصكوك): تتكون ھذه االستثمارات من االستثمار في صكوك مختلفة
المبلغ األصلي والعمولة  االستثمارات بالتكلفة المطفأة باستثناء الصكوك التي ال تجتاز اختبار "تمثل فقط دفعات من

  .ألنه يتم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على المبلغ األصلي القائم"

استثمارات في األسھم: وتمثل استثمارات أسھم استراتيجية ال يتوقع المصرف بيعھا، واختارت المجموعة، بشكل غير 
  .لقيمة العادلة لھا في الدخل الشامل اآلخرقابل لإللغاء في تاريخ اإلثبات المبدئي عرض تغيرات ا
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  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3
  األدوات المالية (تتمة)  د )

  )  تصنيف الموجودات المالية (تتمة) 1
تصنف المجموعة تلك و ،استثمارات (الصناديق االستثمارية): وتتكون من االستثمار في صناديق االستثمار المختلفه

فقط دفعات من المبلغ األصلي تمثل  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنھا لم تجتاز اختبار "
  .والعمولة على المبلغ األصلي القائم"

  
  )   تصنيف المطلوبات المالية 2

  
  .كمقاسة بالتكلفة المطفأة ،تصنف المجموعة مطلوباتھا المالية، بخالف الضمانات المالية وارتباطات التمويل

  
ً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف  المطلوباتيتم إثبات جميع  للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء مبدئيا

  .المعاملة
  

ً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن مطلوباً قياسھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  يتم الحقا
  .الخسائر

  
  )   التوقف عن االثبات3

  
  الموجودات المالية 

  
 الخاصة بھذهلتدفقات النقدية الحقوق التعاقدية با تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند إنتھاء

يقارب جميع معاملة ما يتم بموجبھا تحويل ما عند تحويل حقوق استالم التدفقات النقدية بموجب الموجودات أو 
المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل، أو إذا لم تقم المجموعة بتحويل وال بإبقاء جميع المخاطر والمنافع 

  .المصاحبة لملكية األصل المالي وال باالحتفاظ بالسيطرة على األصل المالي

ترية لألصل (أو القيمة الدفترية الخاصة وعند التوقف عن إثبات أصل مالي ما ، (أداة دين)، فإن الفرق بين القيمة الدف
ً من  بالجزء الذي تم التوقف عن إثباته) و (أ) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا
ً في الدخل الشامل اآلخر، يجب أن  أي التزام جديد تم التعھد به) و (ب) أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتھا سابقا

  .ثباته في الربح أو الخسارةيتم إ

وفي العمليات التي ال تقم المجموعة باإلبقاء على أو تحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي 
مع احتفاظ المجموعة بالسيطرة على األصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل المحول بقدر ارتباطھا المستمر 

  .بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة به، والذي يتم تحديده

إن اية مكاسب / خسائر تم إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة 
إن أي  .دواتال يتم إثباتھا في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات ھذه األو ،العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

حصة في الموجودات المالية المحولة المؤھلة للتوقف عن إثباتھا التي أنشأھا أو أبقى عليھا المصرف يتم إثباتھا كأصل 
  .أو التزام مستقل

  المطلوبات المالية
  .ھاات التعاقدية أو إلغاؤھا أو إنھائتقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند إنتھاء االلتزام
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  )  تعديالت الموجودات والمطلوبات المالية 4
  

  الموجودات المالية 
  

في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة 
وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوھرياً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل  ،بصورة جوھرية

وفي ھذه الحالية، يتم التوقف عن إثبات األصل المالي األصلي واثبات أصل مالي جديد بالقيمة  .المالي األلي منتھية
  .العادلة

مالي المسجل بالتكلفة المطلفأة بشكل جوھري، فإن التعديل ال يؤدي إلى وإذا لم تختلف التدفقات النقدية من األصل ال
وفي ھذه الحالية تقوم المجموعة بإعادة احتساب اجمالي القيمة الدفترية لألصل  ،التوقف عن إثبات األصل المالي

  .ربح أو الخسارةالمالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في ال

وفي حالة إجراء ھذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجھھا المتمول، يتم عرض امكاسب أو الخسائر سوياً مع خسائر 
  .وفي حاالت أخرى، يتم عرضھا كدخل عمولة .االنخفاض في القيمة

  
  المطلوبات المالية

  

شروطھا وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل 
وفي مثل ھذه الحالية، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة، بناًءا على الشروط المعدلة،  ،المالية المعدلة بشكل جوھري

لمالية الجديدة يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استيفاؤھا والمطلوبات او ،بالقيمة العادلة
  .مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة

  
   قيمةالاالنخفاض في )    5

  
يحدد مخصص الخسارة على أساس خسارة االئتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر عن السداد على مدى االثنى 

إذا كانت الموجودات المالية  ،عشر شھر القادمة، ما لم تكون مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوھري منذ نشأتھا
تفي بشروط تعريفھا كموجودات مالية مشتراه ومستحدثة ذات مستوى إئتماني منخفض، عندئذ يتم تحديد المخصص 

تمثل الموجودات المالية المشتراه أو و ،على أساس التغير في مخاطر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل
تسجل  .ض موجودات مالية ذات مستوى منخفض منذ االثبات األولي لھاالمستحدثة ذات مستوى ائتماني منخف

الموجودات المالية المشتراه أو المستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض بالقيمة العادلة بتاريخ االثبات األصلي، ويتم 
ً على أساس معدل العمولة الفعلي المعدل بالمخاطر و عكس خسائر ط إثبات أقيتم فو ،إثبات دخل العمولة الحقا

  .االئتمان المتوقعة بقدر وجود تغير الحق في خسائر االئتمان المتوقعة

تقوم المجموعة باثبات مخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة 
  العادلة من خالل قائمة الدخل:

الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين. 
مديني عقود اإليجار. 
عقود الضمان المالي الصادرة. 
ارتباطات التمويل الصادرة. 
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  قيمة ال)   االنخفاض في  5
  :شھر 12الئتمان المتوقعة على مدى المالية التالية والتي يتم قياس خسائر االمطلوبات 

سندات الدين التي تبين بأن لھا مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و 
األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا. 

تصنيف مخاطر االئتمان لھا الدقة تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لھا مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة 
  .المتعارف عليھا عالمياً بـ "من الدرجة األولى"

شھر جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق  12تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
  .ةشھر بعد تاريخ إعداد القوائم المالي 12باألداة المالية والتي يمكن أن تحدث خالل 

  
  المتوقعة قياس خسائر االئتمان

  تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديراً احتماله مرجح لخسائر االئتمان، ويتم قياسھا على النحو التالي:

 الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير
  منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: 

التدفقات بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين 
النقدية المستحقة للمنشأة بتاريخ العقد والتدفقات النقدية 

  .التي تتوقع المجموعة استالمھا)

 الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني
  منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية:

الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية 
  .للتدفقات النقدية المستقبلية

 بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية   المسحوب:ارتباطات التمويل غير
المستحقة للمجموعة في حالة سحب االرتباط والتدفقات 

  .النقدية التي تتوقع المجموعة استالمھا

:الدفعات المتوقع دفعھا لحال العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع   عقود الضمان المالي
  .استردادھاالمجموعة 

  الموجودات المالية المعدلة
التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلھا أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة  في حالة إعادة 

نتيجة صعوبات مالية يواجھھا المتمول، يتم إجراء تقييم للتأكد  فيما إذا يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية، 
  ويتم قياس خسائر االئتمان  المتوقعة على النحو التالي:

ذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة إ
 .الناتجة عن األصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي

قيمة العادلة المتوقعة لألصل إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم اعتبار ال
يدرج ھذا المبلغ في احتساب و ،الجديد تدفقات نقدية نھائية من األصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن إثباته

العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي يتم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى 
  .ة باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحاليتاريخ إعداد القوائم المالي
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  المنخفض ذات المستوى االئتماني الموجودات المالية 

تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة بتاريخ إعداد كل قائمة مالية، 
يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى و ،وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات مستوى ائتماني منخفض

  .لألصل المالي النقدية المستقبلية المقدرةائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ھام على التدفقات 

  ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات القابلة للمالحظة التالية:
 ؛المصدرأو  المقترض يواجھھاكبيرة صعوبات مالية  
العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ كسر  
 ؛المجموعةمن قبل  ةأو السلف مويلجدولة التإعادة  
وأخرى؛  ةمالي ھيكلةإعادة في االفالس أو المقرضة احتمال دخول الجھة  
صعوبات مالية بسببالمالية  األداةلتلك  اختفاء سوق نشطة.  

  

إن التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدھور وضع المتمول يعتبر عادة ذي مستوى ائتماني منخفض، ما لم يكن 
ھناك دليالً على أن خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوھري وأنه يوجد مؤشرات أخرى 

ً فأكثر عمليات  90تعتبر عمليات التمويل المقدمة لألفراد المتأخرة في السداد لمدة و ،على االنخفاض في القيمة يوما
  .تمويل منخفضة القيمة

إذا كان االستثمار في الديون السيادية ذي مستوي ائتماني منخفض، فإنه المجموعة تأخذ يما عند إجراء تقويم للتأكد ف
  بعين االعتبار العوامل التالي:

تقييم السوق للجدارة االئتمانية الظاھرة في عوائد السندات. 
تقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. 
 بخصوص إصدار الدين الجديدمقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المالي. 
 أو ً احتمال جدولة القرض، مما يؤدي إلى تكبد حاصل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعا

 ً  .كرھا
 آليات الدعم الدولية الموضوعة لتأمين الدعم كمقرض، لذلك البلد وكذلك البنية التي تعكسھا البيانات العامة

ويشتمل ذلك تقييم عملة ھذه اآلليات (بصرف النظر عن القصد  ،دام تلك اآللياتللحكومات والوكاالت الستخ
 .السياسي) وفيما إذا كانت ھناك قدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة

  عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
  النحو التالي:على  المتوقعة في قائمة المركز المالييتم عرض مخصص خسائر االئتمان 

 تظھر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛المتوقعةالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة :  

مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، وال تستطيع المجموعة تحديد خسائر ة على المالي األداة عندما تشتمل
من مكون االرتباط الذي تم سحبه، تقوم المجموعة بعرض االئتمان المتوقعة لمكون ارتباط القرض بشكل مستقل 

يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لمكون االرتباط الذي و ،مخصص مجمع لكال المكونين
يتم إظھار أي فائض في مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية لمكون االرتباط الذي تم سحبه، و ،تم سحبه

 كمخصص، و

مان المالية: تظھر بشكل عام كمخصصارتباطات التمويل وعقود الض.  
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  قيمة (تتمة)ال)   االنخفاض في  5
  
  شطبال
  

ً أو كلياً)  التمويليتم شطب  ومع ذلك، ال تزال تخضع الموجودات  .عند عدم وجود توقعات حقيقية لالسترداد(إما جزئيا
وعندما يزيد المبلغ  ،جراءات المصرف السترداد المبالغ المستحقةامتثاالً إلالمالية التي يتم شطبھا ألنشطة التعزيز من 
، يتم في البداية اعتبار الفرق كاضافة إلى المخصص الذي يطبق عندئذ راكمالمراد شطبه عن مخصص الخسائر المت

  .تقيد أية استردادات الحقة إلى مصاريف الخسائر االئتمانيةو ،ي القيمة الدفتريةمقابل إجمال
  

  تقييم الضمان 
تكون  .استخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً ب تقوم المجموعةمن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية،  للتقليل

ابات االعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة الضمانات باشكال مختلفه، مثل النقدية واألوراق المالية وخط
ال يتم تسجيل الضمانات  .االئتمانية مثل اتفاقيات المقاصة والتعزيزاتوالمخزون والموجودات غير المالية األخرى 

انات تؤثر ومع ذلك ، فإن القيمة العادلة للضم .يتم مصادرتھا، ما لم الموحدة للمجموعةاإلضافيه في قائمة المركز المالي 
أما  ،ويعاد تقييمھا بصورة دورية عند نشأتھاويتم تقييمھا بشكل عام، كحد ادني،  ،علي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

ً النقدية أو األوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الھامش،  بعض الضمانات مثل   .فيتم تقويمھا يوما
  

يتم  .النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بھا كضمانات من األسواقبيانات ال وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة
البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرھن العقاري،  أساس تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، على

  .أساس مؤشرات أسعار السكنأو بناًء على 
  

   التي يتم مصادرتھاالضمانات 
م يتو ،في عملياتھا الداخلية أو بيعھا األصل المصادرفي تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام  المجموعةتتمثل سياسة 

يتم تحويل لصلة الموجودات ذات الی فئة إخلية داالتي يتقرر بأنه يمكن استخدامھا كالعمليات الودات جولمل ايوتح
د مصادرتھا أو بالقيمة الدفترية لألصل المضمون األصلي، الموجودات التي يتقرر بأنه من األفضل بيعھا بالقيمة المعا

ً تكلفة البيع إلى موجودات معدة للبيع بالقيمة العادلة لھا (إذا كانت موجودات مالية) وبالقيمة العادلة، أيھما أقل  ناقصا
  .المجموعةوفقاً لسياسة  المصادرةللموجودات غير المالية في تاريخ  بالنسبة

  المالية وارتباطات التمويل)   الضمانات  6
الضمانات المالية ھي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب 

أما "ارتباطات التمويل" فھي ارتباطات مؤكدة  ،إخفاق مدين معين في الدفع عند موعد االستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين
ً لمنح االئتمان بمو    .جب شروط وأحكام محددة مسبقا

يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو االرتباطات لمنح التمويل بمعدل ربح يقل عن المعدالت السائدة في السوق مبدئياً 
فأ أو المبلغ المطبويتم الحقاً قياسھا  ،بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان أو االرتباط

  .مبلغ مخصص الخسارة؛ أيھما أعلى
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  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3

  األدوات المالية (تتمة)  د )

  )   االنخفاض في القيمة (تتمة) 5
  

  (تتمة) الضمانات المالية وارتباطات التمويل)   6
  

النسبة الرتباطات التمويل ب .ارتباطات تمويل يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تصدر المجموعة أيةلم 
  .متوقعاً خسارتهمخصص إذا كان العقد تقوم المجموعة بإثبات خسارة؛ وتقوم المجموعة بإثبات مخصص اآلخرى، 

  
  العمالت األجنبية)    7

  
األجنبية من البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة،  تمثل مكاسب أو خسائر العمالت

والمدفوعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نھاية  معدلة بمعدل الربح الفعلي
  .السنة

  
  .ة الناتجة من صرف العمالت في قائمة الدخل الشامل الموحدةالمكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحقق تحمل أو تقيد

  
يتم إثبات فروق ومع ذلك،  .بصفة عامة، يتم إثبات فروق العملة األجنبية الناتجة من التحويل في األرباح أو الخسائر

حقوق الملكية التي بموجبھا تم اختيار عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة  أدواتاألجنبية أو استثمارات  العمالت
  .في الدخل الشامل اآلخر

  
إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ األجنبية مطلوبات النقدية للشركات التابعة الموجودات واليتم تحويل 

الدخل للشركات التابعة األجنبية على أساس المتوسط المرجح ألسعار  قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم تحويل قوائم
   .الصرف خالل السنة
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  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3
  األدوات المالية (تتمة)  د )

  
  تاريخ التداول  ھـ )

التداول (أي بكافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ  إثبات / التوقف عن االثباتيتم 
تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع  .بشراء أو بيع الموجودات) المجموعةلتزم فيه التاريخ الذي ت

 ،ا األنظمة أو متعارف عليھا في السوقالموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليھ
يتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة و

ً بتاريخ  ً في األحكام التعاقدية  التداولبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل) مبدئيا الذي تصبح المجموعة فيه طرفا
  .لألداة

  
  مقاصة األدوات المالية   )و 

في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق إظھار صافي المبلغ تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية و
أو تحقيق المبلغ صافي موجودات مع المطلوبات على أساس نظامي ملزم وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية ال

ال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل  .ي آن واحدالموجودات وتسديد المطلوبات ف
الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي، وكما ھو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية 

  .للمجموعة
   



506

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

25

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3
  

  إثبات اإليرادات   )ز 
  بضوابط االثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليرادات:الوفاء يجب 

وبعض االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط  من عمليات المتاجرة والمرابحة الدخلات يتم إثب
ھو  العائد الفعلي .وتمويل االستصناع وخدمات البطاقات االئتمانية باستخدام العائد الفعلي على األرصدة القائمة

المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة والمتحصالت خالل العمر المتوقع لألصل أو 
عند حساب العائد  .االلتزام المالي (أو خالل فترة أقصر عند االقتضاء) إلى القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي

ويتم لشروط التعاقدية لألداة المالية قدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار افقات النالفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التد
   .يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديـم الخدمة .خسائر االئتمان المستقبلية استبعاد

ً ما يتم استخدامھا وغيرھا من الرسوم المتعلقة باالئتما االرتباطاتإن أتعاب  ن، فيتم تأجيلھا لمنح التمويل التي غالبا
وعندما ال  ،(فوق حد معين) مع التكلفة المباشرة المتعلقة بھا، ويتم إثباتھا كتسوية للعائد الفعلي عن عمليات التمويل

إثباتھا بطريقة القسط الثابت التمويل يتم  ارتباطاتيتوقع أن تؤدي تعھدات التمويل إلى استخدام التمويل، فإن أتعاب 
  .االرتباطعلى مدى فترة 

أو  ةالمالي اتالفعلي على الموجود ربحوالعموالت التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من سعر الدخل االتعاب  إدراجيتم 
  .الفعلي ربحال معدلفي  ةالمالي اتالمطلوب

فترة عقود الخدمات المتعلقة  االستشارات اإلدارية األخرى وأتعاب الخدمات على مدىيتم إثبات أتعاب المحافظ و
  .أي أنه تم الوفاء بااللتزام المتعلق باألداء، ھاب

األخرى الخدمات ووإدارة الثروات والتخطيط المالي وخدمات الحفظ  األصوليتم إثبات األتعاب المستلمة من إدارة 
الوفاء ، أي أنه تم ، على مدى الفترة التي يتم فيھا تقديم الخدمةممتدةالمماثلة التي يتم تقديمھا على مدى فترة زمنية 

المتعلقة بصناديق االستثمار على مدى الفترة التي يتم فيھا األصول يتم إثبات أتعاب إدارة و ،بااللتزام المتعلق باألداء
باستمرار على مدى فترة من  إثباتھاوينطبق نفس المبدأ على إدارة الثروات وخدمات الحفظ التي يتم  ،تقديم الخدمة

  .الزمن

توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمھا، ويكون ذلك عادة عند موافقة المساھمين على  دخل يتم إثبات
يتم إظھار توزيعات األرباح كمكون من صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل من األدوات و ،توزيعات األرباح

التشغيلية األخرى على أساس التصنيف  المالية المدرجة بالقيمة من القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اإليرادات
  .المعني ألدوات حقوق الملكية

  .يتم إثبات ربح/ خسارة تحويل العمالت األجنبية عند اكتسابھا / تكبدھا

ينتج صافي دخل المتاجرة من األنشطة التجارية ويتضمن كافة األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من 
مالي إيرادات أو مصاريف االستثمار ذات الصلة وتوزيعات األرباح عن الموجودات التغيرات في القيمة العادلة وإج

  .والمطلوبات المالية المحتفظ بھا لغرض المتاجرة وفروق صرف العمالت األجنبية

يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وتتضمن جميع تغيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة المالية 

  .ودخل االستثمار وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية
  

  تقديم الخدمات
الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات  يتم تقديم ھذهو ،تقدم المجموعة العديد من الخدمات لعمالئھا

   .األخرى

لقد استنتج المصرف بإنه يجب إثبات اإليرادات الناتجة من تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع 
واألداء) عند وتبادل الخدمات التجارية وقطاع التحويالت المالية والسداد والمضاربة (أي رسوم االكتتاب واإلداره 

   .تقدم الخدمات، أي عندما يتم استيفاء التزام األداء
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  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3
  

  العقارات األخرى  )ح 
تعتبر ھذه  .مستحقةال سداداً لعمليات التمويلبعض العقارات بإستحواذ ، ا العاديةأعمالھ المجموعة، خالل دورة قومت

ً ويتم لبيع، غرض امحتفظ بھا لموجودات كالعقارات  تحقيقھا للتمويل المستحق المتوقع بصافي القيمة إدراجھا مبدئيا
ً تكاليف البيع (إذا كانت جوھرية)قارات المعنية، أو القيمة العادلة الحالية للع ال يتم احتساب أي  .أيھما أقل، ناقصا

  .من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدةإيرادات اإليجار إثبات يتم و ،العقاراتعلى مثل تلك استھالك 
  

  

  االستثمارات العقارية  )ط 
من قبل  مشغولةايجار طويل األجل وغير تحقيق عوائد االستثمارات العقارية ھي االستثمارات المملوكة لغرض 

  .االستھالك على قائمة الدخل الموحدة ويحملويتم إدراجھا بالتكلفة  ،المجموعة
  

  .طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجوداتبتكلفة االستثمارات العقارية  تستھلك
  

  الممتلكات والمعدات  )ي 
ً تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة  وال يتم  ،االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمةناقصا

طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية بتكلفة الممتلكات والمعدات االخرى  تستھلكو ،األراضياستھالك 
  المقدرة للموجودات كما يلي:

 فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيھما أقلعلى مدى  :مستأجرةال األراضيتحسينات. 

 :سنة 33المباني.  

 سنوات، أيھما أقل 3فترة اإليجار أو على مدى  :مستأجرةالمباني التحسينات.  

سنوات 10إلى  3 :ثاثالمعدات واأل. 

.موجودات حق اإلستخدام : على مدى فترة اإليجار  

إذا لزم  ،تعديلھايتم ومن ثم واألعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات  القيممراجعة  ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،يتم
  .األمر

في ، وتدرج مقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفتريةب وذلكالمكاسب والخسائر الناتجة عن االستبعاد  تحدد
   .قائمة الدخل الموحدة

عندما تشير األحداث  قوائم مالية وذلكيتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتھا في تاريخ كل 
يتم تخفيض أي قيمة دفترية على الفور إلى القيمة و ،امكانية استرداد قيمتھا الدفترية أو التغيرات في الظروف إلى عدم

  .من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد أعلىالقابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل 
  

  ودائع العمالء  )ك 
ودائع العمالء ھي مطلوبات مالية يتم اثباتھا مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة المعاملة، والتي تمثل القيمة العادلة 

  .المستلم، ويتم قياسھا الحقا بالتكلفة المطفأة للمقابل
  

  المخصصات  )ل 
أحداث سابقة، ومن المحتمل أن نتيجة  متوقعالتزام قانوني حالي أو  المجموعةيتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى 

ً عندما يكون باإلمكان األمر يتطلب  بشكل موثوق لمبلغ تقدير ااستخدام الموارد االقتصادية لسداد ھذا االلتزام وأيضا
  .به
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  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3

  
  النقد وما في حكمه  )م 

ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل "النقد وما في حكمه" على العمالت الورقية والعمالت المعدنية في 
الصندوق واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (باستثناء الودائع النظامية) والمطلوبات من البنوك 

تخضع لمخاطر غير و االقتناءيوما أو أقل من تاريخ  90 مدتھاوالمؤسسات المالية األخرى بفترات استحقاق أصلية 
  .جوھرية تتعلق بتغير القيمة العادلة

  

  منافع الموظفين قصيرة األجل  )ن 
يتم قياس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم، ويتم احتسابھا كمصروف عندما يتم تقديم الخدمة 

  .ذات الصلة
  

  من قائمة الدخل الموحدةالعمولة الخاصة المستبعدة   )س
الشريعة) التي يستلمھا المصرف غير المتوفقة مع الخاصة ( دخل العموالتوفقا لقرارات الھيئة الشرعية، يتم استبعاد 

تحديد إيرادات المصرف من التمويل واالستثمار، ويتم تحويلھا إلى مطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي  عند
  .الموحدة ويتم دفعھا الحقا كأعمال خيرية

  
  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين  )ع 

ً ألحكام ن يجنب ظام العمل والعمال السعودي مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييم االكتواري طبقا
   .والمتطلبات التنظيمية المحلية

  
  الدفعات المحسوبة على أساس األسھم  )ف 

حصل وبموجب ھذا البرنامج، ي ،لموظفيه قام مؤسسو المصرف بإنشاء برنامج الدفعات المحسوبة على أساس األسھم
ة (الخيارات) الخاصة بالمصرف والتي يتم دوات حقوق الملكيأ لقاءعلى الخدمات من الموظفين المؤھلين  المصرف

  .منحھا من قبل الصندوق للموظفين
  

  أموال المضاربة  )ص 
ويتم تسجيلھا كبنود خارج  ،تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العمالء وتعتبرھا المجموعة استثمارات مقيدة

عن إدارة ھذه األموال في قائمة الدخل الموحدة  يتم إدراج حصة المجموعة في األرباح الناتجةو ،قائمة المركز المالي
  .للمجموعة

  

  خدمات إدارة االستثمار  ) ق
يقدم المصرف خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل الشركة التابعة له ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق 

خاصة بالمجموعة وبالتالي ال إن الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة أو االستثمار ال تعتبر موجودات  .االستثمار
إن حصة المجموعة في ھذه الصناديق مدرجة ضمن االستثمارات  .يتم إدراجھا في القوائم المالية الموحدة للمجموعة

  .المكتسبة في قائمة الدخل الموحدةيتم اإلفصاح عن األتعاب  .المدرجة بقيمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل
  

  تعريف منتجات المصرف  ر )
فيما يلي و ،يقدم المصرف لعمالئه المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقاُ ألحكام الشريعة االسالمية

  :اً لبعض منتجات التمويلوصف
  

  تمويل متاجرة:
ً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن  يمثل عقداً تمويليا

  .ؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينا للمصرف بمبلغ البيع للفترة المتفق عليھا في العقدم
  

  تمويل بيع بالتقسيط:
ً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن  يمثل عقداً تمويليا

الي يصبح العميل مدين للمصرف بمبلغ البيع الذي سيتم دفعه على أقساط كما ھو مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالت
  .متفق عليه في العقد
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

28

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة (تتمة)  - 3
  (تتمة) تعريف منتجات المصرف  )ر 

  تمويل استصناع:
ً يقوم المصرف بموجبه بالتعاقد لتصنيع  سلعة ذات مواصفات محددة معروفة ودقيقة وفقا لطلب يمثل عقداً تمويليا

  .ويصبح العميل مدينا للمصرف مقابل ثمن التصنيع الذي يتضمن التكلفة والربح ،العميل
  

  تمويل مرابحة:
ً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح  يمثل عقداً تمويليا

  .فق عليه من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصلمعروف ومت
  

  النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى-4
  

  ديسمبر مما يلي: 31كما في  األخرى يتكون النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019   2018  
        

  8,133,635   7,404,276 نقد في الصندوق
  19,444,194    20,663,503  نظامية ودائع

  293,214    371,320  حسابات جارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
  15,375,000    10,855,000  متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

  43,246,043    39,294,099  اإلجمالي
  

ً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يتعين على المصرف االحتفاظ  وفقا
بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت 

  .وحسابات العمالء األخرى التي تحتسب في نھاية كل شھر ميالدي الطلب واستثمارات العمالء ألجل
  

من النقد وما  إن الودائع النظامية أعاله غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف، وبالتالي فإنھا ال تعتبر جزءاً 
  .) عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة24في حكمه (إيضاح 

  
  
  والمؤسسات المالية األخرىمطلوبات من البنوك    -5

  
  ديسمبر مما يلي: 31تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 

  
  (بآالف الرياالت السعودية)  
 2019   2018  

  778,769    798,168  حسابات جارية
  31,608,991    31,260,014  متاجرة

  32,387,760    32,058,182  اإلجمالي
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

29

  (تتمة) مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى   -5
  

  ديسمبر: 31توضح الجداول أدناه الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في 
  

  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2019   2018  

  BBB(( 31,601,630    31,381,339إلىAAA(التصنيف االئتماني ( ستثماريةمن الدرجة اإل
  B((  241,353    750,591-إلى  BB(التصنيف االئتماني (+ ستثماريةاإلدون الدرجة 
  255,830    215,199  غير مصنفة

  32,387,760   32,058,182  اإلجمالي
  

 .الت التصنيف االئتماني الخارجيةاالمالية األخرى باستخدام وكتتم إدارة الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات 
  .منخفضة القيمةمتأخرة السداد أو  أعاله غيرالمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  نإ

  

  صافياالستثمارات، -6
  

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون االستثمارات كما في - أ
  (بآالف الرياالت السعودية) 
 2019   2018  
    

  172,753    196,235  استثمار في شركة زميلة

  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
  22,477,145    24,991,978 مؤسسة النقد العربي السعوديحكومة المملكة العربية السعودية ومرابحة لدى 

  17,395,957   17,973,379  صكوك
  )28,337(    )22,270(  )1ناقصاً: اإلنخفاض في القيمة (مرحلة

  39,844,765    42,943,087 مجموع االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
       استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  1,141,584   1,230,711  صناديق استثمار
  800,000    800,000  صكوك

  1,941,584    2,030,711 مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
       استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  1,103,463   1,672,597 حقوق الملكيةفي أدوات استثمارات 
  1,103,463    1,672,597  مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  43,062,565    46,842,630  االستثمارات
  
  

المبدئي كاستثمارات مدرجة  االثباتعند تصنف االستثمارات المذكورة أعاله كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 .بالمصرف الموثقة إلدارة المخاطرالستراتيجية وذلك طبقاً لبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 
 .2018و  2019ديسمبر  31في كما  منخفضة القيمةاومستحقة السداد  غيرجميع االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة 
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  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

30

  صافي (تتمة)االستثمارات، -6
  

  حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر االستثمارات في أدوات
  

 .حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدواتقام المصرف بتصنيف  ،2018يناير  1في 
تم التصنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألنه يتوقع االحتفاظ باالستثمارات على المدى الطويل 

   .االستثمارات في أسھم حقوق الملكية ألغراض المتاجرة ال يحتفظ المصرف بھذهو ،ألغراض استراتيجية
  

، ولم يكن ھناك تحويالت ألي مكسب أو خسارة 2019يجية خالل عام اتلم يتم استبعاد أي من االستثمارات االستر
  .االستثمارات بشأن تلكمتراكمة ضمن حقوق الملكية 

  
  استثمار في شركة زميلة

) من أسھم شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مساھمة ٪22,5: 2018ديسمبر  31( ٪ 22,5يمتلك المصرف 
  .سعودية

  
  :ديسمبر 31كما في  مكونات االستثماراتل فيما يلي تحليالً - ب

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  جمالياإل   غير متداولة   متداولة  2019

   
 24,991,978   24,991,978  -  مرابحة لدى الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي

 18,751,109   5,502,359  13,248,750  صكوك
  1,868,832   24,355 1,844,477  أسھم 

  1,230,711   1,230,711  -  صناديق استثمار

  46,842,630   31,749,403   15,093,227  اإلجمالي
  
  (بآالف الرياالت السعودية)  

  جمالياإل   غير متداولة   متداولة  2018
   

  22,477,145   22,477,145  -  مؤسسة النقد العربي السعوديالحكومة ومرابحة لدى 
  18,167,620   5,368,620  12,799,000  صكوك

  1,276,216   24,362  1,251,854  أسھم 
  1,141,584   1,141,584  -  صناديق استثمار

  43,062,565   29,011,711   14,050,854  اإلجمالي
  
  

 والخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات:لمكاسب ل فيما يلي تحليالً - ج
 

2019  
  القيمة الدفترية (بآالف الرياالت السعودية)

إجمالي األرباح غير
 المحققة

إجمالي الخسائر غير 
  القيمة العادلة   المحققة

مؤسسة النقد الحكومة ومرابحة لدى 
  -24,991,978276,199  العربي السعودي

 
25,268,177  

  19,157,588   -18,773,379384,209  صكوك
  1,911,786   -1,868,83242,954  أسھم 

  1,237,205   -1,230,7116,494  صناديق استثمار
  47,574,756   - 709,856 46,864,900  اإلجمالي
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

31

  صافي (تتمة)االستثمارات، -6
  

2018  
   القيمة الدفترية  السعودية)(بآالف الرياالت 

إجمالي األرباح غير 
   المحققة

إجمالي الخسائر غير 
  القيمة العادلة   المحققة

  مؤسسة النقدالحكومة ومرابحة لدى 
145,477,22  العربي السعودي    198,467  -  22,675,612  

957,195,18  صكوك   9,011  -  18,204,968  
216,276,1  أسھم    -  )126,599(  1,149,617  

584,141,1  صناديق استثمار  - )2,173(  1,139,411  
  43,169,608  )128,772(  207,478  43,090,902  اإلجمالي

  
  الجودة االئتمانية لالستثمارات- د

  
  2018    2019  (بآالف الرياالت السعودية) 

        
145,477,22 24,991,978  مؤسسة النقد العربي السعوديالحكومة ومرابحة لدى   

 18,167,620 18,565,484  ستثماريةمن الدرجة اإل –صكوك 
 - BB+ 185,625تصنيف  اإلستثماريةمن الدرجة  –صكوك 
 40,644,765   43,743,087  اإلجمالي

  
إلى  AAA على استثمارات لھا مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنفھا الدرجة اإلستثماريةاالستثمارات المصنفة من الدرجة  تشمل

BBB  حددت و ،متداولةصكوك غير "غير المصنفة" بشكل رئيسي من  االستثماراتتتكون و ،زستاندرد أند بورلتصنيف وفقا
  ).-A 2018ديسمبر  31( 2019 ديسمبر 31 إلى المملكة العربية السعودية كدولة، كما في Aفيتش تصنيف  وكالة

  
  ديسمبر: 31حسب فئات االستثمارات كما في الستثمارات األجنبية  ليلي تحليالً فيما   -ھـ 

  
  2018    2019  (بآالف الرياالت السعودية)

       استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
271,539,1   1,128,857  صكوك  

      
     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

282,21   21,274  حقوق الملكية  في أدواتاستثمارات   
 23,543   13,409  ستثمارإصناديق 
 1,584,096   1,163,540  اإلجمالي

  
  ديسمبر: 31كما في  األخرىالستثمارات حسب األطراف  لفيما يلي تحليالً   -و
  

  2018    2019  (بآالف الرياالت السعودية)
        

 39,874,318   41,780,947  حكومية وشبه حكومية
 800,000   800,000  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1,275,000   3,053,242  شركات
584,141,1   1,230,711  ستثمارإصناديق   

)337,28(   (22,270)  )1(المرحلة  : اإلنخفاض في القيمةناقصاً   

  43,062,565    46,842,630  صافي االستثمارات
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

32

  صافيالتمويل، -7

  التمويل  1 – 7

  ديسمبر مما يلي: 31يتكون صافي التمويل كما في )أ

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019  

    ةعاملالغير    العاملة  
  مخصص 

  صافي التمويل   القيمةفي نخفاض اال
      

 41,577,244   )3,042,329(   1,687,074   42,932,499  متاجرة
 187,724,001   (3,810,196)   581,977   190,952,220  بيع بالتقسيط

 17,228,066   )144,794(   -   17,372,860  مرابحة
 3,153,494   (22,277)   47,742   3,128,029  بطاقات ائتمانية

 249,682,805   (7,019,596)   2,316,793   254,385,608  اإلجمالي
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2018  

    غير العاملة   العاملة  
  مخصص 

  صافي التمويل   االنخفاض في القيمة
      

 43,719,304  (2,562,159)       1,024,320   45,257,143  متاجرة
 171,249,951  (4,024,656)        591,541   174,683,066  بيع بالتقسيط

 14,829,600  (1,219,747)       662,570   15,386,777  مرابحة
 1,959,351  (25,909)            11,881   1,973,379  بطاقات ائتمانية

 231,758,206  (7,832,471)   2,290,312   237,300,365  اإلجمالي
  

  ديسمبر: 31فيما يلي صافي التمويل حسب الموقع، داخل وخارج المملكة، كما في )ب
  
  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019  

  جمالياإل    بطاقات ائتمانية    مرابحةال    بيع بالتقسيطال    متاجرةال  الوصف
                    

  246,397,672    3,168,653    11,580,210    187,029,236    44,619,573  داخل المملكة
  10,304,729    7,118    5,792,650    4,504,961    -  خارج المملكة
  256,702,401    3,175,771    17,372,860    191,534,197    44,619,573  إجمالي التمويل
 في نخفاضمخصص اال

  )7,019,596(    )22,277(    )144,794(  )3,810,196(  )3,042,329(  القيمة
  249,682,805    3,153,494    17,228,066  187,724,001  41,577,244  صافي التمويل

  
  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2018  
  إلجماليا    بطاقات ائتمانية    مرابحةال    بيع بالتقسيطال    متاجرةال  

                    الوصف
  230,975,029    1,978,461    11,824,165    170,890,940    46,281,463  داخل المملكة
  8,615,648    6,799    4,225,182    4,383,667    -  خارج المملكة
  239,590,677    1,985,260    16,049,347    175,274,607    46,281,463  إجمالي التمويل
 في نخفاضمخصص اال

  )7,832,471(     )25,909(     )1,219,747(     )4,024,656(     )2,562,159(  القيمة
  231,758,206    1,959,351    14,829,600    171,249,951    43,719,304  صافي التمويل
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

33

  صافي (تتمة)التمويل،   -7

  التمويل (تتمة)  1 – 7

  ديسمبر: 31يوضح الجدول أدناه فئات التمويل حسب قطاعات األعمال الرئيسية كما في 

  )بآالف الرياالت السعودية(  
  إجمالي    شركات    أفراد  2019

         
  44,619,573    43,808,144    811,429  متاجرةال
  191,534,197    5,767,617    185,766,580  بيع بالتقسيطال
  17,372,860    16,571,140    801,720  مرابحةال

  3,175,771    -    3,175,771  بطاقات ائتمانية
  256,702,401    66,146,901    190,555,500  إجمالي التمويل

  )7,019,596(    )3,187,123(    )3,832,473(  ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة
  249,682,805    62,959,778    186,723,027  صافي التمويل

  
  )بآالف الرياالت السعودية(  

  إجمالي    شركات    أفراد  2018
         
  46,281,463    45,960,476    320,987  متاجرةال
  175,274,607    6,820,809    168,453,798  بيع بالتقسيطال
  16,049,347    15,675,735    373,612  مرابحةال

  1,985,260    -    1,985,260  بطاقات ائتمانية
  239,590,677    68,457,020    171,133,657  إجمالي التمويل

  )7,832,471(    )3,781,906(     )4,050,565(  ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة
  231,758,206    64,675,114    167,083,092  صافي التمويل

  
واألرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة،  القيمة يلخص الجدول أدناه أرصدة التمويل غير متأخرة السداد وغير منخفضة  ج)

  عة:ديسمبر حسب قطاعات األعمال الرئيسية للمجمو 31في كما  المنخفضة القيمةواألرصدة 
  السعودية)(بآالف الرياالت   

2019 

أرصدة التمويل غير 
التي ومتأخرة السداد 

  لم تنخفض قيمتھا

أرصدة التمويل 
وغير متأخرة السداد 

  منخفضة القيمة
أرصدة التمويل 
  اإلجمالي منخفضة القيمة

  مخصص
االنخفاض في 

  صافي التمويل  القيمة
              

  186,723,027  )3,832,473(  190,555,500  629,719 333,896 189,591,885  أفراد
  62,959,778  )3,187,123(  66,146,901  1,687,074 4,256,189 60,203,638  شركات
  249,682,805  )7,019,596(  256,702,401  2,316,793  4,590,085  249,795,523  اإلجمالي

  
  (بآالف الرياالت السعودية)  

2018  

أرصدة التمويل غير 
والتي متأخرة السداد 

  لم تنخفض قيمتھا

أرصدة التمويل 
متأخرة السداد وغير 
  منخفضة القيمة

أرصدة التمويل 
  اإلجمالي  منخفضة القيمة

 
  مخصص

  صافي التمويلاالنخفاض في القيمة
              

   166,302,344  )4,050,565(   170,352,909   603,457   276,300   169,473,152  أفراد
   65,455,862   )3,781,906(   69,237,768   1,686,855   6,267,329  61,283,584  شركات
  231,758,206  )7,832,471(  239,590,677  2,290,312  6,543,629  230,756,736 اإلجمالي
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

34

  صافي (تتمة)التمويل،          - 7
  

  ,يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخالف ذلك 90التمويل متأخر السداد لمدة تقل عن ال يتم اعتبار 
  

إجمالي أرصدة  "متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة"واألرصدة " غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة "األرصدة  تمثل
  .التمويل العامل

  

  :التمويلمخصص االنخفاض في قيمة   2- 7
  

 والتي تش��مل عل��� ���طب( ديسمبركما يلي: 31في  للسنتين المنتھيتينقيمة التمويل في نخفاض أ )  كانت الحركة في مخصص اال
  مالية أخرى). موجوداتمليون لایر مقابل  260مبلغ 

  

  )بآالف الرياالت السعودية(  
  اإلجمالي    شركات  أفراد  2019

 7,832,471  3,781,906  4,050,565  الرصيد في بداية السنة 
 2,840,327  1,011,379  1,828,948  صافيمحمل للسنة، إجمالي 

 (3,653,202)  (1,606,162)  (2,047,040)  ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص
 7,019,596  3,187,123  3,832,473  الرصيد في نھاية السنة

  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  اإلجمالي  شركات أفراد  2018

 2017ديسمبر  31كما في  الختاميمخصص ال
معيار المحاسبة الدولي رقم ل طبقاً (المحتسب 

39(  2,023,434    3,531,776    5,555,210  
من خالل الرصيد اإلفتتاحي لألرباح  معدلةمبالغ 

  2,882,688    1,019,291    1,863,397  المبقاة 
يناير  1اإلفتتاحي كما في  مخصص االنخفاض

لمعيار الدولي للتقرير ل طبقاً (المحتسب  2018
  8,437,898    4,551,067    3,886,831  )9 المالي
196,757,2  1,193,705  1,563,491 محمل للسنة، صافيإجمالي   

)623,362,3(  (1,962,866)  (1,399,757) ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص  
471,832,7  906,781,3 565,050,4  السنةالرصيد في نھاية   
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

35

  صافي (تتمة)التمويل،          - 7
  
  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل (تتمة)  2- 7

يوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص عمليات التمويل إلى العمالء المدرجة ) ب
  .بالتكلفة المطفأة

  
  (بآالف الرياالت السعودية) 

  2019ديسمبر  31

  

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على 

  شھراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
منخفض غير ائتماني 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  اإلجمالي  ائتماني منخفض 

          مدرجة بالتكلفة المطفأة عمليات تمويل
  8,043,653  2,033,418  3,360,889  2,649,346  2019يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
  -  -  )721,178(  721,178  شھراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
  -  )53,937(  95,244  (41,307)  منخفضغير ذات مستوى ائتماني  –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
  -  282,387  )273,097(  (9,290)  ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

  2,997,514  2,691,920  639,699  (334,105)  المحمل للسنة
  )3,393,202(  )2,569,887(  )354,013(  (469,302)  مبالغ مشطوبة
  7,647,965  2,383,901  2,747,544 2,516,520  2019ديسمبر  31في الرصيد كما 

  

  
  (بآالف الرياالت السعودية)

  2019ديسمبر  31

  

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى

  شھراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
منخفض غير ائتماني 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 
  اإلجمالي  ائتماني منخفض 

       مدرجة بالتكلفة المطفأة عمليات تمويل
  8,437,898  1,700,143  4,094,076  2,643,679  2018يناير  1الرصيد في 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
  -  -  )411,893(  411,893  شھراً  12

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 - (73,957)  112,134 (38,177)   ذات مستوى ائتماني غير منخفض –العمر 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
  -  338,395  )329,629(  )8,766(   ذات مستوى ائتماني منخفض –العمر 

  2,968,378  2,468,622  361,338  138,418  المحمل للسنة
  )3,362,623(   )2,399,785(  )465,137(  )497,701(  مبالغ مشطوبة

  8,043,653  2,033,418  3,360,889  2,649,346  2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
  

 ةوالبالغ خارج قائمة المركز المالي بالبنودمخصص االنخفاض في القيمة المتعلق على  2019ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في يتضمن 
  .تم إثباته ضمن المطلوبات األخرى )مليون لایر سعودي 211 :2018مليون لایر سعودي ( 368

ذات مستوى ائتماني منخفض يختلف عن إجمالي التمويل غير  عمر التمويالتصيد الختامي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى إن الر
  .9العامل المصرح عنه بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

36

  التمويل، صافي (تتمة)         - 7
  
  القيمةفي نخفاض الحركة في مخصص اال  3- 7
  

  قيمة التمويل للسنة المسجل في قائمة الدخل الموحدة: في نخفاض فيما يلي تفاصيل مخصص اال
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
 2019   2018  

      
  2,757,196    2,840,327 داخل قائمة المركز المالي للبنود المحمل للسنة
  211,182    157,187  خارج قائمة المركز المالي  للبنود المحمل للسنة

  )1,437,432(    )1,225,249(  مشطوب، صافيمبالغ مستردة من تمويل 
  1,530,946    1,772,265 مخصص االنخفاض في القيمة، صافي

       
  
  كالتالي: وھي ةالتأجير التمويلي لعقودالذمم المدينة على التمويل البيع بالتقسيط تحت  يتضمن  4- 7
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

  30,551,173    25,261,591  عقود التأجير التمويليةإجمالي الذمم المدينة من 
  4,485    367,707  أقل من سنة واحدة

  22,201,101    17,072,183  سنة واحدة إلى خمس سنوات
  8,345,587    7,821,701  أكثر من خمس سنوات

 25,261,591    30,551,173  
  )4,593,105(    )3,690,399(  من عقود التأجير التمويلية عائد غير مكتسب

        
  25,958,068    21,571,192  صافي الذمم المدينة من التأجير التمويلي
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

37

  صافيالممتلكات والمعدات، -8
  

  ديسمبر مما يلي: 31كما في  ، صافيتكون الممتلكات والمعداتت

  
 (بآالف الرياالت السعودية)

  األراضي  
  
  المباني  

تحسينات المباني 
واألراضي 
  اإلجمالي    المعدات واألثاث    المستأجرة

                  التكلفة
12,468,773   5,379,504     941,671  3,827,002     2,320,596   2018يناير  1في 

 1,519,902  959,949   34,242   502,482   23,229  إضافات
  )61,550(  )35,391(   )26,159(   -        -            استبعادات

 13,927,125    6,304,062     949,754   4,329,484     2,343,825  2018ديسمبر  31في 
  2,830,346  562,168   383,707  1,884,315   156  إضافات

  )38,286(  )32,190(   -   -   )6,096(  استبعادات
  16,719,185  6,834,040   1,333,461    6,213,799    2,337,885  2019ديسمبر  31في 
               تراكمالمستھالك اال

ً 2018يناير  1في    4,610,646  3,297,169   903,036   410,441   -  ، كما ورد سابقا
  87,187  83,764   441   2,982   -  )37التعديالت (إيضاح 

  2018يناير  1الرصيد المعدل كما في 
  4,697,833  3,380,933   903,477   413,423   -  )37(إيضاح 

  603,136  516,573   15,745   70,818   -  )37المعدل (إيضاح  المحمل للسنة
  )23,279(  )23,279(   -   -   -  استبعادات

  5,277,690  3,874,227    919,222    484,241    -  2018ديسمبر  31في 
  1,059,582  608,176   77,624   373,782   -  المحمل للسنة
  )25,334(  )25,334(   -   -   -  استبعادات

  6,311,938  4,457,069    996,846    858,023    -  2019ديسمبر  31في 
               صافي القيمة الدفترية

  10,407,247  2,376,971    336,615    5,355,776    2,337,885  2019ديسمبر  31في 
  8,649,435  2,429,835   30,532  3,845,243  2,343,825  )37إيضاح ( 2018ديسمبر  31في 
  7,770,940  1,998,571   38,194  3,413,579  2,320,596  )37إيضاح ( 2018يناير  1في 
  
  

  

مليون لایر  1,595: 2018( 2019ديسمبر  31مليون لایر سعودي كما في  159أعمال تحت التنفيذ بمبلغ على مباني المل تتش
 2019مليون لایر سعودي كما في ديسمبر  608المتعلقة بالتكنولوجيا أعمال تحت التنفيذ بمبلغ  الموجوداتوتشمل  ،سعودي)

  مليون لایر سعودي)  419: 2018(

 31مليون لایر سعودي كما في  2,053موجودات تتعلق بتقنية المعلومات بصافي قيمة دفترية تبلغ على بند المعدات واألثاث يتضمن 
  .مليون لایر سعودي) 1,372: 2018( 2019ديسمبر 

: 2018مليون لایر سعودي. ( 1،290بقيمة  2019ديسمبر  31حق االستخدام كما في  موجوداتتشتمل البنود المدرجة أعاله على 
  ).ال يوجدلایر سعودي 

 (بآالف الرياالت السعودية)  
  1,352,361 2019ديسمبر31حق االستخدام المعترف بھا كما فيموجودات 
  177,738  اإلضافات
  (239,837)  اإلطفاء

  1,290,262  2019ديسمبر  31في الرصيد 
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

38

  صافياالستثمارات العقارية، -9
  .العادلة قيمتھاتقريباً  تعادلمارات العقارية ثصافي القيمة الدفترية لالست إن

  ديسمبر من اآلتي: 31تتكون االستثمارات العقارية، صافي كما في 
  السعودية)(بآالف الرياالت   

  األراضي  
 

  المباني
 
  اإلجمالي 

    التكلفة
  1,349,999  538,329  811,670  2018يناير  1في 

  447  447  -  إضافات
  1,350,446  538,776  811,670  2018ديسمبر  31في 

  103,480  20,727  82,753  إضافات
  1,453,926  559,503  894,423  2019ديسمبر  31في 
        تراكممالستھالك اال

  )35,994(  )35,994(  -  2018يناير  1في 
  )16,862(  )16,862(  -  المحمل للسنة

  )52,856(  )52,856(  -  2018ديسمبر  31في 
  )17,221(  )17,221(  -  المحمل للسنة

  )70,077(  )70,077(  -  2019ديسمبر  31في 
        صافي القيمة الدفترية

  1,383,849  489,426  894,423  2019ديسمبر  31في 
  1,297,590  485,920 811,670  2018ديسمبر  31في 
  1,314,005  502,335 811,670  2018 يناير 1في 

  
  صافيالموجودات األخرى،   - 10

  ديسمبر مما يلي: 31كما في  ، صافيتكون الموجودات األخرىت
  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019   2018  

  879,916   1,125,228  صافيمدينون، 
 ً   393,317   498,690 مصاريف مدفوعة مقدما

  574,905   1,289,212  موجودات بالطريق خاضعة للتمويل
  273,846   294,421  إيرادات مستحقة

  324,636   392,958 شيكات قيد التحصيل
  266,634   386,032  دفعات مقدمة

  72,106   60,420  عقارات أخرى 
  843,885   370,803  أخرى، صافي

  3,629,245   4,417,764  اإلجمالي
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

39

 
  المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - 11

  
  ديسمبر مما يلي: 31في كما تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية االخرى 

  
  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

  925,945   545,572  حسابات جارية
  6,363,679   1,674,032  ألجل خاصة بالمصرف استثمارات
  7,289,624   2,219,604  اإلجمالي

  
  ودائع العمالء  - 12

  
  ديسمبر مما يلي: 31تتكون ودائع العمالء حسب نوعھا كما في 

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019   2018  

  268,416,842   284,299,851  ودائع تحت الطلب
  18,689,225  22,126,226 للعمالءاستثمارات ألجل 

  6,803,058   5,979,746 حسابات العمالء األخرى
  293,909,125   312,405,823  اإلجمالي

  
وخطابات الضمان والشيكات المقبولة المستندية االعتمادات على  على تأميناتخرى األعمالء الرصيد حسابات  يشتمل

  .والحواالت
  

  ديسمبر مما يلي: 31في تتكون ودائع العمالء حسب العمالت كما 
  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

  282,460,829   298,569,853  لایر سعودي
  11,448,296   13,835,970  عمالت أجنبية

  293,909,125   312,405,823  اإلجمالي
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

40

  المطلوبات األخرى  - 13
  

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون المطلوبات األخرى كما في 
  الرياالت السعودية)(بآالف   
  2019    2018  

  2,877,770   4,225,376  دائنون 
  901,970   980,304 )25اإليضاحنھاية الخدمة للموظفين ( مخصص مكافأة

  974,599   1,243,720  مصاريف مستحقة
  56,350   10,994 )32أعمال خيرية (اإليضاح

  6,338,103   4,627,204  مدفوعات الزكاة
  -        1,294,689  التزامات إيجار

  3,377,437   5,887,205  أخرى
  14,526,229   18,269,492  اإلجمالي

  

  رأس المال  - 14
  

لایر  10 قدرھا بقيمة اسمية ،مليون سھم 2,500فوع بالكامل من والمد والمصدرمال المصرف المصرح به يتكون رأس
  .لایر سعودي للسھم الواحد) 10 إسمية قدرھا بقيمة ،مليون سھم 1,625: 2018سعودي للسھم الواحد (

إلى مليون لایر سعودي  16,250، صادقت الجمعية غير العادية للمصرف على زيادة رأس المال من 2019أبريل  4في 
تم تحويل مبلغ زيادة رأس و ،)ةسھم مملوك 13أسھم لكل  7مليون لایر سعودي عن طريق إصدار أسھم منحة ( 25,000

  .المال من األرباح المبقاة

وذلك بتقسيم صافي دخل  2018و  2019ديسمبر  31في  فض للسنتين المنتھيتينتم احتساب ربح السھم األساسي والمخ
 .م المنحةألسھم الذي ازداد نتيجة إصدار أسھفي عدد ا ألثرة الرجعي للتغيرمليون سھم وذلك إلظھاره  2,500السنة على 

  .ھو نفسه ربح السھم األساسي فضإن ربح السھم المخ
  

  خرىالنظامي واالحتياطيات األاالحتياطي   - 15
  

٪ من صافي 25حويل ما ال يقل عن للمصرف بت العربية السعودية والنظام األساسيقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة 
إن و ،االحتياطي رأس المال المدفوعوتستمر ھذه التحويالت حتى يساوي رصيد ھذا  ،الى االحتياطي النظامي دخل السنة

  .حاليا للتوزيع متاحھذا االحتياطي غير 
  

تتضمن اإلحتياطات األخرى إحتياطي اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و إحتياطي 
  تحويل عمالت أجنبية وبرنامج أسھم الموظفين:

عمالت  تحويلواحتياطي  ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمدرجفيما يلي ملخص حركة االستثمارات 
  أجنبية وبرنامج أسھم الموظفين:

  (بآالف الرياالت السعودية)    

2019  

استثمارات 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

   اآلخر
تحويل العمالت 

   األجنبية
برنامج أسھم 
   الموظفين

إعادة قياس 
نھاية مكافأة 

الخدمة 
  اإلجمالي  للموظفين

                
 (349,555)  -     37,110    )126,948(   (259,717)  الرصيد كما في بداية السنة

 178,773  -     -    -   178,773  صافي التغير في القيمة العادلة
 6,371  -     -  6,371 -  فروقات تحويل العمليات األجنبية
 (51,630)  )51,630(  -  - - للموظفينإعادة قياس مكافأة نھاية الخدمة

 (216,041)  )51,630(    37,110    )120,577(   )80,944(  الرصيد في نھاية السنة
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  االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى (تتمة)  - 15
  (بآالف الرياالت السعودية)    

2018  

استثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل 
   الشامل اآلخر

تحويل العمالت 
   األجنبية

برنامج أسھم 
  الموظفين

إعادة قياس 
مكافأة نھاية 

الخدمة 
  للموظفين

2018  
  اإلجمالي

                
  )117,331(  -  37,110    )74,311(    )80,130(  الرصيد كما في بداية السنة

  )129,789(  -  -    -    )129,789(  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  )49,798(  -  -    -    )49,798(  التغير في القيمة العادلة صافي

  )52,637(  -  -  )52,637(  - فروقات تحويل العمليات األجنبية
  )349,555(  -  37,110    )126,948(    )259,717(  الرصيد في نھاية السنة

 
  االرتباطات وااللتزامات المحتملة  - 16

  
  الدعاوى القضائية)أ

بما في ، المجموعة خالل دورة أعمالھا العاديةالدعاوى القضائية المقامة ضد  بعض، ھناك 2019ديسمبر  31 كما في
   .الجھات المختصة من قبلال تزال ھذه الدعاوى قيد النظر و ،التسھيالت االئتمانيةذلك تلك المتعلقة بمنح 

  
   .القانونيين بالمصرفبعض ھذه الدعاوى القضائية بناء على تقييم المستشارين مخصصات ل تم تجنيب

  
  االرتباطات الرأسمالية)ب

 170: 2018مليون لایر سعودي ( 290، كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرھا 2019ديسمبر  31كما في 
 65: 2018مليون لایر سعودي ( 145 مبلغ وقدرهمليون لایر سعودي) تتعلق بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي و

  .الحاليةو الجديدة مليون لایر سعودي) تتعلق بإنشاء مقر عمل جديد وإجراء تحسينات على بعض الفروع
  

  التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان)ج
التعھدات وااللتزامات  تشتملو ،إن الغرض الرئيسي من ھذه األدوات ھو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبھا

 خطابات القبولوالقائمة خطابات الضمان واالعتمادات المستندية  علىتعلقة باالئتمان بشكل أساسي المحتملة الم
التي تعتبر ضمانات القائمة وإن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية  .ةلمنح االئتمان غير المستخدمواالرتباطات 

 -يل من الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى غير قابلة للنقض من قبل المصرف بالسداد في حالة عدم تمكن العم
  .يحملھا التمويلتحمل نفس مخاطر االئتمان التي 

  
إن االعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعھدات خطية من المصرف، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب 

بشحنات البضائع التي تخصھا، عادة مضمونة  محددةبمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام كمبياالت على المصرف 
ً ما تحمل مخاطر أقل  ،ياالت المسحوبة من قبل العمالءتمثل القبوالت تعھدات المصرف لسداد الكمب .وبالتالي فإنھا غالبا

   .قبل سدادھا من قبل العمالءللمصرف معظم القبوالت أن يتم تقديم يتوقع المصرف و
  

موجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فإنھا تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع أما المتطلبات النقدية ب
  .المصرف قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية
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  االرتباطات وااللتزامات المحتملة (تتمة)  - 16
  

  (تتمة) التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  ج)
وضمانات  يلعلى شكل تموبشكل أساسي اللتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح تمثل ا

وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن  ،واعتمادات مستندية
ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي ال يمكن  ،يتعرض المصرف لخسارة بمبلغ يعادل االلتزامات غير المستخدمة

االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب شروط تخدمة ألن معظم تقديره بشكل معقول أقل كثيراً من إجمالي االلتزامات غير المس
إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان غير المستخدمة ال يمثل  .من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة

  .تمويل المطلوببالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من ھذه االلتزامات يتم انتھاء مدتھا بدون تقديم ال
  

  ديسمبر: 31الرتباطات وااللتزامات المحتملة للمصرف كما في لفيما يلي االستحقاقات التعاقدية .1
  
  بآالف الرياالت السعودية  

 3أقل من   2019
   أشھر

أشھر  3من 
  شھر 12إلى 

  من سنة الى
    سنوات 5

  أكثر من
  اإلجمالي    سنوات 5

  890,942    -    88,663    327,843    474,436  اعتمادات مستندية
  324,962    -    -    105,592    219,370  قبوالت

  4,973,200    43,623    765,867    2,985,474    1,178,236  خطابات ضمان
  التزامات غير قابلة للنقض

  لمنح االئتمان  
4,148,570  

  
7,339,501  

  
103,595  

  
44,428  

  
11,636,094  

  17,825,198    88,051    958,125    10,758,410    6,020,612  اإلجمالي
  
  بآالف الرياالت السعودية  

 3أقل من   2018
   أشھر

أشھر  3من 
  شھر 12إلى 

  من سنة الى
   سنوات 5

  أكثر من
  اإلجمالي    سنوات 5

  982,769       -     1,945   417,925   562,899  اعتمادات مستندية
  469,889       -     -   208,706   261,183  قبوالت

  4,877,161    41,956    1,159,962   2,405,041   1,270,202  خطابات ضمان
 التزامات غير قابلة للنقض

  6,482,436    265,061    855,965    2,901,726    2,459,684  لمنح االئتمان  
  12,812,255    307,017    2,017,872    5,933,398    4,553,968  اإلجمالي

  
  ديسمبر: 31حسب األطراف األخرى كما في بالتعھدات وااللتزامات المحتملة فيما يلي تحليالً .2
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

  11,704,696   16,322,590  شركات
  1,107,559    1,502,608  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

  12,812,255    17,825,198  اإلجمالي
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  صافي الدخل من التمويل واالستثمارات  - 17
  

  ديسمبر مما يلي: 31الدخل من التمويل واالستثمارات للسنتين المنتھيتين في يتكون صافي 
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

        التمويل

  2,379,009   2,531,823  متاجرة شركات 
  9,990,021   11,154,919  بيع بالتقسيط

  781,737   859,641  مرابحة
       

      االستثمارات وأخرى

  1,092,878   1,210,789  لدى مؤسسة النقد العربي السعوديمرابحة 
  563,249   1,007,516  متاجرة مع البنوك 

  186,815   197,895  دخل صكوك
  14,993,709   16,962,583 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

  )346,796(   (418,891)    للعمالءاالستثمارات ألجل على عائد 
  )159,928(   (115,969)  للبنوك والمؤسسات المالية من االستثمارات ألجلعائد على المطلوبات

  )506,724(   )534,860(  للعمالء والبنوك والمؤسسات الماليةاالستثمارات ألجل  علىعائد 
  14,486,985   16,427,723 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

  
  ، صافيالخدمات المصرفية دخل  - 18

  
  ديسمبر مما يلي: 31للسنتين المنتھيتين في ، صافي الخدمات المصرفية دخلتكون ي
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

        دخل األتعاب:
  397,142   354,981  شيكات وتحويالت
  499,020   441,705  بطاقات ائتمانية

  920,795   1,068,318  قنوات إلكترونية أخرى ذات الصلة
  398,725   281,151  ، صافياألصولوساطة وإدارة 

  462,263   711,525  أخرى
  2,677,945   2,857,680 إجمالي دخل األتعاب 

       مصاريف األتعاب:
  )810,911(   (870,313)  مدفوعات مكائن صراف الي

  1,867,034   1,987,367 أتعاب الخدمات المصرفية، صافي
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  دخل العمليات األخرى  - 19
  

  ديسمبر مما يلي: 31يتكون دخل العمليات األخرى للسنتين المنتھيتين في 
  (بآالف الرياالت السعودية)  
 2019   2018  
   

  39,852 58,625  توزيعات أرباح
  )115( 568  مكاسب (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات، صافي

  115,280 117,718  دخل اإليجار من االستثمارات العقارية
  47,928 23,481  المصرف من أرباح شركة زميلةحصة 

  14,600 21,617  مكاسب استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  )32,000( (2,490)  خسائر بيع عقارات اخرى
  24,150 75,759  إيرادات أخرى، صافي

  209,695 295,278  اإلجمالي
  

  بالموظفينالرواتب والمزايا المتعلقة   - 20
  

  ديسمبر:  31يقدم الجدول التالي تحليال للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتھيتين في 
  

  (بآالف الرياالت السعودية) 
  تعويضات متغيرة مدفوعة      

  أسھم  نقدا  تعويضات ثابتة   عدد الموظفين  2019

 46,133   18,196   35,204   17  المدراء التنفيذيين
 24,537   64,282   512,278   1,626 موظفون يؤدون مھام تشتمل على مخاطر

 19,773   25,532   161,583   386  موظفون يؤدون مھام رقابية
 25,866   168,397   1,703,026   11,410  موظفون آخرون

 116,309   276,407   2,412,091   13,439  اإلجمالي
 -   -   168,138   -  2019تعويضات ثابتة مستحقة في

 -   -   213,817   - تكاليف موظفين أخرى
  116,309 276,407 2,794,046   13,439  مجموع اإلجمالي

  
  (بآالف الرياالت السعودية) 
  تعويضات متغيرة مدفوعة       

  أسھم  نقدا  تعويضات ثابتة  عدد الموظفين  2018

  35,712    18,352    31,515    17  التنفيذيين المدراء
  15,818    57,459    391,876    1,460 موظفون يؤدون مھام تشتمل على مخاطر

  15,534    32,964    146,484    463 موظفون يؤدون مھام رقابية
  18,360    197,110    1,876,868    11,592  موظفون آخرون

  85,424    305,885    2,446,743    13,532  اإلجمالي
  -    -     148,136    -  2018تعويضات ثابتة مستحقة في

  -    -    214,570    -  تكاليف موظفين أخرى
  85,424  305,885  2,809,449    13,532  مجموع اإلجمالي
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  الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين (تتمة)  - 20
  

نھاية الخدمة والتأمينات االجتماعية والسفر ألغراض العمل والتدريب  مكافأةتتضمن الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين 
  .ومزايا الموظفين األخرى

)، فقد صدرت التعليمات بأن جميع المؤسسات 20 -حيث أن المملكة العربية السعودية عضواً في مجموعة العشرين (جي 
  .مجلس االستقرار الماليو 2المالية في المملكة يجب أن تلتزم بمبادئ ومعايير اتفاقية بازل 

وبصفتھا السلطة التسويقية المسئولة عن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، أصدرت مؤسسة النقد العربي 
  .ومجلس االستقرار المالي 2التعويضات والمكافآت وبما يتفق مع مبادئ ومعايير اتفاقية بازل  السعودي تعليمات بشأن

مؤسسة النقد العربي السعودي، قام المصرف بإصدار سياسة التعويضات  ت أعاله الصادرة عنوبناء على التعليما
  .دارة عليھاد تم تنفيذھا بعد موافقة مجلس اإلوالمكافآت وق

يغطي نطاق ھذه السياسة مصرف الراجحي وجميع شركاته التابعة (المحلية والدولية) والتي تعمل ضمن قطاع الخدمات 
لك كل من الموظفين الرسميين وموظفي التعاقدات الدائمة والمؤقتة ومقدمي الخدمات (المشاركة في ويشمل ذ ،المالية

   .المخاطر، إذا سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي باالستعانة بمصادر خارجية)

ً مع المؤسسات المصرفية األخرى في المملكة العربية السعودية قام المصرف باستخدام مزيجا من ا لتعويضات وتمشيا
البنوك المحلية بمقارنتھا مع التعويضات الثابتة سنويا  يتم تقويمو ،المواھب واالحتفاظ بھا الستقطابالثابتة والمتغيرة 

أما  ،درجات الموظفينوذلك حسب األخرى في المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك الراتب األساسي والبدالت والمزايا 
وتشتمل على الحوافز ومكافأة  ،أداء الموظفين وقدرتھم على تحقيق األھداف المتفق عليھاب فتتعلقالتعويضات المتغيرة 
تدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع، في حين أن مكافآت األداء تدفع لموظفي اإلدارة  .األداء والمزايا األخرى

  .العامة والموظفين غير المؤھلين للحصول على الحوافز

  .من أرباح المصرفمئوية نسبة كافآت والتعويضات من قبل مجلس اإلدارة يتم إقرار ھذه المك
  

  المصاريف العمومية واإلدارية األخرى  - 21
  

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون المصاريف العمومية واإلدارية األخرى للسنتين المنتھيتين في 
  
  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  
        

  356,061   481,424  والمرافقمصاريف االتصاالت 
  415,660   460,550 مصاريف الصيانة واألمن
  327,112   355,245  مصاريف تغذية و نقل النقد

  178,317   277,520  مصاريف دعم البرامج وتكنولوجيا المعلومات
  648,368   957,474 مصاريف تشغيلية اخرى

  1,925,518   2,532,213  اإلجمالي
  

  ربحية السھم  - 22
  

مليون  2,500دخل الفترة على بتقسيم صافي  2018و 2019ديسمبر  31ربحية السھم للسنتين المنتھيتين في يتم احتساب 
 .منحة) الذي ازداد نتيجة إصدار أسھم 2018األسھم (وذلك بالنسبة لعام عدد تغير في للرجعي، األثر ال سھم وذلك إلظھار

  .سھم المخفضةة ھي نفسھا ربحية اليإن ربحية السھم األساس
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  إجمالي األرباح المقترح توزيعھا والمدفوعة   - 23
لایر  1.5مليون لایر سعودي (بواقع  3,750، دفع المصرف توزيعات أرباح مرحلية قدرھا 2019أغسطس  1في 

لایر سعودي  2(وذلك بواقع  لایر سعودي مليون 3,250: 2018( 2019سعودي للسھم) عن النصف األول من عام 
  مليون سھم). 1,625على أساس  للسھم

لایر سعودي  مليون 3,750قدرھا  2019توزيع أرباح نھائية لعام  ,2020فبراير  2كما أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 
على أساس  لایر سعودي للسھم 2.25لایر سعودي بواقع  مليون 3,656: 2018لایر سعودي للسھم) ( 1.5(بواقع 
  .)مليون سھم1,625

  
  في حكمه النقد وما  - 24

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

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  
        

  8,133,635   7,404,276  نقد في الصندوق
   90مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

  5,984,654   2,480,803  يوماً من تاريخ الشراء 
  أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية 

  293,214  371,320 األخرى (حسابات جارية)
  15,375,000   10,855,000  متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

  29,786,503   21,111,399  اإلجمالي
  

  لموظفينل مكافأة نھاية الخدمةالتزامات   - 25
  

  الوصف العام  1- 25
  

يتم عمل و ،السعودية المملكة العربية فيالعمل  نظامنھاية الخدمة لموظفيه بناء على  يدير المصرف خطة مكافاة
 ً المستحقة عند لتزامات البينما يتم سداد ا باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة،للتقييم االكتواري  االستحقاقات وفقا

  .استحقاقھا
  

والحركة في االلتزامات خالل السنة استنادا إلى الموحدة فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي   2- 25
  قيمتھا الحالية:

  

  

2019  
بآالف الرياالت 
    السعودية

2018  
بآالف الرياالت 

  السعودية
   848,422   901,970  في بداية السنة مكافأة نھاية الخدمة للموظفينالتزامات 

   107,685    98,541 الخدمة الحالية تكلفة
  85,995    39,845  تكاليف عمولة
  )140,132(   (111,682)  منافع مدفوعة

   -        51,630 خسائر (المكاسب) إعادة القياس
  901,970   980,304  في نھاية السنة مكافأة نھاية الخدمة للموظفينالتزامات 
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  (تتمة) مكافأة نھاية الخدمة للموظفينالتزامات    25
  

  المحمل للسنة   3- 25

  

2019  
بآالف الرياالت 
    السعودية

2018  
بآالف الرياالت 

  السعودية
 106,152   98,541  تكلفة الخدمة الحالية
 1,533   -  تكلفة الخدمة السابقة

  98,541   107,685 
  
  

  في الدخل الشامل اآلخر المثبت إعادة القياس    4- 25

  

2019  
بآالف الرياالت 
    السعودية

2018  
بآالف الرياالت 

  السعودية
  -  (5,940)  ناتجة عن التغير في االفتراضات المبنية على الخبرة  (مكاسب)

  -  57,570 خسارة ناتجة عن التغير في االفتراضات المالية 
  51,630  -  

  
  الرئيسية (فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين) االفتراضات االكتوارية  5- 25
  2019   2018  

  ٪ 5.00    %4.20      معدل الخصم 
  ٪ 3.00    %3.00     معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب

سنة للموظفين  60  سن التقاعد االعتيادي
سنة  55الذكور و 
  لإلناث

سنة للموظفين  60
سنة  55الذكور و 
  لإلناث

  
  .تستند االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية على المشورة االكتوارية وفقاً لإلحصائيات المنشورة والخبرة في المنطقة

  
  حساسية االفتراضات االكتوارية  6- 25

معدل الخصم إلى  2019ديسمبر  31كما في مكافأة نھاية الخدمة للموظفين  اتحساسية تقييم التزام أدناهيوضح الجدول 
   .ومعدالت الوفياتالمتعلقة باالستقاالت فتراضات اال٪) و 3.00الرواتب (الزيادة في ومعدل ) ٪ 4.20(
  

  بآالف الرياالت السعودية  
  الزيادة/ (النقص) -األثر على التزام المنافع المحددة   2019

  التغير   التصور األساسي 
  في االفتراض

  الزيادة 
  في االفتراض

  النقص
  في االفتراض

131,671(109,828)   100نقطة أساس    -+   معدل الخصم
(111,989)131,949   100نقطة أساس    -+   معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب

(4,098)3,204  ٪20 النقص بواقعزيادة أو ال  سن التقاعد االعتيادي
  

   



529

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

48

  
  التزامات منافع الموظفين (تتمة)  - 25

  االكتوارية (تتمة)حساسية االفتراضات   6- 25
  بآالف الرياالت السعودية   

  الزيادة/ (النقص) -األثر على التزام المنافع المحددة   2018

  التغير   التصور األساسي 
  في االفتراض

  الزيادة 
  في االفتراض

  النقص
  في االفتراض

)511,96(   100نقطة أساس    -+   معدل الخصم  452,115  
256,117   100نقطة أساس    -+   الرواتبالمعدل الزيادة المتوقعة في  )217,99(  

)824,10(020,9٪20الزيادة أو النقص بواقع   سن التقاعد االعتيادي  
  

  .تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة
  

  ةاالستحقاق المتوقع تواريخ  7- 25
  

نھاية برنامج  بشأنغير المخصومة  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين اتاللتزام ةاالستحقاق المتوقعتواريخ لفيما يلي تحليل 
  الخدمة:

  
  كما في

  ديسمبر  31
  أقل من سنةمطلوبات مخصومة

  واحدة 
خمس  -سنتين سنتين -سنة واحدة 

  سنوات
أكثر من خمس 

  سنوات
  اإلجمالي

2019 980,304 66,110 72,742 256,803 3,638,241 4,033,896 
2018 901,970 61,300 71,836 244,884 3,519,680 3,897,700 

  سنة). 15: 2018( سنة 14.4مكافأة نھاية الخدمة للموظفين  اتالتزاملفترة بلغ المتوسط المرجح ي
  

  التشغيلية قطاعاتال  - 26
  

المصرف التي يتم مراجعتھا  بأنشطةعلى أساس التقارير الداخلية المتعلقة  التشغيليةقطاعات اليقوم المصرف بتحديد 
بانتظام من قبل صانعي القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على 

  .القطاعات وتقييم أدائھا
  

  وھي: رئيسية تشغيليةألغراض إدارية، يتكون المصرف من أربعة قطاعات 
  

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسھيالت االئتمانية والحسابات   قطاع األفراد: 
  .المصرفيةالخدمات  وأتعابالجارية المدينة (المكشوفة) 

 
يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات وكبار العمالء والتسھيالت االئتمانية   قطاع الشركات:

  .) للشركاتالسحوبات على المكشوفةوالحسابات الجارية المدينة (
  

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

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

  .األسھم المحلية والعالمية والمحافظ االستثماريةالمتاجرة في 
  

ً لألحكام والشروط التجارية االعتيادية الموجودات والمطلوبات  تشملو ،تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقا
  .للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وھي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف
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  (تتمة) التشغيلية القطاعات  - 26
  
فيما يلي إجمالي موجودات ومطلوبات المصرف وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل كما في وللسنتين المنتھيتين في )أ

  :التشغيليةقطاعات الديسمبر، لكل قطاع من  31
  

  (بآالف الرياالت السعودية) 

الخزينةقطاع  قطاع الشركات قطاع األفراد 2019  
 قطاع خدمات
 اإلجمالي االستثمار والوساطة

          
 384,086,576 2,765,261 112,968,906 208,945,66859,406,741إجمالي الموجودات
 332,894,919 137,317 8,376,081 289,628,30934,753,212إجمالي المطلوبات

           
من  إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

  16,962,583   24,350   2,493,337   3,329,362  11,115,534 الخارجيينالعمالء 
 -    -  (314,549)  (1,117,680)  1,432,229 دخل/ (مصاريف) العمليات بين القطاعات
  16,962,583   24,350   2,178,788   2,211,682  12,547,763 إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

البنوكو للعمالءعائد على االستثمارات ألجل 
 (534,860)     -  (186,089)  (127,114) (221,657) والمؤسسات المالية

  16,427,723   24,350   1,992,699  2,084,568 12,326,106  صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
  1,987,367   397,243   252,103   366,932  971,089 الخدمات المصرفية، صافي دخل
  774,096     -  546,886   67,405  159,805 تحويل عمالت، بالصافي دخل

  295,278   41,785   106,661   13,017  133,815 دخل العمليات األخرى، صافي
  19,484,464   463,378   2,898,349   2,531,922  13,590,815 إجمالي دخل العمليات

 (1,059,582)  (6,416)  (54,958)  (14,234) (983,974) و إطفاء استھالك
مخصص االنخفاض في قيمة التمويل 
 (1,772,265)     -   2,478 (61,373)(1,713,370)والموجودات المالية األخرى، صافي

 (5,326,259)  (146,065)  (407,238)  (305,892) (4,467,064) مصاريف العمليات األخرى
 (8,158,106)  (152,481)  (459,718)  (381,499) (7,164,408) إجمالي مصاريف العمليات

 11,326,358 310,897 2,438,631    2,150,423   6,426,407الدخل قبل الزكاة
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  (تتمة) التشغيلية القطاعات  - 26
  السعودية)(بآالف الرياالت  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد  2018
 قطاع خدمات

 اإلجمالي االستثمار والوساطة

 364,030,844 111,970,3853,033,162 186,924,99162,102,306إجمالي الموجودات
 315,724,978 130,369 13,716,156 273,115,32028,763,133إجمالي المطلوبات

    
إجمالي الدخل من التمويل 

 14,993,709 24,520 1,982,370 9,923,8753,062,944من العمالء الخارجيينواالستثمارات 
دخل/ (مصاريف) العمليات بين 

 - - 124,031 (898,876)774,845القطاعات
إجمالي الدخل من التمويل 

 14,993,709 24,520 2,106,401 10,698,7202,164,068واالستثمارات
 للعمالءعائد على االستثمارات ألجل 

 (506,724) (8,250)(159,928) (213,870)(124,676)البنوك والمؤسسات الماليةو
صافي الدخل من التمويل 

 14,486,985 16,270 1,946,473 10,574,0441,950,198واالستثمارات
 1,867,034 398,725 277,298 867,121323,890الخدمات المصرفية، صافي دخل
 755,804 - 557,661 157,25140,892تحويل عمالت، بالصافي دخل

 209,695 121,977 62,699 -25,019دخل العمليات األخرى، صافي
 17,319,518 536,972 2,844,131 11,623,4352,314,980إجمالي دخل العمليات

 (603,136) (5,769)(69,464) (9,948)(517,955)و إطفاء استھالك
مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
 (1,530,946) -(50,642) (302,895)(1,177,409)والموجودات المالية األخرى، صافي

 (5,049,534) (141,908)(440,005) (322,513)(4,145,108)مصاريف العمليات األخرى
 (7,183,616) (147,677)(560,111) (635,356)(5,840,472)إجمالي مصاريف العمليات

 10,135,902 389,295 2,284,020 5,782,9631,679,624الدخل قبل الزكاة
  
  ديسمبر: 31أعاله كما في  التشغيلية فيما يلي مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة لكل قطاع من القطاعات)ب

  

  (بآالف الرياالت السعودية)  

  قطاع الخزينة  الشركاتقطاع   قطاع األفراد  2019
قطاع خدمات 

  اإلجمالي  االستثمار والوساطة
الموجودات المدرجة في قائمة 

  325,484,074  2,730,512  100,797,864  55,905,791 166,049,907  المركز المالي الموحدة

التعھدات وااللتزامات المحتملة 
باستثناء االلتزامات غير القابلة

  6,092,269  -  -  6,092,269 -  للنقض لمنح االئتمان
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد  2018
قطاع خدمات 

 اإلجمالي االستثمار والوساطة
الموجودات المدرجة في قائمة 

 304,790,731 2,552,885 94,240,742 52,268,997 155,728,107  المركز المالي الموحدة

وااللتزامات المحتملة التعھدات 
باستثناء االلتزامات غير القابلة

  للنقض لمنح االئتمان

 
 
- 

 
 

6,329,819 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,329,819 
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  إدارة المخاطر المالية  - 27

  
األنشطة تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو أكثر وتشمل تلك أنشطة المصرف للعديد من المخاطر المالية، تتعرض 

وأن ھذه المخاطر ھي  ةالمصرفي لألعمالومن المعلوم أن االضطالع بالمخاطر يعتبر أمر جوھري بالنسبة  ،من المخاطر
وعليه، فان ھدف المصرف ھو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد  .الماليةسواق األنتيجة حتمية للمشاركة في 

  .اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمصرفوالحد من 
  

يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمصرف لتحديد وتحليل ھذه المخاطر ووضع 
يقوم المصرف بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة و ،اإلجراءات الرقابية المالئمة للتقليل من تلك المخاطر

  .الطرق المستجدةألسواق والمنتجات وإتباع أفضل التغيرات في ا وذلك إلظھارالمخاطر بصورة مستمرة 
  

ً للسياسات المعتمد دارة إلتقوم ھذه او ،ة من مجلس اإلدارةتقوم إدارة االئتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقا
ومن أھم المخاطر التي تم تحديدھا من قبل  ،بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمصرف
ل مخاطر السوق على مخاطر العمالت تشتمو ،المصرف ھي مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق

  .مخاطر العمليات ومخاطر األسعارو ومخاطر معدالت الربحية
  

  مخاطر االئتمان  1- 27
  

 يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان التي .يتعرض لھا المصرف تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أھمية التي
تنشأ  .عملية مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد المصرف لخسارة ماليةتتمثل في عدم قدرة الطرف اآلخر في 
لنقدية، والودائع لدى (أو التسھيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء)، وا عمليات التمويلمخاطر االئتمان بصورة أساسية عن 

كما تتواجد مخاطر االئتمان في بعض األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات  .البنوك األخرى
وتتم متابعة ومراقبة  ،المتعلقة بشراء وبيع العمالت األجنبية واالعتمادات المستندية والقبوالت وااللتزامات لمنح االئتمان

  .تمان من قبل مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن األنشطة التمويلية للمصرفمخاطر االئ
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)    - 27
  

  مخاطر االئتمان (تتمة)  1- 27
  
  قياس مخاطر االئتمان  أ )

  
  التمويل)1

 ،تلبية متطلبات العمالءمن أجل يوجد لدى المصرف عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك 
وعند قياس مستوى مخاطر  .في قائمة المركز المالي الموحدة للمصرف يةھذه المنتجات كموجودات تمويلجميع تصنف و

خر، يقوم المصرف بدراسة المالءة االئتمانية الكلية للعميل بإتباع منھجية األطرف ال على مستوىاالئتمان الخاصة بالتمويل 
درجات مخاطر بناًء على  10 مكونة منيقوم المصرف باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر و ،مالئمة لقياس المخاطر

- 8(تصنيف  ويل غير العاملبالتم)، وثالثة منھا تتعلق 7- 1(تصنيف  كمية، سبعة منھا تتعلق بالتمويل العاملعوامل نوعية و
لمخاطر المتأصلة المرتبطة بالطرف ختلف السلطات المعتمدة المستقلة بامإبالغ وتھدف عملية تصنيف المخاطر إلى  ،)10

  .المقابل والمساعدة في تحديد سعر مناسب يتناسب مع المخاطر المرتبطة بھا

  درجات مخاطر االئتمان  ) 2
وذلك على أساس  من التعرضات درجة مخاطر ائتمان خصص المصرف لكل تعرضبالنسبة لتعرضات الشركات، ي

يتم و ،التعثر في السداد وتطبق اآلراء االئتمانية من واقع خبراته للتنبؤ بمخاطرمجموعة متنوعة من البيانات التي تم تحديدھا 
تختلف و ،باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تشير إلى احتمالية حدوث التعثر في السداد تحديد درجات مخاطر االئتمان

  .متمولھذه العوامل على أساس طبيعة التعرضات ونوع ال
  

لتي تحدث بشكل تصاعدي مع تدھور بحيث تزداد مخاطر التعثر في السداد ا يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان
الفرق  يقل عن 2و 1على سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر االئتمان  .مخاطر االئتمان

  .3و 2بين درجتي مخاطر االئتمان 
  

عند اإلثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة  من التعرضات درجة مخاطر ائتمان تم تخصيص لكل تعرض
 ،نقل التعرضات إلى مختلف درجات مخاطر االئتمان لمراقبة مستمرة، مما يؤدي إلى تخضع التعرضات .متمولعن ال

  يشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام البيانات التالية: و
  
 على سبيل المثال، القوائم المالية المدققة  –المعلومات التي تم الحصول عليھا خالل المراجعة الدورية لملفات العمالء

  .والتوقعات والموازنات التقديريةوحسابات اإلدارة 
 والمقاالت الصحفية والتغيرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية ائتمانية مرجعيةالبيانات من وكاالت.  
أنشطتهأو  متمولالتغيرات الجوھرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية والتكنولوجية لل.  
  

بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد الھيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد  عتبر درجات مخاطر االئتمانت
المتعلقة بعمالئه وتحليلھا حسب القطاع بجمع معلومات عن األداء والتعثر في السداد  المصرفيقوم و ،للتعرضات االئتمانية

  .ودرجة مخاطر االئتمان
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)    - 27
  

  مخاطر االئتمان (تتمة)   1- 27
  

  قياس مخاطر االئتمان (تتمة)  أ)
  
  السداد)        إصدار الھيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في 3

يستخدم المصرف أساليب تحليلية تشتمل على تقديرات تعثر داخلية مدعومة بمؤشرات تحول منشورة من قبل وكاالت خارجية 
 ،إلعداد الھيكل الزمني الحتمال حدوث التعثر في السداد الذي يمكن تطبيقه على كل تعرض وذلك على أساس العمر المتبقي لھا

مال التعثر عن السداد ھذا وذلك بإدراج أثر معلومات االقتصاد الكلي للوصول إلى التقدير يتم تعديل الھيكل الزمني الحتو
  .المستقبلي الحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر

إلخ  ،بالنسبة لتعرضات األفراد، يتم استخدام المعلومات المتعلقة بالتمول والتمويل المجمعة بتاريخ تقديم الطلب، وسلوك السداد
  عداد التصنيف المبني على المخاطر باستخدام طريقةفي إ

 Chi-square Automatic Interaction Detection (CHAID) (or Decision Tree) . 

بالنسبة لكل قطاع مخاطر يتم تكوينه، يتم  .يتم تكوين قطاعات المخاطر لتحديد وتجميع المتمولين ذوي نفس خصائص المخاطر
إعداد الھيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد باستخدام البيانات التاريخية التي يمكن استخدامھا لكل تعرض على 

  .أساس العمر المتبقي له

شورة، يقوم المصرف بإجراء تعديل وباألخذ بعين االعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المصادر المن
مستقبلي على الھيكل الزمني الحتمالية التعثر في السداد وذلك للوصول إلى التقديرات المستقبلية الحتمالية التعثر في السداد 

  .وعلى مدى العمر باستخدام نماذج االقتصاد الكلي
  

  1تصنيف المخاطر 
  .ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة االئتمان العمالء من ذوي المكانة االئتمانية، -استثنائي 

  

  2تصنيف المخاطر 
مخاطر في ھناك عمليا ال توجد  .أعلى مستويات الجودة االئتمانية، في الوقت الراھن ومستقبالً ب جھات ملتزمة تتمتع –ممتاز 

وتشير التدفقات النقدية  ،لھذه الفئة، حيث تعكس التدفقات النقدية ھوامش حماية كبيرة ومستقرة بشكل استثنائياإلقراض 
إن مؤشرات المراكز المالية  .االئتمان المتوقعة إلى مستويات سيولة قوية وتغطية خدمة الدين عمليات منحالمتوقعة بما في ذلك 

  .قوية جداً مع موجودات ذات نوعية ممتازة من حيث القيمة والسيولة
  

  3تصنيف المخاطر 
كما  ،الذين يمثلون الجانب األدنى للمستوى األعلى للجودة االئتمانية، ولكن جودة االئتمان المتوقعة ممتازة المتلزمون -متفوق 

ويمكن أن تكون ھناك  ،باإلضافة إلى القدرة على تحمل الديون والتغطية بشكل مستمر ،أن جودة الموجودات والسيولة جيدة جدا
  .عف األداء في المستقبلاحتمالية ضئيلة بأن تؤدي بعض العناصر إلى ض
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  قياس مخاطر االئتمان (تتمة)  أ)
  
  )        إصدار الھيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد (تتمة)3
  

  4تصنيف المخاطر 
ية ممتازة، ومؤشرات مخاطر الذين يعتبرون في أعلى مستويات الجودة المتوسطة ويتصفون بجودة ائتمان المتلزمون -جيد 
وعدم االعتماد على نوع إن عناصر القوة متمثلة في السيولة واستقرار الھوامش والتدفقات النقدية، وتنوع الموجودات  .قليلة

  .واحد من األعمال
  

  5تصنيف المخاطر 
باإلضافة إلى جودة  ،الملتزمون المصنفين مع ھامش أقل لتغطية خدمة الدين مع انخفاض لبعض عناصر القوةتشمل  -مرضية 

قد تحدث خسارة أو تراجع في األرباح للعام، ولكن لدى و ،الموجودات والسيولة المرضية، والقدرة الجيدة الستيعاب وتغطية الدين
  .لتعويض ھذه االمورما يكفي من القوة والمرونة المالية  المتمولين

  
  6تصنيف المخاطر 

أساسيات السوق التي  ضعف فيالملتزملون ذوي األرباح المنخفضة والتدفقات النقدية الضعيفة وزيادة نسبة الدين و/ أو  -كافية 
قدرة دين إضافية محدودة، وتغطية متواضعة، باإلضافة الى جودة موجودات  المتمولينلدى  .تشير الى مخاطر أعلى من المتوسط

الحالي يعتبر مرضي، ولكن يمكن أن يتأثر سلبا من  المتمولإن أداء  .وحصة سوق في المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط
   .خالل تطوير جودة/ كفاية الضمانات وإلخ

  
  7تصنيف المخاطر 
الملتزمون تحت ھذا التصنيف بالمجمل لظروف تجارية غير مرغوب فيھا تشكل مخاطر ائتمان غير يخضع  -مخاطر عالية جداً 

لم يتكبد العميل خسارة لألرباح أو  .مناسبة وال مبرر لھا ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل دون المستوى المطلوب
، أو برنامجا غير واقعي للسداد، أو عدم كفاية مصادر ويمكن أن يتضمن الضعف المحتمل وضعا ماليا ضعيفا .المبلغ األصلي

المنشأة ضمن ھذه الفئة ال يمكن تمييزھا وتعتبر ضمن الفئة  .األموال، أو عدم وجود ضمانات كافية أو معلومات أو وثائق ائتمانية
  .لھذه الفئة إضافيةولن يتم منح تمويالت جديدة أو  ،المتوسطة

  
  8تصنيف المخاطر 

ً يشمل ھذا التصنيف الملتزمون  -ن المستوى دو وتشكل مخاطر  ،المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتھم تسعون يوما
ليست ھناك حماية كافية  .والسداد المعتاد في خطر، وھناك ضعف واضح في دعم سداد االلتزامات ،ائتمان غير مقبولة

يتم تكوين مخصص و ،ه على السداد أو من خالل الضمان المرھونللموجودات من خالل صافي الثروة الحالية للعميل أو قدرت
  .بناًء على تقديرات الخسائر المحتملة خاص

  
  9تصنيف المخاطر 

يوماً  180المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتھم التعاقدية  الملتزمونيشمل ھذا التصنيف  -مشكوك في تحصيلھا 
والسداد  ،القيمة مقابل الشركات والعقارات ولذلك يجب تأجيل عملية شطب المديونية الستردادإلدارة أن ھناك إمكانية وترى ا

ونقاط الضعف واضحة إلى درجة  ،وھناك إشكاالت كبيرة تؤدي إلى احتمال خسارة جزء من أصل المديونية ،الكامل غير مؤكد
 خاصيتم تكوين مخصص و ،الحالية والظروف والقيم أن التحصيل الكامل غير مرجح على نحو كبير وذلك بناء على المعلومات

ومع ذلك، بالنسبة لعمالء األفراد (باستثناء العقارات) والبطاقات االئتمانية، من المتوقع  .بناًء على تقديرات الخسائر المحتملة
 فيالشطب  ٪، يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقا لسياسة100بنسبة  خاصيجب استيفاء مخصص  .حدوث خسارة إجمالية

  .مصرف الراجحي
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  )        إصدار الھيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد (تتمة)3

  

  10تصنيف المخاطر 
ً  360المتعثرين ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتھم  الملتزملونيشمل ھذا التصنيف  - رديئة أو ھالكة (خسارة)  ومن  .يوما

باإلضافة إلى الموجودات غير القابلة للتحصيل والتي ال تتطلب إن يتم تصنيفھا كموجودات  ،المتوقع حدوث خسارة إجمالية
  .ياسة الشطب من مصرف الراجحي٪، يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقا لس100يجب استيفاء مخصص محدد بنسبة و ،نشطة

   

   الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان -لمتوقعة الخسائر االئتمانية ا  )4
  

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على األداة المالية قد زادت بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي، يأخذ المصرف 
يتضمن ذلك على كالً من المعلومات و ،المتاحة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة

التاريخية للمصرف والتقييم االئتماني للخبراء المتخصصين، بما في ذلك  على اساس الخبرةوالتحليل الكمي والنوعي، وذلك 
  .النظرة المستقبلية

  

على مستوى التسھيل باستثناء الحسابات  الجوھرية في مخاطر االئتمانيم المصرف للزيادة بالنسبة لمحفظة الشركات، يستند تقي
بالنسبة  راء تقييم الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمانيتم إج .حيث يستند تقييم المصرف على الطرف اآلخرتحت المالحظة 

للخسائر  وھرية في مخاطر االئتمانتبر بأن لديھا زيادة جتخضع جميع التعرضات التي تعو ،األفراد على مستوى العميل لتمويل
  .االئتمانية المتوقعة على مدى العمر

  

بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأن  جھات سياديةالصادرة عن  من الدرجة األولىيعتبر المصرف جميع أدوات الدين 
  .لديھا مخاطر ائتمانية منخفضة

  

  قد زادت بشكل جوھري  تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان  )5
  

قد زادت بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي، يستخدم المصرف نظامه الداخلي لتحديد  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان
درجة المخاطر االئتمانية والتصنيفات الخارجية للمخاطر والتغيرات النوعية في احتمالية حدوث التعثر في السداد وحالة التأخر 

   .التاريخية ذات الصلة والخبرةسداد للحسابات وآراء الخبراء االئتمانيين، وحيثما أمكن، في ال
  

  و/أو للمصرف التقييم الكميد شھدت زيادة جوھرية منذ اإلثبات وذلك بناًء على معينة قلتعرضات  تعتبر مخاطر االئتمان
  

عرضات قد كما يمكن للمصرف أن يحدد أن الت يخية ذات الصلةالتار والخبرةاستخدام آراء الخبراء االئتمانيين، وحيثما أمكن، 
استناداً إلى المؤشرات النوعية المحددة والتي تعكس ھذه الزيادة ولكنھا قد ال تكون  شھدت زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان

  .واضحة بشكل كامل في التحليل الكمي في الوقت المناسب
  

 30ألكثر من  السدادعندما يتجاوز موعد  يادة الجوھرية تحدث في مخاطر االئتمانن الزوكإجراء احترازي، يرى المصرف بأ
 ً يتم تحديد أيام التأخر في السداد من خالل احتساب عدد األيام ألقرب تاريخ فات فيه موعد اإلستحقاق ولم تسدد فيه المبالغ  ,يوما

  .قترضمفترة سماح قد تكون متاحة لليتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي  ,بالكامل
  

وذلك من خالل إجراء مراجعة  مة لتحديد الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمانيراقب المصرف مدى فعالية المعايير المستخد
  منتظمة للتأكد من:

 قبل التعرض لمخاطر التعثر في السداد؛ على تحديد الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان الضوابطمدى قدرة  
 30عندما يصبح الموجود متأخر عن السداد لمدة مع الفترة الزمنية المحددة  الضوابطال تتوافق  ً   ؛ ويوما
 في مخصص الخسارة من التحويالت بين (المرحلة األولى) الحتمالية حدوث التعثر في غير مضمونة ال توجد أي تقلبات

  .)2ھراَ (والمرحلة الثانية) الحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر (المرحلة ش 12السداد على مدى 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 

56

  إدارة المخاطر المالية (تتمة)-27
  

  مخاطر االئتمان (تتمة)   1- 27
  

  قياس مخاطر االئتمان (تتمة)  أ)
  
  تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري (تتمة)  )5
  

على أساس منھجية االنخفاض في القيمة المطبقة، كما  3والمرحلة  2والمرحلة  1أدواته المالية إلى المرحلة يصنف المصرف 
  ھو موضح أدناه:

  

: بالنسبة لألدوات المالية التي لم تكن ھناك زيادة جوھرية في مخاطرھا االئتمانية منذ إثباتھا المبدئي والتي لم يطرأ 1المرحلة 
 12ھا االئتمانية منذ منحھا، يثبت المصرف المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عليھا انخفاض في قيمت

  .1ابات عند منحھا على أنھا مرحلة يتم تصنيف جميع الحسو ،شھراً 
  

وليس ذات مستوى زيادة جوھرية في مخاطرھا االئتمانية منذ إثباتھا المبدئي  شھدت: بالنسبة لألدوات المالية التي 2المرحلة 
المصنفة في  لجميع عمليات التمويل، يثبت المصرف المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ائتماني منخفض

  .االستحقاق الفعلي / المتوقع بما في ذلك إعادة ھيكلة أو إعادة جدولة التسھيالت تاريخھذه المرحلة بناًء على 
  

 ،الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمريثبت المصرف ، ذات مستوى ائتماني منخفضلمالية : بالنسبة األدوات ا3المرحلة 
  .3يوماً على أنھا المرحلة  90أي عملية تحديد التعثر في السداد ألكثر من  ،يتم استخدام عملية تحديد التعثر في السدادو

  

  الموجودات المالية المعّدلة  )6
لعدد من األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة واالحتفاظ بالعميل  تمويليجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على 

الحالي الذي تم تعديل  تمويلال التوقف عن إثباتقد يتم  .وعوامل أخرى ال عالقة لھا بتدھور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل
  .جديد مدرج بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية تمويلذي تم إعادة التفاوض بشأنه، كال تمويلشروطه ويتم إثبات ال

يشار إليھا بـ "االعفاء من مالية (للعمالء الذين يواجھون صعوبات الممنوحة  تمويلالعمليات يقوم المصرف بإعادة تفاوض 
لمصرف، يمنح با االعفاء من السدادبموجب سياسة و ،السداد) لزيادة فرص التحصيل والتقليل من مخاطر التعثر في السداد"

على أساس انتقائي إذا كان المدين حالياً في حالة التعثر في سداد ديونه أو إذا كانت ھناك مخاطر عالية  اعفاء من السداد تمويلال
روط العقد األصلي ومن المتوقع بأن للتعثر في السداد، ويوجد ھناك دليل بأن المدين قد بذل جميع الجھود المعقولة للوفاء بش

  .يكون المدين قادراً على تلبية الشروط المعّدلة

 .تمويلتتضمن الشروط المعّدلة عادةً تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفع األرباح وتعديل الشروط المتعلقة بتعھدات ال
   .السداداالعفاء من األفراد وغير األفراد لسياسة  عمليات تمويلتخضع كل من 

ً للزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمانمؤشر االعفاء من السداديعتبر  ، وقد يمثل توقع منح الوقت دليالً على أن التعرض اً نوعيا
شھراً  12وسيحتاج العميل إلظھار السلوك الجيد في الدفع باستمرار على مدى  ،منخفض / متعثر في السدادذو مستوى ائتماني 

  .أو متعثر في السدادذو مستوى ائتماني قبل أن يتم اعتبار التعرض 
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  (شركة مساھمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

57

  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  - 27
  

  مخاطر االئتمان (تتمة)  1- 27
  

  قياس مخاطر االئتمان (تتمة)  أ)
  

  تعريف التعثر في السداد  )7
  

  يعتبر المصرف بأن الموجودات المالية تكون في حاله تعثر في السداد عندما:
  
التزاماته االئتمانية للمصرف بالكامل، وذلك دون الرجوع إلى المصرف التخاذ  متموليكون من غير المرجح إن يسدد ال

  إجراءات مثل تسييل الضمان (في حالة االحتفاظ بھا)؛ أو
90في سداد أي من التزاماته االئتمانية المستحقة للمصرف ألكثر من  متمولوز التجا  ً   .يوما
  

تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي 
  .غير المسدد

  
  متعثر في السداد، يأخذ المصرف في االعتبار المؤشرات التالية: متمولعند تقييم ما اذا كان ال

  
 مثال: انتھاك التعھدات؛ –المؤشرات النوعية  
 مثال: وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس الجھة المصدرة للمصرف؛ و -المؤشرات الكمية  
 الحصول عليھا من المصادر الخارجيةالبيانات التي يتم إعدادھا داخلياً باإلضافة إلى التي يتم.  
  

قد تختلف المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر في السداد ودرجة أھميتھا، وذلك بمرور 
  .الوقت لتعكس التغيرات في الظروف

  .راض رأس المال التنظيمييتفق تعريف التعثر عن السداد كثيراً مع التعريف المطبق من قبل المصرف ألغ
  
  معلومات المستقبلية الإدراج   )8
  

يقوم المصرف بإدراج المعلومات المستقبلية في تقييمه فيما إذا كانت خسائر االئتمان ألية أداه مالية قد ازدادت بشكل جوھري 
وباألخذ بعين االعتبار مجموعة من المعلومات المتوقعة الفعلية  ،منذ االثبات األولي لھا وقياسه لخسائر االئتمان المتوقعة

والخارجية من المصادر المنشورة، يقوم المصرف بإجراء تعديل مستقبلي للھيكل الزمني للتعثر عن السداد للوصول إلى 
  .تقديرات احتمالية التعثر عن السداد على مدى العمر بإستخدام نماذج االقتصاد الكلي

سنوات (بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)  5- 3في االعتبار السيناريوھات التي تتراوح بين  يأخذ المصرف
يتم استخدام التوقعات االقتصادية الكلية المتاحة خارجياً و ،التي تتجاوز فيھا الظروف االقتصادية الكلية متوسط األجل الطويل

بالنسبة للسيناريوھات األخرى، يتم و ة.عربي السعودي لوضع توقعات الحالة األساسيمن صندوق النقد الدولي ومؤسسة النقد ال
   .إجراء التعديالت على أساس التوقعات الحالية األساسية بناًء على اجتھادات الخبراء

فتمثل نتائج أكثر تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر احتماالً المنشورة من قبل مصادر خارجية، وأما السناريوھات األخرى 
 ً   .تفاؤالً وأكثر تشاؤما

  الوزن              
  2019    المؤشرات االقتصادية

  %55.44 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
  %44.56  الناتج المحلي اإلجماليعلى  االنفاق الحكومي
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 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 

58

  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  - 27
  

  مخاطر االئتمان (تتمة)  1- 27
  

  االئتمان (تتمة)قياس مخاطر   أ)
  

  إدراج المعلومات المستقبلية (تتمة)  )8
  الوزن              

  2018    المؤشرات االقتصادية
  %56.29  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

  %43.71  االنفاق الحكومي على الناتج المحلي اإلجمالي
  

السداد ومعدالت الخسائر على مختلف المحافظ تم وضع العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر في 
  .للموجودات المالية بناًء على تحليل البيانات التاريخية

  
  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   )9
  

التدفقات النقدية المتوقعة، 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 الخصمو
  

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

  
  )probability of defaultد؛ (احتماليه حدوث التعثر في السدا.1
  )loss given defaultالخسارة في حالة التعثر في السداد؛ (.2
  )exposures at defaultقيمة التعرض للتعثر في السداد؛ (.3
  

ً والبيانات التاريخية األخرى يتم استخراج ھذه المؤشرات ويتم تعديلھا  ،بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا
  .عكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما ھو موضح أعالهبحيث ت

  
تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد ھي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، ويتم احتسابھا على أساس نماذج 

وتعتمد ھذه  ،اتالتصنيف اإلحصائية ويتم تقييمھا باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرض
ً التي تشمل كالً من العوامل الكمية والنوعية في حال انتقال األطراف و ،النماذج اإلحصائية على البيانات المجمعة داخليا

يتم تقدير و ،األخرى والتعرضات بين فئات التصنيفات، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير في تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد
  .االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة بعد األخذ بعين االعتبارلتعثر في السداد احتمالية حدوث ا

  
داخلية للتوصل إلى الخسارة في حالة التعثر في السداد . أما بالنسبة  LGDبالنسبة لمحفظة األفراد ، يستخدم المصرف نماذج 

  . LGDلمحفظة الشركات فإن المصرف يستخدم التقديرات من الجھات الرقابية لتقدير 
قيمة تعرضات  يقوم المصرف باستخراجو ،تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد

عثر في السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة للمبالغ الحالية المسموح بھا بموجب العقد بما في ذلك الت
 القروضبالنسبة الرتباطات  .الدفتريةإجمالي قيمته  ألصل مالي ما يمثلإن قيمة التعرض للتعثر في السداد  .اإلطفاء

للتعثر في السداد على المبلغ المسحوب، وكذلك المبالغ المستقبلية المحتملة التي تم  والضمانات المالية، تتضمن قيمة التعرض
  .سحبھا بموجب العقد، والتي يتم تقديرھا على أساس المالحظات التاريخية وتوقعات النظرة المستقبلية

  
المحتملة، وبالتالي تؤثر على تحديد فترة حدود التعرض الفترة التي يتم أخذھا في االعتبار في حاالت التعثر في السداد تمثل 

بخسائر ائتمانية متوقعة  2احتمالية حدوث التعثر في السداد وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (باألخص لحسابات المرحلة 
  .على مدى العمر)
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)    - 27
  

  مخاطر االئتمان (تتمة)  1- 27
  
  مخاطر االئتمان (تتمة)قياس   أ)
  

  ئتمانالتحليل جودة ا  )10
  ديسمبر: 31كما في  المدرجة بالتكلفة المطفأة لعمليات التمويلومات عن جودة اإلئتمان ليوضح الجدول التالي المع  أ)

 2019 

  

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على 

  شھراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى العمر 

مستوى ائتماني ذات  –
  غير منخفض

تمانيةاالئالخسائر 
المتوقعة على 

ذات –مدى العمر 
مستوى ائتماني 

  اإلجمالي  منخفض
  (بآالف الرياالت السعودية)  

          الدرجاتحسب توزيع القيمة الدفترية 
          

 A3 - Aaa(  13,547,133--13,547,133/ ( 3- 1درجة 
 B3- Baa1(  44,673,5843,134,911-47,808,495/ ( 6- 4درجة 
 C- Caa1(  -3,104,199-3,104,199تحت المالحظة ( -7درجة 
 1,687,0741,687,074--  عاملغير 

 58,220,7176,239,1101,687,07466,146,901 وغير عاملعامل إجمالي الشركات

 187,409,0692,516,712629,719190,555,500  إجمالي األفراد (غير مصنفة)

 245,629,7868,755,8222,316,793256,702,401  إجمالي القيمة الدفترية 

  
  2018  

  

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى

  شھراً  12

الخسائر االئتمانية المتوقعة
ذات  –على مدى العمر 

مستوى ائتماني غير 
  منخفض

االئتمانية الخسائر 
المتوقعة على مدى

ذات –العمر 
ائتماني مستوى 

  اإلجمالي  منخفض
  (بآالف الرياالت السعودية) 

          الدرجاتتوزيع القيمة الدفترية حسب 
          

 A3 - Aaa( 8,322,229--8,322,229/ ( 3- 1درجة 

 B3- Baa1(  44,092,51112,217,422-56,309,933/ ( 6- 4درجة 

 C- Caa1(  -2,918,751-2,918,751تحت المالحظة ( -7درجة 

 1,686,8551,686,855--  عاملغير 

 52,414,74015,136,1731,686,85569,237,768  وغير عامل  عامل إجمالي الشركات

 166,676,6293,072,823603,457170,352,909   إجمالي األفراد (غير مصنفة)

 219,091,36918,208,9962,290,312239,590,677  إجمالي القيمة الدفترية 
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 31فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات االقتصادية الھامة كما في )أ

  ديسمبر:
  )بآالف الرياالت السعودية(  

2019  
  الوصف

    غير العامل   العامل

  مخصص 
 في نخفاضاال

  صافي التمويل    القيمة
 19,826,944 (424,883)19,661,771590,056  التجاري
 26,867,232 (283,941)26,775,778375,395  الصناعي

 2,203,470 (401,434)2,031,147573,757  البناء واإلنشاءات
 193,067,706 (532,585)192,926,177674,114  المستھلك
 12,369,469 (70,882)12,336,880103,471  الخدمات

 340,974 --340,974  الزراعة واألسماك
 312,881 --312,881  أخرى

 254,988,676 (1,713,725)254,385,6082,316,793  اإلجمالي
الخسائر االئتمانية  شھراً  12على 

على مدى العمر وذات  المتوقعة
)5,305,871( - -  مستوى ائتماني غير منخفض   )5,305,871(  

  249,682,805    )7,019,596(  2,316,793 254,385,608  الرصيد
 
 
 
  

  )بآالف الرياالت السعودية(  
2018  
  الوصف

    غير العامل   العامل

  مخصص 
 في نخفاضاال

  صافي التمويل    القيمة
 17,493,951 (618,139)17,365,910746,180 التجاري
 28,085,898 (696,112)28,007,663774,347 الصناعي

 3,431,299 (82,411)3,442,02871,682 البناء واإلنشاءات
 171,388,092 (470,400)171,255,069603,423 المستھلك
 16,301,020 (75,584)16,295,85380,751 الخدمات
 467,960 --467,960 واألسماكالزراعة 
 479,805 (6)465,88213,929 أخرى

 237,648,025 (1,942,652)237,300,3652,290,312 اإلجمالي
شھراً الخسائر االئتمانية 12على 

على مدى العمر وذات  المتوقعة
 (5,889,819) (5,889,819)--  مستوى ائتماني غير منخفض

 231,758,206 (7,832,471)237,300,3652,290,312  الرصيد
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  ديسمبر: 31كما في  وغير المنخفض القيمةيبين الجدول التالي تحليالً بأعمار التمويل المتأخر السداد   ب)

  )بآالف الرياالت السعودية(  2019
  اإلجمالي    بطاقات ائتمانية    بيع بالتقسيط   متاجرة  األعمار

ً  30حتى   3,016,764   -  191,728  2,825,036  يوما
31 – 60  ً  862,136   22,802  58,130  781,204  يوما
61 – 90  ً  711,185   24,870  36,366  649,949  يوما

 4,590,085   47,672  286,224  4,256,189  اإلجمالي
 2,851,975   -  114,208  2,737,767 القيمة العادلة للضمانات

  
  )بآالف الرياالت السعودية(  2018

  اإلجمالي    بطاقات ائتمانية    بيع بالتقسيط  متاجرة 
                األعمار

ً  30حتى   5,820,631   -  180,122 5,640,509  يوما
31 – 60  ً  391,947   12,700  40,829  338,418  يوما
61 – 90  ً  331,051   16,475  26,209  288,367  يوما

 6,543,629   29,175  247,160  6,267,294  اإلجمالي
 1,916,795   -  81,014 1,835,781 القيمة العادلة للضمانات

  

االئتمان المتعلقة بعمليات ، باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر الخاصة بھا أنشطة اإلقراض تقوم المجموعة، خالل
ً على ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسھم حقوق و ،التمويل تتضمن ھذه الضمانات غالبا

يل كمحتفظ بھا لغرض البيع تعتبر الضمانات العقارية مقابل التموو ،ملكية محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى
  .ويتم تضمينھا في الموجودات األخرى

  
ويتم إدارتھا مقابل المخاطر المتعلقة  والشخصيةالتجارية  تمويلالعمليات يتم االحتفاظ بھذه الضمانات بصفة أساسية مقابل 

 القوائمإعداد  بتاريخبالنسبة للموجودات المالية التي ھي ذات مستوى ائتماني منخفض في  .القيمة المخصصة لھابھا بصافي 
فيه ھذا الضمان من  يقللالمعلومات الكمية بشأن الضمانات المحتفظ بھا كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي فإن المالية، 

    .مخاطر االئتمان
ي انخفضت قيمتھا بصورة فردية، وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل الت  )ج

  ديسمبر: 31التي تحتفظ بھا المجموعة كما في 
  )بآالف الرياالت السعودية(  

           إجمالي    شركات  أفراد 2019
 2,316,793 629,7191,687,074 تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي

 737,005  522,084 214,921  القيمة العادلة للضمانات
  

  )بآالف الرياالت السعودية(  
           إجمالي    شركات  أفراد  2018

 2,290,312 603,4571,686,855 تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي
 176,9921,971,7242,148,716  القيمة العادلة للضمانات
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)    - 27
  االئتمان (تتمة)مخاطر   1- 27
  قياس مخاطر االئتمان (تتمة)  أ)

  التمويل (تتمة)  )11
  
يتم احتساب نسبة و ،إلى القيمة لشركات حسب نطاقات نسبة التمويليوضح الجدول أدناه التعرضات االئتمانية من تمويل ا  د)

ال و ،إلى قيمة الضمان تمويلال الرتباطاتإلى القيمة على أساس نسبة إجمالي مبلغ التمويل أو المبلغ المطلوب  التمويل
  .القيمةفي النخفاض اتتضمن المبالغ اإلجمالية مخصص 

  

  2018    2019 (بآالف الرياالت السعودية)

 65,100,456   61,167,858  ٪50أقل من 
51-70٪  480,738   835,193 
71-90٪  428,167   1,382,614 
91-100٪  -   - 

 1,919,505   4,070,138  ٪100أكثر من 
 69,237,768   66,146,901  إجمالي التعرض للمخاطر

  
  مخاطر التسويات  ب )
  
تنشأ ھذه المخاطر عندما يدفع و ،مع المؤسسات المالية األخرى تعامالتهيتعرض المصرف لمخاطر التسويات من خالل كما 

وتتمثل ھذه  ،استالم الدفعات من الطرف الثالثقبل اآلخر المصرف مبلغ المعاملة المطلوب منه إلى البنك اآلخر أو الطرف 
على الرغم من أن ھذا التعرض يكون عادة لفترة قصيرة إال أنه يمكن أن  ،المخاطر في عدم قيام الطرف الثالث بدفع التزاماته

التصنيف ويتم تقليل التعرض لھذا النوع من المخاطر من خالل التعامل مع األطراف ذات  ،يكون ذو قيمة عالية وجوھرية
  .المرتفع مع االحتفاظ بالضمانات والحد من حجم التعرضات وفقا لتصنيف المخاطر للطرف اآلخر

  
  التقليل منھامراقبة حدود المخاطر وسياسات ج )  

  
 ويتم استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات اليومية وعند ،إن مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان ھي مسؤولية المؤسسة ككل

قطاعات الصنع القرار، ووضع االستراتيجيات، وبالتالي فإن فھم وإدارة مخاطر االئتمان ھي من مسؤولية كل قطاع من 
  .التشغيلية

  
  تساعد وحدات األعمال التالية في المصرف في عملية مراقبة االئتمان:

  
وحدة ائتمان الشركات.  
وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة االئتمان.  
 الديونوحدة معالجة.   
وحدة سياسة االئتمان.   
وحدة ائتمان األفراد.  
  

يقوم المصرف بإدارة و ،، بوضع حدود معتمدة لالئتماناالئتمان المتعلقة بعمليات التمويل ھذهتتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر 
وعات من العمالء، تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان عند تحديدھا وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والمجم

  .والصناعات والدول
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  ج )  مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منھا
نشاطات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن يكون  يزاولونينتج التركيز في مخاطر االئتمان عند وجود عدد من العمالء 

للنشاطات التي يعملون بھا نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر على مقدرتھم على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدية عند حدوث 
ي مدى تأثر أداء إن التركيز في مخاطر االئتمان يعن .التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى

يسعى المصرف إلدارة مخاطر االئتمان من خالل  .أو منطقة جغرافية معينة صناعةالمصرف تجاه التطورات التي تؤثر على 
تنويع التمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر لدى أفراد أو مجموعات من العمالء في أماكن جغرافية أو قطاعات 

  .اقتصادية معينة
  

بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو المجموعات،  يقوم المصرف
 ،يتم مراقبة ھذه المخاطر بانتظام، ويتم مراجعتھا مرة واحدة أو أكثر بالسنة، عند الضرورة .والقطاعات الجغرافية واالقتصادية

مان حسب المنتج والقطاع االقتصادي والبلد مرة واحدة على األقل في السنة تتم مراجعة الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر االئتو
  .من قبل اللجنة التنفيذية

  
كما تدار مخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لمقدرة العمالء والعمالء المحتملين على الوفاء بتعھداتھم التعاقدية وسداد 

  .حسبما ھو مالئم، حدود االئتمانالتزاماتھم المالية، وتعديل 
  

  فيما يلي بياناً ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة لتقليل مخاطر االئتمان: 
  
  الضمانات  )1-ج

  تشتمل الضمانات الرئيسية على:و ،يقوم المصرف باتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع محددة من الضمانات
  
رھونات على العقارات السكنية والتجارية.   
النقدية واألسھم والموجودات العامة الخاصة بالعميل.   
(متاجرة األسھم المغطاة بالضمانات) صفقات المرابحة للمتاجرة باألسھم.  
  

 القائمةإن الضمانات واالعتمادات المستندية  .إن الغرض الرئيسي من ھذه األدوات ھو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبھا
  .تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملھا المنتجات المصرفية التقليدية بالمصرف

  
إن خطابات االعتماد المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعھدات خطية من المصرف، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر 

ضمونة بالبضاعة التي تخصھا، وبالتالي وفق شروط وأحكام محددة تكون عادةً مبصرف مبالغ محددة على حساب المصرف 
  .فإنھا غالباً ما تحمل مخاطر أقل

  
شكل منتجات تمويلية إضافية،  علىمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح االئتمان ل تمثل االرتباطات

لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض  تباطاتباالروفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة  ،وضمانات أو اعتمادات مستندية
ولكن، فإن مبلغ الخسارة المحتملة ھو أقل من إجمالي  .المصرف لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة

  .ةلمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددااللتزامات غير المستخدمة ألن معظم االلتزامات 
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  السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات  د )
  

دون األخذ باالعتبار الضمانات  القوائم الماليةإعداد يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ 
أو تعزيزات االئتمان األخرى وتشتمل على األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر االئتمان كما في 

  ديسمبر: 31
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

        البنود داخل قائمة المركز المالي
        :صافي، استثمارات

 22,477,145   24,991,978  مرابحة لدى الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي
 18,167,620   18,751,109  صكوك

 32,387,760   32,058,182 مطلوبات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
      تمويل، صافي

 65,455,862   62,959,778  شركات
 166,302,344   186,723,027  أفراد

 304,790,731   325,484,074  البنود داخل قائمة المركز الماليإجمالي 

      
      البنود خارج قائمة المركز المالي: 

 1,452,658   1,118,090  اعتمادات مستندية وقبوالت
 4,877,161   4,974,179  خطابات ضمان

 6,482,436   11,636,094  التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
 12,812,255   17,728,363  البنود خارج قائمة المركز الماليإجمالي 

      
 317,602,986   343,212,437  الحد األقصى لمخاطر االئتمان

  
  

  .تم تحديد المخاطر أعاله على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة
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  (تتمة) إدارة المخاطر المالية  - 27
  

  مخاطر السيولة   2- 27
  

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المصرف على الوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماته المالية عند استحقاقھا واستبدال األموال عند 
بالتزاماته المتعلقة ء وتكون النتيجة عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته بسداد المودعين والجھات الممولة والوفا ،سحبھا

والذي يمكن إن يؤدي التصنيف االئتماني تخفيض في السوق واضطراب مخاطر السيولة عند وجود يمكن أن تنشأ و ،بالتمويل
تدار  .إن تنوع مصادر التمويل المتاحة للمصرف يساعد على تقليل ھذه المخاطر .التمويلبعض مصادر  عدم توفرإلى 

  .والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وما في حكمھا توفر السيولةبار الموجودات بعد األخذ باالعت
  

  عملية إدارة مخاطر السيولة
  

  ما يلي:لمصرف بمتابعة عملية إدارة السيولة الخاصة بالمصرف، وتتضمن بالجنة الموجودات والمطلوبات تقوم 
  
 موال عند استحقاقھا أو األضخ ويشمل ذلك من قبل الخزينة لضمان الوفاء بااللتزامات، والمدار التمويل اليومي

  استثمارھا؛
ھة المتطلبات الداخلية والنظامية؛مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواج  
 وبيان استحقاق الديون؛إدارة التركزات  
مراقبة تنويع مصادر التمويل؛ و  
تإدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة الموجودات مع المطلوبا.  
  

يتم قياس  .تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خالل تحليل التدفقات النقدية للبنود ذات االستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية
كما تقوم إدارة الخزينة / ولجنة الموجودات والمطلوبات  ،صافي التدفقات النقدية، وضمان بقاءھا ضمن الحدود المقبولة

خدام تسھيالت السحب على المكشوف والتأثير غير المسحوبة، واست القروضبالمصرف بمراقبة مستوى ونوع التزامات 
  .والضمانات القائمةاللتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمصرف مثل االعتمادات المستندية المحتمل ل

  
المتبقية بتاريخ قائمة المركز االستحقاق فترة ودات ومطلوبات المصرف على أساس استحقاق موج تواريخالجدول أدناه يلخص 

  .المالي الموحدة وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي
  

كافة االلتزامات تشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بو ،لديھا كافيةمن توفر سيولة االستحقاق لضمان  تواريختقوم اإلدارة بمراقبة 
وطبقاً  ،وتغطية االلتزامات التمويلية القائمة على النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والمطلوبات من البنوك

٪ 7لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ المصرف بوديعة نظامية ال تقل عن 
لوديعة النظامية، يحتفظ المصرف إلى ا ضافةباإل ،٪ من إجمالي حسابات العمالء األخرى4ائع العمالء ومن إجمالي ود

أو أو الذھب ٪ من التزامات المصرف تجاه الودائع، ويتكون ھذا االحتياطي من النقد 20باحتياطي سيولة ال يقل عن 
ً الموجودات التي يمكن تحويلھا إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثال كما يمكن للمصرف الحصول على مبالغ إضافية من  ،ثين يوما

  .المؤجلةبيع العمليات على خالل ترتيبات تمويلية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن 
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  (تتمة) عملية إدارة مخاطر السيولة
 ،على أساس التدفقات النقدية المخصومةديسمبر  31كما في فيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات 

تراقب اإلدارة و ،الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظھره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة يظھرو
وينفذ ذلك وفقاً  ،ضع السيولة الخاص بالمجموعة والنقد وما في حكمه على أساس التدفقات النقدية المتوقعةتوقعات تغيير و

ضافة لذلك، تتضمن سياسة إدارة باإل .لألعراف والحدود التي وضعتھا المجموعة واستنادا إلى نمط حركة الودائع التاريخية
الضرورية السائلة عمالت رئيسية واألخذ باالعتبار مستوى الموجودات التدفقات النقدية ب توقععلى السيولة في المجموعة 

ة والمحافظة على قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات النظامية الداخلية والخارجي لبنودلمقابلة ذلك، ومراقبة معدالت السيولة 
  .خطط تمويل الدين

  
  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

  أشھر 3أقل من   
  أشھر  3من 
  شھر 12إلى 

  من سنة واحدة 
  سنوات 5إلى 

 5أكثر من 
  سنوات

  تاريخ  بدون
  اإلجمالي  استحقاق محدد

  الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

  39,294,099  28,439,099  ---10,855,000  والبنوك المركزية األخرى
  32,058,182  -  -11,494,1606,575,83913,988,183  المالية األخرىمطلوبات من البنوك والمؤسسات 

    التمويل، بالصافي
 41,577,244- 13,875,18111,750,43712,908,0653,043,561  متاجرة شركات
 187,724,001- 12,151,48629,194,86597,755,73048,621,920  بيع بالتقسيط

 17,228,066- 3,771,5414,221,6133,878,8935,356,019  مرابحة
 3,153,494- -1,447,050731,273975,171  بطاقات االئتمان
     بالصافي ،االستثمارات

 196,235196,235 ----  استثمار في شركة زميلة
 42,943,087- 16,089,94524,286,155-2,566,987  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  استثمارات
 1,230,7112,030,711 -800,000--  الدخل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 ----  الشامل اآلخر

               
1,672,597 1,672,597 

 ----  موجودات أخرى، صافي
            

16,208,860 16,208,860 
 47,747,502384,086,576 56,161,40552,474,027146,395,98781,307,655  اإلجمالي
    المطلوبات

 334,5692,219,604--  -1,885,035  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 284,299,851284,299,851--  --  ودائع تحت الطلب
 22,126,226- 450,3311,773  17,095,7114,578,411  ودائع عمالء ألجل

 5,979,746--2,337,953  1,569,5612,072,232  حسابات العمالء األخرى
 18,269,49218,269,492--  --  مطلوبات أخرى

 302,903,912332,894,919 20,550,3076,650,6432,788,2841,773  اإلجمالي

 51,191,657(255,156,410) 35,611,09845,823,384143,607,70381,305,882  الفجوة
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  - 27
  

  مخاطر السيولة (تتمة)   2- 27
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  2018

  أشھر 3أقل من   
  أشھر  3من 
  شھر 12إلى 

  من سنة واحدة 
  سنوات 5إلى 

 5أكثر من 
  سنوات

  بدون تاريخ 
  اإلجمالي  استحقاق محدد

  الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 27,871,04343,246,043---15,375,000  والبنوك المركزية األخرى
 1,056,25132,387,760 -10,569,6838,273,62012,488,206  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

    التمويل، بالصافي
 43,719,304- 14,480,07315,127,72411,655,3332,456,174  شركاتمتاجرة 

 171,249,951- 10,769,12930,019,044101,070,05029,391,728  بيع بالتقسيط
 14,829,600- 1,193,5484,462,6256,381,3592,792,068  مرابحة

- -1,959,351  بطاقات إئتمان   -    -1,959,351
     بالصافي ،االستثمارات

 172,753172,753 ----  استثمار في شركة زميلة
 39,844,765- 370,449213,90014,118,03625,142,380  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 1,941,584- --1,941,584-  الدخل

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات مدرجة
 1,103,463- 1,103,463---  الشامل اآلخر

 13,576,27013,576,270 ----  موجودات أخرى، صافي
 42,676,317364,030,844 54,717,23360,038,497145,712,98460,885,813  اإلجمالي

    المطلوبات

-3,951,3612,583,028  األخرىمطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 
 

-755,235
 

7,289,624 
 268,416,842268,416,842----  ودائع تحت الطلب
 18,689,225---17,027,7531,661,472  ودائع عمالء ألجل

 6,803,058--1,662,6671,359,2513,781,140  حسابات العمالء األخرى
 14,526,22914,526,229----  مطلوبات أخرى

 283,698,306315,724,978-22,641,7815,603,7513,781,140  اإلجمالي

 48,305,866(241,021,989) 32,075,45254,434,746141,931,84460,885,813  الفجوة
  

  ديسمبر: 31المخصومة كما في يوضح الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس التدفقات النقدية غير 
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  

  أقل من  2019
  أشھر 3

  أشھر 3من 
  شھر 12إلى 

  من سنة واحدة
  سنوات 5إلى 

  أكثر من
  سنوات 5

تاريخ  بدون
  اإلجمالي  استحقاق محدد

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 
 2,676,569 334,569 ---2,342,000  األخرى

 313,308,241 284,299,851 19,293,2716,891,8252,821,5211,773  العمالءودائع 
 18,269,492 18,269,492 ----  مطلوبات أخرى

 334,254,302 302,903,912 21,635,2716,891,8252,821,5211,773  اإلجمالي
  

  (بآالف الرياالت السعودية)  

  أقل من  2018
  أشھر 3

  أشھر 3من 
  شھر 12إلى 

  سنة واحدة من
  سنوات 5إلى 

  أكثر من
  سنوات 5

تاريخ  بدون
  اإلجمالي  استحقاق محدد

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 
  7,289,624 755,235 --3,951,3612,583,028  األخرى

 293,909,125 268,416,842 -18,690,4203,020,7233,781,140  ودائع العمالء
 14,526,229 14,526,229 ----  مطلوبات أخرى

 315,724,978 283,706,273 -22,641,7815,603,7513,781,140  اإلجمالي
  

.) حول القوائم المالية الموحدة1-ج-16تم بيان تواريخ االستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعھدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم (
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  المخاطر المالية (تتمة)إدارة      - 27
  

  مخاطر السوق  3- 27
ألداة مالية ما المستقبلية  لتدفقات النقديةاأو يتعرض المصرف لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة 

تنشأ مخاطر السوق عن منتجات لھا معدالت ربحية ومنتجات و ،نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق
تغيرات في األجنبية والصناديق االستثمارية والتي يتعرض جميعھا لتغيرات عامة وخاصة في السوق، ولل بالعمالت

واألسعار  ئدة في السوق مثل معدالت الربحية وأسعار الصرف األجنبيواألسعار السا مستوى تقلبات المعدالت
  .المتداولة في السوق

  
وإدارة االئتمان والمخاطر، ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات  يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل إدارة الخزينة /

  .وتقوم اللجنة ببحث ھذه المخاطر والتأكد من مدى مالءمة مستواھا ،بھا شھرياً 
  

  عمليات المضاربة –مخاطر السوق   أ )
  

ريعة التي ال تسمح إن المصرف ملتزم بأحكام الش .ال يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناجمة عن عمليات المضاربة
  .والمشتقات اآلجلةة والخيارات والعقود له بإبرام عقود أو أدوات مضاربة مثل التغطي

  
  العمليات المصرفية –مخاطر السوق   ب )

  
مخاطر معدالت الربحية  
  

تغيرات في للنتيجة مخاطر معدالت الربحية للتدفق النقدي ھي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية 
المصرف أي تعرض جوھري آلثار التقلبات في مستوى معدالت الربح لدى  ال يوجدو ،معدالت الربح في السوق

المدرة لألرباح لموجودات المالية امن  اً جوھري اً جزءحيث أن السائدة في السوق على تدفقاتھا النقدية المستقبلية 
، ذلكوباإلضافة إلى  ،ويتم إدراجھا في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة معدالت ثابتةھي والمطلوبات التي تحمل األرباح 

  .ال تستحق عليھا أرباحمن المطلوبات المالية للمصرف اً جوھرياً جزءفإن 
  

التغيرات في معدالت الربح إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية تؤثر من احتمالية أن  تنشأ مخاطر سعر العموالت
يراقب المصرف و ،مجلس اإلدارة حدود لفجوة معدالت العموالت لفترات محددةوضع وقد  ،قبلية لألدوات الماليةالمست

  .المراكز يوميا ويستخدم استراتيجيات إدارة الفجوة لضمان المحافظة على المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة
  

 المتغيرات األخرىاالحتفاظ بمعدالت الربح، مع في  المحتملة المقبولةبالتغيرات يبين الجدول التالي الحساسية المتعلقة 
حساسية الدخل ھي تأثير التغيرات المفترضة في  .للمصرف المساھمين الموحدة، في قائمة الدخل أو حقوق اثابتة

قتناة ألغراض الملموجودات المالية والمطلوبات المالية ناًء على ابسنة واحدة مدة معدالت الربح على صافي الدخل ل
ھي  المساھمين الموحدةإن حساسية حقوق  .2018و 2019ديسمبر  31كما في ذات المعدالت العائمة غير المتاجرة 

الشامل حيث ال يملك المصرف موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الموحدة نفس حساسية الدخل 
تعرضات المحفظة جميع وتحليل  مراقبةيتم و .2018و 2019ديسمبر  31معدالت ثابتة كما في ذات  اآلخر

.في تركيزات العملة ويتم اإلفصاح عن الحساسيات ذات الصلة بماليين الرياالت السعوديةالمصرفية 
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  إدارة المخاطر المالية (تتمة)     - 27
  

  مخاطر السوق (تتمة)  3- 27
  

  العمليات المصرفية (تتمة) –مخاطر السوق     ب)  
  
(تتمة) مخاطر معدالت الربحية  
  

  بماليين الرياالت السعودية    2019

  العملة
نقاط زيادة في ال

  حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار األساس
  الحد األدنى  الحد األقصى  متوسط  ديسمبر 31كما في    

  227  344  244 241 25+  لایر سعودي
  

  العملة
نقاط نقص في ال

  حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار  األساس
  الحد األدنى  الحد األقصى  متوسط  ديسمبر 31كما في     

 (227) (344) (244) (241) 25-  لایر سعودي
  

  بماليين الرياالت السعودية    2018

  العملة
نقاط زيادة في ال

  واالستثمارحساسية إجمالي دخل التمويل   األساس
  الحد األدنى  الحد األقصى  متوسط  ديسمبر 31كما في     

  193  216  204  201  25+  لایر سعودي
  

  العملة
نقاط نقص في ال

  حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار  األساس
  الحد األدنى  الحد األقصى  متوسط  ديسمبر 31كما في     

)201(  25-  لایر سعودي  )204(  )216(  )193(  
  

تؤثر حركات معدل الربح على حقوق الملكية من خالل األرباح المبقاة، أي الزيادة أو النقص في دخل التمويل   * 
  .واالستثمار

  حساسية العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
  .ه المالي وتدفقاته النقديةيدير المصرف آثار التقلبات في معدالت الربحية السائدة بالسوق على مركز

  .يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق في أسعار العموالت، ويتم مراقبتھا يوماً من قبل إدارة الخزينة بالبنك

كما يشتمل على األدوات االلية للمصرف  ،يشتمل الجدول أدناه على لخص لمخاطر معدالت الربحية التي يتعرض لھا المصرف
  .يمة الدفترية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار التعاقدية وتاريخ االستحقاقالمسجلة بالق

يتعرض المصرف لمخاطر معدالت الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والبنود 
المصرف بإدارة ھذه المخاطر وذلك خارد قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارھا في فترة محددة، يقوم 
  .بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجات إدارة المخاطر
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

  2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 

72

  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  - 27
  مخاطر السوق (تتمة)  3- 27

  العمليات المصرفية (تتمة) –ب)      مخاطر السوق 

مخاطر العمالت األجنبية  
  

زات مخاطر وترك 2018و 2019ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية كما في 
  .حسب العملة ةبقيمتھا الدفترية ومصنف المسجلةاألدوات المالية للمصرف  علىالجدول  يشتملو ،العمالت

  
  (بآالف الرياالت السعودية)  

  دوالر أمريكي  رنجت ماليزي  يورو ين ياباني  درھم إماراتي   
جنيه 
  اإلجمالي  أخرى استرليني

2019                  
             الموجودات

 21,963608,8791,186,367 31,868153,650335,903- 34,104  نقد وما في حكمه
مطلوبات من البنوك والمؤسسات

 24,183102,5704,034,296 63,3577,508197,512518,4683,120,698  األخرىالمالية 
 4,504,06314,881,768- 4,846,6685,531,037- --  تمويل، صافي
 255,3693,157,746- 367894,9042,007,106--  صافي ،استثمارات

 1,02454,232524,549 9,52865,199392,337-2,229  موجودات ثابتة
 83121,534270,555 1,889171,33874,963--  موجودات أخرى، صافي

 48,0015,546,64724,055,281 99,6907,508241,1646,650,22711,462,044  إجمالي الموجودات
            

                  المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات 

 (56,136)(622,790)17 61,892129,399375,153-  193  المالية األخرى
 40,6395,083,65513,835,970 5,013114,6095,429,5913,153,602 8,861  ودائع العمالء

 9,023237,5421,206,167 707110,713103,126740,687 4,369  مطلوبات أخرى
 49,6794,698,40714,986,001 5,720287,2145,662,1164,269,442 13,423  مجموع المطلوبات

 848,2409,069,280(1,678) 988,1117,192,602(46,050)1,788 86,267  صافي
  
  (بآالف الرياالت السعودية)  

  دوالر أمريكي رنجت ماليزي  يورو ين ياباني  درھم إماراتي   
جنيه 
  اإلجمالي  أخرى استرليني

2018            
                  الموجودات

29,291193,088568,39315,538504,0161,336,272-25,946  نقد وما في حكمه
مطلوبات من البنوك والمؤسسات

  المالية األخرى
117,7485,302145,528520,0811,979,90930,803721,6233,520,994

3,778,86913,420,849-4,564,6095,077,371---  تمويل، صافي
255,3902,694,050-3751,305,2961,132,989--  صافي ،استثمارات

6,57841,423269,96599336,782356,967-1,226  موجودات ثابتة
1,258174,71163,24433217,209256,754--  موجودات أخرى، صافي

144,9205,302183,0306,799,2089,091,87147,6665,313,88921,585,886  إجمالي الموجودات
                  

                  المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات 

  المالية األخرى
71-5,169569,5573,304,93017(564,139)3,315,605

9,6292,284109,0795,146,6341,268,62748,7354,863,30811,448,296  ودائع العمالء
17,30569997,032117,000695,5238,882196,7991,133,241  مطلوبات أخرى

27,0052,983211,2805,833,1915,269,08057,6344,495,96815,897,142  مجموع المطلوبات
817,9215,688,744(9,968)966,0173,822,791(28,250)117,9152,319  صافي
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

  2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 

73

  
  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  - 27
  مخاطر السوق (تتمة)  3- 27

  العمليات المصرفية (تتمة) –السوق  ب)      مخاطر

(تتمة) مخاطر العمالت األجنبية  
  

وقد  ،بيةمخاطر تغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجن التتمثل مخاطر العم
راكز ضمن الم بقاءالعمالت والتي يتم مراقبتھا بشكل منتظم لضمان حسب مراكز لل وضعت إدارة المصرف حدود

  .المقررة الحدود
  

 2018و  2019ديسمبر  31كما في جوھرية يبين الجدول أدناه العمالت التي يتعرض المصرف من خاللھا لمخاطر 
يحسب التحليل التأثير  .غير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعةألغراض  مقتناةالعلى الموجودات والمطلوبات النقدية 

مقابل الريال السعودي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على  قولة في أسعار العمالتلمحتملة المعاالتغيرات 
غير ألغراض قتناة المموجودات والمطلوبات النقدية للعملة اللحساسية لقيمة العادلة نتيجة ل( الموحدة قائمة الدخل

المساھمين أو حقوق  الموحدة محتملة في قائمة الدخلالزيادة إلى الالتأثير اإليجابي  يشيرو ،لكيةالمتاجرة) وحقوق الم
  .محتمل في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق المساھمينالنخفاض اال إلىالتأثير السلبي  بينما يشير، الموحدة

  

 بماليين الرياالت السعودية
 تعرض العملة كما في

  2019ديسمبر  31  
التغير في سعر العملة

(٪)  
التأثير على حقوق   على صافي الدخلالتأثير 

  الملكية

  1,899  1,899 2-+/  درھم إماراتي
  140,917      140,917     2-+/  دوالر أمريكي

  )153(  )153( 5-+/  يورو
  )227(  )227( 5-+/  روبية ھندية

  249  249 5-+/  روبية باكستانية
  

 بماليين الرياالت السعودية
 تعرض العملة كما في

 2018ديسمبر  31  
التغير في سعر العملة

(٪) 
  الملكيةالتأثير على حقوق   التأثير على صافي الدخل

  2,358  2,358 2-+/  درھم إماراتي
  76,146  76,146 2-+/  دوالر أمريكي

  )768(  )768( 5-+/  يورو
  1,813  1,813 5-+/  روبية ھندية

  547  547 5-+/  روبية باكستانية
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

  2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 

74

  المخاطر المالية (تتمة)إدارة   - 27
  مخاطر السوق (تتمة)  3- 27

  العمليات المصرفية (تتمة) –ب)      مخاطر السوق 

(تتمة) مخاطر العمالت األجنبية  
  

مركز العمالت  
 ،النقدية هتدفقاته المالي ومركزعلى  في السوقالسائدة  يقوم المصرف بإدارة التعرض آلثار التقلبات في أسعار الصرف

تم وييقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت ليالً وخالل اليوم، و
 :التاليةفي نھاية العام، كان لدى المصرف صافي مخاطر جوھرية بشأن العمالت األجنبية  .مراقبتھا يومياً 

 
  

 

2019  
  بآالف الرياالت السعودية

  مركز دائن (مدين)

2018  
  بآالف الرياالت السعودية

  مركز دائن (مدين)
      

 3,822,791 7,192,602  دوالر أمريكي
 2,319 1,788  ين ياباني

 (28,250) (46,050)  يورو
 (9,969) (1,678)  جنيه إسترليني
 117,914 86,267  درھم اماراتي
 966,017 988,111  رينجت ماليزي

 817,921 848,240  أخرى
 5,688,743 9,069,280  اإلجمالي
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

  2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 

75

  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  - 27
  مخاطر السوق (تتمة)  3- 27

  
  مخاطر األسعار  ج )

  
و االستثمارات المدرجة  العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمةيوجد لدى المصرف بعض االستثمارات المدرجة 
  تلك االستثمارات.شأ مخاطر األسعار نتيجة للتغيرات في تن، بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

  
محدود من الصناديق االستثمارية وھي غير ھامة بالنسبة إلجمالي وحيث أن ھذه االستثمارات ھي في عدد 

المحفظة االستثمارية، يقوم المصرف بمراقبتھا دورياً، ويحدد مخاطر االحتفاظ بھا على أساس التغيرات في 
  .األسعار السائدة بالسوق

  
تتم و ،ض البيع مباشرةً تشتمل االستثمارات األخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبھا لغر

  .االستثمارات فقط في حالة وجود أمر بيع مؤكد، وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية
  
 االسھم أسعارمخاطر  
  

المقتناة االنخفاض في القيمة العادلة لألسھم في محفظة االستثمارات  إلى مخاطراألسھم  أسعار تشير مخاطر
المعقولة في مستويات مؤشرات األسھم وقيمة األسھم  المحتلمةات غير المتاجرة للمصرف نتيجة للتغيرألغراض 
   .الفردية

  
المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية الخاصة بالمصرف  في أدواتات االستثمارعلى تأثير الفيما يلي 

، كما في في األسعار، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ةالمعقول ةالمحتملنتيجة للتغرات الدخل الشامل اآلخر 
  :ديسمبر 31

  
    2019    2018  

 المحلية مؤشرات السوق
  التغير في سعر
  األسھم ٪

التأثير بماليين 
  الرياالت السعودية

  التغير في سعر
  األسھم ٪

التأثير بماليين 
  الرياالت السعودية

  + /- 107,910  10 -+/  + /- 164,824  10 -+/   محليةأسھم 
  

  المخاطر التشغيليةد )    
أخطاء من أحد اإلجراءات الداخلية أو الموظفين الناتجة عن عدم كفاية أو المخاطر التشغيلية ھي مخاطر الخسائر 

  .أنظمة الحاسب أو قد تحدث من أحداث خارجية أو
  

متكامل لتحديد وقياس ورصد المخاطر إتباع نھج وتتطلب معظم أنشطة المصرف ل مالزمةأن المخاطر التشغيلية 
  .التشغيلية

  
تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر واالئتمان والتي تسھل إدارة المخاطر 

تسھل وحدة إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خالل وضع السياسات و ،التشغيلية في المصرف
مة واألدوات والمنھجيات، واإلشراف على تنفيذھا واستخدامھا داخل وحدات العمل وتوفير المراقبة وتطوير األنظ

  .المستمرة والتوجيه في مختلف أنحاء المصرف
  

المخاطر التشغيلية بالمصرف ھي التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر بإدارة إن اإلجراءات األساسية الثالثة الخاصة 
للخسائر التشغيلية، والتنفيذ النھائي لمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تم تصميمھا لتعمل بطريقة وقاعدة البيانات 

 ً   .تعزز بعضھا بعضا
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  القوائم المالية الموحدة (تتمة)إيضاحات حول 

 2018و2019ديسمبر 31للسنتين المنتھيتين في 
 

78

  التركيز الجغرافي (تتمة)  - 28
  ديسمبر:  31كما في التمويل قيمة غير العاملة ومخصص االنخفاض في  فيما يلي التوزيع الجغرافي لتركزات التمويل)أ

  (بآالف الرياالت السعودية)  2019

  
المملكة العربية 

  السعودية

  دول مجلس 
التعاون الخليجي 
  اإلجمالي  جنوب شرق أسيا  والشرق األوسط

  لغير العام
1,642,6845,42038,9701,687,074  متاجرة شركات

538,82924,73618,412581,977  بالتقسيطبيع 
----  مرابحة

47,742--47,742  بطاقات إئتمان
 مخصص انخفاض قيمة التمويل

(1,305,855)(19,427)(1,088)(1,285,340)  متاجرة شركات
(530,391)(497)(7,734)(522,160)  بيع بالتقسيط

(155,545)(10,751)-(144,794)  مرابحة
(9,370)(287)-(9,083)  بطاقات إئتمان

  
  (بآالف الرياالت السعودية)  2018

  
المملكة العربية 

  السعودية

  دول مجلس 
التعاون الخليجي 
  اإلجمالي  جنوب شرق أسيا  والشرق األوسط

  غير العامل
991,7515,95926,6101,024,320  متاجرة شركات
559,63014,94216,969591,541  بيع بالتقسيط

536,865108,62117,084662,570  مرابحة
711,881 -11,874  بطاقات إئتمان

 مخصص انخفاض قيمة التمويل
(842,373)(2,958)(2,066)(837,349)  متاجرة شركات
(467,429)(4,244)(10,185)(453,000)  بيع بالتقسيط

(629,880)(17,084)(108,500)(504,296)  مرابحة
(2,970)--(2,970)  بطاقات إئتمان

  

  .بخصوص التمويل العامل) ب1 -7انظر ايضاح (
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

  2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 
 

79

  
  

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  - 29
  تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة

  التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنھا: تستخدم المجموعة

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

  م أخرى يتم تحديداألسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقيي  : 2المستوى 

  .كافة مدخالتھا الھامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق

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

مية تمت بين ما أو سداد مطلوبات ما بموجب معاملة نظاالقيمة العادلة ھي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل 
  ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما: ،بتاريخ القياس متعاملين في السوق

  في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات، أو    -

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

  الدفترية و القيمة العادلة: القيم         
بما في ذلك مستويات ديسمبر،  31كما في يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

معلومات عن القيمة العادلة للموجودات ، وال يشتمل على )2يرجى الرجوع لاليضاح ( قيمة العادلةالھرمي للتسلسل ال
  .تقارب القيمة العادلة بصورة معقولةوالمطلوبات المالية والتي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة وذلك إذا كانت القيمة الدفترية 

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية   2019

  
  الموجودات المالية

 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة

  الصناديق االستثمارية – الدخل
1,230,711-1,230,711-1,230,711

مدرجة بالقيمة  في ادوات حقوق ملكية استثمارات
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,672,5971,648,243-24,3551,672,598

800,000800,000- - 800,000مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل صكوك
  

 موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
32,300,84232,300,842--32,058,182  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
مؤسسة النقد العربي  الحكومة و مرابحة لدى  -

  السعودي
24,991,978-

 -25,268,17725,268,177
18,357,58818,357,588- -17,973,379  صكوك  -
275,942,492275,942,492- -256,702,401  إجمالي التمويل  -

335,429,2481,648,2431,230,711352,693,454355,572,408  اإلجمالي

            المطلوبات المالية
           مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

2,219,6422,219,642--2,219,604  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
312,405,823312,405,823--312,405,823  ودائع العمالء

314,625,465314,625,465--314,625,427  اإلجمالي
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 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودية)

 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

  2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 
 

80

  (تتمة) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  - 29
 
  (بآالف الرياالت السعودية)  
  اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية   2018 
  

  الموجودات المالية
  العادلةموجودات مالية مقاسة بالقيمة 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
  الصناديق االستثمارية –الدخل 

1,141,584-1,141,584 -1,141,584

استثمارات في ادوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,103,4631,079,101 -24,3621,103,463

800,000800,000--800,000بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل صكوك مدرجة
 

  موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
32,495,11032,495,110--32,387,760  مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
22,675,61222,675,612--22,477,145  مرابحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  -
17,404,96817,404,968--17,395,957  صكوك -
242,364,635242,364,635--239,590,677  إجمالي التمويل  -

1,141,584315,764,687317,985,372 314,896,5861,079,101  اإلجمالي

            المطلوبات المالية
            مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

7,287,5577,287,557  -   - 7,289,624  مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
293,909,125293,909,125  -   - 293,909,125  ودائع العمالء

301,196,682301,196,682  -   - 301,198,749  اإلجمالي

  
العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  بالقيمةتشتمل االستثمارات المدرجة 

الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثاني على صناديق االستثمار التي تحدد قيمتھا العادلة على أساس آخر صافي 
  .قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة

  
القيمة إن  .مسجلة بالتكلفةثالث التي تقاس بالقيمة العادلة إستثمارات ضمن المستوى الالمدرجة ت المالية تمثل الموجودا

  .العادلة قيمتھاالدفترية لھذه االستثمارات تقارب 
  

ن بين بمعدل الديو التدفقات النقدية المتوقعة المخصومةتم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة 
تم تقييم االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة،  .2018و  2019ديسيمبر  31البنوك ذات الصلة (سايبور) كما في 

بمعدل  التدفقات النقدية الفعلية المخصومةوالمطلوبات إلى/ من البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة 
 2019ديسيمبر  31مؤسسة النقد العربي السعودي كما في  لدىدل المرابحة الديون بين البنوك ذات الصلة (سايبور)/ مع

  .2018و 
  

بالنسبة للفرق بين و ،قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليھا من نموذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية
إليھا عادة باسم "ربح وخسارة اليوم األول"، فإما سعر المعاملة والقيمة التي تم الحصول عليھا وفقا لنماذج التقييم ويشار 

يتم إطفاؤه على مدى عمر الصفقة أو تأجيله حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتھا في 
الموحدة لدخل يتم إثبات التغييرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة او ،السوق، أو تتحقق من خالل االستبعاد

  .أرباح أو خسائر اليوم األول المؤجلة عكس قيدبدون 
  

الثاني من التسلسل  المستوىموجودات / مطلوبات مالية بين المستوى األول و / أو أية خالل السنة الحالية، لم يتم تحويل 
  .الھرمي للقيمة العادلة
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  2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 
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  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة  - 30

  
تخضع المعامالت مع أطراف ذوي عالقة و ،دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عالقةيتعامل المصرف خالل 

فيما يلي و ،للضوابط المنصوص عليھا في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
  ديسمبر: 31طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في وللسنة المنتھية في 

  الرياالت السعودية)(بآالف   
  2019    2018  

       األطراف ذوي العالقة
       أعضاء مجلس اإلدارة

 76,404 67,680  شركات متاجرة
 46,258 20 التزامات محتملة *

 219,330 320,085  حسابات جارية
    

   شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة
 8,040,701 7,244,210  متاجرة

 952,343 877,158  التزامات محتملة *
    

    شركة زميلة
 252,706 142,152  مساھمات مدينة  
 144,640 194,312 مبالغ مستحقة الدفع لقاء مطالبات  
 274,705 332,713  رصدة البنوكأ  

  
  بنود خارج قائمة المركز المالي* 

مع األطراف ذوي العالقة والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة  فيما يلي اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت
  ديسمبر: 31للسنتين المنتھيتين في 

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

 139,496   135,422  دخل من التمويل والموجودات المالية األخرى
 68,272   79,316  أتعاب مضاربة

 4,142   4,297  طيران )رواتب و مزايا موظفين ( تذاكر 
 2,238   5,521 إيجارات ومصاريف مباني

 1,059,392   861,880  وثائق تأمين مكتتبة –اشتراكات 
 900,207   662,212  المطالبات المتكبدة ومبلغ عنھا خالل السنة

 905,840   615,901 المطالبات المدفوعة
 5,945   6,140  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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  2018و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتھيتين في 
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  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)  - 30
  

 31إن مبالغ التعويضات المسجلة لصالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للسنتين المنتھيتين في 
  ديسمبر ھي كما يلي:

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019    2018  

  85,579  99,533  مزايا قصيرة األجل
  11,536  10,669  للموظفين مكافأة نھاية الخدمةمخصص 

  

يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لھم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المصرف 
  .سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر

  
  أموال المضاربة  - 31

  

  ديسمبر مما يلي: 31تتكون أموال المضاربة كما في 
  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019   2018  

  21,070,580    23,255,708  مضاربات واستثمارات العمالء
        

  21,070,580    23,255,708  اإلجمالي
  

خارج قائمة  بنودوتعتبر  ،تمثل المضاربة واالستثمارات محافظ استثمارية لعمالء تدار بواسطة شركة الراجحي المالية
وتماشيا مع السياسات المحاسبية للمجموعة، ال يتم إدراج ھذه األرصدة في القوائم المالية الموحدة ألنھا  ،المركز المالي

  .على سبيل األمانةمحتفظ بھا من قبل المجموعة 
  

  العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة  - 32
  

للسنتين المنتھيتين  )13المطلوبات األخـرى (انظر إيضاح فيما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية المدرج رصيده ضمن 
  :ديسمبر 31في 

  

  (بآالف الرياالت السعودية)  
  2019   2018  

  16,854    56,350  الرصيد كما في بداية السنة
  40,520    52,691  إضافات خالل السنة

  )1,024(    )98,047( مدفوع خالل السنةال
        

  56,350    10,994  الرصيد في نھاية السنة
  

  خدمات إدارة االستثمار  - 33
  

 ،قامت المجموعة بإنشاء عدة صناديق مضاربة في مجاالت استثمارية مختلفةو ،تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئھا
كما تقوم  ،لدى المصرف بإدارة تلك الصناديق كما يتم استثمار جزء من أموالھا بالمشاركة مع المجموعة تقوم إدارة االستثمارو

المجموعة بتقديم خدمات إدارة االستثمار لعمالئھا من خالل شركتھا التابعة والتي تتضمن إدارة صناديق بإجمالي موجودات 
ال يوجد للمجموعة سيطرة على الصناديق  .لایر سعودي)مليون  41,294: 2018مليون لایر سعودي ( 42,084 قدرھا

ً ليتم اعتبارھا  ال يتم إدراج القوائم المالية لصناديق االستثمار ضمن و ،شركة زميلةاالستثمارية وال تمارس عليھا تأثيراً ھاما
االستثمارات، ويتم تدرج حصة استثمارات المجموعة في ھذه الصناديق ضمن و ،قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة

وقد بلغ رصيد المبالغ المستثمرة من قبل المجموعة في تلك  ،االفصاح عنھا ضمن المعامـالت مع األطراف ذوي العالقة
.مليون لایر سعودي) 1,142: 2018( 2019ديسمبر  31مليون لایر سعودي كما في  981الصناديق االستثمارية 
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  كفاية رأس المال  - 34
  

المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي تتمثل أھداف 
  .السعودي؛ والحفاظ على مقدرة المصرف على االستمرار كمنشأة عاملة؛ واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية

  
تتطلب التعليمات و ،بل إدارة المجموعةتتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من ق

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة 
  .٪8إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر تعادل أو تزيد عن 

  
تقيس و ،قبل مؤسسة النقد العربي السعودي باستخدام المعدالت المحددة منيقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله 

ھذه المعدالت مدى كفاية رأس المال بمقارنة رأس المال المؤھل للمصرف مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعھدات 
  .2018و 2019ديسمبر  31وااللتزامات المحتملة وذلك إلظھار مخاطرھا النسبية كما في 

  
  آالف الرياالت السعودية)(ب  
  2019    2018  
        

 222,309,112 234,299,968  مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر
 28,094,351 30,784,119  مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر
 4,102,847 7,236,637 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

 254,506,310 272,320,724 للموجودات المرجحة المخاطر-األولىاجمالي الركيزة 

 48,305,866 51,191,657  )1رأس المال األساسي (الشريحة 
 2,778,864 2,928,750  )2رأس المال المساند (الشريحة 

 51,084,730 54,120,407 إجمالي رأس المال األساسي والمساند

       (٪)نسبة كفاية رأس المال 
 %18.98 %18.80  )1نسبة رأس المال األساسي (الشريحة 

 %20.07 %19.87  )2+ الشريحة  1نسبة رأس المال األساسي والمساند (الشريحة 
  

  وغير السارية المفعول بعدالمعايير الصادرة   - 35

تم أدناه اإلفصاح عن المعايير والتعديالت الجديدة والتفسيرات الصادرة وغير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار 
ً بدراسة أثر ھذه المعايير على القوائم المالية المستقبلية تو ،للمجموعةالقوائم المالية  تطبيق  وتعتزمقوم المجموعة حاليا

  المعايير الجديدة والمعدلة، إذ ينطبق ذلك، عند سريانھا:

 عقود التأمين – 17المعيار الدولي للتقرير المالي. 

 تعريف "األعمال" – 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي. 

 تعريف "نسبي" - 8، ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي.  
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  (تتمة) المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد  - 35

 عقود التأمين – 17المعيار الدولي للتقرير المالي 
) "عقود التأمين"، معيار 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي (2017مايو شھر في 

سيحل ھذا المعيار عند سريانه محل  ،لقياس والعرض واالفصاحمحاسبة جديد شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات وا
يسري المعيار الدولي للتقرير المالي و ،2005عقود التأمين، الذي صدر في عام  - ) 4المعيار الدولي للتقرير المالي (

التأمين) بصرف النظر ) على كافة أنواع عقود التأمين (أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة 17(
   .عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيھا االشتراك بصورة اختيارية

) في تقديم 17يتمثل الھدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي ( .سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق
وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليھا في  ،على نحو أكثر نفًعا وتوافقًا لشركات التأميننموذج محاسبي لعقود التأمين 
)، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار 4المعيار الدولي للتقرير المالي (

يتمثل جوھر  .غطي كافة الجوانب المحاسبية ذات العالقة) نموذًجا شامالً لعقود التأمين، ي17الدولي للتقرير المالي (
  ) في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:17المعيار الدولي للتقرير المالي (

(طريقة األتعاب المتغيرة) التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر. 

للعقود قصيرة المدة الطريقة المبسطة (طريقة توزيع األقساط) بصورة أساسية.  

ويسمح بالتطبيق  ،، ويتعين تقديم أرقام المقارنة2022يناير  1ھذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  يسري
) في أو قبل تاريخ 15) والمعيار الدولي للتقرير المالي (9المبكر له إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (

يؤثر بشكل جوھري على القوائم أن ھذا المعيار ال  ومن المتوقع ،)17بيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي للتقرير المالي (تط
  .للمجموعة المالية الموحدة

  تعريف األعمال – 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
ديالت على تعريف "األعمال" المذكور في المعيار ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تع2018خالل شھر أكتوبر 

فيما إذا كانت األنشطة في تحديدھا عمليات تجميع األعمال وذلك لمساعدة المنشآت  – 3الدولي للتقرير المالي 
  .والموجودات المستحوذ عليھا تشكل أعماالً أم ال

فيما إذا كان المتعاملين في السوق قادرين على توضح التعديالت الحد األدنى من متطلبات األعمال، وتستبعد التقويم 
استبدال أية عناصر مفقودة وإضافة توجيھات لمساعدة المنشآت على التأكد فيما إذا كانت العملية المستحوذ عليھا أساسية، 

ضيحية وقد تم تقديم أمثلة تو ،وتقليص تعريف األعمال والمخرجات، واستحداث اختبار تركز القيمة العادلة االختياري
  .جديدة مع ھذه التعديالت

وحيث أن التعديالت تطبق مستقبالً على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ التطبيق األولي، فإن 
  .تأثر بھذه التعديالت في تاريخ التحولتالمجموعة لن 

  "مھم نسبياً ف ": تعري8، ومعيار المحاسبة الدولي 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
عرض  – 1، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2018خالل شھر أكتوبر 

المحاسبية واألخطاء، ليتوافق  التقديراتالسياسات المحاسبية والتغيرات في  – 8القوائم المالية، ومعيار المحاسبة الدولي 
ً مع تعريف " الجديد على أن "المعلومات  التعريفالمعايير ولتوضيح بعض نواحي التعريف ينص  " في كافةمھم نسبيا

سيؤثر على قرارات المستخدمين األساسيين التي سيتخذونھا  أو حجبھاذات أھمية نسبية إذا كان حذفھا أو سوء عرضھا 
  .م الماليةعلى أساس القوائم المالية للغرض العام والتي ستقدم معلومات المنشأة المعدة للقوائ

ً ال يتوقع بأن يكون للتعديالت على تعريق " ." أي أثر ھام على القوائم المالية للمجموعةمھم نسبيا
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  األحداث الالحقة  - 36
مليون لایر سعودي  3,750إلى المساھمين قدرھا  السنةتوزيع أرباح نھاية  2020 فبراير 2اقترح مجلس اإلدارة في   

  .لایر سعودي للسھم 1.5وذلك بواقع 
  

  تعديل وإعادة تصنيف أرقام السنة الماضية  - 37
  أ )  الزكاة  
يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة وال و ،تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الھيئة العامة للزكاة والدخل  

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

) األثر التالي على بنود قائمة الدخل الموحدة وقائمة 2إن للتغير في المعالجة المحاسبية للزكاة (المبينة في اإليضاح   
  .المركز المالي الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساھمين الموحدة

  :2018ر ديسمب 31كما في السنة المنتھية في   

القائمة المالية 
 الحساب  المتأثرة

كما ورد سابقاً في 
ديسمبر  31

(متضمنه أثر 2018
اصدار اسم المنحة) 

بأالف الرياالت 
 السعودية

  أثر التعديل
بأالف الرياالت 

  السعودية

 31المعدل كما في 
  2018ديسمبر 

بأالف الرياالت 
         السعودية

قائمة التغيرات في 
حقوق المساھمين 

  الموحدة
مخصص الزكاة 
  -         )6,367,949(  6,367,949  (األرباح المبقاة)

  6,367,949  6,367,949  -        زكاة  قائمة الدخل الموحدة

  1.57  )2.55(  4.12  ربحية السھم  قائمة الدخل الموحدة

يناير  1للمجموعة إجمالي حقوق المساھمين كما في  لم يكن للتغير في السياسة المحاسبية أثر على رصيد األرباح المبقاة
2018.  

، توصل المصرف إلى اتفاقية تسوية مع الھيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية االلتزامات 2018كحدث رئيسي خالل عام 
ة من تتطلب اتفاقية التسوي .2017ديسمبر  31عن جميع السنوات حتى  لایر سعودي  5,405,270,925الزكوية البالغة 

% من االلتزامات الزكوية المتفق عليھا في السنة األولى والباقي يتم سدادھا بالتساوي على مدى 20المصرف سداد نسبة 
وفقاً لذلك، تم إعادة تصنيف االلتزامات الزكوية أعاله من االحتياطيات األخرى إلى المطلوبات األخرى،  .خمس سنوات

  .وحملت على قائمة الدخل الموحدة

  رسملة الممتلكات والمعداتب )  
قام المصرف بإجراء تحليل لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي 

مليون لایر سعودي بأنه لم يتم رسملتھا  1,902ونتيجة لذلك، حددت اإلدارة بعض الموجودات البالغ قدرھا  .الموحدة
  .أدى إظھار مصروف االستھالك بأقل من قيمته في السنوات السابقةبصورة منتظمة مما 

لقد نتج عن تصحيح الخطأ أعاله األثر التالي على بنود قائمة الدخل الموحدة، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة 
  التغيرات في حقوق المساھمين الموحدة طبقاً لما ھو مفصل أدناه:
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  أرقام السنة الماضية (تتمة)تعديل وإعادة تصنيف   - 37
  :2018يناير  1كما في 

القائمة المالية 
 الحساب  المتأثرة

كما ورد سابقاً في 
  2018ديسمبر  31

بأالف الرياالت 
 السعودية

  أثر التعديل
بأالف الرياالت 

  السعودية

 31المعدل كما في 
  2018ديسمبر 

بأالف الرياالت 
         السعودية

قائمة المركز المالي 
  ممتلكات ومعدات  الموحدة

  

7,858,127  )87,187(  7,770,940  

قائمة التغيرات في 
حقوق المساھمين 

  )87,187(  13,906,736  أرباح مبقاة  الموحدة

  

13,819,549  

  

  :2018ديسمبر  31المنتھية  السنةكما في 

القائمة المالية 
  الحساب  المتأثرة

كما ورد سابقاً في 
ديسمبر  31

(متضمنه أثر 2018
اصدار اسم المنحة) 

بأالف الرياالت 
  السعودية

  أثر التعديل
بأالف الرياالت 

  السعودية

 31المعدل كما في 
  2018ديسمبر 

بأالف الرياالت 
         السعودية

قائمة المركز المالي 
  ممتلكات ومعدات  الموحدة

  

  

8,897,587  )248,152(  8,649,435  

قائمة التغيرات في 
حقوق المساھمين 

  12,499,171  )248,152(  12,747,323  أرباح مبقاة  الموحدة

  603,136  160,965  442,171 إستھالك  قائمة الدخل الموحدة

  4.06  )0.06(  4.12  ربحية السھم  قائمة الدخل الموحدة

  
  ج )  إعادة تصنيف أتعاب التمويل

ً ضمن أتعاب  ايتم إدراجھتم إدراج أتعاب التمويل المطفأة ضمن إجمالي دخل التمويل واالستثمارات، حيث كان  سابقا
 .تم إجراء ھذا التغيير إلظھار أتعاب التمويل المطفأة كتسوية لمعدل العائد إلى إجمالي دخل التمويل .الخدمات المصرفية

ً في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتھية في  بناًءا  2018ديسمبر  31على ذلك، تم إعادة تصنيف المبالغ الواردة سابقا
الي دخل التمويل واالستثمارات المصرح منتج عن ھذا التغيير زيادة في إج .لتتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية

 ً ً  دخلنخفاض في المقابل في وامليون لایر سعودي  1,234بمبلغ عنه سابقا باإلضافة  .الخدمات المصرفية الواردة سابقا
مليون لایر سعودي إلى مطلوبات من البنوك والمؤسسات  1,580إلى ذلك، تم إعادة تصنيف تمويل لمؤسسة مالية وقدره 

   .2018ديسمبر  31 المالية األخرى كما في
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  تمة)تعديل وإعادة تصنيف أرقام السنة الماضية (ت  - 37
  د )  تعديل آخر

ً ودخل المقبوضة قام المصرف بمراجعة توقيت إثبات األتعاب   .المتعلقة بمنتجات بطاقات االئتمان لألفراد التمويلمقدما
كي يظھر  التمويلمقدماً ودخل  المقبوضة ونتيجة لذلك، تم تعديل تطبيق السياسة المحاسبية المتعلقة بتوقيت إثبات األتعاب

وبناًءا على اعتبارات األھمية النسبية، تم فقط إجراء تعديل قدره  ،التأجيل المنتظم إلثبات ھذا الدخلبصورة مالئمة 
، وتم إجراء تسوية مقابلة على 2018يناير  1مليون لایر سعودي على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة كما في  799.4

  .اإليرادات المؤجلة كما في ذلك التاريخ

  
  مجلس اإلدارةموافقة   - 38

  .)2020فبراير  17ھـ (الموافق 1441 جمادى اآلخرة 23القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تم اعتماد
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