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 عام - 1

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

( 6( وفقــا لما ورد في الفقــرة )7591 يونيو 95هـ )الموافـق 7041ذو القعدة  3وتاريخ  95بالمرسوم الملكي رقم م/

 (.7591يونيو 93هـ )الموافق 7041شوال  96( وتاريخ 909من قـرار مجلس الـوزراء رقــم )
 

 هو كما يلي: مصرفوعنوان المركز الرئيسي لل 7474444456بموجب السجل التجاري رقم  المصرفعمل ي

 مصرف الراجحي
 شارع العليا العام

  00400الرياض  – 56 .ب .ص
 المملكة العربية السعودية

 

 األساسي ونظامه المصرفوفقا لعقد تأسيس  االستثماريةفي مزاولة األعمال المصرفية و المصرف تتمثل أغراض

بمزاولة العمليات المصرفية  المصرفقوم يوألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله و

بتأسيس بعض الشركات التابعة المصرف لحسابه أو لحساب الغير، داخل المملكة وخارجها. كما قام  االستثماريةو

 .(9)إيضاح  الملكية حصصمتلك جميع أو غالبية يو)يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة( 

 
 الشرعية الهيئة

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

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

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2

 أسس اإلعداد

بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة طبقا  لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة  المصرفقوم ي

عد ي. كما المرحلية( المتعلق بالقوائم المالية 30ومعيار المحاسبة الدولي رقم )عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

شى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية اقوائمه المالية المرحلية الموجزة الموحدة لتتم مصرفال

 السعودية.

 

ال تتضمن جميع االيضاحات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية  الموحدة الموجزة ن القوائم المالية المرحليةإ

 .9470ديسمبر  37جنب مع القوائم المالية السنوية للمصرف للسنة المنتهية في  إلى ا  جنبون تكويجب أن 

 

إن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب إستخدام بعض األحكام والتقديرات واإلفتراضات 

مبالغ الموجودات، المطلوبات، الدخل المحاسبية الهامة والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية، وعرض 

 والمصاريف. قد تختلف نتائج األعمال الفعلية عن هذه التقديرات.
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 ) تتمة ( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2

المرحلية الموجزة الموحدة فإن األحكام الهامة المتبعة من قبل اإلدارة في تطبيق  القوائم الماليةعند إعداد هذه 

ومصادر التقديرات في حاالت عدم التأكد ال تختلف مع تلك المطبقة على القوائم للمصرف السياسات المحاسبية 

 .9470ديسمبر  37المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

 القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي. يتم عرض

 

 التوحيدسس أ

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

للشركات التابعة،  الموحدة مماثلة مع السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموجزة

 .للمصرف الموحدة عندالحاجة، لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموجزة

 

 الشركات التابعة:

سيطرة على منشأة ما عندما للمجموعة . يكون المجموعةسيطر عليها تالشركات التابعة هي المنشآت التي  إن

مع المنشأة  االحق في عائدات متنوعة من خالل تعامله اتعّرض لتلك المنشأة أو يكون لديهللمجموعة يكون 

 على تلك المنشأة. االعائدات من خالل سيطرتهى التأثير على تلك لالقدرة ع اويكون لديه

 

تأخذ  فيها، المستثمر الشركات في مماثلة حقوق أو التصويت حقوق غالبية من أقل المجموعة لدى كونت عندما

 :يلي ما خالل منعلى المنشأة  السيطرة على القدرة تقييم في والظروف الحقائق جميع باالعتبار المجموعة
 

 .فيها المستثمر الشركات في اآلخرين التصويت حق حاملي مع التعاقدية الترتيبات -

 .أخرى تعاقدية ترتيبات عن الناشئة الحقوق -

ة والممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية مثل المحتمل التصويت وحقوق للمجموعة التصويت حقوق -

 حصص الملكية.

 

 هناك كان حال في ال، أم فيها المستثمر المنشأة على سيطري المصرف كان إذا ما تقييم بإعادة المجموعة قومت

 .السيطرة عناصر من أكثر أو واحد على تغيرات وجود إلى ظروف تشير أو حقائق

 

، ويتوقف توحيد المجموعة إلىالشركة التابعة من تاريخ انتقال السيطرة على  يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا  

. تدرج نتائج أعمال المجموعةالشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من 

اعتبارا  من تاريخ الشراء  رحليةالشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل الم

 أوحتى تاريخ البيع، حسب ما هو مالئم.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

شركات التابعة، وأي دخل ومصاريف غير محققة نشأت من المعامالت الداخلية مع األرصدة الداخلية مع ال

. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدةالشركات التابعة عند إعداد 

 نخفاض في القيمة.الالمحققة، وذلك فقط للدرجة حيث ال يوجد دليل على ا الطريقة كاألرباح غير

 

)يشار إليهم مجتمعين  المرحلية الموجزة الموحدة، القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة القوائم الماليةتشمل 

المرحلية الموجزة  القوائم المالية، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن يونيو 34كما في . بالمجموعة(

 الموحدة:
 

 نسبة الملكية ٪ اسم الشركة التابعة
 

 5302 5304  

 شركة الراجحي للتطوير 

 لسعوديةالمحدودة / ا  

مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة 111 033

من  لمصرفالتمويل العقاري ل لدعم برامج السعودية

العقارات تحت اسمها  سندات ملكيةب اإلحتفاظخالل نقل و

 الممتلكاتبعض  بيعإيرادات تحصيل نيابة عن البنك، و

خدمات االستشارات  قديملتي تباع من قبل البنك، وتا

تسجيل العقارات، الهندسية، وتقديم خدمة العقارية و

 ف على تقييم العقارات.اشراإلو

 شركة الراجحي 

 المحدودة / ماليزيا  

بموجب قانون الخدمات  اإلسالمي مرخص مصرف 111 033

 في ماليزيا. يعملو منشأ، 2113عام لالمالية اإلسالمية 

 شركة الراجحي 

 المالية / السعودية  

مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة 111 033

 قديم خدماتأو لت رئيسي و/ كوكيل عمللت السعودية

 اتاالستشاردارة و اإلالوساطة المالية، والتأمين و

 .والترتيبات و الحفظ

 البنك المركزي الكويتي. مسجل فيفرع  111 033 مصرف الراجحي / الكويت

 يعملفي المملكة االردنية الهاشمية  فرع اجنبي عامل 111 033 مصرف الراجحي / األردن

جميع االعمال المالية والمصرفية واالستثمارية  بتقديم

واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واالحجار الكريمة وفقا 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية وقانون البنوك النافذ.

 شركة وكالة تكافل 

 الراجحي / السعودية  

مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة 33 ,,

كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا  عمللت السعودية

 إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.

 شركة الراجحي للخدمات

 111 033 االدارية / السعودية   

مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة

 دعم المصرف في خدمات التوظيفل السعودية
 

 عنها.لإلفصاح يوجد حصص غير مسيطرة  التابعة مملوكة بالكامل من قبل المصرف، الن جميع الشركات أبما 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة ( -2

 السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في 

التعديالت على تطبيق عدا  ما .9470ديسمبر  37إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموجزة المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه، والتي ال 

وعلى الفترة الحالية أو السابقة والتي من غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على الفترات  الموحدة

 المستقبلية:
 

  2114يوليو  1المطبق على الفترات السنوية ابتداء  من  – 13المحاسبة الدولي رقم ر امعيالتعديالت على 

وما بعده، على برامج المزايا المحددة التي تتضمن مشاركات من الموظفين و/ أو أطراف أخرى. تتيح هذه 

التعديالت، عند الوفاء بشروط محددة، إمكانية عدم التقيد بالمتطلبات المقترحة في التعديالت الصادرة خالل 

والتي تتطلب ربط اسهامات الموظفين أو األطراف األخرى بالفترات المقدم فيها الخدمة  2111العام 

بموجب خطة لتوزيع االستفادة على الفترات أو على أساس القسط الثابت. وتتيح هذه التعديالت خيار 

 تخفيض تكلفة الخدمة خالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة وذلك عند الوفاء بشروط محددة.
 

 2113-2111و  2112-2111طويرات السننوية علنى المعنايير الدولينة الخاصنة بالتقنارير المالينة للندورة الت 

 وما بعده. ويرد ملخص التعديالت كما يلي: 2114يوليو  1المطبقة على الفترات السنوية ابتداء  من 
 

شنروط االسنتحقاق" منن والذي تم تعديله ليوضح تعريف " 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

 "شروط األداء" و "شروط الخدمة". خالل الفصل بين تعريف
 

"القطاعات التشغيلية" والذي تنم تعديلنه ليتطلنب بوضنوح  -9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

 اإلفصاح عن األحكام التي اتخذتها اإلدارة لتطبيق معايير تجميع القطاعات.
 

والذي تم تعديله لتوضيح قياس األرصدة الدائنة والمدينة  73خاص بالتقارير المالية رقم المعيار الدولي ال -

قصيرة األجل التي ال تحمل معدل عائد على أساس المبالغ المفوترة بدون احتسناب الخصنم، فني حنال إذا 

لمحنافظ علنى كان أثر الخصم غير جوهري. كما تم تعديله لتوضيح إمكانية تطبيق االستثناءات المتعلقة با

والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقنم  35العقود المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

بغننض النظننر عننن منندى اسننتيفائها لشننروط التصنننيف كموجننودات أو مطلوبننات ماليننة بموجننب معيننار  5

 .39المحاسبة الدولي رقم 
 

 

 (ملخص السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة  -2

 السياسات المحاسبية

 -39"الممتلكنات والمصنانع والمعندات" ومعينار المحاسنبة الندولي رقنم  -76معيار المحاسبة الدولي رقم  -

"الموجننودات غيننر الملموسننة" واللننذان تننم تعننديلهما لتوضننيح متطلبننات نمننوذج "إعننادة تقيننيم" مننن خننالل 

يستوجب في جميع األحوال التناسنب منع قيمنة  اإلقرار بأن إعادة التقييم لمجمعات االستهالك )اإلطفاء( ال

 التغير في إجمالي القيمة الدفترية لألصل.
 
"اإلفصنناح عننن األطننراف ذوي العالقننة"، تننم توسننيع نطنناق تعريننف  -90معيننار المحاسننبة النندولي رقننم  -

الينة األطراف ذوي العالقة لتشمل المنشأة اإلدارية التي تقدم خدمات موظفين رئيسية لمصدر التقنارير الم

 بشكل مباشر أو غير مباشر.
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"العقنارات االسنتثمارية". توضنح هنذه التعنديالت وجنوب قينام مصندر  -04معيار المحاسنبة الندولي رقنم  -

التقارير بقياس مدى كون العقار الذي تم شراءه يندرج تحت العقارات االستثمارية حسب متطلبات معينار 

منفصل حسب متطلبات المعيار الدولي الخناص بالتقنارير  ، وتتطلب القيام بتقييم04المحاسبة الدولي رقم 

 بغرض التأكد من مدى عالقة تملك هذا العقار بمعامالت اندماج األعمال. 3المالية رقم 

 

 إدارة المخاطر المالية -

أهداف المخاطر المالية للبنك وسياسات اإلدارة تتفق مع تلك المفصح عنها في البياننات المالينة السننوية  

 .9470ديسمبر  37للسنة المنتهية في 

 
 صافي - االستثمارات - 3

 مما يلي:صافي  – االستثماراتتكون ت

 السعودية الرياالتبآالف  

 2114يونيو  31  2114ديسمبر  31  5302يونيو  03 

 ( مراجعة غير)   ( مراجعة)   ( مراجعة غير)  

20.360 235661  69.242 (1-3) في شركة زميلة استثمار

    بالتكلفة المطفأة ةمسجل استثمارات

 3358365156  3358665236  56.331.849 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى مرابحات

 156455377  155175333  1.540.239 صافي - صكوك

 41.481.533  4153745235  57.872.088 ستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأةالمجموع ا
      

 من خالل العادلة قيمتها مدرجةاستثمارات 

      قائمة الدخل  
      

 881.441  7865257  852.191 شركات أسهم

 1235325  1245331  1.521.092 مشتركة صناديق

 العادلة قيمتها المدرجة اإلستثمارات مجموع

 1.011.366  3115588  2.373.283 من خالل قائمة الدخل  
     

 2415628  2415141  241.825  مشتركة صناديق - للبيع متاحة استثمارات

 4257545887  4255435623  60.556.438 اإلستثمارات مجموع

٪( من أسهم 9929: 9470يونيو  34)٪( 9929: 9470ديسمبر  37٪ )9929يمتلك المصرف نسبة   3-7

، استثمر 9479يونيو  34شركة تكافل الراجحي، شركة مساهمة سعودية. خالل الستة أشهر المنتهية في 

 مليون لاير سعودي والتي تمثل حصته في زيادة رأس مال الشركة. 09المصرف مبلغ 
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 صافي - التمويل - 4

 مما يلي: صافي - التمويليتكون 

 الرياالت السعوديةبآالف   

 2114يونيو  31  2114ديسمبر  31  5302يونيو  03  

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة (  

    مسجل بالتكلفة المطفأة تمويل

 39.315.339  3357215437  4524262023  متاجرة شركات

 148.846.000  15358835333  021202,2012  بيع بالتقسيط

 14.482.994  1454335268  0,,0020032  مرابحات

 217.177  4415733  5622240  فيزا -بطاقات ائتمانية 

 202.861.510  21854785557  213.234.062  التمويل العامل
 

 

     

 3.217.542  256555723  2.681.990  التمويل غير العامل

 206.079.052  21151345286  215.916.052  إجمالي التمويل
 

 

     

 (551535363)  (551345326)  (225,22522)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 21153255683  21553335361  50322532161  صافي التمويل

 ودائع العمالء - 5

 مما يلي:ودائع العمالء كون تت

 الرياالت السعوديةبآالف   

 2114يونيو  31  2114ديسمبر  31  5302يونيو  03  

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة (  

 22158435378  22857315114  52025042110 ودائع تحت الطلب

 2157165388  2255135661  622652262  استثمارات ألجل

 358555288  457725372  422662552  حسابات عمالء أخرى

 24554165254  25651775147  52222322264  االجمالي
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 محتملةاللتزامات الاأموال المضاربة و - 6

 لتزامات المحتملة مما يلي:التتكون أموال المضاربة وا

 الرياالت السعوديةبآالف   

 2114يونيو  31  2114ديسمبر  31  5302يونيو  03  
 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة (  

      أموال المضاربة

 1357115186  1253455448  0121002236  استثمارات عمالءمضاربات و

 25138  25138  52304  معادن -حسابات جارية 

 1357135224  1253475486  0121002245  أموال المضاربة مجموع
  

     

       التزامات محتملة

 455145613  453735384  20,2,,420  االعتمادات المستندية والقبوالت

 553165427  753865363  121262310  الضمان خطابات

 555615114  751845328  4.198.183  ئتمان االلمنح  ة للنقضالتزامات غير قابل

 1553725151  1858515275  16.165.450  محتملةال االلتزامات مجموع
  

     

أموال المضاربة وإلتزامات  جماليإ

 محتملة

 

33.899.092  3157385761  2356755274 

لنتنائج إن المصرف طرف في قضايا في سنياق األعمنال اإلعتيادينة والتني تنم الندفاع عنهنا. بينمنا ال يمكنن تحديند ا

وجه اليقنين، ال تتوقنع إدارة المصنرف أن يكنون لهنا تنأثير سنلبي جنوهري علنى القنوائم  ىالنهائية لتلك القضايا عل

 ماهو منصوص بالفعل في القوائم المالية.المالية المرحلية الموحدة للمصرف باستثناء 

 االحتياطات األخرى - 7

تتضمن الزكاة المحتسبة من قبل المصرف والمقّيدة ضمن االحتياطيات األخرى إلى حين أن يتم تحديد مبلغ 

من االحتياطيات األخرى إلى المطلوبات األخرى. وعندها يتم تحويل مبلغ الزكاة المستحقة الزكاة المستحقة 

لموظفين محددين مؤهلين. تمثل  هيمنح المصرف أسهمباإلضافة إلى ذلك، تتضمن خيارات أسهم الموظفين حيث 

البرنامج لهؤالء الموظفين. إن شرط منح منح أسعار ممارسة خيارات األسهم القيمة السوقية لهذه األسهم بتاريخ 

إكمال الموظف سنتين من التوظيف بالمصرف. تتوقف ممارسة الموظفين لحقوق خيارات هذه  هذه الخيارات هو

األسهم على الوفاء ببعض متطلبات الربحية والنمو بالمصرف. ليس لدى المصرف أي التزامات قانونية أو 

 متوقعة العادة شراء أو تسوية هذه الخيارات نقدا .
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 النقد وما في حكمه - 8

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

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 2114يونيو  31  2114ديسمبر  31  5302يونيو  03 
 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 858135285  853635153         ,032033213 نقد

العربي السعودي  أرصدة لدى مؤسسة النقد

 453335228  351415784         2312050  والبنوك المركزية )حسابات جارية(

 والمؤسسات المالية  مطلوبات من البنوك

 251265738  451285142  024122022 (8.1)األخرى )حسابات جارية ومرابحات(  

 1551635251  2252315385  0525652,61 اإلجمالي

 خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها. األخرى المرابحات المطلوبة من البنوكتستحق   8.1

 
 األعمال قطاعات - 9

 قطاعات مصرفية رئيسية وهي: أربعةمن مصرف تكون اليألغراض إدارية 

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية وحسابات   قطاع األفراد

واألتعاب من الخدمات البنكية  المدينة )المكشوفة(الجارية العمالء 

والحواالت.

والتسهيالت  وكبار العمالء يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات قطاع الشركات

.االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة(

ودي و المرابحات مع مؤسسة النقد العربي السنعخدمات الخزينة  يشمل قطاع الخزينة

 .وتسهيالت اإلتمان

وخدمات  المشتركةيشمل استثمارات االفراد والشركات في الصناديق والوساطة االستثمارخدمات قطاع 

 .االستثماريةالمتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ 
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 األعمال ) تتمة ( قطاعات - 9
 

دخل اجمالي ، و9470و  9479يونيو  34في كما  المجموعـةات ــودات ومطلوبــجمالي موجإب فيما يلي تحليـال  

 لكل قطاع من قطاعات األعمال: ذلك التاريخفي لفترة الستة أشهر المنتهية ومصروفات العمليات وصافي الدخل 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ) غير مراجعة ( 5302يونيو  03
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 

 االجمالي

 05193139051 095049313 291029231, 2595249443 164,885,310 اجمالي الموجودات

 5659,109353 ,223926 5659255 2091629401 50395449015 اجمالي المطلوبات

 290069004 049320 50,9510 64,9,03 493029326 اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

 )02392,2( )09441( )59202( )492,2,( )259301( ستثمارات ألجلمن االعمالء العائد 

 29,229,35 2059352 1269202 ,09002963 4924,9425 لعملياتا اجمالي دخل

 )6,9502,( - - )2029424( )4109125( مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل وأخرى

 )5549454( )69034( )031( )0090,6( )5349402( استهالك واطفاء

 )595609025( ),002953( )529,14( )0439,35( )593339521( العمليات األخرى مصاريف

 )5,,094,29( )0509200( )519560( )2219124( ) 592169444( لعملياتمصاريف ااجمالي 

 0942,9,03 0669205 1009002 42,9322 096109336 صافي دخل الفترة

 
 السعوديةالرياالت بآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ) غير مراجعة ( 5304يونيو  03
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 

 االجمالي

 5,220242253 2.964.947 77.003.773 61.337.898 02026412,35 اجمالي الموجودات

 524246,2020 4062,16 0200,2040 202,022242 ,2304206,,0 اجمالي المطلوبات

 5.116.378 61.446 219.634 855.897 3.979.401 اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

 (196.117) (02020) (2001,) (0362063) (77.449) ستثمارات ألجلمن االعمالء العائد 

 7.141.528 2402210 2042,64 0203522,4 4.862.279 لعملياتا اجمالي دخل

قيمة التمويل مخصص اإلنخفاض في 

 (025,52341) - - (0222023) (022261,) وأخرى

 (5302,50) (6.985) (1.083) (11.285) (184.570) استهالك واطفاء

 (1.990.806) (0432241) (,,5424) (0002551) (1.692.533) العمليات األخرى مصاريف

 (3.486.776) (147.532) (25.582) (500.872) (2.812.790) لعملياتمصاريف ااجمالي 

 022242125 394.139 609.402 601.722 2.049.489 صافي دخل الفترة
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 11

 

 ومستوياتها العادلة القيمة تحديد

 :  عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم
 

 .( اضافات أو تعديل بدونأي  ) ةدااأل لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار   :7 المستوى
 

 أخرى تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار  :9 المستوى

 .للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة تحديد يتم
 

 .للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحدد لم تقويم طرق  :3 المستوى

 

مطلوبات في الحاالت  لسداد المدفوع أو موجودات مقابل بيع استالمه سيتم الذي السعر العادلة القيمة تمثل

 افتراض تحقق أي من:القياس، ويتم قياس القيمة العادلة على  السوق في تاريخ االعتيادية بين المتعاملين في
 

 أو المطلوبات، وأللموجودات  متاح وجود سوق أساسي 

  المطلوبات. وأفي حال عدم وجود سوق اساسي،  ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات 

 

القوائم إن القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، ال تختلف جوهريا  عن القيمة المدرجة في 

فأة، ال تختلف جوهريا  إن القيم العادلة للتمويل المستحق من وإلى البنوك والمسجل بالتكلفة المط .المالية الموحدة

الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية ألن أسعار العموالت السائدة حاليا  في السوق ألدوات مالية عن القيمة 

 المتعاقد عليها وعلى المدى القصير األجل بالنسبة للتمويل من وإلى البنوك.مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار 
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 ) تتمة ( العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القيمة  - 11
 

 فيما يلي تحليال  بالموجودات بالقيمة العادلة:

 

 الرياالت السعوديةبآالف  ) غير مراجعة ( 5302يونيو  03

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة

 2.373.283 23.461 1.521.092 828.730 من خالل قائمة الدخل   

 241.825 - 241.825 - استثمارات متاحة للبيع

 828.730 1.762.917 23.461 2.615.108 

بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن تشتمل االستثمارات المدرجة 

المستوى الثاني على صناديق مشتركة، تحدد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه 

 .بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 

تشتمل االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة المصنفة ضمن المستوى الثالث على استثمارات في حقوق ملكية 

 مسجلة بالتكلفة لعدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه. 

 

 الرياالت السعوديةبآالف  )مراجعة ( 5304 ديسمبر  00

 اإلجمالي المستوى الثالث الثانيالمستوى  المستوى األول الموجودات المالية

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من 

 3115588 235432 1245331 7625765 خالل قائمة  الدخل 

 2415141 - 2415141 - استثمارات متاحة للبيع

 7625765 3655471 235432 151515728 
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 مع األطراف ذات العالقةمعامالت  - 11

خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة. وتخضع تلك المعامالت مع أطراف ذات  المصرف تعاملي

المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي  لضوابطعالقة ل

 السعودي.
 

 : يونيو 34في  تينالمنتهي تينوللفتر يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في فيما
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 5302يونيو  03 
ديسمبر  00 

5304  
 5304يونيو  03

 ( مراجعة غير)   ) مراجعة (  ( مراجعة غير)  العالقة ذات الجهة
     

     االدارة مجلس في أعضاء

 5.132.520  4.686.529  1.207.027  تمويل 

 377.677  421.889  188.031 * محتملة والتزامات تعهدات 

 415311  72.962 حسابات جارية  - 

 

 ٪2 من أكثر يملكون نوأخر نورئيسي ونمساهم

 المصرف مال رأس من  

22.590 

  

 215583  225386 ىأخر مطلوبات 

 مجلس في أعضاء بكفالة ومؤسسات شركات

  االدارة

  

  

 1.436.619  1.395.782  926.819   تمويل 

 6.610  4.667  - *محتملة والتزامات تعهدات 

      

      

 مشتركة صناديق      

 3715553  3655471  1.762.917 مشتركة صناديق في استثمارات

      

      

 * بنود خارج قائمة المركز المالي
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 فيما يلي تحليال  بااليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:
 

 
 أشهر الثالثة لفترة

  في المنتهية

 أشهر الثالثة لفترة

  في المنتهية

 أشهر الستة لفترة

  في المنتهية

 أشهر لستةا لفترة

 في المنتهية

 2114 يونيو 31  5302 يونيو 03  2114 يونيو 31  5302 يونيو 03 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 16.755 التمويلدخل 

 

 135532  33.438  355534 

 85446  52222  35626  02160 (سفر تذاكررواتب و مزايا الموظفين )

 716  706  353  353 مصروفات إيجارات ومباني 

 25251  2.600  15125  1.300 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 

 

 :دارة التنفيذيةبمزايا اإلتحليال   يما يليف
 

 
 أشهرلفترة الثالثة 

  المنتهية في

لفترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في

 الستة أشهرلفترة 

  المنتهية في

أشهر  لستةلفترة ا

 المنتهية في

 2114 يونيو 31  5302 يونيو 03  2114 يونيو 31  5302 يونيو 03 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 155317  12.144  55137  6.589 مزايا قصرة األجل

 651  479  334  175 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 

 يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة

 .سواء  بشكل مباشر أو غير مباشر المصرف

 

 رأس المال - 12

 74مليون سهم وذلك بواقع  72699والمدفوع بالكامل للمصرف من يتكون رأس المال المصرح والمصدر 

 74سهم كأسهم منحة وذلك بواقع  79924442444إصدار المصرف اقترح مجلس إدارة  .ريـال للسهم الواحد

ريـال سعودي للسهم الواحد، وتمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 

 (.9470إبريل  70هـ )الموافق 7039جمادى اآلخرة  70للمصرف المنعقد بتاريخ 

 السهم يةربح - 13

على أساس صافي دخل الفترة م 9470م و 9479يونيو  34لسهم للفترتين المنتهيتين في ا يةتم احتساب ربح

 .المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة علىمقسوما 

 

 

 

 



 الراجحي المصرفية لالستثمارشركة 
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 ) تتمة ( ) غير مراجعة (المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 5302يونيو  03المنتهية في  الستة أشهرالثالثة اشهر و لفترة 
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 كفاية رأس المال - 14

تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد 

وفقا لمبدأ االستمرارية ، والحفاظ على والحفاظ على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل  العربي السعودي،

 وجود رأس  مال قوي.

من قبل إدارة  المصرف، وتتطلب  بشكل يومي يتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس المال النظامي

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

 ٪.9وهو األدنى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد  إلىلي رأس المال النظامي نسبة اجما

 

يقوم المصرف باستخدام األساليب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لقياس مدى كفاية رأس المال، 

المحتملة وذلك  االلتزاماتتعهدات ووذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع قائمة المركز المالي الموحدة، وال

 الظهار مخاطرها النسبية كما هو مبين بالجدول أدناه:
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 2114يونيو  31  2114ديسمبر  31  5302يونيو  03 
 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 13752355555  202.080.035  213,871,552 المخاطر المرجحة للموجودات االئتمان مخاطر

 2355755118  23.971.738  23,971,738 المخاطر المرجحة للموجودات العمليات مخاطر

 352635338  683.906  2925,9302 المخاطر المرجحة للموجودات السوق مخاطر

 22451735311  226.735.679  244,372,326 المرجحة المخاطر لموجوداتا اجمالي
      

 4156655367  41.896.194  44,097,307 األساسي المال رأس

 254655444  2.526.000  2,673,394 المساند المال رأس

 4351315811  44.422.194  46,770,701 والمساند األساسي المال رأس اجمالي
      

      نسبة معدل كفاية رأس المال

 %18515  ٪18.48  18.05% األساسي

 %13525  ٪19.59  19.14% والمسانداألساسي 

 

يضم المستوى االول رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطيات االخرى، واالرباح المحتجزة بأقل أسهم الخزينة، 
 أصول غير ملموسة، احتياطي تحويل العمالت االجنبية والخصومات المقرره االخرى.

 يضم المستوى الثاني سندات الدين الصادرة.

 وقد حسبت المبالغ والنسب أعاله على أساس بازل

 
 واألحداث الالحقة الموزعةاألرباح  - 15

هـ 7036 األولى ىجماد 74للمصرف في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  العاديةغير  العمومية الجمعية وافقت

( على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 9479 مارس 7)الموافق 

)خمسة وسبعون  4219مليون لاير سعودي وذلك بواقع 72979219بمبلغ صافي قدره  9470ديسمبر  37

 .مليون لاير سعودي 194، بعد حسم الزكاة على المساهمين بمبلغ هللة لكل سهم(

 



 الراجحي المصرفية لالستثمارشركة 
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 ) تتمة ( ) غير مراجعة (المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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هـ 7039جمادي األخرة  70للمصرف في اجتماعها الذي عقد بتاريخ   العاديةغير  العمومية الجمعية وافقت

م( على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية 9470أبريل  70)الموافق 

دي للسهم لاير سعو 7مليون لاير سعودي وذلك بواقع  72944م بمبلغ صافي قدره 9473ديسمبر  37في 

 مليون ريـال سعودي. 194بمبلغ الواحد ،  بعد حسم الزكاة على المساهمين 

 

م توزيع أرباح على المساهمين عن النصف 9479يوليو  6الموافق  االثنينأوصى مجلس إدارة المصرف  يوم 

لاير سعودي  نصفمليون لاير سعودي وذلك بواقع  97929األول من السنة المالية الحالية، بمبلغ صافي قدره 

للسهم الواحد بعد حسم الزكاة على المساهمين، وستكون أحقية أرباح النصف األول للمساهمين المقيدين في 

 م.9479يوليو   70الموافق  الثالثاءالمصرف حتى نهاية تداول يوم  سجالت مساهمي

  
 

 أرقام المقارنة - 16

 مع تصنيفات الفترة الحالية.شى اأعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتم

 

 تسوية فترة سابقة - 17

الف لاير سعودي بحيث يعكس تسوية فترة سابقة للشركات التابعة  92794تم تعديل رصيد االرباح المبقاة بمبلغ 

وذلك الختالف توقيت اعتماد القوائم المالية الموحدة بالمصرف عن توقيت اعتماد القوائم المالية للشركات 

 ابعه.الت

 

 (3احات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل )افص - 18

اإلضافية المتعلقة بهيكل رأس المال ، يتطلب من المصرف بعض اإلفصاحات 3بموجب الركيزة الثالثة لبازل 

كما  .(www.alrajhibank.com.sa) للمصرف وتلك اإلفصاحات ستكون متاحة على الموقع اإللكترونـي للمصرف

ال تخضع للمراجعة من قبل مراجعي اإلفصاحات هو مطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. إن تلك 

 الحسابات القانونيين للمصرف.

 

 أعتماد القوائم المالية - 19

 (9479يوليو  12 هـ ) الموافق7036رمضان  25تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة في 

 
 




