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 تقریر مراجع الحسابات المستقل







۳ 

 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة المركز المالي
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي)
 

 إیضاحات 
 دیسمبر  ۳۱ 

 دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹
 م۲۰۱۸

      الموجودات 
      

 ۱۷۸٬۷۳۸  ۱۳٤٬۲٤۷  ٤ ممتلكات ومعدات
 ۱٤٬٦٦۲٬۳٦۳  ۱۹٬۷۰٤٬٦۷۲  ٥ موجودات غیر ملموسة

 ۱٬۲۹۷٬٥۹۰٬٤٤٦  ۱٬۳۸۳٬۸٤۸٬٥٦۱  ٦ عقارات استثماریة
 ٤٤۸٬٦۹۲٬٤۷۸  ٤٦۷٬۹٦۲٬۸۰۱  ۷ استثمارات

 ۱٬۷٥۸٬۰۰۰  --  ۸ قرض موظف
 ۱٬۷٦۲٬۸۸۲٬۰۲٥  ۱٬۸۷۱٬٦٥۰٬۲۸۱   الموجودات غیر المتداولة

      
 ۷۱۳٬٥٤۱٬۱۸۹  ٤٦۲٬٦٥۷٬۳۹٤  ۷ استثمارات

 ۳۸۳٬۹۷۷٬۹٥۱  ۸۱۱٬۷٤۸٬٦۹۷  ۱۰ ذمم مدیني عقود مرابحة
 ۱۹٬۳٤۸٬۸۸۰  ۲٦٬۸۸۲٬۲٥٦  ۱۱ إیرادات مستحقة

 ۳۲٬۰۲٤٬۲٤٤  ٦۲٬٥۱۰٬۱۳٦  ۱۲ ومدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرىدفعات مقدمة 
 --  ۱٬۷٥۸٬۰۰۰  ۸ قرض موظف

 ٥۹٬۱۹٤٬۱۱٥  ۳۳٬۰۸٦٬۷۸۳  ۹ نقد وما في حكمھ
 ۱٬۲۰۸٬۰۸٦٬۳۷۹  ۱٬۳۹۸٬٦٤۳٬۲٦٦   الموجودات المتداولة

      
 ۲٬۹۷۰٬۹٦۸٬٤۰٤  ۳٬۲۷۰٬۲۹۳٬٥٤۷   إجمالي الموجودات

      
      الملكیة والمطلوباتحقوق 

      
      حقوق الملكیة

 ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۷ رأس المال 
 ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۸-۳ احتیاطي نظامي

 ۲٬۰۸۲٬۷۲٥٬۳۳۸  ۲٬۳۷۲٬٦۷۹٬۸۹۰   أرباح مبقاة
 ۲٬۸۳۲٬۷۲٥٬۳۳۸  ۳٬۱۲۲٬٦۷۹٬۸۹۰   إجمالي حقوق الملكیة

      
      المطلوبات

      
 ٤۰٬٥۷۸٬۸۷۰  ٤۰٬۳۸۲٬۳۱۰  ۱۳ منافع موظفین

 ٤۰٬٥۷۸٬۸۷۰  ٤۰٬۳۸۲٬۳۱۰   المطلوبات غیر المتداولة
      

 ۷۷٬۳۷۸٬٥۱۰  ۷۸٬۹٥۹٬٤۱٥  ۱٤ ذمم دائنة أخرى ومستحقات
 ۱۰٬٥٥٦٬۷۱٤  ۲۰٬۹٤۱٬۷۸٦  ۱٥ مخصص زكاة

 ۹٬۷۲۸٬۹۷۲  ۷٬۳۳۰٬۱٤٦  ۱٦ مخصصات 
 ۹۷٬٦٦٤٬۱۹٦  ۱۰۷٬۲۳۱٬۳٤۷   المطلوبات المتداولة

      
 ۱۳۸٬۲٤۳٬۰٦٦  ۱٤۷٬٦۱۳٬٦٥۷   إجمالي المطلوبات

      
 ۲٬۹۷۰٬۹٦۸٬٤۰٤  ۳٬۲۷۰٬۲۹۳٬٥٤۷   إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

  



٤ 

 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 إیضاحات 

للسنة المنتھیة في  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹

 ۳۱للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر 
 م۲۰۱۸

      ربح التشغیل
 ۲۸٤٬٦۳٤٬٤۹۷  ۱٤۳٬۷٤٦٬٤۳۹   الوساطة، صافيدخل من خدمات 

 ۱۱٤٬۰۹۰٬۳۰٦  ۱۳۱٬۷۱٦٬۰۹۱   دخل من خدمات إدارة األصول
 ۹۹٬۹٥٦٬۷٤۱  ۱۰٤٬٥٦۸٬۰٦٦  ٦ دخل إیجار من عقارات استثماریة

 ۱٬۲۷۳٬۸۰٦  ۳٦٬۲٦۲٬۰٦۷   مكاسب من استثمارات، صافي
 ۲٤٬٥۳۰٬٥٦٤  ۲٤٬۳۸۱٬٦۰۲   المرابحةدخل العموالت الخاصة من ذمم مدیني عقود 

 ۳٬٥۹۸٬۱۳۹  ٤٬٦٥٦٬٥٤٤   دخل العموالت الخاصة من ودائع قصیرة األجل
 ۳۳٬٤۹۲٬۱۲۱  ۳٥٬۰٦٤٬۷۲۸   دخل توزیعات أرباح

 ۳٬۳۷٥٬۲۹۸  ٦٬۳۸۰٬۲۱۳   إیرادات تشغیلیة أخرى
 )۸٬۲٥۰٬۰۰۰(  --   مصروفات عموالت خاصة

 ٥٥٦٬۷۰۱٬٤۷۲  ٤۸٦٬۷۷٥٬۷٥۰   إجمالي ربح التشغیل
      

      مصروفات تشغیلیة
 )۱۱٥٬۸٤۷٬٥۱۱(  )۱۱۷٬۸۱۷٬۹۸۸(   رواتب ومزایا متعلقة بالموظفین

 )۱۷٬۰۷۱٬۹٥۹(  )۱۷٬۷٥۲٬۳۸٦(  ٦،  ٤ استھالك 
 )٥٬۱۱۲٬۷۷٤(  )٤٬۷٦۱٬۰۷۱(  ٥ إطفاء 

 )٤٬۱٤٥٬۹۳٤(  )٥٬۲٤٤٬۳۹٤(   مصروفات إیجار
 )۲۰٬۷۸۲٬٥۱۷(  )۲۲٬۷۳٤٬٦۹۷(  ۱۸ عمومیة وإداریة أخرىمصروفات 

 )۱٬۱۳۲٬۱۱٦(  )۲٦۷٬۷۸۷(   مصروفات ترویج وتسویق
 )۳٬۳۱٤٬۱۰۷(  )۷٬۳۰۱٬۰۸۹(  ۱-۱۲،  ۱-۱۰ خسائر االنخفاض في قیمة االئتمان

 )۱٦۷٬٤۰٦٬۹۱۸(  )۱۷٥٬۸۷۹٬٤۱۲(   إجمالي المصروفات التشغیلیة
      

 ۳۸۹٬۲۹٤٬٥٥٤  ۳۱۰٬۸۹٦٬۳۳۸   ربح التشغیل
      

 )۱۰٬٥٥٦٬۷۱٤(  )۲۰٬۹٤۱٬۷۸٦(  ۱-۱٥ الزكاة 
      

 ۳۷۸٬۷۳۷٬۸٤۰  ۲۸۹٬۹٥٤٬٥٥۲   ربح السنة 
      

 --  --   الدخل الشامل اآلخر للسنة
      

 ۳۷۸٬۷۳۷٬۸٤۰  ۲۸۹٫۹٥٤٫٥٥۲   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 
 

 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲٦) إلى (۱المرفقة من (تعتبر اإلیضاحات 
  



٥ 

 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 اإلجمالي  أرباح مبقاة  احتیاطي نظامي  رأس المال 
        

 ۲٬۸۳۲٬۷۲٥٬۳۳۸  ۲٬۰۸۲٬۷۲٥٬۳۳۸  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید كما في 
        

        إجمالي الدخل الشامل
        

 ۲۸۹٬۹٥٤٬٥٥۲  ۲۸۹٬۹٥٤٬٥٥۲  --  -- ربح السنة
        

 --  --  --  -- الدخل الشامل اآلخر للسنة 
        

 ۲۸۹٬۹٥٤٬٥٥۲  ۲۸۹٬۹٥٤٬٥٥۲  --  -- الشامل للسنةإجمالي الدخل 
        

 ۳٬۱۲۲٬٦۷۹٬۸۹۰  ۲٬۳۷۲٬٦۷۹٬۸۹۰  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
        

 
 اإلجمالي  أرباح مبقاة  احتیاطي نظامي  رأس المال 
        

 ۲٬٤٥۳٬۹۸۷٬٤۹۸  ۱٬۷۰۳٬۹۸۷٬٤۹۸  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید كما في 
        

        إجمالي الدخل الشامل
        

 ۳۷۸٬۷۳۷٬۸٤۰  ۳۷۸٬۷۳۷٬۸٤۰  --  -- ربح السنة
        

 --  --  --  -- الدخل الشامل اآلخر للسنة 
        

 ۳۷۸٬۷۳۷٬۸٤۰  ۳۷۸٬۷۳۷٬۸٤۰  --  -- إجمالي الدخل الشامل للسنة
        

 ۲٬۸۳۲٬۷۲٥٬۳۳۸  ۲٬۰۸۲٬۷۲٥٬۳۳۸  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
  



٦ 

 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 إیضاحات 

للسنة المنتھیة في 
  دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹

للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر

 م۲۰۱۸ 
     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ربح التشغیل
 

۳۱۰٬۸۹٦٬۳۳۸ 
                      

۳۸۹٬۲۹٤٬٥٥٤  
     تعدیالت لـــ:

 ۱۷٬۰۷۱٬۹٥۹  ۱۷٬۷٥۲٬۳۸٦ ٦ - ٤ استھالك 
 ٥٬۱۱۲٬۷۷٤  ٤٬۷٦۱٬۰۷۱ ٥ إطفاء

 )۲٤٬٥۳۰٬٥٦٤(  )۲٤٬۳۸۱٬٦۰۲(  دخل العموالت الخاصة من ذمم مدیني عقود المرابحة
 )۳٬٥۹۸٬۱۳۹(  )٤٬٦٥٦٬٥٤٤(  دخل العموالت الخاصة من ودائع قصیرة األجل

  ۸٬۲٥۰٬۰۰۰  --  مصروفات عموالت خاصة
 )۱٬۲۷۳٬۸۰٦(  )۳٦٬۲٦۲٬۰٦۷(  مكاسب من استثمارات، صافي

     
     لتغیرات في:

 ٦٥٬٦٦۱٬۷۸۲  )٤۰۳٬۳۸۹٬۱٤۳(  ذمم مدیني عقود مرابحة
 )٥٬٤۹۸٬٤۱۳(  )۷٬٥۳۳٬۳۷٦(  إیرادات مستحقة

 ٤٬۷۱۰٬۷٥۰  --  قرض موظف
 ۸٤٬۹٥۹٬۷٤۷  )۳۰٬٤۸٥٬۸۹۳(  دفعات مقدمة ومدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى

 )۱٤٬۰۷۲٬۲٦۹(  ۱٬٥۸۰٬۹۰٥  ذمم دائنة أخرى ومستحقات
 ۲٬۳۳۷٬٥٦۷  )۱۹٦٬٥٦۰(  منافع موظفین

 )۱٬۰۰۰٬۰۰۰(  )۲٬۳۹۸٬۸۲٦(  مخصصات
 )۷٬۸۳٦٬٥٥۱(  )۱۰٬٥٥٦٬۷۱٤( ۱-۱٥ زكاة مدفوعة 

 ٥۱۹٬٥۸۹٬۳۹۱  )۱۸٤٬۸۷۰٬۰۲٥(  النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التشغیلیةصافي 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 )۸٤٬۸٤٤(  )٦۱٤٬٤۳٤( ٤ االستحواذ على ممتلكات ومعدات

 )٥٬۰۱۸٬۷۲۳(  )۹٬۸۰۳٬۳۸۰( ٥ االستحواذ على موجودات غیر ملموسة
 )٤٤٦٬٦٥۲(  )۱۰۳٬٤۷۸٬۹٦٥( ٦ االستحواذ على عقار استثماري

 ) ۱٬۰٥۹٬۹۸۹٬۰۹۹(  )۷٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰(  االستحواذ على استثمارات
 ۹۳٦٬۹۱۳٬٤۲٦      ۱٬۰۱۳٬٥۳۲٬۰۸۳  متحصالت من بیع استثمارات

 --  ۱۲۷٬۳۸۹  متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات
 )۱۲۸٬٦۲٥٬۸۹۲(  ۱٥۸٬۷٦۲٬٦۹۳  من/(المستخدم في) األنشطة االستثماریةصافي النقد الناتج 

     
     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 )٤۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  --  المسدد من قروض
 )۱۰٬۹٥۰٬۰۰۰(  --  نفقات تمویلیة مدفوعة

 )٤۱۰٬۹٥۰٬۰۰۰(  --  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
     

 )۱۹٬۹۸٦٬٥۰۱(  )۲٦٬۱۰۷٬۳۳۲(  النقص في النقد وما في حكمھ 
     

 ۷۹٬۱۸۰٬٦۱٦  ٥۹٬۱۹٤٬۱۱٥  نقد وما في حكمھ في بدایة السنة 
     

 ٥۹٬۱۹٤٬۱۱٥  ۳۳٬۰۸٦٬۷۸۳ ۹ نقد وما في حكمھ في نھایة السنة 
 

 یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.) جزءاً ال ۲٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۷ 

 معلومات عامة  ۱
 
شركة الراجحي المالیة ("الشركة")، ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة مسجلة في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب 

 م).۲۰۰۷دیسمبر  ۱۱ھـ (الموافق ۱٤۲۸ذي الحجة  ۱بتاریخ  ۱۰۱۰۲٤۱٦۸۱السجل التجاري رقم 
 

 تتمثل أھداف الشركة في تقدیم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالیة المبتكرة والمتوافقة مع الشریعة.
 

 إن العنوان المسجل للشركة ھو كما یلي:
 

 الراجحي المالیة، المركز الرئیسي
 حي المروج -الملك فھد طریق  ۸٤٦۷

 ۱وحدة رقم 
 ۲۷٤۳ - ۱۲۲٦۳الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 

 أسس اإلعداد ۲
 

 بیان االلتزام )أ
 

م وفقاً للمعاییر ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱تم إعداد القوائم المالیة المرفقة والتي تعرض العملیات التي أجرتھا الشركة للسنة المنتھیة في 
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة الدولیة للتقریر المالي 

 للمحاسبین القانونیین.
 

 أسس القیاس )ب
 

العادلة تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة 
ومنافع الموظفین التي یتم قیاسھا بالقیمة الحالیة باستخدام التقنیات االكتواریة. یتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي 

 الذي یعتبر عملة العرض والنشاط للشركة. تم تقریب جمیع المبالغ ألقرب لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك.
 

 المحاسبیة الھامةالتقدیرات واألحكام  )ج
 
تي إن إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي یتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات ال
تائج تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف الن

 الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. التعدیالت التي تترتب عنھا مراجعة التقدیرات المحاسبیة یتم 
 إظھار أثرھا في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلیة تتأثر بھذه التعدیالت.

 
 االئتمانیة المتوقعةقیاس مخصص الخسائر  -

 
إن قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ھو نطاق یتطلب استخدام نماذج معقدة 
وافتراضات مھمة حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني (على سبیل المثال إمكانیة تعثر العمالء والخسائر 

تجة). إن شرح المدخالت واالفتراضات وتقنیات التقدیر المستخدمة عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة من ذمم مدیني النا
 .۲-۳عقود المرابحة واإلیجارات المدینة موضح بمزید من التفصیل في اإلیضاح 
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۸ 

 أسس اإلعداد (یتبع) ۲
 

 تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة مثل:ھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیًضا عند 
 

 تحدید ضوابط الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة؛ )۱
 اختیار نماذج وافتراضات مالئمة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛ )۲
المنتجات/ األسواق والخسائر االئتمانیة المتوقعة تحدید العدد والوزن النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من  )۳

 المرتبطة بھا.
 تحدید مجموعات من الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. )٤

  
ضاح إن المعلومات التفصیلیة حول األحكام والتقدیرات المستخدمة من قبل الشركة فیما یتعلق بما ورد أعاله موضحة في اإلی

۳-۲. 
 

 یتأثر مخصص الخسارة المعترف بھ في الفترة بمجموعة من العوامل، كما ھو موضح أدناه:
 

بسبب األدوات المالیة التي تشھد زیادة (أو نقص) جوھري في مخاطر االئتمان  ۳و ۲والمرحلتین  ۱تحویالت بین المرحلة  )۱
ذلك ("االرتفاع" أو "االنخفاض") بین الخسائر االئتمانیة المتوقعة أو تصبح منخفضة القیمة االئتمانیة في الفترة، وما یتبع 

 شھراً وعلى مدى العمر. ۱۲على مدى 
مخصصات إضافیة ألدوات مالیة جدیدة معترف بھا خالل الفترة، وكذلك إصدارات خاصة بأدوات مالیة تم التوقف عن  )۲

 إثباتھا في الفترة.
عة بسبب التغیرات في احتمالیة التعثر في السداد، والتعرضات عند التعثر في تأثیر على قیاس الخسائر االئتمانیة المتوق )۳

 السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد في الفترة الناشئة عن التحدیث المنتظم لمدخالت النماذج.
 اضات.تأثیرات على قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة بسبب التغییرات التي أدخلت على النماذج واالفتر )٤
إلغاء الخصم ضمن الخسائر االئتمانیة المتوقعة بسبب مرور الوقت، حیث یتم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس  )٥

 القیمة الحالیة.
 شطب المخصصات المتعلقة بالموجودات التي تم شطبھا خالل الفترة. )٦

 
 قیاس القیمة العادلة -

 
استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم 

بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم 
 إما:

 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو •
 وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. في حالة عدم •

 
 یجب أن یكون السوق الرئیسي أو السوق األكثر تفضیالً متاحاً لشركة الراجحي المالیة.

 
ة أن تقاس القیمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام افتراضات یستعملھا المتعاملون لتسعیر أصل أو التزام وذلك على فرضی

 المتعاملین یسعون ألفضل منفعة اقتصادیة.
 

یراعي قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادیة من خالل استخدام األصل 
مستوى  بأعلى وأفضل مستوى لھ، أو من خالل بیعھ إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األصل بأعلى وأفضل

 لھ.
 

تستخدم شركة الراجحي المالیة أسالیب تقییم تتالءم مع الظروف وتتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وتعظیم استخدام 
 المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقلیص استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.
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۹ 

 أسس اإلعداد (یتبع) ۲
 

 واألحكام المحاسبیة الھامة (یتبع)التقدیرات  )ج
 
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي 

یمثل أھمیة لقیاس القیمة لمستویات القیمة العادلة المذكورة أدناه: والمبین كما یلي، استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي 
 العادلة ككل:

 
 : األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.۱المستوى  •
: طرق تقییم یكون فیھا أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة ۲المستوى  •

 أو غیر مباشرة.
 : أسالیب تقییم یكون أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ال یمكن إدراكھ.۳ى المستو •

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة على أساس متكرر، باستخدام المؤشرات الخاصة 

ا كان قد حدث تحویل بین المستویات في التسلسل الھرمي من خالل إعادة ، تحدد شركة الراجحي المالیة إذا م۲و ۱بالمستویین 
 تقدیر التصنیف (بناًء على أدنى مستوى معطیات جوھري لقیاس القیمة العادلة بشكل عام) في تاریخ نھایة كل فترة تقریر.

 
طبیعة وسمات ومخاطر األصل أو لغرض إفصاحات القیمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات استناداً إلى 

 االلتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.
 

أي القیمة العادلة  -تقوم شركة الراجحي المالیة بتطبیق القیمة العادلة ألداة مالیة عند اإلثبات األولي عادةً بأنھا سعر المعاملة 
اختلفت القیمة العادلة التي حددتھا الشركة عند اإلثبات األولي عن سعر المعاملة ولم تستند أدلة للمقابل المدفوع أو المستلم. إذا 

تحدید القیمة العادلة على السعر المتداول في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة وال تستند إلى أسلوب التقییم الذي یمكن 
بأنھا غیر جوھریة بالنسبة للقیاس، فإنھ یتم قیاس األداة المالیة مبدئیًا بالقیمة  من خاللھ الحكم على المدخالت غیر القابلة للمالحظة

العادلة المعدلة لتأجیل الفرق بین القیمة العادلة عند االعتراف األولي وسعر المعاملة. والحقًا، یتم إثبات ھذا الفرق في قائمة 
في موعد أقصاه عندما یكون التقییم مدعوماً بالكامل من بیانات الربح أو الخسارة على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن 

 السوق القابلة للمالحظة أو یتم إغالق المعاملة.
 

 مخصصات )د
 

یتم إثبات المخصصات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي (قانوني أو تعاقدي) یمكن تقدیر مبلغھ بشكل 
فقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تد

موثوقة. تحدد المخصصات وذلك بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل الخصم الذي یعكس تقدیرات السوق 
 بااللتزام.  الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة المتعلقة

 
 منافع موظفین       ھـ)

 
 خطط المنافع المحددة

 
تطبق شركة الراجحي المالیة خطة المنافع المحددة بموجب نظام العمل السعودي المعمول بھ استناداً إلى فترات خدمة الموظفین 

بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طریقة وحدة المتراكمة كما في تاریخ قائمة المركز المالي. یتم تحدید تكلفة المنافع المقدمة 
 "منافع الموظفین". ۱۹االئتمان المخططة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
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۱۰ 

 أسس اإلعداد (یتبع) ۲
 

 منافع موظفین (یتبع)      ھـ)
 

المالیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان یتم تحدید تكلفة المنافع المقدمة بموجب خطة المنافع المحددة الخاصة بشركة الراجحي 
المخططة من قبل اكتواریین مؤھلین مھنیاً وتم التوصل إلى استخدام افتراضات اكتواریة استناداً إلى توقعات السوق في تاریخ 

حالیة والسابقة (لتحدید قائمة المركز المالي. ترتبط ھذه التقییمات بمنافع الفترة الحالیة (لتحدید تكلفة الخدمة الحالیة) والفترات ال
القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة). یتم إثبات عملیات إعادة القیاس التي تتكون من األرباح والخسائر االكتواریة والعائد 

لمبقاة من خطة الموجودات (باستثناء صافي الفائدة) فوراً في قائمة المركز المالي مع تحمیل مبلغ دائن أو مدین على األرباح ا
من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فیھا. ال یتم تصنیف عملیات إعادة القیاس إلى قائمة الربح أو الخسارة 

 في الفترات الالحقة.
 

 یتم إدراج تكالیف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة للذي یحدث بتاریخ أسبق مما یلي:
 تقلیص الخطة؛ وتاریخ تعدیل أو  •
 تاریخ قیام شركة الراجحي المالیة بإثبات تكالیف إعادة الھیكلة •

 
 تُحتسب تكلفة التمویل من خالل تطبیق معدل خصم على صافي مطلوبات أو موجودات التزام المنافع المحددة.

 
تزامات المستقبلیة نتیجة النخفاض عند حدوث تسویة (تستبعد جمیع االلتزامات للمنافع المستحقة) أو تقلیص (یقوم بتخفیض االل

مادي في عضویة البرنامج أو تخفیض في االستحقاق في المستقبل)، یتم إعادة قیاس االلتزام وموجودات الخطة ذات الصلة 
ي تحدث باستخدام االفتراضات االکتواریة الحالیة ویتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الربح أو الخسارة خالل الفترة الت

 فیھا التسویة أو التقلیص.
 
 تتكون التزامات المنافع المحددة في قائمة المركز المالي من القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة (باستخدام معدل الخصم).
 

 شطب الموجودات المالیة -
تستنفد كافة الجھود العملیة الستردادھا، قد تقوم شركة الراجحي المالیة بشطب الموجودات المالیة، بشكل كلي أو جزئي، عندما 

) إیقاف ۱خلصت إلى عدم وجود توقع معقول لالسترداد. تشمل المؤشرات التي تشیر إلى عدم وجود توقع معقول لالسترداد (
استرداد ) وفي حالة إیقاف طریقة استرداد شركة الراجحي المالیة على الضمانات وعندما ال یكون من المتوقع ۲ذ و(إلنفانشاط ا

قیمة الضمانات. تقوم اإلدارة بتقییم المؤشرات المختلفة لألموال التي ال یمكن استردادھا قبل شطبھا. إن أي استنتاج یتم التوصل 
 إلیھ بشأن وجود تلك المؤشرات وكیفیة تأثیرھا مالیاً على الشركة یُراعي درجة األحكام المتعلقة بتفسیر تلك المؤشرات.

 
 األعمار اإلنتاجیة واألعمار المتبقیة للممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة والعقارات االستثماریةتقدیرات  -

 
تحدّد اإلدارة األعمار اإلنتاجیّة المقدرة واألعمار المتبقیة للممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة والعقارات 

ذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تراجع الشركة األعمار االستثماریة. ویُحدَّد ھذا التقدیر بعد األخ
اإلنتاجیة المقدرة واألعمار المتبقیة وطریقة االستھالك بشكل دوري للتأكد من توافق طریقة وفترات االستھالك/ اإلطفاء مع 

 النمط المتوقع من المنافع االقتصادیة لھذه الموجودات. 
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۱۱ 

 عداد (یتبع)أسس اإل ۲
 

 االستمراریة -
تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. أجرت إدارة الشركة تقییًما لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل 

العمل في وفقاً لمبدأ االستمراریة حیث توصلت إلى قناعة بوجود الموارد الكافیة لدى الشركة والتي تمكنھا من االستمرار في 
المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك، لیس لدى إدارة الشركة أي علم بأي أمور ھامة یمكن أن تثیر شكوكاً ھامة حول قدرة 

 الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.
 

 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت الصادرة وساریة المفعول     )و
 

 م أو بعد ذلك التاریخ:۲۰۱۹ینایر  ۱الجدیدة الواردة أدناه والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في طبقت الشركة المعاییر 
 

م أو بعدھا. یستبعد ۲۰۱۹ینایر  ۱"عقود اإلیجار" والذي یسري على الفترة التي تبدأ في  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  )۱
الذي یمیز بین  ۱۷الي المتعلق بعقود اإلیجار بموجب معیار المحاسبة الدولي المعیار الجدید نموذج المحاسبي الثنائي الح

عقود التأجیر التمویلي داخل قائمة المركز المالي وعقود التأجیر التشغیلي خارج قائمة المركز المالي. وبدالً من ذك، یقترح 
 األجل اختارتلدى الشركة عقد إیجار قصیر  الي.نموذج المحاسبة داخل قائمة المركز الم ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

اإلیجار المرتبطة عقد مدفوعات  إثبات، وبناًء علیھ، یتم ۱٦ للمعیار الدولي للتقریر الماليوفقًا  علیھ تطبیق متطلبات اإلعفاء
المعیار الدولي  تطبیق أثر، فإن بالتاليعقد اإلیجار.  فترةبعقد اإلیجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى 

 المالیة للشركة. القوائمجوھري في غیر  ۱٦للتقریر المالي 
 

 ۱التي تسري على الفترة التي تبدأ في : تعدیل الخطة، أو تقلیصھا أو تسویتھا، و۱۹التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  )۲
تعالج المحاسبة عند حدوث تعدیل الخطة أو تقلیصھا  ۱۹م أو بعدھا. إن التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۲۰۱۹ینایر 

نویة. أو تسویتھا خالل فترة التقریر. تحدد التعدیالت متى یحدث تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا خالل فترة التقریر الس
 المالیة للشركة. القوائمھذه التعدیالت لیس جوھریًا في  تطبیق أثرإن 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 
قامت الشركة بتطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة، ما لم 

 یذكر خالل ذلك. 
 

 نقد وما في حكمھ ۳-۱
 یتكون النقد وما في حكمھ من النقد لدى البنوك فقط والمتاح للشركة دون أي قیود.

 
 

 األدوات المالیة ۳-۲
 

 الموجودات المالیةتصنیف  )أ
تصنف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي على أنھ یتم قیاسھا كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 لیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:یتم قیاس الموجودات الما

 
 یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و •
قدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات الن •

 القائم.
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 (لایر سعودي)

 

۱۲ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یصنف یتم قیاس االستثمارات في أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات  •

 مالیة، و
تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي •

 القائم.
 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للشركة أن تختار بشكل نھائي 
م ھذا الخیار على أساس كل استثمار على عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یت

 حدة.
 

لیس لدى الشركة أي أداة دین أو حقوق ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتالي ال ینطبق ذلك على 
 الشركة.

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 الموجودات المالیة األخرى على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.یتم تصنیف جمیع 
 

إضافة لذلك، وعند اإلثبات األولي، یحق للشركة أن تحدد بشكل نھائي الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي متطلبات 
خر، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ بطریقة أخرى أو تخفیضھ بشكل كبیر.
 

ییر نموذج أعمالھا بھدف ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقًا إلثباتھا األولي، إال في الفترة التي تقوم فیھا الشركة بتغ
 إدارة الموجودات المالیة.

 
تجري الشركة تقییًما للھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ یتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك یعكس 

 بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.  تأخذ المعلومات باالعتبار ما یلي:
السیاسات واألھداف المحددة للمحفظة وتشغیل ھذه السیاسات عملیا. وبالتحدید، ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على  •

اكتساب إیرادات فوائد متعاقد علیھا، أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة الموجودات المالیة مع فترة 
 جودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع ھذه الموجودات.المطلوبات التي تمول ھذه المو

 تقییم كیفیة أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلدارة الشركة. •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة ھذه  •

 المخاطر؛
ما إذا كانت التعویضات تستند إلى القیمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتھا أو التدفقات  –كیفیة تعویض مدیري األعمال  •

 النقدیة التعاقدیة التي یتم تحصیلھا، و
تكرار حجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبیعات المستقبلیة. إال أن  •

ط المبیعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلھا، ولكن كجزء من التقییم الكلي لكیفیة تحقیق أھداف الصندوق المعلومات حول نشا
 المذكورة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق التدفقات النقدیة.

 
لحالة األسوأ" أو "حالة یستند تقییم نموذج األعمال إلى مدى معقولیة السیناریوھات المتوقعة دون األخذ باالعتبار سیناریوھات "ا

الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد اإلثبات األولي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة للشركة، ال تقوم الشركة بتغییر 
ة تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال ولكنھا تدرج ھذه المعلومات عند تقییم الموجودات المالی

 المستقبلیة الناشئة حدیثاً أو التي تم شراءھا حدیثًا.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 األدوات المالیة (یتبع) ۳-۲
 

 تصنیف الموجودات المالیة (یتبع) )أ
 

 تقییم نموذج األعمال
على أساس القیمة العادلة، یتم قیاسھا بالقیمة إن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أداءھا 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھا ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات 
 نقدیة تعاقدیة ولبیع موجودات مالیة.

 
 ط مدفوعات أصل المبلغ والفائدةالتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فق

لغرض ھذا التقییم، یعّرف "المبلغ األصلي" على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند اإلثبات األولي. وتعد "الفائدة" ثمن 
وتكالیف  القیمة الزمنیة للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة

 اإلقراض األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، مع ھامش الربح.
 

، تأخذ الشركة باالعتبار الشروط دفعات من المبلغ األصلي والربح-فقط -تُعد وعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة 
كانت الموجودات المالیة تتضمن شرط تعاقدي قد یؤدي إلى تغیر توقیت أو مبلغ التدفقات التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم فیما إذا 

 النقدیة التعاقدیة وإذا كان كذلك فلن تستوفي ھذا الشرط. وعند إجراء ھذا التقییم، تأخذ الشركة باالعتبار ما یلي:
 النقدیة.األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات  •
 خصائص الرافعة المالیة. •
 شروط السداد والتمدید؛ •
 البنود التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة، و •
 الخصائص التي تعدل األخذ باالعتبار القیمة الزمنیة للنقود. •

 
 تصنیف المطلوبات المالیة )ب

طفأة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على تصنف الشركة مطلوباتھا المالیة كمقاسة بالتكلفة الم
 إصدار التمویالت، والتكالیف األخرى التي تعد جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 

 
 التوقف عن اإلثبات )ج

 
 الموجودات المالیة

ت النقدیة من األصل المالي أو قیامھا بتحویل حقوق تتوقف الشركة عن إثبات األصل المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقا
تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم من خاللھا انتقال جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي بشكل جوھري 

وال تحتفظ بالسیطرة على  أو التي ال تقوم الشركة من خاللھا بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل جوھري
 األصل المالي.

 
عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة على جزء من 

موجودات جدیدة یتم الحصول ) المقابل المستلم (بما في ذلك أي ۱الموجودات التي تم التوقف عن إثباتھا) ومجموع ما یلي (
) أي ربح أو خسارة متراكم تم إثباتھ في الدخل الشامل اآلخر یتم إثباتھ في قائمة ۲علیھا ناقصا أي مطلوبات جدیدة مفترضة) و (

 الربح أو الخسارة.
 

الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة أي ربح أو خسارة متراكمة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بسندات االستثمار في حقوق 
من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال یتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات ھذه السندات. لیس لدى الشركة أي 

 أداة حقوق ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتالي ال ینطبق ذلك على الشركة
 

ت التي ال تقوم الشركة فیھا باالحتفاظ أو تحویل بشكل جوھري جمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بینما في المعامال
تحتفظ بالسیطرة على ھذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراریتھا في المشاركة، ویتحدد ذلك من 

 ودات المحولة.خالل حجم تعرضھا للتغیرات في قیمة الموج
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 األدوات المالیة (یتبع) ۳-۲
 

 المطلوبات المالیة
 تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد المطلوبات التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انقضاؤھا.

 
 عملیات تعدیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة )د

 
 الموجودات المالیة

إذا تم تعدیل شروط الموجودات المالیة، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة مختلفة بشكل جوھري. 
لیة وإذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة بشكل جوھري، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة األص

یتم اعتبارھا على أنھا منقضیة. وفي ھذه الحالة، یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة األصلیة ویتم إثبات موجودات مالیة 
 جدیدة بالقیمة العادلة.

 
ال یؤدي إلى إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة المقیدة بالتكلفة المطفأة غیر مختلفة بشكل جوھري، عندئِذ فإن التعدیل 

التوقف عن إثبات الموجودات المالیة. وفي ھذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات المالیة 
ویثبت المبلغ الناتج عن تعدیل القیمة الدفتریة اإلجمالیة على أنھ تعدیل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وإذا تم 

 م بھذا التعدیل بسبب الصعوبات المالیة للمقترض، عندئِذ یتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر االنخفاض في القیمة.  القیا
 

 لیس لدى الشركة أي موجودات مالیة معدلة خالل الفترة وبالتالي ال ینطبق ذلك على الشركة.
 

 االنخفاض في القیمة )ه
 االئتمانیة المتوقعة على ذمم مدیني عقود المرابحة واإلیجارات المدینة.تسجل الشركة مخصصات الخسائر للخسائر 

 
تقوم الشركة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما یلي، والتي تقاس 

 شھراً: ۱۲على أنھا خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 
 الدین التي یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر، وسندات استثمار  •
 أدوات مالیة أخرى لم ترتفع فیھا المخاطر االئتمانیة بشكل جوھري منذ اإلثبات األولي لھا. •

 
ا االئتمانیة مساویاً تأخذ الشركة باالعتبار سندات الدین على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون تصنیف مخاطرھ

 للتعریف المفھوم دولیاً بـ "درجة االستثمار".
 

شھرا تمثل جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في  ۱۲إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
 .شھرا بعد تاریخ التقریر ۱۲سداد األداة المالیة والتي من المحتمل حدوثھا خالل 

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر االحتمال المرجح للخسائر االئتمانیة. ویتم قیاسھا كما یلي:
الموجودات المالیة التي ال تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: تقاس بالقیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز في النقدیة  •

 ق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة تحصیلھا)، و(الفر
الموجودات المالیة التي تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: تقاس بالفرق بین القیمة الدفتریة اإلجمالیة والقیمة الحالیة  •

 رة.للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقد
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 األدوات المالیة (یتبع) ۳-۲
 

 الموجودات المالیة المعاد ھیكلتھا
إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالیة أو تعدیلھا أو إذا تم استبدال موجودات مالیة قائمة بأخرى جدیدة بسبب 

یجري تقییم حول ما إذا كان یجب التوقف عن إثبات الموجودات المالیة وتقاس الخسائر الصعوبات المالیة للمقترض، عندئِذ 
 االئتمانیة المتوقعة كما یلي:

 
إذا لم ینتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن  •

 احتساب حاالت العجز في النقدیة من الموجودات القائمة. الموجودات المالیة المعدلة في
 

إذا نتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ یتم معاملة القیمة العادلة المتوقعة للموجودات  •
المبلغ عند احتساب حاالت العجز في النقدیة الجدیدة على أنھا تدفقات نقدیة نھائیة عند التوقف عن إثباتھا. ویتم إدراج ھذا 

من الموجودات النقدیة القائمة التي تخصم من التاریخ المتوقع للتوقف عن اإلثبات إلى تاریخ التقریر باستخدام معدل الربح 
 الفعلي األصلي للموجودات المالیة القائمة.

 
 التالي ال ینطبق ذلك على الشركة.لیس لدى الشركة أي موجودات مالیة معاد ھیكلتھا خالل الفترة وب

 
 الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة

ً في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كانت الموجودات المالیة التي تقید بالتكلفة المطفأة منخفضة القیمة  تجري الشركة تقییما
دما یقع حدث أو أكثر ذو تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة االئتمانیة. وتعد الموجودات المالیة "منخفضة القیمة االئتمانیة" عن

 المستقبلیة المقدرة للموجودات المالیة.
 

 إن الدلیل على أن األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة یشمل المعلومات التي یمكن مالحظتھا كما یلي:
 

 الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو الُمصدر؛ •
 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛ •
 إعادة ھیكلة ذمم مدیني عقود المرابحة أو اإلیجارات المستحقة من قبل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذھا الشركة في االعتبار؛ •
 یصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى؛ أو •
 النشطة لألوراق المالیة بسبب الصعوبات المالیة.اختفاء السوق  •

 
إن ذمم مدیني عقود المرابحة أو اإلیجارات المستحقة التي تم إعادة التفاوض بشأنھا بسبب التدھور في وضع المقترض یتم 

فقات نقدیة تعاقدیة قد اعتبارھا في العادة على أنھا منخفضة القیمة االئتمانیة ما لم یكن ھناك دلیل على أن مخاطر عدم استالم تد
 انخفضت بشكل كبیر وأنھ ال توجد أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القیمة. 

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي

ینة تُعرض إن مخصصات االنخفاض في القیمة المتعلقة بالخسائر االئتمانیة المتوقعة لذمم مدیني عقود المرابحة واإلیجارات المد
 في قائمة المركز المالي كخصم من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات.

 
 الشطب

یتم شطب الموجودات المالیة (سواء جزئیًا أو كلیًا) عندما ال یكون ھناك توقع واقعي باالسترداد. إال أن الموجودات المالیة التي  
 اللتزام بإجراءات الشركة نحو استرداد المبالغ المستحقة.یتم شطبھا قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل ا

  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱٦ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 انخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ۳-۲
تقوم شركة الراجحي المالیة بتاریخ كل تقریر مالي بإجراء تقییم لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض 
قیمتھ. وفي حالة وجود ھذا المؤشر أو عند الحاجة الى إجراء اختبار االنخفاض في القیمة السنوي لألصل، تقوم شركة الراجحي 
المالیة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. المبلغ القابل لالسترداد لألصل ھو القیمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد 

تبعاد والقیمة قید االستخدام أیھما أعلى. ویتم تحدید المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان ناقصاً تكالیف االس
األصل ال ینتج تدفقات نقدیة مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. 

حدة إنتاج النقد عن المبلغ القابل لالسترداد، یعتبر األصل قد انخفضت قیمتھ ویتم عندما تزید القیمة الدفتریة ألصل ما أو و
 تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد لوحدة إنتاج النقد.

 
عند تقییم القیمة المستخدمة، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم یعكس تقییمات 

 الحالیة للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المحددة لألصل.  السوق
 

وبالنسبة للموجودات، عدا الشھرة، یتم في تاریخ كل تقریر، إجراء تقییم للتأكد من وجود دلیل على أن خسائر االنخفاض المثبتة 
تقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل سابقاً لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حالة وجود ھذا المؤشر، تقوم شركة الراجحي المالیة ب

أو وحدة تولید النقد. یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة التي تم االعتراف بھا سابقًا فقط إذا كان ھناك تغییر في االفتراضات 
س محدود بحیث المستخدمة لتحدید المبلغ القابل لالسترداد لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة انخفاض في القیمة. إن مبلغ العك

ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا بالصافي بعد االستھالك، فیما 
 لو لم یتم تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة لألصل في السنوات السابقة. یتم إثبات ھذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 لكات ومعداتممت ۳-۲
 تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم و / أو الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت.

 
 یتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات كما یلي:

 سنوات 
 

 سنوات أیھما أقصر ۳مدة عقد اإلیجار أو  تحسینات على المباني المستأجرة 
 سنوات ٥ - ۳ أثاث ومفروشات ومعدات مكتبیة

 سنوات ۳  سیارات
 سنوات ۳ أجھزة حاسب آلي

 
عدیلھا بأثر یتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك للممتلكات والمعدات في نھایة كل سنة مالیة ویتم ت

 مستقبلي إذا كان ذلك مالئماً.
 

یتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یُتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھا 
صافي متحصالت  أو استبعادھا. یتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات (محتسبة بالفرق بین

 االستبعاد والقیمة الدفتریة للموجودات) في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل.
 

 تحمل مصروفات اإلصالح والصیانة العادیة على قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
 

لالستخدام المقصود منھا، وبالتالي یتم رسملة ھذه تظھر األعمال قید التنفیذ بالتكلفة المتكبدة حتى تصبح الموجودات جاھزة 
التكلفة على الموجودات ذات الصلة. ویشمل ذلك تكلفة المقاولین والمواد والخدمات والدفعات الرأسمالیة. ال یتم استھالك األعمال 

 قید التنفیذ.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 الملموسةالموجودات غیر  ۳-۲
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة التي اقتناؤھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند اإلثبات األولي لھا. وبعد اإلثبات األولي، تظھر 
الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. یتم احتساب 

 سنوات. ۷إلى  ۳الموجودات غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر من اإلطفاء على 
 

تطفأ الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدار العمر اإلنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا للتأكد من وجود 
انخفاض في قیمتھا عندما یتوفر أي دلیل یشیر إلى احتمال تعّرض األصل غیر الملموس النخفاٍض في قیمتھ. یتم مراجعة فترة 

ودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على األقل في نھایة كل فترة تقریر مالي. اإلطفاء وطریقة اإلطفاء للموج
یؤخذ في االعتبار التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في 

لحال، ویتم اعتبارھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إدراج األصل لتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یقتضي ا
مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة ضمن المصروفات التشغیلیة في قائمة الربح أو 

 الخسارة. 
 

ن صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة یتم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غیر الملموس بالفرق بی
 لألصل ویتم إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل.

 
 العقار االستثماري ۳-۲

 تقاس العقارات االستثماریة مبدئیاً بالتكلفة وتشمل تكالیف المعاملة. وبعد اإلثبات األولي لھا، تظھر العقارات االستثماریة بالتكلفة
 ً  االستھالك المتراكم بعد خصم صافي خسائر االنخفاض في القیمة (إن وجدت). یتم تحمیل االستھالك على قائمة الربح أو ناقصا

الخسارة باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع تكالیف الموجودات ذات الصلة على قیمھا المتبقیة على مدار أعمارھا اإلنتاجیة 
للقیاس الالحق  ٤۰سنة. تتبع الشركة نموذج التكلفة الخاص بمعیار المحاسبة الدولي  ۳٥ – ۳۰المقدرة والتي تتراوح من 

للعقارات االستثماریة. لغرض احتساب خسائر االنخفاض في القیمة، یتم في كل فترة تقریر إجراء تقییم للعقارات االستثماریة 
ل أي خسارة انخفاض في القیمة یتم تحدیدھا في قائمة بالقیمة العادلة، مما یعكس ظروف السوق في تاریخ التقریر. ویتم تسجی

الربح أو الخسارة. یتم تحدید القیم العادلة استناداً لتقییم سنوي یجریھ مقیمون مستقلون خارجیون معتمدون، بتطبیق نموذج تقییم 
 یوصي بھ مجلس معاییر التقییم الدولیة.

 
ا یتم استبعادھا أو سحبھا بصورة دائمة من االستخدام بحیث ال توجد أي یتم التوقف عن إثبات العقارات االستثماریة إما عندم

منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من استبعادھا. ویتم إثبات الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل في 
 قائمة الربح أو الخسارة في فترة التوقف عن اإلثبات.

 
 ذمم دائنة أخرى ومستحقات ۳-۲

تمثل الذمم الدائنة األخرى والمستحقات المبالغ التي سیتم دفعھا مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء صدرت أو لم تصدر بھا 
 فواتیر إلى الشركة.

 
 زكاة وضریبة استقطاع ۳-۲

حیث وبدالً من ذلك تطبق نھج تخصیص المجموعة، ال تقدم الشركة زكاة منفصلة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") 
تقدم مؤسسة الراجحي المصرفیة لالستثمار ("الشركة األم") إقرار زكوي موحد/منفصل عن كامل المجموعة استناداً إلى وعاءھا 

زام الزكاة بموجبھ. تسجل الشركة قیمة الزكاة المحملة استناداً إلى التوزیع الذي تجریھ الشركة الزكوي الموحد وتقوم بتسویة الت
 على أساس منتظم. األم

 
تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن بعض المعامالت مع األطراف غیر المقیمة في المملكة العربیة السعودیة وفقاً لمتطلبات 

 نظام ضرائب الدخل السعودي، إن وجد.
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 احتیاطي نظامي ۳-۲

ً لمتطلبات النظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، یتم تحویل  من صافي ربح السنة إلى االحتیاطي  %۱۰طبقا
مالھا. إن ھذا االحتیاطي ٪ من رأس ۳۰النظامي. یحق للشركة أن تقرر التوقف عن ھذا التحویل متى ما بلغ إجمالي االحتیاطي 

من رأس مالھا، بالتالي لم یتم أي تحویل إلى  %٥۰غیر متاح للتوزیع. وبما أن االحتیاطي النظامي للشركة وصل لنسبة 
 م: ال شيء).۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱االحتیاطي النظامي خالل السنة (السنة المنتھیة في 

 
 العقود مع العمالء -إیرادات  ۳-۲

 باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالیة: ۱٥بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي تحقق الشركة اإلیرادات 
 

یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد  : تحدید العقد مع العمیل۱الخطوة 
 الضوابط التي یجب الوفاء بھا لكل عقد.

  
 التزام األداء ھو وعد في عقد مع عمیل لنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل. التزامات األداء: تحدید ۲الخطوة 

  
سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ في نظیر نقل السلع  : تحدید سعر المعاملة۳الخطوة 

 نیابة عن أطراف أخرى.أو الخدمات التي ُوعد بھا العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة 
  

بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الشركة بتوزیع سعر  : توزیع سعر المعاملة٤الخطوة 
المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول 

 األداء.علیھ مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات 
  

تحقق الشركة اإلیرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طریق نقل السلع  : تحقق اإلیرادات٥الخطوة 
 أو الخدمات التي ُوعد بھا العمیل بموجب العقد.

 
 تحدید العقود مع العمالء

اإلیرادات تتحقق فقط عندما یتم الوفاء بالتزامات األداء في العقود تقوم الشركة بتقییم دقیق لشروط وأحكام العقود مع عمالئھا ألن 
مع العمالء. یعتبر التغییر في نطاق أو سعر (أو كالھما) العقد بمثابة تعدیًال للعقد وتحدد الشركة ما إذا كان ھذا التغییر سیعتبر 

 عقدًا جدیدًا أو سیتم احتسابھ كجزء من العقد الحالي.
 

 داء بموجب العقدتحدید التزامات األ
بمجرد أن تقوم الشركة بتحدید العقد مع العمیل، تقوم بتقییم الشروط التعاقدیة والممارسات التجاریة المعتادة لتحدید كافة الخدمات 
المتفق علیھا ضمن العقد وتحدید أي من تلك الخدمات المتفق علیھا (أو مجموعة من الخدمات المتفق علیھا) سیتم التعامل معھا 

 التزامات أداء منفصلة.ك

 تقوم الشركة بتقییم الخدمات المتفق علیھا في العقد مع العمیل وتحددھا كالتزام أداء في حالة ما إذا كانت تلك الخدمات:

 
 خدمة یمكن تمییزھا بذاتھا؛ أو )أ

العمیل (أي أن كل خدمة مختلفة عبارة عن سلسلة من خدمات مختلفة متماثلة إلى حد كبیر وذات نمط متماثل من النقل إلى  )ب
 تكون مستوفاة على مدار الوقت ویتم استخدام نفس الطریقة لقیاس مدى التقدم).

  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱۹ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 العقود مع العمالء (یتبع) -إیرادات  ۳-۱۰
 

 تحدید التزامات األداء بموجب العقد (یتبع)
الخدمات) مختلفة إذا كان بإمكان العمیل االستفادة من الخدمة بمفرده أو مع موارد أخرى متاحة تعتبر الخدمة (أو مجموعة من 

بسھولة (أي أنھ یمكن للخدمة أن تكون مختلفة) وتكون الخدمة قابلة للتحدید بشكل منفصل عن األمور األخرى المتفق علیھا في 
 العقد (أي أن الخدمة تكون مختلفة ضمن سیاق العقد).

 
تقدم الشركة خدمات إدارة لعمالئھا والتي یتم توفیرھا بشكل مستمر طوال فترة العقد. وعلیھ، فإن الخدمات في ھذه العقود تمثل 
 بشكل عام التزام أداء مفرد. یتم إثبات األتعاب المحملة إلدارة الصنادیق االستثماریة كإیرادات بشكل تقدیري عند تقدیم الخدمات.

 
 ةتحدید سعر المعامل

تحدد الشركة سعر المعاملة كمبلغ تتوقع الحصول علیھ. تتضمن تقدیًرا ألي مقابل متغیر وتأثیر عنصر تمویلي جوھري (أي 
القیمة الزمنیة للنقود) والقیمة العادلة ألي مقابل غیر نقدي وتأثیر أي مقابل مدفوع أو مستحق ألحد العمالء (إن وجد). یقتصر 

الذي بموجبھ یكون ھناك احتمال كبیر بعدم حدوث انعكاس ھام وذلك عندما یتم حل حاالت عدم التأكد المقابل المتغیر على المبلغ 
 المرتبطة بالتغییر.

 
یتطلب إثبات الرسوم القائمة على األداء لدى الشركة حكماً ھاماً حیث تستند ھذه الرسوم إلى أداء الصندوق، مقارنةً بالمؤشر أو 

 الستثمارات الصندوق. تحدد اإلدارة أسعار المعامالت لمصادر إیراداتھا التالیة كما ھو مذكور أدناه:الزیادة المحققة 
 

تقدیم خدمات الوساطة، حیث تعمل الشركة كوسیط لعمالئھا. سعر المعاملة ھو العمولة المستلمة من قبل الشركة على ھذه  •
 المعامالت بالصافي بعد الحسومات والخصومات، إن وجدت.

تند أتعاب األداء على أداء الصنادیق فیما یتعلق بمجموعة مؤشرات تخضع لتقلبات السوق. وعلیھ، یصبح المقابل الذي تس •
تستحقھ الشركة متغیًرا. یتم تحدید سعر المعاملة الخاصة برسوم األداء بمجرد تحقیق المؤشر وعندما یكون وقت االختبار 

 الصلة. لتحقیق المؤشر المحدد ھو نھایة الفترة ذات

یكون سعر المعاملة فیما یتعلق برسوم االشتراك التي استلمتھا الشركة ثابتاً بشكل عام وفقاً لنموذج االشتراك الموقع من قبل  •
 العمالء.

فیما یتعلق بأتعاب اإلدارة التي استلمتھا الشركة، یتم تحدید سعر المعاملة على أساس نسبة ثابتة من صافي قیمة الموجودات  •
 وعلیھ، فإنھ ال یوجد أي تغییر في المقابل الذي تستحقھ الشركة. الیومیة.

الرسوم االستشاریة األخرى، وھي ثابتة بوجھ عام في طبیعتھا بناًء على اتفاقیة مع مصرف الراجحي الذي تقدم لھ الشركة  •
 خدمات استشاریة.

 سط الثابت على مدى فترة اإلیجار.یتم إثبات دخل اإلیجارات من العقارات االستثماریة كإیرادات على أساس الق •
 

 توزیع سعر المعاملة
عند تحدید التزامات األداء وسعر المعاملة، یتم تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء والذي یتم عادةً بما یتناسب مع أسعار البیع 

البیع المستقلة، یتعین على الشركة استخدام المستقلة الخاصة بھا (أي على أساس سعر البیع المستقل النسبي). عند تحدید أسعار 
معلومات قابلة للمالحظة، إن وجدت. إذا كانت أسعار البیع المستقلة غیر قابلة للمالحظة بشكل مباشر، تقوم الشركة باستخدام 

 التقدیرات على أساس المعلومات المتاحة بشكل معقول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۰ 

 (یتبع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 العقود مع العمالء (یتبع) -إیرادات  ۳-۱۰
 

 استیفاء التزامات األداء
یتم إثبات اإلیرادات فقط عند قیام الشركة باستیفاء التزام أداء عن طریق نقل السیطرة لخدمة متفق علیھا إلى العمیل. من الممكن 

التزام األداء خالل مدة زمنیة، تحدد الشركة مدى التقدم تحویل السیطرة على مدى زمني أو عند نقطة من الزمن. وعند استیفاء 
بموجب العقد بناًءا على طریقة المدخالت أو المخرجات والتي تعمل على قیاس أفضل لألداء المكتمل لتاریخھ. یتم تطبیق الطریقة 

 المحددة بشكل ثابت على التزامات األداء المماثلة وفي الظروف المماثلة.
 

بالتزامات األداء الخاصة بھا في عقودھا مع العمالء في نقطة زمنیة معینة، وبالتالي تقوم بإثبات اإلیرادات عند تفي الشركة 
 الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقود مع العمالء.

 
 بناًء على الخطوات الخمس المذكورة أعاله، تكون سیاسة إثبات اإلیرادات لكل قناة إیرادات كما یلي:

 
 دخل الوساطة

یتم إثبات دخل الوساطة عندما یتم تنفیذ المعامالت ذات الصلة نیابة عن العمالء بالسعر المتفق علیھ في العقد مع العمالء، 
بالصافي بعد الخصومات والحسومات. یتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما تقوم الشركة بتنفیذ المعاملة، مما یؤدي إلى إثباتھا 

 لن یكون للشركة أي التزامات أخرى.الفوري لإلیرادات، حیث 
 

 أتعاب إدارة الموجودات
یتم إثبات أتعاب إدارة األصول على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول قید اإلدارة ("القائمة على الموجودات")، أو نسبة 

لمعمول بھا وعقود مئویة من المرتجعات من صافي الموجودات ("المرتكزة على المرتجعات") الخاضعة للشروط واألحكام ا
الخدمات مع العمالء و الصنادیق. تعزو الشركة اإلیرادات من أتعاب اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل الفترة، ألن األتعاب 
تتعلق تحدیداً بجھود الشركة لنقل الخدمات في تلك الفترة. وبما أن أتعاب إدارة الموجودات غیر خاضعة للعدول، ال تتوقع اإلدارة 

 أي عكس ملحوظ في اإلیرادات التي تم إثباتھا سابقاً. حدوث
 

 دخل العموالت الخاصة من ذمم مدیني عقود المرابحة
یتم إثبات دخل العموالت الخاصة لجمیع األدوات المالیة المرتبطة بعمولة (ذمم مدیني عقود المرابحة) في قائمة الربح أو الخسارة 

الفعلي. یمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي تم استخدامھ في خصم المدفوعات والمقبوضات باستخدام أساس معدل العمولة 
النقدیة المستقبلیة على مدار العمر المتوقع لألصل المالي (أو لفترة أقصر، حسبما ھو مالئم) إلى القیمة الدفتریة لألصل المالي. 

المالیة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد األخذ بعین االعتبار كافة وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، تقوم شركة الراجحي 
 الشروط التعاقدیة لألداة المالیة، ولیس خسائر االئتمان المستقبلیة.

 
 یتم تعدیل القیمة الدفتریة لألصل المالي إذا قامت شركة الراجحي المالیة بتعدیل تقدیراتھا بشأن المدفوعات أو المقبوضات. یتم
احتساب القیمة الدفتریة المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي ویتم تسجیل التغیر في القیمة الدفتریة ضمن خسائر 

 االنخفاض في القیمة.
 

"، تقوم الشركة باحتساب دخل ۳إذا أصبح األصل المالي بعد ذلك منخفض القیمة االئتمانیة وبالتالي تم اعتباره ضمن "المرحلة 
الفوائد من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي على صافي التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تمت معالجة الموجودات المالیة ولم 

 یعد ھناك انخفاضاً في قیمتھا االئتمانیة، تقوم الشركة بإعادة حساب دخل الفوائد على أساس إجمالي.
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 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۱ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 العقود مع العمالء (یتبع) -رادات إی ۳-۱۰
 

 دخل العموالت الخاصة من ذمم مدیني عقود المرابحة (یتبع)
یأخذ احتساب العائد الفعلي بعین االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة المتعلقة باألدوات المالیة (ذمم مدیني عقود المرابحة) ویشتمل 

المدفوعة أو المستلمة أو تكالیف المعامالت وكذلك الخصومات أو العالوات التي تعتبر االحتساب على كافة األتعاب والنقاط 
جزءاً ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي الخاص. تعتبر تكالیف المعامالت تكالیف عرضیة تتعلق مباشرة بشراء أو إصدار أو 

 استبعاد أصل مالي.
 

 دخل توزیعات أرباح
 األرباح عند وجود الحق للشركة باستالم ذلك الدخل.یتم إثبات دخل توزیعات 

 
 صافي الربح من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 یتضمن جمیع األرباح والخسائر من التغیرات في القیمة العادلة واستبعاد االستثمارات.
 

 إیرادات إیجار
 التأجیر التشغیلي للعقار باستخدام طریقة القسط الثابت على مدار فترة عقد اإلیجار.یتم قید إیرادات اإلیجار من عقود 

 
 تكلفة تمویلیة ۳-۱۱

یتم إثبات المصروفات من القروض على أساس نسبي زمني على مدى فترة العقد وذلك عن المبلغ األصلي القائم ومعدل الربح 
 المتفق علیھ مع الشركة األم.

 
 بموجب أحكام الشریعةاألرباح الممنوعة  ۳-۱۲

تلتزم الشركة بتجنب إثبات أي دخل یتم الحصول علیھ من مصادر غیر إسالمیة. وبناًء على ذلك، یتم إدراج الدخل من مصادر 
غیر إسالمیة في حساب خیري حیث تستخدم شركة الراجحي المالیة ھذه األموال لألغراض الخیریة كما ھو محدد من قبل ھیئة 

 الرقابة الشرعیة.
 

 المصروفات ۳-۱۳
إن مصروفات الترویج والتسویق ھي تلك المتعلقة مباشرةً بالترویج والتسویق. یتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، عدا 

 تكالیف الموظفین واألعباء المالیة والمصروفات المحّملة من الشركة األم، كمصروفات عمومیة وإداریة.
 

 مصروفات عقود التأجیر التشغیلي ۳-۱٤
إثبات الدفعات بموجب عقود التأجیر التشغیلي كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة یتم 

 عقد اإلیجار.
 

 العمالت األجنبیة ۳-۱٥
 یتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى عمالت نشاط الشركة ذات الصلة بأسعار التحویل بتاریخ تلك المعامالت.

 
یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة على أساس أسعار التحویل في تاریخ 
التقریر. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا وفقاً للقیمة العادلة بعملة أجنبیة یتم ترجمتھا إلى العملة 

خدام أسعار الصرف عند تحدید القیمة العادلة. إن البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بناًء على التكلفة التاریخیة بعملة الوظیفیة باست
أجنبیة یتم تحویلھا على أساس أسعار الصرف في تاریخ المعاملة. یتم إثبات فروقات ترجمة العمالت األجنبیة بشكل عام في 

 قائمة الربح أو الخسارة.
  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۲ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 الموجودات والمطلوبات المحتملة ۳-۱٦
یتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة عندما یتم التأكد من وجود االلتزام فقط من خالل أحداث مستقبلیة أو عندما ال یمكن قیاس 

المحتملة لكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون التدفق الوارد للمنافع مبلغ االلتزامات بمصداقیة معقولة. ال یتم إثبات الموجودات 
 االقتصادیة محتمال.

 
 مقاصة األدوات المالیة ۳-۱۷

تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً 
نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وسداد بمقاصة المبالغ المثبتة وكانت ھناك 

 المطلوبات في آن واحد.
 

 موجودات تخضع لإلدارة ۳-۱۸
تقدم الشركة خدمات إدارة الموجودات لعمالئھا والتي تشمل إدارة بعض الصنادیق االستثماریة. ال یتم معاملة ھذه الموجودات 

 علیھ ال یتم إدراجھا في ھذه القوائم المالیة.كموجودات تابعة للشركة و
 

 الحسابات النقدیة للعمالء ۳-۱۹
تحتفظ الشركة بالنقد في الحسابات النقدیة للعمالء لدى بنوك محلیة الستخدامھ لالستثمارات نیابة عنھم. ال تدرج ھذه األرصدة 

 في القوائم المالیة للشركة.
 

 
 الممتلكات والمعدات ٤

 

 
 تحسینات على

 عقارات مستأجرة
أثاث وتركیبات  

 ومعدات مكتبیة
 

 سیارات
 

 أجھزة حاسب آلي
 

 اإلجمالي
          

          التكلفة:
 ٤٬۰٥۸٬۳٦۳  ۱٬۹۰۲٬۸۰۷  ۳۹۰٬۰۰۰  ۱٬۰۳٤٬۸۷۰  ۷۳۰٬٦۸٦ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ۸٤٬۸٤٤  ٦۲٬۱۱٥  --  ۲۲٬۷۲۹  -- إضافات
 ٤٬۱٤۳٬۲۰۷  ۱٬۹٦٤٬۹۲۲  ۳۹۰٬۰۰۰  ۱٬۰٥۷٬٥۹۹  ۷۳۰٬٦۸٦ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

          
 ٤٬۱٤۳٬۲۰۷  ۱٬۹٦٤٬۹۲۲  ۳۹۰٬۰۰۰  ۱٬۰٥۷٬٥۹۹  ۷۳۰٬٦۸٦ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ٦۱٤٬٤۳٤  ٥۷۹٬٤٦۱  --  ۳٤٬۹۷۳  -- إضافات
 )۲٬۸۲۳٬۰۸۲(  )۱٬٤۹۷٬۰٤٦(  --  )٥۹٥٬۳٥۰(   )۷۳۰٬٦۸٦( استبعادات

 ۱٬۹۳٤٬٥٥۹  ۱٬۰٤۷٬۳۳۷  ۳۹۰٬۰۰۰  ٤۹۷٬۲۲۲  -- م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
  

          االستھالك المتراكم:
 ۳٬۷٥٤٬۷۹۰  ۱٬۸۲۳٬۲٦۰  ۳۹۰٬۰۰۰  ۸٤٦٬٤۷٦  ٦۹٥٬۰٥٤ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ۲۰۹٬٦۷۹  ۷۱٬٦۷٦  --  ۱۰۲٬۳۸۸  ۳٥٬٦۱٥ المحمل للسنة
 ۳٬۹٦٤٬٤٦۹  ۱٬۸۹٤٬۹۳٦  ۳۹۰٬۰۰۰  ۹٤۸٬۸٦٤  ۷۳۰٬٦٦۹ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

          
          

 ۳٬۹٦٤٬٤٦۹  ۱٬۸۹٤٬۹۳٦  ۳۹۰٬۰۰۰  ۹٤۸٬۸٦٤  ۷۳۰٬٦٦۹ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ٥۳۱٬٥۳٦  ٤۷۳٬۹۲٦  --  ٥۷٬٦۱۰  -- المحمل للسنة

 )۲٬٦۹٥٬٦۹۳(  )۱٬٤۱۰٬۸۷٦(  --  )٥٥٤٬۱٤۸(  )۷۳۰٬٦٦۹( استبعادات
 ۱٬۸۰۰٬۳۱۲  ۹٥۷٬۹۸٦  ۳۹۰٬۰۰۰  ٤٥۲٬۳۲٦  -- م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

          
          القیمة الدفتریة:

 ۳۰۳٬٥۷۳  ۷۹٬٥٤۷  --  ۱۸۸٬۳۹٤  ۳٥٬٦۳۲ م۲۰۱۸ینایر  ۱
 ۱۷۸٬۷۳۸  ٦۹٬۹۸٦  --  ۱۰۸٬۷۳٥  ۱۷ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۱۳٤٬۲٤۷  ۸۹٬۳٥۱  --  ٤٤٬۸۹٦  -- م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۳ 

 الموجودات غیر الملموسة ٥

 

للسنة المنتھیة في 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹

للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
    التكلفة:

 ٤۰٬۲۳۰٬٤٥۱  ٤٥٬۲٤۹٬۱۷٤ في بدایة السنة
 ٥٬۰۱۸٬۷۲۳  ۹٬۸۰۳٬۳۸۰ إضافات

 ٤٥٬۲٤۹٬۱۷٤  ٥٥٬۰٥۲٬٥٥٤ في نھایة السنة
    

    اإلطفاء المتراكم:
 ۲٥٬٤۷٤٬۰۳۷  ۳۰٬٥۸٦٬۸۱۱ في بدایة السنة 

 ٥٬۱۱۲٬۷۷٤  ٤٬۷٦۱٬۰۷۱ المحمل للسنة
 ۳۰٬٥۸٦٬۸۱۱  ۳٥٬۳٤۷٬۸۸۲ في نھایة السنة

    
 ۱٤٬٦٦۲٬۳٦۳  ۱۹٬۷۰٤٬٦۷۲ القیمة الدفتریة في نھایة السنة

 
تمثل الموجودات غیر الملموسة برامج /أنظمة األعمال، وتمثل األعمال قید التنفیذ الدفعات المقدمة للبائعین والموردین فیما یتعلق 

م، تشتمل الموجودات غیر الملموسة على األعمال قید ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بالبناء/ التحسینات فیما یتعلق بأنظمة األعمال. كما في 
 لایر سعودي).  ۳٬۱٦۱٬۰٦۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ٥٫٤٦۸٫٦٤٥التنفیذ بمبلغ 

 
 عقارات استثماریة ٦

 
تمثل عقارات تجاریة ومراكز تجزئة في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة والتي تم تأجیرھا لمستأجرین 

 آخرین بموجب ترتیبات عقود تأجیر تشغیلي.
 

 اإلجمالي  مباني  أراضي  
       التكلفة:

       
 ۱٬۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۳۸٬۳۲۹٬۰٦٦  ۸۱۱٬٦۷۰٬۹۳٤  م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ٤٤٦٬٦٥۲  ٤٤٦٬٦٥۲  --  إضافات
 ۱٬۳٥۰٬٤٤٦٬٦٥۲  ٥۳۸٬۷۷٥٬۷۱۸  ۸۱۱٬٦۷۰٬۹۳٤  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

       
 ۱٬۳٥۰٬٤٤٦٬٦٥۲  ٥۳۸٬۷۷٥٬۷۱۸  ۸۱۱٬٦۷۰٬۹۳٤  م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۰۳٬٤۷۸٬۹٦٥  ۲۰٬۷۲٥٬۹٦٥  ۸۲٬۷٥۳٬۰۰۰  إضافات 
 ۱٬٤٥۳٬۹۲٥٬٦۱۷  ٥٥۹٬٥۰۱٬٦۸۳  ۸۹٤٬٤۲۳٬۹۳٤  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

       
       االستھالك المتراكم:

       
 ۳٥٬۹۹۳٬۹۲٦  ۳٥٬۹۹۳٬۹۲٦  --  م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ۱٦٬۸٦۲٬۲۸۰  ۱٦٬۸٦۲٬۲۸۰  --  المحمل للسنة
 ٥۲٬۸٥٦٬۲۰٦  ٥۲٬۸٥٦٬۲۰٦  --  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

       
 ٥۲٬۸٥٦٬۲۰٦  ٥۲٬۸٥٦٬۲۰٦  --  م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۷٬۲۲۰٬۸٥۰  ۱۷٬۲۲۰٬۸٥۰  --  المحمل للسنة
 ۷۰٬۰۷۷٬۰٥٦  ۷۰٬۰۷۷٬۰٥٦  --  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

       
       القیمة الدفتریة:

       
 ۱٬۳۱٤٬۰۰٦٬۰۷٤  ٥۰۲٬۳۳٥٬۱٤۰  ۸۱۱٬٦۷۰٬۹۳٤  م۲۰۱۸ینایر  ۱

 ۱٬۲۹۷٬٥۹۰٬٤٤٦  ٤۸٥٬۹۱۹٬٥۱۲  ۸۱۱٬٦۷۰٬۹۳٤  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 ۱٬۳۸۳٬۸٤۸٬٥٦۱  ٤۸۹٬٤۲٤٬٦۲۷  ۸۹٤٬٤۲۳٬۹۳٤  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲٤ 

 العقارات االستثماریة (یتبع) ٦
 

 العقارات االستثماریة مما یلي:تتكون 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 التكلفة  الموقع الفئة
 

 االستھالك المتراكم 
 

 القیم الدفتریة 
 

 القیمة العادلة 
         

 ٤۱۲٬٦٦۰٬۰۰۰  ۳٦۹٬۲۰٤٬۱۸۲  )۲٤٬٥٦۰٬٤۹۳(   ۳۹۳٬۷٦٤٬٦۷٥ الریاض، المملكة العربیة السعودیة مركز توزیع
 ۳٥۳٬۸٥۰٬۰۰۰  ۳٥۲٬۸٥۱٬۲۳٤  )۹٬۳٤۲٬٦۰۳(   ۳٦۲٬۱۹۳٬۸۳۷ المملكة العربیة السعودیةجدة،  مركز تسوق

 ۲۳٤٬۸۲۷٬۹۷۳  ۲۰۰٬٦۸۷٬۱۰۸  )۲٦٬٥۳۷٬۷۲٦(   ۲۲۷٬۲۲٤٬۸۳٤ جبل علي، اإلمارات العربیة المتحدة مستودع
 ۱٦۷٬۲۸۰٬۰۰۰  ۱٦٦٬۷٤۷٬٥۷۳  )۲٬۲۳٦٬٦٤۲(  ۱٦۸٬۹۸٤٬۲۱٥ الریاض، المملكة العربیة السعودیة مقر تجاري

 ۱۳۸٬٤٦۰٬۰۰۰  ۱۳٦٬۳۷٤٬٤۲۲  )۳٬٤۳۰٬۲٤٥(   ۱۳۹٬۸۰٤٬٦٦۷ جدة، المملكة العربیة السعودیة مركز تسوق
 ٥۷٬۰٥۰٬۰۰۰  ٥٥٬٥۲٥٬۳٤۹  )۲٬۹٤۹٬۰۷٥(   ٥۸٬٤۷٤٬٤۲٤ الریاض، المملكة العربیة السعودیة مستودع

 ۱۱۱٬٤۳۰٬۰۰۰  ۱۰۲٬٤٥۸٬٦۹۳  )۱٬۰۲۰٬۲۷۲(  ۱۰۳٬٤۷۸٬۹٦٥ السعودیةالریاض، المملكة العربیة  مركز تسوق
         

 ۱٬٤۷٥٬٥٥۷٬۹۷۳  ۱٬۳۸۳٬۸٤۸٬٥٦۱  )۷۰٬۰۷۷٬۰٥٦(  ۱٬٤٥۳٬۹۲٥٬٦۱۷ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  

 التكلفة الموقع الفئة
 

 االستھالك المتراكم
 
 القیم الدفتریة 

 
 القیمة العادلة

         
 ٤٥۹٬٤۲۳٬۲۱۹  ۳۷٥٬۱۱۳٬۰۰۷  )۱۸٬٦٥۱٬٦٦۸(   ۳۹۳٬۷٦٤٬٦۷٥ الریاض، المملكة العربیة السعودیة مركز توزیع
 ۳٥٥٬٥۲۲٬۲٤۷  ۳٥٤٬۷٦۰٬٦٤٥  )۷٬٤۳۳٬۱۹۲(   ۳٦۲٬۱۹۳٬۸۳۷ جدة، المملكة العربیة السعودیة مركز تسوق

 ۲٤۲٬۸۰۰٬۰۰۰  ۲۰۷٬۲۰۷٬٤۰۸  )۲۰٬۰۱۷٬٤۲٦(   ۲۲۷٬۲۲٤٬۸۳٤ جبل علي، اإلمارات العربیة المتحدة مستودع
 ۱۷۳٬۷۱٥٬۱۳۱  ۱٦٦٬۹۷۰٬٥۸۰  )۲٬۰۱۳٬٦۳٥(  ۱٦۸٬۹۸٤٬۲۱٥ الریاض، المملكة العربیة السعودیة مقر تجاري

 ۱۳۷٬٥۹۳٬۳٤۰  ۱۳۷٬۱۹۹٬٦۷۹  )۲٬٦۰٤٬۹۸۸(   ۱۳۹٬۸۰٤٬٦٦۷ جدة، المملكة العربیة السعودیة مركز تسوق
 ٥۸٬٥٦٤٬۲٥۳  ٥٦٬۳۳۹٬۱۲۷  )۲٬۱۳٥٬۲۹۷(   ٥۸٬٤۷٤٬٤۲٤ الریاض، المملكة العربیة السعودیة مستودع

         
 ۱٬٤۲۷٬٦۱۸٬۱۹۰  ۱٬۲۹۷٬٥۹۰٬٤٤٦  )٥۲٬۸٥٦٬۲۰٦(  ۱٬۳٥۰٬٤٤٦٬٦٥۲ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 
شركة الراجحي للتطویر، وھي شركة تابعة إن العقارات االستثماریة في المملكة العربیة السعودیة مملوكة بشكل قانوني من قبل 

مملوكة بالكامل للشركة األم. باإلضافة إلى ذلك، فإن العقارات في اإلمارات العربیة المتحدة مملوكة بشكل قانوني من قبل شركة 
  ، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة وموضوعة تحت تصرفھا.۳المخازن المتمیزة 

 
 العادلة للعقارات االستثماریة سنویاً بواسطة مقیمین عقاریین مؤھلین مستقلین.یتم تحدید القیمة 

 

 فیما یلي المبالغ المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة بخصوص العقارات االستثماریة: )۱

  

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 

للسنة المنتھیة في 
  دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 ۹۹٬۹٥٦٬۷٤۱  ۱۰٤٬٥٦۸٬۰٦٦  إیرادات إیجار 

 )۲۰٬۰۷۱٬۷٥٥(  )۲۲٬٦۸۰٬۳٥۲(  تكلفة اإلیرادات 
  ۸۱٬۸۸۷٬۷۱٤  ۷۹٬۸۸٤٬۹۸٦ 

 
 إن الحد األدنى لمدفوعات عقود اإلیجار المستقبلیة بموجب عقود اإلیجار غیر القابلة لإللغاء یستحق كما یلي: )۲

 

  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

 ۹۹٬۱۹۱٬۸۸۷  ۱۰٦٬۱۸۲٬۱۱٥  واحدةخالل سنة 
 ۳٦٦٬۹۰۸٬۲۷۷  ۳۸۳٬۷۹٦٬۸٤۹  أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

 ۲٦٦٬۰۹۷٬۷٤۷  ۲٥۰٬۷۹۹٬۱۰۸  سنوات ٥أكثر من 
  ۷٤۰٬۷۷۸٬۰۷۲  ۷۳۲٬۱۹۷٬۹۱۱ 
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 (لایر سعودي)

 

۲٥ 

 االستثمارات ۷
 

 فیما یلي ملخصاً بمحافظ االستثمارات:
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    غیر متداولة
    مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات 

 ٤٤۸٫۲٥۲٫٤۷۸  ٤٦۷٫٥۲۲٫۸۰۱ استثمارات في صنادیق استثماریة
 ٤٤۰٬۰۰۰  ٤٤۰٬۰۰۰ أدوات حقوق ملكیة

 ٤٦۷٫۹٦۲٫۸۰۱  ٤٤۸٫٦۹۲٫٤۷۸ 
    متداولة

    خالل الربح أو الخسارةمدرجة بالقیمة العادلة من استثمارات 
 ٤۱۲٫٦٦٥٫٦٥۰  ٤٦۲٫٦٥۷٫۳۹٤ استثمار في صندوق استثماري

    
    استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ۳۰۰٬۸۷٥٬٥۳۹  -- )۲-۷(إیضاح ودیعة قصیرة األجل 
 ٤٦۲٫٦٥۷٫۳۹٤  ۷۱۳٫٥٤۱٫۱۸۹ 
    

 ۹۳۰٬٦۲۰٬۱۹٥  ۱٬۱٦۲٬۲۳۳٬٦٦۷ 
 

 ملخصاً لالستثمارات في الصنادیق االستثماریة:یعرض الجدول أدناه  ۷-۱
 

  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     مدرجة

 ٤۱۲٬٦٦٥٬٦٥۰  ٤٦۲٬٦٥۷٬۳۹٤  صندوق الراجحي للسلع
 ۹۷٬۱۹٦٬٦٦٥  ۱۱٥٬۰٦۳٬٦۹۹  صندوق الراجحي ریت

 ٥٬۱۳٤٬٤۰۰  ٥٬٤۳۰٬۱۰٤  صندوق الراجحي للصكوك
 ٤٬۳۱۰٬٦۰۰  ٤٬٤۲۲٬۲٦٥  الشرق األوسط وشمال أفریقیاصندوق الراجحي ألسھم 

  ٥۸۷٬٥۷۳٬٤٦۲  ٥۱۹٬۳۰۷٬۳۱٥ 
     غیر مدرجة

 ۳٤۱٬٦۱۰٬۸۱۳  ۳٤۲٬٦۰٦٬۷۳۳  صندوق اإلنماء مكة العقاري
     
     
  ۹۳۰٬۱۸۰٬۱۹٥  ۸٦۰٬۹۱۸٬۱۲۸ 

 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي تم إیداعھا بواسطة الشركة خالل السنة المنتھیة في  ۳۰۰تمثل ودیعة قصیرة األجل بمبلغ  ۷-۲

خالل السنة المنتھیة في م. إن فترة الودیعة ھي ستة أشھر وتحمل ھامش ربح وفقاً للمعدالت التجاریة السائدة في السوق. ۲۰۱۸
 فیما یلي مطابقة القیمة الدفتریة:انتھت فترة ھذه الودیعة قصیرة األجل. ، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ۳۰٥٬٥۳۲٬۰۸۳  -- إجمالي الودیعة قصیرة األجل
 )٥٬٥۳۲٬۰۸۳(  -- ناقصاً: الربح غیر المحقق

 ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  -- المبلغ األصلي القائم
 ۸۷٥٬٥۳۹  -- المبلغ األصلي القائمالربح المستحق على 

    
 --  ۳۰۰٬۸۷٥٬٥۳۹ 

 
 
 
 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲٦ 

 قرض الموظف ۸
 

 ھذا القرض یمثل قرضاً غیر محمل بربح مقدم إلى المدیر التنفیذي الرئیسي بالشركة. 
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ۱٬۷٥۸٬۰۰۰  -- غیر متداول 
 --  ۱٬۷٥۸٬۰۰۰ متداول 

    
 ۱٬۷٥۸٬۰۰۰  ۱٬۷٥۸٬۰۰۰ 

 نقد وما في حكمھ ۹
 

 یتضمن النقد وما في حكمھ النقد في الحسابات الجاریة لدى البنك.
 

 ذمم مدیني عقود المرابحة ۱۰
 

 فیما یلي ذمم مدیني عقود المرابحة: 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ۳۹۰٬۹۷۲٬۲٥۹  ۸۳٤٬۰٦٤٬٦۷۲ إجمالي ذمم مدیني عقود المرابحة
 )۱٥٬۹۱٤٬۹۰۹(  )۳۳٬۲۷۹٬۷۸۰( ناقصاً: الربح غیر المحقق

 ۳۷٥٬۰٥۷٬۳٥۰  ۸۰۰٬۷۸٤٬۸۹۲ المبلغ األصلي القائم
 ۸٬۹٦۱٬۲۸٥  ۱۱٬۰۳٦٬٥۸۲ الربح المستحق على المبلغ األصلي القائم

ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لذمم مدیني عقود المرابحة 
 )۷۲٬۷۷۷( )۱-۱۰(إیضاح 

 
)٤۰٬٦۸٤( 

    
 ۸۱۱٬۷٤۸٬٦۹۷  ۳۸۳٬۹۷۷٬۹٥۱ 

 
م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱شھراً ( ۱۲إلى  ۳م، لذمم مدیني عقود المرابحة فترة استحقاق أصلیة تتراوح من ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 %۹٫٤۰إلى  %۳٫٥۰شھراً). باإلضافة إلى ذلك، تحمل ذمم مدیني عقود المرابحة معدالت ربح تتراوح من  ۱۲إلى  ۳من 
 سنویاً).  %۹٫٦۰إلى  %۳٫۳۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱سنویاً (

 
 ).السداد متأخرةلیست م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( السداد متأخرةلیست ذمم مدیني عقود المرابحة فإن م، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 فیما یلي بیان بالحركة في مخصص خسائر االنخفاض في قیمة االئتمان لذمم مدیني عقود المرابحة: ۱۰-۱

 

 

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹

للسنة المنتھیة في  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
    

 ۲۹٬۷۷۹  ٤۰٬٦۸٤ في بدایة السنة 
 ۱۰٬۹۰٥  ۳۲٬۰۹۳ المحمل للسنة 

 ٤۰٬٦۸٤  ۷۲٬۷۷۷ في نھایة السنة 
 

 اإلیرادات المستحقة ۱۱

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ۱۷٬۷۹٦٬۲۳۱  ۲٥٬٥۷۷٬۳۸۰ أتعاب إدارة
 ۱٬٥٥۲٬٦٤۹  ۱٬۳۰٤٬۸۷٦ أخرى

 ۲٦٬۸۸۲٬۲٥٦  ۱۹٬۳٤۸٬۸۸۰ 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۷ 

 الدفعات المقدمة والمدفوعات مقدماً والذمم المدینة األخرى ۱۲

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ۲۰٬۰٥۸٬۱۹۱  ۲۸٬۰۳۲٬٦٤۹ إجمالي اإلیجارات المدینة
 )۳٬۳۰۳٬۲۰۲(  )۱۰٬٥۷۲٬۱۹۸( )۱-۱۲االنخفاض في قیمة االئتمان (إیضاح ناقصاً: مخصص خسائر 
 ۱٦٬۷٥٤٬۹۸۹  ۱۷٬٤٦۰٬٤٥۱ صافي اإلیجارات المدینة

 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ )۲-۲۱دفعة مقدمة لصندوق الراجحي لالستثمار العقاري ("ریت") (إیضاح 
 ٤٬۹۳۱٬۸۰۸  -- )۲-۲۱مستحقات من ریت (إیضاح 

 ۳٬۱٤۰٬٥۱٤  ۹۹۷٫۸۸۹ )۲-۲۱الشركة األم (إیضاح مستحق من 
 ً  ۳٬٥۸٤٬۸٥۲  ۷٬۲۹۸٬۳۰٥ مدفوعات مقدما
 ٤۸۱٬۲۱٥  ۲۹۷٬۸۸۰ سلف لموظفین

 ۱٬۱۳۰٬۸٦٦  ٦٫٤٥٥٫٦۱۱ ذمم مدینة أخرى
 ٦۲٬٥۱۰٬۱۳٦  ۳۲٬۰۲٤٬۲٤٤ 

 
 یتعلق باإلیجارات المدینة:فیما یلي بیان بالحركة في مخصص خسائر االنخفاض في قیمة االئتمان فیما  ۱۲-۱

 
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  

    
 --  ۳٬۳۰۳٬۲۰۲ في بدایة السنة
 ۳٬۳۰۳٬۲۰۲  ۷٬۲٦۸٬۹۹٦ المحمل للسنة

    
 ۳٬۳۰۳٬۲۰۲  ۱۰٬٥۷۲٬۱۹۸ في نھایة السنة

 
 :بأعمار ذمم مدیني عقود المرابحةفیما یلي بیان  ۱۲-۲

 

  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

ً  ۳۰أقل من   ۷٫٥۲۲٫۸۰۱  ۸٫۳۷۰٫۸۰۲ یوما
۳۰ – ۱۸۰  ً  ٦٫۷۱۷٫٤٥۱  ۳٫۹٦۱٫۷۰۸ یوما

ً  ۱۸۰أكثر من   ٥٫۸۱۷٫۹۳۹  ۱٥٫۷۰۰٫۱۳۹ یوما
    

 ۲۸٫۰۳۲٫٦٤۹  ۲۰٫۰٥۸٫۱۹۱ 
 

 منافع الموظفین ۱۳
 

 فیما یلي بیان بالحركة في منافع الموظفین: ۱۳-۱
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  
     

 ۳۸٬۲٤۱٬۳۰۳  ٤۰٬٥۷۸٬۸۷۰  في بدایة السنة 
 ٤٬٦۰۰٬۱۳۱  ٤٬۰٥۰٬۸۹۷  تكلفة الخدمة الحالیة

 ۱٬۳۸۸٬۰۰۰  ۱٬۷۰۲٬۰۰۰  تكلفة تمویلیة
 ٥٬۹۸۸٬۱۳۱  ٥٬۷٥۲٬۸۹۷  المبلغ المسجل في قائمة الربح أو الخسارة

 )۳٬٦٥۰٬٥٦٤(  )٥٬۹٤۹٬٤٥۷(  منافع مدفوعة 
     

 ٤۰٬٥۷۸٬۸۷۰  ٤۰٬۳۸۲٬۳۱۰  في نھایة السنة 
 

 
 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۸ 

 منافع الموظفین (یتبع) ۱۳
 

 االفتراضات االكتواریة األساسیة ۱۳-۲

  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 %٤٫۷۰  %٤٫٥۰  معدل الخصم

 %٤٫۰۰  %٤٫۰۰  زیادات الرواتب المستقبلیة
     معدل الدوران: 

 %۳۱٫۲٥  %۳۱٫۲٥  ۲٥ - ۱۸العمر من  -
 %۲٥٫۰۰  %۲٥٫۰۰  ۳۰ - ۲٦العمر من  -
 %۱۲٫٥۰  %۱۲٫٥۰  ٥۰ - ۳۱العمر من  -
 %٦٫۲٥  %٦٫۲٥  ٥۹ - ٥۱العمر من  -

 
 معدل الخصم 

 
"منافع الموظفین"،  ۱۹لمعیار المحاسبة الدولي تم استخدام ھذا المعدل لحساب القیمة االكتواریة الحالیة للمنافع المخططة. وفقاً 

یتم تحدید المعدل المستخدم لخصم منافع الموظفین وفقاً لعائدات السوق من سندات الشركات عالیة الجودة في نھایة فترة التقریر. 
ً للسندات التي تتداولھا حكومة المملكة العربیة الس عودیة المدرجة بالدوالر وفي حالة الشركة، یتم استنباط معدل الخصم وفقا

سنة  ۹٫۷األمریكي ذات االستحقاق الثابت بفترة مقدرة من منافع الموظفین. إن متوسط فترة التزامات منافع الموظفین كانت 
 سنة). ۹٫۹م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(

 
 زیادة الرواتب

 
طویل األجل وھو یتماشى بشكل ) كمعدل ارتفاع الرواتب %٤م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( %٤تم افتراض ارتفاع الرواتب بنسبة 

 عام مع مؤشر معدل زیادة الرواتب في المنطقة.
 

 معدل الدوران
 

یستند افتراض معدل الدوران على افتراضات السنة السابقة لمعدالت التناقص والتي أخذت باالعتبار كذلك لتتماشى مع معدالت 
 التناقص الفعلیة. 

 
إن التغیرات المحتملة بصورة معقولة إلحدى االفتراضات االكتواریة ذات العالقة، مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ستؤثر  ۱۳-۳

 افع الموظفین كما یلي:على من
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     معدل الخصم
 )۳٬۲۰۸٬۰۰۰(   )۳٬۲٥۰٬۰۰۰(   %۱زیادة بنسبة 
  ۳٬۷۱۳٬۰۰۰   ۳٬۷٥٦٬۰۰۰  %۱نقص بنسبة 

     زیادات الرواتب المستقبلیة
  ۳٬۷۰۲٬۰۰۰   ۳٬۷۳۷٬۰۰۰  %۱زیادة بنسبة 
 )۳٬۲٥۷٬۰۰۰(   )۳٬۲۹٤٬۰۰۰(  %۱نقص بنسبة 

     معدل الدوران
 )۲۱۱٬۰۰۰(   )۳۰۳٬۰۰۰(  %۲۰زیادة بنسبة 
  ۱۷٦٬۰۰۰   ۲۸۸٬۰۰۰  %۲۰نقص بنسبة 

 
 المخاطر المرتبطة بخطط المنافع المحددة ٤-۱۳

 
 مخاطر األقدمیة

 
 تنشأ المخاطر عندما یكون عمر المتقاعد أطول من المتوقع. تقاس ھذه المخاطر وفقاً لمستوى الخطة على العدد الكلي للمتقاعدین.  

 
 مخاطر زیادة الرواتب

 
لزیادة النوع األكثر شیوعاً من مكافآت التقاعد ھو النوع الذي ترتبط بھ المكافأة مع الراتب النھائي. تنشأ المخاطر عندما تكون ا

 في الرواتب أعلى من المتوقع وبالتالي تؤثر على المطلوبات.  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۹ 

 الذمم الدائنة األخرى والمستحقات ۱٤
 

  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

 ۲۰٬۷۰۱٬٤۰۱  ۱٥٬٥۱٦٬٤٥۸  )۱-۱٤مستحقات إلى األعمال الخیریة (إیضاح 
 ۲۱٬۷۸۷٬۳۲۰  ۲٥٬۳۷۸٬۱٤٤  مكافآت موظفین
 ۲٬٤۷۸٬۹۸٥  ۳٬٤۷۱٬۸۸۷  اشتراكات دائنة
 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٬٤۸۷٬٥۳۷  إیجار مستحق

 ۱٬۸۸٥٬۲۲۳  ۲٬۹۸۸٬۹۹٤  ضریبة القیمة المضافة الدائنة
 ۱٤٬۳۰۷٬۱٤۸  ۱٥٬۱٥٤٬۲۸۸  إیرادات إیجارات غیر محصلة

 ٦٦۰٬۹۱۷  ۲۱٫۸۲۸  )۲-۲۱مستحق إلى الشركة األم (إیضاح 
 ۱۳٬٥٥۷٬٥۱٦  ۱۳٬۹٤۰٫۲۷۹  أخرى

     
  ۷۸٬۹٥۹٬٤۱٥  ۷۷٬۳۷۸٬٥۱۰ 

 
وفقاً للقرارات الصادرة عن الھیئة الشرعیة بالشركة، والمطبقة من قبل اإلدارة، یتم استبعاد العموالت المكتسبة المتعلقة بعموالت  ۱-۱٤

خدمات الوساطة الخاصة ببعض األسھم المحددة، والمستلمة من قبل الشركة من احتساب ربح السنة وتقید تحت بند مستحق 
 فیما یلي بیان بالحركة في المستحق لألعمال الخیریة: لألعمال الخیریة المصرح بھا. 

 
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

 ٥۸٬٤۱۰٬٤۳۳  ۲۰٬۷۰۱٬٤۰۱ في بدایة السنة
 ۱٥٬٤۱٤  ٤٬٥۱۱٬۲۱٤ إضافات 

 )۳۷٬۷۲٤٬٤٤٥(  )۹٬٦۹٦٬۱٥۷( مدفوعات تمت خالل السنة
    

 ۲۰٬۷۰۱٬٤۰۱  ۱٥٬٥۱٦٬٤٥۸ في نھایة السنة 
 

 زكاة دائنة -المستحق إلى طرف ذو عالقة  ۱٥
  

ال تقدم الشركة إقرار زكوي منفصل إلى الھیئة حیث تقدم الشركة األم إقرار زكوي موحد/منفصل استناداً إلى وعاءھا الزكوي 
 الشركة القیام بإجراء أي مدفوعات للھیئة.الموحد وتقوم بتسویة التزام الزكاة بموجبھ مع الھیئة. وعلیھ، ال یتعین على 

 
 فیما یلي بیان بالحركة في الزكاة الدائنة: ۱-۱٥

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

 ۷٬۸۳٦٬٥٥۱  ۱۰٬٥٥٦٬۷۱٤ في بدایة السنة 
 ۱۰٬٥٥٦٬۷۱٤  ۲۰٬۹٤۱٬۷۸٦ )۲-۱٥(إیضاح  المحمل للسنة

 )۷٬۸۳٦٬٥٥۱(  )۱۰٬٥٥٦٬۷۱٤( مدفوعات تمت خالل السنة
    

 ۱۰٬٥٥٦٬۷۱٤  ۲۰٬۹٤۱٬۷۸٦ في نھایة السنة
 

 الشركة األم.  قبل الشركة من الزكاة الموزعة من یمثل حصة ۲-۱٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۳۰ 

 المخصصات  ۱٦
 

وتعتقد اإلدارة أن تتعلق المخصصات بحاالت التقاضي القائمة ضد الشركة والتي قد تؤدي إلى نتائج لیست في صالح الشركة. 
 نتائج حاالت التقاضي القائمة لن تتجاوز قیمة المخصصات.

 
 فیما یلي بیان بالحركة في المخصصات:

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

 ۱۰٬۷۲۸٬۹۷۲  ۹٬۷۲۸٬۹۷۲ في بدایة السنة
 )۱٬۰۰۰٬۰۰۰(  )۲٬۳۹۸٬۸۲٦( ما تم رده خالل السنة

    
 ۹٬۷۲۸٬۹۷۲  ۷٬۳۳۰٬۱٤٦ نھایة السنةفي 

 
 رأس المال ۱۷

 

  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

 ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  عدد األسھم العادیة
 ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  أسھم عادیة (مبلغ)

  
دیسمبر  ۳۱لالستثمار ("الشركة األم") كما في إن رأس مال الشركة مملوك بالكامل من قبل مؤسسة الراجحي المصرفیة  ۱۷-۱

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۹
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة األخرى ۱۸
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  
     

 ۳٬۲۲۱٬٤٥۱  ٤٬٤۱٦٬۲٦٤  تراخیص تقنیة معلومات 
 ۳٬٥۹٥٬۲۹٤  ٤٬۰۷۳٬٤۲٥  أتعاب مھنیة

 ٤٬۳۳٥٬۸٤۰  ۳٬۰۱٦٬۷۷۷  )۱-۲۱معلومات (إیضاح دعم تقنیة 
 ۲٬۰٦۲٬٥٥٤  ۲٬٤۷۳٬۰۷۸  اشتراكات

 ۱٬٤۳۹٬۳۲٥  ۱٬۷۱۳٬۰٦٦  مرافق
 ۱٬۰۲۲٬۰۸۷  ۱٬٥٤۱٬۹٦۰  اتصاالت

 ۹۱۹٬۰۰۰  ۹٤٦٬۰۰۰  )۱-۲۱مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 
 ۱٬۲٥۸٬۷٥۳  ۸٤۸٬۹٤۳  مصروفات نظافة

 ٦٦٤٬۷۹٥  ٦۰۷٬٤۲٤  المھنیةتأمین التعویضات 
 ۸۳٬٦۷۱  ٥٤۳٬۱۷۳  صیانة وإصالح

 ۱۹٤٬٤۹۱  ٤٦۳٬۳٤۱  تعویض العمیل عن خسائر تشغیل
 ۲۸۳٬٦۷۰  ٤۲۱٬٥۸۸  سفر ألغراض العمل وترفیھ

 ۳٤۹٬٥۲٥  ۳٥٥٬۲٥۳  أتعاب تنظیمیة
 ٤۰۰٬۰۰۰  ۳۲۰٬۰۰۰  أتعاب الھیئة الشرعیة 

 ۹٥۲٬۰٦۱  ۹۹٤٬٤۰٥  أخرى
  ۲۲٬۷۳٤٬٦۹۷  ۲۰٬۷۸۲٬٥۱۷ 

 
 
 
 

  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۳۱ 

 القیم العادلة –األدوات المالیة  ۱۹
 

 قیاسات القیمة العادلة لألدوات المالیة ۱۹-۱
 

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم 
القیاس. یتضمن تعریف القیمة العادلة االفتراض بأن الشركة مستمرة في أعمالھا وال یوجد أي بین متعاملین في السوق بتاریخ 

 نیة أو متطلب لتقلیص حجم عملیاتھا بشكل جوھري أو القیام بمعاملة بشروط معاكسة.
 

ن سمسار أو وسیط أو وتعتبر األداة المالیة متداولة في سوِق نشط إذا كانت األسعار المتداولة متاحة بشكل دوري وبسھولة م
مجموعة صناعیة أو خدمة تسعیر أو وكالة تنظیمیة. وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلیة التي تحدث بانتظام على أساس 

 تجاري.
 

مستویات مختلفة وعند قیاس القیمة العادلة، تستخدم الشركة البیانات القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم العادلة إلى 
 في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:

 
: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة یمكن الوصول إلیھا في ۱المستوى 

 تاریخ القیاس.
والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام بصورة  ۱األسعار المتداولة المدرجة في المستوى مدخالت بخالف  :۲المستوى 

 مباشرة (األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار).
 للمالحظة).مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بیانات السوق المالحظة (المدخالت غیر القابلة  :۳المستوى 

 
یعرض الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في النظام المتدرج 
 للقیمة العادلة لألدوات المالیة. وال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة

 العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة.
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۳۲ 

 القیم العادلة (یتبع) –األدوات المالیة  ۱۹
 

 قیاسات القیمة العادلة لألدوات المالیة (یتبع) ۱۹-۱
 

 القیم العادلة  التصنیف المحاسبي والقیمة الدفتریة 

 

القیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

القیمة العادلة من 
 خالل الدخل

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي التكلفة المطفأة الشامل اآلخر
          

          م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
          

          الموجودات المالیة
          

          مقاسة بالقیمة العادلةموجودات مالیة 
 ۹۳۰٬٦۲۰٬۱۹٥ ۳٤۳٬۰٤٦٬۷۳۳ ٤۷۲٬٥۰۹٬۷٦۳ ۱۱٥٬۰٦۳٬٦۹۹  ۹۳۰٬٦۲۰٬۱۹٥ -- -- ۹۳۰٬٦۲۰٬۱۹٥ استثمارات

          
          موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة

 -- -- -- --  ۳۳٬۰۸٦٬۷۸۳ ۳۳٬۰۸٦٬۷۸۳ -- -- نقد وما في حكمھ
 -- -- -- --  ۸۱۱٬۷٤۸٬٦۹۷ ۸۱۱٬۷٤۸٬٦۹۷ -- -- عقود مرابحةذمم مدیني 

 -- -- -- --  ۱٬۷٥۸٬۰۰۰ ۱٬۷٥۸٬۰۰۰ -- -- قرض موظف
 -- -- -- --  ۲٦٬۸۸۲٬۲٥٦ ۲٦٬۸۸۲٬۲٥٦ -- -- إیرادات مستحقة

 -- -- -- --  ٥٥٬۲۱۱٬۸۳۱ ٥٥٬۲۱۱٬۸۳۱ -- -- دفعات مقدمة وذمم مدینة أخرى
          
 ۹۳۰٬٦۲۰٬۱۹٥ -- ۹۲۸٬٦۸۷٬٥٦۷ ۱٬۸٥۹٬۳۰۷٬۷٦۲  ۱۱٥٬۰٦۳٬٦۹۹ ٤۷۲٬٥۰۹٬۷٦۳ ۳٤۳٬۰٤٦٬۷۳۳ ۹۳۰٬٦۲۰٬۱۹٥ 

          المطلوبات المالیة 
          

          مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة
 -- -- -- --  ۱۹٬۹۲۱٬٥۳۱ ۱۹٬۹۲۱٬٥۳۱ -- -- ذمم دائنة أخرى ومستحقات

          
 -- -- ۱۹٬۹۲۱٬٥۳۱ ۱۹٬۹۲۱٬٥۳۱  -- -- -- -- 

  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۳۳ 

 القیم العادلة (یتبع) –األدوات المالیة  ۱۹
 

 قیاسات القیمة العادلة لألدوات المالیة (یتبع) ۱۹-۱
 

 القیم العادلة  التصنیف المحاسبي والقیمة الدفتریة 

 

القیمة العادلة من 
 خالل الربح أو

 الخسارة

القیمة العادلة من 
 خالل الدخل
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي التكلفة المطفأة الشامل اآلخر

          
          م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

          
          الموجودات المالیة

          
          موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

 ۸٦۱٬۳٥۸٬۱۲۸ ۳٤۲٬۰٥۰٬۸۱۳ ٤۲۲٬۱۱۰٬٦٥۰ ۹۷٬۱۹٦٬٦٦٥  ۸٦۱٬۳٥۸٬۱۲۸ -- -- ۸٦۱٬۳٥۸٬۱۲۸ استثمارات
          

          موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة
 -- -- -- --  ٥۹٬۱۹٤٬۱۱٥ ٥۹٬۱۹٤٬۱۱٥ -- -- نقد وما في حكمھ

      ۳۰۰٬۸۷٥٬٥۳۹ ۳۰۰٬۸۷٥٬٥۳۹ -- -- استثمارات
 -- -- -- --  ۳۸۳٬۹۷۷٬۹٥۱ ۳۸۳٬۹۷۷٬۹٥۱ -- -- ذمم مدیني عقود مرابحة

 -- -- -- --  ۱٬۷٥۸٬۰۰۰ ۱٬۷٥۸٬۰۰۰ -- -- قرض موظف
 -- -- -- --  ۱۹٬۳٤۸٬۸۸۰ ۱۹٬۳٤۸٬۸۸۰ -- -- إیرادات مستحقة

 -- -- -- --  ۲۸٬٤۳۹٬۳۹۲ ۲۸٬٤۳۹٬۳۹۲ -- -- دفعات مقدمة وذمم مدینة أخرى
 ۸٦۱٬۳٥۸٬۱۲۸ -- ۷۹۳٬٥۹۳٬۸۷۷ ۱٬٦٥٤٬۹٥۲٬۰۰٥  ۹۷٬۱۹٤ ٦٬٦٦٥۲۲٬۱۱۰٬٦٥۰ ۳٤۲٬۰٥۰٬۸۱۳ ۸٦۱٬۳٥۸٬۱۲۸ 

          مطلوبات مالیة 
          

          مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة
 -- -- -- --  ۱۸٬٦۹۷٬٤۱۸ ۱۸٬٦۹۷٬٤۱۸ -- -- ذمم دائنة أخرى ومستحقات

          
 -- -- ۱۸٬٦۹۷٬٤۱۸ ۱۸٬٦۹۷٬٤۱۸  -- -- -- -- 

 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۳٤ 

 القیم العادلة (یتبع) –األدوات المالیة  ۱۹
 

 أسالیب التقییم العادل ۱۹-۲
تتضمن استثمارات في صنادیق  ۲الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة ضمن المستوى 

 قیمھا العادلة استناداً إلى آخر صافي قیمة موجودات مسجلة كما في تاریخ التقریر.استثماریة والتي یتم تحدید 
 

تتضمن استثمارات في أدوات حقوق  ۳الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة ضمن المستوى 
بناًء على صافي قیمة الموجودات التي یتم ، ویتم تحدید قیمتھ العادلة ملكیة بالتكلفة واستثمار في صندوق استثماري غیر مدرج

 الحصول علیھا من آخر قوائم مالیة متوفرة للصندوق االستثماري غیر المدرج.
 

 تحویالت القیمة العادلة ۱۹-۳
 خالل فترات التقریر. ۳والمستوى  ۲والمستوى  ۱لم تكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 

 
 المخاطر المالیةإدارة  ۲۰

 
یتمثل ھدف الشركة عند إدارة المخاطر في إنشاء وحمایة القیمة لدى المساھم. المخاطر ھي جزء كامن في أنشطة الشركة وبتم 
إدارتھا من خالل عملیة تحدید طبیعتھا والقیاس والرصد المستمر، حسب حدود المخاطر وعناصر الرقابة األخرى. إن عملیة 

 المخاطر تُعد ھامة بالنسبة للربحیة المستمرة للشركة.إدارة 
 

یختص أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمسؤولیة الشاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر بالشركة واإلشراف علیھ. إن سیاسات 
لھا ومراقبتھا إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة 

مع االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغیرات في ظروف السوق 
وأنشطة الشركة. وتھدف الشركة من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة الخاصة بھا إلى الحفاظ على بیئة رقابیة منضبطة 

 یدرك جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم. وبناءة والتي من خاللھا
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة الناتجة عن األدوات المالیة:
 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر السیولة -

 
 مخاطر االئتمان ۲۰-۱

مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. قامت 
الشركة بتحدید إجراءات إلدارة مخاطر االئتمان تشمل تقییم الجودة االئتمانیة للعمالء وموافقات ائتمان رسمیة والحصول على 

 ضمانات. 
 

 الي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:یعرض الجدول الت
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ٥۹٬۱۹٤٬۱۱٥  ۳۳٬۰۸٦٬۷۸۳ نقد وما في حكمھ
 ۳۸٤٬۰۱۸٬٦۳٥  ۸۱۱٬۸۲۱٬٤۷٤ اإلجمالي -ذمم مدیني عقود المرابحة 

 ۳۰۰٬۸۷٥٬٥۳۹  -- إجمالي -استثمارات 
 ۱۹٬۳٤۸٬۸۸۰  ۲٦٬۸۸۲٬۲٥٦ إیرادات مستحقة 

 ۱٬۷٥۸٬۰۰۰  ۱٬۷٥۸٬۰۰۰ قرض موظف
 ۳۱٬۷٤۲٬٥۹٤  ٦٥٬۷۸٤٬۰۲۹ إجمالي -دفعات مقدمة وذمم مدینة أخرى 

    
 ۷۹٦٬۹۳۷٬۷٦۳  ۹۳۹٬۳۳۲٬٥٤۲ اإلجمالي

 
 
 
 
 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۳٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲۰
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) ۲۰-۱
 
یتم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك ومؤسسات مالیة ذات سمعة طیبة في المملكة العربیة السعودیة. إن الجزء الجوھري من 

بواسطة وكالة مودیز كما في  A۱األرصدة البنكیة یتم إیداعھ في الحساب الجاري وتحتفظ بھ الشركة األم ویتم تصنیفھ بدرجة 
 .م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 
الشركة بأدوات حقوق ملكیة للعمالء كضمانات مقابل ذمم مدیني عقود المرابحة والتي تقید بالتكلفة المطفأة. تتم مراقبة تحتفظ 

 قیمة الضمانات بشكل منتظم من قبل الشركة للتأكد من أنھا كافیة لتغطیة تعرض ذمم مدیني عقود المرابحة.
  

ابحة، تطلب الشركة ضمانات إضافیة في شكل طلب لھامش من خالل رفع كجزء من المراقبة المستمرة لذمم مدیني عقود المر
 ویتم بعدھا تصفیة األسھم. %۱۳٥وطلب الھامش النھائي بنسبة  %۱٥۰طلب الھامش األول بنسبة 

 

  
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

 ۳۸٤٬۰۱۸٬٦۳٥  ۸۱۱٬۸۲۱٬٤۷٤  إجمالي -ذمم مدیني عقود المرابحة 
 ۸۳۹٬۸٦۲٬۸۳۱  ۲٬۱۳۹٬٦۹۰٬۹۹۸  القیمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا مقابل الذمم المدینة

 
 قیاس مخاطر االئتمان

إن تقدیر التعرض االئتماني ألغراض إدارة المخاطر یعد أمًرا معقدًا ویتطلب استخدام النماذج نظراً لتفاوت التعرض مع التغیرات 
في ظروف السوق والتدفقات النقدیة المتوقعة ومرور الوقت. إن تقییم مخاطر االئتمان لذمم مدیني عقود المرابحة واإلیجارات 

یدًا من التقدیرات فیما یتعلق باحتمال حدوث التعثر في السداد، ونسب الخسارة المرتبطة وارتباطات المدینة یستلزم إجراء مز
التعثر بین العمالء. تقوم الشركة بقیاس مخاطر االئتمان باستخدام الخسائر االئتمانیة المتوقعة المستمدة من احتمالیة التعثر في 

 ارة بافتراض التعثر في السداد. السداد والتعرضات عند التعثر في السداد والخس
 

 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان -الخسائر االئتمانیة المتوقعة  أ)
 
لتحدید فیما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالیة زادت بشكل جوھري منذ إثباتھا األولي، تأخذ الشركة باالعتبار 

 المعلومات المعقولة والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. 
 

مات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل ویتم إجراؤه على أساس یتضمن تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان المعلو
سنوي لجمیع األدوات المالیة بما في ذلك تلك التي تعتبر ذات مخاطر ائتمان منخفضة من قبل الشركة. تتم مراقبة المعاییر 

 دى مالءمتھا من قبل الشركة.المستخدمة لتحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان ومراجعتھا بشكل دوري للتأكد من م
 

 تحدید ھیكل فترة احتمالیة التعثر في السداد ب)
 
یتم تحدید احتمالیة التعثر في السداد الشھریة بناًء على حوادث تصفیة المرابحة والمتوسط المرجح للتعرض الخاص بھا. في 

للحاالت المصفاة ضمن مجموع المحافظ الشھریة. یتم حساب حالة حساب احتمالیة التعثر في السداد، یتم أخذ القیمة اإلجمالیة 
 احتمالیة التعثر في السداد السنویة باستخدام احتمالیة التعثر في السداد الشھریة من خالل طریقة معدل الحدین/ معدل البقاء.

 
الحتمالیة التعثر في السداد توظف الشركة نماذج إحصائیة لتحلیل البیانات التي یتم جمعھا وتحدید تقدیرات العمر المتبقي 

 للتعرضات وكیفیة توقع تغییرھا نتیجة مرور الوقت.
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۳٦ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲۰
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) ۲۰-۱
 

 قیاس مخاطر االئتمان (یتبع) 
 

 تحدید ھیكل فترة احتمالیة التعثر في السداد (یتبع) ب)
 

) للحصول على احتمالیة تعثر Vasicekالسداد خالل الدورة باستخدام معكوس منھجیة فاسیتشك (یتم تحدید احتمالیة التعثر في 
في السداد مستقرة خالل الدروة. یتم بعد ذلك معایرة احتمالیة التعثر في السداد خالل الدورة لبیئة االقتصاد الكلي الحالیة للحصول 

حالیة. یتم تنفیذ ذلك باستخدام النسبة المئویة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي، على احتمالیة تعثر في السداد مناسبة لدورة العمل ال
مقابل بیانات أداء الناتج المحلي اإلجمالي التاریخیة. تم یتم دراسة ثالثة سیناریوھات وھي؛ خط األساس (الحالي) والتحسن 

یتم الحصول على مسافة سیجما من الوسط في التوزیع (جید) واالنكماش (األسوأ). استناداً إلى درجة الناتج المحلي اإلجمالي، 
) لسیناریو خط األساس. ویتم تحدید ذلك حسب القیم الذیل (ویشار إلى ذلك أیضا باسم المتوسط والذیل Zالطبیعي (منحنى 

واالنكماش،  المحسوب لسیناریوھات العكس والتحسن). من أجل حساب احتمالیة التعثر في السداد لسیناریو خط األساس والتحسن
یتم تعدیل قیمة احتمالیة التعثر في السداد خالل الدروة من التوزیع الطبیعي باستخدام سیجما التي تم حسابھا في وقت سابق 
واالرتباط المقرر لبازل للضوابط المعتمدة على التصنیف الداخلي لعمالء التجزئة. یتم حساب االرتباط لما سبق باستخدام صیغة 

 قاً لنھج بازل للضوابط المعتمدة على التصنیف الداخلي.ارتباط بازل وف
 

 تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوھري ج)
 
عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري منذ اإلثبات األولي، تُراعي الشركة الحد األدنى لتغطیة الضمان 

، یعتبر ذلك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان %۱۳٥انخفضت قیمة الضمانات إلى أقل من  لذمم مدیني عقود المرابحة. إذا
 ویصنف العمیل ضمن المرحلة الثانیة. 

 
في حالة اإلیجارات المدینة، تأخذ الشركة باعتبارھا أن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال یتجاوز عندما 

یوًما إال في حالة النقض. یتم تحدید أیام التأخر في السداد من خالل حساب األیام منذ  ۳۰السداد ألكثر من یكون المستحق متأخر 
أقدم تاریخ استحقاق انقضى فیما یتعلق بالسداد الكامل الذي لم یتم استالمھ.  یتم تحدید تواریخ االستحقاق دون األخذ باالعتبار 

 أي فترة سماح قد تكون متاحة للمستأجر.
 

تقوم الش������ركة بمراقبة مدى كفاءة المعاییر المس������تخدمة لتحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان عن طریق المراجعات 
 الدوریة لتأكید أن:

 
 المعاییر قادرة على تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد. •
 لزمنیة عندما تصبح الموجودات متأخرة السداد لثالثین یوماً.ال تتماشى المعاییر مع المرحلة ا •

 
استناداً إلى منھجیة االنخفاض في القیمة  ۳والمرحلة  ۲والمرحلة  ۱تقوم الشركة بتصنیف موجوداتھا المالیة إلى المرحلة 

 المطبقة، كما ھو مبین أدناه:
 

سبة لألدوات المالیة التي لم تتعرض لزیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ إثباتھا األولي ولم تنخفض جودتھا ۱المرحلة  : بالن
شھًرا، ویتم احتساب  ۱۲االئتمانیة عند نشأتھا، تقوم الشركة بإثبات مخصص استناداً إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

یة لألصل (دون خصم مخصصات االئتمان). سیتم تصنیف جمیع الحسابات عند نشأتھا كمرحلة الربح بالقیمة الدفتریة اإلجمال
۱ . 

 
: بالنس�����بة لألدوات المالیة التي تعرض�����ت لزیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ إثباتھا األولي إال أنھا لم تنخفض ۲المرحلة 

)، تقوم الش��ركة بإثبات مخص��ص الخس��ائر االئتمانیة المتوقعة جودتھا االئتمانیة (ال یوجد دلیل موض��وعي لالنخفاض في القیمة
 على مدى العمر. 

 
: بالنسبة لألدوات المالیة التي تعرضت لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة (یوجد دلیل موضوعي لالنخفاض في القیمة ۳المرحلة 

دى العمر. إن عملیة تحدید التعثر في السداد یتم في تاریخ التقریر)، تقوم الشركة بإثبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة على م
 .۳استخدامھا كمرحلة 

 
 
 

 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۳۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲۰
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 قیاس مخاطر االئتمان (یتبع)  
 

 تعریف "التعثر في السداد" د)
 

 تعتبر الشركة أن الموجودات المالیة متعثرة السداد عندما: 
یكون ھناك احتمال بعدم قیام المقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة للشركة بالكامل، دون قیام الشركة باللجوء إلى اإلجراءات  •

 مثل تحصیل الضمان، أو
 یوًما. ۱۸۰تكون اإلیجارات المدینة متأخرة ألكثر من  •

 
 معلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبلإدراج ال ھـ)

 
تقوم الشركة بإدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل في كال التقییمین الذین تجریھما حول ما إذا كانت مخاطر 

متوقعة. بناًء على ما سبق، االئتمان لألداة قد زادت بشكل جوھري منذ اإلثبات األولي لھا وقیامھا بقیاس الخسارة االئتمانیة ال
تقوم الشركة بصیاغة ثالثة سیناریوھات وھي؛ خط األساس (الحالي) والتحسن (جید) واالنكماش (األسوأ) لالتجاه المستقبلي 
للمتغیرات االقتصادیة ذات الصلة. تتضمن المعلومات الخارجیة بیانات اقتصادیة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحالي، مقابل 

 ات أداء الناتج المحلي اإلجمالي التاریخیة.بیان
 

تمثل الحالة األساسیة النتیجة األكثر ترجیًحا وتتماشى مع المعلومات التي تستخدمھا الشركة ألغراض أخرى. تمثل السیناریوھات 
 األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً.

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة و)

 
السیناریو المتوقع للخسائر االئتمانیة المتوقعة مع األخذ في االعتبار ثالثة سیناریوھات مختلفة وھي خط األساس تم حساب 

 والتحسن واالنكماش. إن المدخالت الرئیسیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة تمثل تقدیرات المخاطر أدناه:
 

 احتمالیة التعثر في السداد؛ )۱(
 عثر في السداد؛الخسارة بافتراض الت )۲(
 التعرضات عند التعثر في السداد. )۳(

 
تستمد ھذه المعاییر عموما من نماذج إحصائیة تم تطویرھا داخلیا وبیانات تاریخیة أخرى. وتم تعدیلھا لتعكس المعلومات التي 

 تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل كما ھو مبین أعاله.
 

یرات في تاریخ معین، والتي یتم حسابھا على أساس النماذج اإلحصائیة كما ھو إن تقدیرات احتمالیة التعثر في السداد ھي تقد
 محدد أعاله في (ب).

 
الخسارة بافتراض التعثر في السداد تمثل حجم الخسارة المرجحة إذا كان ھناك تعثر في السداد. تتكون محفظة الشركة من أربعة 

والمركز النقدي. تشمل األربعة أنواع المختلفة من تغطیة الضمانات تغطیة أكثر أنواع مختلفة من تغطیة المحفظة (كضمانات) 
. وتم تطبیق %۱٥۰وتغطیة أقل من  %۱٥۰إلى  %۱۷۰، بین تغطیة من %۲۰۰إلى  %۱۷۰، بین تغطیة من %۲۰۰من 

ثر في السداد لكل حالة سوقیة التخصیص لتغطیة الضمانات أعاله. یتم تحدید الخسارة بافتراض التعثر في السداد الناتجة عن التع
(مستقرة ومتقلبة) بموجب محافظ شھریة. تم أخذ متوسط الخسارة بافتراض التعثر في السداد على مدار الفترة للوصول إلى 

مع األخذ في االعتبار افتراض السوق الثابت، في حین تم  %۰٫٤٦المتوسط المرجح للخسارة بافتراض التعثر في السداد بنسبة 
سط الخسارة بافتراض التعثر في السداد على مدار الفترات للوصول إلى المتوسط المرجح للخسارة بافتراض التعثر في أخذ متو

نظراً لحالة السوق المتقلبة. ومع ذلك، بالنسبة لحسابات الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم أخذ افتراض  %۲٫٤۹السداد بنسبة 
 السوق الثابت من قبل الشركة.

 
لحساب  %٥۰اإلیجارات المدینة، تم استخدام توصیات الجھات التنظیمیة للخسارة بافتراض التعثر في السداد بنسبة  في حالة

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
 

إن التعرضات عند التعثر في السداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر في السداد. تستمد الشركة التعرضات عند التعثر في 
 السداد من التعرض الحالي للطرف المقابل بما في ذلك األرباح المستحقة.
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۳۸ 
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 مخصص الخسارة ز)
 

 ) ذمم مدیني عقود مرابحة۱
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 

الخسائر االئتمانیة 
 ۱۲المتوقعة على مدى 

 شھراً 

االئتمانیة الخسائر 
المتوقعة على مدى 
 العمر غیر منخفضة

 القیمة االئتمانیة

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 العمر منخفضة
 اإلجمالي القیمة االئتمانیة

     
 ۸۱۱٬۸۲۱٬٤۷٤ -- -- ۸۱۱٬۸۲۱٬٤۷٤ إجمالي القیمة الدفتریة

 )۷۲٬۷۷۷( -- -- )۷۲٬۷۷۷( الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۸۱۱٬۷٤۸٬٦۹۷ -- -- ۸۱۱٬۷٤۸٬٦۹۷ صافي القیمة الدفتریة

 
 إیجارات مدینة) ۲

     
 ۲۸٬۰۳۲٬٦٤۹ ۱٥٬۷۰۰٬۱۳۹ ۳٬۹٦۱٬۷۰۸ ۸٬۳۷۰٬۸۰۲ إجمالي القیمة الدفتریة

 )۱۰٬٥۷۲٬۱۹۸( )۱۰٬۳٥۰٬۰۷۰( )۲۰۳٬٥۷۸( )۱۸٬٥٥۰( الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۱۷٬٤٦۰٬٤٥۱ ٥٬۳٥۰٬۰٦۹ ۳٬۷٥۸٬۱۳۰ ۸٬۳٥۲٬۲٥۲ صافي القیمة الدفتریة

 
 ) ذمم مدیني عقود مرابحة۱

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 شھراً  ۱۲على مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
 العمر غیر منخفضة

 القیمة االئتمانیة

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 منخفضةالعمر 
 اإلجمالي القیمة االئتمانیة

 ۳۸٤٬۰۱۸٬٦۳٥ -- -- ۳۸٤٬۰۱۸٬٦۳٥ إجمالي القیمة الدفتریة
 )٤۰٬٦۸٤( -- -- )٤۰٬٦۸٤( الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ۳۸۳٬۹۷۷٬۹٥۱ -- -- ۳۸۳٬۹۷۷٬۹٥۱ صافي القیمة الدفتریة
 

 ) إیجارات مدینة۲
     

 ۲۰٬۰٥۸٬۱۹۱ ٥٬۸۱۷٬۹۳۹ ٦٬۷۱۷٬٤٥۱ ۷٬٥۲۲٬۸۰۱ إجمالي القیمة الدفتریة
 )۳٬۳۰۳٬۲۰۲( )۲٬۹۰۸٬۹٦۹( )۳۷۷٬۰۲٤( )۱۷٬۲۰۹( الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ۱٦٬۷٥٤٬۹۸۹ ۲٬۹۰۸٬۹۷۰ ٦٬۳٤۰٬٤۲۷ ۷٬٥۰٥٬٥۹۲ صافي القیمة الدفتریة
 

مدیني عقود المرابحة واإلیجارات المدینة م، كان التعرض لمخاطر االئتمان لذمم ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 حسب المنطقة الجغرافیة یقتصر على المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة فقط.

 
 كان التعرض لمخاطر االئتمان لذمم مدیني عقود المرابحة واإلیجارات المدینة حسب نوع العمیل كما یلي:

 

  
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۸
     

 ۳۸٤٬۰۱۸٬٦۳٥  ۷۸۷٬۹۸۹٬۰۸٤  عمالء البیع بالتجزئة
 ۲۰٬۰٥۸٬۱۹۱  ٥۱٬۸٦٥٬۰۳۹  عمالء الشركات

  ۸۳۹٬۸٥٤٬۱۲۳  ٤۰٤٬۰۷٦٬۸۲٦ 
 

ملیون لایر  ٥۰م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ٦٤م، بلغت القیمة الدفتریة للعمیل الرئیسي للشركة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 سعودي).



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۳۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲۰
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) ۲۰-۱
 

 قیاس مخاطر االئتمان (یتبع) 
 

عند تحدید إمكانیة استرداد ذمم مدیني عقود المرابحة، تأخذ الشركة في االعتبار أي تغیر في جودة االئتمان لعقود المرابحة من 
التقریر. إن تركیز مخاطر االئتمان محدود نظرا ألن قاعدة العمالء كبیرة ولیست ذات صلة تاریخ منح االئتمان وحتى نھایة فترة 

 بالعمیل الواحد.
 

 ال یوجد ھناك ذمم مدینة منخفضة القیمة نظراً لعدم وجود ذمم مدینة متأخرة السداد.
  

 الخسارة حسب فئة األدوات المالیة:یعرض الجدول أدناه مطابقات من الرصید االفتتاحي إلى الرصید الختامي لمخصص 
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

الخسائر االئتمانیة  
المتوقعة على مدى 
 العمر غیر منخفضة

 القیمة االئتمانیة

الخسائر االئتمانیة  
المتوقعة على مدى 

 العمر منخفضة القیمة
 االئتمانیة

 

 اإلجمالي
        

        عقود مرابحة وإیجارات مدینة
 ۳٬۳٤۳٬۸۸٦  ۲٬۹۰۸٬۹٦۹  ۳۷۷٬۰۲٤  ٥۷٬۸۹۳ في بدایة السنة 

 ۷٬۳۰۱٬۰۸۹  ۷٬٤٤۱٬۱۰۱  )۱۷۳٬٤٤٦(  ۳۳٬٤۳٤ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
        

 ۱۰٬٦٤٤٬۹۷٥  ۱۰٬۳٥۰٬۰۷۰  ۲۰۳٬٥۷۸  ۹۱٬۳۲۷ في نھایة السنة
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 

الخسائر االئتمانیة 
 المتوقعة على مدى

 شھراً  ۱۲

الخسائر االئتمانیة  
المتوقعة على مدى 
 العمر غیر منخفضة

 القیمة االئتمانیة

الخسائر االئتمانیة  
المتوقعة على مدى 
 العمر منخفضة القیمة

 االئتمانیة

 

 اإلجمالي
        

        عقود مرابحة وإیجارات مدینة
 ۲۹٬۷۷۹  --  ۱۱  ۲۹٬۷٦۸ في بدایة السنة 

 ۳٬۳۱٤٬۱۰۷  ۲٬۹۰۸٬۹٦۹  ۳۷۷٬۰۱۳  ۲۸٬۱۲٥ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
        

 ۳٬۳٤۳٬۸۸٦  ۲٬۹۰۸٬۹٦۹  ۳۷۷٬۰۲٤  ٥۷٬۸۹۳ في نھایة السنة
 

 مخاطر السوق  ۲۰-۲
 

 مخاطر معدل الربح
مخاطر معدل الربح المخاطر الناتجة عن عدم تناسب معدل الربح المتغیر مع تكلفة التمویل نتیجة للتغیرات في أسعار تمثل 

العموالت السائدة في السوق. لدى الشركة معدل ثابت لذمم مدیني ودائني عقود المرابحة، وبالتالي، فإن الشركة غیر معرضة 
 لمخاطر معدل الربح.

 
 مخاطر العملة

مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. ال تتعرض تمثل 
الشركة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل السیاق االعتیادي ألعمالھا. لم تقم الشركة خالل السنة بإجراء أي 

ودي والدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي. وحیث أن سعر صرف الریـال السعودي معامالت ھامة بعمالت عدا الریـال السع
 مربوط بالدوالر األمریكي، فإن الشركة غیر معرضة لمخاطر العملة.

 
 
 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

٤۰ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) ۲۰
 

 مخاطر السوق (یتبع) ۲۰-۲
 

 مخاطر األسعار
قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات مخاطر األسعار ھي المخاطر المتعلقة بالتقلب في 

 ناتجة عن عوامل خاصة باألداة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق.
 

بالحد من مخاطر السوق  إن الشركة معرضة لمخاطر األسعار فیما یتعلق باالستثمارات في الصنادیق االستثماریة. تقوم الشركة
 عن طریق تنویع محفظة استثماراتھا.

 
إن التغیر في صافي قیمة الموجودات لالستثمارات، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سیؤثر على قائمة الربح أو الخسارة 

 كما ھو مبین أدناه:

 نسبة التغیر في صافي قیمة الموجودات

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹

للسنة المنتھیة في 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸ 
   

+٥ + ۱۷٬۱٥۲٬۳۳۷ + ۱۷٬۱۰۲٬٥٤۱ 
+۱۰ + ۳٤٬۳۰٤٬٦۷۳ + ۳٤٬۲۰٥٬۰۸۱ 

 
 مخاطر السیولة ۲۰-۳

بالتزامات مرتبطة مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء 
بأدوات مالیة. تودع الودائع، عادةً، لفترات قصیرة األجل وذلك إلدارة متطلبات السیولة بالشركة. إن جمیع المطلوبات المالیة 
للشركة الظاھرة في قائمة المركز المالي دائنة تعاقدیاً على أساس متداول. تتم إدارة مخاطر السیولة على مستوى إدارة الصنادیق 

 ستثماریة من خالل الحفاظ على مستویات مناسبة من السیولة.اال
 

 فیما یلي عملیة إدارة السیولة للشركة:
 

 التمویل الیومي، الذي تدیره اإلدارة المالیة لضمان تلبیة المتطلبات ویشمل ذلك تجدید األموال عند استحقاقھا أو استثمارھا؛ )أ
 والتنظیمیة؛مراقبة نسبة السیولة مقابل المتطلبات الداخلیة  )ب
 إدارة تركیز وملف استحقاقات الدیون؛ و )ج
 إدارة السیولة وعدم التطابق بین الموجودات والمطلوبات. )د

 
 یعرض الجدول أدناه تحلیالً للمطلوبات المالیة استناداً إلى التاریخ المتوقع للتحصیل أو التسویة:

 

 سنة ٥ – ۱ سنة ۱إلى  ۰ اإلجمالي م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
دون تاریخ 

 استحقاق محدد
     مطلوبات مالیة غیر مشتقة
 -- -- ۱۹٬۹۲۱٬٥۳۱ ۱۹٬۹۲۱٬٥۳۱ ذمم دائنة أخرى ومستحقات

     
     م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

     مطلوبات مالیة غیر مشتقة
 -- -- ٤۱۸۱۸٬٦۹۷٬ ۱۸٬٦۹۷٬٤۱۸ ذمم دائنة أخرى ومستحقات

     
 
 
 

  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

٤۱ 

 األطراف ذات العالقةالمعامالت واألرصدة مع  ۲۱
 
تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من الشركة األم وشركاتھا الشقیقة وبعض موظفي اإلدارة العلیا. تتعامل الشركة خالل 
السیاق االعتیادي لألنشطة مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق علیھا بین الطرفین. یتضمن موظفو اإلدارة العلیا 

 نفیذي والموظفین الذین یتبعون الرئیس التنفیذي بصورة مباشرة. الرئیس الت
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة ۲۱-۱
 

 فیما یلي أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة فیما یخص األنشطة الرئیسیة للشركة:
 
 
 

 طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 ۳۱للسنة المنتھیة في 
 دیسمبر 
 م۲۰۱۹

 ۳۱للسنة المنتھیة في 
 دیسمبر 
 م۲۰۱۸

    
مؤسسة الراجحي المصرفیة 

 لالستثمار، الشركة األم
   ٤٬۳۳٥٬۸٤۰ ۳٬۰۱٦٬۷۷۷ مصروفات دعم تقنیة معلومات

 ۳٬۰۸٤٬۲٤۸ ۱٬۷۹۹٬۱٤٥ إیجار مساحة مكاتب
 ۸٬۲٥۰٬۰۰۰ -- نفقات تمویلیة على قروض

 ۳۷۸٬۰۰۰ )۱۲٦٬۰۰۰( أتعاب تحویالت
 ) ٤۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰( -- (المسدد من)/المستخدم من القروض

 ۱٬۲۷۱٬٤۹۰ ۱٫۰۳۳٫۱۹۰ ضریبة االستقطاع
أتعاب خدمات االكتتاب العام المستحقة 

 ۳٬۱٥۱٬۰۱٤ ۲٬۳۸۳٬۲۰٤ من الشركة األم
 ٤٥٬٥۰۰ ۲۲٬۰٥۳ أخرى

   
 ۹۱۹٬۰۰۰ ۹٤٦٬۰۰۰  أتعاب اجتماع مجلس اإلدارة

 ۱٤٬۸۸۸ ۲۲٬۰٥۳ أتعاب اجتماع مجلس اإلدارة
   

شركة الراجحي للخدمات 
 ٤۹۹٬۹۰۰ ٤٥٦٬۲۲۳ خدمات االستعانة بموظفین خارجیین اإلداریة (شركة تابعة فرعیة)

شركة وكالة تكافل الراجحي 
 ۲٬۸۹٥٬۳۸۳ ۷۰٥٬۲۲۱ تأمین (شركة تابعة فرعیة)

    
 ٥۷٬۸۱۳ ۲۷٬۰۸۷ سفر بغرض العمل وتذاكر مشتركةالفرسان، إدارة 

    
 ۷۹٤٬۲٤٤ ٥۲۸٬۸۳۰ منافع موظفین  موظفي اإلدارة العلیا

 ٥٬۹٤٤٬۰٤٤ ٥٬۰۳۹٬٤۰۰ رواتب  
 ۲٬۹۲٦٬۸٦۹ ۲٬٥۷۸٬۸٥٦ مخصصات 
 ٦٬۹۸۲٬٤۹۰ ۷٬۲۹۹٬٤۲۰ عالوات سنویة ودوریة 
    
جمیع الصنادیق المدارة بواسطة 

 ۷۳٬۸۸٦٬۱٦۳ ۸٤٬۱۷٦٬۱٦۰ خدمات إدارة األصولدخل من  الشركة
    

الراجحي ریت، صندوق مدار 
 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دفعة مقدمة إلى ریت بواسطة الشركة

 ۱٬٤٦۷٬٤۰٥ ٦٬٦٦۹٬۰۷٥ مصروفات متكبدة نیابة عن ریت 
 

  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

٤۲ 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ۲۱
 

 أرصدة أطراف ذات عالقة ۲۱-۲
 

 فیما یلي األرصدة الھامة الناتجة من المعامالت مع أطراف ذات عالقة:
 

 طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     
مؤسسة الراجحي المصرفیة لالستثمار، 

 الشركة األم 
أتعاب خدمات االكتتاب العام المستحقة من 

 ۷٦۷٬۸۱۰ الشركة األم 
 

۲٬۷٤۸٬٤٥۰ 
 ۱۲٦٬۰۰۰  -- أتعاب تحویالت

 ۲۱٬۰۰۰  ۲۳۰٬۰۷۹ أخرى
 ۳٬۱٤۰٬٥۱٤  ۹۹۷٬۸۸۹ )۱۲مستحق من الشركة األم (إیضاح  
     
 ٦۱۸٬۳٤۰  -- أتعاب أمین الحفظ 
 ٤۲٬٥۷۷  ۲۱٬۸۲۸ ضریبة االستقطاع 
 ٦٦۰٬۹۱۷  ۲۱٬۸۲۸ )۱٤مستحق إلى الشركة األم (إیضاح  
     
زكاة دائنة  -مستحق إلى طرف ذو عالقة  

 ۲۰٬۹٤۱٬۷۸٦ )۱٥(إیضاح 
 

۱۰٬٥٥٦٬۷۱٤ 
     

صندوق الراجحي لالستثمار العقاري 
 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دفعة مقدمة إلى ریت (ریت)

 
۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 ٤٬۹۳۱٬۸۰۸  -- مستحق من ریت 
     

 --  ۳٬٦۳۸٬۷۳۳ إیجارات مدفوعة مقدماً  الراجحي للتطویر 
     

جمیع الصنادیق المدارة بواسطة 
 ۲٥٬٥۷۷٬۳۸۰ أتعاب إدارة مستحقة الشركة

 
۱۷٬۷۹٦٬۲۳۱ 

     
 ۹۱۹٬۰۰۰  --  أتعاب اجتماع مجلس اإلدارة

     
 ٤٬۲٦۱٬٥۷۷  ٤٬۱۱۱٬۸۳٥ منافع موظفین  موظفي اإلدارة العلیا

 ٦٬۹۸۲٬٤۹۰  ۷٬۲۹۹٬٤۲۰ عالوات سنویة ودوریة 
 ۱٬۷٥۸٬۰۰۰  ۱٬۷٥۸٬۰۰۰ قرض موظف 

 
 التعھدات وااللتزامات الرأسمالیة ۲۲

 
لایر  ٦٬۳۰٤٬۹۰۷م: ۲۰۱۸لایر سعودي ( ۹٫۲٥۲٫۱٤۳م، لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة بقیمة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 سعودي).
 

إن الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء التي تكون الشركة فیھا كمستأجر 
 ھي كما یلي: 

 

  
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

 ٦٤۸٬۹۹۳  ۳٬۸۱۱٬٤٦٤  خالل سنة واحدة
 ٦۰۱٬۲۹۲  --  أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

     
  ۳٬۸۱۱٬٤٦٤  ۱٬۲٥۰٬۲۸٥ 

 
 



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

٤۳ 

 الحسابات النقدیة للعمالء ۲۳
 

 ۳٫۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٤٫۸م، كانت الشركة تحتفظ بحسابات نقدیة لعمالء بمبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
استخدامھا في االستثمارات نیابة عن العمالء. وتماشیاً مع سیاستھا المحاسبیة، ال تُدرج ھذه األرصدة ملیار لایر سعودي) لیتم 

 في القوائم المالیة للشركة نظراً ألن الشركة تحتفظ بھا بصفة استئمانیھ.
 

 موجودات تخضع لإلدارة ۲٤
 

دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي كما في  ٤۲٫۱تقوم الشركة بإدارة محافظ استثماریة وصنادیق استثماریة نیابة عن عمالئھا بمبلغ 
ملیار لایر سعودي). وتماشیاً مع سیاستھا المحاسبیة، ال تُدرج ھذه األرصدة في القوائم  ٤۱٫۳م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م (۲۰۱۹

 الشركة تحتفظ بھا بصفة استئمانیھ.المالیة للشركة نظراً ألن 
 

 كفایة رأس المال  ۲٥
 

م). ووفقاً ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۰ھـ (الموافق ۱٤۳٤صفر  ۱۷أصدرت ھیئة السوق المالیة قواعد الكفایة المالیة ("القواعد") بتاریخ 
المال ومنھجیة حسابھا وفقاً  لھذه القواعد، حددت ھیئة السوق المالیة اإلطار والتوجیھات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس

لما نصت علیھ القواعد. وفقاً لھذه المنھجیة، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس مالھا المطلوب ونسب كفایة رأس المال 
 كما یلي:

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸

 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
بآالف الریاالت  

 السعودیة
    المال:قاعدة رأس 

 ۲٬۸۱۸٬۰٦۳  ۳٫۱۰۲٫۹۷٥ الشریحة األولى لرأس المال
 --  -- الشریحة الثانیة لرأس المال

    
 ۲٬۸۱۸٬۰٦۳  ۳٫۱۰۲٫۹۷٥ إجمالي قاعدة راس المال

    
    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

 --  ۱۹٫۹۸۷ مخاطر السوق
 ۱٬۰۹۳٬۷۹۹  ۱٫۲۲۹٫۰۰۳ مخاطر االئتمان

 ۸۰٬٥۹۲  ۷٥٫٦٤۰ التشغیلمخاطر 
    

 ۱٬۱۷٤٬۳۹۱  ۱٫۳۲٤٫٦۳۰ إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
    

    نسبة كفایة رأس المال:
    

 ۲٫٤۰  ۲٫۳٤ إجمالي نسبة رأس المال (مرة)
    

 ۱٬٦٤۳٬٦۷۲  ۱٬۷۷۸٬۳٤٥ الفائض في رأس المال
 

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة من:
 

من رأس المال تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة واالحتیاطیات بخالف احتیاطي إعادة التقییم وفقاً  ۱الشریحة  •
 من القواعد.  ٤للمادة 

 من القواعد. ٤من رأس المال تتكون من احتیاطیات إعادة التقییم وفقاً للمادة  ۲الشریحة  •
 

یتم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال المتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والتشغیل طبقا للمتطلبات المنصوص علیھا في 
 الفصل الثالث من قواعد الكفایة المالیة. 

 
 .۱ل عن إن الشركة ملزمة باالحتفاظ برأس مال كاٍف وفقاً لما تنص علیھ القواعد. ویجب أالّ تقل نسبة كفایة رأس الما

 
  



 شركة الراجحي المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

٤٤ 

 كفایة رأس المال (یتبع) ۲٥
 

یجب اإلفصاح عن معلومات معینة وفقاً لما تتطلبھ الركیزة الثالثة من قواعد الحیطة المالیة على موقع الشركة اإللكتروني، ومع 
 ذلك ال تخضع ھذه المعلومات للفحص أو المراجعة من قِبل مراجعي الحسابات الخارجیین للشركة.

 
الشركة عند إدارة كفایة رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل ھیئة السوق المالیة والحفاظ تھدف أعمال 

 على قدرة الشركة على االستمراریة كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قویة.
 

 تاریخ االعتماد ۲٦
 

 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱۸رة شركة الراجحي المالیة في تم اعتماد ھذه القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس إدا
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