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مقدمة ونطاق التطبيق   .1

شركة الراجحي المالية )ترخيص هيئة السوق المالية رقم :37-07068 ( هي الذراع االستثمارية لمصرف الراجحي، وهي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في 
المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  رقم1010241681  بتاريخ األول من شهر ذي الحجة 1428 ) الموافق 11 ديسمبر، 2007( و تقدم خدمات 
الوساطة، ادارة األصول، خدمات الحفظ ، المصرفية االستثمارية وتشمل المشورة والنصح ، وفقا للترخيص والتعميد الممنوح لها من هيئة السوق المالية.

الثالثة الصادرة في شهر  تم اعداد هذا التقرير وفقا لقواعد الكفاية المالية الصادرة من هيئة السوق المالية في شهر ديسمبر 2012 وقواعد الركيزة  
ديسمبر 2014 ، و إرشادات االفصاح الصادرة في ديسمبر 2014 من قبل هيئة السوق المالية.

تتكون قواعد الكفاية المالية الصادرة من هيئة السوق المالية من ثالث ركائز:
الركيزة األولى توضح الحد األدنى لمتطلبات  رأس المال لتغطية مخاطر االئتمان  ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.  •

الركيزة الثانية تتطلب من الشركات ومشرفيها النظر في ما اذا كان ال بد من االحتفاظ برأس مال اضافي لتغطية المخاطر غير المغطاة بمتطلبات   •
الركيزة األولى ، 

الركيزة الثالثة تسعى لتحسين نظام السوق بإلزام الشركات باإلفصاح عن معلومات معينة حول  مخاطرها، وحول رأس المال وادارة المخاطر .  •
ان هذه الوثيقة تحتوي على اإلفصاحات الخاصة  بالركيزة الثالثة المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية في ما يتعلق بشركة الراجحي المالية ) أو الشركة(. 

والغرض من هذا االفصاح هو احاطة األطراف المعنيين حول رأس مال الشركة وجوانب ادارة المخاطر وكفاية رأس المال.

أسس االفصاح  1.1
يتم عمل هذه االفصاحات وفقا لمتطلبات قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية . وعلى وجه التحديد، فإنها تغطي أهداف وسياسات 
ادارة المخاطر لشركة الراجحي المالية ، عمليات ادارة مخاطرها الجوهرية ، هيكل وتنظيم مهام ادارة المخاطر بالشركة ، مجال وطبيعة  نظام المخاطر 

بالشركة وأنظمة القياس ، هذا الى جانب سياساتها الخاصة بتخفيف المخاطر.

فترات مواعيد االفصاح   1.2
يتم اصدار هذه اإلفصاحات على أساس سنوي على األقل. وتعكس هذه اإلفصاحات وضع الشركة كما في 31 ديسمبر 2019.

المعوقات المادية أو القانونية بين األشخاص المرخص لهم والشركات التابعة لهم.  1.3
تمتلك  شركة الراجحي المالية شركتين )2(  تابعتين  لتسجل بأسمائها  األصول العقارية المملوكة لها. وليس هناك أي معوقات مادية أو قانونية بين 

شركة الراجحي المالية وبين شركاتها التابعة.  

رأس المال اسم الشركة
المدفوع )ريال

نسبة 
ملكية 

الراجحي 
المالية

الدولة المسجلة بها الشركةالغرض من انشاء الشركة

شركة اثراء العقار 
تقوم بنشاط االستثمار العقاري  في المملكة العربية %500,00050السعودي لالستثمار

سعوديةالسعودية.

تقوم بنشاطات الصندوق العقاري في المملكة %100,00095شركة المخازن المميزة 3
سعوديةالعربية السعودية

الجدول 1-الشركات التابعة لشركة الراجحي المالية

تنويه : شركة الراجحي المالية لديها شركات تابعة أخرى نيابة عن صناديق أطراف أخرى لتقديم خدمات الحفظ، وليس لدى الراجحي المالية  أي مصالح مباشرة في هذه الشركات التابعة . وأحد 
استثمارات الراجحي المالية ، تم تسجيله من خالل شركة ذات أغراض خاصة تعود ملكيتها للراجحي المالية . وقد حولت الراجحي المالية ملكية شركة األغراض الخاصة التي تقوم بحفظ اصول 

العمالء، الى  أمين حفظ مستقل في عام 2018 وفقا لمتطلبات األنظمة المعمول بها.

هيكل رأس المال لشركة الراجحي المالية  .2

ان شركة الراجحي المالية ، الذراع االستثماري لمصرف الراجحي ، هي شركة مساهمة مقفلة ، مسجلة في المملكة العربية السعودية  بموجب السجل 
التجاري رقم 010241681 بتاريخ األول من شهر ذي الحجة 1428 هــ ) الموافق 11 ديسمبر 2007(.

هيكل رأس المال   2.1
 شركة الراجحي المالية هي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لمصرف الراجحي. وتتمتع الشركة بوضع مالي جيد حيث تبلغ نسبة الشريحة األولى لرأس 
المال 2.34 مرة، ونسبة اجمالي رأس المال 2.34 مرة. ويبلغ اجمالي رأس مال الشركة في الوقت الراهن 3,103 مليون ريال كما في ديسمبر 2019 ، بينما  يبلغ 
اجمالي رأس المال المدفوع 500 مليون ريال سعودي. وألغراض تنظيمية ، تم تصنيف رأس مال الشركة الى شريحتين رئيسيتين، هما الشريحة األولى 

والشريحة الثانية لرأس المال، حسب ما هو موضح أدناه :
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الشريحة األولى لرأس المال 
 تتكون الشريحة االولى لرأس المال من رأس المال المدفوع، األرباح المبقاة المدققة، االحتياطي النظامي و احتياطات عامة ) عدا احتياطي اعادة تقييم 
األصول (.                          )المجموع الكلي بالريال,,000(

2018 2019الشريحة األولى لرأس المال 

500,000500,000رأس المال المدفوع

2,372,6802,082,725األرباح المبقاة المدققة 

-- رأس المال االضافي المدفوع

250,000250,000اإلحتياطيات ) بخالف احتياطيات اعادة التقييم (

--مساهمة الشريحة األولى لراس المال

)14,662()19,705(اإلستقطاعات من الشريحة األولى لرأس المال
3,102,9752,818,063إجمالي راس مال الشريحة األولى 

جدول 2 - الشريحة األولى لراس المال

الشريحة الثانية لراس المال
تتكون الشريحة الثانية لراس المال من احتياطيات اعادة التقييم:

20192018الشريحة الثانية لراس المال 

--قروض ثانوية 

--أسهم مفضلة ) تراكمية األرباح( 

-احتياطيات اعادة التقييم

--استقطاعات أخرى من الشريحة الثانية لرأس المال )-(

--استقطاع لتلبية متطلبات حد الشريحة الثانية لرأس المال )-(

--إجمالي الشريحة الثانية لرأس المال

إجمالي قاعدة رأس المال ) الشريحة األولى والشريحة 
الثانية لرأس المال(

3,102,9752,818,063

جدول 3: الشريحة الثانية لرأس المال واجمالي قاعدة رأس المال

يرجى الرجوع للملحق 1 للحصول على التفاصيل.

كفاية رأس المال  .3

تعرف شركة الراجحي المالية »رأس المال » على أنه  المورد األساسي  لتغطية الخسائر غير المتوقعة ، لذلك  فان الراجحي المالية ، وفي جميع األوقات ، 
تحتفظ برأس مال كاف لتغطية المخاطر المتأصلة في عملياتها التشغيلية ولدعم نشاطاتها الحالية والمستقبلية.

وتهدف الشركة إلى تعظيم أموال المساهمين من خالل الهيكلة المُثلى لرأس المال والتي تحمي مصالح المساهمين في أقسى حاالت الضغوط، إضافة 
إلى توفير رأس المال الالزم للنمو، على أن يتم ذلك وفق االلتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية وتتوافق مع تطلعات وتوقعات المساهمين.

 )ICAAP( عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
يوجد لدى شركة الراجحي المالية عملية تقييم داخلي لكفاية رأس المال، تقوم الشركة من خاللها بفحص المخاطر التي تواجهها من وجهة نظر داخلية 

وتنظيمية تشريعية على حد سواء.

توضح عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال استراتيجية الشركة، توقعاتها للثالث سنوات القادمة لألصول موزونة المخاطر، درجة تقبلها للمخاطر 
 
ً
 وأساسيا

ً
وتقييمها لبعض التعرضات المحددة وطرق تخفيفها ورأس المال المخصص لها. وتعتبر عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال جزءا هاما

في عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية للشركة وفي نظام إدارة المخاطر.

وفي اطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ، يتم مراجعة الخطة السنوية لرأس المال من قبل االدارة العليا للشركة والجهة التنظيمية المعنية.
كما يتم تحديث ومراجعة  عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  من قبل مجلس االدارة على أساس سنوي .ويعتمد هذا التقييم على نتائج أساليب 

وتقارير ادارة المخاطر الحالية. 
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تحليل نماذج التوقعات واختبار التحمل:
يتم اجراء نماذج توقعات واختبارات تحمل للشركة بشكل دوري، كما يتم تحليلها لتقييم مدى انكشاف الشركة في الظروف غير االعتيادية والتأكد من 

وجود الوسائل المناسبة لتخفيف المخاطر. وفي حال وجود مخاطر متبقية، يتم تخصيص رأسمال  اضافي لتغطية تلك االلتزامات المحتملة.

ويتم اخطار االدارة العليا للشركة بصورة منتظمة بنتائج اختبار التحمل لضمان توفر رأس مال كاف لدى الشركة وأن أي مخاطر غير مقبولة قد تم تخفيفها. 
ويتم مراجعة وتحديث  نماذج التوقعات بشكل منتظم للتحسب للعوامل المحركة للسوق التي تتسم بتغيرها . 

توضح خطة رأس مال الشركة ، أن رأسمالها الحالي ورأس مالها المتوقع يكفيان  لتحمل أي خسائر تنجم عن أي ظروف غير عادية ، وذلك لدعم نشاطاتها 
الحالية ، واستراتيجياتها وخططها التشغيلية المستقبلية.

ويشتمل الجدول التالي على نسب رسملة  الشركة كما في 31 ديسمبر 2019 ) حسب النتائج  المالية المدققة (
)جميع المبالغ بآالف الرياالت(

للتغير %ديسمبر 2018ديسمبر 2019التفاصيل 

%1,229,0031,093,79912.4رأس المال المخصص لتغطية مخاطر االئتمان 

--19,987رأس المال المخصص لتغطية مخاطر السوق 

%6.1-75,64180,592رأس المال المخصص لتغطية المخاطر التشغيلية 

%1,324,6301,174,39112.8متطلبات الحد األدنى لرأس المال

%3,102,9752,818,06310.1الشريحة األولى لرأس المال

%3,102,9752,818,06310.1اجمالي رأس المال

%2.5-2,342,40نسبة الشريحة األولى من رأس المال 

%2.5-2,342,40نسبة إجمالي رأس المال 
الجدول 4 - نسبة كفاية رأس المال

ان نسبة رأس المال توضح  أن الشركة تحتفظ برأس مال  كاف لتغطية جميع المخاطر الجوهرية للشركة وتلبي الحد األدنى من متطلبات رأس المال 
بنسبة تبلغ 2.34 مرة ، وهي أعلى بكثير من الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية لهذه النسبة المحددة من هيئة السوق المالية والتي تبلغ  مرة واحدة.

يرجى الرجوع  للملحق 2  للحصول على التفاصيل.  

إدارة المخاطر   .4

تعتبر ادارة المخاطر بطريقة نشطة وفعالة ، من صميم أعمال الشركة كما تعد من المقدرات الرئيسية من قبل العمالء والجهات التنظيمية واألطراف 
األخرى التي لديها مصلحة في أعمال الشركة.

ان الهدف الكلي  التي ترمي اليه الشركة من وراء ادارة المخاطر ، هو حماية أمن وسالمة الشركة ، وتجنب التعرض لمخاطر مفرطة ، باإلضافة الى ادارة 
وموازنة المخاطر بطريقة تخدم مصلحة عمالئها من الشركات واألفراد ، ومساهميها. 

يتم ادارة المخاطر بطرق كثيرة ومتنوعة ، ويعتمد ذلك على طبيعة المخاطر والمجاالت التي يحتمل تأثرها ، وذلك لضمان أن األثار المترتبة يتم تخفيفها. 
وتتضمن هذه الطرق ، استخدام الضوابط الرقابية ، التخطيط للحاالت الطارئة ، التأمين وتخصيص رأس المال.

والمخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  حول  منتظمة  بصورة  التقارير  ورفع  المراقبة  خالل  من  المخاطر  بإدارة   ، فعالة  بصورة  المخاطر  ادارة  وتقوم 
التشغيلية. وتعمل ادارة المخاطر بالشركة بصورة لصيقة مع وحدات األعمال والوحدات المساندة للتأكد من اعتماد السقوف المسموح بها ، وأنه قد تم 

وضع الضوابط الرقابية الضرورية قبل أخذ الوضعيات ، كما يتم مراقبة المخالفات المتعلقة بالحدود القصوى بصورة مستمرة.

ويتم تحديد جميع أنواع المخاطر كجزء من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ، و يتم توضيحها في بيان مقدرة  الشركة  على قبول المخاطر ، كما 
تتم ادارتها جميعها عن كثب من خالل ممارسات ادارة المخاطر السليمة.
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أهداف إدارة المخاطر
وتركز  المالية.  الراجحي  ادارة  مجلس  من  المعتمدة  الشركة  بأهداف  ربطها  تم  قد   ، المخاطر  بإدارة  المتعلقة  المالية  الراجحي  وعمليات  استراتيجية  ان 

استراتيجية الراجحي المالية الخاصة بإدارة المخاطر ، بشكل أساسي ، على المجاالت التالية :
ادارة مخاطر السوق ومخاطر االئتمان في جميع مجاالت األعمال.  •

ادارة المخاطر التشغيلية التي تنشأ من جميع إدارات الراجحي المالية.  •
مراقبة أداء الراجحي المالية وفقا لسياسة المقدرة على قبول المخاطر وتوفير إفادة لإلدارة العليا الحتمال  التحسين في أخذ المخاطر  أو زيادة حدود   •

المخاطر.
ضمان التزام شركة الراجحي المالية بمعايير كفاية رأس المال الصادرة من هيئة السوق المالية.  •

مراقبة المخاطر ومراجعة المخاطر الرئيسية في جميع نشاطات األعمال ووظائف المساندة الرئيسية.  •
مراقبة مخاطر السيولة على مستوى الشركة وكذلك على مستوى وحدات األعمال.  •

نظام الحوكمة 
ان مجلس ادارة شركة الراجحي المالية ، هو الجهة التي توجه وتتحكم في األمور في الشركة كما تحدد االتجاه االستراتيجي للشركة. ويقوم المجلس أيضا 

بتحديد مقدرة الشركة على قبول المخاطر وهو المسئول في نهاية المطاف عن ادارة مخاطر الشركة.

لجنة   ، المخاطر  ادارة  لجنة   ، االلتزام  لجنة   ، المراجعة  لجنة  وهي،  اإلدارة  مجلس  من  منبثقه  لجان  على  المالية  الراجحي  لشركة  المخاطر  نظام  يشتمل 
االستثمار، لجنة األعمال الجديدة، لجنة الحوكمة، لجنة القروض وسقوف القروض، هذا الى جانب بعض اللجان األخرى ذات العالقة التي يعتبرها المجلس 
مالئمة لحجم وطبيعة وتعقيد األعمال الحالية والنموذج التشغيلي الحالي لشركة الراجحي المالية. وتتم المراجعة والموافقة على ممارسات ادارة المخاطر  
ونجاح تنفيذها  داخل الشركة، ويشمل ذلك تعيين مدير متخصص  إلدارة المخاطر ، مدير لمخاطر االئتمان والسوق ومدير للمخاطر التشغيلية ، ومدير 

ألمن المعلومات وذلك من أجل قيادة خط الدفاع الثاني للشركة.

وتؤدي لجنة المراجعة الداخلية بالمجلس دورا هاما بقيامها بمهام االشراف والحوكمة بالنيابة عن المجلس فيما يتعلق بسالمة البيانات المالية للشركة، 
وفعالية وكفاءة نظام المراقبة الداخلية واستقاللية المراجعين الخارجيين والداخليين .وتساعد لجنة الحوكمة مجلس اإلدارة في تأكيد أن الشركة تقوم 
بأعمالها وفقا ألحكام وأنظمة هيئة السوق المالية. ويتلخص دور ادارة المخاطر ، في التوصية للمجلس بتبني االستراتيجيات المالئمة واتخاذ القرارات في 
بعض المجاالت الرئيسية المتعلقة بالمخاطر ، حسب  مقدرة الشركة على تحمل المخاطر. ولجنة الحوكمة مسئولة عن مراجعة وحل جميع األمور المرتبطة 
بالحوكة في الشركة. وتجتمع لجنة الحوكمة حسب ما يقتضي الحال لمتابعة وحل المواضيع المعلقة. وتلعب اللجنة اإلدارية ، دورا محوريا في عملية اتخاذ 
القرارات الكلية وهي مسئولة عن العمليات التشغيلية اليومية للشركة تمشيا مع األهداف المحددة من قبل مجلس االدارة . وتقوم لجنة األعمال الجديدة 
،التي يرأسها الرئيس التنفيذي للشركة ، بدراسة جميع المعامالت المقترح القيام بها باسم الشركة )، االكتتابات الخاصة ، األسهم والقروض ،  عمليات 

أسواق رأس المال ، عمليات االندماج واإلستحواذ ، صناديق االستثمار الجديدة ، المنتجات الجديدة(.

من  الشركة  محفظة  مكونات  على  بالتغييرات  وتوصي   ، ادارتها  تتم  التي  والمحافظ  االستثمار  صناديق  جميع  أداء  بمراجعة  االستثمار  لجنة  وتقوم 
، تقييم  الرئيسية للجنة االستثمار  الخاصة بصناديق االستثمار /المحافظ. وتشمل المسئوليات  ، وفقا ألهداف ومحددات االستثمار  المحلية  االستثمارات 
الفرص االستثمارية الجديدة المتاحة ) مثل المشاركة في عمليات طرح األسهم لالكتتابات العامة األولية( ، ومناقشة وصياغة االستراتيجيات والسياسات 

االستثمارية للمنتجات ، باإلضافة الى مراجعة أداء مدراء الصناديق الخارجيين.

ولكل صندوق استثماري  مجلس ادارة يشرف على التزام الصندوق بجميع األنظمة والقواعد المتبعة. ويضمن هذا المجلس أن نشاطات ادارة الصندوق 
يتم القيام بها بهدف تحقيق األهداف االستثمارية المرسومة. ويوافق أو ال يوافق مجلس ادارة الصندوق على التوصيات التي يقدمها مدير الصندوق فيما 
يتعلق باالستثمارات أو بيع االستثمارات التي يقوم بها الصندوق ، كما يعمل على التأكد من أن مدير الصندوق يقوم بأداء مسئولياته بما يحقق مصالح 

حاملي الوحدات على أفضل وجه، وفقا لشروط وأحكام الصندوق وموجهاته االرشادية.

ومن خالل المراقبة واالشراف ، يمكن أن تضمن االدارة العليا للشركة ، أن المسئوليات اليومية يتم تصريفها بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية. إن االدارة 
العليا مسئولة عن صياغة وتنفيذ استراتيجية الشركة.
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المقدرة على تحمل المخاطر 
قامت شركة الراجحي المالية بتنفيذ سياسة المقدرة على تحمل المخاطر وذلك لنشر ثقافتها في مجال المخاطر وللتحكم في أخذ المخاطر في سعيها 

لتطوير وتنفيذ خططها التشغيلية وميزانياتها ، وذلك لضمان حدوث االتساق بين قراراتها المتعلقة بالمخاطر في جميع ادارات الشركة.

ARC Risk
Universe

1- Safe Zone
2- Opportunity Area
3- No Material Risk

1- Optimum/Ideal Position
2- Policy Limits
3- Most Acceptable Position

1-Acceptable Stressed Limits
2- Tolerance Limit
3- Enhance Monitoring

1-Unacceptable Level
2- Critical Stage
3- Remedial Action Required

Under Exposure

Over Exposure

Risk Limit

Risk Tolerance

R
isk A

p
p

etite Statem
en

t

B
en

ch
m

arkin
g

Critical Risks

الشكل 1 - المقدرة على تحمل المخاطر

ترسم المقدرة على قبول المخاطر، والمقدرة على تحملها ،حدودا لمقدار المخاطر التي يمكن لمنشأة ما قبولها. وتعتبر المقدرة على تحمل  المخاطر 
بيانا من مستوى عال يعنى بشكل عام بمستويات ونوع المخاطر التي تعتبرها ادارة الشركة مقبولة ، بينما نجد أن مستويات تحمل المخاطر أقل وتحدد 
المستوى المقبول من التباين حول األهداف. إن تأدية األعمال في نطاقات تحمل المخاطر، يوفر إلدارة الشركة  مزيدا من التأكيد بأن الشركة ال تزال في 

نطاق المقدرة على تحمل المخاطر، والذي بدوره ، يوفر درجة أعلى من االطمئنان بأن الشركة سوف تحقق أهدافها.

عملية إدارة المخاطر
ان عملية ادارة المخاطر للشركة ، هي عملية مستمرة ونشطة ومنظمة  تهدف الى فهم وادارة واالبالغ عن المخاطر .ان ممارسة ادارة المخاطر هي عبارة 

عن مسئولية مشتركة تقوم حول » نموذج الخطوط الدفاعية الثالثة » حيث يتم اتخاذ المسئولية عن المخاطر على جميع المستويات.

ثالثة خطوط دفاع 

الخط الثالث - المراجعة الداخلية الخط الثاني – المخاطر وااللتزام الخط األول – وحدة األعمال 

جميع  ادارة  عن  مسئول  األول  الخط 
المخاطر ذات العالقة بأعماله.

لألهداف  التحديات  تقديم  عن  مسئول  الثاني  الخط 
استشراف  إن  المخاطر.  لجميع  الشركة  ادارة  ومراقبة 
المستقبل ، يساعد على تحديد الحلول مع الخط األول 
األول  الخط  قرارات  على  الثاني  الخط  يعترض  .وسوف 
ويقوم بتصعيد األمر عندما يكون هناك قدر كبير من 

االختالف. 

مستقل  تأكيد  توفير  عن  مسئول  الثالث  الخط 
يعتمد عليه حول كفاية وفعالية نظام ادارة المخاطر 

والرقابة الذي يقوم به خطا الدفاع األول والثاني.

الجدول 5 -عمليات إدارة المخاطر

وسوف تستمر الراجحي المالية أيضا في تعزيز وتحسين نظامها الحالي ومنهجياتها الخاصة بإدارة المخاطر للمحافظة على تناسقها مع بيئة األعمال 
المتغيرة ، وأنظمة هيئة السوق المالية ومع أفضل الممارسات العالمية و منهجيتها.

إدارة مخاطر االلتزام 
لقد طورت ادارة االلتزام منهجية قائمة على المخاطر لمساعدة الراجحي المالية في االشراف على مراقبتها التنظيمية. ويتم اجراء تقييم المخاطر في 
كل مجال على حده استنادا الى التجربة ونتائج المراجعات التنظيمية وعمليات التفتيش التي تقوم بها هيئة السوق المالية والتقييم الداخلي لمراقبة 

المخاطر RCSA ونتائج المراجعة الداخلية.

ان اجراءات مكافحة غسيل األموال وتمويل االرهاب تعمل على تكامل جميع السياسات والقواعد واإلرشادات المرتبطة باستقطاب العمالء.
ويتم اجراء مراجعة سنوية لاللتزام ، وهي عبارة عن مراجعة شاملة تهدف الى تأكيد أن جميع األنظمة المرتبطة بإدارة معينة متوافقة طوال العام. وقد 
تم تضمين جميع االرشادات التنظيمية في دليل السياسات واالجراءات الخاص بكل ادارة. وتستند هذه المراجعة على الية شدة المخاطر ويتم ابالغ نتائج 

هذه المراجعة الى لجنة االلتزام.   
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إدارة المخاطر الشرعية 
أن جميع نشاطات   ، الشرعية  الهيئة  .وتؤكد  الشرعية  المبادئ واألحكام  بالتوافق مع  اللتزامها  ، هيئة شرعية وفقا  المالية  الراجحي  أنشأت شركة  لقد 

الشركة تخضع لمراجعتها وموافقتها.

وتؤكد االدارة الشرعية التزامها بأحكام الشريعة االسالمية في جميع نشاطاتها. وتقوم هذه االدارة بمراجعة العقود واالتفاقيات والمنتجات والصناديق 
االستثمارية ، كما تلعب دورا هاما في اعادة هيكلة بعض المنتجات لجعلها متوافقة مع الموجهات الشرعية. 

مخاطر االئتمان  .5

تعرف مخاطر االئتمان ببساطة بأنها تعني احتمال فشل المقترض أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته وفقا للشروط المتفق عليها.

إدارة مخاطر االئتمان، إعداد التقارير، وتخفيف المخاطر  5.1
ان الهدف األساسي من ادارة مخاطر االئتمان هو ضمان توفر محفظة ائتمانية ذات جودة عالية وتقليل الخسائر الى أدنى حد ممكن . وهذا الهدف مدعوم 

بسياسة قوية للمخاطر ونظام جيد للرقابة.

وتقوم شركة الراجحي المالية بعمل مراجعة ربع سنوية لمحفظة األعمال و تعمل على تحديد التعرضات الرئيسية للمخاطر ، كما أن أوضاع الشركة يتم 
تسجيلها وبيانها وعرضها على لجنة ادارة المخاطر ومجلس االدارة.

ومن أجل ادارة المخاطر االئتمانية في قائمة المركز المالي ، التي يتم التعاقد بشأنها من خالل تمويل المرابحة ، فان الضمانات تقبل فقط في شكل أسهم 
مسجلة متوافقة مع أحكام الشريعة أو بشكل نقدي. وال يتم قبول أي أنواع أخرى من الضمانات . ونظرا ألن تعرضات تمويل المرابحة تتم تغطيتها بصورة 

كافية بضماناتها  وبالضمانات االضافية لتحمل تذبذبات السوق العالية ، فان مخاطر االئتمان المتأصلة في المحفظة يتم تخفيفها بصورة كافية.

الشركة  خصصت  وقد   . الخاصة  المحافظ  ادارة  و/أو  البضائع  لصندوق  الجديدة  النظيرة   األطراف  لجميع  للمخاطر  مراجعة  بعمل  المخاطر  ادارة  وتقوم 
سقوفا لألطراف النظيرة بناء على مراجعة االئتمان وتحديد معايير هذه السقوف .وباإلضافة الى ذلك ، ومن أجل التحكم في التركز الجغرافي، فان سقوف 
التعرضات على مستوى كل بلد ، يتم تطبيقها كما يتم  مراقبتها دوريا  لضمان التزام مستوى المحفظة بالسقوف المحددة لكل منطقة جغرافية .ويتم 
مراجعة السقوف  للطرف النظير  وتحديثها على أساس سنوي بناء على أحدث بيانات مالية منشورة،  والبيئة االقتصادية  لمنطقة العمليات التشغيلية 
، متى ما كان ذلك معموال به. ويتم أيضا اجراء تقييم للمخاطر لجميع أمناء الحفظ الجدد والحاليين للمحافظة على أصول العمالء في وضع امن. وتحتفظ 

االدارة بحقها في خفض حجم أو منع التعرضات المستقبلية ، بناء على مراجعاتها الدورية للمخاطر.

وألغراض متطلبات رأس المال ، تخصص الراجحي المالية أوزان المخاطر لتعرضاتها للمخاطر االئتمانية وفقا لقواعد كفاية رأس المال الصادرة من هيئة 
السوق المالية، كما تقوم بحساب االصول الخطرة المرجحة ورأس المال التنظيمي المطلوب لرأس مال الشريحة األولى .

حاالت انخفاض قيمة األصول، والمطالبات التي تجاوز موعد استحقاقها  5.2
يتم عمل تقييم في تاريخ  كل مركز مالي  لتحديد ما اذا كان هناك دليل موضوعي على أن هناك أصل مالي محدد ربما تنخفض قيمته. واذا توافر مثل 

هذا الدليل ، فانه يتم اثبات الخسارة الناجمة عن ذلك االنخفاض في بيان الدخل. ويتم تحديد االنخفاض في قيمة االصول على النحو التالي : 

بالنسبة لألصول المرحلة بقيمتها العادلة ، فان انخفاض قيمة األصل يعني الفرق ين التكلفة والقيمة العادلة ، ناقصا أي خسارة ناجمة عن االنخفاض  )أ( 
تم اثباتها سابقا في بيان الدخل.

المستقبلية   النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة    ، المرحلة  القيمة  بين  الفرق  يعني  القيمة  انخفاض  فان   ، بتكلفتها  المرحلة  لألصول  بالنسبة  )ب( 
محسومة بمعدل العائد الحالي للسوق ألصل مالي مماثل.

المستقبلية   النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  المرحلة  القيمة  بين  الفرق  القيمة يعني  انخفاض  فان   ، اطفائها  بتكلفة  المرحلة  بالنسبة لألصول   ) )ج 
محسومة بمعدل العمولة الفعلي.

استخدام معلومات التصنيف االئتماني    5.3
اند بي« و«موديز« و »فيتش » من أجل تقييم  االئتماني »اس  التصنيف  التي تصدرها  وكاالت  االئتمانية   التصنيفات  المالية  الراجحي  تستخدم شركة 
المخاطر االئتمانية للطرف النظير لتعرضاتها ، متى ما توفرت هذه التصنيفات. وفي حالة توفر تصنيفين ائتمانيين  أو أكثر لتعرض واحد، فسوف يتم 

األخذ بالتصنيف األدنى لتقييم المخاطر االئتمانية للطرف النظير.

التعرضات   5.4
يرجى الرجوع الى الملحق رقم 3 للحصول على التفاصيل.

انخفاضات القيمة وأحكام محددة  5.5
 بأنه تم حجز مبلغ 2.5 مليون ريال سعودي كمخصصات خاصة بالذمم المدينة. 1.

ً
ال يوجد مخصصات لتدني القيمة، علما

 لمعايير التقارير المالية الدولية
ً
1 تم توفير مخصصات جماعية وفقا
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التركيز الجغرافي  5.6
تتركز معظم تعرضات الراجحي المالية للمخاطر االئتمانية داخل المملكة العربية السعودية . وتمتلك الشركة ، مستودعا في مدينة دبي بدولة االمارات 

العربية المتحدة، يمثل التعرض الوحيد للمخاطر االئتمانية خارج المملكة العربية السعودية. ويمثل ذلك نسبة 6.12% من اجمالي األصول.              

االستحقاق المتبقي   5.7
يوضح الجدول التالي ، االستحقاق المتبقي للتعرضات االئتمانية الرئيسية  كما في 31 ديسمبر 2019م

االستحقاق المتبقي للتعرضات االئتمانية الرئيسية  )األرقام باالف الرياالت (

1 يومالتفاصيل 
أكثر من 

يوم و أقل 
من أسبوع

أكثر من 
أسبوع و 
أقل من 

شهر

أكثر من 
شهر و أقل 

من ثالثة 
أشهر

أكثر من 
ثالثة أشهر 
و أقل من 
ستة أشهر

أكثر من 
ستة أشهر 
و أقل من 

سنة

أكثر من 
سنة

مستحقات لم 
يتم تحصيلها في 

وقتها

أصول غير مرتبطة 
باستحقاق زمني معين

         فئات التعرضات

---------الحكومة والبنوك المركزية

األشخاص المرخص لهم والبنوك )يشمل 

النقد(
33,087-2,5062,6782472,1755,312--

--1692213333151820-الجهات اإلدارية

االقراض الهامشي ) يشمل الربح 

المستحق-الربح على مبيعات مؤجلة(

17,5342,56737,490100,233126,912527,011---

----6,7683,283230--األفراد

--3105931,164155449233الشركات

2,314,469--------االستثمارات

19,839--131,21120,4865,6676,902-أصول أخرى

50,6252,74878,790128,176133,526536,5555,56502,334,308إجمالي األصول

جدول 6 – االستحقاق المتبقي للتعرضات

تعرضات المخاطر االئتمانية حسب نوعية االئتمان  5.8
يرجى الرجوع الى الملحق 4 للحصول على التفاصيل.

تخفيف مخاطر االئتمان   .6

الضمانات عبارة عن  أوراق مالية أو نقد أو أصول يتم تقديمها لتأمين تمويل أو عملية مبيعات آجلة. وتصبح هذه الضمانات عرضة لتوقيع الحجز عليها 
في حالة العجز عن السداد . وهذه الضمانات تكون في شكل ورقة مالية تقدم للممول /البائع في حالة عجز البائع عن تسديد مبلغ التمويل. وفي حالة 

التمويل بالمرابحة لشراء أسهم على أساس المبيعات باآلجل ، تعتبر األوراق المالية المرتهنة في الحساب هي الضمان.

السياسات والعمليات الخاصة بتقييم وإدارة الضمان   6.1
تستفيد الراجحي المالية من تخفيف مخاطر الضمان ، فقط لتمويلها بالمرابحة  الذي يتم فيه  قبول الضمانات فقط في شكل أسهم مسجلة ومتوافقة 

مع الشريعة أو نقدا.

الراجحي المالية نموذجها الخاص بها لتصنيف األصول الذي تحتفظ به ادارة المخاطر. ويصنف هذا النموذج أي شركة مسجلة على أساس  وقد طورت 
المؤشرات المعيارية للمخاطر المالية. ويأخذ تصنيف األصول عامل السيولة في االعتبار. وتقوم ادارة المخاطر بتحديث التصنيف بشكل مستمر لضمان 

قوة هذا النموذج. ويستخدم تصنيف األسهم بصورة فعالة لمراقبة تعرضات التمويل بالمرابحة.

وباإلضافة الى ذلك، تقوم ادارة المخاطر بشكل يومي، بعملية مراقبة حقيقية  لتسجيل أي تغيير في قيمة محفظة التمويل بالمرابحة لتعكس قيمتها 
هذه  حول  تحذيرية  اجراءات  وتتخذ  للعمالء  اإلستدعاء  حدود  مستويات  دون  تكون  التي  التداول  عمليات  بتتبع  المخاطر  ادارة  وتقوم  الحالية.  العادلة 

العمليات وفقا لبرنامج ائتمان المرابحة المعتمد.

وقد تم تضمين فقرة خاصة بالحماية القانونية في العقد ، تلزم العمالء بتحمل الخسارة / التعويض عنها في حالة انخفاض قيمة الضمان بسبب تذبذب 
السوق.

 
تركز السوق أو مخاطر االئتمان في نطاق تخفيف مخاطر االئتمان المسموح به   6.2

يتم مراجعة الضمانات الرئيسية  للتمويل على الهامش فيما يتعلق بالسيولة  لمراكز هذه الضمانات وتقييم االصول  ومستويات تركز األسهم وتحليل 
التذبذب ، الى جانب اجراء تقييم لمستويات التركز السائدة في هذه الصناعة.

وتؤكد ادارة المخاطر ، أن مخاطر التركز التي تنشأ عن األسهم الخاصة باألفراد وتعرض الصناعة ، تتم المحافظة عليها في نطاق الحدود المعتمدة ، ويتم 
اتخاذ اجراءات تصحيحية الحتواء أي تعرض يتجاوز الحدود المسموح بها. 
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تعرضات مخاطر االئتمان قبل / بعد تخفيف مخاطر االئتمان   6.3
يرجى الرجوع للملحق 5 للحصول على التفاصيل.

 
المخاطر االئتمانية للطرف النظير والتعرضات خارج قائمة المركز المالي   .7

ليس لدى شركة الراجحي المالية عمليات في مشتقات السوق الثانوية والريبو والريبو العكسي واقتراض / اقراض األوراق المالية، وعليه ، فان هذا القسم 
ال ينطبق.

مخاطر السوق   .8

مخاطر السوق تعني مخاطر الخسائر التي تحدث في مراكز قائمة المركز المالي  وخارج قائمة المركز المالي،  التي تنتج عن التحركات في معدالت أو أسعار 
السوق ، مثل معدالت األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم و فروقات االئتمان و/أو أسعار السلع التي تنتج عنها خسائر لألرباح ولرأس 

المال.

8.1       إدارة مخاطر السوق 
ال تقوم الراجحي المالية بأي عمليات تداول  رئيسية لحسابها الخاص، باستثناء ما يكون لعمليات االكتتاب/الشراء  لألسهم المطروحة لالكتتاب األولي 
 Rump Offering في عملية بناء األوامر أو أسهم  اصدارات حقوق األولوية في حالة طرح أسهم الحقوق التي لم تتم تغطيتها ، لألشخاص المرخص لهم
التي تقوم بها الراجحي المالية ، وبيع األسهم المخصصة من عمليات  طرح األسهم لالكتتابات األولية أو اصدارات حقوق األولوية في وقت الحق في سوق 

األسهم . ونتيجة لذلك، فإنها غير معرضة ألي مخاطر سوق كبيرة ربما تنشأ من تلك النشاطات.

وتقوم ادارة المخاطر وادارة االلتزام بمراقبة » تركيز المصدر« و » تركيز الورقة المالية / السهم » للتأكد من أنها ال تتجاوز السقوف المحددة في السياسات/
اللوائح التنظيمية. وتراقب ادارة المخاطر األداء القائم على المخاطر ) مؤشرات التذبذب النسبي واألداء مثل ألفا وبيتا ونسبة شارب( لصناديق االستثمار 
القائمة في األسهم ، وتقدم معلوماتها االسترجاعية الى المساهمين وفقا للسياسة المعتمدة. وتقوم هذه االدارة بإبالغ أوضاع المخاطر الرئيسية الى 

مجلس االدارة والى لجنة ادارة المخاطر على أساس ربعي.

، كما تقوم   ) ) الفشل في ضمان بتغطية االكتتاب  المرتبطة بحاالت عدم تغطية االصدار  المختلفة  المالي لألوضاع  التأثير  المخاطر بقياس  ادارة  وتقوم 
بقياس  مقدرة الراجحي المالية على تسييل  السهم ) في حالة طروحات األسهم لالكتتاب العام األولي واصدارات أسهم الحقوق( والتأكد من أنها تقع في 

نطاق مقدرة الشركة على تحمل المخاطر.

مخاطر السوق –رأس المال   8.2
متطلبات رأس المال للمخاطر التالية 19.99 مليون ريال كما هو موضح أدناه:   

)جميع المبالغ بآالف الرياالت(

رأس المال المطلوبالمخاطر

-مخاطر أسعار الفائدة

-مخاطر سعر السهم

19,987مخاطر االستثمار

-مخاطر التوريق )التحول إلى سندات(

-مخاطر اإلفراط في التعرض

-مخاطر التسوية ومخاطر الطرف النظير

-مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

-مخاطر السلع

19,987اإلجمالي

جدول 7 -  متطلبات رأس مال مخاطر السوق

المخاطر التشغيلية   .9

المخاطر التشغيلية تعني مخاطر الخسائر الناتجة عن عمليات داخلية  غير مالئمة أو فاشلة ، أو ناتجة عن أشخاص وأنظمة أو من أحداث خارجية ، ويشمل 
ذلك تغطية المخاطر القانونية ، ولكنها ال تقتصر على ، التعرض للغرامات المالية أو الجزاءات أو األضرار التأديبية الناجمة عن اجراءات رقابية ، باإلضافة الى 

التسويات الخاصة. 
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إدارة المخاطر التشغيلية   9.1
وتحدد   . التشغيلية  المخاطر  وتخفيف   ومراقبة  وتقييم  تحديد  تضمن  التي  القواعد   ، المالية  الراجحي  بشركة  المخاطر  ادارة  واجراءات  سياسة  ترسي 
سياسة المخاطر التشغيلية االدوار والمسئوليات المرتبطة بإدارة المخاطر التشغيلية بشركة الراجحي المالية. وتغطي ادارة المخاطر التشغيلية المجاالت 

الرئيسية الست التالية : 

Incident

Management

 RCSA/KRI
and

Risk Registers

Profession
Indemnity
Insurance

Operational Risk

Business

Continuity & DR
OutsourcingNew Product

الشكل 2 - ادارة المخاطر التشغيلية

إدارة الوقائع: تقوم ادارة المخاطر بصورة نشطة بمراقبة وتحديد الوقائع التي يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على  أصول وعمليات وسمعة الشركة. وتحدد 
وحدات األعمال ، العوامل المسببة للحوادث وتحتفظ بسجل يحوي تفاصيلها ، مثل حاالت االخفاق في السيطرة على الحوادث واجراءات تخفيف المخاطر 

والدروس المستفادة ، وذلك من أجل منع تكرار مثل هذه الوقائع.

التقييم الذاتي للمخاطر والضبط )RCSA( / مؤشرات المخاطر الرئيسية )KRI(: تستخدم ادارة المخاطر التقييم الذاتي للمخاطر والضبط ، 
واللوحات االلكترونية التي توضح  المقدرة  لتحمل المخاطر )Risk Appetite Dashboard(  وسجالت المخاطر ) لجميع خطوط األعمال( ، ومؤشرات المخاطر 
الرئيسية والمخاطر التشغيلية ومتتبع القرارات  ، كأدوات فعالة لمراقبة تقدم العمل في ادارة المخاطر التشغيلية وفي ادارة المخاطر الرئيسية على 

مستوى الشركة.

، تقوم بمراجعة والموافقة على أي منتجات  الجديدة  المالية لديها االن لجنة تسمى لجنة األعمال  الراجحي  إدارة مخاطر المنتجات الجديدة: شركة 
أو صناديق استثمارية أو عمليات مصرفية استثمارية جديدة .ويتم مراجعة جميع عروض األعمال الجديدة بواسطة االدارة المعنية بإدارة المخاطر  ، ويتم 

تقديم نتائج مراجعتها وتوصياتها الى لجنة األعمال الجديدة من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار. 

إدارة استمرارية األعمال: يتم تسجيل تحليل تأثير األعمال وخطة استمرارية األعمال ، وكذلك نتائج استمرارية األعمال ، لكل وحدة من وحدات الراجحي 
المالية ، كما يتم تخزينها في نظام ادارة استمرارية األعمال. إن المراجعة الدورية لتحليل تأثير األعمال وخطة استمرارية األعمال ، وكذلك نتائج استمرارية 

األعمال ، تمكن الراجحي المالية من المحافظة على تماسك وقوة أنظمتها وعملياتها.

التغلب على او الخروج من الكوارث:شركة الراجحي المالية لديها خطة للتغلب على الكوارث DR Plan  وقد قامت باختبارها بنجاح. 

التأمين للتعويض المتعلق بنشاطات الشركة: شركة الراجحي المالية لديها سياسة للتأمين للتعويض المتعلق بنشاطات الشركة ، لتغطية 
الخسائر المتكبدة نتيجة لنشاطات الشركة ونشاطات موظفيها واألشخاص المسجلين أو العاملين في المجاالت التالية :

Professional 
Indemnity 
Insurance

Fidelity

On premise 
losses or theft

In Transit 
losses

Misplacement

Forgery and 
alteration

Securities loss

Fraudulent 
trading

Indemnity to 
employees

الشكل 3 - المخاطر التشغيلية –تأمين تعويضات األشخاص المهنيين

والى جانب ادارة المخاطر التشغيلية ، فان الشركة تحتفظ أيضا برأس مال حسب طريقة  المؤشر األساسي  لحساب رأس مال مخاطر التشغيل .
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رأس المال المطلوب لتغطية المخاطر التشغيلية   9.2
يتم حساب رسوم رأس مال المخاطر التشغيلية على أساس المبلغ األعلى من المبالغ التي يتم حسابها بإحدى الطريقتين التاليتين : 

طريقة المؤشر األساسي: وفقا لطريقة المؤشر األساسي ، يتم حساب %15 من متوسط إيراد التشغيل ألخر ثالث سنوات مالية مدققة.   )1

باستثناء   ، الرأسمالية  المصروفات  جميع  على   25% بنسبة   رسوم  حساب  يتم   ، االنفاق  على  القائمة  للطريقة  وفقا  االنفاق:  على  القائمة  الطريقة   )2
المصروفات االستثنائية ، وذلك حسب أحدث بيانات مالية سنوية مدققة.

)اآلف الرياالت(

رأس المال المطلوب لتغطية المخاطر التشغيلية تم احتسابه بنسبة طريقة المؤشر األساسي
15% من متوسط الربح التشغيلي للثالث سنوات األخيرة.  

75,641رأس المال – 2019

)EBA( رأس المال المطلوب لتغطية المخاطر التشغيلية تم احتسابه بنسبة الطريقة القائمة على اإلنفاق 
25% من المصروفات غير المباشرة المدققة للعام السابق.

43,970رأس المال – 2019

متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية 2019

75,641) المبلغ األعلى من المبلغ المحتسب بطريقة المؤشر األساسي أو بالطريقة القائمة على االنفاق(

جدول 8 - رأس مال المخاطر التشغيلية

مخاطر السيولة  .10

مخاطر السيولة تعني عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الدفع عندما تصبح مستحقة  واحالل األموال عندما يتم سحبها بأموال أخرى، في الوقت المناسب 
وبطريقة تراعي فعالية التكلفة. ويمكن أن يكون السبب في ذلك اضطرابات السوق نتيجة لخفض التصنيفات االئتمانية . وبناء عليه ، فان ادارة مخاطر 
السيولة التي تتم في الوقت المناسب وبكفاءة ، تساعد في ضمان مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتدفقاتها النقدية وفي أن يكون 

لدي الشركة  مصادر تمويل متعددة.

إدارة مخاطر السيولة   10.1
تضع ادارة مخاطر السيولة موجهات لإلدارة الكلية لمخاطر السيولة عن طريق اقتراح السياسات ووضع الحدود واالرشادات ومراقبة وضع المخاطر والسيولة 

لدى الشركة ، على أساس منتظم ، سواء للبنود المضمنة في المركز المالي أو للبنود خارج المركز المالي للشركة.

وتقوم ادارة المخاطر  ، بمراقبة مستوى السيولة  لصناديق االستثمار في البضائع من أجل تقوية مقدرة الشركة على الوفاء بمتوسط االسترداد اليومي أو 
أي التزام ينشأ نتيجة لضغوط استرداد مفاجئ  . ان موقف السيولة لمحفظة صندوق البضائع ، يمثل جزءا من تقرير المراقبة الشهري للشركة.

وتتحكم الشركة في السيولة عن طريق المحافظة على مبالغ نقدية كافية لدى البنوك واحداث توافق بين اجال استحقاق ذممها المدينة وذممها الدائنة 
، من أجل الوفاء بالتزاماتها المستمرة.

إحتياطيات السيولة    10.2
تتكون التزامات الراجحي المالية أساسا من تكاليف التشغيل ) ثابتة نسبيا ( ، كما أن الشركة ال تمارس نشاط التداول بصفة أصيل أو تعمل كصانع سوق.

بإدارة  فعالية  بكل  المالية  الراجحي  وتقوم  فورا.  الحساب  لهذا  الوصول  يمكنها  ألنه  نظرا  جاري  وديعة  حساب  في  النقدية  بأموالها  الشركة  وتحتفظ 
االلتزامات اليومية لتمويالت عمالئها النقدية ، من خالل عدد من االجراءات التي تشمل توفر فوائض نقدية  وعن طريق المراقبة اليومية لمتطلبات تمويل 

ادارة االصول.

مصادر التمويل  10.3
يتم تمويل جميع األصول المدرة لألرباح لشركة الراجحي المالية  من رأس المال.
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مقاييس ونسب المخاطر  10.4
زمنية  ، وتقوم بتخصيصها عبر فترات  والتزاماتها  الناتجة عند تسوية أصولها  المتوقعة  النقدية  بالتدفقات  بيان  بإعداد  المالية  الراجحي  تقوم شركة 
مختلفة ، يتوقع حدوثها فيها. وقد تم تحديد هذه الفواصل الزمنية وفقا لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية ، كما هي موضحة أدناه:

1 يومالبيانات
< 1 يوم الى 

1 اسبوع 
<1 اسبوع 

إلى 1 شهر 
<1 شهر إلى 3 أشهر 

<3 أشهر إلى 
6 أشهر 

< 6 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 

< سنة 
واحدة 

بدون أجل استحقاق 

وقد تم وضع االصول وااللتزامات التي ليس لها اجال استحقاق تحت مجموعة  منفصلة » بدون أجل استحقاق« .وتم تجميع التدفقات النقدية الصافية 
في جميع الفترات الزمنية الفاصلة ، من أجل مالحظة مقدار صافي التدفقات النقدية التراكمية في كل مجموعة. وتحتفظ الراجحي المالية دائما بسيولة 
كافية للوفاء بالتزاماتها اليومية وتدفقاتها النقدية الخارجة. وباإلضافة الى التدفقات النقدية ، فانه يتم مالحظة النسب التالية للمحافظة على مستويات 

سيولة كافية.

  التعليقالنسبةالمؤشرات رقم متسلسل 

%7.96االصول السائلة 2/ اجمالي االصول 1
يعكس هذا مستوى الحماية /الطمأنينة في وفائها بالتزاماتها 

قصيرة األجل ودفعاتها ذات التكلفة الثابتة.

2
االصول غير السائلة  3+ االستثمارات 

طويلة األجل /اجمالي االصول 
92.04%

يضمن ذلك تحقيق عائدات مستدامة طويلة األجل على األصول 
ويحقق استقرار الربح في السنوات القادمة.

<%110نسبة تغطية السيولة. 34
يعكس ذلك توفر اصول سائلة كافية عالية الجودة  لتغطية صافي 

التدفقات النقدية الخارجة في األوضاع التي تشهد ضغوطا.

ايجابيتحليل فجوات اجال االستحقاق 4
يعكس ذلك الفجوات االيجابية ) صافي االصول التي حان أجل 

استحقاقها( في جميع بنود االستحقاق ، حتى 6 شهور.

5
العجز التراكمي )+/-( كنسبة مئوية 

من اجمالي االلتزامات ) ال تشمل حقوق 
المساهمين(.

561.43%
يوضح ذلك ، أن الشركة ليس لديها في الوقت الراهن التزامات 

قصيرة األجل كبيرة ، ويتم تمويل األصول المدرة لألرباح للشركة  عن 
طريق رأس المال.

جدول 9 - مخاطر السيولة – كمية

الشركة لديها وضع جيد من ناحية السيولة ، كما تم تقييمه من خالل نسب السيولة.

خطة تمويل الطوارئ   10.5
بتم الوفاء بأي متطلبات عجز في السيولة ألعمال الشركة ، من خالل تسهيالت سحب قصيرة األجل  مع الشركة األم وهي مصرف الراجحي على أن تكون 
 إليها هامش ربح . كما  ان الشركة تحتفظ بنسبة تغطية سيولة أكبر من 110% 

ً
تكلفة التمويل مربوطة بمعدل اإلقراض بين البنوك السعودية مضافا

من أجل مقابلة تدفقاتها النقدية الصافية خالل فترة الثالثين يوما في ظل أوضاع الضغوط.

2 االصول السائلة – المكافئ النقدي الذي يحين أجل استحقاقه خالل 3 شهور.

3 االصول غير  السائلة – االصول التي يتوقع أن تحقق تدفقات نقدية ألكثر من 3 شهور.

4 نسبة تغطية السيولة LCR – الهدف من  LCR هو توفير السيولة في المدى القريب لحماية الشركة ضد مخاطر عجز السيولة.
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المالحق   .11

الملحق 1   11.1
االفصاح عن قاعدة رأس المال كما في 31 ديسمبر 2019 ) حسابات مدققة (

بآالف الرياالت قاعدة رأس المال )ديسمبر 2019( 
 الشريحة األولى لرأس المال 

500,000رأس المال المدفوع 
2,372,680األرباح المحتفظة المدققة 

عالوة سعر اإلصدار 
250,000اإلحتياطيات ) بخالف اإلحتياطيات الناجمة عن إعادة التقويم( 

مساهمة رأس مال الشريحة األولى 
)19,705(إستقطاعات من رأس مال الشريحة األولى

3,102,975اجمالي رأس مال الشريحة األولى 
 الشريحة الثانية لرأس المال

-قروض معاونة )متأخرة المرتبة(
-أسهم أفضلية تراكمية 

-إحتياطيات اعادة التقويم 
-إستقطاعات أخرى من رأس مال الشريحة الثانية )-(
-إستقطاع لمقابلة حد رأس مال الشريحة الثانية)-(

إجمالي رأس مال الشريحة الثانية
 

3,102,975إجمالي قاعدة رأس المال

االفصاح عن قاعدة رأس المال كما في 31 ديسمبر 2018 ) حسابات مدققة (

بآالف الرياالت قاعدة رأس المال )ديسمبر 2018( 
 الشريحة األولى لرأس المال 

500,000رأس المال المدفوع 
2,082,725األرباح المحتفظة المدققة 

-عالوة سعر اإلصدار 
250,000اإلحتياطيات ) بخالف اإلحتياطيات الناجمة عن إعادة التقويم( 

- مساهمة رأس مال الشريحة األولى 
)14,662(إستقطاعات من رأس مال الشريحة األولى

2,818,063اجمالي رأس مال الشريحة األولى 
 الشريحة الثانية لرأس المال

-قروض معاونة )متأخرة المرتبة(
-أسهم أفضلية تراكمية 

-إحتياطيات اعادة التقويم 
-إستقطاعات أخرى من رأس مال الشريحة الثانية )-(
-إستقطاع لمقابلة حد رأس مال الشريحة الثانية)-(

إجمالي رأس مال الشريحة الثانية
 

2,818,063إجمالي قاعدة رأس المال
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الملحق 2  11.2
اإلفصاح عن كفاية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2019 ، حسب فئات التعرض  

 

جميع المبالغ بآالف الرياالت 

فئة التعرض )ديسمبر 2019( 
التعرضات قبل 
تخفيف مخاطر 

االئتمان

صافي التعرضات 
بعد تخفيف مخاطر 

االئتمان

االصول الخطرة 
المرجحة

متطلبات 
رأس المال

    مخاطر االئتمان

    التعرضات لبنود في المركز المالي 

----الحكومات والبنوك المركزية 

46,00546,00511,5211,613األشخاص المرخص لهم والبنوك )يشمل ذلك النقد(

2,6082,60818,6212,607الشركات

10,28010,28030,8404,318التجزئة 

2,189,5522,189,5527,298,4251,021,780اإلستثمارات 

----التوريق ) التحول الى سندات( 

811,749811,7491,217,624170,467تمويل بتغطية جزئية ) تمويل الهامش(**

85,18385,183201,56028,218أصول أخرى 

3,145,3773,145,3778,778,5911,229,003إجمالي التعرضات لقائمة المركز المالي 

----التعرضات لبنود خارج قائمة  المركز المالي 

----السوق الثانوية/مشتقات االئتمان 

----إتفاقيات إعادة الشراء

----اقتراض/اقراض األوراق المالية 

----اإللتزامات

----تعرضات لبنود أخرى خارج قائمة المركز المالي

----إجمالي التعرضات لبنود خارج قائمة  المركز المالي 

إجمالي التعرضات لقائمة المركز المالي  والبنود خارج قائمة المركز 
المالي 

3,145,3773,145,3778,778,5911,229,003

----متطلبات مخاطر التعرضات الممنوعة

1,229,003 - - -إجمالي تعرضات مخاطر االئتمان

1,093,799مركز قصيرمركز طويلمخاطر السوق

----مخاطر أسعار الفائدة 

----مخاطر أسعار األسهم 

19,987--124,916المخاطر المرتبطة بصناديق اإلستثمار 

----أوضاع التوريق / إعادة التوريق

----مخاطر التعرضات المفرطة

----مخاطر التسوية ومخاطر الطرف النظير

----مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية 

----مخاطر البضائع

19,987--124,916إجمالي تعرضات مخاطر السوق 

75,641----المخاطر التشغيلية 

1,324,630---الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

1,778,345---الفائض /) العجز ( في رأس المال

2.34---إجمالي معدالت الرسملة ) عدد مرات(

** يعتبر صافي التعرض  للتمويل بتغطية جزئية بعد تخفيف مخاطر االئتمان مماثال تماما للتعرض األصلي ، وذلك ليعكس وزن المخاطر حسب 
موجهات هيئة السوق المالية، حتى لو كان التعرض مغطى بشكل كاف بضمان.
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اإلفصاح عن كفاية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2018 ، حسب فئات التعرض  
 

جميع المبالغ بآالف الرياالت 

فئة التعرض )ديسمبر 2018( 
التعرضات قبل 
تخفيف مخاطر 

االئتمان

صافي التعرضات 
بعد تخفيف مخاطر 

االئتمان

االصول الخطرة 
المرجحة

متطلبات 
رأس المال

    مخاطر االئتمان

    التعرضات لبنود في المركز المالي 

----الحكومات والبنوك المركزية 

368,434368,434164,93223,090األشخاص المرخص لهم والبنوك )يشمل ذلك النقد(

2,4462,44617,464.442,445الشركات

7,2197,21921,6573,032التجزئة 

2,158,9492,158,9496,921,304968,983اإلستثمارات 

----التوريق ) التحول الى سندات( 

383,978383,978577,00580,781تمويل بتغطية جزئية ) تمويل الهامش(**

49,94349,943110,48115,468أصول أخرى 

1,093,799 2,970,9692,970,9697,812,844 إجمالي التعرضات لقائمة المركز المالي 

----التعرضات لبنود خارج قائمة  المركز المالي 

----السوق الثانوية/مشتقات االئتمان 

----إتفاقيات إعادة الشراء

----اقتراض/اقراض األوراق المالية 

----اإللتزامات

----تعرضات لبنود أخرى خارج قائمة المركز المالي

----إجمالي التعرضات لبنود خارج قائمة  المركز المالي 

إجمالي التعرضات لقائمة المركز المالي  والبنود خارج قائمة المركز 
المالي 

2,970,9692,970,9697,812,8441,093,799

----متطلبات مخاطر التعرضات الممنوعة

1,093,799 - - -إجمالي تعرضات مخاطر االئتمان

-مركز قصيرمركز طويلمخاطر السوق

----مخاطر أسعار الفائدة 

----مخاطر أسعار األسهم 

----المخاطر المرتبطة بصناديق اإلستثمار 

----أوضاع التوريق / إعادة التوريق

----مخاطر التعرضات المفرطة

----مخاطر التسوية ومخاطر الطرف النظير

----مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية 

----مخاطر البضائع

----إجمالي تعرضات مخاطر السوق 

80,592----المخاطر التشغيلية 

1,174,391---الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

1,643,672---الفائض /) العجز ( في رأس المال

2,40---إجمالي معدالت الرسملة ) عدد مرات(

 للتعرض األصلي ، وذلك ليعكس وزن المخاطر حسب 
ً
 تماما

ً
** يعتبر صافي التعرض  للتمويل بتغطية جزئية بعد تخفيف مخاطر االئتمان مماثال

موجهات هيئة السوق المالية، حتى لو كان التعرض مغطى بشكل كاف بضمان.
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الملحق 3   11.3
نعرض في الجدول التالي وزن التعرض لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2019  :

أوزان 
المخاطر

التعرضات بعد التقاص وتخفيف او ازالة مخاطر االئتمان )ديسمبر - 2019(     )األرقام باالف الرياالت(

الحكومات 
والبنوك 
المركزية

األجهزة االدارية 
والمؤسسات 
غير الربحية 

األشخاص 
المرخص 

لهم 
والبنوك

تمويل 
التجزئةالشركاتالهامش(

البنود التي 
تجاوز أجل 
استحقاقها

اإلستثمارات

التوريق 
) التحول 

الى 
سندات(

أصول 
أخرى

إلتزامات 
خارج 

المركز 
المالي 

إجمالي 
التعرضات 

بعد 
التقاص 
وتخفيف 
مخاطر 
االئتمان

إجمالي 
األصول 
الخطرة 
الموزونة

0%--------19,705-19,705-

20%--38,271---19,433--57,70411,541

50%--7,734---150,085--157,81978,910

100%-1,076-----290,502--291,578291,578

150%---811,749------811,7491,217624

200%-------------

300%-----10,280-457,671-62,644530,5951,591,784

400%-------1,384,289--1,384,2895,537,154

500%-------------

 714%
)تشمل 

التعرضات 
الممنوعة(

----2,608--2,637-1,7587,00350,001

وزن متوسط 
%238غير متاح%317غير متاح%300%714%150%25%100غير متاحالمخاطر

غير 

متاح
269%-

االستقطاع 
من قاعدة 
رأس المال

-------------

نعرض في الجدول التالي وزن التعرض لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2018  :

أوزان 
المخاطر

التعرضات بعد التقاص وتخفيف او ازالة مخاطر االئتمان )ديسمبر - 2018(     )األرقام باالف الرياالت(

الحكومات 
والبنوك 
المركزية

األجهزة االدارية 
والمؤسسات 
غير الربحية 

األشخاص 
المرخص 

لهم 
والبنوك

تمويل 
التجزئةالشركاتالهامش(

البنود التي 
تجاوز أجل 
استحقاقها

اإلستثمارات

التوريق 
) التحول 

الى 
سندات(

أصول 
أخرى

إلتزامات 
خارج 

المركز 
المالي 

إجمالي 
التعرضات 

بعد 
التقاص 
وتخفيف 
مخاطر 
االئتمان

إجمالي 
األصول 
الخطرة 
الموزونة

0%--------14,662-14,662-

20%--64,283----791---65,07413,015

50%--304,151----129,157---433,308216,654

100%-1,320-----274,389---275,709275,709

150%---383,286---9,445---392,731589,097

200%-------------

300%---692-7,219-438,808-32,203-478,9221,436,767

400%-------1,298,030---1,298,0305,192,122

500%-------------

 714%
)تشمل 

التعرضات 
الممنوعة(

----2,429-178,329-1,758-12,53389,488

وزن متوسط 
المخاطر

0%100%45%150%714%300%714%321%0%225%0%263%-

االستقطاع 
من قاعدة 
رأس المال

-------------
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الملحق 4  11.4
نوضح في الجدول التالي اإلفصاح حول تعرضات مخاطر االئتمان المصنفة كما في 31 ديسمبر 2019 :

فئة التعرض
)ديسمبر - 2019(

التصنيفات طويلة األجل لألطراف النظيرة
درجة جودة 

االئتمان
غير مصنف123456

اس اند بي 
 AAA TO

-AA
 A+ TO

-A
 BBB+ TO

-BBB
-BB+ TO BB-B+ TO BCCC+ and belowغير مصنف

فتش 
 AAA TO

-AA
 A+ TO

-A
 BBB+ TO

-BBB
-BB+ TO BB-B+ TO BCCC+ and belowغير مصنف

موديز
 Aaa TO

Aa3
 A1 TO

A3
 Baa1 TO

Baa3
Ba1 TO Ba3B1 TO B3Caa1 and belowغير مصنف

كابيتال 
انتاليجنس

AAAAA TO ABBBBBBC and belowغير مصنف

تعرضات قائمة المركز المالي 
وتعرضات البنود خارج قائمة المركز 

المالي
--------الحكومات والبنوك المركزية

األشخاص المرخص لهم والبنوك 
-----33,08712,918-)يشمل ذلك النقد(

2,608-------الشركات
10,280-------التجزئة

2,189,552-------اإلستثمارات 5
--------التوريق ) التحول الى سندات(

811,749-------تمويل الهامش
85,183-------أصول أخرى

3,099,372----33,08712,918-اإلجمالي 

معظم اإلستثمارات توجد في عقارات، صناديق عقارية، وصناديق أسواق مال إسالمية، وهي غير مصنفة.
 5

فئة التعرض
)ديسمبر - 2019(

التصنيفات قصيرة األجل لألطراف النظيرة
Credit quality step1234غير مصنف

S & PA-1+, A-1A-2A-3Below A-3غير مصنف
FitchF1+, F1F2F3Below F3غير مصنف

Moody’sP-1P-2P-3Not Primeغير مصنف
Capital IntelligenceA1A2A3Below A3غير مصنف

تعرضات قائمة المركز المالي 
وتعرضات البنود خارج قائمة المركز 

المالي
-- ----الحكومات والبنوك المركزية

األشخاص المرخص لهم والبنوك 
-- ----)يشمل ذلك النقد(

-- - ---الشركات
-- - - - -التجزئة

-- - - - -اإلستثمارات
-- - - - -التوريق ) التحول الى سندات(

-- - - - -تمويل الهامش

-- - - - -أصول أخرى

- -  -  - --اإلجمالي 
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نوضح في الجدول التالي اإلفصاح حول تعرضات مخاطر االئتمان المصنفة كما في 31 ديسمبر 2018 :

فئة التعرض
)ديسمبر - 2018(

التصنيفات طويلة األجل لألطراف النظيرة
درجة جودة 

االئتمان
غير مصنف123456

اس اند بي 
 AAA TO

-AA
 A+ TO

-A
 BBB+ TO

-BBB
-BB+ TO BB-B+ TO BCCC+ and belowغير مصنف

فتش 
 AAA TO

-AA
 A+ TO

-A
 BBB+ TO

-BBB
-BB+ TO BB-B+ TO BCCC+ and belowغير مصنف

موديز
 Aaa TO

Aa3
 A1 TO

A3
 Baa1 TO

Baa3
Ba1 TO Ba3B1 TO B3Caa1 and belowغير مصنف

كابيتال 
انتاليجنس

AAAAA TO ABBBBBBC and belowغير مصنف

تعرضات قائمة المركز المالي 
وتعرضات البنود خارج قائمة المركز 

المالي
--------الحكومات والبنوك المركزية

األشخاص المرخص لهم والبنوك 
-----59,194309,240-)يشمل ذلك النقد(

2,446-------الشركات
7,219-------التجزئة

*2,158,949-------اإلستثمارات
--------التوريق ) التحول الى سندات(

383,978-------تمويل الهامش
49,943-------أصول أخرى

2,602,535----59,194309,240-اإلجمالي 

*معظم اإلستثمارات توجد في عقارات، صناديق عقارية، وصناديق أسواق مال إسالمية، وهي غير مصنفة.

فئة التعرض
)ديسمبر - 2018(

التصنيفات قصيرة األجل لألطراف النظيرة
Credit quality step1234غير مصنف

S & PA-1+, A-1A-2A-3Below A-3غير مصنف
FitchF1+, F1F2F3Below F3غير مصنف

Moody’sP-1P-2P-3Not Primeغير مصنف
Capital IntelligenceA1A2A3Below A3غير مصنف

تعرضات قائمة المركز المالي 
وتعرضات البنود خارج قائمة المركز 

المالي
-- ----الحكومات والبنوك المركزية

األشخاص المرخص لهم والبنوك 
-- ----)يشمل ذلك النقد(

-- - ---الشركات
-- - - - -التجزئة

-- - - - -اإلستثمارات
-- - - - -التوريق ) التحول الى سندات(

-- - - - -تمويل الهامش

-- - - - -أصول أخرى

- -  -  - --اإلجمالي 
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الملحق 5 )نوضح في الجدول التالي اإلفصاح عن تخفيف مخاطر االئتمان ) CRM ( كما في 31 ديسمبر 2019 (  11.5
 

فئة التعرض )ديسمبر - 2019(
التعرضات قبل 
نخفيف مخاطر 

االئتمان

تعرضات مغطاة 
بضمانات / مشتقات 

ائتمان 

تعرضات 
مغطاة 

بضمانات 
إضافية مالية

تعرضات 
مغطاة 

باتفاقيات 
تقاص

تعرضات 
مغطاة 

بضمانات 
إضافية 
مقبولة 

التعرضات بعد 
تخفيف مخاطر 

االئتمان 

مخاطر االئتمان 
تعرضات قائمة المركز المالي والبنود 

خارج قائمة المركز 

      

      

                                     -   -   -   الحكومات والبنوك المركزية
   -

                                     
   -

                                     
   -

األشخاص المرخص لهم والبنوك 
46,005-   -   -   -   46,005)يشمل ذلك النقد(

2,608-   -   -   -   2,608 الشركات

10,280-   -   -   -   10,280                            التجزئة

2,189,552-   -   -   -   2,189,552 اإلستثمارات

                           -   -   -   -   التوريق ) التحول الى سندات(
   -   -

811,749811,749-   -   -   811,749 تمويل الهامش

                           -   -   -   85,183 أصول أخرى
-85,183

811,7493,145,377   -   -   -   3,145,377 إجمالي تعرضات قائمة المركز المالي 

تعرضات البنود خارج قائمة المركز 
      المالي 

-   -   -   -   -   -   السوق الثانوية /مشتقات االئتمان

تعرضات في شكل اتفاقيات اعادة 
-   -   -   -   -   -   شراء

-   -   -   -   -   -   تعرضات في شكل اقراض أوراق مالية 

-   -   -   -   -   -   تعرضات في شكل التزامات

تعرضات أخرى لبنود خارج قائمة 
-   -   -   -   -   -   المركز المالي *

إجمالي تعرضات البنود خارج قائمة 
-   -   -   -   -   -   المركز المالي 

إجمالي تعرضات قائمة المركز المالي 
2,970,969                      811,749   -   -   -   3,145,377والبنود خارج قائمة المركز المالي

**صافي التعرض لتمويل الهامش بعد تخفيف مخاطر االئتمان ، يعتبر مساويا للتعرض األصلي وذلك لعكس وزن المخاطر حسب أنظمة هيئة السوق 
المالية، حتى لو تم تغطية التعرض بصورة كافية بضمانات.
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نوضح في الجدول التالي اإلفصاح عن تخفيف مخاطر االئتمان ) CRM  ( كما في 31 ديسمبر 2018 
 

فئة التعرض )ديسمبر - 2018(
التعرضات قبل 
نخفيف مخاطر 

االئتمان

تعرضات مغطاة 
بضمانات / مشتقات 

ائتمان 

تعرضات 
مغطاة 

بضمانات 
إضافية مالية

تعرضات 
مغطاة 

باتفاقيات 
تقاص

تعرضات 
مغطاة 

بضمانات 
إضافية 
مقبولة 

التعرضات بعد 
تخفيف مخاطر 

االئتمان 

مخاطر االئتمان 
تعرضات قائمة المركز المالي والبنود 

خارج قائمة المركز 

      

      

                                     -   -   -   الحكومات والبنوك المركزية
   -

                                     
   -

                                     
   -

األشخاص المرخص لهم والبنوك 
368,434-   -   -   -   368,434)يشمل ذلك النقد(

2,446-   -   -   -   2,446 الشركات

7,219                            -   -   -   -   7,219                            التجزئة

2,158,949-   -   -   -   2,158,949 اإلستثمارات

                           -   -   -   -   التوريق ) التحول الى سندات(
   -   -

383,978383,978-   -   -   383,978 تمويل الهامش*

                           -   -   -   49,943 أصول أخرى
-49,943

383,9782,970,969   -   -   -   2,970,969 إجمالي تعرضات قائمة المركز المالي 

تعرضات البنود خارج قائمة المركز 
      المالي 

-   -   -   -   -   -   السوق الثانوية /مشتقات االئتمان

تعرضات في شكل اتفاقيات اعادة 
-   -   -   -   -   -   شراء

-   -   -   -   -   -   تعرضات في شكل اقراض أوراق مالية 

-   -   -   -   -   -   تعرضات في شكل التزامات

تعرضات أخرى لبنود خارج قائمة 
-   -   -   -   -   -   المركز المالي  

إجمالي تعرضات البنود خارج قائمة 
-   -   -   -   -   -   المركز المالي 

إجمالي تعرضات قائمة المركز المالي 
والبنود خارج قائمة المركز المالي

                     
                      2,970,969   -   -   -   383,978                      2,970,969

*صافي التعرض لتمويل الهامش بعد تخفيف مخاطر االئتمان ، يعتبر مساويا للتعرض األصلي وذلك لعكس وزن المخاطر حسب أنظمة هيئة السوق 
المالية، حتى لو تم تغطية التعرض بصورة كافية بضمانات.
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