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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح  
 الف الرياالت السعوديةبآ

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي  
 

 . عام1
 

جمادى  25بتاري    31بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساهمة سعودية ،ستثمار)"البنك"(إلتأسس البنك السعودي ل
يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  ( في المملكة العربية السعودية.1976يونيو  23الموافق هـ ) 1396 يالثان

 49  وعددها  فروعه  شبكة  خالل  ( من1977مارس  16الموافق هـ ) 1397األول   ربيع 25بتاري   1010011570
( في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز فرعاً  48: 2016يونيو  30فرعاً و  48: 2016ديسمبر  31فرعاً )

 ما يلي:الرئيسي للبنك هو ك
 

 البنك السعودي لإلستثمار
 اإلدارة العامة

 3533ص.ب.
 11481الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

منتجات و خدمات مصرفية  هلعمالئ يقدم البنكيقدم البنك كافة أنواع األنشطة التجارية وخدمات التجزئة المصرفية. كما 
لفائدة( والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها بواسطة هيئة شرعية متوافقة مع الشريعة االسالمية )قائمة على مبدأ تجنب ا

 مستقلة. 
 
 . أسس اإلعداد2 
 

و  381000074519رقم  التعميم، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي )"المؤسسة"( 2017أبريل  11بتاري  
فيما يلي أثر ذلك التعميم و محددة على محاسبة الزكاة واريبة الدخل، و تعليماتالمتامن بعض التعديالت بخصوص 

  التعديالت:
يناير  1التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي اعتباراً من  للبنوكالمعايير المحاسبية  إلغاء •

 ، و2017

االلتزام  إثبات تستحق الزكاة واريبة الدخل على أساس ربع سنوي وتدرج في قائمة حقوق الملكية الموحدة مع •
  ائمة المركز المالي الموحدة.المقابل في ق

فإنة تم إعداد هذه  ، المشار اليهما أعاله،وبتطبيق تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي و التعديالت على اإلطار المحاسبي
 معيارلوفقاً  2017 يونيو 30في  الستة أشهر المنتهيتين ة المرحلية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والقوائم المالي

واريبة  فيما يتعلق بالزكاةمؤسسة النقد العربي السعودي  تعليمات"التقارير المالية المرحلية" و  -34المحاسبة الدولي رقم 
 الدخل.

 
، والصادرة عن 2016ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية للبنوك التجارية و ذلك حتى 

سعودي ومعايير التقرير المالية الدولية. وقد أدى هذا التغيير في االطار المحاسبي إلى تغيير في مؤسسة النقد العربي ال
 يااحهذا التغييرفي اإل أثر . تم اإلفصاح عن4رقم  يااحالسياسات المحاسبية للزكاة واريبة الدخل كما هو مبين في اإل

 .22رقم 
 
ات المطلوب إدراجها في القوائم المالية يااححدة كافة المعلومات واإلال تتامن القوائم المالية المرحلية الموجزة المو 

ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في لقوائم المالية الموحدة كما في والموحدة السنوية، وبالتالي يجب األخذ في اإلعتبار ا
 عند قراءة هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 2016

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

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإلدارة إستخدام بعض األحكام والتقديرات واإلفترااات 
الموجودات، المطلوبات، الدخل والمصاريف. قد تختلف  المحاسبية الهامة والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية، مبالغ

النتائج الفعلية نتيجة لهذة التقديرات. تتماشى األحكام الهامة المتبعة من قبل اإلدارة و المطبقة في السياسات المحاسبية 
مع تلك المطبقة على ومصادر التقديرات في حاالت عدم التأكد عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 .2016ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية و كما في 
 
 .2017يوليو  26تم إعتماد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاري   
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 لرياالت السعوديةبآالف ا

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي  
 

 . أسس توحيد القوائم المالية3
 

عاً تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة القوائم المالية للبنك و القوائم المالية لشركاته التابعة التالية )يشار إليهم جمي
 بـ "المجموعة"(:

 
والشركة  مقفلة، سعودية شركة مساهمة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة" )شركة اإلستثمار كابيتال(،"شركة   أ(

هـ 1428رجب  8صادر بتاري   1010235995مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
األنشطة الرئيسة لشركة األستثمار تتامن % من قبل البنك. 100( وهي مملوكة بنسبة 2007يوليو  22)الموافق 

كابيتال التعامل في األوراق المالية كأصيل و وكيل، التعهد بالتغطية، إدارة صناديق األستثمارات و محافظ األستثمار 
 الخاصة بالنيابة عن العمالء، وتقديم خدمات الترتيب، االستشارات، والحفظ الخاصة بأعمال األوراق المالية.

 
دي لإلستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ب( "شركة السعو

مايو  25هـ )الموفق 1430جمادي األول  29صادر بتاري   1010268297بموجب السجل التجاري  رقم 
 % من قبل البنك. لم تبدأ الشركة أنشطتها الرئيسية بعد.100( وهي مملوكة بنسبة 2009

 
ركة السعودي لالستثمار األولى" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب ج( "ش

( وهي مملوكة 2014نوفمبر  9هـ )الموافق 1436محرم  16صادر بتاري   1010427836السجل التجاري رقم 
 % من قبل البنك. لم تبدأ الشركة أي أنشطة جوهرية بعد.100بنسبة 

 
ات ذات العالقة بالبنك السعودي يااحات حول القوائم المالية الموحدة لإلشارة لإليااحألشارة إلى "البنك" في هذة اإليتم ا

 لالستثمار فقط وليس بشكل مجمع كـ "مجموعة".
  

لة مع السياسات يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس الفترة المالية للبنك وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مماث
المحاسبية للبنك. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من 

 قبل البنك.
 

الشركات التابعة هي شركات مستثمر فيها ومسيطر عليها من قبل المجموعة. تعتبر المجموعة مسيطرة على شركات مستثمر 
دما تكون المجموعة متعراة للحقوق أو متمكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة من العوائد المختلفة من فيها عن

فيها.  تلك الشركة و أيااً لديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها التي تمارسها على هذه الشركة المستثمر
ابعة في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة منذ تاري  بدء السيطرة حتى تاري  توقف يتم إدراج القوائم المالية للشركة الت
 هذه السيطرة بواسطة المجموعة.

 
ُتعرف المنشأة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تدار بنظام حقوق التصويت. ولغرض تقدير ما إذا كان  

نشأة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ باالعتبار عدة عوامل مثل الغرض من وتصميم المنشأة للمجموعة السلطة على تلك الم
المستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالمنشأة المستثمر فيها، طبيعة العالقة مع المنشأة المستثمر فيها، وحجم 

تثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية لتلك المنشأة بنظام خاص منذ تاري  التعرض لإلختالف في العوائد من هذه المنشأة المس
 حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاري  توقف المجموعة عن السيطرة.

 
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة بإستخدام سياسات محاسبية وطرق تسعير متماثلة وذلك للعمليات المتشابهة واألحداث األخرى 

 ية في نفس الظروف.الجار
 

تقوم المجموعة بإدارة موجودات ُمحتفظ بها في منشآت استثمارية نيابًة عن مستثمرين. وال تتامن القوائم المالية المرحلية 
 الموجزة الموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك المنشآت إال إذا كانت المجموعة تسيطر على تلك المنشآت.

 
دية المتداخلة وأي دخل أو مصاريف محققة، مع الشركات التابعة، ناتجة من المعامالت المتداخلة يتم استبعاد األرصدة الما

امن المجموعة عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة أستبعاد 
 اإلنخفاض في القيمة. عدم وجود دليل على  األرباح غير المحققة وذلك بحد أقصى عند
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي  
 

 . السياسات المحاسبية الهامة4
مالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم ال  

ماعدا تطبيق التعديالت على المعايير الحالية  ،2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في لمالية الموحدة السنوية كما في والقوائم ا
 .كما هو مذكور أدناه

 
 .2017يناير  1بداية من  –مبادرة االفصاح  –التعديالت على معايير المحاسبة الدولية  •

"قائمة التدفقات النقدية" والذي يسري تطبيقه للسنوات التي تبدأ  –( 7التعديالت على معايير المحاسبة الدولي رقم ) •
. تلك التعديالت تتطلب االفصاح الذي ُيمّكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغييرات 2017يناير  1من أو بعد 

 تجة من األنشطة المالية والتي تتامن كالً من التغيرات من التدفقات النقدية والتدفقات غير النقدية.في المطلوبات النا
 

مرحلية اللم يكن لتطبيق المعايير أو التعديالت أو التحسينات على المعايير الحالية أي تأثير جوهري على القوائم المالية 
 ترات السابقة.الموجزة الموحدة للمجموعة للفترة الحالية او للف

 
 1، قامت المجموعة بتعديل سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة واريبة الدخل إبتداءاً من 2رقم  يااحكما هو مواح في اإل

سياسة الزكاة واريبة الدخل الجديدة في هذه القوائم المالية المرحلية  التغيير في . هذا ويتم المحاسبة عن تأثير2017يناير 
 حدة بأثر رجعي. الموجزة المو

 
األخرى حتى يتم  ا امن الموجوداتمدفع الزكاة واريبة الدخل فقط ليتم تسجيله الملغاةالزكاة واريبة الدخل  سياسةتطلب ت

إستعااة هذه المبالغ من مساهمي البنك إما من خالل دفعات نقدية أو عن طريق حجب المبالغ من مدفوعات توزيعات أرباح 
اريبة الدخل في تسجيل استحقاق الزكاة و الملغاةيبة الدخل معيار الزكاة وار تتطلب سياسة الى ذلك، األسهم. وباإلاافة إل

 المطلوبات األخرى بشكل ربع سنوي.
 
الموجودات  امنالمحاسبة عن دفعات الزكاة واريبة الدخل التي كانت مدرجة سابقا  ةالزكاة والدخل الجديد سياسةتطلب ت

تأثير تلك البنود ذات الصلة في المطلوبات األخرى، و  امنالزكاة واريبة الدخل المسجلة األخرى، وكذلك مستحقات 
 لمزيد من اإلفصاحات. 22 إيااحتتم المحاسبة عنها مباشرة امن األرباح المبقاة. انظر  المقابل بأن

 

  . إستثمارات، صافي5
 

 مارات متاحة للبيع و تتلخص مما يلي:ثتصنف االستثمارات كاست

  30فـي ما ك  

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 يونيو 2016ديسمبر  2017 يونيو  

 )غير مدققة(  (مدققة)  )غير مدققة(  

      
 13.913.780  15.186.836  15.922.534 سندات بعمولة ثابتة

 5.376.930  5.079.496  4.687.438 سندات بعمولة عائمة

 19.290.710  20.266.332  20.609.972 صة مكتسبةمجموع االستثمارات بعموالت خا

 1.067.771  1.017.747  797.826 أسهم و استثمارات أخرى

 215.105  167.815  219.574 صناديق استثمارية 

 20.573.586  21.451.894  21.627.372 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

 (114.000)  (4.000)  (4.000) مخصص االنخفاض في القيمة

 20.459.586  21.447.894  21.623.372 استثمارات، صافي
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 البنك السعودي لالستثمار
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 )تتمة( - . إستثمارات، صافي5
 

 :كما يلي لى االحتياطيات األخرى في حقوق الملكيةالحركة عتصنف 
 

  30فـي كما   

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 يونيو 2016ديسمبر  2017 يونيو  

 )غير مدققة(  (مدققة)  )غير مدققة(  

      
األستثمارات  األرباح غير المحققة عن إعادة تقييم

 (159.999)  508.059  419.448 المتاحة للبيع

األخرى  الحصة في بنود الدخل / )الخسارة( الشاملة
 (249)  1.592  1.186 للشركات الزميلة

 (160.248)  509.651  420.634 إجمالي األحتياطيات األخرى
 

  .  قروض و سلف، صافي6
 

 تتلخص القروض و السلف بالصافي كما يلي:
 

 

 

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 يونيو 2016ديسمبر  2017 يونيو 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

      
      القروض و السلف العاملة:

 15.926.935  16.566.115  16.758.331 قروض شخصية

 45.559.410  43.307.810  44.552.450 قروض تجارية و جاري مدين

 288.456  300.358  302.137 أخرى

 61.774.801  60.174.283  61.612.918 ض والسلف العاملة مجموع القرو

 467.874  1.069.613  1.099.681 قروض و سلف غير عاملة 

 62.242.675  61.243.896  62.712.599 إجمالي القروض والسلف

 (991.989)  (994.844)  (1.086.818) مخصص خسائر اإلئتمان 

 61.250.686  60.249.052  61.625.781 قروض وسلف، صافي
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 

 
 . إستثمارات في شركات زميلة7
 

حصةة البنةك فةي ملكيةة  2016ديسةمبر  31و  2016و  2017 يةويون 30تتامن اإلستثمارات في شةركات زميلةة كمةا فةي 
%( و شةةركة 38%( ، شةةركة أوركةةس السةةعودية للتةةأجير "أوركةةس" )50مكةةس" )"أ )السةةعودية(شةةركة أمريكةةان أكسةةبرس 

 %(. 32أمالك العالمية للتمويل والتنمية العقارية "أمالك" )
 

و السةنة  2016و  2017يونيةو  30أشهر المنتهيتين فةي  لستةاتتلخص الحركة على اإلستثمارات في شركات زميلة لفترتي 
 كما يلي: 2016ديسمبر  31المنتهية في 
 

 

 

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 يونيو 2016ديسمبر   2017 يونيو 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

      
 939.022  939.022  1.000.337 / السنة الرصيد في بداية الفترة

 65.132  150.634  60.345 الحصة في الدخل 

 (92.917)  (92.917)  (32.200) األرباح المستلمةتوزيعات 

 1.756  3.598  (406) الشاملة األخرىالحصة في بنود الدخل 

 912.993  1.000.337  1.028.076 / السنة الرصيد في نهاية الفترة
 

 2016و  2017 يونيةو 30ودات و مطلوبات وحقوق ملكية الشركات الزميلةة كمةا فةي تتلخص حصة البنك في موج
 2016و  2017يونيةو  30أشةهر المنتهيتةين فةي الستة و حصة البنك من دخل و مصاريف الشركات التابعة لفترتي 

 كما يلي:
 

 2017 يونيو 30  

  أمكس  

 
 أمالك  اوركس

      )غير مدققة( 2017 يونيو 30

 1.083.599  546.016  474.368 الموجودات  إجمالي

 701.646  228.799  239.083 إجمالي المطلوبات

 381.953  317.217  235.285 إجمالي حقوق الملكية

 24.864  30.768  95.729 إجمالي الدخل

 10.708  23.381  57.080 إجمالي المصاريف
 
 

 2016 يونيو 30  

  أمكس  

 
 أمالك  اوركس

      )غير مدققة( 2016 نيويو 30

 1.062.658  719.862  415.508 إجمالي الموجودات 

 712.872  406.662  263.774 إجمالي المطلوبات

 349.786  313.200  151.734 إجمالي حقوق الملكية

 31.396  39.135  103.293 إجمالي الدخل

 14.229  26.024  66.312 إجمالي المصاريف
 

لرئيسي لتلك الشركات الزميلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث تقوم تلك الشركات بتنفيذ يقع المركز ا
 كل عملياتها.

 
. إذا ماتم 2016ديسمبر  31لدى أحدى الشركات الزميلة المذكورة أعاله التزامات زكاة إاافية محتملة كما في 

عامة للزكاة والدخل بواسطة كل درجات األسئتناف فإن تأييد طريقة تقدير الزكاة المحتسبة من قبل الهيئة ال
لبالغة تقريباً المجموعة قد توافقت مع الشركة الزميلة بأن تكون المجموعة ملتزمة بشكل غير مشروط تجاه حصتها ا

 .2016ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي 63.6
12 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 غير مدققة(الموحدة ) ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 . ودائع العمالء8
 

 تتكون ودائع العمالء مما يلي:

  

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 يونيو 2016ديسمبر  2017 يونيو 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  
      

 42.075.958  36.677.689  38.062.101 ودائع ألجل

 3.142.100  4.073.660  3.180.866 ودائع إدخار

 45.218.058  40.751.349  41.242.967 مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة

 22.010.202  23.955.017  24.324.605 ودائع تحت الطلب 

 858.630  933.959  988.988 ودائع أخرى

 68.086.890  65.640.325  66.556.560 ائع العمالءود
 

 .  قروض ألجل9
 

مليةار لاير سةعودي ألغةراض التشةغيل  1.0بةإبرام إتفاقيةة قةرض متوسةط األجةل بمبلةغ  2011مةايو  30قام البنك بتةاري  
 . 2016مايو  30قد استحق و تم سداد هذا القرض ألجل كامالً في والعام لمدة خمس سنوات. هذا 

 
 1.0بةإبرام إتفاقيةة قةرض متوسةط األجةل أخةرى مدتةه خمةس سةنوات بمبلةغ  2012يونيةو  24لك وقد قام البنك بتةاري  كذ

 . 2017سبتمبر  5مليار لاير سعودي ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام القرض بالكامل ويستحق سداده في 

 

مليةار لاير   1.0ط األجل آخر مدتةه خمةس سةنوات بمبلةغ بإبرام إتفاقية قرض  متوس 2016يونيو  19كذلك قام البنك بتاري  

 . 2021يونيو  19سعودي ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام القرض بالكامل و يستحق سداده في 
 

تخاع القروض لعمولة بمعدالت متغيةرة علةى اسةاس السةوق. ويحةق للبنةك سةداد كةل قةرض مبكةراً عةن موعةده وذلةك وفقةاً 

التسهيالت لكل قرض. تشمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تتطلب المحافظة على نسب مالية  لشروط وأحكام إتفاقية

معينة باإلاافة إلى شروط أخرى والتي إلتزم بها البنك بالكامل. لم يكن علةى البنةك أي حةاالت إخفةاق فيمةا يتعلةق بأصةل أو 

 عمولة تلك القروض وفقاً للشروط و االحكام.
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 . سندات دين ثانوية10 
 

 سعودي من خةالل إصةدار مليار لاير 2.0بإستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  2014يونيو  5قام البنك بتاري  

 خاص في المملكة العربية السعودية لصكوك الشريحة الثانية المتوافقة مع الشريعة ومتطلبات رأس المال المساند. 
 

بور( لسةةتة أشةةهر باالاةةافة لةةـ تحمةةل تلةةك الصةةكوك ربحةةاً نصةةف سةةنوي بمقةةدار سةةعر اإلقةةراض بةةين البنةةوك السةةعودية )سةةاي

سنوات بحيث يحتفظ البنك بالحق في االسترداد المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس  10 %. يبلغ أجل هذه الصكوك1.45

سنوات األولى من مدة األجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. لم يكن على البنك أي حةاالت إخفةاق 

 االحكام.فيما يتعلق بأصل أو عمولة سندات الدين الثانوية تلك و وفقاً للشروط و 

 

 . المشتقات11
 

 اإلسةمية،. إن المبالغ اإلسميةإاافة إلى المبالغ  ،يجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقةإليعكس الجدول أدناه القيمة العادلة ا

لمتعلقةة والتي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمةة فةي نهايةة الفتةرة، ال تعكةس بالاةرورة التةدفقات النقديةة المسةتقبلية ا

المجموعةة والتةي تكةون عامةًة لهةا تتعةرض  التي اإلئتمانمخاطر مخاطر السوق وال ال تعكس  اإلسمية المبالغكذلك فإن بها. 

 محدوده بالقيمة العادله الموجبة للمشتقات.
 

 

 2017 يونيو 30 فيكما 

 )غير مدققة(

 2016ديسمبر  31في كما 

 )مدققة(

 2016 يونيو 30في كما 

 )غير مدققة(

 
 المبالغ القيمة العادلة

 اإلسمية
 المبالغ القيمة العادلة

 اإلسمية
 المبالغ القيمة العادلة

 السلبية اإليجابية السلبية اإليجابية السلبية اإليجابية اإلسمية

          المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة:

 6.986.027 55.185 71.255 9.464.413 53.125 82.847 6.905.808 42.556 67.218 عقود الصرف األجنبي اآلجلة   

 2.259.045 56.235 56.190 1.648.630 25.256 25.256 1.253.860 10.967 10.947 خيارات الصرف األجنبي

 5.343.551 585.702 584.618 6.788.527 813.420 805.345 12.433.329 212.121 206.037 مقاياات أسعار العموالت   

تغطيةةةةة   المقتنةةةةاة ألغةةةةراض المشةةةةتقات 

          مخاطر القيمة العادلة:

 3.938.550 442.577 301.879 4.521.160 533.126 614.848 6.881.617 174.085 188.294 مقاياات أسعار العموالت   

 - - 348.825 - - 386.421 - - 405.421 خيار بيع شركة زميلة

 18.527.173 1.139.699 1.362.767 22.422.730 1.424.927 1.914.717 27.474.614 439.729 877.917 اإلجمالي   
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 

 

 )تتمة( -. المشتقات 11
 

وجيهةات االتحةاد العةالمي للمبةادالت والمشةتقات متوافقة مةع ت رئيسيةتفاقية أبرم البنك في ارة المشتقات المالية، كجزء من إدا

وكجةزء  .البنةكالمالية. وفقاً لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد بنود وشروط منتجات المشتقات المالية المشةتراة أو المباعةة بواسةطة 

عةن محسةن  تسةعير يحصةل علةىأن للبنةك  دعم االئتمةان )" الملحةق"(. يسةمح ذلةك الملحةقتم توقيع ملحق  ،من تلك االتفاقية

 أو الطرف اآلخر.البنك وذلك لصالح  نقدي كامانطريق تبادل المبالغ المعّرفة سوقياً 
 

ي ) مليون لاير سعود 78.6: 2017 يونيو 30كما في  بواسطة األطراف األخرى كامان نقدي  بها  بلغت المبالغ المحتفظ

 ديسمبر 31كما في  البنككما بلغت الامانات النقدية المحتفظ بها بواسطة مليون لاير سعودي(.  165.2: 2016 يونيو 30

   .لاير سعودي مليون 46.7: 2016
 

يمثل خيار بيع شركة زميلة الوارد في الجدول أعاله القيمة العادلة لخيار ناشئ يخص شركة زميلة حيث يرد هذا الخيار فةي  

اتفاقيةةة رئيسةةية يعتبةةر البنةةك طرفةةاً فيهةةا. تعطةةي شةةروط االتفاقيةةة البنةةك خيةةار بيةةع يمكةةن ممارسةةته خةةالل الفتةةرة المتبقيةةة مةةن 

اإلتفاقية. ُيعطي خيار البيع البنك الحق في إستالم دفعة مقابل حصته في تلك الشركة بعد عام واحد من ممارسة ذلةك الخيةار، 

  يها مسبقاً  امن اإلتفاقية. وذلك بناءاً على معادالت متفق عل
 

 المتعلقة باإلئتمان  التعهدات واإللتزامات المحتملة .12
 

 تتكون التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان للمجموعة من اآلتي:     
 

 
 

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 يونيو 2016ديسمبر  2017 يونيو

 )غير مدققة(  )مدققة(  ة()غير مدقق 

 2.215.536  1.882.749  1.794.012 إعتمادات مستندية

 7.862.939  8.412.455  8.275.890 خطابات امان

 576.026  656.091  470.501 قبوالت العمالء

 300.209  313.205  421.770 غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان إلتزامات

 10.954.710  11.264.500  10.962.173 تملة المتعلقة باإلئتمانالتعهدات وااللتزامات المح
 

مليةون لاير سةعودي  277قام البنك بإستالم الربوط النهائية لزكاة و اةريبة الةدخل واةرائب مسةتقطعة إاةافية بمةا يقةارب 

ى الرجةوع . وتجةدر االشةارة إلة2009إلةى  2003تخص إقرارات زكاة واريبة دخل وارائب مستقطعة عن األعوام مةن 

بخصةوص تقةديرات الزكةاة التةي لةم يبةت بشةأنها للشةركة  القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة هذه( من 7رقم ) يااحإل

 الزميلة.
 

مليةون لاير سةعودي تقريبةاً وذلةك عةن اإلقةرارات  383كذلك وقةد إسةتلم البنةك ربةوط جزئيةة لزكةاة بمبلةغ إاةافي مجموعةه 

 .2013و 2011و 2010الزكوية لألعوام 
 

مليةون لاير سةعودي كتقةديرات زكةاة نشةأت أساسةاً بسةبب عةدم سةماح  573تشتمل كةال الربةوط الجزئيةة والنهائيةة، مايقةارب 

  الهيئة العامة للزكاة و الدخل للبنك بخصم إستثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي.
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 )تتمة(  -المتعلقة باإلئتمان  التعهدات واإللتزامات المحتملة .12
 

دى الهيئةة العامةة وبالتشةاور مةع خبةراء زكةاة واةريبة مهنيةين، بإسةتئناف هةذه التقةديرات الجزئيةة والنهائيةة لة وقد قام البنك،

للزكاة و الدخل، وفي الوقت التي تثق األدارة في أن مةا سةتؤول إليةه اإلسةتئنافات المقدمةة سيصةب فةي مصةلحة البنةك، حيةث 

ينتظر البنك الردود والقةرارات النهائيةة حةول األسةتئناف والترتيبةات االخةرى. وبالتةالي، لةم يةتم أخةذ أي مبةالغ كمخصصةات 

 .2017 يونيو 30الموحدة للبنك كما في  مرحلية الموجزةال امن القوائم المالية
 

و  2015و  2014، 2012فةةي حالةةة وجةةود تقةةديرات إاةةافية يمكةةن رفعهةةا مةةن قبةةل الهيئةةة العامةةة للزكةةاة والةةدخل لألعةةوام 

ك ، . و إذا ما تم رفض إستئناف البنك على السماح بطرح استثمارات طويلةة االجةل معينةة مةن الوعةاء الاةريبي للبنة2016

وفي اوء التقديرات الصادرة سلفاً، فإن ذلك سيؤدي إلى إلتزام زكةوي إاةافي جةوهري علةى البنةك. يعتبةر هةذا المواةوع 

عامةةاً لكةةل القطةةاع البنكةةي فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية واالفصةةاح عةةن تلةةك المبةةالغ يةةؤثر بةةالطبع علةةى موقةةف البنةةك بهةةذا 

 الخصوص.
 

 لم ُيجنب أي مخصةص لقةاء  .قاائية متكرره مقامة اد المجموعة ، كانت هناك دعاوىاالعتياديةفي طورأعمال المجموعة 

 ومةةع ذلةةك فقةةد تةةم تجنيةةب .دعاوى التةةي أفةةاد المستشةةارين القةةانونيين أنةةه مةةن غيرالمتوقةةع تسةةببها فةةي تكبةةد خسةةائر جوهريةةةلةةا

  المهنية.و بناءاً على األفادة مصلحة لاتتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجها في غير  التي الدعاوى القانونيةلبعض  صاتمخص
 

 النقدية وشبه النقدية . 13
 

 من اآلتي:  الموحدةالمرحلية  تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية 
 

 
 

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 يونيو 2016ديسمبر  2017 يونيو

 )غير مدققة(  قة()مدق  )غير مدققة( 

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1.235.318  2.108.575  4.829.765 النظامية ماعدا الوديعة 

أرصةةدة لةةدى البنةةوك والمؤسسةةات الماليةةة األخةةرى تسةةتحق 

 5.652.459  2.274.077  1.618.428 خالل تسعين يوماً من تاري  التحديد

 6.887.777  4.382.652  6.448.193 النقدية و شبه النقدية

 

  القطاعات التشغيلية .14
 

يةةتم تعريةةف القطاعةةات التشةةغيلية علةةى أسةةاس التقةةارير اإلداريةةة الداخليةةة الخاصةةة بالعناصةةر األساسةةية للمجموعةةة والتةةي يةةتم 

زيع المةوارد وتقيةيم األداء مراجعتها دورياً بواسطة مجلس اإلدارة بصفته الوظيفية كمتخذ للقرار العملياتي وذلك ألغراض تو

للقطاعات. يتم قياس األداء على أساس ربح القطةاع حيةث تعتقةد األدارة أن ذلةك يعتبةر المؤشةر األكثةر واةوحاً لقيةاس نتةائج 

 قطاعات محددة لمؤسات أخرى تعمل في نفس المجال.
 

يتم قياس  دة يحسب ماتم إعتماده من االدارة.تتم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية المعتا

اإليرادات من األطراف  الخارجية والمقدمة لمجلس اإلدارة بطريقة متماثلة مع تلك المعرواة في قائمة الدخل الموحدة. 

في  . تمارس المجموعة نشاطها الرئيسيالموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية تمثل

. طريقة تجزئة القطاعات ألرباح و ة قياس األرباح و الخسائر للقطاعطريق لىر علم يطرأ أي تغي .المملكة العربية السعودية

تكون القطاعات ت .2017قد تم تعديل بيانها لتتوافق مع الطريقة المعمول بها خالل سنة  2016 يونيو 30الخسائر للفترة 

 التشغيلية للمجموعة مما يلي:
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

  )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .14
 
 

 طاع التجزئة ق
لألفةراد والمنشةآت الصةغيرة والمتوسةطة  أخةرى إئتمانيةةودائةع ومنتجةات ، قروض و بشكل أساسي يتامن هذا القطاع

 الحجم.
 
 طاع الشركاتق

 . والمؤسساتودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات الكبرى  قروض و ،بشكل أساسي يتامن هذا القطاع
 
 طاع الخزينة و االستثمارات ق

 وخةدمات الخزينةة زميلةةواإلسةتثمارات فةي الشةركات ال قةديم خةدمات أسةواق المةالتبشكل أساسي،  يتامن هذا القطاع
 األخرى. 

 
 شركاء األعمال

 االستثمارات في شركات زميلة واألنشطة ذات الصلة.

 

تتامن أنشطة إدارة األصول والوساطة خدمات التعامل واإلدارة وتقديم المشورة قطاع إدارة األصول والوساطة: 
 والحفظ لألوراق المالية. 

 

 التحكم. األدارة األخرى و و وحدات ، األئتمان األستثنائيمهام الدعم: أخرى

 

ل العمولة على القطاعات التشغيلية بإعتمةاد أسةعار تحويةل المةوارد. تتاةمن مسةاهمة صةافي أسةعار تحويةل المةوارد فةي  تحمَّ

المعلومات القطاعية أدناه صافي دخل العموالت الخاصةة لكةل قطةاع بعةد أسةعار تحويةل المةوارد لتكةاليف الموجةودات وعائةد 

 بات. تتألف كافة إيرادات القطاعات األخرى أعاله من أطراف خارجية.المطلو
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 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

  مة()تت -القطاعات التشغيلية  .14
 

تتكون بيانات القطاعات التشغيلية المقدمة ألعااء مجلس إدارة البنك لقطاعات المجموعةة المعتبةرة للموجةودات والمطلوبةات 

السةتة و مجمةوع دخةل العمليةات ومجمةوع مصةاريف العمليةات و صةافي الةدخل لفترتةي  2016و  2017 يونيةو 30كما فةي 

 يلي: مما 2016و  2017 يونيو 30أشهر المنتهية في 
 

  )غير مدققة( 2017 يونيو 30

 إجمالي

 

 قطاعات 

 أخرى

 قطاع  

ادارة االصول 

  والوساطة

 قطاع 

  شركاء األعمال

قطاع 

الخزينة و 

األستثمارات 

 و الخزينة

 

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

96.827.118  1.491.516 

 

 إجمالي الموجودات  29.060.920  36.231.035  28.641.265  1.028.076  374.306

 إجمالي المطلوبات   47.884.325  6.948.181  27.214.045  97  18.668  884.698  82.950.014

 صافي دخل العموالت الخاصة  189.167  770.781  (35.740)  -  7.520  17.728  949.456

-  (10.514)  -  (49.577)  -  (295.360)  355.451  

ويةةةةةةل صةةةةةةافي تحةةةةةةويالت أسةةةةةةعار تح

 الموارد

949.456  7.214  7.520  (49.577)  (35.740)  475.421  544.618  

صةةافي العمةةوالت بعةةد تطبيةةق أسةةعار 

 تحويل الموارد

219.477  (73.837)  37.485  -  47.832  155.720  52.277  

أتعةةةةةاب خةةةةةدمات  / )خسةةةةةارة(  دخةةةةةل

 بنكية، صافي

111.868  (41.847) 
 

 دخل / )خسارة( العمليات األخرى  31.114  20.248  92.983  9.500  (130)

1.280.801  (108.470) 
 

 إجمالي دخل العمليات  628.009  651.389  105.075  (40.077)  44.875

272.868  - 

 

 مصاريف عمليات مباشرة   184.019  33.326  14.360  1.091  40.072

244.688  - 
 

 يف عمليات غير مباشرةمصار  122.417  81.287  40.984  -  -

123.000  - 

 

 مخصصات االنخفاض في القيمة  50.001  68.999  4.000  -  -

640.556  - 
 

   مصاريف العملياتإجمالي   356.437  183.612  59.344  1.091  40.072

640.245  (108.470) 

 

4.803  (41.168)  45.731  467.777  271.572  

شةةةةةطة الةةةةةدخل / )الخسةةةةةارة( مةةةةةن األن

 التشغيلية

60.345  - 
 

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  -  60.345  -

 للفترة صافي الدخل  271.572  467.777  45.731  19.177  4.803  (108.470)  700.590

17.963  17.233 

 

423  -  -  -  307  

اإلاةةافات علةةى الممتلكةةات والمعةةدات 

 و الموجودات غير الملموسة

46.153  20.251 
 

 االستهالك واالطفاء  23.249  624  90  -  1.939
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 

 

  )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .14
 

  ير مدققة()غ 2016 يونيو 30

 إجمالي

 

  اتقطاع

 أخرى

 قطاع  

ادارة االصول 

  والوساطة

 قطاع 

شركاء 

  األعمال

 قطاع 

و  الخزينة

األستثمارات 

 و الخزينة
 

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

95.945.509  979.682 
 

 إجمالي الموجودات  28.559.029  36.914.019  28.185.726  912.993  394.060

 إجمالي المطلوبات   47.188.495  8.450.755  26.455.848  97  42.330  2.093.635  84.231.160

 الخاصة العموالت دخلصافي   168.238  632.657  74.333  -  9.397  (51.126)  833.499

-  5.138  -  (48.756)  95.210  (313.419)  261.827  

صةةةةةةافي تحةةةةةةويالت أسةةةةةةعار تحويةةةةةةل 

 الموارد

833.499  (45.988)  9.397  (48.756)  169.543  319.238  430.065  

صةةافي العمةةوالت بعةةد تطبيةةق أسةةعار 

 تحويل الموارد

 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي  72.015  101.788  13.546  -  33.336  (4.265)  216.420

153.018  (57.026) 
 

 ليات األخرىدخل/ )خسارة( العم  41.599  39.379  103.869  24.833  364

   دخل العملياتإجمالي   543.679  460.405  286.958  (23.923)  43.097  (107.279)  1.202.937

 مصاريف عمليات مباشرة   188.955  34.118  11.777  1.494  41.497  -  277.841

240.862  2.861 
 

 مصاريف عمليات غير مباشرة  119.055  79.084  39.862  -  -

218.000  - 
 

 مخصصات االنخفاض في القيمة  94.012  81.988  42.000  -  -

   مصاريف العملياتإجمالي   402.022  195.190  93.639  1.494  41.497  2.861  736.703

466.234  (110.140) 

 

1.600  (25.417)  193.319  265.215  141.657  

األنشةةةةةطة  الةةةةةدخل / )الخسةةةةةارة( مةةةةةن

 التشغيلية

65.132  - 
 

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  -  65.132  -

 للفترة صافي الدخل  141.657  265.215  193.319  39.715  1.600  (110.140)  531.366

18.561  11.958 

 

33  -  -  623  5.947  

اإلاةةافات علةةى الممتلكةةات والمعةةدات 

 و الموجودات غير الملموسة

44.688  17.971 
 

 االستهالك واالطفاء  23.506  663  91  -  2.457

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية . 15
           

تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية ، بما في ذلك المشتقات واالستثمارات المتاحة للبيع، بالقيمة العادلة بتاري  كل قائمة مركز 

 مالي موحدة. 
 

الذي سيتم إستالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين  ُتعرف القيمة العادلة بأنها السعر

 في السوق بتاري  التقييم. ُيبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن العملية يتم تنفيذها إما:
 

 في السوق األساسي الممكن الوصول إليه، أو   •

 .لتزام ، وذلك في حالة غياب السوق األساسيفي أكثر سوق أفالية لألصل أو لإل   •
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح 
 بآالف الرياالت السعودية 

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 )تتمة( - القيمة العادلة لألدوات المالية . 15
 

األساسي أو السوق األكثر أفالية أن يكون من الممكن الدخول له من قبل المجموعة. ُتقيم القيمة  كذلك فإنه يجب للسوق

العادلة ألصل أو التزام بإستخدام افترااات يستعملها المتعاملون في السوق لتسعير أصل أو التزام وذلك على فراية أن 

 المتعاملين يسعون ألفال منفعة اقتصادية.
 

لة ألصل غير مالي في اإلعتبار قدرة المتعامل في السوق لتحقيق منفعة إقتصادية من خالل التوظيف تأخذ القيمة العاد

 األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.
 

نات كافية متاحة لقياس القيمة العادلة ، وذلك عند تعظيم تستخدم المجموعة ُطرق تقييم مناسبة، بحسب ماهو مالئم، و بيا

 استخدام معطيات ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال ُيمكن مالحظتها.
 

المرحلية  يتم تصنيف كل الموجودات والمطلوبات، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية

امن التسلسل الهرمي المذكور أدناه، وذلك ألدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل  الموحدة، الموجزة

 عام.
    

األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو ألداة مالية متطابقة والتي يمكن للمنشأة  المستوى األول: •
 الوصول اليها بتاري  القياس )بدون تعديل(.

 
األسعار المعلنة في األسةواق النشةطة للموجةودات أو المطلوبةات الماليةة المشةابهة أو طةرق تقيةيم  ستوى الثاني:الم •

 أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن مالحظتها.
 
ة علةى معلومةات سةوقية يمكةن طةرق التقيةيم التةي التكةون فيهةا جميةع المعطيةات الجوهريةة مبنية المستوى الثالث:: •

 مالحظتها.
 

الموحدة بشكل متكرر، فإن المجموعة  المرحلية الموجزة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية

ُتقرر إذا ما كان قد حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناءاً على أدنى 

 وى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نهاية تاري  كل تقرير مالي.مست
 

ُتحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكالً من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع غير 

 غير المستمرة.المتداولة وغير المتكرر مثل الموجودات المقتناة للتوزيع في العمليات 
 

تقوم المجموعة بتعيين مقّيمين خارجيين من وقت آلخر ألغراض تقييم موجودات محددة. كما يتم تحديد الحاجة لهؤالء 

المقّيمين الخارجيين على أساس سنوي. يتم إختيار المقيمّين الخارجيين بناءاً على معايير المعرفة بالسوق، السمعة، 

 يير المهنية.االستقاللية وااللتزام بالمعا
 

بتاري  إعداد كل قوائم مالية تقوم المجموعة بتحليل الحركات على قيم الموجودات والمطلوبات والمتطلب إعادة تقييمها أو 

إعادة تقديرها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتثبت من المعطيات الرئيسية 

مطابقة المعلومات في عملية احتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات الصلة. كما ُتقارن  آلخر تقييم بواسطة

 المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً.

 

عة بتحديد أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعتها، وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجمو 

 خصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مذكور أعاله.
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حسب مستويات التسلسل الهرمي لألدوات المالية بيلخص الجدول أدناه القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

اه معلومات عن الموجودات المالي والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها المسجلة بالقيمة العادلة. اليتامن الجدول أدن

 بشكل كبير من القيمة العادلة. في قيمتها بالقيمة العادلة حتى إذا ما كانت تلك القيمة الدفترية تقترب
 

 )غير مدققة( 2017 يونيو 30 المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

        

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  472.496  405.421  877.917

 اإلستثمارات المتاحة للبيع 13.507.315  7.598.296  517.761  21.623.372

 اإلجمالي 13.507.315  8.070.792  923.182  22.501.289

 القيمة العادلة:مطلوبات مالية مسجلة ب       

 مشتقات األدوات المالية -  439.729  -  439.729

 اإلجمـالـي -  439.729  -  439.729

 

 )مدققة( 2016ديسمبر  31       

  

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:        

 مشتقات األدوات المالية -  1.528.296  386.421  1.914.717 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع 13.398.792  7.520.053  529.049  21.447.894

 اإلجمالي 13.398.792  9.048.349  915.470  23.362.611

 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:        

 مشتقات األدوات المالية -  1.424.927  -  1.424.927

 اإلجمـالـي -  1.424.927  -  1.424.927

 

 )غير مدققة( 2016 يونيو 30       

  

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  1.013.942  348.825  1.362.767 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع 13.694.401  6.231.393  533.792  20.459.586

 اإلجمالي 13.694.401  7.245.335  882.617  21.822.353

 مطلوبات مالية المسجلة بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  1.139.699  -  1.139.699

 اإلجمـالـي -  1.139.699  -  1.139.699

 

 

 

 

21 

 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 يونيو 30المنتهية في الستة أشهر لفترتي 

 

 )تتمة( - القيمة العادلة لألدوات المالية .15
 

يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لألداة الماليةة. يعةرف الفةرق بةين سةعر العمليةة و 

ما عن طريق إطفائها خالل مدة العملية والتةي تؤجةل حتةى نماذج التسعير بـ )أرباح وخسائر اليوم األول(. يتم اإلعتراف بها إ

يكون باإلستطاعة تحديد القيمة العادلة بإستخدام معلومات سوقية يمكن مالحظتها، أو يتم اإلعتةراف بهةا مةن خةالل اإلسةتبعاد. 

حةدة دون عكةس أربةاح و إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة يعترف بها مباشةرة فةي قائمةة الةدخل المرحليةة المةوجزة المو

 خسائر اليوم األول المؤجلة.
 

 يونيةةو 30يبلةغ إجمةالي التغيةرات فةي القيمةة العادلةةة والمةدرج قيمتهةا فةي قائمةة الةدخل المرحليةةة الموحةدة للفتةرة المنتهيةة فةي 

: مةا مقةداره  2016 يونيةو 30مليةون لاير سةعودي ) 19.1والمقدرة بإسةتخدام نمةاذج التقيةيم المناسةبة، مكاسةب بقيمةة ،2017

 لاير سعودي(. مليون 50.5
 

تكون من سةندات شةركات سةعودية وسةندات بنةوك تاحة للبيع على سندات دين والتي تيحتوي المستوى الثاني لالستثمارات الم

وسندات حكومةة المملكةة العربيةة السةعودية. تعتبةر هةذه السةندات بشةكل عةام غيةر متداولةة. فةي غيةاب األسةعار المتداولةة فةي 

سوق النشط، يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لةألدوات المتماثلةة أو سةعر آخةر ال

التقييمةات عنةدما  تعتبةر التعةديالت جةزءاً مةنءاً على مؤشرات السوق المتداولةة. السندات أو بنا لنفس ُمصدرعملية تم تنفيذها 

امل مختلفة لتلك األدوات بما في ذلك آجال تلةك األدوات. كةون المعطيةات الهامةة لتلةك يكون من الاروري المحاسبة عن عو

  االستثمارات يمكن مالحظتها، فقد قامت المجموعة بتصنيفها امن المستوى الثاني.

 

ت أو خيةارا صةرف أجنبةي آجلةةللمسةتوى الثةاني علةى عقةود مشةتقات متعةددة تتاةمن عقةود  المشةتقة تحتوي األدوات المالية

بإسةةتخدام نمةةاذج تسةةعير تتمتةةع  يةةتم تقيةةيم هةةذه المشةةتقات مقاياةةات أسةةعار العمولةةة.العمةةالت  مقاياةةات و، الصةةرف االجنبةةي

ير المعياري المستقبلي، بإستخدام إحتسةاب القيمةة نماذج التسعل إستخداماً  ،إعتراف واسع. تتامن أكثر تقنيات التسعير تطبيقاً ب

سةتخدمت هةذه النمةاذج عمليةة دمةج عةدة معطيةات إالتسعير )بةالك سةكولز( واسةعة االنتشار.ستخدام نماذج خيارات الحالية وبإ

، وأسةعار مسةتقبلية، ومنحنيةات عائةد، وبالتةالي فةإن هةذه المشةتقات قةد تةم تصةنيفها صرف أجنبةيسوق مختلفة تتامن أسعار 

 امن المستوى الثاني.

 

يةةع علةةى سةةندات حكوميةةة لةةدول مجلةةس التعةةاون الخليجةةي وكةةذلك يحتةةوي المسةةتوى الثالةةث لالسةةتثمارات الماليةةة المتاحةةة للب

تعتبةر هةذه السةندات بشةكل عةام غيةر ة خاصة، وسندات ماةمونة بموجةودات. استثمارات في صناديق تحوط، وصناديق ملكي

، آخةرصدر السندات أو طةرف خةارجي متداولة في سوق نشط، وبالتالي يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات واردة من مُ 

 تم تقييم تلك السندات بالتكلفة.تعندما تغيب أي من تلك البدائل كمؤشر تقدير يمكن االعتماد عليه، فإنه  أو
 
 

الرئيسةية الحاليةة والتةي  الاةمني لخيةار البيةع الناشةئ مةن اإلتفاقيةةتامن مشتقات األدوات الماليةة للمسةتوى الثالةث المشةتق ت

(. ولغةرض تحديةد القيمةة العادلةة لخيةار البيةع هةةذا، 11 إياةاحشةركة زميلةة )أنظةةر يخةص االسةتثمار فةي  فيمةاالبنةك  أبرمهةا

و قبةةوالً. يتطلةةب هةةذا النمةةوذج معطيةةات محةةددة اليمكةةن تسةةعير الخيةةارات األوسةةع انتشةةاراً إسةةتخدم البنةةك نمةةوذج ذو حةةدين ل

فةي ة الرئيسةية مةع الشةركة الزميلةة، اقيةمالحظتها في السوق الحالي. كذلك فإن بعض من هذه المعطيات تةم تحديةدها فةي االتف

نفس الوقت التي تتوفر فيه بعض المعطيات امن نتائج األعمال السابقة للشركة الزميلة. باالاةافة لةذلك، تتطلةب بعةض تلةك 

والتةةي يمكةةن أن تظهةةر  ،أحكةةام تحتةةوي علةةى تقةةديرات عةةن النتةةائج المسةةتقبلية للشةةركة الزميلةةةبتطبيةةق  االدارة قيةةامالمعطيةةات 

تم فةي سةياق تةجة لتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار كنتي

 .مستقل
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .15
 

في المائة، فإن القيمة العادلة يمكن أن  10.-أو  10التقديرات الهامة للمعطيات بـ +صافي األثر في فيه  يتغيرفي الحال الذي 

 مليةون 102.9: 2016 يونيةو 30) 2017 يونيةو 30كمةا فةي  ديمليةون لاير سةعو 107.7قةارب تزيد أو أن تةنخفض بمةا ي

( كنتيجة لتقدير النتائج المستقبلية للشركة التابعةة، ويمكةن أن مليون لاير سعودي 107.7 :2016ديسمبر  31لاير سعودي و 

مليةةون لاير  54.8: 2016 يونيةةو 30) 2017 يونيةةو 30كمةةا فةةي لاير سةةعودي ن مليةةو 54.7رب تزيةةد أو تةةنخفض بمةةا يقةةا

( كنتيجةةة لتقةدير التةأثيرات المحةةددة علةى نتةةائج العمليةات للشةةركة ليةةون لاير سةعوديم 57.4: 2016ديسةمبر  31سةعودي و 

 30كمةا فةي  مليةون لاير سةعودي 27.5الزميلة والتي قد تظهر نتيجة لتنفيةذ الخيةار، ويمكةن أن تزيةد أو تةنخفض بمةا يقةارب 

كنتيجةةة  مليةةون لاير سةةعودي( 27.5 :2016ديسةةمبر  31و لاير سةةعودي،  مليةةون 27.5: 2016  يونيةةو 30) 2017 يونيةةو

  لتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. 
  

على الخبرة واألحكام الخاصةة بكةل جزئيةة مةن المعطيةات، وفةي كةل األساسية،  ، من كافة األوجهالتقديرات الهامة للبنكُتبنى 

د من أن تقدير القيمة العادلة يعتبةر منطقيةاً فةي كةل للتأكد من أن المعطيات تتسم بالتحفظ للتأك الواجبةتم بذل العناية ياألحوال، 

 األحوال. ولكن، قد تختلف المبالغ المتحققة في المستقبل عن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلة.
 

و  2017 يونيةةو 30أشةةهر المنتهيتةةين فةةي  السةةتةيلخةص الجةةدول أدنةةاه التغيةةرات فةةي القيمةةة العادلةةة للمسةةتوى الثالةةث  لفترتةةي 

 : 2016ديسمبر  31السنة المنتهية في و 2016

 

 
 يونيو 30

2017  
ديسمبر  31

2016  
 يونيو 30

2016 

 839.392  839.392  915.470 / السنة الفترةالقيمة العادلة في بداية 

 49.433  87.543  19.257 صافي التغير في القيمة العادلة

 -  4.522  - إستثمارات مشتراة

 (6.208)  (15.987)  (11.545) إستثمارات مباعة 

 882.617  915.470  923.182 / السنة العادلة في نهاية الفترة القيمة
 

يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في  لم يلخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية والتي

 .مع القيم الدفترية لتلك البنود القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة مقارنةً 
 

 القيم العادلة

 )غير مدققة( 2017 يونيو 30 لدفتريةا القيم  المقدرة

 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  1.707.537  1.707.537

 قروض و سلف، صافي 61.625.781  63.934.519

 إجمالي 63.333.318  65.642.056

 طلوبات مالية:م   

 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  11.218.511  11.218.511

 ودائع العمالء  65.556.560  65.620.846

 قروض ألجل، صافي 2.005.502  2.005.502

 سندات دين ثانوية، صافي 2.002.379  2.002.379

 إجمالي 80.782.952  80.847.238
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( مالية المرحلية الموجزةات حول القوائم الإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .15
 

 القيم العادلة

 )مدققة( 2016ديسمبر  31 القيم الدفترية  المقدرة

 :ليةماموجودات    

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  2.302.293  2.302.293

 قروض و سلف، صافي 60.249.052  62.155.329

 إجمالي 62.551.345  64.457.622

 :مطلوبات مالية   

 األخرىبنوك والمؤسسات المالية للأرصدة  8.996.716  8.996.716

 ودائع العمالء  65.640.325  64.762.600

 قروض ألجل، صافي 2.032.187  2.032.187

 سندات دين ثانوية، صافي 2.002.373  2.002.373

 إجمالي 78.671.601  77.793.876

 

 

 

 

 

 

 القيم العادلة

 )غير مدققة( 2016 يونيو 30 القيم الدفترية  المقدرة

 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  5.652.459  5.652.459

 قروض و سلف، صافي 61.250.686  62.869.409

 إجمالي 66.903.145  68.521.868

 :مطلوبات مالية   

 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  10.314.733  10.314.733

 ودائع العمالء  68.086.890  67.167.794

 قروض ألجل، صافي 1.997.723  1.997.723

 ن ثانوية، صافيسندات دي 2.001.666  2.001.666

 إجمالي 82.401.012  81.481.916
 

تةم إحتسةاب القيمةة المقةدرة للقةروض والسةلف، بالصةافي بإسةتخدام نمةاذج التةدفقات النقديةة المخصةومة، علةى أسةاس أسةةعار 

قةدرة السوق، لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواري  االسةتحقاق. تةم احتسةاب القيمةة الم

لودائةةع العمةةالء  بإسةةتخدام نمةةاذج التةةدفقات النقديةةة المخصةةومة، علةةى أسةةاس أسةةعار السةةوق، لكةةل عمولةةة محملةةة بإسةةتخدام 

. يتم اعتبار هةذه القةيم العادلةة المقةدرة اةمن المسةتوى الثالةث للتسلسةل الهرمةي المتوسط المرجح المقدر لتواري  االستحقاق

  للقيمة العادلة.
 

الموحدة، التختلف جوهرياً عةن  القوائم المالية المرحلية الموجزةة لألدوات المالية األخرى غير المدرجة في إن القيمة العادل

القيمةة الدفتريةةة المدرجةةة فةةي القةةوائم الماليةة المرحليةةة المةةوجزة الموحةةدة. ُتةةدرج القيمةة العادلةةة لودائةةع العمةةالء ذات العمولةةة 

والمؤسسةات  واألرصدة للبنوك و المؤسسات المالية األخرى ألرصدة لدى البنوكوالقروض ألجل و سندات الدين الثانوية وا

بالتكلفة المطفأة، حيث ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفتريةة المدرجةة فةي القةوائم الماليةة المرحليةة المةوجزة  المالية األخرى

السوق لألدوات الماليةة المشةابهة لألسةعار الموحدة بسبب عدم وجود إختالف جوهري بأسعار العموالت الخاصة السائدة في 

و  واألرصةةدة للبنةةوك و المؤسسةةات الماليةةة األخةرى المتعاقةد عليهةةا، وبسةبب قصةةر الفتةةرات التعاقديةة لألرصةةدة لةةدى البنةوك

 24                   .المؤسسات المالية األخرى
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 ة(الموحدة )غير مدقق ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 توزيعات األرباح و ربح السهم  . 16
 

لاير  سةةعودي  0.50مليةةون لاير سةةعودي)بواقع  350إقتةةرح مجلةةس اإلدارة توزيعةةات أربةةاح نقديةةة بقيمةةة  2016فةةي عةةام 

مليةون لاير سةعودي. هةذا وقةد إقتةرح  70ا مةن المسةاهمين السةعوديين والبالغةة للسهم( وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعه

لاير سةعودي لكةل سةهم، بمةا يعنةي مةنح  10مليون سةهم بقيمةة أسةمية  50مجلس اإلدارة أيااً إصدار أسهم مجانية مقدارها 

األسهم المجانية من قبل مساهمي قد تم إعتماد إقتراح توزيعات األرباح وإصدار و سهم قائم. هذا  14سهم مجاني واحد لكل 

( وقةد تةم دفةع 2017ابريل  17هـ )الموافق 1438رجب  20المنعقدة في  البنك خالل إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

 صافي توزيعات األرباح و تحويل األسهم المجانية لمساهمي البنك بعد انعقاد الجمعية.
 

لاير  سةعودي  0.75مليةون لاير سةعودي )بواقةع  487.5أرباح نقدية بقيمةة  إقترح مجلس اإلدارة توزيعات 2015في عام 

مليةون لاير سةعودي. هةذا وقةد إقتةرح  47للسهم( وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها مةن المسةاهمين السةعوديين والبالغةة 

ودي لكةل سةهم، بمةا يعنةي مةنح لاير سةع 10مليون سةهم بقيمةة أسةمية  50مجلس اإلدارة أيااً إصدار أسهم مجانية مقدارها 

سهم قائم. هذا وقد تم اعتماد توزيعات األرباح النقدية واصدار األسهم المجانية المقترحة مةن قبةل  13سهم مجاني واحد لكل 

ابريةةل  4هةةـ )الموافةةق  1437جمةةادي الثةةاني  26مسةةاهمي البنةةك فةةي إجتمةةاع الجمعيةةة العموميةةة غيةةر العاديةةة المنعقةةدة فةةي 

 تم دفع صافي توزيعات األرباح وتحويل األسهم المجانية لمساهمي البنك بعد إنعقاد الجمعية.(. و قد 2016
 

بتقسةيم  2017 يونيةو 30فةي  ينأشةهر المنتهيتة  السةتة الثالثةة أشةهر و حتسةاب ربةح السةهم األساسةي والمخفةض لفترتةيتم ا

. نتيجةة 2017أبريةل  17نيةة المصةدرة بتةاري  بعد احتساب أثر األسهم المجا مليون سهم 750صافي دخل الفترة على عدد 

ألصةدار رجعةي ال يعكس األثةرلة 2016لذلك، تم تعةديل احتسةاب ربةح السةهم األساسةي والمخفةض لفتةرة المقارنةة مةن العةام 

 األسهم المجانية. 
 

 ات الخاصة بهيكل وكفاية رأس المال يضاحاإل . 17
 

ام بمتطلبات رأس المال المواةوعة مةن قبةل مؤسسةة النقةد العربةي عند إدارة رأس المال اإللتز المجموعةتتامن أهداف 

 على مواصلة العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.البنك السعودي لامان قدرة 
 

لسةعودي، ة رأسةماله وذلةك بإسةتخدام المعةدالت المحةددة مةن قبةل مؤسسةة النقةد العربةي ايبمراقبة مدى كفا المجموعةقوم ت

وبموجبها يةتم قيةاس مةدى كفايةة رأس المةال وذلةك بمقارنةة بنةود رأس المةال المؤهةل مةع الموجةودات المدرجةة فةي قائمةة 

المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة والتعهةدات وااللتزامةات المحتملةة والمبةالغ اإلسةمية للمشةتقات بإسةتخدام المبةالغ 

 .بهاالمخاطر المتعلقة  ارالمرجحة إلظه
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 البنك السعودي لالستثمار
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 )تتمة( -ات الخاصة بهيكل وكفاية رأس المال يضاحاإل . 17
 

وعة المرجحه للمخاطر للركيزة األولى، رأس المال األساسةي والمسةاند و نسةب كفايةة يلخص الجدول أدناه موجودات المجم

و  2016ديسةمبر  31والخاصة برأس المال األساسي و راس المال المساند كمةا فةي  ة أدناهحن المبالغ المواإ رأس المال.

واةريبة الةدخل كمةا تةم شةرحه  للزكةاة دةالسياسةة الجدية لتطبيةق ا األثر الرجعةيا ليعكسبيانهم تم تعديلقد  2016 يونيو 30

 . كذلك وقد تم تعديل نسب كفاية رأس المال األساسي واالساسي + المساند بالتبعية.22 يااحامن اإل
 

 يونيو 30 
 2016  

ديسمبر  31 
  2017 يونيو 30   2016

 )غير مدققة(
 ُمعدلة

 مدققة() 
  ُمعدلة

 )غير مدققة(
  

 مخاطر اإلئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر 77.024.178  79.109.431  80.599.506

 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر 4.294.667  4.294.667  3.924.371

 مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر 447.433  605.492  1.240.706

 ات المرجحة للمخاطر  للموجود –مجموع الركيزة األولى  81.766.278  84.009.590  85.764.583

 رأس المال األساسي 13.858.809  13.366.247  11.696.054

 رأس المال المساند 2.608.579  2.549.514  2.590.367

 إجمالي راس المال األساسي والمساند 16.467.388  15.915.761  14.286.421

 نسبة كفاية رأس المال:      

 األساسي 16.95%  15.91%  13.64%

 األساسي + المساند 20.14%  18.95%  16.66%
 

تقةةوم إدارة المجموعةةة بإنتظةةام  بمراقبةةة كفايةةة رأس المةةال وإسةةتخدام رأس المةةال النظةةامي. تفةةرض مؤسسةةة النقةةد العربةةي 

مقابةل % لةرأس المةال النظةامي 9.25السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي واإلحتفةاظ بمعةدل اليقةل عةن 

 لجنة بازل للرقابة المصرفية. تعليمات اتقتايه التياافية اإل المتطلبات الذي يتامنت المرجحة للمخاطر، ووجوداالم
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة . 18
 

معةامالت  األطةراف ذات تخاع أرصدة و . كماعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقةتقوم المجموعة في سياق أعمالها اال

أصدرت مؤسسة النقد  وقد قة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.العال

تعرف حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التي ادئ لمب تحديثاً  ،2014، خالل عام العربي السعودي

 عطةاء أولويةة لتلةك األطةرافمالت ذات الصةلة بشةكل عةادل وبةدون إجةة تلةك المعةاالحاجةة الةى معالو طراف ذات العالقةةاأل

فصةةاح عةةن تلةةك المعةةامالت الخاصةةة لمعةةامالت، وكةةذلك تقةةرر متطلبةةات اإلتحةةدد تاةةارب المصةةالح المحتمةةل اةةمن تلةةك او

 .باألطراف ذات العالقة
 

القة لتتوافق هذه السياسة مع اللوائح الجديدة ألطراف ذات العافصاح عن معامالت ث سياسة التعريف واإلقام البنك بتحدي
. وتشمل هذِه اللوائح التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنكوالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:
 

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين، •

 ين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين، المساهمين الرئيسي •

 ستخدام طريقة الملكية،ت التي يتم المحاسبة عنها بإالمنشآو الشركات الزميلة للبنك •

 ، و من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الموظفي البنك مثل التقاعد أو خطط  منافعصناديق  •

الخاصة بها متأثرة جوهرياً بشكل مباشر أو غير مباشر  أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية •

 من قبل البنك. 
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( . 18
 

تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم السلطة لواع السياسات 
واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف. وبالتالي يشمل تعريف اإلدارة أعااء مجلس إدارة البنك 

 عة من مؤسسة النقد العربي السعودي.نالمماوأعااء إدارة البنك التي تتطلب إعتماد عدم 
 

األزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمين رئيسيين أو أعااء إدارة المباشرين اآلباء وسرة األيشمل أفراد 
 مؤثرين أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين. أو والذين يمكن اعتبارهم متحكمين

 
و/ أو مصلحة التصويت  في ملكية البنك% من حق التصويت 5لمساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من يشمل ا
 .للبنك

 
 يونيو ۳۰تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في 

 كاآلتي:  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷
 يونيو 30 
 2016  

ديسمبر  31 
2016  

 يونيو 30 
2017  

 )مدققة(  غير مدققة()
 

  )غير مدققة(

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:     

 قروض وسلف  81.198  91.470  88.667

 ودائع العمالء 209.195  316.326  139.328

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 1.862  -  -

 
  

 
 

 لمساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:ا

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 32.025  33.429  28.038

 قروض وسلف 558.477  596.477  175.000

 ودائع العمالء 9.684.411  10.924.783  15.388.322

 قرض ألجل -  -  1.000.000

 سندات دين ثانوية 700.000  700.000  704.000

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 2.701.505  2.789.005  2.811.605

 

  

 

الشركات المنتسبة للبنك والمنشأت التي يتم المحاسبة عنها  

 بإستخدام طريقة الملكية:

 قروض وسلف  646.556  1.022.467  901.005

 ودائع العمالء 148.118  49.378  218.056

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 781.984  616.984  630.689

 

  

 

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع  

 األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك:

 مطلوبات أخرىودائع العمالء و 107.753  129.507  168.784
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 الموحدة )غير مدققة( ةات حول القوائم المالية المرحلية الموجزإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( . 18
 

 ۳۰الستة أشهر المنتهية في  لفترة فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 الموحدة: المرحلية الموجزة والمدرجة في القوائم المالية ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ يونيو

 
 يونيو 30

2016  

 يونيو 30

2017  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

 لمجموعة و/أو أفراد األسرة المباشرين:اإدارة   -أ    

 دخل عموالت خاصة 1.645  1.783

 مصاريف عموالت خاصة 19  19

 مات بنكيةأتعاب خد 5  6

 المساهمين الرئيسيين للمجموعة /أو أفراد األسرة المباشرين: -ب    

 دخل عموالت خاصة 1  24.972

 مصاريف عموالت خاصة 14.289  20.954

 أتعاب خدمات بنكية -  4.219

 

 

 

 الشركات الزميلة للمجموعة والمؤسسات التي يتم المحاسبة عنها باستخدام  -ج 

 طريقة الملكية:

 دخل عموالت خاصة 5.657  1.782

 مصاريف عموالت خاصة 1  2.743

 أتعاب خدمات بنكية 2.871  -

   

لمجموعة مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي اصناديق منافع موظفي   -د 

 لمجموعة:ايتم إدارتها من قبل  

 مصاريف عموالت خاصة -  324

 لس اإلدارة ولجان المجلس األخرى:المكافآت أعااء مج -هـ  2.978  2.415
 

 ة األولى حصكوك الشري . 19
 

ة عمةع الشةري باالنتهاء من تكوين برنامج صةكوك الةدين الثةانوي للشةريحة األولةى المتوافقةة 2016في عام  مت المجموعةقا

نةوفمبر  21فةي  جموعةة.الممةن قبةل مسةاهمي وقد تم الموافقه على هذا اإلصدار من قبل السةلطات الرقابيةة و ."(البرنامج)"

قةام البنةك  2017يونيةو  6فةي  سعودي بموجب هذا البرنامج، و قةام البنةك أيًاةا مليون لاير 500قام البنك باصدار  2016

 مليون لاير سعودي بموجب هذا البرنامج. 285بإصدار 

  

وك فةي موجةودات الصةكوك ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاري  سداد محدد وتمثل حقوق إمةتالك لحملةة تلةك الصةك

للمجموعةة  بما يشكل التزام شرطي غير مامون وثانوي على البنك حيث تةم تصةنيف تلةك الصةكوك اةمن حقةوق الملكيةة. 

 .البرنامجحكام المنصوص عليها في فترة زمنية محددة وفقاً للشروط واألالحق الحصري في السداد خالل 

 

بةاثر رجعةي عنةد تةاري  التوزيةع الةدوري،  نصةف سةنويى ليةدفع بشةكل يتم تطبيق معدل ربح علةى صةكوك الشةريحة األولة

،  فةي تلةك الحالةه، يمكةن المجموعةةيستثنى مةن ذلةك ظهةور حةدث سةيتوجب عةدم الةدفع أو عنةد أختيةار عةدم الةدفع بواسةطة 

 يعتبةر الحةدث حكام، أن يختار عدم القيام بأي توزيعةات. وعلةى ذلةك، الالمنفرد الخااع للشروط واأل هاوباختيار للمجموعة

عن السداد كما أن المبالغ غير الموزعة حينها ال يتم  المجموعةالذي يستوجب عدم الدفع أو عند أختيار عدم الدفع أخفاقاً من 

 مراكمتها أو تجميعها امن أي توزيعات مستقبلية. 
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 الت السعوديةبآالف الريا
 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 

 
 األسهم المحتفظ بها لخيارات الموظفين، الصافي بعد المخصصات على أساس األسهم . 20

  
مخصصات على أساس األسهم لفتةرات التتلخص الحركة على األسهم المحتفظ بها لخيارات أسهم الموظفين، بالصافي بعد 

 مما يلي: 2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في لو 2016و  2017 يونيو 30هر المنتهية في الستة أش
 

 يونيو 30 
 2016  

ديسمبر  31 
  2017 يونيو 30   2016

 )مدققة(  )غير مدققة(
 

  ير مدققة()غ

 / السنة االرصدة في بداية الفترة (62.884)  (56.755)  (56.755)

 األسهم المقتناة (17.574)  (58.206)  (36.229)

 المخصصات على أساس األسهم 8.166  33.996  15.498

 أسهم التخصيص والمنحة، بالصافي بعد مساهمة الموظفين 6.392  18.081  9.991

 صافي الحركة على األسهم المقتناة لخيارات الموظفين (3.016)  (6.129)  (10.740)

 / السنة هاية الفترةالرصيد في ن (65.900)  (62.884)  (67.495)

 

 التي لم يسري مفعول العمل بها بعداصة بالتقارير المالية الصادرة والمعايير الدولية الخ . 21
 

المعةةايير الةةواردة أدنةةاه أو التعةةديالت علةةى المعةةايير الةةواردة أدنةةاة والتةةي تةةم إصةةدارها ولكةةن لةةم يحةةن تطبيقهةةا بواسةةطة 
. تتلخص تلك المعةايير 2017يناير  1ة المعايير والتعديالت يقع الحقاً لتاري  المجموعة، حيث أن تاري  سريان تطبيق هذ

 فيما يلي:
 

، حيث يقدم المعيار 2018يناير  1طبق بداية من ني –األدوات المالية  –( 9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) •

اساً إلستبعاد األدوات المالية كما إرشادات حول تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، وكذالك يقدم قي

يدمج المتطلبات المعدلة على محاسبة التحوط من المخاطر والتي سوف تسمح للمنشآت أن تعكس أنشطتها إلدارة 

 المخاطر امن قوائمها المالية .

، 2018اير ينة 1بدايةة مةن  طبقني  -اإليرادات من العقود مع العمالء  –( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم ) •

تقةع فةي تلةك االيةرادات التةي  حيث يبين المعيار متطلبةات االعتةراف بةاإليراد لكافةة العقةود مةع العمةالء )بإسةتثناء

 عقود اإليجار وعقود التأمين وعقود األدوات المالية(.  نطاق معايير

ويحدد المتطلبةات  2019اير ين 1بداية من  طبق ني  -)عقود اإليجار(  –( 16معيار التقارير المالية الدولي رقم ) •

 الجديدة للمحاسبة عن عقد اإليجار بواسطة المؤجر والمستأجر.
 

ات على أساس األسهم"، والذي يسري تطبيقه ع"الدف - (2التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) •

على أساس األسهم التي تم . تلك التعديالت تغطي قياس الدفعات 2018يناير  1للسنوات التي تبدأ من أو بعد 

محتجزة، والمحاسبة الارائب ال بصافيتسويتها نقداً، حيث يتم تصنيف الدفعات على أساس األسهم بعد تسويتها 

 .ت على أساس األسهم من اساس التسوية النقدية  إلى اساس التسوية عن طريق حقوق الملكيةعن تعديل الدفعا
 

 توقيت التطبيق لهذه المعايير.والتعديالت أعاله على المجموعة والمعايير  تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر تلك
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 

 
 الزكاة وضريبة الدخل . 22

 
ربةةاح األوتوزيعةات  المبقةةاة األربةاحخةرى االخةرى والمطلوبةةات االعلةى الموجةةودات  االثةرلخةةص عةن صةةافي مفيمةا يلةي 
الةدخل المواةح فةي اةريبة و للزكةاة للسياسةة الجديةدة عةن التطبيةق بةأثر رجعةي النةاتجحقةوق الملكيةة  إجماليالمقترحة و

 :2016 يونيو 30 و، 2016و  2015ديسمبر  31كما في  (4)رقم  يااحاإل
 

   2015ديسمبر  31

إجمالي حقوق 

  الملكية

توزيعات 

 أرباح مبقاة  أرباح مقترحة

مطلوبات   

  أخرى

موجودات 

  أخرى

12.036.462  534.500  1.100.949 

 

682.551  428.744 

ديسمبر  31كما في قبل التعديل االرصدة 

 قبل التعديل 2015

(103.322)  -  (103.322) 

 

-  (103.322) 

تم إستعااتها بعد كما في يزكاة التي لم دفعات ال

 ، صافي2015ديسمبر  31

(2.515)  -  (2.515) 

 

-  (2.515) 

تم إستعااتها بعد يالتي لم  الدخل اريبة دفعات

 2015ديسمبر  31كما في 

(26.403)  -  (26.403) 
 

 2015ديسمبر  31الزكاة المستحقة كما في  -  26.403

(24.186)  -  (24.186) 

 

24.186  - 

ديسمبر  31المستحقة كما في الدخل اريبة 

2015 

-  (47.000)  47.000 

 

-  - 

الزكاة السابق إعتبارها امن توزيعات األرباح 

 2015ديسمبر  31كما في  المقترحة

(156.426)  (47.000)  (109.426) 

 

50.589  (105.837) 

 السياسة الجديدةاألثر بشكل رجعي لتطبيق 

ديسمبر  31كما في الدخل  اريبةوللزكاة 

2015 

11.880.036  487.500  991.523 

 

733.140  322.907 

 ديسمبر 31األرصدة بعد التعديل كما في 

2015 
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 )تتمة( -الزكاة واريبة الدخل  . 22

   2016ديسمبر  31

إجمالي حقوق 

  الملكية

توزيعات 

 أرباح مبقاة  أرباح مقترحة

مطلوبات   

  أخرى

موجودات 

  أخرى

13.543.188  420.000  966.421 
 

 2016ديسمبر  31كما في  التعديل قبلاالرصدة  356.543  721.782

(108.595)  -  (108.595) 

 

-  (108.595) 

بعد كما في إستعااتها تم يدفعات الزكاة التي لم 

 ، صافي2016ديسمبر  31

(4.115)  -  (4.115) 

 

-  (4.115) 

بعد إستعااتها تم يالتي لم الدخل  اريبة دفعات

 ، صافي2016ديسمبر  31كما في 

(24.319)  -  (24.319) 
 

 2016ديسمبر  31كما في  الزكاة المستحقة -  24.319

(21.617)  -  (21.617) 

 

21.617  - 

ديسمبر  31تحقة كما في سالمالدخل اريبة 

2016 

-  (70.000)  70.000 

 

-  - 

الزكاة السابق إعتبارها امن توزيعات األرباح 

 2016ديسمبر  31كما في  المقترحة

(158.646)  (70.000)  (88.646) 

 

45.936  (112.710) 

 بشكل رجعي لتطبيق السياسة الجديدة  األثر

 ديسمبر 31كما في الدخل  اريبةوللزكاة 

2016 

13.384.542  350.000  877.775 
 

 2016ديسمبر  31كما في  بعد التعديلاالرصدة  243.833  767.718

 
   2016 يونيو 30

إجمالي حقوق 

 أرباح مبقاة   الملكية

مطلوبات   

  أخرى

موجودات 

  أخرى

11.850.572   1.132.315 

 

 2016يونيو  30االرصدة قبل التعديل كما في  584.939  663.892

(97.208)   (97.208) 

 

-  (97.208) 

يونيو  30دفعات الزكاة التي لم يتم إستعااتها بعد كما في 

 ، صافي2016

(12.458)   (12.458) 

 

-  (12.458) 

يونيو  30ما فيدفعات اريبة الدخل التي لم بتم إستعااتها بعد ك

2016 

(6.046)   (6.046) 
 

 2016يونيو  30الزكاة المستحقة كما في  -  6.046

(20.511)   (20.511) 

 

 2016يونيو  30اريبة الدخل المستحقة كما في  -  20.511

(136.223)   (136.223) 

 

26.557  (109.666) 

 األثر بشكل رجعي لتطبيق السياسة الجديدة 

 2016يونيو  30لدخل كما في اريبة اوللزكاة 

11.714.349   996.092 

 

 2016يونيو  30االرصدة بعد التعديل  كما في  475.273  690.449
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في لفترتي 

 
 )تتمة( -الزكاة وضريبة الدخل  . 22

 فيما يلي ملخص لرأسمال البنك ونسب ملكية رأس المال

 

   2017 يونيو 30   2016ديسمبر  31   2016 يونيو 30   

% 
 

الف بآ

الرياالت 

  السعودية
% 

 

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 

% 
 

الف بآ

الرياالت 

  السعودية

90.00  6.300.000  90.00 

 

6.300.000 

 

 المساهمين السعوديين  6.750.000  90.00

     
 

 
 

 المساهمين االجانب:   

7.50  525.000  7.50 

 

525.000 

 

7.50  562.500 

جةةةةي بةةةةي مورجةةةةان الماليةةةةة 

 الدولية المحدودة السعوديين

2.50  175.000  2.50 

 

175.000 

 

 بنك مؤسسة ميزوهو المحدود 187.500  2.50

100.00  7.000.000  100.00 
 

7.000.000 
 

 اإلجمالي 7.500.000  100.00

 
لاير  10مليون سهم بقيمة  750يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من ، 2017 يونيو 30بتاري  

مليةون سةهم كمنحةة أسةهم مجانيةة مةن قبةل البنةك ليزيةد  50تم إصةدار ، 2017أبريل  17.في تاري  سعودي للسهم الواحد
فةي  . هةو وارد حالًيةامليون سةهم كمةا  750إلى  2017مارس  31كما في  مليون سهم 700ك عدد االسهم القائمة من بذل

مليون سهم كمنحة أسهم مجانية من قبل البنةك ليزيةد بةذلك عةدد االسةهم القائمةة مةن  50تم إصدار ، 2016 أبريل 4تاري  
 .2016يونيو  30في م كما مليون سه 700إلى  2016 مارس 31مليون سهم كما في  650

  
تستند حسابات الزكاة والدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بهةا مةن مسةتحقات ومةدفوعات الزكةاة واةريبة الةدخل إلةى نسةب 

 .ذات الصلة من أنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لألحكاموفقا  أعالهالملكية المذكورة 
 

 أرقام المقارنة . 23
 

لتتماشةى مةع تصةنيفات الفتةرة الحاليةة. لةم  ،22 إياةاحفي لم يتم ذكرها  والتي أرقام فترة المقارنةبعض ة تصنيف تم إعاد
 في المجموعة. الملكيةحقوق إعادة التصنيف على صافي الدخل و تؤثر
 

 
  

 
 
 
 
 

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