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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ  
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة لفترتي  
 

 . عام1
 

جمادى  25بتاري    31بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساهمة سعودية ،ستثمار)"البنك"(إلتأسس البنك السعودي ل
ري رقم ( في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجا1976يونيو  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: 2016مارس  31فرعاً و  48: 2016ديسمبر  31فرعاً )

 الرئيسي للبنك هو كما يلي:
 

 ارالبنك السعودي لإلستثم
 اإلدارة العامة

 3533ص.ب.
 11481الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

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

 مستقلة. 
 
 . أسس اإلعداد2 
 

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

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

 ، و2017

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

فإنة تم إعداد هذه  ، المشار اليهما أعاله،بتطبيق تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي و التعديالت على اإلطار المحاسبيو
معيار المحاسبة الدولي رقم لوفقاً  2017مارس  31القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 وضريبة الدخل. فيما يتعلق بالزكاةمؤسسة النقد العربي السعودي  تعليماتحلية" و "التقارير المالية المر -34
 

، والصادرة عن 2016ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية للبنوك التجارية و ذلك حتى 
هذا التغيير في االطار المحاسبي إلى تغيير في مؤسسة النقد العربي السعودي ومعايير التقرير المالية الدولية. وقد أدى 
هذا التغييرفي اإليضاح  أثر . تم اإلفصاح عن4السياسات المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 .22رقم 
 
ي القوائم المالية ال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوب إدراجها ف 

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

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

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

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

 .2016ديسمبر  31نة المنتهية و كما في القوائم المالية الموحدة للس
 
 .2017 مايو 11تم 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( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31ة في لفترتي الثالثة أشهر المنتهي 
 

 . أسس توحيد القوائم المالية3
 

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

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

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

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

 
دودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ب( "شركة السعودي لإلستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية مح

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

 
ولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب ج( "شركة السعودي لالستثمار األولى" وهي شركة ذات مسؤ

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

 

م المالية الموحدة لإلشارة لإليضاحات ذات العالقة بالبنك يتم األشارة إلى "البنك" في هذة اإليضاحات حول القوائ
 السعودي لالستثمار فقط وليس بشكل مجمع كـ "مجموعة".

  

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس الفترة المالية للبنك وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة مع 
اسات المحاسبية للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع السياسات السياسات المحاسبية للبنك. يتم تعديل السي

 المحاسبية المتبعة من قبل البنك.
 

الشركات التابعة هي شركات مستثمر فيها ومسيطر عليها من قبل المجموعة. تعتبر المجموعة مسيطرة على 
لحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة شركات مستثمر فيها عندما تكون المجموعة متعرضة للحقوق أو متمكنة من ا

من العوائد المختلفة من تلك الشركة و أيضاً لديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها التي تمارسها 
زة فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموج على هذه الشركة المستثمر

 منذ تاري  بدء السيطرة حتى تاري  توقف هذه السيطرة بواسطة المجموعة.

ُتعرف المنشأة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تدار بنظام حقوق التصويت. ولغرض تقدير  
عدة عوامل مثل الغرض  ما إذا كان للمجموعة السلطة على تلك المنشأة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ باالعتبار

من وتصميم المنشأة المستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالمنشأة المستثمر فيها، طبيعة العالقة 
مع المنشأة المستثمر فيها، وحجم التعرض لإلختالف في العوائد من هذه المنشأة المستثمر فيها. يتم توحيد القوائم 

أة بنظام خاص منذ تاري  حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاري  توقف المجموعة عن المالية لتلك المنش
 السيطرة.

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

 واألحداث األخرى الجارية في نفس الظروف.

استثمارية نيابًة عن مستثمرين. وال تتضمن القوائم المالية  منشآتُمحتفظ بها في  تقوم المجموعة بإدارة موجودات 
 .المنشآتإال إذا كانت المجموعة تسيطر على تلك  المنشآتالموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك المرحلية الموجزة 

ات التابعة، ناتجة من المعامالت يتم استبعاد األرصدة المادية المتداخلة وأي دخل أو مصاريف محققة، مع الشرك 
المتداخلة ضمن المجموعة عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس 

 عدم وجود دليل على اإلنخفاض في القيمة.  طريقة أستبعاد األرباح غير المحققة وذلك بحد أقصى عند
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 الموحدة )غير مدققة( لمالية المرحلية الموجزةيضاحات حول القوائم اإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في  
 

 . السياسات المحاسبية الهامة4

عة في إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع تلك المتب  
ماعدا تطبيق التعديالت على  ،2016ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية كما في و للسنة المنتهية في 

 .المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه
 
 .2017يناير  1بداية من  –مبادرة االفصاح  –التعديالت على معايير المحاسبة الدولية  •

توضح تلك  .2017يناير  1بداية من  –ضرائب الدخل  –( 12سبة الدولي رقم )التعديالت على معيار المحا •
 التعديالت  كيفية المحاسبة عن موجودات الضرائب المؤجلة المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

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

 في المطلوبات الناتجة من األنشطة المالية والتي تتضمن كالً من التغيرات من التدفقات النقدية والتدفقات غير النقدية.
 
مرحلية التطبيق المعايير أو التعديالت أو التحسينات على المعايير الحالية أي تأثير جوهري على القوائم المالية لم يكن ل

 الموجزة الموحدة للمجموعة للفترة الحالية او للفترات السابقة.
 

 1يبة الدخل إبتداءاً من ، قامت المجموعة بتعديل سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وضر2كما هو موضح في اإليضاح رقم 
سياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة في هذه القوائم المالية المرحلية  التغيير في . هذا ويتم المحاسبة عن تأثير2017يناير 

 الموجزة الموحدة بأثر رجعي. 
 
األخرى حتى يتم  لموجوداتا ضمن امدفع الزكاة وضريبة الدخل فقط ليتم تسجيله الملغاةالزكاة وضريبة الدخل  سياسةتطلب ت

إستعاضة هذه المبالغ من مساهمي البنك إما من خالل دفعات نقدية أو عن طريق حجب المبالغ من مدفوعات توزيعات أرباح 
تسجيل استحقاق الزكاة وضريبة الدخل في  الملغاةيبة الدخل معيار الزكاة وضر تتطلب سياسة الاألسهم. وباإلضافة إلى ذلك، 

 ألخرى.المطلوبات ا
 
الموجودات  ضمنالمحاسبة عن دفعات الزكاة وضريبة الدخل التي كانت مدرجة سابقا  ةالزكاة والدخل الجديد سياسةتطلب ت

تأثير تلك البنود ذات الصلة في المطلوبات األخرى، و  ضمنالزكاة وضريبة الدخل المسجلة األخرى، وكذلك مستحقات 
 لمزيد من اإلفصاحات. 22 إيضاحضمن األرباح المبقاة. انظر  تتم المحاسبة عنها مباشرة المقابل بأن

 

  . إستثمارات، صافي5
 

 مارات متاحة للبيع و تتلخص مما يلي:ثتصنف االستثمارات كاست

  31فـي كما   

 

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 2016مارس  2016ديسمبر  2017مارس   

 )غير مدققة(  (مدققة)  )غير مدققة(  

      
 12.578.037  15.186.836  15.445.897 سندات بعمولة ثابتة

 5.264.341  5.079.496  4.813.629 سندات بعمولة عائمة

 17.842.378  20.266.332  20.259.526 مجموع االستثمارات بعموالت خاصة مكتسبة

 1.021.028  1.017.747  884.366 أسهم و استثمارات أخرى

 242.901  167.815  168.688 صناديق استثمارية 

 19.106.307  21.451.894  21.312.580 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

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

 18.992.307  21.447.894  21.308.580 استثمارات، صافي
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 دة )غير مدققة(الموح يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( - . إستثمارات، صافي5
 

 :كما يلي الحركة على االحتياطيات األخرى في حقوق الملكيةتصنف 
 

  31فـي كما   

 

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 2016مارس  2016ديسمبر  2017مارس   

 )غير مدققة(  (مدققة)  )غير مدققة(  

      
األرباح غير المحققة عن إعادة تقييم األستثمارات 

 (181.601)  508.059  515.923 المتاحة للبيع، صافي

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

 (181.850)  509.651  517.515 إجمالي األحتياطيات األخرى
 

  .  قروض و سلف، صافي6
 

 تتلخص القروض و السلف بالصافي كما يلي:
 

 

 

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 2016 مارس 2016ديسمبر  2017مارس  

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

      
      القروض و السلف العاملة:

 15.445.308  16.566.115  16.613.529 قروض شخصية

 46.386.098  43.307.810  43.314.067 قروض تجارية و جاري مدين

 282.133  300.358  298.280 أخرى

 62.113.539  60.174.283  60.225.876 مجموع القروض والسلف العاملة 

 450.707  1.069.613  1.086.916 قروض و سلف غير عاملة 

 62.564.246  61.243.896  61.312.792 والسلف إجمالي القروض

 (948.986)  (994.844)  (1.022.719) مخصص خسائر اإلئتمان 

 61.615.260  60.249.052  60.290.073 قروض وسلف، صافي
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ

 السعوديةبآالف الرياالت 
 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 . إستثمارات في شركات زميلة7
 

حصتة البنتك فتي ملكيتة  2016ديستمبر  31و  2016و  2017 متارس 31تتضمن اإلستثمارات في شركات زميلة كما فتي 
%( و 38دية للتتأجير "أوركتتس" )%( ، شتركة أوركتس الستعو50شتركة أمريكتان أكستبرس الستعودية المحتدودة "امكتس" )
 %(. 32شركة أمالك العالمية للتمويل والتنمية العقارية "أمالك" )

 
و  2016و  2017 متارس  31تتلخص الحركة على اإلستثمارات فتي شتركات زميلتة لفترتتي التستعة أشتهر المنتهيتتين فتي 

 كما يلي: 2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 

 

  31فـي كما 

 

  31 فـيكما 

 

  31فـي كما 

 2016مارس   2016ديسمبر   2017مارس   

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

      
 939.022  939.022  1.000.337 /السنةالرصيد في بداية الفترة

 37.006  150.634  27.748 الحصة في الدخل 

 -  (92.917)  - األرباح المستلمة
 ةالشامل )الخسارة( / الدخلبنود الحصة في 
 2.000  3.598  - األخرى

 978.028  1.000.337  1.028.085 /السنةالرصيد في نهاية الفترة

 
 2016و  2017 متارس 31تتلخص حصة البنك في موجودات و مطلوبات وحقوق ملكية الشركات الزميلة كما فتي 

و  2017 متتارس 31شتتهر المنتهيتتتين فتتي أ الثالثتتةو حصتتة البنتتك متتن دختتل و مصتتاريف الشتتركات التابعتتة لفترتتتي 
 كما يلي: 2016

 
 2017مارس  31  

  أمكس  

 

 أمالك  اوركس

      )غير مدققة( 2017مارس  31

 1.059.590  608.294  435.719 إجمالي الموجودات 

 687.143  286.468  221.312 إجمالي المطلوبات

 372.447  321.826  214.407 إجمالي حقوق الملكية

 11.458  15.957  47.883 إجمالي الدخل

 5.511  11.543  27.982 إجمالي المصاريف
 
 

 2016مارس  31  

  أمكس  

 
 أمالك  اوركس

      )غير مدققة( 2016مارس  31

 1.028.016  761.903  458.949 إجمالي الموجودات 

 666.461  448.176  268.344 إجمالي المطلوبات

 361.555  313.727  190.605 يةإجمالي حقوق الملك

 14.833  19.944  52.035 إجمالي الدخل

 7.102  12.552  26.449 إجمالي المصاريف
 

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

 
. إذا ماتم 2016ديسمبر  31رة أعاله التزامات زكاة إضافية محتملة كما في لدى أحدى الشركات الزميلة المذكو

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

 مليون لاير سعودي. 63.6
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 . ودائع العمالء8
 

 تتكون ودائع العمالء مما يلي:

  

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 2016مارس  2016ديسمبر  2017مارس  

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  
      

 42.951.074  36.677.689  34.708.719 ودائع ألجل

 5.075.764  4.073.660  4.729.508 ودائع إدخار

 48.026.838  40.751.349  39.438.227 مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة

 21.783.250  23.955.017  23.961.010 ودائع تحت الطلب 

 876.481  933.959  1.038.058 ودائع أخرى

 70.686.569  65.640.325  64.437.295 ودائع العمالء
 

 .  قروض ألجل9
 

التشتغيل  مليتار لاير ستعودي ألغتراض 1.0بتإبرام إتفاقيتة قترض متوستط األجتل بمبلتغ  2011متايو  30قام البنك بتتاري  
 . 2016مايو  30قد استحق و تم سداد هذا القرض ألجل كامالً في والعام لمدة خمس سنوات. هذا 

 
 1.0بتإبرام إتفاقيتة قترض متوستط األجتل أخترى مدتته خمتس ستنوات بمبلتغ  2012يونيتو  24كذلك وقد قام البنك بتتاري  

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

 

مليتار لاير   1.0بإبرام إتفاقية قرض  متوسط األجل آخر مدتته خمتس ستنوات بمبلتغ  2016يونيو  19كذلك قام البنك بتاري  

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

دالت متغيترة علتى استاس الستوق. ويحتق للبنتك ستداد كتل قترض مبكتراً عتن موعتده وذلتك وفقتاً تخضع القروض لعمولة بمع

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

البنتك أي حتاالت إخفتاق فيمتا يتعلتق بأصتل أو  معينة باإلضافة إلى شروط أخرى والتي إلتزم بها البنك بالكامل. لم يكن علتى

 عمولة تلك القروض وفقاً للشروط و االحكام.
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 ت دين ثانوية. سندا10 
 

مليار لاير سعودي من ختالل إصتدار  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( لستتتة أشتتهر باالضتتافة لتتـ وي بمقتتدار ستتعر اإلقتتراض بتتين البنتتوك الستتعودية )ستتايتحمتتل تلتتك الصتتكوك ربحتتاً نصتتف ستتن

سنوات بحيث يحتفظ البنك بالحق في االسترداد المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس  10يبلغ أجل هذه الصكوك %. 1.45

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

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

 

 . المشتقات11
 

 اإلستمية،. إن المبالغ اإلسميةإضافة إلى المبالغ  ،يجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقةإليعكس الجدول أدناه القيمة العادلة ا

، ال تعكتس بالضترورة التتدفقات النقديتة المستتقبلية / الستنةبر مؤشراً علتى حجتم المعتامالت القائمتة فتي نهايتة الفتترةوالتي تعت

المجموعة والتي تكون لها تتعرض  التي اإلئتمانمخاطر مخاطر السوق وال ال تعكس  اإلسمية المبالغكذلك فإن المتعلقة بها. 

 لمشتقات.عامًة محدوده بالقيمة العادله الموجبة ل
 

 

 2017مارس  31 فيكما 

 )غير مدققة(

 2016ديسمبر  31في كما 

 )مدققة(

 2016 مارس 31في كما 

 )غير مدققة(

 
 المبالغ القيمة العادلة

 اإلسمية
 المبالغ القيمة العادلة

 اإلسمية
 المبالغ القيمة العادلة

 ةالسلبي اإليجابية السلبية اإليجابية السلبية اإليجابية اإلسمية
المشتتتتتتتتقات المقتنتتتتتتتاة ألغتتتتتتتراض 

          المتاجرة:

 4.030.296 16.014 24.538 9.464.413 53.125 82.847 8.212.294 48.091 74.012 عقود الصرف األجنبي اآلجلة   

 2.163.366 66.100 66.100 1.648.630 25.256 25.256 1.487.060 8.955 8.955 خيارات الصرف األجنبي

 5.024.611 554.369 553.073 6.788.527 813.420 805.345 9.281.234 2.574.366 2.572.550 عار العموالتمقايضات أس   

  تغطيتة المشتقات المقتنتاة ألغتراض 

          مخاطر القيمة العادلة:

 2.719.548 284.787 203.417 4.521.160 533.126 614.848 5.437.790 761.869 813.173 مقايضات أسعار العموالت   

 - - 328.050 - - 386.421 - - 397.421 خيار بيع شركة زميلة

 13.937.821 921.270 1.175.178 22.422.730 1.424.927 1.914.717 24.418.378 3.393.281 3.866.111 اإلجمالي   
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 ف الرياالت السعوديةبآال

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 )تتمة( -. المشتقات 11
 

وجيهتات االتحتاد العتالمي للمبتادالت والمشتتقات متوافقة متع ت رئيسيةتفاقية أبرم البنك في اكجزء من إدارة المشتقات المالية، 

وكجتزء  .البنتكبنود وشروط منتجات المشتقات المالية المشتتراة أو المباعتة بواستطة  المالية. وفقاً لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد

عتن محستن  تستعير يحصتل علتىأن للبنتك  تم توقيع ملحق دعم االئتمتان )" الملحتق"(. يستمح ذلتك الملحتق ،من تلك االتفاقية

 خر.أو الطرف اآلالبنك وذلك لصالح  نقدي كضمانطريق تبادل المبالغ المعّرفة سوقياً 
 

مليتون لاير ستعودي  34.3: 2017مارس  31كما في  بواسطة األطراف األخرى كضمان نقدي  بها  بلغت المبالغ المحتفظ

األطتراف االخترى كمتا كما بلغت الضمانات النقدية المحتفظ بها بواستطة مليون لاير سعودي(.  46.7: 2016مارس  31) 

   .لاير سعودي مليون 54.9: 2017 مارس 31في 
 

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

اتفاقيتتة رئيستتية يعتبتتر البنتتك طرفتتاً فيهتتا. تعطتتي شتتروط االتفاقيتتة البنتتك خيتتار بيتتع يمكتتن ممارستتته ختتالل الفتتترة المتبقيتتة متتن 

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

  وذلك بناءاً على معادالت متفق عليها مسبقاً  ضمن اإلتفاقية. 
 

 المتعلقة باإلئتمان  التعهدات واإللتزامات المحتملة .12
 

 للمجموعة من اآلتي: تتكون التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان     
 

 
 

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 2016مارس  2016ديسمبر  2017مارس 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 2.206.454  1.882.749  2.015.159 إعتمادات مستندية

 8.175.872  8.412.455  8.037.391 خطابات ضمان

 717.614  656.091  461.964 قبوالت العمالء

 256.024  313.205  306.027 غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان إلتزامات

 11.355.964  11.264.500  10.820.541 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 

مليتون لاير ستعودي  277 ستتقطعة إضتافية بمتا يقتاربلزكاة و ضتريبة التدخل وضترائب مقام البنك بإستالم الربوط النهائية 

. وتجتدر االشتارة إلتى الرجتوع 2009إلتى  2003دخل وضرائب مستقطعة عن األعوام متن تخص إقرارات زكاة وضريبة 

 القوائم المالية الموحدة بخصوص تقديرات الزكاة التي لم يبت بشأنها للشركة الزميلة. هذه( من 7إليضاح رقم )
 

وذلتك عتن اإلقترارات  لاير ستعودي تقريبتاً مليتون  383بمبلتغ إضتافي مجموعته  كتاةربتوط جزئيتة لز إستتلم البنتككذلك وقتد 

 .2013و 2011و 2010لزكوية لألعوام ا
 

بستبب عتدم ستماح  كتقتديرات زكتاة نشتأت أساستاً  مليتون لاير ستعودي 573مايقتارب  تشتمل كتال الربتوط الجزئيتة والنهائيتة،

 رات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي. بخصم إستثماللبنك زكاة و الدخل الهيئة العامة لل
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة(  -المتعلقة باإلئتمان  التعهدات واإللتزامات المحتملة .12
 

الهيئتة العامتة لتدى  الجزئيتة والنهائيتة وبالتشتاور متع خبتراء زكتاة وضتريبة مهنيتين، بإستتئناف هتذه التقتديرات قد قام البنك،و

األدارة في أن متا ستتؤول إليته اإلستتئنافات المقدمتة سيصتب فتي مصتلحة البنتك، حيتث  تثق، وفي الوقت التي زكاة و الدخللل

ة حتول األستتئناف والترتيبتات االخترى. وبالتتالي، لتم يتتم أختذ أي مبتالغ كمخصصتات ينتظر البنك الردود والقترارات النهائيت

 .2017مارس  31الموحدة للبنك كما في  المرحلية الموجزة ضمن القوائم المالية
 

و  2015و  2014، 2012فتتي حالتتة وجتتود تقتتديرات إضتتافية يمكتتن رفعهتتا متتن قبتتل الهيئتتة العامتتة للزكتتاة والتتدخل لألعتتوام 

إذا ما تم رفض إستئناف البنك على السماح بطرح استثمارات طويلتة االجتل معينتة متن الوعتاء الضتريبي للبنتك ، . و 2016

وفي ضوء التقديرات الصادرة سلفاً، فإن ذلك سيؤدي إلى إلتزام زكتوي إضتافي جتوهري علتى البنتك. يعتبتر هتذا الموضتوع 

الفصتتاح عتتن تلتتك المبتتالغ يتتؤثر بتتالطبع علتتى موقتتف البنتتك بهتتذا عامتتاً لكتتل القطتتاع البنكتتي فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية وا

 الخصوص.
 

 لم ُيجنب أي مخصتص لقتاء  .قضائية متكرره مقامة ضد المجموعة ، كانت هناك دعاوىاالعتياديةفي طورأعمال المجموعة 

 متتع ذلتتك فقتتد تتتم تجنيتتبو .دعاوى التتتي أفتتاد المستشتتارين القتتانونيين أنتته متتن غيرالمتوقتتع تستتببها فتتي تكبتتد خستتائر جوهريتتةلتتا

 و بناءاً على األفادة المهنية. مصلحة التتوقع 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 
 

 
 

  31فـي  كما

 

  31فـي كما 

 

  31فـي كما 

 2016مارس  2016ديسمبر  2017مارس 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 951.679  2.108.575  4.543.691 النظامية ماعدا الوديعة 

 أرصتتدة لتتدى البنتتوك والمؤسستتات الماليتتة األختترى تستتتحق

 7.817.584  2.274.077  1.564.170 التحديدخالل تسعين يوماً من تاري  

 8.769.263  4.382.652  6.107.861 النقدية و شبه النقدية

 

  القطاعات التشغيلية .14
 

م يتتتم تعريتتف القطاعتتات التشتتغيلية علتتى أستتاس التقتتارير اإلداريتتة الداخليتتة الخاصتتة بالعناصتتر األساستتية للمجموعتتة والتتتي يتتت

مراجعتها دورياً بواسطة مجلس اإلدارة بصفته الوظيفية كمتخذ للقرار العملياتي وذلك ألغراض توزيع المتوارد وتقيتيم األداء 

 للقطاعات. 
 

يتم قيتاس األداء علتى أستاس ربتح القطتاع حيتث تعتقتد األدارة أن ذلتك يعتبتر المؤشتر األكثتر وضتوحاً لقيتاس نتتائج قطاعتات 

 ل في نفس المجال.محددة لمؤسات أخرى تعم
 

 تتم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية المعتادة يحسب ماتم إعتماده من االدارة.
 

يتم قياس اإليرادات من األطراف  الخارجية والمقدمتة لمجلتس اإلدارة بطريقتة متماثلتة متع تلتك المعروضتة فتي قائمتة التدخل 

. تمتارس المجموعتة نشتاطها ات والمطلوبتات للقطاعتات المختلفتة الموجتودات والمطلوبتات التشتغيليةالموجتود الموحدة. تمثل

 الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 مارس 31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .14
 

 تتكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي: 
 
 

 طاع التجزئة ق
لألفتراد والمنشتآت الصتغيرة والمتوستطة أخترى  إئتمانيتةودائتع ومنتجتات ، قروض و بشكل أساسي يتضمن هذا القطاع

 الحجم.
 
 طاع الشركاتق

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

 وختدمات الخزينتة واإلستتثمارات فتي الشتركات الزميلتة قتديم ختدمات أستواق المتالتبشكل أساسي،  يتضمن هذا القطاع
 األخرى. 

 
 شركاء األعمال

 الصلة.االستثمارات في شركات زميلة واألنشطة ذات 

 

تتضمن 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 بإعتمتاد أستعا ر تحويتل المتوارد. تتضتمن مستاهمة صتافي أستعار تحويتل المتوارد فتي تحمَّ

المعلومات القطاعية أدناه صافي دخل العموالت الخاصتة لكتل قطتاع بعتد أستعار تحويتل المتوارد لتكتاليف الموجتودات وعائتد 

 المطلوبات. تتألف كافة إيرادات القطاعات األخرى أعاله من أطراف خارجية.
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .14
 

المعتبترة للموجتودات والمطلوبتات  تتكون بيانات القطاعات التشغيلية المقدمة ألعضاء مجلس إدارة البنك لقطاعات المجموعتة

و مجموع دخل العمليات ومجمتوع مصتاريف العمليتات و صتافي التدخل لفترتتي الثالثتة   2016و  2017مارس  31كما في 

 مما يلي: 2016و  2017مارس  31أشهر المنتهية في 
 

  )غير مدققة( 2017مارس  31

 إجمالي

 

 قطاعات 

 أخرى

 قطاع  

ادارة االصول 

  والوساطة

 قطاع 

  شركاء األعمال

قطاع 

الخزينة و 

األستثمارات 

 و الخزينة

 

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

97.546.002  1.576.092 

 

 إجمالي الموجودات  28.489.845  35.752.721  30.368.109  1.028.086  331.149

83.832.885  766.119  (28.530)  97  18.743.408 .

7

4

3

.

4

0

8 

 إجمالي المطلوبات   46.904.638  17.447.153

 صافي دخل العموالت الخاصة  68.226  326.988  56.396  -  3.869  7.538  463.017

-  (5.079)  -  (24.857)  -  (124.369)  154.305  

صتتتتتتافي تحتتتتتتويالت أستتتتتتعار تحويتتتتتتل 

 الموارد

463.017  2.459  3.869  (24.857)  56.396  202.619  222.531  

متتوالت بعتتد تطبيتتق أستتتعار صتتافي الع

 تحويل الموارد

 أتعاب خدمات بنكية، صافي دخل  25.262  68.995  19.098  -  23.904  (26.966)  110.293

51.652  (20.683) 
 

 / )خسارة( العمليات األخرى دخل  15.158  11.024  40.896  5.500  (243)

624.962  (45.190) 
 

 إجمالي دخل العمليات  262.951  282.638  116.390  (19.357)  27.530

138.723  - 

 

 مباشرة عمليات  مصاريف  93.070  17.230  6.229  679  21.515

124.045  - 
 

 ير مباشرةغمليات عمصاريف   62.084  43.355  18.606  -  -

45.000  - 

 

-  -  -  22.498  22.502  

مخصصتتتات االنخفتتتاض فتتتي القيمتتتة، 

 صافي

307.768  - 
 

   مصاريف العملياتإجمالي   177.656  83.083  24.835  679  21.515

317.194  (45.190) 

 

6.015  (20.036)  91.555  199.555  85.295  

متتتتن األنشتتتتتطة  خستتتتارة(ال/ ) التتتتدخل

 التشغيلية

27.748  - 
 

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  -  27.748  -

344.942  (45.190) 
 

 صافي الدخل  85.295  199.555  91.555  7.712  6.015

9.468  8.798 

 

371  -  -  -  299  

و  اإلضافات على الممتلكات والمعتدات

 الموجودات غير الملموسة

23.027  10.031 
 

 االستهالك واالطفاء  11.665  312  45  -  974
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 ر مدققة(الموحدة )غي يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .14
 

  )غير مدققة( 2016مارس  31

 إجمالي

 

  اتقطاع

 أخرى

 قطاع  

ادارة االصول 

  والوساطة

 قطاع 

شركاء 

  األعمال

 قطاع 

و  الخزينة

األستثمارات 

 و الخزينة
 

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

96.393.500  1.081.290 
 

 إجمالي الموجودات  27.836.603  38.160.774  27.942.757  978.028  394.048

 إجمالي المطلوبات   50.799.367  18.632.690  13.173.889  97  42.922  1.875.990  84.524.955

 الخاصة العموالتدخل صافي   78.080  253.936  98.395  -  4.565  (22.173)  412.803

-  2.529  -  (25.343)  88.576  (161.332)  95.570  

صتتتتتتافي تحتتتتتتويالت أستتتتتتعار تحويتتتتتتل 

 الموارد

412.803  (19.644)  4.565  (25.343)  186.971  92.604  173.650  

صتتافي العمتتوالت بعتتد تطبيتتق أستتعار 

 تحويل الموارد

 أتعاب خدمات بنكية، صافيدخل   39.174  43.175  195  -  17.411  6.758  106.713

71.228  (26.234)  
 العمليات األخرى/ )خسارة( دخل  21.764  18.510  42.643  14.445  100

   دخل العملياتإجمالي   234.588  154.289  229.809  (10.898)  22.076  (39.120)  590.744

 مصاريف عمليات مباشرة   93.679  17.513  5.494  698  21.033  -  138.417

119.333  546 
 

 مصاريف عمليات غير مباشرة  59.445  41.524  17.818  -  -

160.000  - 

 

-  -  42.000  55.998  62.002  

مخصصتتتات االنخفتتتاض فتتتي القيمتتتة، 

 صافي

   ملياتمصاريف العإجمالي   215.126  115.035  65.312  698  21.033  546  417.750

172.994  (39.666) 

 

1.043  (11.596)  164.497  39.254  19.462  

متتتتتن األنشتتتتتطة / )الخستتتتتارة( التتتتتدخل 

 التشغيلية

37.006  - 
 

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  -  37.006  -

 صافي الدخل  19.462  39.254  164.497  25.410  1.043  (39.666)  210.000

13.205  7.587 

 

33  -  -  623  4.962  

اإلضتتافات علتتى الممتلكتتات والمعتتدات 

 و الموجودات غير الملموسة

22.169  8.855 
 

 االستهالك واالطفاء  11.705  325  45  -  1.239

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية . 15
           

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

 مالي موحدة. 
 

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

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

 في السوق األساسي الممكن الوصول إليه، أو   •

 .في أكثر سوق أفضلية لألصل أو لإللتزام ، وذلك في حالة غياب السوق األساسي   •
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 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ 
 بآالف الرياالت السعودية 

 2016و  2017مارس  31أشهر المنتهية في ة الثالثلفترتي 
 

 )تتمة( - القيمة العادلة لألدوات المالية . 15
 

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

في السوق لتسعير أصل أو التزام وذلك على فرضية أن العادلة ألصل أو التزام بإستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون 

 المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.
 

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

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

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

 استخدام معطيات ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال ُيمكن مالحظتها.
 

المرحلية  مطلوبات، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم الماليةيتم تصنيف كل الموجودات وال

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

 عام.
    

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

 
األسعار المعلنة في األستواق النشتطة للموجتودات أو المطلوبتات الماليتة المشتابهة أو طترق تقيتيم  المستوى الثاني: •

 لى معلومات سوقية يمكن مالحظتها.أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية ع
 
طترق التقيتيم التتي التكتون فيهتا جميتع المعطيتات الجوهريتة مبنيتة علتى معلومتات ستوقية يمكتن  المستوى الثالت:: •

 مالحظتها.
 

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

إذا ما كان قد حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف  المجموعة ُتقرر

 )بناءاً على أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نهاية تاري  كل تقرير مالي.
 

ثل الموجودات المالية المتاحة للبيع ُتحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكالً من قياس القيمة العادلة المتكرر م

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

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

وي. يتم إختيار المقيمّين الخارجيين بناءاً على معايير المعرفة بالسوق، لهؤالء المقّيمين الخارجيين على أساس سن

 السمعة، االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنية.
 

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

سات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتثبت من تقييمها أو إعادة تقديرها وفقاً للسيا

المعطيات الرئيسية آلخر تقييم بواسطة مطابقة المعلومات في عملية احتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى 

ت مع المصادر الخارجية ذات الصلة. كما ُتقارن المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبا

 لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً.

وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس  

طبيعتها، خصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو 

 ر أعاله.مذكو
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حسب مستويات التسلسل الهرمي لألدوات المالية بمطلوبات المالية يلخص الجدول أدناه القيم العادلة للموجودات المالية وال

المسجلة بالقيمة العادلة. اليتضمن الجدول أدناه معلومات عن الموجودات المالي والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها 

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

 )غير مدققة( 2017مارس  31 المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثال:  اإلجمالي

        

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  3.468.690  397.421  3.866.111

 ستثمارات المتاحة للبيعاإل 13.143.905  7.640.746  523.929  21.308.580

 اإلجمالي 13.143.905  11.109.436  921.350  25.174.691

 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  3.393.281  -  3.393.281

 اإلجمـالـي -  3.393.281  -  3.393.281

 

 )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

 مة العادلة: مطلوبات مالية مسجلة بالقي       

 مشتقات األدوات المالية -  1.424.927  -  1.424.927

 اإلجمـالـي -  1.424.927  -  1.424.927

 

 )غير مدققة( 2016مارس  31       

  

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  847.128  328.050  1.175.178 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع 12.137.364  6.319.278  535.665  18.992.307

 اإلجمالي 12.137.364  7.166.406  863.715  20.167.485

 مطلوبات مالية المسجلة بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  921.270  -  921.270

 اإلجمـالـي -  921.270  -  921.270
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داة الماليتة. يعترف الفترق بتين ستعر العمليتة و يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لأل

نماذج التسعير بـ )أرباح وخسائر اليوم األول(. يتم اإلعتراف بها إما عن طريق إطفائها خالل مدة العملية والتتي تؤجتل حتتى 

ل اإلستتبعاد. يكون باإلستطاعة تحديد القيمة العادلة بإستخدام معلومات سوقية يمكن مالحظتها، أو يتم اإلعتتراف بهتا متن ختال

إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة يعترف بها مباشترة فتي قائمتة التدخل المرحليتة المتوجزة الموحتدة دون عكتس أربتاح و 

 خسائر اليوم األول المؤجلة.
 

متارس  31ي يبلغ إجمالي التغيرات فتي القيمتة العادلتة والمتدرج قيمتهتا فتي قائمتة التدخل المرحليتة الموحتدة للفتترة المنتهيتة فت

: متا مقتداره  2016متارس  31مليتون لاير ستعودي ) 11.0والمقدرة بإستخدام نماذج التقييم المناستبة، مكاستب بقيمتة ،2017

 مليون لاير سعودي(. 37.6
 

تكون من ستندات شتركات ستعودية وستندات بنتوك تاحة للبيع على سندات دين والتي تيحتوي المستوى الثاني لالستثمارات الم

حكومتة المملكتة العربيتة الستعودية. تعتبتر هتذه الستندات بشتكل عتام غيتر متداولتة. فتي غيتاب األستعار المتداولتة فتي وسندات 

السوق النشط، يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لتألدوات المتماثلتة أو ستعر آختر 

التقييمتات عنتدما  تعتبتر التعتديالت جتزءاً متنءاً على مؤشرات السوق المتداولتة. السندات أو بنا لنفس ُمصدرعملية تم تنفيذها 

يكون من الضروري المحاسبة عن عوامل مختلفة لتلك األدوات بما في ذلك آجال تلتك األدوات. كتون المعطيتات الهامتة لتلتك 

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

 

أو خيتارات  صترف أجنبتي آجلتةللمستتوى الثتاني علتى عقتود مشتتقات متعتددة تتضتمن عقتود  المشتتقة تحتوي األدوات المالية

بإستتتخدام نمتتاذج تستتعير تتمتتتع  يتتتم تقيتتيم هتتذه المشتتتقات مقايضتتات أستتعار العمولتتة.العمتتالت  مقايضتتات و، الصتترف االجنبتتي

ير المعياري المستقبلي، بإستخدام إحتستاب القيمتة نماذج التسعل إستخداماً  ،اً إعتراف واسع. تتضمن أكثر تقنيات التسعير تطبيقب

ستتخدمت هتذه النمتاذج عمليتة دمتج عتدة معطيتات إستخدام نماذج خيارات التسعير )بتالك ستكولز( واستعة االنتشار.الحالية وبإ

إن هتذه المشتتقات قتد تتم تصتنيفها ، وأستعار مستتقبلية، ومنحنيتات عائتد، وبالتتالي فتصرف أجنبتيسوق مختلفة تتضمن أسعار 

 ضمن المستوى الثاني.

 

يحتتتوي المستتتوى الثالتتث لالستتتثمارات الماليتتة المتاحتتة للبيتتع علتتى ستتندات حكوميتتة لتتدول مجلتتس التعتتاون الخليجتتي وكتتذلك 

تعتبتر هتذه الستندات بشتكل عتام غيتر ة خاصة، وسندات مضتمونة بموجتودات. استثمارات في صناديق تحوط، وصناديق ملكي

، صدر السندات أو طترف ختارجي آخترمتداولة 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
 
 

الرئيستية الحاليتة والتتي  الضتمني لخيتار البيتع الناشتئ متن اإلتفاقيتةلمشتتق تضمن مشتقات األدوات الماليتة للمستتوى الثالتث ات

(. ولغترض تحديتد القيمتة العادلتة لخيتار البيتع هتتذا، 11يختص االستتثمار فتي شتركة زميلتة )أنظتتر إيضتاح  فيمتاالبنتك  أبرمهتا

نمتتوذج معطيتتات محتتددة اليمكتتن و قبتتوالً. يتطلتتب هتتذا التستتعير الخيتتارات األوستتع انتشتتاراً إستتتخدم البنتتك نمتتوذج ذو حتتدين ل

فتي اقيتة الرئيستية متع الشتركة الزميلتة، مالحظتها في السوق الحالي. كذلك فإن بعض من هذه المعطيات تتم تحديتدها فتي االتف

نفس الوقت التي تتوفر فيه بعض المعطيات ضمن نتائج األعمال السابقة للشركة الزميلة. باالضتافة لتذلك، تتطلتب بعتض تلتك 

والتتتي يمكتتن أن تظهتتر  ،أحكتتام تحتتتوي علتتى تقتتديرات عتتن النتتتائج المستتتقبلية للشتتركة الزميلتتةبتطبيتتق  االدارة امقيتتالمعطيتتات 

تم فتي ستياق تتكنتيجة لتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار 

 .مستقل
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ية المرحلية الموجزةيضاحات حول القوائم المالإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .15
 

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

مليتون  102.9: 2016متارس  31) 2017متارس  31كمتا فتي  سعودي مليون لاير 107.7تزيد أو أن تنخفض بما يقارب 

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

مليتون لاير  54.8: 2016متارس  31) 2017متارس  31كمتا فتي مليتون لاير ستعودي  54.7تزيد أو تنخفض بمتا يقتارب 

( كنتيجتتة لتقتدير التتأثيرات المحتتددة علتى نتتتائج العمليتات للشتتركة مليتتون لاير ستعودي 57.4: 2016ديستمبر  31ستعودي و 

 31كمتا فتي  ستعودي مليتون لاير 27.5الزميلة والتي قد تظهر نتيجة لتنفيتذ الخيتار، ويمكتن أن تزيتد أو تتنخفض بمتا يقتارب 

كنتيجتة  مليتون لاير ستعودي( 27.5 :2016ديسمبر  31و مليون لاير سعودي،  27.5: 2016 مارس  31) 2017مارس 

  لتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. 
  

زئيتة متن المعطيتات، وفتي كتل على الخبرة واألحكام الخاصتة بكتل جاألساسية،  ، من كافة األوجهالتقديرات الهامة للبنكُتبنى 

للتأكد من أن المعطيات تتسم بالتحفظ للتأكد من أن تقدير القيمة العادلة يعتبتر منطقيتاً فتي كتل  الواجبةتم بذل العناية ياألحوال، 

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

و  2017متارس  31أشتهر المنتهيتتين فتي  الثالثتةالتغيرات في القيمتة العادلتة للمستتوى الثالتث  لفترتتي  يلخص الجدول أدناه

 : 2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016

 

 
مارس  31

2017  
ديسمبر  31

2016  
مارس  31

2016 

 839.392  839.392  915.470 الفترة / السنةالقيمة العادلة في بداية 

 28.542  87.543  11.331 ر في القيمة العادلةصافي التغي

 (307)  4.522  - إستثمارات مشتراة

 (3.912)  (15.987)  (5.451) إستثمارات مباعة 

 863.715  915.470  921.350 في نهاية الفترة / السنة القيمة العادلة
 

يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في  لم ات المالية والتييلخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوب

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

 القيم العادلة

 )غير مدققة( 2017مارس  31 لدفتريةا القيم  المقدرة

 موجودات مالية:   

 األخرىمؤسسات المالية أرصدة لدى البنوك وال 1.592.439  1.592.439

 قروض و سلف، صافي 60.290.073  62.412.739

 إجمالي 61.882.512  64.005.178

 مطلوبات مالية:   

 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  11.329.298  11.329.298

 ودائع العمالء  64.437.295  63.559.348

 قروض ألجل، صافي 1.998.347  1.998.347

 سندات دين ثانوية، صافي 2.021.180  2.021.180

 إجمالي 79.786.120  78.908.173
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 تمة(القيمة العادلة لألدوات المالية )ت .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  64.547.622

 :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( 2016مارس  31 القيم الدفترية  المقدرة

 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  7.838.566  7.838.566

 قروض و سلف، صافي 61.615.260  63.411.642

 إجمالي  69.453.826  71.250.208

 :مطلوبات مالية   

 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  8.217.662  8.217.662

 ودائع العمالء  70.686.569  69.942.093

 قروض ألجل، صافي 2.020.518  2.020.518

 سندات دين ثانوية، صافي 2.013.674  2.013.674

 إجمالي 82.938.423  82.193.947
 

تتم إحتستاب القيمتة المقتدرة للقتروض والستلف، بالصتافي بإستتخدام نمتاذج التتدفقات النقديتة المخصتومة، علتى أستاس أستتعار 

، لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواري  االستتحقاق. تتم احتستاب القيمتة المقتدرة السوق

لودائتتع العمتتالء  بإستتتخدام نمتتاذج التتتدفقات النقديتتة المخصتتومة، علتتى أستتاس أستتعار الستتوق، لكتتل عمولتتة محملتتة بإستتتخدام 

بار هتذه القتيم العادلتة المقتدرة ضتمن المستتوى الثالتث للتسلستل الهرمتي . يتم اعتالمتوسط المرجح المقدر لتواري  االستحقاق

  للقيمة العادلة.
 

الموحدة، التختلف جوهرياً عتن  القوائم المالية المرحلية الموجزةإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى غير المدرجة في 

زة الموحتتدة. ُتتتدرج القيمتة العادلتتة لودائتتع العمتتالء ذات العمولتتة القيمتة الدفتريتتة المدرجتتة فتتي القتتوائم الماليتة المرحليتتة المتتوج

والمؤسستات  واألرصدة للبنوك و المؤسسات المالية األخرى والقروض ألجل و سندات الدين الثانوية واألرصدة لدى البنوك

ائم الماليتة المرحليتة المتوجزة بالتكلفة المطفأة، حيث ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفتريتة المدرجتة فتي القتو المالية األخرى

الموحدة بسبب عدم وجود إختالف جوهري بأسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق لألدوات الماليتة المشتابهة لألستعار 

و  واألرصتتدة للبنتتوك و المؤسستتات الماليتتة األخترى المتعاقتد عليهتتا، وبستبب قصتتر الفتتترات التعاقديتة لألرصتتدة لتتدى البنتوك

 24                   .الية األخرىالمؤسسات الم

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 توزيعات األرباح و ربح السهم  . 16
 

لاير  ستتعودي  0.50مليتتون لاير ستتعودي)بواقع  350ح نقديتتة بقيمتتة إقتتترح مجلتتس اإلدارة توزيعتتات أربتتا 2016فتتي عتتام 

مليتون لاير ستعودي. هتذا وقتد إقتترح  70للسهم( وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها متن المستاهمين الستعوديين والبالغتة 

ستهم، بمتا يعنتي متنح لاير ستعودي لكتل  10مليون ستهم بقيمتة أستمية  50مجلس اإلدارة أيضاً إصدار أسهم مجانية مقدارها 

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

( وقتد تتم دفتع 2017ابريل  17هـ )الموافق 1438رجب  20المنعقدة في  البنك خالل إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

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

لاير  ستعودي  0.75مليتون لاير ستعودي )بواقتع  487.5إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمتة  2015في عام 

ودي. هتذا وقتد إقتترح مليتون لاير ستع 47للسهم( وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها متن المستاهمين الستعوديين والبالغتة 

لاير ستعودي لكتل ستهم، بمتا يعنتي متنح  10مليون ستهم بقيمتة أستمية  50مجلس اإلدارة أيضاً إصدار أسهم مجانية مقدارها 

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

ابريتتل  4هتتـ )الموافتتق  1437جمتتادي الثتتاني  26تمتتاع الجمعيتتة العموميتتة غيتتر العاديتتة المنعقتتدة فتتي مستتاهمي البنتتك فتتي إج

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

بتقستيم صتافي  2016و  2017متارس  31فتي  ينتم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض لفترتي الثالثة  أشهر المنتهيتت

 األسهم المجانية. ألصدار رجعي ال يعكس األثرلمليون سهم،  700دخل الفترة على عدد 
 

 االيضاحات الخاصة بهيكل وكفاية رأس المال  . 17
 

لعربتي عند إدارة رأس المال اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضتوعة متن قبتل مؤسستة النقتد ا المجموعةتتضمن أهداف 

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

ة رأستماله وذلتك بإستتخدام المعتدالت المحتددة متن قبتل مؤسستة النقتد العربتي الستعودي، يبمراقبة مدى كفا المجموعةقوم ت

بمقارنتة بنتود رأس المتال المؤهتل متع الموجتودات المدرجتة فتي قائمتة وبموجبها يتتم قيتاس متدى كفايتة رأس المتال وذلتك 

المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة والتعهتدات وااللتزامتات المحتملتة والمبتالغ اإلستمية للمشتتقات بإستتخدام المبتالغ 

 .المخاطر المتعلقة بها ارالمرجحة إلظه
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( المالية المرحلية الموجزةيضاحات حول القوائم إ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( -االيضاحات الخاصة بهيكل وكفاية رأس المال  . 17
 

ساستي والمستاند و نستب كفايتة يلخص الجدول أدناه موجودات المجموعة المرجحه للمخاطر للركيزة األولى، رأس المال األ

و  2016ديستمبر  31ة أدناة والخاصة برأس المال األساسي و راس المال المساند كمتا فتي حأن المبالغ الموض رأس المال.

وضتريبة التدخل كمتا تتم شترحه  للزكتاة السياستة الجديتدة لتطبيتق ليعكستوا األثتر الرجعتي بيتانهم تم تعديل 2016مارس  31

 ذلك وقد تم تعديل نسب كفاية رأس المال األساسي واالساسي + المساند بالتبعية.. ك22ضمن األيضاح 
 

 مارس 31 
 2016  

ديسمبر  31 
2016  

مارس  31 
2017  

 )غير مدققة(
 ُمعدلة

 مدققة() 
  ُمعدلة

 )غير مدققة(
  

 مخاطر اإلئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر 79.542.633  79.109.431  83.917.719

 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر 4.294.667  4.294.667  3.924.371

 مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر 2.005.873  605.492  3.127.769

 للموجودات المرجحة للمخاطر   –مجموع الركيزة األولى  85.843.173  84.009.590  90.969.859

 رأس المال األساسي 13.694.822  13.366.247  11.850.250

 رأس المال المساند 2.557.244  2.549.514  2.565.792

 إجمالي راس المال األساسي والمساند 16.252.066  15.915.761  14.416.042

 نسبة كفاية رأس المال:      

 األساسي 15.95%  15.91%  13.03%

 األساسي + المساند 18.93%  18.95%  15.85%
 

ارة المجموعتتة بإنتظتتام  بمراقبتتة كفايتتة رأس المتتال وإستتتخدام رأس المتتال النظتتامي. تفتترض مؤسستتة النقتتد العربتتي تقتتوم إد

% لترأس المتال النظتامي مقابتل 9.25السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي واإلحتفتاظ بمعتدل اليقتل عتن 

 الموجودات المرجحة للمخاطر.
 

 ات العالقةالمعامالت مع األطراف ذ . 18
 

تخضع أرصدة و معامالت  األطراف ذات  . كماعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقةتقوم المجموعة في سياق أعمالها اال

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

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

 و عطتاء أولويتة لتلتك األطترافمالت ذات الصلة بشكل عتادل وبتدون إالحاجة الى معالجة تلك المعا و طراف ذات العالقةاأل

فصتتاح عتتن تلتتك المعتتامالت الخاصتتة طلبتتات اإللمعتتامالت، وكتتذلك تقتترر متتحتتدد تضتتارب المصتتالح المحتمتتل ضتتمن تلتتك ا

 .باألطراف ذات العالقة
 

ألطراف ذات العالقة لتتوافق هذه السياسة مع اللوائح الجديدة افصاح عن معامالت ث سياسة التعريف واإلقام البنك بتحدي
. وتشمل هذِه اللوائح نكالتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البوالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:
 

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين، •

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين،  •

 ستخدام طريقة الملكية،ت التي يتم المحاسبة عنها بإالشركات الزميلة للبنك و المنشآ •

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

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

 من قبل البنك. 
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 مدققة(الموحدة )غير  يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( . 18
 

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

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

ن رئيسيين أو أعضاء إدارة سرة المباشرين اآلباء و األزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمياأليشمل 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 5يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من 

 .للبنك
 

مارس  ۳۱الموحدة كما في المرحلية الموجزة القواالم المالية  في مالت والمدرجةاالمع هذهجة عن تتلخص األرصدة النات
 كاآلتي:  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷

 مارس 31 
 2016  

ديسمبر  31 
2016  

مارس  31 
2017  

 )مدققة(  غير مدققة()
 

  )غير مدققة(

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:     

 قروض وسلف  83.960  91.470  91.417

 ودائع العمالء 169.800  316.326  147.825

 
  

 
 

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 3.014  33.429  13.835

 قروض وسلف 608.713  596.477  262.500

 ودائع العمالء 9.939.082  10.924.783  14.400.387

 قرض ألجل -  -  1.000.000

 سندات دين ثانوية 700.000  700.000  704.000

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 2.713.005  2.789.005  2.832.605

 

  

 

الشركات المنتسبة للبنك والمنشأت التي يتم المحاسبة  

 عنها بإستخدام طريقة الملكية:

 قروض وسلف  671.883  1.022.467  782.430

 ودائع العمالء 163.703  49.378  324.689

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 993.045  616.984  699.584

 

  

 

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع  

 األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك:

 دائع العمالء و مطلوبات أخرىو 104.205  129.507  209.009
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( . 18
 

 في ةأشهر المنتهي الثالثةلفترت  دات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقةفيما يلي تحليالً باإليرا 
 الموحدة: المرحلية الموجزة درجة في القوائم الماليةوالم ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷مارس  ۳۱

 
2016  2017  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

 و/أو أفراد األسرة المباشرين: لمجموعةاإدارة   -أ    

 دخل عموالت خاصة 720  767

 مصاريف عموالت خاصة 19  9

 أتعاب خدمات بنكية 5  2

 المساهمين الرئيسيين للمجموعة /أو أفراد األسرة المباشرين: -ب    

 دخل عموالت خاصة 12.236  12.978

 أتعاب خدمات بنكية 7.147  9.497

 

 

 

المحاسبة عنها والمؤسسات التي يتم  لمجموعةالشركات الزميلة ل -ج 

 طريقة الملكية: باستخدام 

 دخل عموالت خاصة 3.252  711

 مصاريف عموالت خاصة 1  -

 اتعاب خدمات بنكية 1.405  916

   

مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى  لمجموعةاصناديق منافع موظفي   -د 

 :لمجموعةايتم إدارتها من قبل  التي 

 مصاريف عموالت خاصة -  194

 المكافآت أعضء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى: -هـ  1.561  1.134
 

 ة األولى حصكوك الشري . 19
 

ة عمتع الشتري باالنتهاء من تكوين برنامج صتكوك التدين الثتانوي للشتريحة األولتى المتوافقتة 2016في عام  مت المجموعةقا

نتوفمبر  21فتي  المجموعتة.من قبل مستاهمي و السلطات الرقابية و قد تم الموافقه على هذا اإلصدار من قبل  ."(البرنامج)"

 مليون لاير سعودي بموجب هذا البرنامج. 500قام البنك باصدار  2016

  

ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاري  سداد محدد وتمثل حقوق إمتتالك لحملتة تلتك الصتكوك فتي موجتودات الصتكوك 

للمجموعتة  وي على البنك حيث تتم تصتنيف تلتك الصتكوك ضتمن حقتوق الملكيتة. بما يشكل التزام شرطي غير مضمون وثان

 .البرنامجالحق الحصري في السداد خالل فترة زمنية محددة وفقاً للشروط و االحكام المنصوص عليها في 

 

ي، بتاثر رجعتي عنتد تتاري  التوزيتع التدور نصتف ستنوييتم تطبيق معدل ربح علتى صتكوك الشتريحة األولتى ليتدفع بشتكل 

،  فتي تلتك الحالته، يمكتن المجموعتةيستثنى متن ذلتك ظهتور حتدث ستيتوجب عتدم التدفع أو عنتد أختيتار عتدم التدفع بواستطة 

المنفرد الخاضع للشروط و االحكام، أن يختار عدم القيام بأي توزيعات. وعلى ذلك، ال يعتبتر الحتدث  هاوباختيار للمجموعة

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

 مراكمتها أو تجميعها ضمن أي توزيعات مستقبلية.  
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017س مار 31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 

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

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

 مما يلي: 2016ديسمبر  31هية في لسنة المنتو ل 2016و  2017مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 مارس 31 
 2016  

ديسمبر  31 
2016  

مارس  31 
2017  

 )مدققة(  )غير مدققة(
 

  ير مدققة()غ

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

 األسهم المقتناة (17.574)  (58.206)  (33.225)

 لى أساس األسهمالمخصصات ع 4.316  33.996  7.749

 الموظفين بعد مساهمة أسهم التخصيص والمنحة، بالصافي 6.392  18.081  13.964

 صافي الحركة على األسهم المقتناة لخيارات الموظفين (6.866)  (6.129)  (11.512)

 / السنة الرصيد في نهاية الفترة (69.750)  (62.884)  (68.267)

 

 بالتقارير المالية الصادرة و التي لم يسري مفعول العمل بها بعد المعايير الدولية الخاصة . 21
 

المعتتايير التتواردة أدنتتاه أو التعتتديالت علتتى المعتتايير التتواردة أدنتتاة والتتتي تتتم إصتتدارها ولكتتن لتتم يحتتن تطبيقهتتا بواستتطة 
. تتلخص تلك المعتايير 2017يناير  1المجموعة، حيث أن تاري  سريان تطبيق هذة المعايير والتعديالت يقع الحقاً لتاري  

 فيما يلي:
 

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

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

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

 المخاطر ضمن قوائمها المالية .

، 2018ينتاير  1بدايتة متن  طبقني  -اإليرادات من العقود مع العمالء  –( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم ) •

تقتع فتي تلتك االيترادات التتي  راد لكافتة العقتود متع العمتالء )بإستتثناءحيث يبين المعيار متطلبتات االعتتراف بتاإلي

 عقود اإليجار وعقود التأمين وعقود األدوات المالية(.  نطاق معايير

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

 اإليجار بواسطة المؤجر والمستأجر.الجديدة للمحاسبة عن عقد 
 

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

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

محتجزة، والمحاسبة الضرائب ال بصافينيف الدفعات على أساس األسهم بعد تسويتها تسويتها نقداً، حيث يتم تص

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

 لتطبيق لهذه المعايير.تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر تلك المعايير والتعديالت أعاله على المجموعة و توقيت ا
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 الزكاة وضريبة الدخل . 22

 
األربتتاح وتوزيعتات  المبقتتاة األربتاحخترى االات خترى والمطلوبتتاالعلتى الموجتتودات  االثترملختتص عتن صتتافي فيمتا يلتي 

التدخل الموضتح فتي ضتريبة  و للزكتاة للسياستة الجديتدة عن التطبيق بتأثر رجعتي الناتجحقوق الملكية  المقترحة و إجمالي
 :2016مارس  31 و، 2016و  2015ديسمبر  31كما في  (4)يضاح رقم اال
 

   2015ديسمبر  31

إجمالي حقوق 

  الملكية

ات توزيع

 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) 

بعد كما في  إستعاضتهاتم يدفعات الزكاة التي لم 

 ، صافي2015ر ديسمب 31

(2.515)  -  (2.515) 

 

-  (2.515) 

بعد  إستعاضتهاتم يالتي لم  الدخل ضريبة 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 ضريبة

2015 

-  (47.000)  47.000 

 

-  - 

الزكاة السابق إعتبارها ضمن 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 ضريبة وللزكاة 

2015 

11.880.036  487.500  991.523 

 

733.140  322.907 

 ديسمبر 31األرصدة بعد التعديل كما في 

2015 
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( -الدخل الزكاة وضريبة  . 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  إستعاضتهاتم يكاة التي لم دفعات الز

 ، صافي2016ديسمبر  31

(4.115)  -  (4.115) 

 

-  (4.115) 

بعد  إستعاضتهاتم يالتي لم  الدخل ضريبة دفعات

 ، صافي2016ديسمبر  31كما في 

(24.319)  -  (24.319) 
 

 2016ديسمبر  31الزكاة المستحقة كما في  -  24.319

(21.617)  -  (21.617) 

 

21.617  - 

ديسمبر  31تحقة كما في سالم الدخل ضريبة

2016 

-  (70.000)  70.000 

 

-  - 

الزكاة السابق إعتبارها ضمن توزيعات األرباح 

 2016ديسمبر  31كما في  المقترحة

(158.646)  (70.000)  (88.646) 

 

45.936  (112.710) 

 السياسة الجديدة األثر بشكل رجعي لتطبيق 

مارس  31كما في  الدخل ضريبة وللزكاة 

2016 

13.384.542  350.000  877.775 
 

 2016ديسمبر  31كما في  بعد التعديلاالرصدة  243.833  767.718

 
   2016 مارس 31

إجمالي حقوق 

  الملكية

توزيعات 

 أرباح مبقاة  أرباح مقترحة

 مطلوبات  

  أخرى

موجودات 

  أخرى

12.041.332  534.500  1.310.949 

 

 2016 مارس 31كما في  قبل التعديلاالرصدة  451.975  603.189

(106.429)  -  (106.429) 

 

-  (106.429) 

بعد كما في  إستعاضتهاتم يدفعات الزكاة التي لم 

 ، صافي2016 مارس 31

(4.285)  -  (4.285) 

 

-  (4.285) 

بعد  إستعاضتهاالتي لم بتم  الدخل ضريبة دفعات

 2016 مارس 31كما في 

(32.483)  -  (32.483) 
 

 2016مارس  31الزكاة المستحقة كما في  -  32.483

(29.590)  -  (29.590) 

 

29.590  - 

مارس  31المستحقة كما في  الدخل ضريبة

2016 

-  (47.000)  47.000 

 

-  - 

الزكاة السابق إعتبارها ضمن توزيعات األرباح 

 المقترحة

(172.787)  (47.000)  (125.787) 

 

62.073  (110.714) 

  السياسة الجديدةاألثر بشكل رجعي لتطبيق 

مارس  31كما في  الدخل ضريبة وللزكاة 

2016 

11.868.545  487.500  1.185.162 

 

 2016 مارس 31كما في   بعد التعديلاالرصدة  341.261  665.262
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 غير مدققة(الموحدة ) يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( -الزكاة وضريبة الدخل  . 22

 فيما يلي ملخص لرأسمال البنك ونسب ملكية رأس المال

 

   2017 مارس 31   2016ديسمبر  31   2016 مارس 31   

% 
 

بأالف 

الرياالت 

  السعودية
% 

 

الف بأ

الرياالت 

 السعودية

 

% 
 

بأالف 

الرياالت 

  السعودية

90.00  5.850.000  90.00 

 

6.300.000 

 

  المساهمين السعوديين 6.300.00  90.00

     
 

 
 

 المساهمين االجانب:   

7.50  487.500  7.50 

 

525.000 

 

7.50  525.000 

جي بي مورجان المالية الدوليتة 

 السعوديين المحدودة

2.50  162.500  2.50 

 

175.000 

 

 بنك مؤسسة ميزوهو المحدود 175.000  2.50

100.00  6.500.000  100.00 

 

7.000.000 

 

 اإلجمالي 7.000.000  100.00

 
 700، يتكون رأس المال المصترح بته والمصتدر والمتدفوع بالكامتل متن 2016ديسمبر  31و  2017مارس  31بتاري  

مليون ستهم كمنحتة أستهم مجانيتة متن  50، تم إصدار 2016للسهم الواحد وخالل عام  لاير سعودي 10مليون سهم بقيمة 
هتو مليتون ستهم كمتا  700إلتى  2016متارس  31مليون سهم كما فتي  650قبل البنك ليزيد بذلك عدد االسهم القائمة من 

 .وارد حالياً 
  

ومتدفوعات الزكتاة وضتريبة التدخل إلتى نستب تستند حسابات الزكاة والدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بهتا متن مستتحقات 
 .ذات الصلة من أنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لألحكاموفقا  أعالهالملكية المذكورة 
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حالية. لم لتتماشى مع تصنيفات الفترة ال ،22، باألضافة كما هو مذكور في إيضاح بعض أرقام فترة المقارنة تصنيفأعيد 
 في المجموعة. الملكيةتؤثر إعادة التصنيف على صافي الدخل و حقوق 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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