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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي ال 
 . عام۱

 
جمادى  ۲٥بتاريخ  ۳۱بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساهمة سعودية ،(البنك)لالستثمار تأسس البنك السعودي 

) في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم ۱۹۷٦يونيو  ۲۳الموافق هـ ( ۱۳۹٦ يالثان
 افرعً  ٥۱ افروعه وعدده ) من خالل شبكة۱۹۷۷مارس  ۱٦ الموافقهـ ( ۱۳۹۷األول   ربيع ۲٥بتاريخ  ۱۰۱۰۰۱۱٥۷۰

) في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز الرئيسي فرعاً  ٤۹: ۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰فرعاً و  ٤۹: ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱(
 للبنك هو كما يلي:

 
 البنك السعودي لإلستثمار

 اإلدارة العامة
 ۳٥۳۳ص.ب.

 السعوديةالمملكة العربية ، ۱۱٤۸۱الرياض 
 

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

  مستقلة. 
 . أسس اإلعداد۲

 
المتضمن و ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹رقم  التعميم) دي (المؤسسة، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعو۲۰۱۷أبريل  ۱۱بتاريخ 

 محددة على محاسبة الزكاة وضريبة الدخل، وفيما يلي أثر ذلك التعميم و التعديالت: تعليماتالتعديالت بخصوص 
 

يناير  ۱التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي اعتباراً من  للبنوكالمعايير المحاسبية  إلغاء •
 ، و۲۰۱۷

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

 
تم إعداد هذه  ، الُمشار إليهما أعاله، فإنهالتعديالت على اإلطار المحاسبيويم مؤسسة النقد العربي السعودي وبتطبيق تعم

، وبما قامت به "تقارير المالية المرحلية"ال ۳٤رقم  المحاسبة الدولي يارمعا لوفقً القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 الدخل.زكاة وضريبة محاسبة عن اللل من تعديالت مؤسسة النقد العربي السعودي

  
القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوب إدراجها في القوائم المالية  هذه تتضمنال  

 .۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية  قراءتها بالتزامن معالموحدة السنوية، وبالتالي يجب 
 
قرب ألف، باستثناء ما هو مذكور السعودي ويتم تقريبها أليتم عرض هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللایر  

 .بخالف ذلك
 

التقديرات واالفتراضات يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإلدارة استخدام بعض األحكام و
ق السياسات المحاسبية، مبالغ الموجودات، المطلوبات، الدخل والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية والتي تؤثر على تطبي
 نتيجة لهذه التقديرات. 

 
األدوات  - )۹(قام البنك باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، لمالية المرحلية الموجزة الموحدةعند إعداد هذه القوائم ا

. وعلى هذا ۲۰۱۸يناير  ۱اإليرادات من العقود مع العمالء اعتباًرا من  - )۱٥( رقم الدولي للتقارير المالية المعياروالمالية 
 مهمةات القدير. األحكام والت٥و  ٤ النحو ، يتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في اإليضاحين

اعتماد المعيار الدولي مع األخذ باالعتبار  ٦ اإليضاحفي  هاتم اإلفصاح عن مانالمتعلقة بإدارة المخاطر المالية وخسائر االئت
المطبقة في السياسات المتبعة من قبل اإلدارة و األخرى المهمةتتماشى األحكام  .للمرة األولى )۹للتقارير المالية رقم (

 ۳۱لمالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية القوائم االمحاسبية ومصادر التقديرات في حاالت عدم التأكد مع تلك المطبقة على 
 .۲۰۱۷ديسمبر 

 
 .۲۰۱۸ أكتوبر ۲٤بتاريخ  البنك إدارةة الموجزة الموحدة من قبل مجلس عتماد هذه القوائم المالية المرحليتم ا 
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 الموحدة (غير مدققة) يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 السعوديةبآالف الرياالت 

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 . أسس توحيد القوائم المالية۳

 
 كاته التابعة التالية (يشار إليهاالقوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة القوائم المالية للبنك و القوائم المالية لشر هذه تشمل
 ):بـ المجموعة جميًعا

 
سجلة في "شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة" (االستثمار كابيتال)، و هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مُ   ) أ

هـ (الموافق ۱٤۲۸رجب  ۸صادر بتاريخ  ۱۰۱۰۲۳٥۹۹٥المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
األنشطة الرئيسة لشركة االستثمار كابيتال تتضمن  بل البنك.% من قِ ۱۰۰) وهي مملوكة بنسبة ۲۰۰۷يوليو  ۲۲

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

 
سجلة في المملكة العربية السعودية لالستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُ  "شركة السعودي  ) ب

مايو  ۲٥هـ (الموافق ۱٤۳۰ ىاألول جمادى ۲۹صادر بتاريخ  ۱۰۱۰۲٦۸۲۹۷بموجب السجل التجاري رقم 
 جوهرية. أنشطةٍ  ةأي بعد بل البنك. لم تبدأ الشركة% من قِ ۱۰۰) وهي مملوكة بنسبة ۲۰۰۹

 
سجلة في المملكة العربية السعودية بموجب "شركة السعودي لالستثمار األولى" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُ  ج) 

) وهي مملوكة ۲۰۱٤نوفمبر  ۹هـ (الموافق ۱٤۳٦محرم  ۱٦صادر بتاريخ  ۱۰۱۰٤۲۷۸۳٦السجل التجاري رقم 
 .بعد أية أنشطٍة جوهريةبل البنك. لم تبدأ الشركة % من قِ ۱۰۰بنسبة 

 
يوليو  ۱۸بتاريخ جزر كايمان " وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة في صايب لألسواق المحدودةد)   "شركة 
وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية باإلضافة % من ِقبل البنك. ۱۰۰وهي مملوكة بنسبة  ۲۰۱۷

 .إلى عمليات إعادة الشراء
 

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة لإلشارة لإليضاحات ذات العالقة بالبنك فقط وليس  هذهإلشارة إلى "البنك" في يتم ا
 بشكل مجمع كـ "مجموعة".

  
ستخدام سياسات محاسبية مماثلة مع السياسات نفس الفترة المالية للبنك وذلك بايتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن 

عند الحاجة، لتتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من اسات المحاسبية للشركات التابعة، ل السيالمحاسبية للبنك. يتم تعدي
 قبل البنك.

 
ستثمر سيطر عليها من قبل المجموعة. تعتبر المجموعة مسيطرة على شركات مُ ستثمر فيها ومُ الشركات التابعة هي شركات مُ 

د المختلفة من مكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة من العوائفيها عندما تكون المجموعة متعرضة للحقوق أو مت
فيها.  ستثمرالقدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها التي تمارسها على هذه الشركة المُ  أيًضالديها تلك الشركة و 

المرحلية الموجزة منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة 
 هذه السيطرة بواسطة المجموعة.

 
دار بنظام حقوق التصويت. ولغرض تقدير ما إذا كان عرف المنشأة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تُ تُ  

عة تأخذ باالعتبار عدة عوامل مثل الغرض من وتصميم المنشأة ستثمر فيها، فإن المجموللمجموعة السلطة على تلك المنشأة المُ 
ة المستثمر فيها، وحجم ستثمر فيها، طبيعة العالقة مع المنشأالمستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالمنشأة المُ 

المالية لتلك المنشأة بنظام خاص منذ تاريخ  ستثمر فيها. يتم توحيد القوائمختالف في العوائد من هذه المنشأة المُ التعرض لال
 حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة.

 
ستخدام سياسات محاسبية وطرق تسعير متماثلة وذلك للعمليات المتشابهة الموحدة با الموجزة القوائم الماليةهذه إعداد يتم 

 .واألحداث األخرى الجارية في نفس الظروف
 

عن مستثمرين. وال تتضمن القوائم المالية المرحلية  فظ بها في منشآت استثمارية نيابةً تقوم المجموعة بإدارة موجودات ُمحت
 الموجزة الموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك المنشآت إال إذا كانت المجموعة تسيطر على تلك المنشآت.

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

ستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة اضمن المجموعة عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة. كما يتم استبعاد 
  نخفاض في القيمة.االعدم وجود دليل على  أقصى عنداألرباح غير المحققة وذلك بحد 
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 الموحدة (غير مدققة) يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب اعتماد معايير جديدة. ٤
 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد 
ق التعديالت على المعايير الجديدة ماعدا تطبي ،۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱القوائم المالية الموحدة السنوية كما في و للسنة المنتهية في 

 .مذكور أدناهال
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء )۱٥لتقارير المالية رقم (لالمعيار الدولي 
 

اإليرادات من العقود مع العمالء" مما أدى إلى تغيير في  " )۱٥(لتقارير المالية رقم لقامت المجموعة باعتماد المعيار الدولي 
 سياسة تحقق اإليرادات للمجموعة فيما يتعلق بعقودها مع العمالء.

 
وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ۲۰۱٤في مايو  )۱٥(رقم تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

نموذًجا واحًدا شامالً للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء ويحل محل  المعيارهذا . يوضح ۲۰۱۸يناير  ۱
 لتقارير المالية. وقد وضعلتفسيرات في إطار المعايير الدولية عدة معايير ومع حالًيا  تقاطعوالذي ييه الحالي لإليرادات ، التوج

على اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء.  والذي سيطبقمن خمس خطوات  يتكون نموذًجا جديًدا هذا المعيار
خدمات إلى بضائع أو  هامقابل تحويل الستحقاق منشأة ماتوقع الم مقابلالبمبلغ يعكس  اإليراداتيتم إثبات  ،هذا المعياربموجب 

 .ما عميلٍ 
 

القوائم المالية المرحلية الموجزة على  هذا المعيار ناتج عن تطبيق ۲۰۱۸يناير  ۱كما في  ك أي تأثير جوهريلليس هنا
 .ةللمجموعالموحدة 

 
 الماليةدوات األ )۹لتقارير المالية رقم (لالمعيار الدولي 

 
 قبيطلتبتاريخ ا ۲۰۱٤ وليوي في درلصاا لماليةااألدوات  –) ۹(رقم  لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا عةولمجما دتعتما
 الدولي يارالمع ا عنتغيًرا جوهريً ) ۹( رقم لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعيا. وتمثل متطلبات ا۲۰۱۸يناير  ۱ في ئيدلمبا
المالية  موجوداتلعن االمحاسبة  ينتج عن المعيار تغيرات علىوالقياس.  عترافالمالية: اال دوات) األ۳۹( رقم لتقارير الماليةل

)، فقد اختارت ۹( رقم لتقارير الماليةلالمالية. وفًقاً لما يسمح به المعيار الدولي  مطلوباتجوانب معينة من محاسبة الول
 ).۳۹( رقم محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي اتالمجموعة االستمرار في تطبيق متطلب

 
 لتقارير الماليةلالناتجة عن اعتماد المعيار الدولي والتغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة  فيما يلي ملخص عن

 .۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹( رقم
 

 :يتضمن لماليةا وداتجوللم ئيسيةر فتصني تفئا ثثال )۹(رقم  المالية لتقاريرل ليدولا رلمعياا نيتضم
 

 الُمطفأةاس بالتكلفة يقال •
  القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى •
  القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر •

 
التعاقدية  النقدية والتدفقات المالية الموجودات إدارة فيه يتم الذي العمل نموذج على عام بشكل هذه التصنيف فئات تستند

  .والمشتقات الملكية حقوق أدوات باستثناء
 

 الُمقتنى و قالستحقاا يخرتا حتی الُمقتنى) ۳۹(رقم معيار المحاسبة الدولي  تفئا) ۹( رقم لتقارير الماليةل ليدولا رلمعياا يلغي
)، فإن المشتقات المضمنة في العقود التي ۹( رقم لتقارير الماليةلبموجب المعيار الدولي  .للبيع حلمتاوا ألغراض المتاجرة

 في نطاق المعيار ال يتم تقسيمها أبداً. بدال من ذلك، يتم تقييم أداة هجينة بأكملها للتصنيف. لييكون فيها المضيف هو أصل ما
 

)، راجع ۹( رقم الماليةلتقارير لالمالية وفًقاً للمعيار الدولي  موجوداتلل المجموعةللحصول على توضيح حول كيفية تصنيف 
 .٥ إليضاحالمدرجة في او مهمةالصلة للسياسات المحاسبية ال األقسام ذات
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 الموحدة (غير مدققة) يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -السياسات المحاسبية بسبب اعتماد معايير جديدة  . أثر التغيرات في٤

 
 تباولطلما فلتصني) ۳۹( رقم ليدولا لمحاسبةا رمعيا في لحاليةا تلباطبالمت) ۹( رقم لتقارير الماليةل ليدولا رلمعياا ظيحتف

 تالمحددة تح للمطلوبات)، فإنه يتم عرض جميع التغيرات في القيمة العادلة ۳۹( رقم وفقاً لمعيار المحاسبة الدوليو ،لماليةا
يتم عرض ) ۹( رقم لتقارير الماليةلبموجب المعيار الدولي  بينما، ها في الربح أو الخسارةاتبثإتم التي خيار القيمة العادلة 

 :كما يليالتغيرات في القيمة العادلة 
 

الدخل  بنود تم عرضه ضمنمبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لاللتزام  •
  .ىخرالشامل األ

  الربح أو الخسارة. تم عرضه ضمنفي القيمة العادلة  المبلغ المتبقي من التغير •
 
، )۹( رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار بموجب المالية للمطلوبات المجموعة تصنيف كيفية حول توضيح على للحصولو

 .٥ إليضاحالمدرجة في او مهمةالصلة للسياسات المحاسبية ال راجع األقسام ذات
 

 وذجنم مع) ۳۹( رقم ليدولا لمحاسبةا رمعيا في دةلمتکبا رةلخساا وذجنم) ۹( رقم لتقارير الماليةل ليدولا رلمعياا دليستب
للخسائر  صمخص لبتسجي ومتقأن  عةولمجما نم) ۹( رقم المالية للتقارير ليدولا رلمعياا بلطيت. ونئتمالال قعةولمتالخسارة ا

 حبارألا لخال نم لةدلعاا لقيمةفي ا بها ظلمحتفا رغي رىألخا لماليةا دينلا موجوداتو روضلقا لجميعة لالئتمان عالمتوق
. يستند هذا المخصص على الخسائر المتوقعة لالئتمان لماليالضمان ا ودعقو روضلقا تمازالتا لیإ باإلضافة ر،لخسائوا

هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ  تكنالمرتبطة باحتمال التعثر عن السداد في األشهر االثني عشر القادمة ما لم 
ُيبنى على ن المخصص الذي تم شراؤه أو نشأ قيمته، فإ منخفض القيمة نشأتها. إذا استوفى األصل المالي تعريف اإلئتمان

 التغيير في الخسائر المتوقعة لالئتمان على مدى عمر األصل.
 

لمعيار ل ما تم إثباته سلًفا وفًقا )، يتم إثبات خسائر االئتمان في وقت سابق عن۹( رقم لتقارير الماليةلللمعيار الدولي  اوفقً 
لمتطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي  المجموعة). للحصول على شرح حول كيفية تطبيق ۳۹( رقم المحاسبي الدولي

 .٥ إليضاحالمدرجة في او المهمةراجع األقسام ذات الصلة للسياسات المحاسبية )، ۹( رقم لتقارير الماليةل
 

باستثناء  ،أثر رجعي) ب۹( رقم لتقارير الماليةل المعيار الدولي تطبيقرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تم تطبيق التغي
 ما هو موضح أدناه:

 
 تطبيقالمالية الناتجة عن  والمطلوبات لموجودات الماليةالفرق في القيمة الدفترية ل فترات المقارنة. يتم إثبات عدللم تُ  •

. وبناًء ۲۰۱۸يناير  ۱األخرى كما في واالحتياطيات  الُمبقاة ) في األرباح۹( رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي 
) وبالتالي ال ۹( رقم لتقارير الماليةلال تعكس متطلبات المعيار الدولي  ۲۰۱۷فإن المعلومات المقدمة لعام  عليه،

  ).۹( رقم لتقارير الماليةلبموجب المعيار الدولي  ۲۰۱۸بالمعلومات المقدمة لعام  ايمكن مقارنته
  .موجودة في تاريخ التطبيق األوليتم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت  •

 .تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ باألصل المالي )أ (
ات المالية المحددة سابقاً كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو لمطلوبوا الموجوداتتحديد وإلغاء  )ب (

 .الخسارة
                                                      القيمة العادلة من خالل بلمتاجرة ا الُمقتناة ألغراض مارات في أدوات حقوق الملكية غيرتحديد بعض االستث )ج (

 .ىخرلدخل الشامل األابنود 
المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن تحديد ما إذا كان سيتم  وبما يخص المطلوبات )د (

شأنه خلق أو تكبير  من ىخرلدخل الشامل األبنود اعرض تأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان المالي في 
 .ة في الربح أو الخسارةيمحاسبعدم مطابقة 

 
في تاريخ بشكل ملحوظ بالنسبة لسندات الدين التي تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة  زدأن مخاطر االئتمان لم تب تم االفتراض

 ).۹( رقم لتقارير الماليةل الدولي يارالتطبيق األولي للمع

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٢ 
 

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

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -. أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب اعتماد معايير جديدة ٤

 
وفئات القياس بموجب  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في  )۳۹( رقم لمعيار المحاسبة الدولي ايوضح الجدول التالي فئات القياس وفقً 

 .۲۰۱۸يناير  ۱ كما فيالمالية الخاصة بالمجموعة  المطلوباتو موجودات) لل۹( رقم لتقارير الماليةلالمعيار الدولي 
 

  
 معيار بموجب القياس فئة

  )۳۹( رقم الدولي المحاسبة
 المعيارفئة القياس بموجب 

  )۹(رقم  المالية لتقاريرل الدولي

 بموجب القيمة الدفترية
 الدولي المحاسبة معيار

  )۳۹( رقم

بموجب  القيمة الدفترية
 لتقاريرل الدولي المعيار
 )۹رقم ( المالية

 واألخرى المالية الموجودات
 

    

 ٥٫۲٦۳٫٤۳۸  ٥٫۲٦۳٫٤۳۸  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 ۳٫٤۹۹٫٥۰۹  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 استثمارات، صافي
 

  للبيع متاح

القيمة العادلة من خالل األرباح 
القيمة العادلة من خالل /والخسائر

 بنود الدخل الشامل األخرى
 

۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦ 

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
القيمة العادلة من خالل األرباح  

  والخسائر
خالل األرباح القيمة العادلة من 

 والخسائر
 

٦٦۹٫۱۷۰  ٦٦۹٫۱۷۰ 

 ٥۸٫۹٤٤٫۹۸۳  ٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب  قروض وسلف
 ۳۰٦٫٤۰٦  ۳۰٦٫٦۸۳  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب  موجودات أخرى

 ۹۰٫۳۹۷٫٤۸۲  ۹۱٫۰٥٤٫٦۲٤      اإلجمالي

 
       واألخرى المالية المطلوبات

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 

 ۷٫٦۰۹٫٦۸٦  ۷٫٦۰۹٫٦۸٦  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب
 ٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  ٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب  ودائع العمالء

  القيمة العادلة السالبة للمشتقات
القيمة العادلة من خالل األرباح 

  والخسائر
العادلة من خالل األرباح  القيمة

 والخسائر
 

۱۱٦٫٦٥٥  ۱۱٦٫٦٥٥ 

 ۲٫۰۱٤٫۸۲۳  ۲٫۰۱٤٫۸۲۳  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب   ألجل قروض

 ۲٫۰۰۳٫۰٦۸  ۲٫۰۰۳٫۰٦۸  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب  سندات دين ثانوية
 ۹٦۹٫۰۹٤  ۸۳۰٫۳۰۰  أةطفالمُ  التكلفةب  أةطفالمُ  التكلفةب  أخرى مطلوبات
 ۷۹٫٦٥٥٫۹٤٦  ۷۹٫٥۱۷٫۱٥۲      اإلجمالي

 
واالستثمارات في  واألخرى والمطلوبات المالية المالية واألخرى للموجودات القيم الدفترية تسوية يوضح الجدول التالي

رقم لتقارير المالية لبموجب المعيار الدولي الُمعدلة  ) مع القيم الدفترية۳۹(رقم بموجب معيار المحاسبة الدولي  شركات زميلة
 بسبب إعادة القياس. ۲۰۱۸يناير  ۱) في ۹( رقم لتقارير الماليةل) بشأن االنتقال إلى المعيار الدولي ۹(
 

  

القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة 
 ديسمبر ۳۱ كما في) ۳۹الدولي رقم (

۲۰۱۷  
بموجب المعيار  إعادة القياس

  )۹لتقارير المالية رقم (لالدولي 

القيمة الدفترية بموجب المعيار الدولي 
 يناير ۱ كما في) ۹لتقارير المالية رقم (ل

۲۰۱۸ 

      واألخرى الموجودات المالية

 ۳٫٤۹۹٫٥۰۹  )۱۳٫٥٦٤(  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  -  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  استثمارات

 ٥۸٫۹٤٤٫۹۸۳  )٦٤۳٫۳۰۱(  ٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  قروض وسلف
 ۹۹۳٫۳٤۰  )۲٦٫٦۲۱(  ۱٫۰۱۹٫۹٦۱  استثمارات في شركات زميلة

 ۳۰٦٫٤۰٦  )۲۷٦(  ۳۰٦٫٦۸۳  موجودات أخرى

 ۸٥٫٤٥۸٫۲۱٤  )٦۸۳٫۷٦۲(  ۸٦٫۱٤۱٫۹۷۷  إجمالي الموجودات المالية واألخرى
 
 

      واألخرى المالية المطلوبات

 ۹٦۹٫۰۹٤  ۱۳۸٫۷۹٤  ۸۳۰٫۳۰۰  أخرى مطلوبات

 ۹٦۹٫۰۹٤  ۱۳۸٫۷۹٤  ۸۳۰٫۳۰۰  إجمالي المطلوبات المالية واألخرى



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٣ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -السياسات المحاسبية بسبب اعتماد معايير جديدة . أثر التغيرات في ٤

 
 رقم بموجب معيار المحاسبة الدولي خسائر االئتمانمخصصات لالستثمارات قبل  القيم الدفترية يوضح الجدول التالي تسوية

 لتقارير الماليةلالمعيار الدولي بموجب  لالستثمارات قبل خسائر االئتمان مع القيم الدفترية ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في ) ۳۹(
 ات:بسبب إعادة التصنيف ۲۰۱۸يناير  ۱) في ۹( رقم لتقارير الماليةل) بشأن االنتقال إلى المعيار الدولي ۹( رقم

 

  
استثمارات متاحة 

  للبيع

القيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى
 لألسهم

القيمة العادلة من  
خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى
 لسندات الدين

القيمة العادلة من  
خالل األرباح 

للسندات  والخسائر
  األخرى

إجمالي 
 االستثمارات

بموجب معيار المحاسبة  القيم الدفترية
ديسمبر  ۳۱كما في  )۳۹الدولي رقم (

۲۰۱۷  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  -  -  -  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦ 
 -  ۲٥۸٫۸۲۱  ۲۰٫۹۹۲٫۷۳۳  ٤٦۲٫٤۲۲  )۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦(  إعادة التصنيف

القيم الدفترية بموجب بموجب المعيار 
كما في  )۹لتقارير المالية رقم (لالدولي 

 ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  ۲٥۸٫۸۲۱  ۲۰٫۹۹۲٫۷۳۳  ٤٦۲٫٤۲۲  -  ۲۰۱۸يناير  ۱
 
 
 

) في ۹( رقم الماليةلتقارير لالمعيار الدولي  تطبيقواالحتياطيات األخرى من  الُمبقاةعلى األرباح  األثر الجدول أدناه،يلخص 
 :۲۰۱۸يناير  ۱

 
 

 األخرىاالحتياطيات   ُمبقاةالاألرباح  
 )۳۹بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( رصدةاأل
 ۲۰٤٫٤۷۸  ۱٫۲۸٤٫۸٥۸ ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في    

 )۱۰٫۳۷٤(  ۱۰٫۳۷٤ القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرإلى  المتاحة للبيعلالستثمارات  التصنيف إعادة

    :الخسائر االئتمانية المتوقعةإثبات 
 -  )۱۳٫٥٦٤( أرصدة لدى البنوك    

 ٦۰٫۹۷۷  )٦۰٫۹۷۷( استثمارات    
 -  )٦٤۳٫۳۰۱( قروض وسلف    
 -  )۲۷٦( موجودات أخرى    
 -  )۱۳۸٫۷۹٤( التزامات القروض وعقود الضمان المالي    

 ٦۰٫۹۷۷  )۸٥٦٫۹۱۲( المتوقعةإثبات الخسائر االئتمانية إجمالي 
 -  )۲٦٫٦۲۱( ) على الشركات الزميلة۹رقم ( المعيار الدولي للتقارير المالية أثرإثبات 

 )۹لتقارير المالية رقم (لبموجب المعيار الدولي  بعد التعديل رصدةاأل
 ۲٥٥٫۰۸۱  ٤۱۱٫٦۹۹ ۲۰۱۸يناير  ۱كما في    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٤ 
 

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

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -. أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب اعتماد معايير جديدة ٤

 
وعقود الضمانات  واألخرى المالية لموجوداتل االئتمانخسائر  اتمخصصرصيد اإلقفال لبين  التسويةيوضح الجدول التالي 

 :۲۰۱۸يناير  ۱في  كما خسائر االئتمانلمخصصات رصيد االفتتاح ، و۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ كما فيالمالية 
 

  

أرصدة لدى البنوك 
والمؤسسات المالية 

 استثمارات  األخرى

 

 قروض وسلف

 

 موجودات أخرى

 

 اإلجمالي  عقود الضمانات المالية

 ۱٫۰۷٤٫۷۸۱  ٤٫۰۰۰  -  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في  رصدةاأل
 

-  -  ۱٫۰۷۸٫۷۸۱ 

 ٦٤۳٫۳۰۱  ٦۰٫۹۷۷  ۱۳٫٥٦٤  إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

۲۷٦  ۱۳۸٫۷۹٤  ۸٥٦٫۹۱۲ 

يناير  ۱كما في بعد التعديل  رصدةاأل
۲۰۱۸  ۱۳٦٤٫  ٫٥٦٤۹۷۷  ۱٫۷۱۸٫۰۸۲ 

 

۲۷٦  ۱۳۸٫۷۹٤  ۱٫۹۳٥٫٦۹۳ 

 
 

قائمة المركز في  بتبويب القياس واألخرى المالية والمطلوبات واألخرى المالية لموجوداتدول التالي القيم الدفترية ليلخص الج
 :۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ كما في الموجزة الموحدة المالي

 
    

  بالتكلفة الُمطفأة  

 القيمةبإلزامي 
خالل  من العادلة

  األرباح والخسائر

 من العادلة القيمة
خالل بنود الدخل 

 - الشامل األخرى
  األسهم سندات

 من العادلة القيمةب
خالل بنود الدخل 

- الشامل األخرى
  سندات الدين

القيمة العادلة من ب
خالل األرباح 

  - والخسائر
 إجمالي القيمة الدفترية  سندات أخرى

             واألخرى المالية الموجودات
النقد نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

 ٥٫۱٤۹٫۹۱۹  -  -  -  -  ٥٫۱٤۹٫۹۱۹  العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 ۱٫۸۳۲٫۹۱٤  -  -  -  -  ۱٫۸۳۲٫۹۱٤  المالية األخرى
 ۲٤٫٦۹٤٫۰٤۲  ۱۸۳٫٥۳٥  ۲٤٫۳۸۱٫٦۷۲  ۱۲۸٫۸۳٥  -  -  ، صافياستثمارات

 ۱٫۲۳۳٫٤۱٤  -  -  -  ۱٫۲۳۳٫٤۱٤  -  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 ٥۹٫٥٤۰٫٦٦۱  -  -  -  -  ٥۹٫٥٤۰٫٦٦۱  ، صافيقروض وسلف

 ۲۳۳٫۹۱۲  -  -  -  -  ۲۳۳٫۹۱۲  موجودات أخرى
 ۹۲٫٦۸٤٫۸٦۲  ۱۸۳٫٥۳٥  ۲٤٫۳۸۱٫٦۷۲  ۱۲۸٫۸۳٥  ۱٫۲۳۳٫٤۱٤  ٦٦٫۷٥۷٫٤۰٦  إجمالي الموجودات المالية واألخرى

 
 

             واألخرى المطلوبات المالية
للبنوك والمؤسسات المالية أرصدة 
 ۱۱٫۷۹۸٫۳٥۲  -  -  -  -  ۱۱٫۷۹۸٫۳٥۲  األخرى

 ٦٤٫۰۱۸٫٥۰٦  -  -  -  -  ٦٤٫۰۱۸٫٥۰٦  ودائع العمالء

 ٤٤۰٫۲۱٥  -  -  -  ٤٤۰٫۲۱٥  -  القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 ۲٫۰۱۱٫۳٦۹  -  -  -  -  ۲٫۰۱۱٫۳٦۹  قروض ألجل

 ۲٫۰۲٥٫۳۸۸  -  -  -  -  ۲٫۰۲٥٫۳۸۸  سندات دين ثانوية

 ۸۷۰٫٤۱۳  -  -  -  -  ۸۷۰٫٤۱۳  مطلوبات أخرى

 ۸۱٫۱٦٤٫۲٤۳  -  -  -  ٤٤۰٫۲۱٥  ۸۰٫۷۲٤٫۰۲۸  واألخرى المالية المطلوباتإجمالي 

 

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٥ 
 

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

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰المنتهيتين في  لفترتي التسعة أشهر 
 المهمةالسياسات المحاسبية . ملخص ٥

 
 مع الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم هذه إعداد في المستخدمة واالفتراضات والتقديرات المحاسبية السياسات تتوافق

 الموضحة السياسات عدا فيما ۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱ في المنتهية للسنة الموحدة السنوية المالية القوائم إعداد في المستخدمة تلك
اير ين ۱طبق السياسات المحاسبية التالية اعتباًرا من تُ ، ٤ اإليضاح في الموضحة الجديدة المعايير اعتماد إلى ااستنادً . أدناه

 ۳۱ كما في الموحدة المالية القوائمإلى السياسات المحاسبية المقابلة المنصوص عليها في  ضافلتحل محل / تعدل أو تُ  ۲۰۱۸
 .۲۰۱۷ديسمبر 

 
 تصنيف الموجودات المالية .أ 

 
خالل بنود الدخل  من العادلة بالقيمة أو الُمطفأة بالتكلفة االعتماد المبدئي إما عند وقياسها المالية الموجودات تصنيف يتم

 . خالل األرباح والخسائر من العادلة أو بالقيمة الشامل األخرى
 

 موجودات مالية بالتكلفة الُمطفأة )۱
 

خالل  من العادلة بالقيمة تحديدهما يتم ولم التاليين الشرطين استوفى إذاالُمطفأة  بالتكلفة المالي األصل قياس يتم
  :األرباح والخسائر

  و ،التعاقدية النقدية التدفقات لجمع بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف عمل نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم •
 وفائدة أصل مدفوعات مجرد تكون التي النقدية للتدفقات محددة تواريخ في المالي لألصل التعاقدية الشروط تنتج •

  .القائم األصل مبلغ على
 

 خالل بنود الدخل الشامل األخرى من العادلة الموجودات المالية بالقيمة )۲
 

 يتم ولم التاليين الشرطين استوفى إذا إال الشامل األخرىخالل بنود الدخل  من العادلة بالقيمة أداة دين قياس يتم ال
 :خالل األرباح والخسائر من العادلة بالقيمة تحديدهما

 
 وبيع التعاقدية النقدية التدفقات من جمع كلٍ  خالل من هدفه تحقيق يتم عمل نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم •

 ، والمالية الموجودات
 وفائدة أصل مدفوعات مجرد تكون التي النقدية للتدفقات محددة تواريخ في المالي لألصل التعاقدية الشروط تنتج •

  .القائم األصل مبلغ على
 

من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة مع المكاسب  العادلة بالقيمة أدوات الدين قياس ذلك بعد يتم
 الفوائد إيرادات إثبات ويتم. ىخراأل الشامل الدخل بنود في المعرفة العادلة القيمة في التغيرات عن الناتجةوالخسائر 
  .الخسارة أو الربح في األجنبية العمالت صرف وخسائر ومكاسب

 
من خالل بنود الدخل الشامل  العادلة القيمة في الحقة تغييرات تقديم لإللغاء قابل غير بشكل المجموعة ختارت قد

 هذا االختيار إجراء ويتم. عند االعتماد المبدئيالُمقتناة ألغراض المتاجرة  غير األسهم في وذلك لالستثماراألخرى 
  .تلو اآلخر استثمار أساس على

 
 والخسائر األرباح خالل من العادلة الموجودات المالية بالقيمة )۳

 
 نيمک .رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة سهاقياا تم کم رىألخا لماليةا الموجودات جميع فتصني ميت

 قياسها بيج لتيا تلباطبالمت تفي مالية موجودات لإللغاء لقاب رغي لبشک تحدد أن يةئدلمبا المعرفة دعن للمجموعة
 لخال نم لةدلعاا بالقيمة للحاا هو کمامن خالل بنود الدخل الشامل األخرى  العادلة بالقيمة أو الُمطفأة بالتکلفة

 فخال ينشأ دق ذيلا لمحاسبيا قابطلتا دمع جوهري لبشک أو يخفض فسيلغي كلذب ملقياا دعن رلخسائا أو حبارألا
 ك. لذ
 
من عماله أ وذجلنم كلبنا رتغيي تلي لتيا رةلفتا ءباستثنا ية،ئدلمبا المعرفة دبع لماليةا الموجودات فتصني دةعاإ ميت ال

 .لماليةا الموجودات أجل إدارة

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٦ 
 

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

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - المهمةالسياسات المحاسبية . ملخص ٥

 
 تقييم نموذج العمل )٤

 
 هذا نأل ةظلمحفا وىمست علی فيه ُمقتنىل ألصيكون اقد  ذيلا لألعماا وذجنم نم دفلها مبتقيي عةولمجما ومتق

 :تشمل التالي مراعاتها يتم التي المعلومات. دارةإلا لیإ تماولمعلا ميدتقو لألعماا دارةإل يقةطر لفضأ سيعک
 

 على تركز اإلدارة إستراتيجية كانت إذا ما السياسات، باألخص تلك وممارسة للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات •
 مع المالية الموجودات مدة ومطابقة الفائدة، بسعر خاصة صورة على والمحافظة التعاقدية، العموالت إيرادات كسب

 ،الموجودات بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات مدة
 ،دارةاإل إلى وتقديمها المحفظة أداء تقييم يتم كيف •
 هذه إدارة وكيفية) العمل هذا نموذج في الموجودة المالية والموجودات( األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر •

 المخاطر،
 التي تم إدارتها للموجودات العادلة القيمة إلى مستنًدا التعويض كان إذا مامتضمًنا  الشركة مديري تعويض يتم كيف •

 التي تم جمعها، و التعاقدية النقدية التدفقات أو
. المستقبل في المبيعات نشاط بشأن وتوقعاتها المبيعات هذه وأسباب سابقة، فترات في المبيعات وتوقيت وحجم وتيرة •

 تحقيق لكيفية شامل تقييم من كجزء بل منفصل، بشكل المبيعات بنشاط المتعلقة المعلومات في النظر يتم ال لكن
  .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات إلدارة للبنك المعلن الهدف

 
 حالة أو األسوأ الحالة سيناريوهات أخذ دون معقول بشكل متوقعة سيناريوهات على العمل نموذج تقييم يعتمد

 األصلية التوقعات عن تختلف بطريقة المبدئي التحقق بعد النقدية التدفقات تحقيق تم إذا. االعتبار بعين الضغط
 ولكنه هذا، العمل نموذج في بها المحتفظ المتبقية المالية الموجودات بتغيير تصنيف المجموعة قومت فال ،للمجموعة

 .حديًثاً التي تحرز تقدماً  المشتراة أو اإلنشاء حديثة المالية الموجودات تقييم عند المعلومات هذه يقوم بتضمين
 
 لخال نم لةدلعاا لقيمةا سساأ علی أدائها متقيي ميت لتيوا رةلمتاجالُمقتناة ألغراض ا لماليةا الموجودات سقيا ميت
 يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا للتحصي ُمقتناةوليست  يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا لجمع ُمقتناة رغي ألنها رلخسائاو حبارألا

 .لماليةا الموجودات وال لبيع
 

 رأس المال وفوائده مدفوعات مجرد التعاقدية النقدية كانت التدفقات إذا التقييمات )٥
 

 ةعارام يه العمولةمالي عند االعتماد المبدئي، أما هو القيمة العادلة لألصل ال األصلألغراض هذا التقييم ، فإن 
 لخال ملقائا األصل بمبلغ ةطتبرلما رىألخا ألساسيةا راضإلقا طرمخاو الئتمانيةا طرلمخاوا د،للنق منيةزلا لقيمةا

 شامه لی) باإلضافة إيةدارإلا فلتکاليوا لةولسيا طرمخا لمثرى (ألخا ألساسيةا راضإلقا فتکاليو معينة رةفت
 . بحرلا
 
في الشروط التعاقدية للسند عند التقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات  المجموعة نظرت

 مبلغيشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو  وفوائده. األصل
 ما يلي في االعتبار عند إجراء التقييم: المجموعةأخذ تقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. التدفقات النقدية التعا

 
 النقدية.  التدفقات وتوقيت مقدار تغيير شأنها من ُمحتملة أحداث •
 مزايا الرفع.  •
 والتمديد.  السداد المبكر شروط •
 ترتيبات المثال، سبيل على( المحددة الموجودات من النقدية بالتدفقات المجموعة مطالبة من تحد التي الشروط •

 . )دون حق الرجوع الموجودات
 .الفائدة ألسعار الدوري التعيين إعادة مثل للنقد، الزمنية القيمة في النظر تعدل التي الميزات •

 
 
 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٧ 
 

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

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - المهمةالسياسات المحاسبية . ملخص ٥

 
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة التصنيف )٦

 
. الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات بعض االعتماد المبدئي بتصنيف عندالمجموعة قد  تقوم 

 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات بعض بتعيين اأيضً  ت المجموعةقام ، ۲۰۱۸ يناير ۱ قبل
 .العادلة القيمة أساس على داخلًيا عنها واإلفصاح تقييمهاإدارتها و أن هذه الموجودات تمت الخسارة بسبب

 
 

 المالية المطلوباتتصنيف  .ب 
 
 كما يلي. ۲۰۱۸يناير  ۱المالية المطبقة قبل المطلوبات انت السياسة المحاسبية للمجموعة المتعلقة بتصنيف ك
 
 كانت إذا العادلة بالقيمة تسجيلها ويتم منفصلة كمشتقات أخرى مالية أدوات في المدمجة المشتقات مع التعامل تم  •

 المضيف العقد يكن ولم المضيف، بالعقد الخاصة بتلك وثيقاً  ارتباًطاً  مرتبطة غير االقتصادية ومخاطرها خصائصها
 المدمجة المشتقات إدراج تم. الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفه تم أو للمتاجرة به محتفظ نفسه

 الدخل قائمة في العادلة القيمة في التغيرات تسجيل مع التداول محفظة في العادلة بالقيمة المضيفة عن المنفصلة
  .ةالموحد

 والديون ألجل والقروض العمالء وودائع لبنوك والمؤسسات المالية األخرىلأرصدة بخصوص  االعتماد المبدئي تم  •
  .كافة العملية تكاليف ناقًصا العادلة األخرى بالقيمة الدين وضمانات الثانوية

 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها مطلوًبا كان إذا إال ،الُمطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات قياس تم ذلك، بعد  •
  .الخسارة

 (إن العادلة القيمة خيار باستخدام أو الخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية اتللمطلوب بالنسبة  •
 مخاطر في بالتغيرات المتعلقة العادلة القيمة في التغيرات عرض المطلوبات هذه لمثل االعتماد المبدئي بعد تم وجدت)،
 .الدخل قائمة في العادلة القيمة في األخرى التغيرات عرض اآلخر وتم الشامل الدخل في منفصل بشكل االئتمان

  .المبالغ وتحققت االلتزام استبعاد تم عندما حتى الدخل قائمة في ىخراأل الشامل الدخلبنود مبالغ  تدوير إعادة يتم لم  •
 المجموعة قد تختار التي المالية الضماناتلقروض والتزامات قائمة الدخل ل في العادلة القيمة تحركات جميع إدراجتم   •

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها
 

 :يلي كما هي ۲۰۱۸ يناير ۱ في المطبقة المالية المطلوبات بتصنيف الخاصة للمجموعة المحاسبية السياسة
 
 بالتکلفة قياسها مت کما روضلقا تمازالتوا لماليةا تلضماناا فبخال ،لماليةا التزاماتها فبتصني عةولمجما ومتق

 والتكاليف الديون الُمصدرة على عالوة أو خصم أي االعتبار في األخذ خالل من الُمطفأة التكلفة احتساب ويتم. الُمطفأة
  .الفعلي الفائدة معدل من يتجزأ ال جزءً  تشكل التي

 
 
 المشتقات المدمجة .ج 

 
 منفصلة ورةبص دمجةم تمشتقا ببحسا عةولمجما ومتقو). مضيف عقد( آخر تعاقدي ترتيب في المشتقات دمج يمكن

 لةدلعاا لقيمةا في راتلتغيا کافة إدراك مع ،لةدلعاا بالقيمة نفصلةلما مجةدلما تلمشتقاا سقيا ميت مادعن فلمضيا دلعقا نع
 عرض ويتم. رالستثماا تحوط عالقة صافي أو ؤهللما ديلنقا قفدلتا نم زءً ج لتشک مل ما رةلخساا أو بحرلا في

  .المضيف العقد مع الموحدة المرحلية المالي قائمة المركز في المنفصلة المدمجة المشتقات
 
 
 
 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٨ 
 

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

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - المهمةالسياسات المحاسبية . ملخص ٥
 

 إلغاء االعتراف .د 
 

 تقوم أو المالي، األصل من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق تنتهي عندما المالي األصلبإلغاء االعتراف ب المجموعة تقوم
 المالي األصل ملكية ومزايا مخاطر جميع فيها نقل يتم معاملة في التعاقدية النقدية التدفقات لتحصل على الحقوق بنقل

 تحتفظ ال كما أساسي، بشكلالملكية  ومزايا مخاطر بجميع االحتفاظ أو بنقل فيها المجموعة قومت ال أو التي أساسي، بشكل
  .المالي األصل على السيطرةب
 

 للجزء المخصصة الدفترية القيمة أو( لألصل الدفترية القيمة بين الفرق اعتماد يتم ،ما ماليٍ إلغاء االعتراف بأصل  عند
 تم جديد أصل أي ذلك في بما( المستلم المقابل) ۱( الخسارة ومجموع أو الربح في) الُملغى االعتراف به األصل من

 الدخلبنود  في يتم االعتراف بها تراكمية خسارة أو ربح أي) ۲( و) مفترض جديد التزام أي ناقصاً  عليه الحصول
  .ىخراأل الشامل

  
بسندات األسهم في  يتعلق فيماى خراأل الشامل الدخلبنود  في االعتراف بها تم متراكمة خسائر/أرباح أي تسجيل يتم ال

 الضمانات هذه استبعاد عند الخسارة أو الربح في ىخراأل الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة حقوق الملكية
 في فائدة أيب االعتراف يتم .األخرى من االحتياطيات االستثمارات يتم تحويلها لألرباح الُمبقاةمكاسب وخسائر  .المالية

 أو كأصل المجموعة قبل من بها االحتفاظ أو إنشاؤها يتم والتي إللغاء االعتراف المؤهلة المحولة المالية الموجودات
  .منفصل التزام

 
 احتساب يتم المحولة، الموجودات على العائد لمبادلة متزامن إجمالي بمعّدل ثالث طرف إلى الموجودات بيع يتم عندما

 هذه ملكية المخاطر بجميع المجموعة حتفظت حيث الشراء وإعادة البيع لعمليات مشابهة مضمونة تمويل كعملية العملية
  .أساسي بشكل الموجودات

 
 أساسي بشكل المالية الموجودات أحد ملكيةوعوائد  مخاطر جميع تحول أو المجموعة فيها تحتفظ ال التي العمليات في

 الذي المدى ويحددها مشاركتها استمرار حد إلى األصلاالعتراف ب في المجموعة تستمر األصل، على بالسيطرة وتحتفظ
  .المحولة الموجودات قيمة في للتغيرات لها تتعرض

 
 إلغاء االعتراف ويتم. رسوم مقابل المحولة المالية الموجودات بخدمة بااللتزام معينة عمليات في المجموعة تحتفظقد 

 كانت إذا الخدمة لعقد بالنسبة االلتزام أو األصلاالعتراف ب ويتم. إلغاء االعتراف معايير يستوفي كان إذا المحول األصلب
  .الخدمة إلجراء) التزام ( كافية من أقل كانت أو) أصل( كافية من أكثر الخدمة رسوم

 
 المالية والمطلوباتالمالية  الموجوداتعلى تعديالت  .ه 

 
. أساسي بشكل مختلفة المعدل لألصل النقدية التدفقات كانت إذا ما بتقييم المجموعة تقوم مالي، أصل شروط تعديل تم إذا
 تعتبر األصلي المالي األصل من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق فإن كبير، حد إلى مختلفة النقدية التدفقات كانت إذا

 إلغاء خسائر أو كأرباح المعتمد الفرق مع األصلي المالي إلغاء االعتراف باألصل يتم الحالة، هذه في. الصالحية منتهية
  .العادلة بالقيمة جديد مالي أصل اعتماد ويتم االعتماد

 
إلغاء  إلى التعديل يؤدي فلن أساسي، بشكل مختلفة الُمطفأة بالتكلفة المحملة المعدلة للموجودات النقدية التدفقات تكن لم إذا

 ويقدر المالي لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة احتساب المجموعة عيدت الحالة، هذه في. المالية بالموجودات االعتراف
 بسبب التعديل هذا مثل تنفيذ تم إذا. الدخل في للتعديل خسارة أو كمكسب الدفترية القيمة إجمالي تعديل عن الناتج المبلغ

 في عمولة كدخل تقديمه ويتم. القيمة انخفاض خسائر مع الخسارة أو المكسب عرض فسيتم للمقترض، المالية الصعوبات
  .أخرى حاالت

 
 المالية المطلوباتب االعترافإلغاء  .و 

 
 بشكل المعدل لاللتزام النقدية التدفقات وتختلف شروطه تعديل يتم عندما المالي االلتزاماالعتراف ب بإلغاء المجموعة تقوم

 بين الفرق إدراج ويتم. العادلة بالقيمة المعدلة الشروط على بناءً  جديد مالي التزام اعتماد يتم الحالة، هذه في. أساسي
 .الدخل في المعدلة الشروط مع الجديد المالي وااللتزام المطفأ المالي لاللتزام الدفترية القيمة
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 خسائر االئتمان المتوقعة .ز 

 
 العادلة بالقيمة قياسها يتم لم التي التالية المالية األدوات على لخسائر االئتمان المتوقعة مخصصاتبال المجموعة تعترف

 :الخسارة أو الربح خالل من
 

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى •
 سندات الدين، •
 قروض وسلف، •
 و الموجودات المالية األخرى، •
 وعقود الضمان المالي. االلتزامات •

 
  .األسهم استثمارات في االعتراف بخسائر انخفاض القيمة يتم ال

 
 ،يلي ما ءباستثنا مدى الحياة، خسائر االئتمان المتوقعةل يةومسا بقيمة االئتمان خسائر تمخصصا سبقيا لمجموعةا متقو
 :اشهرً ۱۲ سساأ على خسائر االئتمان المتوقعة سقيا يتم لتيوا

 
 ، والتقرير تاريخ في منخفضة ائتمانية مخاطر ذات أنها على تحديدها يتم التي في سندات الدين استثمار •
  .المبدئي االعتماد منذ يرجوه بشكل االئتمان مخاطر فيها تزداد لم التي األخرى المالية األدوات •
 

 .الحياة مدى خسائر االئتمان المتوقعة يساوي بمبلغ دائًماالمدينة  اإليجار مستحقات خسائر مخصصات قياس يتم
 

 نالئتماا طرمخا فتصني ونيک مادعن منخفضة نالئتماا طرمخا ونتک ثبحي ون بعين االعتباريدلا نضما عةولمجما تأخذ
 اجزءً  لخسائر االئتمان المتوقعة شهراً  ۱۲مدة  وتعتبر رية.الستثماا درجةلاب عالميًا وملمفها فيرللتع مکافئًا بها صلخاا

  .التقرير تاريخ بعد اشهرً  ۱۲ خاللة مالي أداة على محتملة تعثر حاالت عن نتجت يالت خسائر االئتمان المتوقعة من
 

  :التالي النحو على خسائر االئتمان المتوقعة قياس يتم. االئتمان لخسائر مرجح تقدير هو خسائر االئتمان المتوقعة
 
 القيمةب تم قياس خسائر االئتمان المتوقعةي: التقرير تاريخ في االئتمان قيمة فيها تنخفض ال التي المالية الموجودات •

 توقعت التي النقدية والتدفقات للعقد وفقاً  للجهة المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق( النقدي النقص حاالت لجميع الحالية
 . )تلقيها المجموعة

 بين لفرقبا تم قياس خسائر االئتمان المتوقعةي: التقرير تاريخ في االئتمان قيمة فيها انخفضت التي المالية الموجودات •
 المقدرة.  المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة الدفترية القيمة إجمالي

 النقدية التدفقات بين للفرق الحالية القيمةب تم قياس خسائر االئتمان المتوقعةي: المكشوفة غير القروض التزامات •
 الحصول عليها.  المجموعة توقعت التي النقدية والتدفقات االلتزام سحب حالة في للمجموعة المستحقة التعاقدية

 توقعت مبالغ أي ناقًصا حاملها لتسديد المتوقعة المدفوعاتب تم قياس خسائر االئتمان المتوقعةي: المالي الضمان عقود •
 .استردادها المجموعة

 
 بسبب جديد بأصل الحالية المالية الموجودات أحد استبدال أو تعديلها أو المالي األصل شروط على التفاوض إعادة تم إذا

خسائر االئتمان  وقياس المالي األصلب إلغاء االعتراف يجب كان إذا ما تقييم يتم عندها للمقترض، المالية الصعوبات
  :التالي النحو على المتوقعة

 
 لناشئةا لمتوقعةا لنقديةا تلتدفقاا إدراج فيتم د،لموجوا األصلب إلغاء االعتراف لىإ لمتوقعةا لهيكلةا دةعاإ ديتؤ لم إذا •

 .دلموجوا األصل من يلنقدا لعجزا بحسا في للمعدا لماليا ألصلا عن
 لألصل المتوقعة العادلة القيمة معاملة فيتم الموجود، األصلب إلغاء االعتراف إلى المتوقعة الهيكلة إعادة أدت إذا •

 حساب في المبلغ هذا إدراج يتم. إلغاء االعتراف وقت في الموجود المالي األصل من النهائي النقدي كالتدفق الجديد
 التقرير تاريخ إلى إللغاء االعتراف المتوقع التاريخ من خصمه تم الذي الموجود المالي األصل من. النقدي العجز

  .الحالي المالي لألصل األصلي الفعلي العمولة معدل باستخدام
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ُيعد . تقرير كل تاريخ في االئتمان الُمطفأة منخفضة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات كانت إذا ما بتقييم المجموعة تقوم

 لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على ضار تأثير له أكثر أو حدث وقوع عند االئتمان ضمنخف المالي األصل
  :مالحظتها يمكن التي التالية البيانات منخفضة ئتمانيةا قيمة ذو المالي األصل أن على األدلة تتضمن .المالي

 
 ،جهة اإلصدار أو للمقترض كبيرة مالية صعوبة •
 ،التأخر أو حالة التعثر مثل لشروط العقد خرق •
 البنك بعين االعتبار، وإال، يأخذها ال بشروط البنك من سلفة أو قرض جدولة إعادة •
 أو آخر، مالي تنظيم إعادة أي أو اإلفالس في سيدخل المقترض أن المحتمل من يصبح •
 .المالية الصعوبات بسبب للضمانات نشط سوق اختفاء •

 
 دليل هناك يكن لم ما االئتمان منخفض المقترض حالة تدهور بسبب عليه التفاوض إعادة تم الذي القرض يعتبر ما عادة      

 ويعتبر. للتدهور أخرى مؤشرات هناك وليس كبير بشكل انخفضت قد التعاقدية النقدية التدفقات تلقي عدم مخاطر أن على
  .منخفض القيمة أكثر أو يوًما ۹۰ لمدة المتأخر األفراد قرض

 
 .التالية العوامل االعتبار بعين يأخذ البنك فإن ،منخفض االئتمان دين سيادي في االستثمار كان إذا فيما تقييمٍ  إجراء عند      

 
 ،السندات عوائد منعكس على هو كما االئتمانية للجدارة السوق تقييم •
 ،االئتمانية للجدارة التصنيف وكاالت تقييم •
 ،جديدة قروض إلصدار المال رأس أسواق إلى الوصول على الدولة قدرة •
 اإللزامي أو الطوعي اإلعفاء طريق عن الخسائر أصحاب معاناة إلى يؤدي مما الديون، هيكلة إعادة احتمال •

 ، وللمديونية
 من  العامة البيانات تعكسها التي النية وكذلك لهذه الدولة أخير كمقرض الالزم الدعم لتوفير القائمة الدولية الدعم آليات •

 على القدرة هناك كانت إذا اآلليات عما تلك لعمق تقييما ذلك ويشمل. اآلليات هذه الستخدام والوكاالت الحكومات
 .السياسية النية عن النظر بغض المطلوبة استيفاء المعايير

 
 :يلي كما الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي للخسائر االئتمانية في مخصصاتال عرض يتم
 
 .للموجودات اإلجمالية الدفترية القيمة من كاستقطاع: ةالُمطفأ بالتكلفة المقاسة المالية لموجوداتل •
 المطلوبات األخرى.مشمولة في : المالي الضمان وعقود القروض لتزاماتال •
 خسائر االئتمان المتوقعة تحديد للمجموعة يمكن وال مكشوف، وغير جزء مكشوف على المالي السند يشتمل عندما •

 خسارة مخصص المجموعة قدمت ،المكشوف بالجزء الخاص المكون عن منفصل بشكل بالقرض االلتزام عنصر في
 فائض أي. المكشوف للجزء اإلجمالية الدفترية القيمة من كخصم المجمع المبلغ عرض يتم. الجزئين من لكل تجميعي

 .في المطلوبات األخرى مشمول للجزء المكشوف اإلجمالي المبلغ على الخسارة مخصص من
 رةخسا مخصص اعتماد يتم ال: ىخراأل الشامل الدخلبنود  لخال من لةدلعاا بالقيمة يتم قياسها التي قروضالسندات ل •

 اإلفصاح يتم ولكن. لةدلعاا قيمتها هي الموجودات لهذه لدفتريةا لقيمةا نأل المالي الموجزة الموحدةقائمة المركز  في
 األرباح في القيمة انخفاض خسائر اعتماد ويتم ات األخرى.حتياطياال في واالعتراف به الخسارة مخصص عن

 .ىخراأل الشامل الدخل بنود في العادلة ويتم اعتماد قيمتها للموجودات الُمطفأة التكلفة بين والتغيرات والخسائر
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 شطب الديون .ح 

 
 ذلك، ومع. لالسترداد واقعي احتمال هناك يكون ال عندما) كلًيا أو جزئًيا إما( وسندات الدين القروض شطب يتم

 المبالغ السترداد المجموعة إلجراءات االمتثال أجل من اإلنفاذ ألنشطة المشطوبة المالية الموجودات تخضع أن يمكن
 أوالً  الفارق يتم التعامل مع المتراكم، االئتمان خسارة مخصص من أكبر شطبه المطلوب المبلغ كان إذا. المستحقة
 مستردة مبالغ أية إرجاع ويتم. الدفترية القيمة إجمالي مقابل ذلك بعدو تطبيقها يتم التي المخصصات إلى كإضافة

  .االئتمان خسارة تكلفة إلى الحقة
 

 تقييم الضمانات .ط 
 

 وتأتي. المالية الموجودات على االئتمان مخاطر من ذلك للتخفيف إن أمكن الضمانات استخدام إلى مجموعةال سعىت
 والذمم المدينة والعقارات الضمان/االعتماد وخطابات المالية والسندات النقد مثل مختلفة، بأشكال الضمانات
  .المقاصة اتفاقيات مثل االئتمانية والتحسينات المالية األخرى غير والموجودات والمخزون

 
 الدولي المعيار بموجب اإلقراض ترتيبات خالل من إليها المسندة للضمانات للمجموعة المحاسبية تعتبر السياسة

 يتم لم ما الضمانات تسجيل يتم وال. )۳۹(رقم  الدولي المحاسبي المعيار في كما نفسها هي )۹(رقم  المالية لتقاريرل
 حساب على للضمانات العادلة القيمة تؤثر لكن. للمجموعة المرحلية الموحدة المالي المركز قائمة في استردادها

. دوري أساس على التقييم وإعادة االعتراف األولي عند أدنى كحد عام بشكل تقييمها ويتم خسائر االئتمان المتوقعة
  .يومًيا الربح هامش بمتطلبات المتعلقة المالية السندات أو النقد الضمانات مثل بعض تقييم يتم ذلك، ومع

 
 متقيي ميتو. كضمانات المحفوظة المالية الموجودات لتقييم اإلمكان قدر النشطة السوق بيانات المجموعة ستخدمت

 الضمانات تقييم ويتم النماذج. دامباستخ لةوبسه ادهيدتح نيمک قيةوس مقي يهادل سلي لتيا رىألخا لماليةا الموجودات
  .السوق أسعار حسب مؤشرات أو ثالثة، أطراف من المقدمة البيانات حسب كالعقارات المالية غير

 
 الضمانات الُمستردة .ي 

 
 المعيار إطار في هي كما )۹(رقم  المالية لتقاريرل الدولي المعيار بموجب للمجموعة المحاسبية السياسة تزال ال           

 في المسترد األصل استخدام األفضل من كان إذا ما تحديد في المجموعة سياسة وتتمثل. )۳۹(رقم  الدولي المحاسبي
 ذات ولألصا فئة لیإ خليةدالا تللعمليا دةمفي ونتک أن ررلمقا الموجودات ليوتح ميت. ينبغي بيعه أو الداخلية عملياته

 يتحدد التي الموجودات تحويل يتم. ألصليا ونلمضما للألص يةرفتدلا لقيمةا أو لمستحقةا قيمتها نم لقأ بقيمة لصلةا
 العادلة والقيمة) المالية الموجودات حالة في( العادلة بقيمتها للبيع محفوظة أصول إلى أفضل خياًرا لتكون بيعها

 . المجموعة سياسة مع بالتوافق االستحقاق تاريخ في المالية غير للموجودات البيع تكلفة منها مطروًحا
 

 قومت اولكنه به الخاصة األفراد محفظة في أخرى أصول أو ممتلكات االعتيادية اأعماله سياق في مجموعةال متلكت ال           
  .الديون لتسوية عام بشكل المزاد في األموال السترداد خارجيين وكالء بتوظيف

 
 لماليةالضمانات االتعهدات وعقود  .ك 

 
 هي المالية الضمانات . أماالتزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير االئتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبًقا

 المحدد المدين فشل بسبب يتكبدها التي الخسارة عن حامله لتعويض محددة مدفوعات تسديد البنك من تتطلب عقود
  .الدين أداة لشروط وفقاً  استحقاقه عند السداد في
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٢٢ 
 

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

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰المنتهيتين في لفترتي التسعة أشهر  
 (تتمة) - المهمةالسياسات المحاسبية . ملخص ٥

 
 ويتم العادلة بالقيمة مبدئًيا السوق من أقل فائدة بسعر قرض بتقديم االلتزامات أو الصادرة المالية الضمانات قياس يتم

 النحو على قياسها يتم ، ۲۰۱۸يناير  ۱الحًقا من . االلتزام أو الضمان فترة مدى على األولية العادلة القيمة إطفاء
 :التالي

  
 االئتمان، و خسارة مخصص ومبلغ الُمطفأ المبلغأيهما أعلى من  •
 الدفع يصبح عندما االلتزامات لتسوية متوقعة مدفوعات ألي الحالية والقيمة الُمطفأ المبلغ من علىيهما أأ •

  .محتمًال  العقد بموجب
 
بالنسبة أما . لخسائرا أو حبارألا لخال من لةدلعاا بالقيمة قياسها يتم وضقر تماالتزا أي مجموعةلا تصدر لم

 :األخرى القروض اللتزامات
 
 .مرهقاً  يعتبر العقد كان إذا )۳۷( الدولي المحاسبي للمعيار وفقاً  بمخصص البنك يعترف: ۲۰۱۸ يناير ۱ قبل •
 .االئتمان لخسائر مخصصب المجموعة تعترف: ۲۰۱۸ يناير ۱ من •

 
 العمالت األجنبية .ل 

 
. للمجموعة الوظيفية العملة أيًضا يعتبر والذي السعودي باللایرالقوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة  عرض يتم

 تلك باستخدام منشأة لكل المالية القوائم في المدرجة البنود قياس ويتم بها الخاصة الوظيفية العملة جهة كل وتحدد
  .الوظيفية العملة

 
 ليوتح ميتو. المعامالت تواريخ في السائدة الصرف اللایر السعودي بأسعار إلى أجنبية بعمالت المعامالت تحويل يتم

 في رالستثماا صافي نم زًءاج لتشک لتيا يةدلنقا ودلبنا بخالف( لسنةا نهاية في يةدلنقا والمطلوبات الموجودات
قائمة المركز المالي  يخرتا في دلسائا رفلصا اللایر السعودي بسعرلی إ جنبيةأ تبعمال مةولمقا) جنبيةأ عملية

  .المرحلية الموحدة
 

 السنة بداية في الوظيفية العملة الُمطفأة في التكلفة بين الفرق هو النقدية البنود على األجنبية بالعملة الخسارة أو الربح
 بسعر تحويلها يتم التي األجنبية الُمطفأة بالعملة والتكلفة السنة خالل والمدفوعات الفعلي الربح لمعدل المعدلة

 .السنة نهاية في الصرف
 

المرحلية  قائمة الدخل الشامل على تحميلها أو تحويل العمالت من المحققة وغير المحققة الخسائر أو األرباح قيد يتم
   :يلي كما الموجزة الموحدة

 
 ، واآلخر الشامل الدخل في التالية البنود تحويل من الناتجة األجنبية العمالت فروقات تدرج •
 لعرض هااختيار تم التي األسهم في االستثمارات أو) ۲۰۱۸ يناير ۱ قبل( للبيع المتاحة الملكية حقوق سندات •

  ).۲۰۱۸ يناير ۱ من( ىخراأل الشامل الدخلبنود  في العادلة القيمة في الالحقة التغيرات
 

 تواريخ في كما الصرف أسعار باستخدام أجنبية بعملة التاريخية بالتكلفة قياسها يتم التي النقدية غير البنود تحويل يتم
 في الصرف أسعار باستخدام أجنبية بعملة العادلة بالقيمة المقاسة النقدية غير البنود تحويل يتم. المبدئية العمليات
  .العادلة القيمة تحديد فيه يتم الذي التاريخ

 
 المصروفاتوتحقق اإليرادات  .م 
 

. الفعلي معدل العائد طريقة باستخدام الخسارة أو الربح في الخاصة العموالت ومصروفات إيرادات اعتماد يتم
 من المقدرة المستقبلية النقدية المستحقات أو المدفوعات من بالخصم يقوم الذي المعدل هو الفعلي العائد ويعتبر معدل

  .المالية لألداةالُمطفأة  التكلفة أو المالية لألداة المتوقع العمر خالل
 

 احتساب عند ةالمالي لألدوات التعاقدية الشروط جميع مراعاة مع المستقبلية النقدية التدفقات بتقدير المجموعة قومت
. المتوقعة االئتمان خسائر ليس ولكن االئتمان الموجودات منخفضة بخالف المالية لألدوات الفعلي العائد معدل

 باستخدام االئتمان بواسطة المعدل الفعلي العائد معدل احتساب يتم ،اائتمانيً  المنخفضة المالية للموجودات بالنسبة
 .المتوقعة االئتمان خسائر ذلك في بما المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٣ 
 

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

   ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - المهمةالسياسات المحاسبية . ملخص ٥

 
 سعر من اجزءً  تكون والتي المستلمة أو المدفوعة والنقاط والرسوم العملية تكاليف الفعلي العائد سعر حساب يشمل
 أو المالية الموجودات إصدار أو باكتساب مباشرة المرتبطة اإلضافية التكاليف العمليات تكاليف وتشمل. الفعلي العائد

 .المالية المطلوبات
 

 العموالت الخاصة دخلالتكلفة الُمطفأة وقياس  .ن 
 

 المالي االلتزام أو المالي األصل قياس عنده يتم الذي المبلغ هي المالي االلتزام أو المالي لألصل المطفأة التكلفة إن
معدل  طريقة باستخدام التراكمي مبلغ اإلطفاء ناقص أو زائد الرئيسية، التسديد مبالغ ناقًصا المبدئي االعتماد عند

 ألي فتكون معدلة المالية، للموجودات بالنسبة االستحقاق، ومبلغ األولي المبلغ هذا بين فرق ألي الفعلي العائد
 .متوقعة ائتمان خسائر مخصص

 
 ائتمان خسارة مخصص أي تعديل قبل المالي الُمطفأة لألصل التكلفة هي المالي لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة إن

 .متوقعة
 

 عندما( لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة على العموالت ومصروفات دخل احتساب عند الفعلي العائد معدل تطبيق يتم
 أصبحت التي المالية للموجودات بالنسبة .الُمطفأة لاللتزام التكلفة على أو) ًياائتمانمنخفٍض  غير األصل يكون

 على الفعلي العائد معدل تطبيق خالل من دخل العموالت احتساب يتم، المبدئي لالعتراف الحًقا االئتمان منخفضة
 سألساا لیإ العموالت احتساب دخل جعري، االئتمان منخفض لألصا ديع مل إذا. المالي الُمطفأة لألصل التكلفة

  .إلجماليا
 

 مندخل العموالت  احتساب يتم المبدئي، االعتراف عند االئتمان منخفضة كانت التي المالية للموجودات بالنسبة
 إلى العموالت دخل حساب يعود وال. الُمطفأة لألصل التكلفة على باالئتمان المعّدل الفعلي العائد معدل تطبيق خالل
 .لألصل االئتمان مخاطر تحسنت لو حتى إجمالي أساس

 
 مهمةرات واالفتراضات المحاسبية الوالتقدياألحكام  .س 

 
 لهامةا لمحاسبيةا مألحکاا ضبع دامستخا لماليةاللتقارير  ليةدولار للمعايي قاً فو دةحولما لماليةا القوائم دادعإ بلطيت
 اإلدارة من يتطلب كما. المالية المطلوباتو الموجودات في جةدرلما لمبالغا علی رثؤت لتيا تضاراالفتوا راتيدلتقوا

 بشكل واالفتراضات والتقديرات األحكام هذه تقييم ويتم. للبنك المحاسبية السياسات تطبيق عملية في حكمها ممارسة
 وتوقعات المهنية النصائح على الحصول األخرى باإلضافة إلى والعوامل التاريخية الخبرة إلى وتستند مستمر

 الفترة في المحاسبية التقديرات مراجعات اعتماد يتم. الظروف هذه ظل في معقولة أنها يعتقد التي المستقبلية األحداث
 الفترات وفي المراجعة فترة في أو الفترة تلك على فقط تؤثر المراجعة كانت التقدير إذا مراجعة فيها يتم التي

 .والمستقبلية الحالية الفترات على تؤثر المراجعة كانت أي إذا المستقبلية
 

 التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات ، واالفتراضات ، واألحكام المتبعة: المهمةفيما يلي المجاالت 
 
 

 ،المطلوباتو الموجوداتتصنيف  •
 تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة وانخفاض القيمة، •
 قياس القيمة العادلة، •
 و ،مخصصات المطلوبات والمصاريف المتعلقة بها •
 خطط منافع الموظفين، •
 ،استهالك وإطفاء •
 تحديد السيطرة على المستثمرين. •
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٢٤ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 مخاطر الماليةإدارة ال . ٦
 

 االئتمانمخاطر 

يتولى مجلس إدارة البنك (مجلس اإلدارة) مسؤولية النهج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات ومبادئ إدارة 
 لشاملةا ط���رلمخاا تعمليا قبةرام ليةؤومسللمخ���اطر  دارةإلا سمجل لجنة لخال نم دارةإلا سمجل ليتحممخ���اطر البن���ك. و

 تلسياساوإط���ارات العم���ل وا دئلمباا ذتنفيو ط���رلمخاا تتيجياراستا ادومراجع���ة واعتم��� ريط���وت لتشم لتيوا ك،لبنا نضم
 . دودلحوا

 
يق��وم البن��ك ب��إدارة التع��رض لمخ��اطر االئتم��ان، وه��و م��ا ق��د ي��ؤدي إل��ى فش��ل أح��د أط��راف األداة المالي��ة ف��ي الوف��اء بالتزام��ه 

االئتم�ان بش�كل رئيس�ي ف�ي أنش�طة اإلق�راض الت�ي ت�ؤدي إل�ى ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. وينشأ تع�ّرض 
 .لماليا نلضماا ودعقو روضلقا تمازابالت ةطتبرم نئتماا طرمخا يضاًأ كناالقروض والتمويل واألنشطة االستثمارية. وه

 
البن�ك أيض�اً وك�االت  يقوم البنك بتقييم احتمال تعثر األطراف المقابلة باس�تخدام أدوات التص�نيف االئتم�اني الداخلي�ة. يس�تخدم

 .التصنيف االئتماني الدولية المعترف بها حيثما أمكن ذلك
 

 مقابلةأط��راف  مع تلمعامالا نم دلحوا الئتمانيةا تضارلتعا قبةرام لخال نم نالئتماا ط��رمخا الس��يطرة عل��ى كلبنا وليحا
إدارة المخ��اطر بالبن���ك لتحدي��د ومراقب���ة . ت���م تص��ميم سياس���ات لمقابلةا ط��رافلأل الئتمانيةا دارةللج رلمستما ملتقييوا ،معينة

مقاب�ل  التعرض�ات الفعلي�ة للخط�روااللتزام بالح�دود. ي�تم مراقب�ة  اطرالمخاطر، ووضع حدود مخاطر مناسبة، ومراقبة المخ
 نع يةرتجا ةطنشأ بأية لمتعلقةا الئتمانيةا تضارلتعا دارةبإ كلبنا وميقو ن،الئتماا دودح قبةرام لیإ باإلضافةلح��دود يومي��اً. ا

 دةم نم دلحوا لمناسبةا ظ���روفلا في لمقابلةا ط���رافألا مع اتناضم تتيبارتو ئيسيةر مقاص���ة تتفاقياا في ولخدلا قيط���ر
. قد يقوم البنك أيضاً في بعض الحاالت بإغالق العمليات أو التنازل عنها إلى أطراف أخ�رى للتخفي�ف م�ن مخ�اطر رضلتعا

 االئتمان. 
 

المخاطر االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالمشتقات المالي�ة التكلف�ة المحتمل�ة الس�تبدال عق�ود المش�تقات إذا أخفق�ت األط�راف  تمثل
 دامباستخ لمقابلةا ط��رافألا مبتقيي كلبنا وميقالمقابل��ة ف��ي الوف��اء بالتزاماته��ا وال��تحكم ف��ي مس��توى مخ��اطر االئتم��ان المتخ��ذ. 

 . به لخاصةا راضقإلا ةطنشأ في کما مماثلة تتقنيا
 

مخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثل�ة، أو أنش�طة ف�ي نف�س المنطق�ة تركز  نشأي
الجغرافي��ة، أو تك��ون له��ا س��مات اقتص��ادية مش��ابهة ق��د تتس��بب ف��ي ت��أثر ق��درتها عل��ى الوف��اء بالتزاماته��ا التعاقدي��ة ب��التغيرات 

ز مخ��اطر االئتم��ان إل��ى الحساس��ية النس��بية ألداء البن��ك تج��اه ش��ير ترك��يالسياس��ية أو غيره��ا م��ن الظ��روف. و االقتص��ادية أو
 التطورات التي تؤثر على صناعة أو موقع جغرافي معين.

 
يسعى البنك إلى إدارة تعرضه للمخاطر االئتمانية من خالل تنوي�ع أنش�طة اإلق�راض واالس�تثمار لض�مان ع�دم وج�ود تركي�ز 

عن�د الحاج�ة.  الض�مانروري للمخاطر مع األفراد أو مجموعات العمالء ف�ي مواق�ع أو أعم�ال مح�ددة، كم�ا يس�تخدم غير ض
ويس��عى البن��ك أيض��اً للحص��ول عل��ى ض��مانات إض��افية م��ن األط��راف المقابل��ة بمج��رد مالحظ��ة مؤش��رات انخف��اض القيم��ة 

 للقروض والسلف الفردية ذات الصلة. 
 

القيم�ة الس�وقية للض�مانات، وتطل�ب ض�مانات إض�افية وفًق�ا لالتفاقي�ات األساس�ية، وتراق�ب القيم�ة  تقوم اإلدارة أيًضا بمراقب�ة
 السوقية للضمانات التي يتم الحصول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االئتمان.

 
نتج��ات األس��واق وأفض��ل يق��وم البن��ك بانتظ��ام بمراجع��ة سياس��ات ونظ��م إدارة المخ��اطر الخاص��ة ب��ه ل��يعكس التغي��رات ف��ي م

  الممارسات الناشئة.
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٢٥ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - مخاطر الماليةإدارة ال . ٦

 
 ئرالخساو رباحها بالقيمة العادلة من خالل األالمحتفظ بالتحليل االئتماني لالستثمارات 

س�ندات ومن اس�تثمارات ص�ناديق االس�تثمار  خالل األرباح والخسائرتتكون استثمارات البنك المحتفظ بها بالقيمة العادلة من 
 .تقييمهاإدراجها ووالتي لم يتم  أخرى

 
 درجات مخاطر االئتمان

االئتمانية استناداً إلى مجموعة متنوعة من البيانات التي يتم تحديدها للتنبؤ بمخ�اطر يقوم البنك بتخصيص التعرض للمخاطر 
التعثر في السداد وتطبيق حكم ائتماني مجّرب. ويتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تدل عل�ى 

 .مقترضمل حسب طبيعة القرض ونوع المخاطر التعثر في السداد. تختلف هذه العوا
 

يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بزيادة مخاطر التعثر في السداد بش�كل كبي�ر م�ع ت�دهور مخ�اطر االئتم�ان، عل�ى 
أص�غر م�ن الف�رق ب�ين درجت�ي  ۲و  ۱سبيل المثال، يكون الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخ�اطر االئتم�ان 

 .۳و  ۲مخاطر االئتمان 
 
ع���ن  لمتاحةا تماولمعلا علی ءبنا ئ���يدلمبا االعت���راف دعن نالئتماا ط���رمخا جةدرلالعم���الء  رلغي رضتع لک صتخصي ميت
إلى درج�ة مخ�اطر ائتم�ان  التعرض للخطرللمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي إلى نقل  التعرضات للخطر. وتخضع رضلمقتا

 .مختلفة. ويشمل رصد القرض استخدام البيانات التالية
 
 التعرض للخطرمستويات جميع  الشخصية التعرض للخطر للقروض شخصيةغير اللقروض ل للخطرتعرض ال
المعلومات التي يتم الحصول عليها  •

أثناء المراجعة الدورية لملفات العمالء 
التي البيانات المالية  المثال،سبيل  على-

وحسابات اإلدارة  تم مراجعتها
. ومن األمثلة والتوقعاتوالميزانيات 

على مجاالت التركيز بوجه خاص: 
ونسب الرفع  اإلجمالي،هوامش الربح 

 وااللتزام الديون،وتغطية خدمة  المالي،
وتغييرات  الجودة،وإدارة  بالعهود،

  اإلدارة العليا.
بيانات من وكاالت االئتمان والمقاالت  •

الصحفية والتغييرات في التصنيفات 
 .االئتمانية الخارجية

ار مقايضة السندات واالئتمان أسع •
 .للمقترض حيثما توفرت المسجلة

الفعلية والمتوقعة في  المهمةالتغييرات  •
ية قنالبيئة السياسية والتنظيمية والت

 . للمقترض أو في أنشطته التجارية

داخلًيا  المحصول عليهاالبيانات  •
على سبيل المثال،  -وسلوك العميل 

بطاقة  تسهيالتاالستفادة من 
 . االئتمان

البيانات الخارجية من الوكاالت  •
االئتمانية بما في ذلك درجات 

 لمجال معين.االئتمان 

 

يشمل الحالة المتأخرة باإلضافة  -سجل الدفع  •
 . سب الدفعإلى مجموعة من المتغيرات حول نِ 

 استخدام الحد االئتماني الممنوح. •
 مهلة.طلبات ومنح  •
والمتوقعة في ظروف التغييرات الحالية  •

 .األعمال المالية واالقتصادية
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٢٦ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - مخاطر الماليةإدارة ال . ٦
 

 هيكل احتمال التعثرمصطلح إنشاء 

 درج��ات المخ��اطر االئتماني��ة ه��ي م��دخالت أولي��ة ف��ي تحدي��د مص��طلح هيك��ل احتم��ال التعث��ر للتع��رض. ويق��وم البن��ك بجم��ع
معلومات األداء والتعثر عن تعرضه لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها حسب نوع المنتج والمقترض باإلض�افة إل�ى تص�نيف 

 المحافظ، ويتم أيًضا استخدام المعلومات المأخوذة من وكاالت مرجع االئتمان الخارجية. مخاطر االئتمان. بالنسبة لبعض 
 

يوظف البنك نماذج لتحليل البيانات التي يتم جمعها ويستخرج تقديرات عن الفترة المتبقية من فترة التعث�ر المحتم�ل للتع�رض 
 وكيفية توقع تغيرها كنتيجة لمرور الوقت. 

 
حديد ومعايرة العالقات بين التغي�رات ف�ي مع�دالت التعث�ر والعوام�ل االقتص�ادية الكلي�ة. بالنس�بة لمعظ�م يتضمن هذا التحليل ت

 القروض، تشمل مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية نمو إجمالي الناتج المحلي وأسعار النفط. 
 

ي�ة، يق�وم البن�ك بص�ياغة نظ�رة أساس�ية بناًء على األخذ باالعتبار مجموعة متنوعة م�ن المعلوم�ات الفعلي�ة والمتوقع�ة الخارج
لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة باإلضافة إلى نطاق تمثيلي من س�يناريوهات التوق�ع المحتمل�ة األخ�رى. 

 .تقديراته الخاصة بالتعثر المحتملثم يستخدم البنك هذه التوقعات لتعديل 
 

 زادت بشكل ملحوظما إذا كانت مخاطر االئتمان قد تحديد 

 كلبنا رىي ،ئ�����يدلمبا االعت����راف ذمن رکبي لبشکازدادت  دق ماليةأداة  علی دادلستعث����ر ا ط����رمخا ن����تکاإذا  ما ديدتح دعن
. ويشمل ذلك كل من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، دجهأو  تکلفةدون  رةفومتو صلةذات  مةوعدمو لةومعق تماومعل

 . بما في ذلك المعلومات التطلعية االئتمانية،استناداً إلى خبرة البنك السابقة وتقييماته 
 

تختلف معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير باختالف المحفظة وتشمل العوام�ل الكمي�ة والنوعي�ة، 
بما ف�ي ذل�ك ال�دعم حس�ب التعث�ر. أح�د المؤش�رات الكمي�ة الرئيس�ية المس�تخدمة م�ن قب�ل البن�ك ه�و خف�ض التص�نيف النس�بية 

 في التعثر المحتمل. للتصنيف الداخلي للمقترض وبالتالي التغيير 
 

باستخدام الحكم االئتماني والتجارب التاريخية ذات الصلة إن أمكن ذلك، قد يقرر البن�ك أن الق�رض خض�ع لزي�ادة كبي�رة ف�ي 
مخاطر االئتمان بناء على مؤشرات نوعية خاصة يعتبره�ا مؤش�را عل�ى ذل�ك، وق�د ال ي�نعكس ذل�ك بش�كل كام�ل ف�ي التحلي�ل 

 . وتتضمن المؤشرات النوعية تعثر السداد في المنشأة والتزامها. الكمي في الوقت المناسب
 

يأخذ البنك بعين االعتبار كمساند أن الزي�ادة الكبي�رة ف�ي مخ�اطر االئتم�ان الت�ي تظه�ر ف�ي موع�د ال يتج�اوز ت�اريخ اس�تحقاق 
ن�ذ أق�دم ت�اريخ مس�تحق ل�م ي�تم يوم. ويتم تحديد األيام ما بعد االستحقاق من خ�الل احتس�اب ع�دد األي�ام م ۳۰أصل ألكثر من 

 استالم سداد كامل له. ويتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.
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٢٧ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰المنتهيتين في لفترتي التسعة أشهر  
 (تتمة) - مخاطر الماليةإدارة ال . ٦
 

يقوم البنك بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحدي�د الزي�ادات الكبي�رة ف�ي مخ�اطر االئتم�ان م�ن خ�الل المراجع�ات الدوري�ة 
 للتأكد مما يلي:

 
 ،في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر الجوهريةأن تكون المعايير قادرة على تحديد الزيادات    •
 ، ويوًما ۳۰ متأخر السدادتتماشى المعايير مع النقطة الزمنية عندما يصبح األصل أال    •
شهراً  ۱۲يوجد تقلب غير مبرر في مخصص خسائر االئتمان الناتج عن التحول بين التعثر المحتمل لمدة ال    •

  ).۳أو  ۲(المراحل ) والتعثر المحتمل مدى الحياة ۱(المرحلة 
 

 المالية المعدلةالموجودات 

يجوز تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدة أسباب، بما في ذلك تغيير ظروف السوق، واالحتفاظ ب�العمالء، وعوام�ل أخ�رى 
الش�روط م�ن أجل�ه ال تتعلق بتدهور ائتماني حالي أو محتمل في ائتمان العميل. قد يتم استبعاد القرض الحالي الذي ت�م تع�ديل 

 . ويتم تسجيل القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفًقا لسياسات البنك
 

يجوز للبنك إعادة التفاوض على القروض للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية (يش�ار إليه�ا بإعط�اء مهل�ة) لزي�ادة ف�رص 
تم منح مهل�ة الق�رض عل�ى أس�اس انتق�ائي إذا ك�ان هن�اك خط�ر كبي�ر للتعث�ر ف�ي التحصيل وتقليل مخاطر التعثر في السداد. ي

السداد، فهناك دليل على أن الم�دين ب�ذل ك�ل الجه�ود المعقول�ة للس�داد بموج�ب الش�روط التعاقدي�ة األص�لية، وم�ن المتوق�ع أن 
فت�رة االس�تحقاق وتغيي�ر توقي�ت  يتمكن المدين م�ن الوف�اء بالش�روط المعدل�ة. يمك�ن أن تتض�من الش�روط المعدل�ة ع�ادة تمدي�د

الق�رض. تخض�ع ك�ل م�ن ق�روض األف�راد والش�ركات لسياس�ة  تعه�دات العمولة و / أو المدفوعات األساس�ية وتع�ديل ش�روط
 إعطاء المهلة. 

 
البن�ك  يعكس تقدير التعثر المحتمل بالنسبة للموجودات المالية المعدلة ما إذا كان التعديل قد أدى إلى تحسين أو اس�تعادة ق�درة

على تحصيل العمولة واإلدارة وخبرة البنك السابقة في إجراءات إعطاء المهلة المماثل�ة. يق�وم البن�ك كج�زء م�ن ه�ذه العملي�ة 
 بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وينظر في مختلف المؤشرات السلوكية. 

 
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. ويحتاج العميل إلثبات سلوك الس�داد الجي�د تعد المهلة بشكل عام مؤشراً نوعياً على حدوث 

باستمرار خالل فت�رة م�ن ال�زمن قب�ل أن يعتب�ر التعث�ر المحتم�ل ق�د تن�اقص بحي�ث يع�ود تع�ويض الخس�ارة لي�تم قياس�ه بمبل�غ 
 شهًرا. ۱۲يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 
 تعريف التعثر

  :المالي من قبل البنك عندما يتم اعتبار تعثر األصل
 
من غير المتوقع أن يسدد المقترض التزاماته االئتمانية إلى البنك بالكامل، دون الرجوع من قبل البنك إلى إجراءات مثل   •

 ، أو(إن وجدت) الضمانتحقيق 
 .للبنكيوًما على تاريخ االستحقاق ألي التزام ائتماني مادي  ۹۰أو أن يتجاوز المقترض أكثر من    •
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٢٨ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - مخاطر الماليةإدارة ال . ٦
 

ب على المكشوف مس�تحق الس�داد بمج�رد أن ينته�ك العمي�ل ح�ًدا مح�دًدا أو ت�م إخط�اره بح�دود أص�غر م�ن المبل�غ يعتبر السح
 .القائمالحالي 

 
 :يقوم البنك بدراسة المؤشرات التالية عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تعثر في السداد 
 
 ،، مثل انتهاكات االتفاقيةالنوعية  •
 ، وعن السدادحالة التأخر الكمية،   •
 .بناًء على البيانات الداخلية ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية  •

 
ق�د تتغي��ر الم�دخالت ف��ي تقي�يم م��ا إذا كان�ت أح��د األدوات المالي��ة ف�ي حال��ة تعث�ر بالس��داد وأهميته�ا م��ع م�رور الوق��ت ل��تعكس 

 .التغيرات في الظروف
 

 ةمعلومات تطلعيدمج 

وعة متنوعة م�ن المعلوم�ات الفعلي�ة والمتوقع�ة الخارجي�ة، يق�وم البن�ك بص�ياغة نظ�رة أساس�ية بناًء على األخذ باالعتبار مجم
لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة باإلضافة إلى نطاق تمثيلي من س�يناريوهات التوق�ع المحتمل�ة األخ�رى. 

كثر والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة. تتضمن وتنطوي هذه العملية على وضع سيناريوهين اقتصاديين إضافيين أو أ
المعلوم���ات الخارجي���ة البيان���ات االقتص���ادية والتوقع���ات الت���ي تنش���رها الهيئ���ات الحكومي���ة ومؤسس���ات النق���د ومتخصص���ون 

  .بالتوقعات مختارين من القطاع الخاص
 

 مثل ىخرأ اضألغر لبنكا قبل من لمستخدمةا تلمعلوماا مع فقاتتوو جحرألا على ةحدوا نتيجة ألساسيةا لحالةا تمثل
. تمثل السيناريوهات األخ�رى نت�ائج أكث�ر تف�اؤالً وأكث�ر تش�اؤماً. ويق�وم البن�ك بش�كل دوري انيةلميزوا تيجياالسترا لتخطيطا

 الكبرى لمعايرة تحديده لهذه السيناريوهات النموذجية األخرى.  دماتبإجراء اختبارات تحمل األزمات االقتصادية للص
 

البنك الدوافع الرئيس�ية لمخ�اطر االئتم�ان وخس�ائر االئتم�ان لك�ل محفظ�ة م�ن األدوات المالي�ة باس�تخدام تحلي�ل البيان�ات  يحدد
. األخ�رى التاريخية. وق�د ق�ام البن�ك بتق�دير العالق�ات ب�ين المتغي�رات االقتص�ادية الكلي�ة ومخ�اطر االئتم�ان وخس�ائر االئتم�ان

 نمو إجمالي الناتج المحلي وأسعار النفط.  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰في  مةالمستخد تضمنت السيناريوهات االقتصادية
 
تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت تعثر السداد والخسائر على محافظ مختلفة للموجودات المالية  تم

 .بناًء على تحليل البيانات التاريخية
 

 الضمان

اإلق�راض االعتيادي�ة بالض�مان ليض�من التخفي�ف م�ن مخ�اطر االئتم�ان لمحفظت�ه م�ن الق�روض يحتفظ البنك في سياق أنشطة 
والس��لَف. ويمك��ن أن يش��مل الض��مان الوق��ت، والطل��ب، والودائ��ع النقدي��ة األخ��رى، والض��مانات المالي��ة، واألس��هم المحلي��ة 

األول مقاب�ل ق�روض التجزئ�ة التجاري�ة والدولية، والعقارات، وغيره�ا م�ن الموج�ودات. وي�تم االحتف�اظ بالض�مان ف�ي المق�ام 
وغير االستهالكية ويتم إدارتها مقابل اجم�الي الق�روض المتعلق�ة بقيمه�ا الص�افية القابل�ة للتحق�ق. بالنس�بة للموج�ودات المالي�ة 
 التي تعرضت النخفاض في قيمتها خالل فترة التقرير، فإن المعلومات الكمية حول الضمانات المحتفظ به�ا كض�مان مطلوب�ة

  .إلى الحد الذي يخفف فيه هذا الضمان من مخاطر االئتمان
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٢٩ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - مخاطر الماليةإدارة ال . ٦
 

 االئتمان المتوقعةخسائر قياس 

 :المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة هي الهيكل الزمني للمتغيرات التالية
 

 احتمالية التعثر،  •
 ، والناجمة عن التعثرالخسارة   •
 .تعثرالتعرض للخطر في حالة ال  •
 

يتم تعديلها ل�تعكس معلوم�ات تطلعي�ة كم�ا ه�و ووالمعايير الخارجية.  اموًما من النماذج المعّدة داخليً ستخرج هذه العوامل عوتُ 
 .موضح أعاله

 
تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في ت�اريخ مع�ين، والت�ي ي�تم حس�ابها عل�ى أس�اس نم�اذج التقي�يم الداخلي�ة، وي�تم تقييمه�ا 

. وتعتم��د ه��ذه النم��اذج عل��ى التعرض��ات للخط��راألط��راف المقابل��ة و باس��تخدام أدوات تص��نيف مص��ممة وفق��اً لمختل��ف فئ��ات
بالتنقل بين فئات  التعرض للخطرالبيانات المجمعة داخلياً والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية. إذا قام الطرف المقابل أو 

ت التعث��ر وي��تم تق�دير تك��اليف احتمالي�ا ات احتمالي�ة التعث��ر المرتبط�ة ب�هالتس�عير، ف�يمكن أن ي��ؤدي ذل�ك إل��ى تغيي�ر ف�ي تق��دير
 . وعموالت السداد المحتملة بالنظر في االستحقاقات التعاقدية للتمويل

 
عوامل الخسائر الناجمة ع�ن  ريدبتق كلبنا وميقالخسائر الناجمة عن التعثر هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هنالك تعثر. و

. تق��وم نم��اذج خارجي��ةمع��ايير المتعث��رين باإلض��افة إل��ى  ط��رافألا دض تالباطللم ردادالستا تالدمع يخرتا علی ءً بناالتعث��ر 
الخسائر الناجمة عن التعثر باعتبار الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة وأعمال الطرف المقابل والمبلغ الصافي الس�ترداد أي 

 ضمانات التي تعتبر جزًء من األصل المالي.
 

 التعرض للخطر في حال�ة التعث�رويستخرج البنك  ر عدم السداد.التعرض المتوقع لخطالتعرض للخطر في حالة التعثر يمثل 
للط�رف المقاب�ل والتغيي�رات المحتمل�ة للمبل�غ الح�الي المس�موح به�ا بموج�ب العق�د بم�ا ف�ي ذل�ك  للخط�ر الح�اليالتع�رض من 

. إن اجمالي التمويل للمتعثرين لألصل المالي ه�و إجم�الي قيمت�ه الدفتري�ة. بالنس�بة اللتزام�ات اإلق�راض والض�مانات اإلطفاء
المالية، يشتمل اجمالي التمويل للمتعثرين على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ المستقبلية المحتملة التي يمك�ن س�حبها 

 ًء على المالحظات التاريخية والتوقعات المستقبلية. بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بنا
 

شهر للموجودات المالية الت�ي ل�م ترتف�ع  ۱۲وفًقا لما تم وصفه أعاله والتعرض الستخدام الحد األقصى الحتمالية التعثر بمدة 
سداد خالل فترة التعاقد فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير، يقيس البنك خسائر االئتمان المتوقعة في ضوء مخاطر التعثر في ال

القصوى (بما في ذلك أي خي�ارات تمدي�د للمقت�رض) الت�ي يتع�رض فيه�ا البن�ك لمخ�اطر االئتم�ان، حت�ى ل�و ك�ان البن�ك يأخ�ذ 
باالعتبار مدة أطول ألغراض إدارة المخاطر. تمتد المدة التعاقدية القصوى إلى التاريخ الذي يحق للبن�ك في�ه المطالب�ة بس�داد 

 اء التزام أو ضمان قرض.السلَف أو إنه
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٠ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - مخاطر الماليةإدارة ال . ٦
 

بالنس��بة لعملي��ات الس��حب عل��ى المكش��وف وتس��هيالت بطاق��ات االئتم��ان الت��ي تش��مل ك��ل م��ن الق��رض وعنص��ر االلت��زام غي��ر 
المسحوب، يقيس البنك خسائر االئتمان المتوقعة على فترة قد تكون أطول من الحد األقصى للفترة التعاقدية إذا ل�م تح�د ق�درة 

تزام غير المس�حوب. تع�رض البن�ك لخس�ائر ائتماني�ة لفت�رة اإلش�عار التعاق�دي. ال البنك التعاقدية على طلب السداد وإلغاء االل
يوجد لدى هذه التسهيالت مدة ثابتة أو هيكل سداد ويتم إدارتها على أساس تحصيلي. ويمك�ن للبن�ك إلغاؤه�ا ب�أثر ف�وري. وال 

يصبح البنك على عل�م بوج�ود زي�ادة ف�ي مخ�اطر يتم تطبيق هذا الحق التعاقدي في اإلدارة اليومية العادية، بل يتم فقط عندما 
االئتمان على مستوى التسهيل المالي. يتم تقدير ه�ذه الفت�رة األط�ول باألخ�ذ بع�ين االعتب�ار إج�راءات إدارة مخ�اطر االئتم�ان 
الت��ي يتوق��ع البن��ك اتخاذه��ا والت��ي تعم��ل عل��ى التخفي��ف م��ن خس��ائر االئتم��ان المتوقع��ة. ويمك��ن أن تش��مل تخف��يض الح��دود 

 االئتمانية، أو إلغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد المستحق إلى قرض بمدد سداد ثابتة. 
 

، يتم تجميع األدوات المالية بناًء على خصائص المخاطر المش�تركة جماعيعندما يتم تنفيذ وضع نماذج للعوامل على أساس 
والموقع الجغرافي  القطاع الصناعيونوع الضمانات و ،صنيف مخاطر االئتمان، واألجل المستحق، وتالتي تشمل نوع األداة

 للمقترض. كما يتم إجراء مراجعات منتظمة للتأكد من أن اجمالي القروض داخل محفظة معينة يظل متجانس بشكل مناسب.  
 

 لمتاحةا تلبياناا للتکملها  دودةمح يخيةرتا تبيانا كللبن ونيکالتي  ظللمحاف بالنسبة جيةرلخاا رلمعاييا تماومعل دامستخا ميت
 :. وتتمثل المحافظ التي تمثل معلومات المعايير خارجية كمدخل هام في قياس خسائر االئتمان المتوقعة فيما يليخلياًدا

 
 الخسارة الناجمة عن التعثر  احتمالية التعثر   

السعودي تقديرات مؤسسة النقد العربي   دراسة وكالة موديز للتعثر    أرصدة لدى البنوك
 للخسارة الناجمة عن التعثر

تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي   دراسة وكالة موديز للتعثر    االستثمارات 
 للخسارة الناجمة عن التعثر

 
 

يعتبر الهدف من التقييم هو لتحديد ما إذا كانت الزيادة الكبيرة ف�ي مخ�اطر االئتم�ان ق�د ح�دثت إلجم�الي الق�روض م�ن خ�الل 
مقارنة مدى احتمالية التعثر عل�ى م�دى الحي�اة بت�اريخ اإلب�الغ به�ا م�ع احتمالي�ة التعث�ر المتبقي�ة له�ذه النقط�ة الزمني�ة الت�ي ت�م 

 .إلجمالي القروض، (يتم تعديله عند التغيير في حالة توقعات السداد المبكر) دئيالمب االعترافتقديرها عند وقت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣١ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 مافي حكمهاالنقدية وو مؤسسة النقد العربي السعودينقدية وأرصدة لدى . ۷
 

 من اآلتي: نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي التتكون 
 

 
 

  ۳۰فـي كما 
 

  ۳۱فـي كما 
 

 ۳۰فـي كما 
 ۲۰۱۷سبتمبر  ۲۰۱۷ديسمبر  ۲۰۱۸سبتمبر 

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
 ۸۰٥٫۹۰٥  ۷۲٥٫۹۷۲  ٦٦٥٫۰٤۷ نقد في الصندوق

 ۳٫٦۰٥٫۰۰۰  ۱٫۲۸۲٫۰۰۰  ۱٫۳۰۳٫٤٦٤ اتفاقيات إعادة الشراء العكسية مع المؤسسة 
 )۱٦۱٫۱۸۳(  )۷٦٫۷۳۹(  )۲۲۸٫٦۸۰( أرصدة أخرى لدى المؤسسة، صافي

 ٤٫۲٤۹٫۷۲۲  ۱٫۹۳۱٫۲۳۳  ۱٫۷۳۹٫۸۳۱ قبل الوديعة النظامية مؤسسةالنقدية وأرصدة لدى 
 ۳٫۳٤۰٫۸۱٥  ۳٫۳۳۲٫۲۰٥  ۳٫٤۱۰٫۰۸۸ مؤسسةالوديعة نظامية لدى 

 ۷٫٥۹۰٫٥۳۷  ٥٫۲٦۳٫٤۳۸  ٥٫۱٤۹٫۹۱۹ نقدية وأرصدة لدى المؤسسة
 
 

 حتف�اظالا(المؤسس�ة) يتع�ين عل�ى البن�ك  لنظام مراقبة البنوك والتعليم�ات الص�ادرة ع�ن مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي اطبقً 
، وألج�ل، والودائ�ع دخارواال بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة مئوية محددة من الودائع تحت الطلب،

م�ن غي�ر المس�موح ب�ه اس�تخدام تل�ك الوديع�ة النظامي�ة لتموي�ل العملي�ات اليومي�ة للبن�ك  .ي�ة ك�ل ش�هرااألخرى، ُتحسب ف�ي نه
 ما في حكمها. وبالتالي فهي ليست جزًءا من النقدية و

 
 من اآلتي:  الموحدة الموجزة المرحلية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية وما في حكمهاتتكون النقدية  

 

 
 

  ۳۰فـي كما 
 

  ۳۱فـي كما 
 

  ۳۰فـي كما 
 ۲۰۱۷سبتمبر  ۲۰۱۷ديسمبر  ۲۰۱۸سبتمبر 

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
 النقد العربي السعودينقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

 ٤٫۲٤۹٫۷۲۲  ۱٫۹۳۱٫۲۳۳  ۱٫۷۳۹٫۸۳۱ النظامية ماعدا الوديعة 

أرص��دة ل��دى البن��وك والمؤسس��ات المالي��ة األخ��رى تس��تحق 
 ٤٫۲۱٥٫۷۳٥  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  ۱٫٥٦٦٫۲۷۷ خالل تسعين يوماً من تاريخ االقتناء

 ۸٫٤٦٥٫٤٥۷  ٥٫٤٤٤٫۳۰٦  ۳٫۳۰٦٫۱۰۸ النقدية وما في حكمها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٢ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 ، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى. ۸
 

 من اآلتي: صافي، أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىتتكون 
 

 
 

  ۳۰فـي كما 
 

  ۳۱فـي كما 
 

  ۳۰فـي كما 
 ۲۰۱۷سبتمبر  ۲۰۱۷ديسمبر  ۲۰۱۸سبتمبر 

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 

 ٤۰۷٫٥٥٥  ۹۱۳٫۱۸۱  ۸۸٤٫٦۷۲ حسابات جارية
 ۳٫۸۱٥٫۷۸۸  ۲٫٥۹۹٫۸۹۲  ۹٥۰٫۷۰۱ إيداعات أسواق المال

 ٤٫۲۲۳٫۳٤۳  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  ۱٫۸۳٥٫۳۷۳ والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى البنوك إجمالي 

 -  -  )۲٫٤٥۹( مخصص خسائر االئتمان

 ٤٫۲۲۳٫۳٤۳  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  ۱٫۸۳۲٫۹۱٤ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي
 
 

 كما يلي: مخصص خسائر االئتمانالحركة في 
 

 
 

  ۳۰فـي كما 
 

  ۳۱فـي كما 
 

  ۳۰فـي كما 
 ۲۰۱۷سبتمبر  ۲۰۱۷ديسمبر  ۲۰۱۸سبتمبر 

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 

 -  -  - الرصيد في بداية السنة /الفترة

 لتقارير الماليةلاألثر من تطبيق المعيار الدولي 
 -  -  ۱۳٫٥٦٤ ۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹( رقم

 -  -  )۱۱٫۱۰٥( خسائر االئتمانمخصص 

 -  -  ۲٫٤٥۹ /الفترة نهاية السنةالرصيد في 
 

 
المقاس��ة بالتكلف��ة  رص��دة ل��دى البن��وك والمؤسس��ات المالي��ة األخ��رىألمعلوم��ات ع��ن ج��ودة االئتم��ان ل يوض��ح الج��دول الت��الي

 . ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ كما في الُمطفأة
 

33Bاإلجمالي  

34B ۳المرحلة 
35B خسائر االئتمان

المتوقعة مدى الحياة 
لالئتمان منخفض 

  القيمة

36B ۲المرحلة 
37B خسائر االئتمان
 لمتوقعة مدى الحياةا

 غير   لالئتمان
  منخفض القيمة

38B ۱المرحلة 
39Bاالئتمان  خسائر

 ۱۲المتوقعة لمدة 
   شهر

 استثمارات من الدرجة األولى  ۱٫۸۳۳٫٤۰۳  -  -  ۱٫۸۳۳٫٤۰۳ 

 استثمارات دون الدرجة األولى  -  ۱٫۹۷۰  -  ۱٫۹۷۰ 

 ۱٫۸۳٥٫۳۷۳  -  ۱٫۹۷۰  ۱٫۸۳۳٫٤۰۳  

أرص�������دة ل�������دى البن�������وك إجم�������الي 
 والمؤسسات المالية األخرى

 
 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٣ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -صافي ، أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى. ۸

 

رص�دة ل�دى البن�وك لألمخصص�ات خس�ائر االئتم�ان وأرصدة اإلقفال ل االفتتاحية األرصدة بينتسوية الالجدول التالي  لخصي
 .۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهية في  تسعةلل والمؤسسات المالية األخرى

 

40Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

  ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 ۲۰۱۸يناير  ۱األرصدة كما في   ۱۲٫٦٦۷  ۸۹۷  -  ۱۳٫٥٦٤ 

 )۱۱٫۱۰٦٦(  -  )٥۳(  )۱۰٫٤٤۲(  
   في التعرض للخطرالتغيرات 

 إعادة القياسو   
  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰األرصدة كما في   ۲٫۲۲٥  ۲۳٤  -  ۲٫٤٥۹  

  
 ستثمارات. ا۹

 
 االستثمارات تتلخص مما يلي:

  

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر 

 (غير مدققة)
 ۱٦٫٤٥۲٫۹۹۰  ۱٦٫۹٥۷٫٤۷٦  ۲۰٫۳۹۱٫۷۱۲ سندات دين بعمولة ثابتة      

 ٤٫٥۹۸٫۱٥۲  ٤٫۰۳۹٫۲٥۷  ۳٫۹۸۹٫۹٦۰ دين بعمولة عائمةسندات 
 ۲۱٫۰٥۱٫۱٤۲  ۲۰٫۹۹٦٫۷۳۳  ۲٤٫۳۸۱٫٦۷۲ دينالسندات إجمالي 

 )٤٫۰۰۰(  )٤٫۰۰۰(  - مخصص خسائر االئتمان
 ۲۱٫۰٤۷٫۱٤۲  ۲۰٫۹۹۲٫۷۳۳  ۲٤٫۳۸۱٫٦۷۲ ، صافيسندات الدين

 ٥۱۰٫۳٦٤  ٤٦۲٫٤۲۲  ۱۲۸٫۸۳٥ أسهم 
 ۲۳۲٫۹٥۳  ۲۱۲٫٥۳۰  ۱۳۹٫۹۲٤ صناديق استثمارية

 ٤۹٫۳۸۰  ٤٦٫۲۹۱  ٤۳٫٦۱۱ سندات أخرى

 ۲۱٫۸۳۹٫۸۳۹  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  ۲٤٫٦۹٤٫۰٤۲ استثمارات
 

 

، ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰كما في . تم تصنيف جميع االستثمارات على أنها متاحة للبيع، ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱وسبتمبر  ۳۰كما في 
ت�م تص�نيف كم�ا ، وعائمة واألسهم بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى دين بعمولة ثابتةالتم تصنيف سندات 

 والسندات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. ستثماريةاالصناديق ال
 

مليار لایر سعودي،  ۳٫۰: ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱مليار لایر سعودي ( ۷٫۰ مبلغ ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰تشمل االستثمارات كما في 
 .أخرىموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع مؤسسات مالية والتي تم التعهد بها بلایر سعودي)  مليار ۳٫۳: ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰
 

: ۲۰۱۷ديس����مبر  ۳۱( ۲۰۱۸س����بتمبر  ۳۰ في كما ديسعو ليار نمليو ۸٫٦ على ألسهما في لمجموعةا راتستثماا تشتمل
. لسلفوا وضلقرا بعض بتسوية يتعلق فيما لسابقةا اتلسنوا في لبنكا عليه���ا ذستحوا يت���لاو لایر س���عودي) ملي���ون ۲٤٥٫۹

العادل�ة  م�ةات. بلغ�ت القيس�تثمارام البن�ك ببي�ع ج�زء م�ن ه�ذه اال، ق� ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهية في  تسعةخالل فترة ال
ملي�ون لایر س�عودي.  ۷۳٫٤بلغت ح�والي  محققةمكاسب  والتي نتج عنهامليون لایر سعودي ،  ۲۸٤٫۳ مبلغ لألسهم المباعة

ة خ�الل فت�رة بق�ااطي�ات األخ�رى إل�ى األرب�اح المُ م�ن االحتي املي�ون لایر س�عودي الحًق� ۷۳٫٤بل�غ س�ب بماالمك ه�ذه تم تحويل
 .۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهية في  تسعةال
  

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٤ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -. استثمارات ۹

 
س������بتمبر  ۳۰ في کما وديسع لایر ونملي ۱۱۷٫۱ بمبلغ مألسها في ضافيةإ اس�����تراتيجية راتستثماااقتن�����اء ب كلبنا وميق کما

الش����ركة الس����عودية للمعلوم����ات ( س����مة کةرشو نيولتعاا نلتأميا دةعاإو نللتأمي لخليجوا طسولمتا کةرش كلذ في بما ۲۰۱۸
 .تمويليلا رإليجاا ودعق للتسجي يةودلسعا کةرلش) وااالئتمانية

 
 المش�مولة ض�من األخ�رى لسندات الدين بالقيمة العادلة م�ن خ�الل بن�ود ال�دخل الش�امل مخصص خسائر االئتمانالحركة في 

 كما يلي: االحتياطيات األخرى
 

 

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر  

 (غير مدققة)

 ٤٫۰۰۰  ٤٫۰۰۰  ٤٫۰۰۰ الفترةالسنة/الرصيد في بداية 
 لتقارير الماليةلاألثر من تطبيق المعيار الدولي 

 -  -  ٦۰٫۹۷۷ ۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹( رقم
 -  -  ٦٫۱۳۹ خسائر االئتمانمخصص 

 ٤٫۰۰۰  ٤٫۰۰۰  ۷۱٫۱۱٦ الفترة/الرصيد في نهاية السنة
 
  

كم�ا  خ�رىال�دخل الش�امل األ بن�ود القيمة العادلة م�ن خ�اللب سندات الدينمعلومات عن جودة االئتمان ل يوضح الجدول التالي
 . ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ في

 

41Bاإلجمالي  

42B ۳المرحلة 
43B خسائر االئتمان

المتوقعة مدى الحياة 
لالئتمان منخفض 

  القيمة

44B ۲المرحلة 
45B خسائر االئتمان
 لمتوقعة مدى الحياةا

 غير   لالئتمان
  منخفض القيمة

46B ۱المرحلة 
47Bاالئتمان  خسائر

 ۱۲المتوقعة لمدة 
   شهر

 والغير مصنفة ٦-۱الدرجات   ۲٤٫۳۸۰٫۹۸٥  -  -  ۲٤٫۳۸۰٫۹۸٥ 
 ۹-۷الدرجات   -  ٦۸۷  -  ٦۸۷ 

 سندات الدينإجمالي   ۲٤٫۳۸۰٫۹۸٥  ٦۸۷  -  ۲٤٫۳۸۱٫٦۷۲ 
 
 

ة تس�علل لس�ندات ال�دينمخصص�ات خس�ائر االئتم�ان وأرصدة اإلقف�ال ل االفتتاحية األرصدة بينتسوية الالجدول التالي  لخصي
 .۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهية في 

 

48Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

   ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 ۲۰۱۸يناير  ۱األرصدة كما في   ٦٤٫۹۷۷  -  -  ٦٤٫۹۷۷ 

 ۲٫٤٦۷  -  )۲٫۹۹٥٫٤٦  )٦۳  

   التعرض للخطرفي التغيرات 
 وإعادة القياس   

 ۲إلى المرحلة  ۱الُمحول من المرحلة   )۱۱(  ۳٫٦۸۳  -  ۳٫٦۷۲ 
  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰األرصدة كما في   ۷۰٫٤۲۹  ٦۸۷  -  ۷۱٫۱۱٦ 

 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٥ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهيتين في لفترتي التسعة  
 (تتمة) -. استثمارات ۹
 

 :الحركة على االحتياطيات األخرى في حقوق الملكية كما يليتصنف 
      

 

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر  

 (غير مدققة)
   سندات الدينغير المحققة من إعادة تقييم األرباح 

 بنود الدخل الشامل األخرىمن خالل  القيمة العادلةب  
 -  -  ۲٤۳٫۸۱۱ قبل مخصص خسائر االئتمان  

 لسندات الدين بالقيمة العادلة  مخصص خسائر االئتمان
 -  -  ۷۱٫۱۱٦ من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

   سندات الديناألرباح غير المحققة من إعادة تقييم 
 بنود الدخل الشامل األخرىمن خالل  القيمة العادلةب  
 -  -  ۳۱٤٫۹۲۷ بعد مخصص خسائر االئتمان  

   غير المحققة من إعادة تقييم األسهم الخسائر
 -  -  )۹٦٫۸۷٤( بنود الدخل الشامل األخرىمن خالل  القيمة العادلةب  

 ۲۱۲٫٦۹۳  ۲۰٤٫۲۹۸  - األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع
 ۱٫۷۳٦  ۱۸۰  ۱٤۹ الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة

 ۲۱٤٫٤۲۹  ۲۰٤٫٤۷۸  ۲۱۸٫۲۰۲ حتياطيات األخرىاال
 
 
 

 
  .  قروض وسلف، صافي۱۰

 
 :المطفأة مما يليالقروض والسلف، صافي الُمثبتة بالتكلفة تتلخص 

 

 

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر 

 (غير مدققة)
      القروض و السلف العاملة:

 ۱٦٫۸۰٤٫٤٥٦  ۱٦٫٥۹۹٫٦۹۳  ۱٥٫٦۳۰٫۰۸٤ قروض شخصية
 ٤۳٫۸۳٦٫۸۷۰  ٤۲٫۹٦٤٫۲۲۲  ٤٤٫۳٤۳٫٤۷۰ قروض تجارية و جاري مدين

 ۳۰٦٫۷۲۷  ۳۲٦٫۰۰۲  ۳٥۰٫۷٥۸ أخرى
 ٦۰٫۹٤۸٫۰٥۳  ٥۹٫۸۸۹٫۹۱۷  ٦۰٫۳۲٤٫۳۱۲ مجموع القروض والسلف العاملة 

 ۱٫۲۳۲٫٦٦٥  ۷۷۳٫۱٤۸  ۱٫۰۰٥٫۳۲٦ قروض و سلف غير عاملة 
 ٦۲٫۱۸۰٫۷۱۸  ٦۰٫٦٦۳٫۰٦٥  ٦۱٫۳۲۹٫٦۳۸ إجمالي القروض والسلف

 )۱٫۱۱۱٫۹۳٥(  )۱٫۰۷٤٫۷۸۱(  )۱٫۷۸۸٫۹۷۷( مخصص خسائر اإلئتمان 
 ٦۱٫۰٦۸٫۷۸۳  ٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  ٥۹٫٥٤۰٫٦٦۱ قروض وسلف، صافي

 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٦ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - .  قروض وسلف، صافي۱۰

 
 كما يلي:للقروض والسلف  مخصص خسائر االئتمانالحركة في 

 

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰ كما في
 ۲۰۱۷سبتمبر 

 (غير مدققة)

 ۹۹٤٫۸٤٤  ۹۹٤٫۸٤٤  ۱٫۰۷٤٫۷۸۱ السنةالرصيد في بداية الفترة/
 لتقارير الماليةلاألثر من تطبيق المعيار الدولي 

 -  -  ٦٤۳٫۳۰۱ ۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹( رقم
 ۱۸۲٫۰۰۰  ۲۱۳٫۰۰۰  ۲۰۹٫۷۳۹ خسائر االئتمانمخصص 

 )٦٤٫۹۰۹(  )۱۳۳٫۰٦۳(  )۱۳۸٫۸٤٤( ديون مشطوبة، صافي

 ۱٫۱۱۱٫۹۳٥  ۱٫۰۷٤٫۷۸۱  ۱٫۷۸۸٫۹۷۷ السنةالرصيد في نهاية الفترة/
 
 

 . ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ كما في الُمطفأةبالتكلفة  والسلفقروض معلومات عن جودة االئتمان لل يوضح الجدول التالي
 

49Bاإلجمالي  

50B ۳المرحلة 
51B خسائر االئتمان

المتوقعة مدى الحياة 
لالئتمان منخفض 

  القيمة

52B ۲المرحلة 
53B خسائر االئتمان
 لمتوقعة مدى الحياةا

 غير   لالئتمان
  منخفض القيمة

54B ۱المرحلة 
55Bاالئتمان  خسائر

 المتوقعة لمدة
   شهر ۱۲ 

 ٤٥٫٤۸۷٫٦۱٦  ۲٫٤۳۹٫٤۹۰  ٦٫۱۸۸٫٥٦۷  ۳٦٫۸٥۹٫٥٥۹  

   قروض تجارية و جاري مدين
 وقروض أخرى  

 (غير مصنفة) قروض شخصية  ۱٥٫٤۲۳٫٤۱٥  ۱٦٤٫۰٤٥  ۲٥٤٫٥٦۲  ۱٥٫۸٤۲٫۰۲۲ 

 قروض وسلفإجمالي   ٥۲٫۲۸۲٫۹۷٤  ٦٫۳٥۲٫٦۱۲  ۲٫٦۹٤٫۰٥۲  ٦۱٫۳۲۹٫٦۳۸ 
 
 

األخ�رى الت�ي تظه�ر زي�ادة  للخط�ر والتعرض�ات العامل�ةأعاله القروض غي�ر  ۳لمرحلة للخطر الخاصة با تشمل التعرضات
 . في مخاطر االئتمان ملحوظة

 
 ونملي ۱۲٫۱۳۷ بمبلغ يةدنق شموه���وا راتعقاو مسهأ لشک في تبضمانا عةولمجما ظتحتف،  ۲۰۱۸س���بتمبر  ۳۰ كم��ا ف���ي

 .۳و  ۲مخاطر المرحلتين ل التعرض لمقاب وديسع لایر
 
مخصص�ات خس��ائر االئتم�ان للق��روض والس��لف لوأرص�دة اإلقف��ال  االفتتاحي��ة األرص��دة ب�ينتس��وية الالج��دول الت�الي  لخ�صي
 .۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ة أشهر المنتهية في تسعلل

 

57Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
 مدى الحياة غير منخفض

  القيمة

  ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 ۲۰۱۸يناير  ۱األرصدة كما في   ۲۹٤٫۹٥۰  ۱۲٤٫۳۷۸  ۱٫۲۹۸٫۷٥٤  ۱٫۷۱۸٫۰۸۲ 

 )۳٦٫۳۸۱(  )۱٤۸٫۲۰۰(  ٥۹٫۱۸۷  ٥۲٫٦۳۲  
 في التعرض للخطرالتغيرات 

 إعادة القياسو   
 ۲،۳إلى المرحلة  ۱الُمحول من المرحلة   )۷۸۷(  ۹٫۲٥٦  ۱٦٫۸۹۲  ۲٥٫۳٦۱ 
 ۳إلى المرحلة  ۲الُمحول من المرحلة   -  )٥٤٫٦۰۱(  ۲۷٥٫۳٦۰  ۲۲۰٫۷٥۹ 
 الديون المشطوبة  -  -  )۱۳۸٫۸٤٤(  )۱۳۸٫۸٤٤( 
  ۲۰۱۸سبتمبر   ۳۰األرصدة كما في   ۳٤٦٫۷۹٥  ۱۳۸٫۲۲۰  ۱٫۳۰۳٫۹٦۲  ۱٫۷۸۸٫۹۷۷ 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٧ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 ستثمارات في شركات زميلة. ا۱۱

 
صة البنك ح ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰تتضمن اإلستثمارات في شركات زميلة كما في 

 )أورك�س(% ، ش�ركة أورك�س الس�عودية للت�أجير ٥۰ بنس�بة )مكس(أفي ملكية شركة أمريكان أكسبرس السعودية المحدودة 
ستثمارات ف�ي تتلخص الحركة على اال %.۳۲ بنسبة )أمالك(% و شركة أمالك العالمية للتمويل والتنمية العقارية ۳۸بنسبة 

كم�ا  ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱السنة المنتهية ف�ي و ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهيتين في  تسعةالشركات زميلة لفترتي 
 يلي:

 

 

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر  

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

  ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر 

 (غير مدققة)

 ۱٫۰۰۰٫۳۳۷  ۱٫۰۰۰٫۳۳۷  ۱٫۰۱۹٫۹٦۱ /السنةالرصيد في بداية الفترة
 لتقارير الماليةلاألثر من تطبيق المعيار الدولي 

 -  -  )۲٦٫٦۲۱( ۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹( رقم  
 ۹۹٫۹۱۸  ۱۳۱٫۸٥۱  ۹۱٫٦۹۹ الحصة في الدخل

 )۳۲٫۲۰۰(  )۹۸٫۸۱٥(  )۱۰۸٫۲۷۲( األرباح 
 ۱٤٤  )۱٫٤۱۲(  )۸۲۷( األخرى  الشامل ) الدخلةالخسار(الحصة في بنود 

 )۱۲٫۰۰۰(  )۱۲٫۰۰۰(  - استبعادات
 ۱٫۰٥٦٫۱۹۹  ۱٫۰۱۹٫۹٦۱  ۹۷٥٫۹٤۰ الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 
و  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸س��بتمبر  ۳۰ت�تلخص حص�ة البن�ك ف�ي موج�ودات و مطلوب�ات وحق�وق ملكي�ة الش�ركات الزميل�ة كم�ا ف�ي 

 كما يلي: ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهيتين في  تسعةالمصاريف الشركات التابعة لفترتي حصة البنك من دخل و
 

 ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ 
 أمالك  أوركس  أمكس  أمالك  أوركس  أمكس 

 ۱٫۰٦٤٫۹۱٦  ٥۲۲٫۰۹٦  ٥۲۱٫۰٤۰  ۱٫۰۰۷٫۲۲۹  ٤۷۸٫۱٦۰  ٤٦۱٫۹۸۰ إجمالي الموجودات 
 ٦۹۷٫۳۷۷  ۲۰۳٫۲۹٥  ۲٦۳٫۱۷۳  ٦٤۱٫۲۷۰  ۱٥۹٫۸٦۰  ۲٦۷٫٤۷٦ إجمالي المطلوبات

 ۳٦۷٫٥۳۹  ۳۱۸٫۸۰۱  ۲٥۷٫۸٦۷  ۳٦٥٫۹٥۹  ۳۱۸٫۳۰۰  ۱۹٤٫٥۰٤ إجمالي حقوق الملكية
 ٤۰٫۸۹۰  ۳۹٫۸۹٤  ۱٤۱٫۹۷٦  ٤۱٫٦۲۸  ۳٤٫٦۰۹  ۱٤۹٫۹۹۱ إجمالي الدخل

 ۱٦٫۸۳٦  ۳۰٫۹۲۳  ۷٦٫٤۲۳  ۱۸٫٥۳۱  ۲۲٫٥۰۳  ۹۲٫۰۱٥ إجمالي المصاريف
 
 

يق�ع المرك��ز الرئيس��ي لتل��ك الش��ركات الزميل��ة ف��ي الري��اض بالمملك�ة العربي��ة الس��عودية حي��ث تق��وم تل��ك الش��ركات بتنفي��ذ ك��ل 
 عملياتها.
 

. إذا ماتم تأييد طريقة ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱لدى أحدى الشركات الزميلة المذكورة أعاله التزامات زكاة إضافية محتملة كما في 
الزكاة الُمحتس�بة م�ن قب�ل الهيئ�ة العام�ة للزك�اة وال�دخل بواس�طة ك�ل درج�ات االس�ئتناف ف�إن المجموع�ة ق�د اتفق�ت م�ع تقدير 

كم�ا  ملي�ون لایر س�عودي ۹۷٫٦الشركة الزميلة بأن تكون المجموعة ملتزمة بشكل غير مشروط تجاه حصتها البالغ�ة تقريًب�ا 
 مليون لایر سعودي). ٦۳٫٦: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٨ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 . موجودات أخرى، صافي ومطلوبات أخرى۱۲

 
 مما يلي: ، صافيتكون الموجودات األخرىت

 

 

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر  

 (غير مدققة)
ممتلكات، معدات وتكاليف موجودات غير ملموسة تحت 

 ۱٥٤٫۸۱۰  ۱۲۲٫۷٦۹  ٥۳٫۳۲۸ التجهيز
 ۱۳۰٫۸۷۹  ٦۷٫٤٤۲  ۷٥٫٦۲۸ آخرون ومدينون ذمم عمالء

 ۷۹٫۹۸۸  ۹۲٫٦۰۱  ۸۱٫۹۱۲ مقدًما مصاريف مدفوعة
 ۱٥٫۲٦۷  ۲۳٫۸۷۱  ۲۳٫٥۰٦ جميع الموجودات األخرى
 ۳۸۰٫۹٤٤  ۳۰٦٫٦۸۳  ۲۳٤٫۳۷٤ إجمالي موجودات أخرى

 -  -  )٤٦۲( خسائر االئتمانناقًصا مخصص 
 ۳۸۰٫۹٤٤  ۳۰٦٫٦۸۳  ۲۳۳٫۹۱۲ موجودات أخرى، صافي

 
 كما يلي: مخصص خسائر االئتمانالحركة في 

 

 

 ۳۰في  كما
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر  

 (غير مدققة)
 -  -  - الفترةالرصيد في بداية السنة/

 لتقارير الماليةلاألثر من تطبيق المعيار الدولي 
 -  -  ۲۷٦ ۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹( رقم

 -  -  ۱۸٦ خسائر االئتمانمخصص 

 -  -  ٤٦۲ الفترة/الرصيد في نهاية السنة
 
 
 األخرى مما يلي: المطلوباتتكون ت

 

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر  

 (غير مدققة)

 ۳۲۸٫۰۲۷  ۳٦۲٫۱۸۸  ۳٤۳٫٤٥۱ رواتب و منافع موظفين مستحقة
  عقود ل خسائر االئتمانمخصص 

 -  -  ۱۷۷٫۰۱٦ الضمان المالي  
 ۱۱۱٫۱۲٤  ۱۲۲٫۸٤۱  ۱٦۲٫۸۳۳ مصاريف مستحقة واحتياطيات أخرى

 ۱٤٫٤٦۷  ۱۷٫۹۳٤  ۱٥٫٦۷٥ دخل أتعاب خدمات مؤجلة
 ۲٥۱٫۳۰٦  ۲۱۰٫۱٥٥  ۷۷٫۲۲۳ مطلوبات خاصة بالعمالء

 ۷۱٫۳۲۰  ۸۰٫۰۸۱  ٥۹٫۳٦۰ الزكاة وضريبة الدخل مستحقة
 ۱۰۹٫٦۱۹  ۳۷٫۱۰۱  ۳٤٫۸٥٥ األخرىجميع المطلوبات 

 ۸۸٥٫۸٦۳  ۸۳۰٫۳۰۰  ۸۷۰٫٤۱۳ اإلجمالي



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٩ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -. موجودات أخرى، صافي ومطلوبات أخرى ۱۲

 
 كما يلي: الضمان الماليعقود لالئتمان مخصص خسائر االحركة في 

 

 

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر  

 (غير مدققة)

 -  -  - الفترةالرصيد في بداية السنة/
 لتقارير الماليةلاألثر من تطبيق المعيار الدولي 

 -  -  ۱۳۸٫۷۹٤ ۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹( رقم
 -  -  ۳۸٫۲۲۲ خسائر االئتمانمخصص 

 -  -  ۱۷۷٫۰۱٦ /الفترةالرصيد في نهاية السنة
 

 الض�مان الم�الي لعق�ودمخصصات خسائر االئتم�ان وأرصدة اإلقفال ل االفتتاحية األرصدة بينتسوية الالجدول التالي  لخصي
 .۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهية في  تسعةلل
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  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

  ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 ۲۰۱۸يناير  ۱األرصدة كما في   ۹۸٫٦۸۱  ۱٤٫٦۷٦  ۲٥٫٤۳۷  ۱۳۸٫۷۹٤ 

 )۲٦٫۹۲۳(  )٤۳٫۸٤۹(  ٤٫۹۰٥  ۱۲٫۰۲۱  
 في التعرض للخطر اتالتغير

 وإعادة القياس   
 ۲،۳إلى المرحلة  ۱الُمحول من المرحلة   )۳٫٤۱۷(  ۱۳٫۸۷٤  ۱۳٫٥۸۹  ۲٤٫۰٤٦ 
 ۳إلى المرحلة  ۲الُمحول من المرحلة   -  )٥٫٦٦٦(  ٤٦٫۷٦٥  ٤۱٫۰۹۹ 
  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰كما في األرصدة   ۱۰۷٫۲۸٥  ۲۷٫۷۸۹  ٤۱٫۹٤۲  ۱۷۷٫۰۱٦ 

 
 
 

 . ودائع العمالء۱۳
 

 تتكون ودائع العمالء مما يلي:
 
 
 
 

 
  ۳۰فـي كما 

 
  ۳۱فـي كما 

 
  ۳۰فـي كما 

 ۲۰۱۷سبتمبر  ۲۰۱۷ديسمبر  ۲۰۱۸سبتمبر  
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

 ٤۰٫٤۱۷٫۱۷۰  ۳۹٫۳۰۸٫٦۷٤  ۳٥٫۸٥٦٫٦۱۸ ودائع ألجل
 ٦٫۲٦٤٫٦۹۷  ۲٫۱۷٤٫۷۰۲  ۱٫٦٤٦٫٤٤۹ ادخار ودائع

 ٤٦٫٦۸۱٫۸٦۷  ٤۱٫٤۸۳٫۳۷٦  ۳۷٫٥۰۳٫۰٦۷ مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة 
 ۲۳٫٤۱۹٫۳۸۲  ۲٤٫٥۸٥٫٥۸۷  ۲٥٫٤۹٦٫۸٥۲ ودائع تحت الطلب

 ۹٦۳٫٤٥۸  ۸۷۳٫٦٥۷  ۱٫۰۱۸٫٥۸۷ ودائع أخرى
 ۷۱٫۰٦٤٫۷۰۷  ٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  ٦٤٫۰۱۸٫٥۰٦ ودائع العمالء

 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٠ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
  .  قروض ألجل۱٤

ر لایر ملي��ا ۱٫۰ب��إبرام اتفاقي��ة ق��رض متوس��ط األج��ل آخ��ر مدت��ه خم��س س��نوات بمبل��غ  ۲۰۱۲يوني��و  ۲٤ق��ام البن��ك بت��اريخ 
   .۲۰۱۷سبتمبر  ٥سعودي ألغراض التشغيل العام. هذا وقد اسُتحق هذا القرض ألجل وتم سداده كامًال في 

ملي��ار لایر   ۱٫۰ب��إبرام اتفاقي��ة ق��رض متوس��ط األج��ل آخ��ر مدت��ه خم��س س��نوات بمبل��غ  ۲۰۱٦يوني��و  ۱۹ق��ام البن��ك بت��اريخ 
 ۲٦ق�ام البن�ك بت�اريخ . ۲۰۲۱يوني�و  ۱۹حق س�داده ف�ي بالكام�ل و ُيس�تسعودي ألغراض التشغيل العام. تم استخدام الق�رض 

مليار لایر  سعودي ألغراض التشغيل  ۱٫۰بإبرام اتفاقية قرض متوسط األجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ  ۲۰۱۷سبتمبر 
   .۲۰۲۲سبتمبر  ۲٦و ُيستحق سداده في  ۲۰۱۷أكتوبر  ٤العام. تم استخدام القرض بالكامل في 

تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغي�رة عل�ى أس�اس الس�وق. ويح�ق للبن�ك س�داد ك�ل ق�رض مبك�ًرا ع�ن موع�ده وذل�ك وفًق�ا 
لشروط وأحكام اتفاقية التسهيالت لكل قرض. تشمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تتطلب المحافظة على نسب مالية 

فيم�ا يتعل�ق بأص�ل أو  تعث�ره�ا بالكام�ل. ل�م يك�ن عل�ى البن�ك أي ح�االت معينة باإلضافة إلى شروط أخرى والتي التزم البنك ب
   .تلك القروضعمولة 

  . سندات دين ثانوية۱٥ 
مليار لایر سعودي من خ�الل إص�دار  ۲٫۰باستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  ۲۰۱٤يونيو  ٥قام البنك بتاريخ 

   الشريحة الثانية المتوافقة مع الشريعة ومتطلبات رأس المال المساند.خاص في المملكة العربية السعودية لصكوك 
بور) لس��تة أش��هر باإلض��افة تحم��ل تل��ك الص��كوك ربًح��ا نص��ف س��نوي بمق��دار س��عر اإلق��راض ب��ين البن��وك الس��عودية (س��اي

ك ف�ي نهاي�ة س�نوات بحي�ث يح�تفظ البن�ك ب�الحق ف�ي االس�ترداد المبك�ر له�ذه الص�كو ۱۰%. يبلغ أج�ل ه�ذه الص�كوك ۱٫٤٥لـ
الخمس سنوات األولى من مدة األجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. لم يكن على البنك أي حاالت 

 .انوية تلكفيما يتعلق بأصل أو عمولة سندات الدين الث تعثر
 

  . المشتقات۱٦
 اإلس�مية،. إن المبالغ اإلسميةإضافة إلى المبالغ  ،المالية المشتقةيجابية والسلبية لألدوات إليعكس الجدول أدناه القيمة العادلة ا

، ال تعك�س بالض�رورة الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية الس�نة/والتي تعتب�ر مؤش�راً عل�ى حج�م المع�امالت القائم�ة ف�ي نهاي�ة الفت�رة
المجموعة والتي تكون لها تتعرض  لتيا اإلئتمانمخاطر مخاطر السوق وال ال تعكس  اإلسمية المبالغكذلك فإن المتعلقة بها. 

 عامًة محدوده بالقيمة العادله الموجبة للمشتقات.
 

 
 ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ فيكما 

 (غير مدققة)
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في كما 

 (مدققة)
 ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰في كما 

 (غير مدققة)
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 سميةاال
 المبالغ القيمة العادلة

 سميةاال
 المبالغ العادلةالقيمة 

 السلبية اإليجابية السلبية اإليجابية السلبية اإليجابية سميةاال
          قتناة ألغراض المتاجرة:المُ 
عق�����ود الص�����رف األجنب�����ي   

 ۷٫۷۱٦٫٥۰۹ ٤٤٫۸۰۲ ٦۸٫٤۳۰ ٦٫۱۱٤٫٤۸۱ ۲٥٫٤۰۳ ۳٦٫٦۸۹ ۳٫۱٥۰٫۱٦۹ ۱۱٫۰۰۰ ۱۸٫۱٤٤ اآلجلة
 ۱٫۷٤٤٫۲۷۰ ۱٦٫٤۸۲ ۱٦٫٤۸۲ ۱٫٤۸٤٫٦۷۹ ۱۲٫٤۰۷ ۱۲٫٤۰۷ ۹۹۸٫۸۲۰ ۹۹ ۹۹ خيارات الصرف األجنبي  
 ۱۲٫۳٦۰٫۳۹۷ ۱۷۰٫٦۰۰ ۲۰۷٫۱۸۷ ۱۲٫۲۷۰٫۲٥۲ ٥٦٫٤۳۱ ۱٥٤٫۳۰٦ ۹٫۲٤۸٫۱٥٦ ۱٥۳٫۹٦٥ ۳۸۰٫٥٤۳ مقايضات أسعار العموالت  

          األعلى واألدنى:
 - - - - - - ٦٫۸۹٦٫۱۰۰ ۱۸٤٫۸۹٦ ۱۸٤٫۸۹٦ أسعار العموالت خيارات 

تغطي������ة قتن������اة ألغ������راض المُ 
          مخاطر القيمة العادلة:

 ۷٫۰۳۱٫٤۳۸ ٦۸٫٤۳۲ ٤۳٫۰۰٦ ۷٫٦۱۷٫۰٦۳ ۲۲٫٤۱٤ ۳۰٫۳٤۷ ۱۱٫٥۹۱٫۸۷٤ ۹۰٫۲٥٥ ۲۳۹٫۳۱۱ مقايضات أسعار العموالت  
 - - ٤۷٦٫٤۲۱ - - ٤۳٥٫٤۲۱ - - ٤۱۰٫٤۲۱ خيار بيع شركة زميلة

 ۲۸٫۸٥۲٫٦۱٤ ۳۰۰٫۳۱٦ ۸۱۱٫٥۲٦ ۲۷٫٤۸٦٫٤۷٥ ۱۱٦٫٦٥٥ ٦٦۹٫۱۷۰ ۳۱٫۸۸٥٫۱۱۹ ٤٤۰٫۲۱٥ ۱٫۲۳۳٫٤۱٤ اإلجمالي   



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤١ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -. المشتقات ۱٦

 
كج�زء م��ن إدارة المش�تقات المالي��ة، أب��رم البن�ك اتفاقي��ة رئيس�ية متوافق��ة م��ع توجيه�ات االتح��اد الع�المي للمب��ادالت والمش��تقات 
المالية. وفًقا لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد بنود وشروط منتجات المشتقات المالية الُمش�تراة أو الُمباع�ة بواس�طة البن�ك. وكج�زء 

تس�عير محس�ن ع�ن طري�ق  يحصل عل�ىأن للبنك قيع ملحق دعم االئتمان (الملحق). يسمح ذلك الملحق من تلك االتفاقية تم تو
 .تبادل المبالغ المعّرفة سوقًيا كضمان نقدي وذلك لصالح البنك أو الطرف اآلخر

 
 األخ��رى األط��رافو، يلت��زم البن��ك األوروبي��ة األخ��رى بالنس��بة لمقايض��ات أس��عار العمول��ة الت��ي ت��م إبرامه��ا م��ع األط��راف

 ةالمركزي مخالصةبية للهو مجموعة من التشريعات األورو(إمير). إمير  البنية التحتية للسوق األوروبية اتتنظيمب األوروبية
قات وتنفي��ذ مع��ايير إدارة متطلب��ات اإلب��الغ ع��ن عق��ود المش��ت األنظم��ة. تتض��من المتداول��ة خ��ارج الس��وقلمش��تقات لوالتنظ��يم 
، ي�تم ت�داول جمي�ع عق�ود المس�تودعات التجاري�ة. وفًق�ا ل�ذلكلألط�راف المقابل�ة المركزي�ة و، وتض�ع قواع�د مش�تركة المخاطر

م�ن خ�الل ترتيب�ات المعاوض�ة وتب�ادل  مقاب�لالمشتقات المعيارية هذه في البورصات ويتم تسويتها من خالل طرف مرك�زي 
 النقد للحد من مخاطر ائتمان الطرف اآلخر ومخاطر السيولة.

 
مليون لایر س�عودي  ٥۹٫۹: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰كما في  كضمان نقدي البنكبواسطة للملحق وإمير  حتفظ بهابلغت المبالغ المُ 

كم��ا بلغ��ت الض��مانات النقدي��ة ). األط��راف األخ��رىبواس��طة  ح��تفظ به��امُ  ملي��ون لایر س��عودي ٦۹٫۱: ۲۰۱۷س��بتمبر  ۳۰(
  .لایر سعودي مليون ٥٫۷: ۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱خرى كما في األطراف األبواسطة  للملحق وإمير حتفظ بهاالمُ 
 
عن�دما يك�ون  إمي�ربم�ا ف�ي ذل�ك ه�وامش الس�يولة النقدي�ة للهيئ�ة و  للمشتقات الموجبة والسالبةالقيم العادلة  مقابلة/معاوضةتم ي

ك ح��ق ق��انوني قاب��ل للتنفي��ذ ف��ي س��داد المب��الغ المعت��رف به��ا وعن��دما تن��وي المجموع��ة التس��وية عل��ى أس��اس ص��اٍف ، أو ل��هنا
  الوقت نفسه.في  المطلوباتو تسوية  بالموجودات لالعتراف

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

ل الفت��رة المتبقي��ة م��ن اتفاقي��ة رئيس��ية يعتب��ر البن��ك طرف��اً فيه��ا. تعط��ي ش��روط االتفاقي��ة البن��ك خي��ار بي��ع يمك��ن ممارس��ته خ��ال
ن ممارسة ذل�ك الخي�ار، اإلتفاقية. ُيعطي خيار البيع البنك الحق في إستالم دفعة مقابل حصته في تلك الشركة بعد عام واحد م

  على معادالت متفق عليها مسبقاً ضمن اإلتفاقية.  وذلك بناًءا
 

 عقود الضمان الماليو لتزامات المحتملةالتعهدات واال .۱۷
 

  لتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان للمجموعة من اآلتي:تتكون التعهدات واال      

 
 

  ۳۰فـي كما 

 

  ۳۱فـي كما 

 

  ۳۰فـي كما 
 ۲۰۱۷سبتمبر  ۲۰۱۷ديسمبر  ۲۰۱۸سبتمبر 

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
 ۱٫۸٦۱٫۹۹۱  ۱٫۸٤٥٫٦۷٤  ۲٫۳۰۷٫۳۲۸ عتمادات مستنديةا

 ۸٫۰۱۰٫٦٥۸  ۸٫۳۹٥٫۷٥۲  ۸٫۳۸۷٫۹٥۸ خطابات ضمان
 ٦۲۹٫۹۹٤  ۷۳۲٫۳۱۸  ٦٤۸٫٤۹۳ قبوالت العمالء

 ۱۰٫٥۰۲٫٦٤۳  ۱۰٫۹۷۳٫۷٤٤  ۱۱٫۳٤۳٫۷۷۹ عقود الضمان الماليإجمالي 
 ۳۳۰٫۳۹٤  ۳۸۰٫۷۲۳  ٤۷۰٫۸٥٤ غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان لتزاماتا

 ۱۰٫۸۳۳٫۰۳۷  ۱۱٫۳٥٤٫٤٦۷  ۱۱٫۸۱٤٫٦۳۳ التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 

 . عقود الضمان الماليلفي مخصص خسائر االئتمان لحركة ، ملخص ل۱۲في اإليضاح 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٢ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - عقود الضمان الماليو لتزامات المحتملةالتعهدات واال .۱۷

 
 . ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ كما في عقود الضمان الماليمعلومات عن جودة االئتمان ل يوضح الجدول التالي

 
 

59Bاإلجمالي  

60B ۳المرحلة 
61B خسائر االئتمان المتوقعة

مدى الحياة لالئتمان 
  منخفض القيمة

62B ۲المرحلة 
63B لمتوقعة اخسائر االئتمان

   لالئتمان مدى الحياة
  منخفض القيمة غير

64B ۱المرحلة 
65Bاالئتمان  خسائر

   شهر ۱۲المتوقعة لمدة 

 عقود الضمان المالي  ۱۰٫۳۹۷٫٤٦٤  ٥۸۰٫۷۸٥  ۳٦٥٫٥۳۰  ۱۱٫۳٤۳٫۷۷۹ 

 
المجموعة. لم ُيجنب أي مخص�ص لق�اء  في طورأعمال المجموعة االعتيادية، كانت هناك دعاوى قضائية متكرره مقامة ضد 

ال��دعاوى الت��ي أف��اد المستش��ارين الق��انونيين أن��ه م��ن غيرالمتوق��ع تس��ببها ف��ي تكب��د خس��ائر جوهري��ة. وم��ع ذل��ك فق��د ت��م تجني��ب 
 فادة المهنية.في غير المصلحة و بناًءا على اإل مخصصات لبعض الدعاوى القانونية التي تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجها

 
  القطاعات التشغيلية .۱۸

 
ي��تم تعري��ف القطاع��ات التش��غيلية عل��ى أس��اس التق��ارير اإلداري��ة الداخلي��ة الخاص��ة بالعناص��ر األساس��ية للمجموع��ة والت��ي ي��تم 
مراجعتها دورًيا بواسطة مجلس اإلدارة بصفته الوظيفية كمتخذ للقرار العملياتي وذلك ألغراض توزيع الم�وارد وتقي�يم األداء 

تم قياس األداء على أساس ربح القط�اع حي�ث تعتق�د اإلدارة أن ذل�ك يعتب�ر المؤش�ر األكث�ر وض�وًحا لقي�اس نت�ائج ي. للقطاعات
 .قطاعات محددة لمؤسساٍت أخرى تعمل في المجال نفسه

 
تم قي�اس ي� .تتم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفًقا لألحك�ام والش�روط التجاري�ة المعت�ادة بحس�ب م�اتم اعتم�اده م�ن اإلدارة

 المرحلي��ة اإلي��رادات م��ن األط��راف الخارجي��ة والمقدم��ة لمجل��س اإلدارة بطريق��ة مماثل��ة لتل��ك المعروض��ة ف��ي قائم��ة ال��دخل
الموحدة. تمثل الموج�ودات والمطلوب�ات للقطاع�ات المختلف�ة الموج�ودات والمطلوب�ات التش�غيلية. تم�ارس المجموع�ة نش�اطها 

 .الرئيسي في المملكة العربية السعودية
 

ات للموجودات والمطلوبات واإلي�رادات طريقة قياس األرباح و الخسائر للقطاع. طريقة تجزئة القطاع لىلم يطرأ أي تغير ع
. ۲۰۱۸ق�د ت�م إع�ادة تص�نيف بيانه�ا لتتواف�ق م�ع الطريق�ة المعم�ول به�ا خ�الل س�نة  ۲۰۱۷س�بتمبر  ۳۰للفت�رة والمصروفات 

 :تتكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي
 

 .الصغيرة والمتوسطة الحجمقروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى لألفراد والمنشآت . طاع التجزئةق
 
  .للشركات الكبرى والمؤسساتقروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى  طاع الشركات.ق
 
 . أسواق المال، واالستثمارات وخدمات الخزينة األخرى. طاع الخزينة واالستثماراتق
 

  .خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية قطاع إدارة األصول والوساطة.
 

 .والتحكمثنائي ووحدات اإلدارة األخرى تمهام الدعم، االئتمان االس .أخرى
 

ل العمولة على القطاعات التشغيلية باعتم�اد أس�عار تحوي�ل الم�وارد. تتض�من مس�اهمة ص�افي أس�عار تحوي�ل الم�وارد ف�ي  تحمَّ
المعلومات القطاعية أدناه صافي دخل العموالت الخاص�ة لك�ل قط�اع بع�د أس�عار تحوي�ل الم�وارد لتك�اليف الموج�ودات وعائ�د 

 .لقطاعات األخرى أعاله من عمالء خارجيينالمطلوبات. تتألف كافة إيرادات ا
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٣ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) -القطاعات التشغيلية  .۱۸

 
 ۳۰كم�ا ف��ي  م�ن إجم�الي موج�ودات ومطلوب��ات المجموع�ة البن��ك إدارةقطاعي�ة للمجموع��ة المقدم�ة لمجل�س تتك�ون البيان�ات ال

ذينك المنتهيتين في أشهر  تسعةالفترتي مصاريف العمليات وصافي دخل إجمالي دخل العمليات، وو ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر 
 :مما يلي ينالتاريخ

 
  (غير مدققة) ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰

66B67  إجماليBأخرى  

68B قطاع 
69B إدارة األصول

  والوساطة
70B قطاع الخزينة

  ستثماراتواال
71B قطاع 
72Bالشركات  

73B قطاع 
74Bالتجزئة   

 إجمالي الموجودات  ۲۷٫٥۹۳٫٥۰۱  ۳٤٫٦۸۷٫۹۳٥  ۳۰٫۲۷۸٫۹٥۲  ۳۹۲٫۷۲٦  ۲٫٤۹٦٫٤۲۹  ۹٥٫٤٤۹٫٥٤۳

 إجمالي المطلوبات  ٥۰٫٦۸۷٫۲٤۳  ٥٫۲٤۲٫۸٥۱  ۲٤٫۲٤۸٫۷۷٥  ۲۸٫۲۳٦  ۹٥۷٫۱۳۸  ۸۱٫۱٦٤٫۲٤۳

 صافي دخل العموالت الخاصة  ۲۳۸٫۳۱۱  ۱٫۱۸٥٫۹۱۳  ۲۰۳٫٤۳۹  ۱۷٫۰٦۸  )۲٫٥۲٥(  ۱٫٦٤۲٫۲۰٦

 صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد  ٥٤۰٫۱۲٤  )٥۳۲٫۸۲۹(  -  -  )۷٫۲۹٥(  -

 صافي العموالت بعد تطبيق أسعار تحويل الموارد  ۷۷۸٫٤۳٥  ٦٥۳٫۰۸٤  ۲۰۳٫٤۳۹  ۱۷٫۰٦۸  )۹٫۸۲۰(  ۱٫٦٤۲٫۲۰٦

 دخل (خسارة) أتعاب خدمات بنكية، صافي  ۱۲۰٫۰٤۳  ۱٥۲٫۲٦۹  ٦٦٫۳۲٥  ٥۲٫۰۹۹  )٦٤٫۰۱۷(  ۳۲٦٫۷۱۹

 دخل (خسارة) العمليات األخرى  ٥۱٫٦۳٥  ۳٦٫۸۳۳  ۹۲٫٦۱٥  )۳٫۹٦٤(  )۸۸٫۰٤٦(  ۸۹٫۰۷۳

  العملياتدخل إجمالي   ۹٥۰٫۱۱۳  ۸٤۲٫۱۸٦  ۳٦۲٫۳۷۹  ٦٥٫۲۰۳  )۱٦۱٫۸۸۳(  ۲٫۰٥۷٫۹۹۸

 مصاريف عمليات مباشرة   ۲۹۸٫۸۸٤  ٥٤٫٥۲۰  ۲۳٫٦۱٥  ٥۳٫۰۹۲  -  ٤۳۰٫۱۱۱

 مصاريف عمليات غير مباشرة  ۲۲۸٫٥۰٦  ۸٥٫٦۲۳  ۷۷٫۹۱۳  -  -  ۳۹۲٫۰٤۲

 مخصصات خسائر االئتمان  ۱٦۰٫۹۷٥  ۸٦٫۹۸٥  )٤٫۹٦٦(  ۱۸۷  -  ۲٤۳٫۱۸۱

  العملياتمصاريف إجمالي   ٦۸۸٫۳٦٥  ۲۲۷٫۱۲۸  ۹٦٫٥٦۲  ٥۳٫۲۷۹  -  ۱٫۰٦٥٫۳۳٤

 الدخل (الخسارة) من األنشطة التشغيلية  ۲٦۱٫۷٤۸  ٦۱٥٫۰٥۸  ۲٦٥٫۸۱۷  ۱۱٫۹۲٤  )۱٦۱٫۸۸۳(  ۹۹۲٫٦٦٤

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  ۹۱٫٦۹۹  -  -  ۹۱٫٦۹۹

 صافي الدخل  ۲٦۱٫۷٤۸  ٦۱٥٫۰٥۸  ۳٥۷٫٥۱٦  ۱۱٫۹۲٤  )۱٦۱٫۸۸۳(  ۱٫۰۸٤٫۳٦۳

۱٤۳٫۲۲۹  ٥٤٫۸۲۰  ۱٥۷  ۳٥  ۳۸٤  ۸۷٫۸۳۳  

اإلضافات على الممتلكات والمعدات و 

 الموجودات غير الملموسة

 االستهالك واإلطفاء  ۳۳٫۸۸۲  ۸۱۷  ۱۲۹  ۱٫۹۱٦  ۳۹٫۳٤۲  ۷٦٫۰۸٦

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٤ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشهر المنتهيتين في لفترتي التسعة  
  (تتمة) -القطاعات التشغيلية  .۱۸

 
  (غير مدققة)  ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰

75Bإجمالي 

 

76Bأخرى 

 
77B قطاع 
78B إدارة األصول

  والوساطة
79B قطاع الخزينة

  ستثماراتواال
80B قطاع 
81Bالشركات 

 
82B قطاع 
83Bالتجزئة   

 إجمالي الموجودات  ۲۸٫۳۰٤٫٤٦۳  ۳٦٫۰۷۲٫۰۰۸  ۳۱٫۸۰۱٫٦۷٥  ٤۰٥٫٤۷۱  ۱٫۷٤۹٫۱٥۳  ۹۸٫۳۳۲٫۷۷۰

 إجمالي المطلوبات   ٥۲٫۲۷٥٫٥۹۱  ۷٫٥٥٥٫۳۰٤  ۲۳٫٤٦٤٫۹۸۷  ٤۷٫٤۳٦  ۱٫۰۱٤٫٥٥۲  ۸٤٫۳٥۷٫۸۷۰

 صافي دخل العموالت الخاصة  ۳۳۸٫۱۷۸  ۱٫۱٥٥٫٦٦۱  )۷۰٫۰۹۱(  ۱۱٫٦۸۸  ۲۲٫۹۷۹  ۱٫٤٥۸٫٤۱٥
 تحويالت أسعار تحويل المواردصافي   ٥۳۰٫٥۳٤  )٥۱٥٫۰٤۷(  -  -  )۱٥٫٤۸۷(  -

۱٫٤٥۸٫٤۱٥  ۷٫٤۹۲  ۱۱٫٦۸۸  ٤۹٫۹٦۸  ٥۸۰٫٥۸٥  ۸۰۸٫٦۸۲  

ص��افي العم��والت بع��د تطبي��ق أس��عار تحوي��ل 

 الموارد

 أتعاب خدمات بنكية، صافيدخل   ۸۷٫٦۰٥  ۲۰٦٫۸۱۹  ٤۹٫۸۸۳  ٥۱٫٥۱۷  )۸۳٫۳٦۱(  ۳۱۲٫٤٦۳

 دخل (خسارة) العمليات األخرى  ٥٦٫۸۱۳  ۳۱٫۷٤٤  ۱۹۱٫۱۷۸  )۱۳۰(  )٦۸٫۰٤۲(  ۲۱۱٫٥٦۳

  العملياتدخل إجمالي   ۹٥۳٫۱۰۰  ۸۱۹٫۱٤۸  ۲۹۱٫۰۲۹  ٦۳٫۰۷٥  )۱٤۳٫۹۱۱(  ۱٫۹۸۲٫٤٤۱

 مصاريف عمليات مباشرة   ۲۸۰٫۹۲۱  ٥۰٫٤٦۸  ۲۲٫۹٤٤  ٥۷٫۱۳۸  -  ٤۱۱٫٤۷۱

 مصاريف عمليات غير مباشرة  ۱۸۳٫٥٦٤  ۱۲۱٫۹۱۹  ٦۱٫٤٦۲  -  -  ۳٦٦٫۹٤٥

 ماليةأدوات و مخصصات خسائر االئتمان  ۸۱٫٤۹٥  ۱۰۰٫٥۰٥  ٦۳٫۰۰۰  -  -  ۲٤٥٫۰۰۰

  مصاريف العملياتإجمالي   ٥٤٥٫۹۸۰  ۲۷۲٫۸۹۲  ۱٤۷٫٤۰٦  ٥۷٫۱۳۸  -  ۱٫۰۲۳٫٤۱٦

 الدخل (الخسارة) من األنشطة التشغيلية  ٤۰۷٫۱۲۰  ٥٤٦٫۲٥٦  ۱٤۳٫٦۲۳  ٥٫۹۳۷  )۱٤۳٫۹۱۱(  ۹٥۹٫۰۲٥

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  ۹۹٫۹۱۸  -  -  ۹۹٫۹۱۸

 صافي الدخل  ٤۰۷٫۱۲۰  ٥٤٦٫۲٥٦  ۲٤۳٫٥٤۱  ٥٫۹۳۷  )۱٤۳٫۹۱۱(  ۱٫۰٥۸٫۹٤۳

۲٤٫۳۸٤  ۲۲٫۷۱۷  ٦۳۰  -  -  ۱٫۰۳۷  

اإلض�����افات عل�����ى الممتلك�����ات والمع�����دات و 

 الموجودات غير الملموسة

 االستهالك واإلطفاء  ۳۷٫٦٤۱  ۸۲۹  ۱۲۰  ۲٫٦٦٤  ۲۷٫۸٥٥  ٦۹٫۱۰۹
 

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية .۱۹

           
 موحدة.  مرحلية تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي

 
ُتعرف القيم�ة العادل�ة بأنه�ا الس�عر ال�ذي س�يتم اس�تالمه لبي�ع أص�ل أو الس�عر الم�دفوع لتحوي�ل الت�زام ف�ي عملي�ة اعتيادي�ة ب�ين 

 . ُيبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن العملية يتم تنفيذها إما:تعاملين في السوق بتاريخ التقييمم
 

 في السوق األساسي الممكن الوصول إليه، أو   •
 لتزام ، وذلك في حالة غياب السوق األساسي.في أكثر سوق أفضلية لألصل أو لال   •
 

 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٥ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
   (تتمة) -القيمة العادلة لألدوات المالية  .۱۹

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

العادلة ألصل أو التزام بإستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون في السوق لتسعير أصل أو التزام وذلك على فرضية أن 
تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في اإلعتبار قدرة المتعامل في السوق  المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.

صادية من خالل التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره لتحقيق منفعة إقت
 سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.

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

 ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال ُيمكن مالحظتها. استخدام معطيات
 

المرحلية  يتم تصنيف كل الموجودات والمطلوبات، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية
اس القيمة العادلة بشكل ، ضمن التسلسل الهرمي المذكور أدناه، وذلك ألدنى مستوى معطيات جوهري لقيالموحدة الموجزة

     عام.
األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو ألداة مالية متطابقة والتي يمكن للمنشأة الوصول  المستوى األول.

 اليها بتاريخ القياس (بدون تعديل).
 

األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المشابهة أو طرق تقييم أخرى والتي  المستوى الثاني.
 تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن مالحظتها.

 
 ت سوقية يمكن مالحظتها.طرق التقييم التي التكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلوما المستوى الثالث.

 
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 
 هري لقياس القيمة العادلة بشكل عام) في نهاية تاريخ كل تقرير مالي.مستوى معطيات جو

 
ُتحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكالً من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع 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 لهؤالء 
المقّيمين الخارجيين على أساس سنوي. يتم إختيار المقيمّين الخارجيين بناءاً على معايير المعرفة بالسوق، السمعة، 

 االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنية.
 

بتاريخ 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 

لومات في عملية احتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات الصلة. كما ُتقارن آلخر تقييم بواسطة مطابقة المع
 المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً.

 
ناف الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعتها، وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أص 

 خصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مذكور أعاله.

 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٦ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰التسعة أشهر المنتهيتين في لفترتي  
   (تتمة) -القيمة العادلة لألدوات المالية  .۱۹

حسب مستويات التسلسل الهرمي لألدوات المالية بيلخص الجدول أدناه القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 
معلومات عن الموجودات المالي والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها المسجلة بالقيمة العادلة. اليتضمن الجدول أدناه 

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

 (غير مدققة) ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي
 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

۱٫۲۳۳٫٤۱٤  84B٤۱۰٫٤۲۱  ۸۲۲٫۹۹۳  
85B- 

 مشتقات األدوات المالية من خالل
 األرباح والخسائر    

۲٤٫٥۱۰٫٥۰۷  86B٤۷۲٫۱۰٤  87B۷٫٦۱٥٫۰۳۰  ۱٦٫٤۲۳٫۳۷۳ 
 االستثمارات من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى   
۱۸۳٫٥۳٥  88B٤۳٫٦۱۱  89B-  ۱۳۹٫۹۲االستثمارات من خالل األرباح والخسائر ٤ 

 اإلجمالي ۱٦٫٥٦۳٫۲۹۷  ۸٫٤۳۸٫۰۲۳  ۹۲٦٫۱۳٦  ۲٥٫۹۲۷٫٤٥٦
 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:       

٤٤۰٫۲۱٥  
90B-  ٤٤۰٫۲۱٥  

91B- 
 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    
٤٤۰٫۲۱٥  

92B-  ٤٤۰٫۲۱٥  
93B- اإلجمـالـي 

 
        
 (مدققة) ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱       

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:        
 ٦٦۹٫۱۷۰  94B٤۳٥٫٤۲۱  

95B۲۳۳٫۷٤۹  
96B- مشتقات األدوات المالية 

 المتاحة للبيعاالستثمارات  ۱۳٫۸۲۱٫۰۲٦  ۷٫۳۷۹٫٦۸٤  ٥۱۳٫۲٦٦  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦
 اإلجمالي ۱۳٫۸۲۱٫۰۲٦  ۷٫٦۱۳٫٤۳۳  ۹٤۸٫٦۸۷  ۲۲٫۳۸۳٫۱٤٦

 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:        
97B۱۱٦٫٦٥٥  98B-  

99B۱۱٦٫٦٥٥  
100B- مشتقات األدوات المالية 

101B۱۱٦٫٦٥٥  102B-  
103B۱۱٦٫٦٥٥  

104B- اإلجمـالـي 
 

        
 (غير مدققة) ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰       
 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

 ۸۱۱٫٥۲٦  105B٤۷٦٫٤۲۱  ۳۳٥٫۱۰٥  
106B- مشتقات األدوات المالية 

۲۱٫۸۳۹٫۸۳۹  107B٥۱٥٫٦۳۲  108B۷٫٦٥۳٫۱۷۲  ۱۳٫٦۷۱٫۰۳المتاحة للبيعاالستثمارات  ٥ 
 اإلجمالي ۱۳٫٦۷۱٫۰۳٥  ۷٫۹۸۸٫۲۷۷  ۹۹۲٫۰٥۳  ۲۲٫٦٥۱٫۳٦٥

 مسجلة بالقيمة العادلة:مطلوبات مالية        
۳۰۰٫۳۱٦  

109B-  ۳۰۰٫۳۱٦  
110B- مشتقات األدوات المالية 

۳۰۰٫۳۱٦  
111B-  ۳۰۰٫۳۱٦  

112B- اإلجمـالـي 
 
 
 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٧ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
    (تتمة) -القيمة العادلة لألدوات المالية  .۱۹

نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لألداة المالي�ة. ُيع�رف الف�رق ب�ين س�عر العملي�ة و يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن 
نماذج التسعير بـ (أرباح وخسائر اليوم األول). يتم االعتراف بها إما عن طريق إطفائها خالل مدة العملية والت�ي تؤج�ل حت�ى 

يمكن مالحظتها، أو يتم االعت�راف به�ا م�ن خ�الل االس�تبعاد.  يكون باالستطاعة تحديد القيمة العادلة باستخدام معلومات سوقية
إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ُيعترف بها مباشرة ف�ي قائم�ة ال�دخل الموح�دة دون عك�س أرب�اح و خس�ائر الي�وم األول 

 .المؤجلة
 

س�بتمبر  ۳۰الموح�دة للفت�رة المنتهي�ة ف�ي  المرحلي�ة يبلغ إجمالي التغيرات في القيمة العادل�ة والُم�درج قيمته�ا ف�ي قائم�ة ال�دخل
ملي��ون لایر  ٤۰٫٤: ۲۰۱۷ملي��ون لایر س��عودي ( ۹۰٫۹ بقيم��ة مكاس��ب، والُمق��درة باس��تخدام نم��اذج التقي��يم المناس��بة ،۲۰۱۸
 ).مكاسب سعودي
 

المملك�ة والتي تتك�ون م�ن س�ندات ش�ركات س�عودية وس�ندات بن�وك وس�ندات حكوم�ة على سندات دين يحتوي المستوى الثاني 
في غياب األس�عار المتداول�ة ف�ي الس�وق النش�ط، ي�تم تقي�يم ه�ذه . العربية السعودية. تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة

الس��ندات باس��تخدام معطي��ات يمك��ن مالحظته��ا مث��ل معلوم��ات العائ��د ل��ألدوات المتماثل��ة أو س��عر آخ��ر عملي��ة ت��م تنفي��ذها ل��نفس 
مؤشرات الس�وق المتداول�ة. تعتب�ر التع�ديالت ج�زًءا م�ن التقييم�ات عن�دما يك�ون م�ن الض�روري  ُمصدر السندات أو بناًء على

المحاسبة عن عوامل مختلفة لتلك األدوات بما في ذل�ك آج�ال تل�ك األدوات. ك�ون المعطي�ات المهم�ة لتل�ك االس�تثمارات يمك�ن 
  .فقد قام البنك بتصنيفها ضمن المستوى الثاني، مالحظتها

 
ف أجنب�ي آجل�ة أو خي�ارات وات المالية المش�تقة للمس�توى الث�اني عل�ى عق�ود مش�تقات متع�ددة تتض�من عق�ود ص�رتحتوي األد
يتم تقييم هذه المشتقات باس�تخدام  .خيارات سعر العمولة، ومقايضات أسعار العمولةو ،العمالت مقايضاتو، جنبيالصرف األ

التس�عير تطبيًق��ا، اس�تخداما لنم�اذج التس�عير المعي�اري المس��تقبلي، نم�اذج تس�عير تتمت�ع ب�اعتراف واس��ع. تتض�من أكث�ر تقني�ات 
باستخدام احتساب القيمة الحالية وباستخدام نماذج خي�ارات التس�عير (ب�الك س�كولز) واس�عة االنتش�ار. اس�تخدمت ه�ذه النم�اذج 

د، وبالت�الي ف�إن ه�ذه عملية دمج عدة معطيات سوق مختلفة تتضمن أسعار ص�رف أجنب�ي، وأس�عار مس�تقبلية، ومنحني�ات عائ�
 .المشتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني

 
على سندات حكومية لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك استثمارات في صناديق تح�وط، وص�ناديق يحتوي المستوى الثالث 

بالت�الي ي�تم تقي�يم ملكية خاصة، وسندات مضمونة بموجودات. تعتبر هذه السندات بشكل ع�ام غي�ر متداول�ة ف�ي س�وق نش�ط، و
هذه السندات باستخدام معطيات واردة من ُمصدر السندات أو طرف خارجي آخر، أو عندما تغيب أي من تلك البدائل كمؤشر 

 .تم تقييم تلك السندات بالتكلفةيتقدير يمكن االعتماد عليه، فإنه 
  

بي�ع الناش�ئ م�ن االتفاقي�ة الرئيس�ية الحالي�ة والت�ي تتضمن مشتقات األدوات المالي�ة للمس�توى الثال�ث المش�تق الض�مني لخي�ار ال
). ولغ�رض تحدي�د القيم�ة العادل�ة لخي�ار البي�ع ه��ذا، ۱۱أبرمه�ا البن�ك فيم�ا يخ�ص االس�تثمار ف�ي ش�ركة زميل�ة (انظ��ر إيض�اح 

يمك��ن اس��تخدم البن��ك نموذًج��ا ذو ح��دين لتس��عير الخي��ارات األوس��ع انتش��اًرا وقب��وًال. يتطل��ب ه��ذا النم��وذج معطي��ات مح��ددة ال
مالحظتها في السوق الحالي. كذلك فإن بعض هذه المعطيات تم تحديدها في االتفاقية الرئيس�ية م�ع الش�ركة الزميل�ة، ف�ي نف�س 
الوق�ت الت�ي تت��وفر في�ه بع��ض المعطي�ات ض��من نت�ائج األعم��ال الس�ابقة للش��ركة الزميل�ة. باإلض��افة ل�ذلك، تتطل��ب بع�ض تل��ك 

تحت��وي عل��ى تق��ديرات ع��ن النت��ائج المس��تقبلية للش��ركة الزميل��ة، والت��ي يمك��ن أن تظه��ر  المعطي��ات قي��ام اإلدارة بتطبي��ق أحك��ام
كنتيجة لتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار ت�تم ف�ي س�ياق 

 .مستقل
 
 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٨ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
   (تتمة) -القيمة العادلة لألدوات المالية  .۱۹

 
يمك�ن أن ف�إن القيم�ة العادل�ة ، بالمائ�ة۱۰بالمائ�ة أو س�الب  ۱۰في الحال الذي تتغير فيه التقديرات المهم�ة للمعطي�ات بموج�ب 

ملي�ون  ۱۰۷٫۷: ۲۰۱۷س�بتمبر  ۳۰( ۲۰۱۸س�بتمبر  ۳۰كم�ا ف�ي  س�عودي مليون لایر ۹۹٫۱بما يقارب  تزيد أو أن تنخفض
ويمك�ن أن ، الزميل�ة لتقدير النتائج المستقبلية للش�ركة نتيجةً ) مليون لایر سعودي ۱٤۱٫۲ :۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱لایر سعودي و 

ملي�ون لایر  ٥٤٫۷: ۲۰۱۷س�بتمبر  ۳۰( ۲۰۱۸س�بتمبر  ۳۰كم�ا ف�ي مليون لایر سعودي   ٤۸٫۷ تزيد أو تنخفض بما يقارب
لتق��دير الت��أثيرات المح��ددة عل��ى نت��ائج العملي��ات للش��ركة  نتيج��ةً ) ملي��ون لایر س��عودي ٥۳٫۹: ۲۰۱۷ديس��مبر  ۳۱س��عودي و 

 ۳۰كم�ا ف�ي  س�عودي ملي�ون لایر ۲۹٫۸ الزميلة والتي قد تظهر نتيجة لتنفي�ذ الخي�ار، ويمك�ن أن تزي�د أو ت�نخفض بم�ا يق�ارب
 نتيج�ةً  ملي�ون لایر س�عودي) ۳۰٫٥ :۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱و مليون لایر س�عودي،  ۲۷٫٥: ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰( ۲۰۱۸سبتمبر 

  لتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. 
  

بك�ل جزئي�ة م�ن المعطي�ات، وف�ي ك�ل ُتبنى التقديرات المهمة للبنك، من كافة األوجه األساسية، على الخبرة واألحكام الخاصة 
األحوال، يتم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المعطيات تتسم بالتحفظ للتأكد من أن تقدير القيمة العادلة يعتب�ر منطقًي�ا ف�ي ك�ل 

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

و  ۲۰۱۸س�بتمبر  ۳۰أش�هر المنتهيت�ين ف�ي  تس�عةاللفترت�ي  ي القيم�ة العادل�ة للمس�توى الثال�ثأدناه التغيرات فيلخص الجدول 
 : ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱والسنة المنتهية في  ۲۰۱۷

 

  ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 

  )مدققة(

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۷سبتمبر  

 (غير مدققة)
 ۹٦٤٫٤۷۰  ۹٦٤٫٤۷۰  ۹٤۸٫٦۸۷ /السنةالفترةالقيمة العادلة في بداية 

 ٤۲٫۲۰۹  ۸۹٦  )۱۹٫۸۷٤( صافي التغير في القيمة العادلة
 -  ۹۲۰  - ستثمارات مشتراةا
 )۱٤٫٦۲٦(  )۱۷٫٥۹۹(  )۲٫٦۷۷( ستثمارات مباعة ا

 ۹۹۲٫۰٥۳  ۹٤۸٫٦۸۷  ۹۲٦٫۱۳٦ القيمة العادلة في نهاية الفترة/السنة
 

 ۳۱و  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰كما في  يلخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية
مع القيم الدفترية  يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة مقارنةً  لم والتي ۲۰۱۷ديسمبر 

  .لتلك البنود
العادلة القيم 

 (غير مدققة) ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰   لدفتريةا القيم  المقدرة
 موجودات مالية:   

 األخرى، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  ۱٫۸۳۲٫۹۱٤  ۱٫۸۳۲٫۹۱٤
 قروض وسلف، صافي ٥۹٫٥٤۰٫٦٦۱  ٦۱٫۰۸٥٫۸٤۰
 إجمالي ٦۱٫۳۷۳٫٥۷٥  ٦۲٫۹۱۸٫۷٥٤

 مطلوبات مالية:   
 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  ۱۱٫۷۹۸٫۳٥۲  ۱۱٫۷۹۸٫۳٥۲
 ودائع العمالء  ٦٤٫۰۱۸٫٥۰٦  ٦۲٫۷۱۱٫۰٦۲
 قروض ألجل، صافي ۲٫۰۱۱٫۳٦۹  ۲٫۰۱۱٫۳٦۹
 سندات دين ثانوية، صافي ۲٫۰۲٥٫۳۸۸  ۲٫۰۲٥٫۳۸۸

 إجمالي ۷۹٫۸٥۳٫٦۱٥  ۷۸٫٥٤٦٫۱۷۱



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٩ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
   (تتمة) -القيمة العادلة لألدوات المالية  .۱۹

 
القيم العادلة 

 مدققة)( ۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱   القيم الدفترية  المقدرة
 :ليةماموجودات    

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳
 سلف، صافيقروض و ٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  ٦۱٫٤٥٤٫۱۹۹
 إجمالي ٦۳٫۱۰۱٫۳٥۷  ٦٤٫۹٦۷٫۲۷۲

 :مطلوبات مالية   
 األخرىبنوك والمؤسسات المالية للأرصدة  ۷٫٦۰۹٫٦۸٦  ۷٫٦۰۹٫٦۸٦

 ودائع العمالء  ٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  ٦٥٫۹٦٤٫٥۹۰
 قروض ألجل، صافي ۲٫۰۱٤٫۸۲۳  ۲٫۰۱٤٫۸۲۳
 سندات دين ثانوية، صافي ۲٫۰۰۳٫۰٦۸  ۲٫۰۰۳٫۰٦۸

 إجمالي ۷۸٫٥۷۰٫۱۹۷  ۷۷٫٥۹۲٫۱٦۷
 
 
 
 
 

 
القيم العادلة 

 (غير مدققة) ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰   القيم الدفترية  المقدرة
 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  ٤٫۲۲۳٫۳٤۳  ٤٫۲۳۳٫۳٤۳
 قروض و سلف، صافي ٦۱٫۰٦۸٫۷۸۳  ٦۳٫۳٥۹٫٥۰٥
 إجمالي ٦٥٫۲۹۲٫۱۲٦  ٦۷٫٥۹۲٫۸٤۸

 :مطلوبات مالية   
 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  ۹٫۰۸۲٫٦٦۰  ۹٫۰۸۲٫٦٦۰

 ودائع العمالء  ۷۱٫۰٦٤٫۷۰۷  ۷۰٫۰۸۳٫۸۹۱
 قروض ألجل، صافي ۱٫۰۰٤٫۱۷۳  ۱٫۰۰٤٫۱۷۳
 دين ثانوية، صافيسندات  ۲٫۰۲۰٫۱٥۱  ۲٫۰۲۰٫۱٥۱

 إجمالي ۸۳٫۱۷۱٫٦۹۱  ۸۲٫۱۹۰٫۸۷٥
 

ت�م احتس�اب القيم�ة المق�درة للق�روض والس�لف، بالص�افي باس�تخدام نم�اذج الت�دفقات النقدي�ة المخص�ومة، عل�ى أس�اس أس��عار 
المق�درة السوق، لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواريخ االس�تحقاق. ت�م احتس�اب القيم�ة 

لودائع العمالء باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة، على أساس أسعار السوق، لكل عمولة محملة باستخدام المتوسط 
المرجح المقدر لتواريخ االستحقاق. تل�ك الق�يم العادل�ة المق�درة تعتب�ر ض�من المس�توى الثال�ث ض�من التسلس�ل الهرم�ي للقيم�ة 

  .العادلة
 

ع�ن جوهرًي�ا موح�دة، التختل�ف ال القوائم المالية المرحلية الم�وجزةالعادلة لألدوات المالية األخرى غير المدرجة في  إن القيم
 المؤسسات المالية األخرىو واألرصدة لدى البنوك ،سندات الدين الثانويةدلة للقروض ألجل، والعا . ُتدرج القيمالدفترية القيم

الدفتري�ة المدرج�ة ف�ي  ع�ن الق�يمجوهرًي�ا بالتكلف�ة المطف�أة، حي�ث ال تختل�ف  ي�ة األخ�رىوالمؤسس�ات المال واألرصدة للبن�وك
بسبب عدم وجود اختالف جوهري بأس�عار العم�والت الخاص�ة الس�ائدة ف�ي الس�وق القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

المؤسس�ات المالي�ة و لألرص�دة ل�دى البن�وك تعاقديةلألدوات المالية المشابهة لألسعار الُمتعاقد عليها، وبسبب قصر الفترات ال
                    .المؤسسات المالية األخرىو واألرصدة للبنوك األخرى

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٥٠ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 السهم األساسي والمخفض لكل سهم ربح . ۲۰

 
بتقس�يم ص�افي دخ�ل الفت�رة  ۲۰۱۷ س�بتمبر ۳۰ف�ي  المنتهي�ة أش�هرة تس�عال لفت�رةتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض 

 . ۲۰۱۷أبريل  ۱۷بعد احتساب أثر األسهم المجانية المصدرة بتاريخ  الُمصدرة والقائمة، مليون سهم ۷٥۰على عدد 
 

بتقس�يم  ۲۰۱۸س�بتمبر  ۳۰ف�ي  ت�ينالتس�عة أش�هر المنتهيو ت�ي الثالث�ة أش�هرربح السهم األساس�ي والمخف�ض لفتر احتساب تم
الُمص�درة  سهموالتي تمثل متوسط األ ا على التواليسهمً مليون  ۷٤۸٫۹مليون سهًما و  ۷٤٦٫۹ صافي دخل الفترة على عدد

 ).۲۸(انظر إيضاح  ۲۰۱۸ سبتمبر ۲۷بتاريخ  أسهم خزينة ٥٦٫۲٤٥٫۳٥۰شراء  بعد احتساب أثر والقائمة،
 

 توزيعات األرباح . ۲۱
 

لایر س��عودي  ۰٫٦۰بواق��ع  ملي��ون لایر س��عودي ٤٥۰اقت��رح مجل��س اإلدارة توزيع��ات أرب��اح نقدي��ة بقيم��ة  ،۲۰۱۸ف��ي ع��ام 
 النقدي�ةقد تم اعتم�اد اقت�راح توزيع�ات األرب�اح . هذا ويينوذلك بعد الزكاة التي سيتم استقطاعها من المساهمين السعود للسهم

أبري�ل  ۲٤ه�ـ (المواف�ق ۱٤۳۹ ش�عبان ۸عادي�ة المنعق�دة ف�ي غي�ر ل اجتم�اع الجمعي�ة العمومي�ة المن قبل مساهمي البنك خ�ال
 .لمساهمي البنك بعد انعقاد الجمعيةاألرباح ) وقد تم دفع صافي توزيعات ۲۰۱۸

 
لایر س��عودي  ۰٫٥۰ملي��ون لایر س��عودي بواق��ع  ۳٥۰اقت��رح مجل��س اإلدارة توزيع��ات أرب��اح نقدي��ة بقيم��ة  ،۲۰۱٦ف��ي ع��ام 

للسهم وذلك بعد الزكاة التي سيتم استقطاعها من المس�اهمين الس�عوديين. ه�ذا وق�د اقت�رح مجل�س اإلدارة أيًض�ا إص�دار أس�هم 
سهم، بما يعني م�نح س�هٍم مج�اني واح�د لك�ل أربع�ة عش�ر  لایر سعودي لكل ۱۰مليون سهم بقيمة أسمية  ٥۰مجانية مقدارها 

سهٍم قائم. هذا وقد تم اعتماد توزيعات األرباح النقدية وإصدار األسهم المجانية المقترحة من قبل مساهمي البن�ك ف�ي اجتم�اع 
ص�افي توزيع�ات ). وق�د ت�م دف�ع ۲۰۱۷ابريل  ۱۷هـ (الموافق  ۱٤۳۸رجب  ۲۰الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 

 األرباح وتحويل األسهم المجانية لمساهمي البنك بعد انعقاد الجمعية.
  

 يضاحات الخاصة بهيكل وكفاية رأس المال اإل . ۲۲
 

عرب�ي بخصوص إدارة رأس المال االلتزام بمتطلب�ات رأس الم�ال الموض�وعة م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د ال بنكتتضمن أهداف ال
 .على االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية بنكالسعودي لضمان قدرة ال

 
بمراقب��ة م��دى كفاي��ة رأس ماله��ا وذل��ك باس��تخدام المع��دالت المح��ددة م��ن قب��ل مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي،  بن��كق��وم الي

وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال النظامي المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة 
ل��ة والمب��الغ االس��مية للمش��تقات باس��تخدام المب��الغ المرجح��ة إلظه��ار المرك��ز الم��الي الموح��دة والتعه��دات وااللتزام��ات المحتم

 .المخاطر المتعلقة بها
 
 

 اتال�ذي يتعل�ق ب�النهج المؤق�ت والترتيب� ۳۹۱۰۰۰۰۲۹۷۳۱رق�م تعميمه�ا تشير مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي م�ن خ�الل 
اعتم��اد  إل��ى أن،  )۹رق��م (للتق��ارير المالي��ة  يال��دول ي��ارللبن��ك فيم��ا يتعل��ق بالمع ص��كوك الش��ريحة األول��ىلحس��ابات  ةاالنتقالي��

 .قد يتم على مدى خمس سنوات ۲۰۱۸يناير  ۱المعيار في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٥١ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -يضاحات الخاصة بهيكل وكفاية رأس المال اإل . ۲۲

 
يلخص الجدول أدناه موجودات البنك الُمرجحة للمخاطر للركيزة األولى، رأس المال األساسي والمس�اند و نس�ب كفاي�ة رأس 

 المقابلة. المال
 

  ۳۰كما في 
  ۲۰۱۷سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 
  (مدققة)

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر  

  (غير مدققة)

 مخاطر اإلئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر          ۷۸٫۷۹۹٫٥۷٥  ۷٥٫۸۸۲٫۸۹۱  ۷۷٫۹۷۰٫٤۷٦
 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر          ٤٫٦۰٥٫۱٤۱  ٤٫٦۰٥٫۱٤۰  ٤٫۲۹٤٫٦٦۷

 المرجحة للمخاطرمخاطر السوق للموجودات           ۱٫۲۱۷٫۸۹۹  ۱٫۸۹۷٫۹۲۳  ۹۰۹٫۱۰۰
 للموجودات المرجحة للمخاطر   –مجموع الركيزة األولى           ۸٤٫٦۲۲٫٦۱٥  ۸۲٫۳۸٥٫۹٥٤  ۸۳٫۱۷٤٫۲٤۳

۱۳٫۹٥٦٫٦۰٥ 
 

۱٤٫۲٦۰٫۷۷۲ 
 

 رأس المال األساسي           ۱٤٫۹۲٥٫۰٥۰
 رأس المال المساند           ۲٫٥۸۷٫۷۱۰  ۲٫٥۲٦٫۹۹۳  ۲٫٥٦۳٫٤٦۸

 س المال األساسي والمساندإجمالي رأ           ۱۷٫٥۱۲٫۷٦۰  ۱٦٫۷۸۷٫۷٦٥  ۱٦٫٥۲۰٫۰۷۳
 نسب كفاية رأس المال:               

 األساسي           %۱۷٫٦٤  ۱۷٫۳۱%  ۱٦٫۷۸%
 المساندواألساسي            ۲۰٫۷۰%  ۲۰٫۳۸%  %۱۹٫۸٦

 
 

المال النظامي. تفرض مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي عل�ى  تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس
واالحتف��اظ بمع��دل اليق��ل ع��ن  مقاب��ل الموج��ودات المرجح��ة المخ��اطر البن��ك االحتف��اظ بح��د أدن��ى م��ن رأس الم��ال النظ��امي

 .ن قبل لجنة بازل لإلشراف المصرفيما هو مطلوب م%، والذي يتضمن مخصصات إضافية ك۹٫۸۷٥
 

 .IIIاإلضافية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل اإلفصاحات 
 

 ،(سنوي) فصاحات النوعيةإلالركيزة الثالثة، ا •
 ،الكمية (نصف سنوي)فصاحات إلالركيزة الثالثة، ا •
 ،هيكل رأس المال (ربعي) •
 ، ونسبة تغطية السيولة (ربعي) •
 .نسبة الرافعة المالية (ربعي) •

 
لمتطلب��ات  االزمني��ة المح��ددة وفًق�� األُط��رللبن��ك ض��من  اإللكترون��يمه��ور عل��ى الموق��ع للج اإلفص��احاتع��ن ه��ذه  اإلع��الني��تم 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٥٢ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة . ۲۳

األط�راف ذات  تخضع أرصدة ومعامالت . كماعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقةتقوم المجموعة في سياق أعمالها اال
أص�درت مؤسس�ة  وق�د العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الص�ادرة ع�ن مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي.

حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الت�ي ادئ لمب اتحديثً  ،۲۰۱٤، خالل عام النقد العربي السعودي
عط��اء أولوي��ة لتل��ك مالت ذات الص��لة بش��كل ع��ادل وب��دون إل��ى معالج��ة تل��ك المع��االحاج��ة إو ط��راف ذات العالق��ةاألتع��رف 

فص�اح ع�ن تل�ك المع�امالت لمع�امالت، وك�ذلك تق�رر متطلب�ات اإلالمحتم�ل ض�من تل�ك ا تحدد تض�ارب المص�الحو األطراف
 .الخاصة باألطراف ذات العالقة

 
ألطراف ذات العالق�ة لتتواف�ق ه�ذه السياس�ة م�ع الل�وائح الجدي�دة افصاح عن معامالت ث سياسة التعريف واإلقام البنك بتحدي

الل�وائح  . وتش�مل ه�ذهتم�ت الموافق�ة عليه�ا م�ن قب�ل مجل�س إدارة البن�ك الت�يوالصادرة عن مؤسسة النقد العرب�ي الس�عودي، 
 التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:

 
 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين، •
 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين،  •
 ستخدام طريقة الملكية،عنها بات التي يتم المحاسبة المنشآالشركات الزميلة للبنك و •
 ، و من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الموظفي البنك مثل التقاعد أو خطط  منافعصناديق  •
بشكل مباشر أو غير مباشر  غيلية الخاصة بها متأثرة جوهرًياأي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التش •

 من قبل البنك. 
 

أولئك األشخاص الذين يتحمل�ون المس�ؤولية لتحقي�ق أه�داف البن�ك وال�ذين ل�ديهم الس�لطة لوض�ع السياس�ات تشمل إدارة البنك 
واتخ��اذ الق��رارات الت��ي ي��تم م��ن خالله��ا متابع��ة تل��ك األه��داف. وبالت��الي يش��مل تعري��ف اإلدارة أعض��اء مجل��س إدارة البن��ك 

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

األزواج واألوالد واألحف��اد وال��ذين ق��د يكون��وا مس��اهمين رئيس��يين أو أعض��اء إدارة س��رة المباش��رين اآلب��اء واأليش��مل أف��راد 
 مؤثرين أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين. أو والذين يمكن اعتبارهم متحكمين

 
و/ أو مص�لحة التص�ويت  في ملكي�ة البن�ك% من حق التصويت ٥المالك الذين يملكون أكثر من  يشمل المساهمين الرئيسيين

 .للبنك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٥٣ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - المعامالت مع األطراف ذات العالقة . ۲۳

 
س�بتمبر  ۳۰تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة ف�ي الق�وائم المالي�ة المرحلي�ة الم�وجزة الموح�دة كم�ا ف�ي 

 كاآلتي:  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸
  ۳۰كما في 
  ۲۰۱۷سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 
  (مدققة)

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر  

  (غير مدققة)
 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:     

 قروض وسلف  ۸۲٫۷۸۹  ۸۸٫۳۳٤  ۸۳٫٦۲۰
 ودائع العمالء ۲۰٥٫٤۹۲  ۲۲۷٫۸٤۸  ۱۹٦٫۷۲٦

 ولىصكوك الشريحة األ ۲٫۰۰۰  ۲٫۰۰۰  ۲٫۰۰۰
 المحتملةالتعهدات وااللتزامات  ٥٫٤۲۰  ۱٫۸۸۰  ۱٫٥٤۰

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:     
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى -  ۱۲٫۲٤۱  ۱٥٫۹۳۷

 قروض وسلف -  ۱۲٦٫۲۱٤  ٥٦۲٫۹۰۷
 ودائع العمالء ٦٫۳۲۹٫۱۸۸  ۱۰٫٤۱٦٫۰٤۹  ۹٫٤۳۳٫٤۱۹

 سندات دين ثانوية ۷۰۰٫۰۰۰  ۷۰۰٫۰۰۰  ۷۰۰٫۰۰۰
 التعهدات وااللتزامات المحتملة -  ۳۷۲٫۹۹۱  ۲٫۷۰۱٫٦۲۷

 أسهم خزينة ُمشتراة ۷٦۰٫٥۳٦  -  -

     
لمنشأت التي يتم المحاسبة عنها الشركات المنتسبة للبنك وا

 ستخدام طريقة الملكية:با
 قروض وسلف  ٤٥۲٫۱۳۸  ٥۹٦٫۱۱۷  ٥۸۲٫٤٥٦

 ودائع العمالء ۷۷٫٤٤٥  ۱۰٤٫۰۹٤  ٦٫۳۲۰
 التعهدات وااللتزامات المحتملة ۱۰۱٫٤۰۸  ۱۰٦٫۳۱۷  ۸۳۲٫٥۰۸

     
صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع 

 األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك:
 مطلوبات أخرىودائع العمالء و ۱٥۰٫۸٦۷  ۱٥۲٫٥۷۲  ۱٤٥٫۲۲٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٥٤ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - المعامالت مع األطراف ذات العالقة . ۲۳

 
س�بتمبر  ۳۰ ف�ي تينالمنتهيأشهر  تسعةال لفترتيتحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يلي  

 المرحلية الموجزة الموحدة: والُمدرجة في القوائم المالية ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸
 ۳۰كما في 

  ۲۰۱۷سبتمبر  
  (غير مدققة)

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر  

  (غير مدققة)

 و/أو أفراد األسرة المباشرين: البنكإدارة    
 دخل عموالت خاصة ۸۰  ۲٫۲٥۷

 عموالت خاصةمصاريف  ۳٥  ۲۷
 أتعاب خدمات بنكية ٤  ۱٦

 /أو أفراد األسرة المباشرين: المساهمين الرئيسيين للبنك   
 دخل عموالت خاصة ۱  ۳۸٫۱۸۸
 مصاريف عموالت خاصة ۲۰٫۳۰۹  ۲۰٫٦٥۲
 أتعاب خدمات بنكية ۱  ٤٫۲۱۹
 إيجار ومصاريف مباني ( إيجار مبنى) ٥٫۸۰۳  ٥٫۸۰۳

 
 

 
 للبنك والمؤسسات التي يتم المحاسبة عنهاالمنتسبة الشركات 

 طريقة الملكية: باستخدام      
 دخل عموالت خاصة ۱۳٫٥۷۲  ۷٫۹۳٤

 مصاريف عموالت خاصة ٥۸  ۱
 اتعاب خدمات بنكية ۳٫٦٤۹  ٤٫۱٦٤
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى ٤٫۷۷۲     ٤٫۳۲۰

 
 ة األولى حصكوك الشري . ۲٤

 
البرن�امج). و ق�د ت�م ة (باالنتهاء من تكوين برنامج صكوك الدين الثانوي للشريحة األولى المتوافقة م�ع الش�ريع ۲۰۱٦في عام  البنك مقا

أص�در البن�ك األوراق المالي�ة التالي�ة لص�كوك الش�ريحة  .البنكالموافقه على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابية و من قبل مساهمي 
 رنامج في التواريخ المحددة:األولى بموجب الب

  ۳۰كما في 
  ۲۰۱۷سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 
  (مدققة)

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر  

  (غير مدققة)
 ۲۰۱٦نوفمبر  ۱٦ ٥۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰
 ۲۰۱۷يونيو  ٦ ۲۸٥٫۰۰۰  ۲۸٥٫۰۰۰  ۲۸٥٫۰۰۰

 ۲۰۱۸مارس  ۲۱ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  -   - 
 اإلجمالي ۱٫۷۸٥٫۰۰۰  ۷۸٥٫۰۰۰  ۷۸٥٫۰۰۰

  
ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق ام�تالك لحمل�ة تل�ك الص�كوك ف�ي موج�ودات الص�كوك بم�ا ُيش�كل 

الح�ق الحص�ري ف�ي الس�داد بن�ك لصكوك ضمن حقوق الملكي�ة. للالتزام شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تلك ا
 .فترة زمنية محددة وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في البرنامجخالل 

 
يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة األولى لُيدفع بشكل نصف سنوي بأثر رجعي عند تاريخ التوزيع الدوري، ُيستثنى من ذل�ك 

المنف�رد الخاض�ع  وباختي�اره بن�كلحال�ة، ُيمك�ن لل،  ف�ي تل�ك االبن�ك ظهور حدث يستوجب عدم الدفع أو عند اختي�ار ع�دم ال�دفع بواس�طة 
فع ختار عدم القيام بأي توزيعات. وعلى ذلك، ال ُيعتبر الحدث الذي يستوجب عدم الدفع أو عند اختي�ار ع�دم ال�ديللشروط واألحكام، أن 

 .  ن أي توزيعات مستقبليةعن السداد، كما أن المبالغ غير الموزعة حينها ال يتم مراكمتها أو تجميعها ضمالبنك خفاًقا من ا



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٥٥ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
   صافياألسهم المحتفظ بها لخيارات الموظفين،  . ۲٥

س�بتمبر  ۳۰أش�هر المنتهي�ة ف�ي  تس�عةالص�افي لفت�رات ظ بها لخي�ارات أس�هم الم�وظفين، تتلخص الحركة على األسهم المحتف
  مما يلي: ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱لسنة المنتهية في و ل ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸

  ۳۰كما في 
  ۲۰۱۷سبتمبر 

  (غير مدققة)

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷ديسمبر 
  (مدققة)

 ۳۰كما في 
 ۲۰۱۸سبتمبر  

  (غير مدققة)

 السنةاالرصدة في بداية الفترة/  )٥۸٫۲٦۹(  )٦۲٫۸۸٤(  )٦۲٫۸۸٤(

 ، صافي األسهم المقتناة ٥٫۹۰۹  )۱۷٫٥۷٤(  )۱۷٫٥۷٤(

 المخصصات على أساس األسهم ٥٫٤۰۰  ۹٫۹٤۸  ۹٫٦٤۹

۱۲٫۲۱۸  ۱۲٫۲٤۱  ۳٫۹٤۷ 
 أسهم التخصيص والمنحة، بالصافي بعد مساهمة 

  الموظفين   

 األسهم المقتناة لخيارات الموظفينصافي الحركة على  ۱٥٫۲٥٦  ٤٫٦۱٥  ٤٫۲۹۳

 السنةالرصيد في نهاية الفترة/ )٤۳٫۰۱۳(  )٥۸٫۲٦۹(  )٥۸٫٥۹۱(

 
 الزكاة وضريبة الدخل . ۲٦

 
  (بماليين الرياالت السعودية). فيما يلي ملخص لرأسمال البنك ونسب ملكية رأس المال

   ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰   ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱   ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰   

%  

113Bبماليين 
الرياالت 
  %  السعودية

114Bبماليين 
الرياالت 
 السعودية

 
%  

115Bبماليين 
الرياالت 
  السعودية

116B۹۰٫۰ 

 

٦٫۷٥۰٫۰  117B۹۰٫۰ 

 

٦٫۷٥۰٫۰ 

 

118B۹۰٫۰  ٦٫۷٥۰٫۰  المساهمين السعوديين 

 المساهمين االجانب:           

119B۷٫٥ 

 

٥٦۲٫٥  120B۷٫٥ 

 

٥٦۲٫٥ 

 

-  - 

 جي بي مورجان المالية     
 المحدودة الدولية  
 )۲۸(إيضاح   

۲٫٥ 

 

۱۸۷٫٥  ۲٫٥ 

 

۱۸۷٫٥ 

 

۲٫٥  ۱۸۷٫٥ 
 بنك مؤسسة ميزوهو   
 المحدود  

- 

 

-  - 

 

- 

 

121B۷٥٦  ٫٥۲۲۸(إيضاح  أسهم خزينة ٫٥( 

 اإلجمالي ۷٫٥۰۰٫۰  ۱۰۰٫۰  ۷٫٥۰۰٫۰  ۱۰۰٫۰  ۷٫٥۰۰٫۰  ۱۰۰٫۰
 

لایر  ۱۰مليون سهم بقيمة  ۷٥۰والمدفوع بالكامل من ، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰بتاريخ 
مليون سهم كمنحة أسهم مجانية من قبل البنك ليزيد بذلك  ٥۰تم إصدار  ،۲۰۱۷أبريل  ۱۷في تاريخ  .سعودي للسهم الواحد

 .هو وارد حالًيامليون سهم كما  ۷٥۰مليون سهم إلى  ۷۰۰عدد االسهم القائمة من 
  

خل الخاص�ة بالبن�ك وم�ا ي�رتبط به�ا م�ن مس�تحقات وم�دفوعات الزك�اة وض�ريبة ال�دخل إل�ى نس�ب تستند حسابات الزكاة وال�د
 .ذات الصلة من أنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لألحكاموفقا  أعالهالملكية المذكورة 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٥٦ 
 

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

  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) -الزكاة وضريبة الدخل  . ۲٦

 
ملي�ون لایر س�عودي  ۲۷۷س�تقطعة إض�افية بم�ا يق�ارب ض�ريبة ال�دخل وض�رائب مزك�اة ولقام البنك باستالم الربوط النهائية 

. وتج�در اإلش�ارة إل�ى الرج�وع ۲۰۰۹إل�ى  ۲۰۰۳األعوام من دخل وضرائب مستقطعة عن تخص إقرارات زكاة وضريبة 
ك�ذلك وق�د من تلك القوائم المالية الموحدة بخصوص تقديرات الزكاة التي ل�م ُيب�ت بش�أنها للش�ركة الزميل�ة.  ۱۱إليضاح رقم 
لزكوي��ة وذل��ك ع��ن اإلق��رارات ا لایر س��عودي تقريًب��املي��ون  ۳۸۳بمبل��غ إض��افي مجموع��ه  لزك��اةلرب��وط جزئي��ة  اس��تلم البن��ك

 .۲۰۱۳و ۲۰۱۱و ۲۰۱۰لألعوام 
 

بس�بب ع�دم س�ماح  كتق�ديرات زك�اة نش�أت أساًس�ا ملي�ون لایر س�عودي ٥۷۳مايق�ارب  تشتمل كال الربوط الجزئي�ة والنهائي�ة،
 ستثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي. للبنك بخصم ازكاة و الدخل الهيئة العامة لل

 
الهيئ�ة العام�ة ل�دى  الجزئي�ة والنهائي�ة س�تئناف ه�ذه التق�ديراتمع خب�راء زك�اة وض�ريبة مهني�ين، با وبالتشاور ،لبنكوقد قام ا
اإلدارة ف�ي أن م�ا س�تؤول إلي�ه االس�تئنافات الُمقدم�ة سيص�ب ف�ي مص�لحة البن�ك، حي�ث  تثق، وفي الوقت التي الدخلللزكاة و

س�تئناف والترتيب�ات األخ�رى. وبالت�الي، ل�م ي�تم أخ�ذ أي مب�الغ كمخصص�ات ينتظر البنك الردود والقرارات النهائي�ة ح�ول اال
 .۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ضمن القوائم المالية الموحدة للبنك كما في 

 
 ،۲۰۱٦، ۲۰۱٥، ۲۰۱٤، ۲۰۱۲في حالة وجود تقديرات إضافية يمكن رفعها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام 

استئناف البنك على السماح بطرح استثمارات طويلة االجل معين�ة م�ن الوع�اء الض�ريبي للبن�ك،  . وإذا ما تم رفض ۲۰۱۷و 
وفي ضوء التقديرات الصادرة سلًفا، فإن ذلك سيؤدي إلى التزام زكوي إض�افي ج�وهري عل�ى البن�ك. يعتب�ر ه�ذا الموض�وع 

 الغ يؤثر بالطبع على موقف البنك بهذا الخصوص.عاًما للقطاع البنكي في المملكة العربية السعودية واإلفصاح عن تلك المب
 

 التغيرات المحتملة في إطار التقارير المالية الدولية . ۲۷
 

، حي�ث أن بع�د م�ن قب�ل المجموع�ة ولكن لم ي�تم اعتم�اده يجار"إل"عقود ا )۱٦(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  م إصدارت
 ومتق. للم�أجرين والم�ؤجرين يج�اراإل ع�ن عق�ود محاس�بةلالمتطلبات الجدي�دة لهذا المعيار يحدد . ۲۰۱۹يناير  ۱تاريخ النفاذ 

 .رلمعياهذا ا قبيطت رثأ مبتقيي حاليا عةولمجما
 

 اتفاقية شراء أسهم . ۲۸
 

م�ع ش�ركة ج�ي ب�ي مورغ�ان الدولي�ة للتموي�ل (ج�ي ب�ي  ۲۰۱۸يوني�و  ۱٤أس�هم (االتفاقي�ة) بت�اريخ أبرم البنك اتفاقي�ة ش�راء 
 س�عودي لایر ۱۳٫٥۰البن�ك والمملوك�ة م�ن ِقب�ل ج�ي ب�ي مورغ�ان مقاب�ل  أس�هم م�ن اسهمً  ٥٦٫۲٤٥٫۳٥۰مورغان) لشراء 

  مليون لایر سعودي. ۷٥۹٫۳للسهم الواحد أي ما يعادل 
 

وتم�ت الموافق�ة عل�ى اتفاقي�ة ش�راء األس�هم ف�ي اجتم�اع الجمعي�ة العام�ة  جميع الموافقات التنظيمية المطلوبةالحًقا تسلّم البنك 
 .)۲۰۱۸ سبتمبر ۲٦ هـ ( الموافق ۱٤٤۰ محرم ۱٦بتاريخ غير العادية الذي عقد 

 
لایر س�عودي لك��ل  ۱۳٫٥۰مقاب��ل ج��ي ب�ي مورغ�ان م�ن  اس��همً  ٥٦٫۲٤٥٫۳٥۰، أكم��ل البن�ك ش�راء ۲۰۱۸س�بتمبر  ۲۷ف�ي 

 .مليون لایر سعودي ۷٦۰٫٥ قدره سعر إجماليب العملياتسهم، باإلضافة إلى تكاليف 
 

 .لكيةحقوق الم كانخفاض في والتي تم عرضها هاشراء وتكاليفالعملية نتيجًة ل رأس مال البنك لم ينخفض
 

 أرقام المقارنة . ۲۹
 

ال ت�ؤثر  ه�ذه عديلالت/التصنيفإعادة . الفترة الحالية عرضتعديل بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع تم إعادة تصنيف/
 لى صافي دخل البنك.ع

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