البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١
)غير مدققة(

٠

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١عام
تأسس البنك السعودي لﻼستثمار )البنك( ،شركة مساهمة سعودية ،بموجب المرسوم الملكﻲ رقم م ٣١/بتاريخ  ٢٥جمادى
الثانﻲ  ١٣٩٦هـ المواﻓق ٢٣يونيو  ١٩٧٦ﻓﻲ المملكة العربية السعودية .يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم
عا
 ١٠١٠٠١١٥٧٠بتاريخ  ٢٥ربيع اﻷول  ١٣٩٧هـ المواﻓق  ١٦مارس  ١٩٧٧من خﻼل شبكة ﻓروعه وعددها  ٥٢ﻓر ً
عا( ﻓﻲ المملكة العربية السعودية .إن عنوان المركز الرئيسﻲ للبنك
عا و  ٣٠يونيو  ٥٢ :٢٠٢٠ﻓر ً
) ٣١ديسمبر  ٥٢ :٢٠٢٠ﻓر ً
هو كما يلﻲ:
البنك السعودي لﻺستثمار
اﻹدارة العامة
ص.ب٣٥٣٣.
الرياض  ،١١٤٨١المملكة العربية السعودية
يقدم البنك كاﻓة أنواع اﻷنشطة التجارية وخدمات التجزئة المصرﻓية .كما يقدم البنك لعمﻼئه منتجات و خدمات مصرﻓية متواﻓقة
مع الشريعة اﻻسﻼمية )قائمة على مبدأ تجنب الفائدة( والتﻲ يتم اعتمادها واﻹشراف عليها بواسطة هيئة شرعية مستقلة ُمنشأةٍ
من قِبل البنك.
 .٢أسس اﻹعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما ﻓﻲ ولفترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١وﻓقًا لمعيار
المحاسبة الدولﻲ رقم  ٣٤التقارير المالية المرحلية ،كما تم اعتماده ﻓﻲ المملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات
اﻷخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .ﻻ تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كاﻓة
المعلومات واﻹيضاحات المطلوب إدراجها ﻓﻲ القوائم المالية الموحدة السنوية ،وبالتالﻲ يجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية
السنوية الموحدة كما ﻓﻲ وللسنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
يتم عرض هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بال﷼ السعودي ويتم تقريبها ﻷقرب ألف ،باستثناء ما هو مذكور
بخﻼف ذلك.
يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اﻹدارة استخدام بعض اﻷحكام والتقديرات واﻻﻓتراضات والتﻲ
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ،مبالغ الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصاريف .قد تختلف النتائج الفعلية نتيجة لهذه
التقديرات .تتماشى اﻷحكام المهمة اﻷخرى المتبعة من قبل اﻹدارة والمطبقة ﻓﻲ السياسات المحاسبية ومصادر التقديرات ﻓﻲ
حاﻻت عدم التأكد عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،مع تلك المطبقة على القوائم المالية السنوية الموحدة
كما ﻓﻲ وللسنة المنتهية  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
تم اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  ٢٢ذو الحجة ١٤٤٢هـ المواﻓق ٠١
أغسطس .٢٠٢١
 .٣أسس توحيد القوائم المالية
تشمل هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة القوائم المالية للبنك والقوائم المالية لشركاته التابعة التالية )يشار إليهم
مجتمعين بالمجموعة ﻓﻲ هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة(:
أ(

"شركة اﻻستثمار لﻸوراق المالية والوساطة" )اﻻستثمار كابيتال( ،وهﻲ شركة سعودية مساهمة مقفلة ُمسجلة ﻓﻲ
المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ١٠١٠٢٣٥٩٩٥صادر بتاريخ  ٨رجب ١٤٢٨هـ )المواﻓق
 ٢٢يوليو  (٢٠٠٧وهﻲ مملوكة بنسبة  %١٠٠من قِبل البنك ،تتضمن اﻷنشطة الرئيسة لشركة اﻻستثمار كابيتال
التعامل ﻓﻲ اﻷوراق المالية كأصيل ووكيل ،التعهد بالتغطية ،إدارة صناديق اﻻستثمارات ومحاﻓظ اﻻستثمار
الخاصة بالنيابة عن العمﻼء ،وتقديم خدمات الترتيب ،اﻻستشارات ،والحفظ الخاصة بأعمال اﻷوراق المالية،

ب( "شركة السعودي لﻼستثمار العقارية" وهﻲ شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة ﻓﻲ المملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري رقم  ١٠١٠٢٦٨٢٩٧صادر بتاريخ  ٢٩جمادى اﻷولى ١٤٣٠هـ )المواﻓق  ٢٥مايو
 (٢٠٠٩وهﻲ مملوكة بنسبة  %١٠٠من قِبل البنك .الهدف اﻷساسﻲ للشركة هو اﻻحتفاظ بصكوك الملكية كضمان
نيابة عن البنك ﻓيما يتعلق بمعامﻼت اﻹقراض المتعلقة بالعقارات،
٨

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(
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ج( "شركة السعودي لﻼستثمار اﻷولى" وهﻲ شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة ﻓﻲ المملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  ١٠١٠٤٢٧٨٣٦صادر بتاريخ  ١٦محرم ١٤٣٦هـ )المواﻓق  ٩نوﻓمبر  (٢٠١٤وهﻲ مملوكة
بنسبة  %١٠٠من قِبل البنك .خﻼل عام  ،٢٠٢٠أكملت الشركة إجراءات اﻹقفال لدى الجهات التنظيمية وتم
تصفيتها ،و
د(

"شركة صايب لﻸسواق المحدودة" وهﻲ شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة ﻓﻲ جزر كايمان بتاريخ  ١٨يوليو
 ٢٠١٧وهﻲ مملوكة بنسبة  %١٠٠من قِبل البنك .وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية باﻹضاﻓة
إلى عمليات إعادة الشراء بالنيابة عن البنك.

يتم اﻹشارة إلى البنك ﻓﻲ هذه اﻹيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة لﻺشارة لﻺيضاحات ذات العﻼقة
بالبنك ﻓقط وليس بشكل مجمع كمجموعة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس الفترة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة مع السياسات
المحاسبية للبنك .يتم تعديل السياسات المحاسب ية للشركات التابعة ،عند الحاجة ،لتتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل
المجموعة.
الشركات التابعة هﻲ شركات ُمستثمر ﻓيها و ُمسيطر عليها من قبل المجموعة .تعتبر المجموعة مسيطرة على شركات ُمستثمر
ﻓيها عندما تكون المجموعة متعرضة للحقوق أو متمكنة من الحقوق ﻓﻲ تلك الشركة وكذلك متمكنة من العوائد المختلفة من تلك
ضا القدرة على التأثير ﻓﻲ هذه العوائد من خﻼل سلطتها التﻲ تمارسها على هذه الشركة ال ُمستثمر ﻓيها .يتم
الشركة و لديها أي ً
إدراج القوائم المالية للشركة التابعة ﻓﻲ القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف هذه
السيطرة بواسطة المجموعة.
تُعرف المنشأة بكيان منظم بأنها تلك التﻲ تم تصميم أنشطتها بحيث ﻻ تُدار بنظام حقوق التصويت .ولغرض تقدير ما إذا كان
للمجموعة السلطة على تلك المنشأة ال ُمستثمر ﻓيها ،ﻓإن المجموعة تأخذ باﻻعتبار عدة عوامل مثل الغرض من وتصميم المنشأة
المستثمر ﻓيها ،المقدرة العملية لتوجيه اﻷنشطة المتعلقة بالمنشأة ال ُمستثمر ﻓيها ،طبيعة العﻼقة مع المنشأة المستثمر ﻓيها ،وحجم
التعرض لﻼختﻼف ﻓﻲ العوائد من هذه المنشأة ال ُمستثمر ﻓيها .يتم توحيد القوائم المالية لتلك المنشأة بكيان منظم منذ تاريخ
حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة .على وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على
الشركة ال ُمستثمر ﻓيها ﻓقط إذا كان لدى المجموعة:
 الس يطرة عل ى الش ركة ال ُمس تثمر ﻓيه ا )أي الحق وق القائم ة الت ﻲ تمنحه ا الق درة الحالي ة عل ى توجي ه اﻷنش طة ذات
الصلة للشركة ال ُمستثمر ﻓيها(.
 مخاطر التعرض ،أو الحقوق ،لعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة ال ُمستثمر ﻓيها ،و
سلطتها على الشركة ال ُمستثمر ﻓيها للتأثير على مبالغ عوائدها.
 القدرة على استخدام ُ
عندما يكون لدى المجموعة اﻷقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة ﻓﻲ الشركة ال ُمستثمر ﻓيها ،تأخذ المجموعة ﻓﻲ اﻻعتبار
سلطة على الشركة ال ُمستثمر ﻓيها ،بما ﻓﻲ ذلك،
كاﻓة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها ُ
 الترتيبات التعاقدية مع حاملﻲ حقوق التصويت اﻵخرين للشركة ال ُمستثمر ﻓيها
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية اﻷخرى؛ و
 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت ال ُمحتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل اﻷسهم.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة ُمستثمر ﻓيها إذا ما كانت الحقائق واﻷحوال تشير إلى وجود تغيرات
ﻓﻲ واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثﻼثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة
التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واﻹيرادات
والمصروﻓات للشركة التابعة ال ُمشتراة أو ال ُمستبعدة خﻼل السنة ﻓﻲ القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من تاريخ حصول
المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
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أي تغير ﻓﻲ حصة ملكية الشركة التابعة ،دون ﻓقدان السيطرة ،يعامل كمعاملة حقوق الملكية .إذا ﻓقدت المجموعة السيطرة على
شركة تابعة ،ﻓإنها:








تستبعد الموجودات )بما ﻓﻲ ذلك الشهرة( و المطلوبات للشركة التابعة؛
تستبعد القيمة الدﻓترية ﻷية حقوق تخص الحصة غير ال ُمسيطرة؛
تستبعد ﻓروقات أسعار الصرف المتراكمة المسجلة ﻓﻲ حقوق الملكية؛
تعترف بالقيمة العادلة لل ُمقابل ال ُمستلم؛
تعترف بالقيمة العادلة ﻷي استثمار ُمحتفظ به؛
تعترف بأي ﻓائض أو عجز ﻓﻲ الربح أو الخسارة؛ و
تُعيد تصنيف حصة الشركة اﻷم من البنود ال ُمعترف به ا س ابقًا ﻓ ﻲ ال دخل الش امل اﻵخ ر إل ى اﻷرب اح أو الخس ائر
أو اﻷرباح ال ُمبقاة ،حسبما يكون مﻼئ ًما ،كما يتطلب لو قام ت المجموع ة باس تبعاد الموج ودات أو المطلوب ات ذات
الصلة.

تعمل المجموعة كمدير للصندوق ﻓﻲ عدد من صناديق اﻻستثمار .إن تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على الصندوق
اﻻستثماري يتركز عادة على تقييم المصالح اﻻقتصادية المجمعة للمجموعة ﻓﻲ الصندوق )التﻲ تشمل أي حصص مسجلة
وأتعاب اﻹدارة المتوقعة( وحقوق المستثمرين ﻓﻲ إزالة مدير الصندوق .ونتيجة لذلك ،خلصت المجموعة إلى أنها تعمل كوكيل
للمستثمرين ﻓﻲ جميع الحاﻻت ،وبالتالﻲ لم يتم توحيد هذه الصناديق.
يتم استبعاد اﻷرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامﻼت المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد هذه
القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
 .٤ملخص ﻷهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية والتقديرات واﻻﻓتراضات المتبعة ﻓﻲ إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع
تلك المتبعة ﻓﻲ إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
المعايير أو التعديﻼت أو التفسيرات اﻷخرى
المعايير أو التعديﻼت أو التفسيرات اﻷخرى السارية للفترات السنوية التﻲ تبدأ ﻓﻲ أو بعد  ١يناير  ،٢٠٢١لم يكن لها تأثير
جوهري على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
 .٥نقدية وأرﺻدة لدى البنك المركزي السعودي والنقدية وماﻓي حكمها
أ( يتكون بند النقدية واﻷرصدة لدى البنك المركزي السعودي كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
نقد ﻓﻲ الصندوق

٧٦٨٫٣٥٤

٧٠٤٫٦٤٥

١٫٠٥٨٫٢٤٧

اتفاقيات إعادة شراء عكسية

٢٫٨٧٠٫٠٠٠

٤٫٦١٠٫٠٠٠

٤٫٥٩٠٫٠٠٠

أرصدة أخرى ،صاﻓﻲ

)(٢٣٦٫٨٠٢

)(٢١٧٫٧٠٤

٥٨٫٩٥٢

نقدية وأرصدة قبل الوديعة النظامية )إيضاح ٥ب(

٣٫٤٠١٫٥٥٢

٥٫٠٩٦٫٩٤١

٥٫٧٠٧٫١٩٩

وديعة نظامية

٣٫٢٠٣٫٠٩٧

٣٫٢٢٦٫٥٤٩

٣٫٤٦٣٫٢٤١

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

٦٫٦٠٤٫٦٤٩

٨٫٣٢٣٫٤٩٠

٩٫١٧٠٫٤٤٠

١٠
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 .٥نقدية وأرﺻدة لدى البنك المركزي السعودي والنقدية وماﻓي حكمها ) -تتمة(
طبقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي يتعين على البنك اﻻحتفاظ بوديعة نظامية لدى
البنك المركزي السعودي بنسبة مئوية محددة من الودائع تحت الطلب ،واﻻدخار ،وﻷجل ،والودائع اﻷخرى ،تُحسب ﻓﻲ نهاية
كل شهر .من غير المسموح به استخدام تلك الوديعة النظامية لتمويل العمليات اليومية للبنك وبالتالﻲ ﻓهﻲ ليست جز ًءا من
النقدية و ما ﻓﻲ حكمها.
ب( يتكون بن د النقدي ة وم ا ﻓ ﻲ حكمه ا المدرج ة ﻓ ﻲ قائم ة الت دﻓقات النقدي ة المرحلي ة الموح دة كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و
 ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
باستثناء الوديعة النظامية )إيضاح ٥أ(

٣٫٤٠١٫٥٥٢

٥٫٠٩٦٫٩٤١

٥٫٧٠٧٫١٩٩

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالي ة اﻷخ رى تس تحق خ ﻼل
ثﻼثة أشهر من تاريخ اﻻقتناء

٢٫٠٤٥٫٠٩٩

٢٫١٦٩٫٨٤٣

١٫٩٣٩٫١٩٨

النقدية وما ﻓﻲ حكمها

٥٫٤٤٦٫٦٥١

٧٫٢٦٦٫٧٨٤

٧٫٦٤٦٫٣٩٧

 .٦أرﺻدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،ﺻاﻓي
أ( يتكون بن د أرص دة ل دى البن وك والمؤسس ات المالي ة اﻷخ رى ،ص اﻓﻲ كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديس مبر ٢٠٢٠
مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
حسابات جارية
إيداعات أسواق المال

١٫٥٤٥٫٠٩١
٥٠٠٫٠٠٨

١٫٦٦٩٫٨٤٣
٥٠٠٫١٠١

١٫٧١١٫٠٤٥
٣٣٠٫٠٣٧

إجمالﻲ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى

٢٫٠٤٥٫٠٩٩

٢٫١٦٩٫٩٤٤

٢٫٠٤١٫٠٨٢

مخصص خسائر اﻻئتمان

)(٤٫٣٢٥

)(٣٫٢٠٢

)(٢٫٢٤٧

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،صاﻓﻲ

٢٫٠٤٠٫٧٧٤

٢٫١٦٦٫٧٤٢

٢٫٠٣٨٫٨٣٥

ب( الحرك ة ﻓ ﻲ مخص ص خس ائر اﻻئتم ان لفترت ﻲ الس تة أش هر المنتهيت ين ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠وللس نة المنتهي ة ﻓ ﻲ ٣١
ديسمبر  ٢٠٢٠تتلخص كما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
الرصيد ﻓﻲ بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر اﻻئتمان

٣٫٢٠٢
١٫١٢٣

٢٫٠٨٨
١٫١١٤

٢٫٠٨٨
١٥٩

الرصيد ﻓﻲ نهاية السنة  /الفترة

٤٫٣٢٥

٣٫٢٠٢

٢٫٢٤٧

١١

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٦أرﺻدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،ﺻاﻓي ) -تتمة(
ج( يلخ ص الج دول الت الﻲ التس وية ب ين اﻷرص دة اﻻﻓتتاحي ة وأرص دة اﻹقف ال لمخصص ات خس ائر اﻻئتم ان لفترت ﻲ الس تة أش هر
المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و :٢٠٢٠
 ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غير مدققة(
المرحلة ٣
المرحلة ٢
١١٠

المرحلة ١
٣٫٠٩٢

اﻷرصدة ﻓﻲ بداية الفترة
التغيرات ﻓﻲ التعرض للخطر
وإعادة القياس
اﻷرصدة ﻓﻲ نهاية الفترة

١٫١٢٣
٤٫٢١٥

١١٠

اﻷرصدة ﻓﻲ بداية الفترة

المرحلة ١
١٫٧٣٠

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مدققة(
المرحلة ٣
المرحلة ٢
٣٥٨

ال ُمحول من المرحلة  ٢الى المرحلة ١
التغيرات ﻓﻲ التعرض للخطر
وإعادة القياس
صاﻓﻲ الحركة للفترة
اﻷرصدة ﻓﻲ نهاية الفترة

-

اﻹجمالﻲ
٣٫٢٠٢
١٫١٢٣
٤٫٣٢٥
اﻹجمالﻲ
٢٫٠٨٨

١٨

)(٣٥٨

-

)(٣٤٠

٤٩٩
٥١٧
٢٫٢٤٧

)(٣٥٨
-

-

٤٩٩
١٥٩
٢٫٢٤٧

 .٧استثمارات
أ( اﻻستثمارات كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠تتلخص مما يلﻲ:
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
سندات دين بعمولة ثابتة
سندات دين بعمولة عائمة
إجمالﻲ سندات الدين
أسهم
صناديق استثمارية
سندات أخرى

٢٧٫٨٥٨٫٦٠٠
١٫٤٥٠٫٩٧٣
٢٩٫٣٠٩٫٥٧٣
٣٧١٫٧٠٧
١٤٥٫٨٨٢
٣٣٫٤٤٣

٢٧٫٦١٦٫٢٩٣
٢٫٣٤٣٫٦١٦
٢٩٫٩٥٩٫٩٠٩
٣٧٣٫٨١٩
١٤٤٫٢١٢
٣٥٫٩٠٣

٢٧٫٥٤٥٫٣٣٤
٢٫٨٣١٫٢١٧
٣٠٫٣٧٦٫٥٥١
٣٤٤٫٣٢٨
١٢٧٫٢٤٧
٣٨٫٤٠٤

استثمارات

٢٩٫٨٦٠٫٦٠٥

٣٠٫٥١٣٫٨٤٣

٣٠٫٨٨٦٫٥٣٠

تم تصنيف سندات الدين واﻷسهم بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى ،كما تم تصنيف الصناديق اﻻستثمارية
والسندات اﻷخرى بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر.
تﺸﺘﻤﻞ اسﺘﺜﻤارات الﻤﺠﻤﻮعة ﻓﻲ اﻷسهم على  ٨٫٦مليﻮن ريال سعﻮدي كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٣١) ٢٠٢١ديسمبر ٨٫٦ :٢٠٢٠
مليون ﷼ سعودي ٣٠ ،يونيو  ٨٫٦ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( والتﻲ اسﺘﺤﻮذ عليها الﺒﻨﻚ ﻓﻲ الﺴﻨﻮات الﺴابقة ﻓيﻤا يﺘعلق
بﺘﺴﻮية بعﺾ القﺮوض والﺴلﻒ.
لدى المجموعة استثمارات استراتيجية ﻓﻲ اﻷسهم بمبلغ  ٣٦٣٫٠مليون ﷼ سعودي كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٣١) ٢٠٢١ديسمبر
 ٣٦٥٫١ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي ٣٠ ،يونيو  ٣٣٥٫٦ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( التﻲ تتكون من شرﮐة المتوسط والخليج
للتأمين وإعادة التأمين التعاونﻲ وشرﮐة سمة )الشركة السعودية للمعلومات اﻻئتمانية( والشرﮐة السعودية لتسجيل عقود اﻹيجار
التمويلﻲ.
١٢

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٧استثمارات ) -تتمة(
تشمل اﻻستثمارات كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ١٣٫٦ ،٢٠٢١مليار ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ١٣٫٥ :٢٠٢٠مليار ﷼ سعودي٣٠ ،
يونيو  ١٤٫٦ :٢٠٢٠مليار ﷼ سعودي( والتﻲ تم التعهد بها بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع المؤسسات المالية اﻷخرى.
ب( يوضح الجدول التالﻲ معلومات عن جودة اﻻئتمان لسندات الدين المدرجة بالقيمة العادل ة م ن خ ﻼل بن ود ال دخل الش امل اﻷخ رى
كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر :٢٠٢٠
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
الدرجات  ٦-١والغير مصنفة
٣٠٫٣٧٦٫٥٥١
٢٩٫٩٥٩٫٩٠٩
٢٩٫٣٠٩٫٥٧٣
الدرجات ٩-٧
إجمالﻲ سندات الدين

٢٩٫٣٠٩٫٥٧٣

٢٩٫٩٥٩٫٩٠٩

٣٠٫٣٧٦٫٥٥١

ج( الحرك ة ﻓ ﻲ مخص ص خس ائر اﻻئتم ان لفترت ﻲ الس تة أش هر المنتهيت ين ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠وللس نة المنتهي ة ﻓ ﻲ ٣١
ديسمبر  ٢٠٢٠ال ُمدرجة ضمن اﻻحتياطيات اﻷخرى كما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

الرصيد ﻓﻲ بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر اﻻئتمان

٣١٫٣٨٥
١٫٠٥٧

٢٩٫٦٥٩
١٫٧٢٦

٢٩٫٦٥٩
١٫٥٨٩

الرصيد ﻓﻲ نهاية السنة  /الفترة )إيضاح ٧هـ(

٣٢٫٤٤٢

٣١٫٣٨٥

٣١٫٢٤٨

د( يلخ ص الج دول الت الﻲ التس وية ب ين اﻷرص دة اﻻﻓتتاحي ة وأرص دة اﻹقف ال لمخصص ات خس ائر اﻻئتم ان لفترت ﻲ الس تة أش هر
المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠٢١و :٢٠٢٠
 ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غير مدققة(
اﻹجمالﻲ
المرحلة ٣
المرحلة ٢
المرحلة ١
اﻷرصدة ﻓﻲ بداية الفترة
٣١٫٣٨٥
٣١٫٣٨٥
التغيرات ﻓﻲ التعرض للخطر
وإعادة القياس
١٫٠٥٧
١٫٠٥٧
اﻷرصدة ﻓﻲ نهاية الفترة
٣٢٫٤٤٢
٣٢٫٤٤٢

اﻷرصدة ﻓﻲ بداية الفترة
التغيرات ﻓﻲ التعرض للخطر
وإعادة القياس
اﻷرصدة ﻓﻲ نهاية الفترة

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مدققة(
المرحلة ٣
المرحلة ٢
-

المرحلة ١
٢٩٫٦٥٩

-

١٫٥٨٩
٣١٫٢٤٨

١٣

-

اﻹجمالﻲ
٢٩٫٦٥٩
١٫٥٨٩
٣١٫٢٤٨

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٧استثمارات ) -تتمة(
هـ( تتك ون اﻻحتياطي ات اﻷخ رى ال ُمص نفة ض من حق وق المس اهمين كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديس مبر  ٢٠٢٠كم ا
يلﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

اﻷرباح غير المحققة من إعادة تقييم سندات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى
قبل مخصص خسائر اﻻئتمان

٧٢٥٫٠٦٢

٧١٤٫٣٩٨

١٥٥٫٩٧٣

مخصص خسائر اﻻئتمان لسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة
من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى )إيضاح ٧ج(

٣٢٫٤٤٢

٣١٫٣٨٥

٣١٫٢٤٨

اﻷرباح غير المحققة من إعادة تقييم سندات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى
بعد مخصص خسائر اﻻئتمان

٧٥٧٫٥٠٤

٧٤٥٫٧٨٣

١٨٧٫٢٢١

اﻷرباح غير المحققة من إعادة تقييم اﻷسهم المدرجة بالقيمة
العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخرى

٧٤٫٤٠٧

٧٦٫٠٥٥

٤٦٫٥٦٧

الخسائراﻹكتوارية ﻓﻲ خطط المناﻓع المحددة

)(٢٧٫٠٨٣

)(٢٧٫٠٨٣

)(٢٠٫٣٤٨

الحصة ﻓﻲ بنود الخسارة الشاملة اﻷخرى للشركات الزميلة

)(٢٫٧١٢

)(٢٫٧١٢

)(٣٫٤٥٣

اﻻحتياطيات اﻷخرى

٨٠٢٫١١٦

٧٩٢٫٠٤٣

٢٠٩٫٩٨٧

 .٨قروض وسلف ،ﺻاﻓي
أ( تتلخص القروض والسلف ،صاﻓﻲ ال ُمثبتة بالتكلفة المطفأة كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
المرحلة ١
المرحلة ٢
المرحلة ٣
إجمالﻲ القروض والسلف العاملة
قروض وسلف غير عاملة
إجمالﻲ القروض والسلف
مخصص خسائر اﻻئتمان
قروض وسلف ،صاﻓﻲ

المرحلة ١
المرحلة ٢
المرحلة ٣
إجمالﻲ القروض والسلف العاملة
قروض وسلف غير عاملة
إجمالﻲ القروض والسلف
مخصص خسائر اﻻئتمان
قروض وسلف ،صاﻓﻲ

) ٢٠٢١غير مدققة(
شخصية

تجارية وأخرى

جاري مدين

٣٨٫١٨٥٫٦٩٠
٣٫٢٧٩٫٠٩٢
٧٣٩٫٦٠٢
٤٢٫٢٠٤٫٣٨٤
٣٢٫٤٤٠
٤٢٫٢٣٦٫٨٢٤
)(٨٤٣٫٩٤٤
٤١٫٣٩٢٫٨٨٠

٢٫٩٤٣٫٤٢٨
١٫٠١١٫٦٢٢
٦٢٧٫٣١٥
٤٫٥٨٢٫٣٦٥
٩٧٠٫٧٥١
٥٫٥٥٣٫١١٦
)(٨٦١٫٣٢٨
٤٫٦٩١٫٧٨٨

تجارية وأخرى

 ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠مدققة(
شخصية
جاري مدين

٣٦٫٧٩٨٫٩٨٢
٣٫٥٧٣٫٢٠٧
٨٠١٫١٥٧
٤١٫١٧٣٫٣٤٦
٣٦٫٨٦٧
٤١٫٢١٠٫٢١٣
)(٨٢١٫٣٣٦
٤٠٫٣٨٨٫٨٧٧

٢٫٣٢٦٫٤٢٨
٤٥٥٫٦٤٢
٤٩٧٫٣١٣
٣٫٢٧٩٫٣٨٣
٩٨٥٫٢٩٤
٤٫٢٦٤٫٦٧٧
)(٦٧٣٫٨٦٢
٣٫٥٩٠٫٨١٥
١٤

١٠٫١٩٧٫٣٦٧
١٠٠٫٦١٠
٤٥٠
١٠٫٢٩٨٫٤٢٧
٩٩٫٥٩٤
١٠٫٣٩٨٫٠٢١
)(١٨٦٫٧٦٣
١٠٫٢١١٫٢٥٨

١١٫٠٦٧٫٢٧٥
١٤٩٫٧٥٦
٤٤٩
١١٫٢١٧٫٤٨٠
١٣٦٫٩٤٨
١١٫٣٥٤٫٤٢٨
)(٢٦٠٫٢٢٦
١١٫٠٩٤٫٢٠٢

إجمالﻲ
٥١٫٣٢٦٫٤٨٥
٤٫٣٩١٫٣٢٤
١٫٣٦٧٫٣٦٧
٥٧٫٠٨٥٫١٧٦
١٫١٠٢٫٧٨٥
٥٨٫١٨٧٫٩٦١
)(١٫٨٩٢٫٠٣٥
٥٦٫٢٩٥٫٩٢٦

إجمالﻲ
٥٠٫١٩٢٫٦٨٥
٤٫١٧٨٫٦٠٥
١٫٢٩٨٫٩١٩
٥٥٫٦٧٠٫٢٠٩
١٫١٥٩٫١٠٩
٥٦٫٨٢٩٫٣١٨
)(١٫٧٥٥٫٤٢٤
٥٥٫٠٧٣٫٨٩٤

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٨قروض وسلف ،ﺻاﻓي – )تتمة(
 ٣٠يونيو
المرحلة ١
المرحلة ٢
المرحلة ٣
إجمالﻲ القروض والسلف العاملة
قروض وسلف غير عاملة
إجمالﻲ القروض والسلف
مخصص خسائر اﻻئتمان
قروض وسلف ،صاﻓﻲ

تجارية وأخرى

جاري مدين

٣٨٫٠٤٣٫٢٠٨
٤٫٥١٠٫٢٣٢
٧٨٨٫٥٢٠
٤٣٫٣٤١٫٩٦٠
٢٨٨٫٢٨٠
٤٣٫٦٣٠٫٢٤٠
)(٩٤٩٫٣٠٢
٤٢٫٦٨٠٫٩٣٨

٢٫١٣٥٫٢١٧
٦١٢٫٨٠٣
٤٥٤٫٩٤٧
٣٫٢٠٢٫٩٦٧
١٫٨٠٥٫٢٨٨
٥٫٠٠٨٫٢٥٥
)(١٫٣٤١٫٤٨٨
٣٫٦٦٦٫٧٦٧

) ٢٠٢٠غير مدققة(
شخصية
١٢٫١٥٧٫٧١٣
١٨٣٫٩٧٤
٢٫٩٧٣
١٢٫٣٤٤٫٦٦٠
٢٦٦٫٣١٤
١٢٫٦١٠٫٩٧٤
)(٣٥٥٫٥٤٠
١٢٫٢٥٥٫٤٣٤

إجمالﻲ
٥٢٫٣٣٦٫١٣٨
٥٫٣٠٧٫٠٠٩
١٫٢٤٦٫٤٤٠
٥٨٫٨٨٩٫٥٨٧
٢٫٣٥٩٫٨٨٢
٦١٫٢٤٩٫٤٦٩
)(٢٫٦٤٦٫٣٣٠
٥٨٫٦٠٣٫١٣٩

ب( الحرك ة ﻓ ﻲ مخص ص خس ائر اﻻئتم ان لفترت ﻲ الس تة أش هر المنتهيت ين ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠وللس نة المنتهي ة ﻓ ﻲ ٣١
ديسمبر  ٢٠٢٠تتلخص كما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
الرصيد ﻓﻲ بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر اﻻئتمان
ديون مشطوبة ،صاﻓﻲ

١٫٧٥٥٫٤٢٤
١٧٥٫٠٠٥
)(٣٨٫٣٩٤

٢٫٤٠٥٫٥٨٥
٤٥٣٫٥٢٧
)(١٫١٠٣٫٦٨٨

٢٫٤٠٥٫٥٨٥
٣١١٫٩٥٤
)(٧١٫٢٠٩

الرصيد ﻓﻲ نهاية السنة  /الفترة )أ(

١٫٨٩٢٫٠٣٥

١٫٧٥٥٫٤٢٤

٢٫٦٤٦٫٣٣٠

)أ( نظرا ً للظروف اﻻقتصادية السائدة ،ﻓقد قامت المجموعة بإثبات خسارة ائتمانية محتملة بقيمة  ٢٤٣٫٣مليون ﷼ سعودي كما
ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٣٠) ٢٠٢١يونيو  ١٤٠ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( لمحفظة القروض والسلف ،والتراكبات بعد النموذج .راجع
اﻹيضاح  ٢٧للمزيد من التفاصيل.
ج( يلخ ص الج دول الت الﻲ التس وية ب ين اﻷرص دة اﻻﻓتتاحي ة وأرص دة اﻹقف ال لمخصص ات خس ائر اﻻئتم ان لفترت ﻲ الس تة أش هر
المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و :٢٠٢٠

اﻷرصدة ﻓﻲ بداية الفترة
ال ُمحول من المرحلة  ١الى المرحلة ٢
ال ُمحول من المرحلة  ١الى المرحلة ٣
ال ُمحول من المرحلة  ٢الى المرحلة ١
ال ُمحول من المرحلة  ٢الى المرحلة ٣
ال ُمحول من المرحلة  ٣الى المرحلة ١
ال ُمحول من المرحلة  ٣الى المرحلة ٢
التراكبات بعد النموذج
التغيرات ﻓﻲ التعرض للخطر
وإعادة القياس
صاﻓﻲ الحركة للفترة
ديون مشطوبة ،صاﻓﻲ
اﻷرصدة ﻓﻲ نهاية الفترة

المرحلة ١

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غير مدققة(
المرحلة ٣
المرحلة ٢

٤٤٣٫٢٩٦
)(١٠٫٨٥٩

٢٤٣٫١٥٥
٥٥٫٨٥٢

١٫٠٦٨٫٩٧٣
-

١٫٧٥٥٫٤٢٤
٤٤٫٩٩٣

)(١٫٢٣٧
٤٫٠٤٠
-

)(١١٫٦٧٨
)(٩٫٦٣٧

٢٥٫٧٧٤
٢٣٫٩٣٨

٢٤٫٥٣٧
)(٧٫٦٣٨
١٤٫٣٠١

٦١
١٤٫٨٦٣

٩٢٠
٢٢٫٢٧٢

)(٢٫٢٢٨
)(٢٫١١٥
٧٫٥٧٦

)(٢٫١٦٧
)(١٫١٩٥
٤٤٫٧١١

)(٥٫١٣١
١٫٧٣٧
٤٤٥٫٠٣٣

٧٣٫٧٨٢
١٣١٫٥١١
٣٧٤٫٦٦٦

)(١١٫١٨٨
٤١٫٧٥٧
)(٣٨٫٣٩٤
١٫٠٧٢٫٣٣٦

٥٧٫٤٦٣
١٧٥٫٠٠٥
)(٣٨٫٣٩٤
١٫٨٩٢٫٠٣٥

١٥

اﻹجمالﻲ

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٨قروض وسلف ،ﺻاﻓي ) -تتمة(
 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مدققة(
المرحلة ١

المرحلة ٢

المرحلة ٣

اﻹجمالﻲ

اﻷرصدة ﻓﻲ بداية الفترة
ال ُمحول من المرحلة  ١الى المرحلة ٢
ال ُمحول من المرحلة  ١الى المرحلة ٣
ال ُمحول من المرحلة  ٢الى المرحلة ١
ال ُمحول من المرحلة  ٢الى المرحلة ٣
التراكبات بعد النموذج
التغيرات ﻓﻲ التعرض للخطر
وإعادة القياس

٣٧٩٫٥١١
)(٨٫٩٩٠
)(١٫٤٥٩
٥٦٣
-

١٨٤٫٥١٢
١٣٫٤٧٢
)(٢٫٣٤٣
)(٢٥

١٫٨٤١٫٥٦٢
١٠٧٫٥٢٧
٩٤٣

٢٫٤٠٥٫٥٨٥
٤٫٤٨٢
١٠٦٫٠٦٨
)(١٫٧٨٠
٩١٨

٧١٫٥٨٤

٢٥٫٢٩٠

٤٣٫١٤٦

١٤٠٫٠٢٠

)(٢٣٫٧٣٢

)(٥٫٢٥٣

٩١٫٢٣١

٦٢٫٢٤٦

صاﻓﻲ الحركة للفترة
ديون مشطوبة ،صاﻓﻲ
اﻷرصدة ﻓﻲ نهاية الفترة

٣٧٫٩٦٦
٤١٧٫٤٧٧

٣١٫١٤١
٢١٥٫٦٥٣

٢٤٢٫٨٤٧
)(٧١٫٢٠٩
٢٫٠١٣٫٢٠٠

٣١١٫٩٥٤
)(٧١٫٢٠٩
٢٫٦٤٦٫٣٣٠

تمثل مبالغ التحويل ﻓﻲ التسويات أعﻼه صاﻓﻲ الزيادة أو النقص ﻓﻲ مخصص خسائر اﻻئتمان نتيجة التحويﻼت بين المراحل
خﻼل ﻓترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و .٢٠٢٠
 .٩استثمارات ﻓي شركات زميلة
أ( تتضمن اﻹستثمارات ﻓ ﻲ ش ركات زميل ة حص ة البن ك ﻓ ﻲ ملكي ة ش ركة أمريك ان إكس بريس )المملك ة العربي ة الس عودية( )أمك س(
بنسبة  ،%٥٠شركة ينال السعودية للتأجير )ينال( )سابقا شركة أورك س الس عودية للت أجير( بنس بة  ،%٣٨ش ركة أم ﻼك العالمي ة
للتمويل العقاري )أمﻼك( بنسبة  .%٢٢٫٤تتلخص الحرك ة عل ى اﻻس تثمارات ﻓ ﻲ ش ركات زميل ة لفترت ﻲ الس تة أش هر المنتهيت ين
ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠وللسنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠كما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
٨٤٥٫٧٤٤
٩٫٦٦١
)(١٨٫٠١٣
٨٣٧٫٣٩٢

الرصيد ﻓﻲ بداية السنة  /الفترة
الحصة ﻓﻲ الدخل
توزيعات أرباح
الحصة ﻓﻲ بنود الخسارة الشاملة اﻷخرى
استبعادات )أ(
الرصيد ﻓﻲ نهاية السنة  /الفترة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(
٩٩٤٫٢٩٨
٤٥٫٩٢٨
)(٧٩٫٣٩٧
)(٢٫٤٥٢
)(١١٢٫٦٣٣
٨٤٥٫٧٤٤

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
٩٩٤٫٢٩٨
٢٣٫٥٤٤
)(٦٢٫٧٠٠
)(٣٫١٩٣
٩٥١٫٩٤٩

)أ( خ ﻼل الس نة المنتهي ة ﻓ ﻲ  ٣١ديس مبر  ،٢٠٢٠باع ت المجموع ة  ٪٣٠م ن أس همها ﻓ ﻲ أم ﻼك كج زء م ن الط رح الع ام
اﻷول ﻲ لش ركة أم ﻼك .بلغ ت القيم ة الدﻓتري ة لﻼس تثمارات المباع ة  ١١٢٫٦ملي ون ﷼ س عودي .وبل غ المقاب ل المس تلم
 ١٣٣٫١مليون ﷼ سعودي .بلغ الربح م ن البي ع  ١٩٫٤ملي ون ﷼ س عودي ،بع د خص م الخس ارة الش املة اﻷخ رى البالغ ة
 ١٫٠٣مليون ﷼ سعودي ﻓﻲ قائمة الدخل الموحدة.
يستمر تصنيف الحصة المحتجزة ﻓﻲ أم ﻼك كش ركة زميل ة حي ث تس تمر المجموع ة ﻓ ﻲ اﻻحتف اظ بنف وذ كبي ر عل ى اﻷم ور
المالية والتشغيلية للشركة الزميلة .بلغت القيمة العادلة لﻼستثمار ﻓ ﻲ أمﻼك كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١مبل غ  ٤٥٥٫١ملي ون
﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ٤٤٤٫٥ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي(.
١٦

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٩استثمارات ﻓي شركات زميلة ) -تتمة(
ب( ﻓيم ا يل ﻲ ،ملخ ص لموج ودات ومطلوب ات وحق وق ملكي ة الش ركات الزميل ة كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ،٢٠٢٠وال دخل
والمصاريف للفترتين المنتهيتين نفسيهما:
 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مدققة(

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غير مدققة(
أمكس

ينال

أمﻼك

أمكس

ينال

إجمالﻲ الموجودات

٦٦٣٫٢٢٨

١٫٥٢٦٫٥٣٣

٣٫٦٥٣٫٥٢٠

٦٢٥٫٤١٧

١٫٢٤٧٫٣٠٩

٣٫٦٠٨٫٦٥٤

أمﻼك

إجمالﻲ المطلوبات
حقوق الملكية
إجمالﻲ الدخل
إجمالﻲ المصاريف

٣٤٩٫٥٠٠
٣١٣٫٧٢٨
٩٩٫٣٧٨
١١٠٫٠٧٠

٦٤١٫٨٠١
٨٨٤٫٧٣١
٥١٫١٩١
٣١٫٢٦٢

٢٫٤٧٩٫٠٠٢
١٫١٧٤٫٥١٨
٥٥٫٩٤٣
٣٠٫٧٤٤

٣١١٫٠٠٧
٣١٤٫٤١٠
١٢٢٫٣٣٣
١١٦٫٥٣٥

٤١٤٫٠١١
٨٣٣٫٢٩٨
٤٢٫٨٨٠
٣٦٫٣٥١

٢٫٤٣٥٫٧٤٢
١٫١٧٢٫٩١٢
٩٦٫٣٥٦
٥٩٫٧٠٩

يقع المركز الرئيسﻲ لكل شركة زميلة ﻓ ﻲ الري اض بالمملك ة العربي ة الس عودية حي ث تق وم تل ك الش ركات بتنفي ذ ك ل عملياته ا ﻓﻲ
المملكة العربية السعودية.
 .١٠ممتلكات ومعدات ،ﺻاﻓي وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،ﺻاﻓي
أ( تتلخص ممتلكات ومعدات ،صاﻓﻲ كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
١٫١٠٢٫٠٩٣
١٧٩٫٣٥٣
٤١٤٫٨٨٨
٣١٥٫٣٥٨
٢٫٠١١٫٦٩٢
)(٩٨٧٫٦١٥
١٫٠٢٤٫٠٧٧
٨١٨
١٫٠٢٤٫٨٩٥

اﻷراضﻲ والمبانﻲ
تحسينات على المبانﻲ ال ُمستأجرة
اﻷثاث والمعدات والسيارات
حق استخدام اﻷصول المؤجرة
إجمالﻲ التكلفة
صا اﻻستهﻼك المتراكم
ناق ً
مشاريع ﻓﻲ طور اﻹنجاز
ممتلكات ومعدات ،صاﻓﻲ

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(
١٫٠٨٩٫٢٠١
١٧٩٫٦٠٠
٤١٥٫٧٩٩
٣٢٠٫٠٥٣
٢٫٠٠٤٫٦٥٣
)(٩٤٠٫٢٠١
١٫٠٦٤٫٤٥٢
٢٠٨
١٫٠٦٤٫٦٦٠

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
١٫٠٨٧٫٧٢١
١٧٩٫٣٤١
٤٠٦٫٦٩٠
٣١٠٫٣١٧
١٫٩٨٤٫٠٦٩
)(٨٩٣٫٣٤٩
١٫٠٩٠٫٧٢٠
١٦٤
١٫٠٩٠٫٨٨٤

ب( ت تلخص موج ودات تقني ة المعلوم ات غي ر الملموس ة ،ص اﻓﻲ كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديس مبر  ٢٠٢٠مم ا
يلﻲ:
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
٥٢٦٫٢٩٥
)(٢٥٥٫٢٩٩
٢٧٠٫٩٩٦
٦١٫٢٦٦
٣٣٢٫٢٦٢

برامج الحاسب اﻵلﻲ
صا اﻹطفاء المتراكم
ناق ً
مشاريع ﻓﻲ طور اﻹنجاز
موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،صاﻓﻲ

١٧

٤٦٠٫٩٤٨
)(٢٣٠٫٦٦٤
٢٣٠٫٢٨٤
٥١٫٤٩٦
٢٨١٫٧٨٠

٤٢٣٫٦٩٣
)(٢٠٨٫٣٠٣
٢١٥٫٣٩٠
٥٤٫٨١٨
٢٧٠٫٢٠٨

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١١موجودات أخرى ،ﺻاﻓي ومطلوبات أخرى
أ( تتلخص الموجودات اﻷخرى ،صاﻓﻲ كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠مما يلﻲ:
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
)مدققة(
)غير مدققة(
٧٣٫٦٩٦
٧٨٫٨٠٧
ذمم عمﻼء ومدينون آخرون
٣٥٫٠١٧
٣٤٫٦٩٥
مصاريف مدﻓوعة مقد ًما
٤٠٫٩١٤
٦٠٫٨٣١
أخرى
١٤٩٫٦٢٧
١٧٤٫٣٣٣
جميع الموجودات اﻷخرى
)(٢٧٥
)(١٥٤
صا مخصص خسائر اﻻئتمان
ناق ً
١٤٩٫٣٥٢
١٧٤٫١٧٩
موجودات أخرى ،صاﻓﻲ

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
٤٠٫٢١٢
٤١٫٩٨٨
٥٧٫٠٨٩
١٣٩٫٢٨٩
)(٦١١
١٣٨٫٦٧٨

ب( الحرك ة ﻓ ﻲ مخص ص خس ائر اﻻئتم ان لفترت ﻲ الس تة أش هر المنتهيت ين ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠وللس نة المنتهي ة ﻓ ﻲ ٣١
ديسمبر  ٢٠٢٠تتلخص كما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
الرصيد ﻓﻲ بداية السنة  /الفترة
٣٨٦
٣٨٦
٢٧٥
مخصص خسائر اﻻئتمان
٢٢٥
)(١١١
)(١٢١
الفترة
الرصيد ﻓﻲ نهاية السنة /
٦١١
٢٧٥
١٥٤
ج( تتلخص المطلوبات اﻷخرى كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

التزامات تسوية الزكاة ،صاﻓﻲ )إيضاح ٢٣هـ(
التزامات اﻹيجار
مخصص خسائر اﻻئتمان لعقود الضمان المالﻲ
مكاﻓآت نهاية الخدمة للموظفين
رواتب و مناﻓع موظفين مستحقة
مصاريف مستحقة ومخصصات أخرى
الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
دخل المنح الحكومية المؤجلة
مطلوبات خاصة بالعمﻼء
مخصص الدعاوى القانونية
رسوم مؤجلة
أخرى

٣٥٢٫٩٨٥
٢٣٤٫٨٠٩
٢٠٨٫٠٦٦
٢٠١٫٠٤٧
١٦٠٫٤٦٠
١٤٣٫٧٩٩
١٠٦٫٤٨٢
١٠١٫٦٧٧
٩٤٫٨٧٧
٤٨٫٩٨٨
١٠٫٠٤٤
٧٣٫٠١٨

٣٤٦٫٦٣٧
٢٥٤٫٧٨٤
٢١٠٫٥٥٤
٢٠٢٫٤٤٤
١٦٦٫٧٢٨
١٠٢٫١٨٩
٢٥٠٫٧٩٩
٢١٤٫٣٥٢
١١٦٫٥٣٨
٤٩٫٠٠٠
٨٫٤٨٥
٧٨٫٦٨٥

٤٦٢٫٢٥٥
٢٤٤٫٤٦٠
٢٢٧٫١٤٢
١٨٤٫٠٢٢
٩٣٫٦٢٧
١٧٢٫٣٥٩
١٣٩٫١٢٩
١٢٤٫٧٩٠
٦٥٫٥٣٨
٧٣٫٢٧٩
٧٫٥٥٦
٩٣٫٠٣٦

اﻹجمـالـﻲ

١٫٧٣٦٫٢٥٢

٢٫٠٠١٫١٩٥

١٫٨٨٧٫١٩٣

١٨

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠
 .١٢أرﺻدة للبنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،ﺻاﻓي

أ( يتكون بند اﻷرصدة للبنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،صاﻓﻲ كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
٥٫٣١٣
٨٫٧٥٨
٤٫٢٣٢
حسابات جارية
١٣٫١٥٦٫٥٩٥
١٢٫٥٠٢٫٦٢٧
١٢٫٩٠٧٫١٢١
اتفاقيات إعادة الشراء
٤٫٣٩١٫٨٥٠
١٫٧٨٤٫٢٩٢
١٫٤١٣٫٦٩٢
ودائع أسواق المال
ودائع من البنك المركزي السعودي ﻻ يترتب عليها ﻓائدة،
٤٫٣٣١٫٨٧٥
٥٫٧٧٧٫٤٠٧
٦٫٧٢١٫٣٢٦
صاﻓﻲ )إيضاح  ١٢ب(
٢١٫٨٨٥٫٦٣٣
٢٠٫٠٧٣٫٠٨٤
٢١٫٠٤٦٫٣٧١
اﻹجمالﻲ
ب( الودائع من البنك المركزي السعودي والتﻲ ﻻ يترتب عليها ﻓائدة ،صاﻓﻲ تتكون مما يلﻲ :
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
)مدققة(
)غير مدققة(
تاريخ اﻻستحقاق
٢٫٣٢٢٫٧٢٢
 ٦يونيو ٢٠٢١
٥٢٥٫٣٤٠
٥٢٥٫٣٤٠
 ٢٩مارس ٢٠٢٣
٥٢٤٫٦٦٠
٥٢٤٫٦٦٠
 ٢٩ديسمبر ٢٠٢٤
٢٥٫٠٠٠
٢٥٫٠٠٠
 ١١ﻓبراير ٢٠٢٥
١٫١٦١٫٠٠٠
١٫١٦١٫٠٠٠
 ٢٠ﻓبراير ٢٠٢٥
١٫٦٢٤٫٠٦٩
١٫٦٢٤٫٠٦٩
 ١٦إبريل ٢٠٢٥
٣٠٫٠٠٠
 ٣مارس ٢٠٢٤
٣٫١٧٨٫١٧٥
 ٦سبتمبر ٢٠٢١
الودائع غير المخصومة من البنك المركزي السعودي
والتﻲ ﻻ يترتب عليها ﻓائدة
صا :الخصم غير المطفأ
ناق ً
الودائع من البنك المركزي السعودي والتﻲ ﻻ يترتب
عليها ﻓائدة  ،صاﻓﻲ

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
٢٫٣٢٢٫٧٢٢
١٫٠٥٠٫٠٠٠
٢٥٫٠٠٠
١٫١٦١٫٠٠٠
-

٧٫٠٦٨٫٢٤٤
)(٣٤٦٫٩١٨

٦٫١٨٢٫٧٩١
)(٤٠٥٫٣٨٤

٤٫٥٥٨٫٧٢٢
)(٢٢٦٫٨٤٧

٦٫٧٢١٫٣٢٦

٥٫٧٧٧٫٤٠٧

٤٫٣٣١٫٨٧٥

 .١٣ودائع العمﻼء
تتلخص ودائع العمﻼء كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠مما يلﻲ:

ودائع ﻷجل
ودائع ادخار
مجموع الودائع بعموﻻت خاصة محملة
ودائع تحت الطلب
ودائع أخرى
ودائع العمﻼء

 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
٢٤٫٠٢٣٫٦٢٦
١٫٠٥٤٫٢٢٣
٢٥٫٠٧٧٫٨٤٩
٣٢٫٧٩٢٫٨٧٥
١٫٩٤١٫٥٥١
٥٩٫٨١٢٫٢٧٥
١٩

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(
٢٤٫٥٤٨٫٢٥٤
١٫٠٤١٫٣٦٢
٢٥٫٥٨٩٫٦١٦
٣٢٫٤٨٥٫٢١٠
٢٫٠٦٨٫٧٦٣
٦٠٫١٤٣٫٥٨٩

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
٣١٫٩٨٩٫٢٤٥
٢٫٢٩٠٫٣٧١
٣٤٫٢٧٩٫٦١٦
٢٨٫٣٤١٫٧٦٣
١٫٦٢١٫٢٥٢
٦٤٫٢٤٢٫٦٣١

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٤قروض ﻷجل
ق ام البن ك بت اريخ  ١٩يوني و  ٢٠١٦ب إبرام اتفاقي ة ق رض متوس ط اﻷج ل مدت ه خم س س نوات بمبل غ  ١٫٠ملي ار ﷼ س عودي
ﻷغراض التشغيل العام .تم استخدام القرض بالكامل و يُستحق سداده ﻓﻲ  ١٩يوني و  .٢٠٢١ق ام البن ك بت اريخ  ٢٦س بتمبر ٢٠١٧
بإبرام اتفاقية قرض متوسط اﻷجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ  ١٫٠ملي ار ﷼ س عودي ﻷغ راض التش غيل الع ام .ت م اس تخدام
القرض بالكامل ﻓﻲ  ٤أكتوبر  ٢٠١٧وتم السداد ﻓﻲ  ٢٦مايو .٢٠٢١
تخضع القروض لعمولة بمعدﻻت متغيرة على أساس السوق .ويحق للبنك سداد كل ق رض مبك ًرا ع ن موع ده وذل ك وﻓقً ا لش روط
وأحك ام اتفاقي ة التس هيﻼت لك ل ق رض .تش مل اتفاقي ات التس هيﻼت أع ﻼه عل ى ش روط تتطل ب المحاﻓظ ة عل ى نس ب مالي ة معين ة
باﻹضاﻓة إلى شروط أخرى والتﻲ التزم البنك بها بالكام ل .ل م يك ن عل ى البن ك أي ح اﻻت تعث ر ﻓيم ا يتعل ق بأص ل أو عمول ة تل ك
القروض.
 .١٥المشتقات
أ( يعك س الج دول أدن اه القيم ة العادل ة الموجب ة والس البة ل ﻸدوات المالي ة المش تقة م ع تحلي ل بالمب الغ اﻻس مية كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و
مؤشرا على حجم المع امﻼت القائم ة ﻓ ﻲ نهاي ة الفت رة /
 ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠إن المبالغ اﻻسمية ،والتﻲ تعتبر
ً
الس نة ،ﻻ تعك س بالض رورة الت دﻓقات النقدي ة المس تقبلية المتعلق ة به ا .ك ذلك ﻓ إن المب الغ اﻻس مية ﻻ تعك س مخ اطر الس وق وﻻ
مخاطر اﻹئتمان التﻲ تتعرض لها المجموعة والتﻲ تكون عامةً محدوده بالقيمة العادله الموجبة للمشتقات.

 ٣٠يونيو ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠

)غير مدققة(

)مدققة(

)غير مدققة(

القيمة العادلة
الموجبة

القيمة العادلة

المبالغ

السالبة

الموجبة

اﻻسمية

القيمة العادلة

المبالغ

السالبة

الموجبة

اﻻسمية

المبالغ

السالبة

اﻻسمية

ال ُمقتناة ﻷغراض المتاجرة:
عقود الصرف اﻷجنبﻲ
اﻵجلة

٤٫٢٦٤

٤٫١٩٤

١٫٧٣٥٫٤٠١

١٠٫٩٤١

٨٫٥٣٢

٣٫٣١٤٫٢٤١

٥٫٩٢٧

٥٫١٥٠

٢٫٤٣٥٫٧٥٧

مقايضات أسعار العموﻻت

١٣٥٫٠٢٧

١٣٤٫١٥١

٨٫٥٧٣٫٢٤٣

١٤١٫٦٧١

١٤٥٫٧٠٤

٧٫٥٩٠٫٢٤٤

١٢١٫٢٤٧

١٢٠٫٨٩٤

٦٫٧٩٢٫٢١٩

٢٤٤٫١٠٧

٢٤٤٫٠٩٩

٨٫٠٥٥٫١٠٠

٢٩٠٫٥١٧

٢٩٠٫٥٠٩

٩٫٠٦٥٫٤١٩

٣٢٧٫٥٧١

٣٢٧٫٥٦٣

٩٫٠٧٢٫٨٦٠

خيارات أسعار العموﻻت
ُمقتن اة ﻷغ راض التح وط م ن
مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموﻻت

١٢٫٧٢٤٫٦٧٢

-

٩٤٩٫٠٥٩

١٢٫٥٨٠٫١٠٩

-

١٫٣٠١٫٣٢٧

١٧٩٫٢٣٩

)(١٫٠٣٤٫٢١١

-

٢٣٨٫٦٤٥

)- (١٫٤١٦٫٦١٠

٥٦٢٫٦٣٧

٢٩٧٫٢٩٢

٣٠٫٩٤٣٫٨٥٣

٦٨١٫٧٧٤

-

١٫٥١٠٫٤٨٥

١٢٫٨٢٣٫٩٣٧

ه وامش الس يولة النقدي ة للملح ق
وإمير
اﻹجمالﻲ الفرعﻲ

٣٢٩٫٤٦٢

٣٢٫٦٩٤٫٥٧٦

١٥٧٫٦٤١

)(١٫٦٠٩٫٣٩٤

٦١٢٫٣٨٦

٣٥٤٫٦٩٨

٣١٫١٢٤٫٧٧٣

خي ار بي ع ش ركة زميل ة )إيض اح
١٥ج(

٢٥٥٫٥٧٥

-

-

٣٣٦٫٥٧٥

اﻹجمالﻲ

٨١٨٫٢١٢

٢٩٧٫٢٩٢

٣٠٫٩٤٣٫٨٥٣

٣٢٩٫٤٦٢ ١٫٠١٨٫٣٤٩

-

-

٤٠٦٫٢٤٣

٣٢٫٦٩٤٫٥٧٦

١٫٠١٨٫٦٢٩

-

٣٥٤٫٦٩٨

٣١٫١٢٤٫٧٧٣

ب( كجزء من إدارة المشتقات المالية ،أبرم البنك اتفاقية رئيسية متواﻓقة مع توجيه ات اﻻتح اد الع المﻲ للمب ادﻻت والمش تقات المالي ة.
ووﻓقً ا له ذه اﻻتفاقي ة ،ت م توحي د بن ود وش روط منتج ات المش تقات المالي ة ال ُمش تراة أو ال ُمباع ة بواس طة البن ك .وكج زء م ن تل ك
اﻻتفاقي ة ت م توقي ع ملح ق دع م اﻻئتم ان )الملح ق( .يس مح ذل ك الملح ق للبن ك أن يحص ل عل ى تس عير محس ن ع ن طري ق تب ادل
المعرﻓة سوقيًا كضمان نقدي وذلك لصالح البنك أو الطرف اﻵخر.
المبالغ
ّ

٢٠

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٥المشتقات ) -تتمة(
وبم ا يخ ص مقايض ات أس عار العمول ة الت ﻲ ت م إبرامه ا م ع اﻷط راف اﻷخ رى اﻷوروبي ة ،يلت زم البن ك واﻷط راف اﻷخ رى
اﻷوروبية بتنظيمات البنية التحتية للسوق اﻷوروبي ة )إمي ر( .إمي ر ه و مجموع ة م ن التش ريعات اﻷوروبي ة للمخالص ة المركزي ة
والتنظ يم للمش تقات المتداول ة خ ارج الس وق .تتض من اﻷنظم ة متطلب ات اﻹب ﻼغ ع ن عق ود المش تقات وتنفي ذ مع ايير إدارة
المخ اطر ،وتض ع قواع د مش تركة لﻸط راف المقابل ة المركزي ة والمس تودعات التجاري ة .وﻓقً ا ل ذلك ،ي تم ت داول جمي ع عق ود
المشتقات المعيارية هذه ﻓﻲ البورصات ويتم تسويتها من خﻼل ط رف مرك زي مقاب ل م ن خ ﻼل ترتيب ات المقاص ة وتب ادل النق د
للحد من مخاطر ائتمان الطرف اﻵخر ومخاطر السيولة.
بلغ صاﻓﻲ الضمانات النقدية ال ُمحتفظ به ا للملح ق وإمي ر بواس طة اﻷط راف اﻷخ رى لص الح البن ك  ١٫٢١٣ملي ون ﷼ س عودي
كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٣١) ٢٠٢١ديس مبر  ١٫٦٥٥ :٢٠٢٠ملي ون ﷼ س عودي ٣٠ ،يوني و  ١٫٧٦٧ :٢٠٢٠ملي ون ﷼
سعودي( .تشمل هوامش السيولة النقدية ﻹمير مدﻓوعات الهامش اﻷولﻲ المدﻓوعة لﻸطراف اﻷخرى.
ي تم مقاص ة  /تس وية الق يم العادل ة الموجب ة والس البة للمش تقات بم ا ﻓ ﻲ ذل ك ه وامش الس يولة النقدي ة للملح ق وإمي ر عن دما يك ون
هنالك حق قانونﻲ قابل للتنفيذ ﻓﻲ سداد المبالغ المعترف بها وعندما تن وي المجموع ة التس وية عل ى أس اس ص افٍ  ،أو لﻼعت راف
بالموجودات و تسوية المطلوبات ﻓﻲ الوقت نفسه.
ج( لدى البنك خيار بيع ناش ىء م ن ال دخول ﻓ ﻲ اتفاقي ة رئيس ية قائم ة م ع ش ركة زميل ة ،ي تم تض مين القيم ة المق درة له ا ﻓ ﻲ إيض اح
١٥أ .تُعط ﻲ ش روط اﻻتفاقي ة البن ك الخي ار ﻓ ﻲ البي ع كم ا تُعط ﻲ الط رف اﻵخ ر الخي ار ﻓ ﻲ الش راء وال ذي يمك ن ممارس ته عل ى
مدى مدة اتفاقية الشراكة .يقوم البنك ﻓقط بتقييم خيار البيع المذكور ،حيث يُعتبر خيار الش راء أق ل م ن قيم ة التنفي ذ .يُعط ﻲ خي ار
البيع ،ﻓﻲ حال تم تنفيذه ،البنك الحق ﻓﻲ استﻼم دﻓعة مقابل حصته ﻓﻲ الشركة الزميلة بعد عام واحد م ن ذل ك الخي ار ،وذل ك بن ا ًء
على صيغ متفق عليها مسبقًا ضمن اﻻتفاقية.
 .١٦التعهدات واﻻلتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي
أ( تتلخص التعهدات واﻻلتزامات المحتملة المتعلقة باﻹئتمان للمجموعة كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديس مبر ٢٠٢٠
كما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوﻻت العمﻼء
إجمالﻲ عقود الضمان المالﻲ
التزامات لمنح اﻹئتمان غير قابلة لﻺلغاء

٢٫٣٤٩٫٧٣٢
٨٫٧٤٤٫٤١٨
٨٧٥٫٨٠٢
١١٫٩٦٩٫٩٥٢
٤٧٤٫٥٠٧

٢٫٤٢٩٫٦٢٩
٨٫٩٢٦٫٤٢٢
٦٥٢٫٠٧٩
١٢٫٠٠٨٫١٣٠
٤١٥٫٦٧٨

٢٫٥٤٣٫٠٤٢
٨٫٨٨١٫٠٢٥
٨٢٦٫١٤٨
١٢٫٢٥٠٫٢١٥
٨٧٨٫٧٩٦

التعهدات واﻻلتزامات المحتملة المتعلقة باﻹئتمان

١٢٫٤٤٤٫٤٥٩

١٢٫٤٢٣٫٨٠٨

١٣٫١٢٩٫٠١١

٢١

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٦التعهدات واﻻلتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي – )تتمة(
ب( يوضح الجدول التالﻲ معلومات عن جودة اﻻئتمان لعقود الضمان المالﻲ كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠
و  ٣١ديسمبر :٢٠٢٠
 ٣٠يونيو
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)مدققة(
)غير مدققة(
المرحلة ١

١٠٫٩٧٤٫٣١٩

١١٫٢٤٧٫٢٩١

١١٫١٤٢٫٨٧٩

المرحلة ٢
المرحلة ٣

٥٩٧٫١٨١
٣٩٨٫٤٥٢

٣٥٧٫٥٠٣
٤٠٣٫٣٣٦

٦٩٦٫٧٥٣
٤١٠٫٥٨٣

اﻹجمالﻲ

١١٫٩٦٩٫٩٥٢

١٢٫٠٠٨٫١٣٠

١٢٫٢٥٠٫٢١٥

ج( الحرك ة ﻓ ﻲ مخص ص خس ائر اﻻئتم ان لعق ود الض مان الم الﻲ لفترت ﻲ الس تة أش هر المنتهيت ين ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و ٢٠٢٠
وللسنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠تتلخص كما يلﻲ:

الرصيد ﻓﻲ بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر اﻻئتمان

 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
٢١٠٫٥٥٤
)(٢٫٤٨٨

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(
٢١٧٫٣٩٧
)(٦٫٨٤٣

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
٢١٧٫٣٩٧
٩٫٧٤٥

الرصيد ﻓﻲ نهاية السنة  /الفترة

٢٠٨٫٠٦٦

٢١٠٫٥٥٤

٢٢٧٫١٤٢

د( يلخص الجدول التالﻲ التسوية بين اﻷرصدة اﻻﻓتتاحية وأرصدة اﻹقفال لمخصص خسائر اﻻئتمان لعق ود الض مان الم الﻲ لفترت ﻲ
الستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و :٢٠٢٠
كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غير مدققة(
المرحلة ١

المرحلة ٢

المرحلة ٣

اﻹجمالﻲ

اﻷرصدة ﻓﻲ بداية الفترة

٩٨٫٢٤٠

١٩٫٥٧٩

٩٢٫٧٣٥

٢١٠٫٥٥٤

ال ُمحول من المرحلة  ١الى المرحلة ٢

)(٣٫٥١٥

٧٫٧٠١

-

٤٫١٨٦

ال ُمحول من المرحلة  ٢الى المرحلة ١

٣٦

)(١٤٧

-

)(١١١

التغيرات ﻓﻲ التعرض للخطر
)(٢٫٩٧٩

٦٤٨

)(٢٫٦٣٦

)(٦٫٥٦٣

صاﻓﻲ الحركة للفترة

)(٥٠٠

٦٤٨

)(٢٫٦٣٦

)(٢٫٤٨٨

اﻷرصدة ﻓﻲ نهاية الفترة

٩٧٫٧٤٠

٢٠٫٢٢٧

٩٠٫٠٩٩

٢٠٨٫٠٦٦

وإعادة القياس

٢٢

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٦التعهدات واﻻلتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي – )تتمة(
كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مدققة(
المرحلة ١

المرحلة ٢

المرحلة ٣

اﻹجمالﻲ

اﻷرصدة ﻓﻲ بداية الفترة

١٠٩٫٣٣٥

٢٦٫٦٧٥

٨١٫٣٨٧

٢١٧٫٣٩٧

ال ُمحول من المرحلة  ١الى المرحلة ٢

)(١٠٢

١٫٣١٩

-

١٫٢١٧

ال ُمحول من المرحلة  ١الى المرحلة ٣

)(٤٦٧

-

١٨٫٧٥٩

١٨٫٢٩٢

ال ُمحول من المرحلة  ٢الى المرحلة ١

٣٨

)(٦٦

-

)(٢٨

ال ُمحول من المرحلة  ٢الى المرحلة ٣
التغيرات ﻓﻲ التعرض للخطر

-

)(١٦٧

١٫١٧٧

١٫٠١٠

)(٦٫٤٠١

٣٫٨٩٨

)(٨٫٢٤٣

)(١٠٫٧٤٦

صاﻓﻲ الحركة للفترة

)(٦٫٩٣٢

٤٫٩٨٤

١١٫٦٩٣

٩٫٧٤٥

اﻷرصدة ﻓﻲ نهاية الفترة

١٠٢٫٤٠٣

وإعادة القياس

٣١٫٦٥٩

٩٣٫٠٨٠

٢٢٧٫١٤٢

تمثل مبالغ التحويل ﻓﻲ التسويات أعﻼه صاﻓﻲ الزيادة أو النقص ﻓﻲ مخصص خسائر اﻻئتمان نتيجة التحويﻼت بين
المراحل خﻼل ﻓترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و .٢٠٢٠
هـ( ﻓﻲ طورأعمال المجموعة اﻻعتيادية ،كانت هناك دعاوى قضائية مقامة ض د المجموع ة .ل م يُجن ب أي مخص ص لق اء 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 مخصص ات
لبعض الدعاوى القانونية التﻲ تتوقع اﻹدارة بأن تكون نتائجها ﻓﻲ غير صالح المجموعة وبنا ًء على اﻹﻓادة المهنية.
 .١٧القطاعات التشغيلية
أ( ي تم تعري ف القطاع ات التش غيلية عل ى أس اس التق ارير اﻹداري ة الداخلي ة الخاص ة بالعناص ر اﻷساس ية للمجموع ة والت ﻲ ي تم
مراجعته ا دوريً ا بواس طة مجل س إدارة البن ك بص فته الوظيفي ة كمتخ ذ للق رار التش غيلﻲ وذل ك ﻷغ راض توزي ع الم وارد وتقي يم
اﻷداء للقطاع ات .ي تم قي اس اﻷداء عل ى أس اس رب ح القط اع حي ث تعتق د اﻹدارة أن ذل ك يعتب ر المؤش ر اﻷكث ر وض و ًحا لقي اس
ت أخرى تعمل ﻓﻲ المجال نفسه.
نتائج القطاعات لمؤسسا ٍ
تتم التعامﻼت بين القطاعات التشغيلية وﻓقًا لﻸحكام والشروط التجارية المعتادة بحسب ماتم اعتماده من اﻹدارة .يتم قياس
اﻹيرادات من اﻷطراف الخارجية والمقدمة لمجلس اﻹدارة بطريقة مماثلة لتلك المعروضة ﻓﻲ قائمة الدخل المرحلية الموحدة.
تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية .تمارس المجموعة نشاطها الرئيسﻲ ﻓﻲ
المملكة العربية السعودية.
لم يطرأ أي تغير على طريقة قياس اﻷرباح أو الخسائر للقطاع .تتكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلﻲ:
قطاع التجزئة .قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى لﻸﻓراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
قطاع الشركات .قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والمؤسسات.
قطاع الخزينة واﻻستثمارات .أسواق المال ،واﻻستثمارات وخدمات الخزينة ،واﻻستثمارات ﻓﻲ الشركات الزميلة
واﻵنشطة المتعلقة بها.
قطاع إدارة اﻷﺻول والوساطة .خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لﻸوراق المالية.
أخرى .مهام الدعم ،اﻻئتمان اﻻستثنائﻲ ووحدات اﻹدارة اﻷخرى والتحكم.
٢٣

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٧القطاعات التشغيلية ) -تتمة(
تح ﱠمل العمولة على القطاعات التشغيلية باعتماد أسعار تحويل الموارد .تتضمن مس اهمة ص اﻓﻲ أس عار تحوي ل الم وارد ال ُمدرجة
ﻓﻲ المعلومات القطاعية أدناه صاﻓﻲ دخل العموﻻت الخاص ة لك ل قط اع بع د أس عار تحوي ل الم وارد لتك اليف الموج ودات وعائ د
المطلوبات .كاﻓة إيرادات القطاعات اﻷخرى أعﻼه من عمﻼء خارجيين.
ب( تتك ون المعلوم ات القطاعي ة المقدم ة لمجل س إدارة البن ك بش أن القطاع ات الت ﻲ ي تم رﻓ ع تقاريره ا م ن إجم الﻲ موج ودات
ومطلوب ات المجموع ة كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠وإجم الﻲ دخ ل العملي ات ،ومص اريف العملي ات وال دخل قب ل
مخصصات الزكاة لفترتﻲ الستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ ذينك التاريخين مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غير مدققة(
قطاع
إدارة اﻷصول
والوساطة

أخرى

إجمالﻲ

إجمالﻲ الموجودات

١٨٫١٩٥٫٣٠٦

٣٧٫٥٧٦٫٦٠٥

٣٩٫٣٥٧٫٨٨٤

٦٠٧٫٣٢٧

٢٫٦٧٢٫٢٥٣

٩٨٫٤٠٩٫٣٧٥

إجمالﻲ المطلوبات

٢٢٫٣٤٤٫٠٧٢

٧٫٢٩٠٫٧١٧

٥٢٫٥٨٠٫٨٥٥

٨٧٫٣٠٥

٥٨٩٫٢٤١

٨٢٫٨٩٢٫١٩٠

صاﻓﻲ دخل العموﻻت الخاصة

٣٤١٫٧١٠

٥٨٨٫١٩٦

٢٠٠٫٣٢٥

١١٫٧٩٣

)(١٠٫٥٢١

١٫١٣١٫٥٠٣

صاﻓﻲ تحويﻼت أسعار تحويل الموارد

١٩٫٨٤٧

)(٢٤٥٫٥٤٦

٢٢٨٫٩٩٧

-

)(٣٫٢٩٨

-

قطاع
التجزئة

قطاع
الشركات

قطاع الخزينة
واﻻستثمارات

صاﻓﻲ العموﻻت بعد تطبيق أسعار تحويل
الموارد

٣٦١٫٥٥٧

٣٤٢٫٦٥٠

٤٢٩٫٣٢٢

١١٫٧٩٣

)(١٣٫٨١٩

١٫١٣١٫٥٠٣

دخل )مصاريف( أتعاب خدمات بنكية ،صاﻓﻲ

١٤٫٢٦٦

٥٦٫٣٨٦

١٦٫٣٣٥

١٠٤٫٢٠٩

)(١١٫٥٢٠

١٧٩٫٦٧٦

دخل )خسارة( العمليات اﻷخرى

٢٧٫٣٠٨

٢٥٫٥٢٦

٢٣٫٧٦١

٦٫٣٢٧

)(٣٨٫٣٣٥

٤٤٫٥٨٧

إجمالﻲ دخل )خسارة( العمليات

٤٠٣٫١٣١

٤٢٤٫٥٦٢

٤٦٩٫٤١٨

١٢٢٫٣٢٩

)(٦٣٫٦٧٤

١٫٣٥٥٫٧٦٦

مصاريف عمليات مباشرة
مصاريف عمليات غير مباشرة
مخصصات خسائر اﻻئتمان والخسائر اﻷخرى

١٥٣٫٩٦٩
١٤١٫٣٧٥

٣٥٫٨٧٧
٧٤٫٢٢١

٢٤٫٢٢٩
١٣٧٫٨٤٠

٤٦٫١٢٦
-

١٧
-

٢٦٠٫٢١٨
٣٥٣٫٤٣٦

٩٤٫٦٥١

٧٧٫٨٦٧

٢٫١٨١

)(١٢١

-

١٧٤٫٥٧٦

إجمالﻲ مصاريف العمليات

٣٨٩٫٩٩٥

١٨٧٫٩٦٥

١٦٤٫٢٤٨

٤٦٫٠٠٥

١٧

٧٨٨٫٢٣٠

دخل )خسارة( العمليات

١٣٫١٣٦

٢٣٦٫٥٩٧

٣٠٥٫١٧٠

٧٦٫٣٢٤

)(٦٣٫٦٩١

٥٦٧٫٥٣٦

الحصة ﻓﻲ دخل الشركات الزميلة

-

-

٩٫٦٦١

-

-

٩٫٦٦١

الدخل )الخسارة( قبل مخصصات الزكاة

١٣٫١٣٦

٢٣٦٫٥٩٧

٣١٤٫٨٣١

٧٦٫٣٢٤

)(٦٣٫٦٩١

٥٧٧٫١٩٧

٢٤

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٧القطاعات التشغيلية ) -تتمة(
 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مدققة(
قطاع
إدارة اﻷصول
والوساطة

أخرى

إجمالﻲ

إجمالﻲ الموجودات

٢٠٫٨٦٦٫٤٨٩

٣٧٫٥٩٠٫٨٦٠

٤٣٫٠٦٧٫١٠٩

٤٣٣٫٥٨٧

٢٫٦٥٧٫٩٢٥

١٠٤٫٦١٥٫٩٧٠

إجمالﻲ المطلوبات

٢١٫٤٥٦٫٢٣٧

٨٫٢٧٠٫٧١٩

٥٩٫٧٦٧٫٨٤١

٢٧٫٢٩١

٨٥٤٫٨٠٨

٩٠٫٣٧٦٫٨٩٦

صاﻓﻲ دخل العموﻻت الخاصة

٤٩٨٫٨٣٦

٨١٥٫٣٤٢

)(١٢٥٫١٠٠

١٣٫٢٣٣

)(١٠٫٣٩٣

١٫١٩١٫٩١٨

)(١٨٫٧٦٩

)(٣٢٤٫٠٠٥

٣٤٩٫٢٠٧

-

)(٦٫٤٣٣

-

صاﻓﻲ تحويﻼت أسعار تحويل الموارد

قطاع
التجزئة

قطاع
الشركات

قطاع الخزينة
واﻻستثمارات

صاﻓﻲ العموﻻت بعد تطبيق أسعار تحويل
الموارد

٤٨٠٫٠٦٧

٤٩١٫٣٣٧

٢٢٤٫١٠٧

١٣٫٢٣٣

)(١٦٫٨٢٦

١٫١٩١٫٩١٨

دخل )مصاريف( أتعاب خدمات بنكية ،صاﻓﻲ

٢٫٢٤١

٧١٫١٩٤

٢٥٫٥٢١

٥٠٫٠٥٣

)(٢١٫١٩٦

١٢٧٫٨١٣

دخل )خسارة( العمليات اﻷخرى

٣٦٫٧٤٦

٢٢٫٩١٣

١٢٦٫٦٧٣

)(٣٩١

)(٧٤٫٦٥٨

١١١٫٢٨٣

إجمالﻲ دخل )خسارة( العمليات

٥١٩٫٠٥٤

٥٨٥٫٤٤٤

٣٧٦٫٣٠١

٦٢٫٨٩٥

)(١١٢٫٦٨٠

١٫٤٣١٫٠١٤

مصاريف عمليات مباشرة
مصاريف عمليات غير مباشرة
مخصصات خسائر اﻻئتمان والخسائر اﻷخرى

١٢٥٫٧٧٠
١٧٦٫٠٨٨

٢٩٫٩٢٠
٨١٫٩٠٢

١٩٫٩٤٢
١٥١٫٥١٩

٣٨٫٤٧٦
-

-

٢١٤٫١٠٨
٤٠٩٫٥٠٩

٢٧٫٨٤٣

٢٩٣٫٨٥٦

١٫٧٤٦

٢٢٧

-

٣٢٣٫٦٧٢

إجمالﻲ مصاريف العمليات

٣٢٩٫٧٠١

٤٠٥٫٦٧٨

١٧٣٫٢٠٧

٣٨٫٧٠٣

-

٩٤٧٫٢٨٩

دخل )خسارة( العمليات

١٨٩٫٣٥٣

١٧٩٫٧٦٦

٢٠٣٫٠٩٤

٢٤٫١٩٢

)(١١٢٫٦٨٠

٤٨٣٫٧٢٥

الحصة ﻓﻲ دخل الشركات الزميلة

-

-

٢٣٫٥٤٤

-

-

٢٣٫٥٤٤

الدخل )الخسارة( قبل مخصصات الزكاة

١٨٩٫٣٥٣

١٧٩٫٧٦٦

٢٢٦٫٦٣٨

٢٤٫١٩٢

)(١١٢٫٦٨٠

٥٠٧٫٢٦٩

 .١٨القيمة العادلة لﻸدوات المالية
أ( تقوم المجموعة بتقييم اﻷدوات المالية كالمشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالﻲ مرحلية موحدة.
تُع رف القيم ة العادل ة بأنه ا الس عر ال ذي س يتم اس تﻼمه لبي ع أص ل أو الس عر الم دﻓوع لتحوي ل الت زام ﻓ ﻲ عملي ة اعتيادي ة ب ين
متعاملين ﻓﻲ السوق بتاريخ التقييم .يُبنى قياس القيمة العادلة على اﻓتراض أن العملية يتم تنفيذها إما:
 ﻓﻲ السوق الرئيسﻲ لﻸصل أو لﻼلتزام ،أو
 ﻓﻲ أكثر سوق أﻓضلية لﻸصل أو لﻼلتزام ،وذلك ﻓﻲ حالة غياب السوق الرئيسﻲ.
كذلك ﻓإنه يجب للسوق الرئيسﻲ أو السوق اﻷكثر أﻓضلية أن يكون من الممكن الدخول له من قب ل المجموع ة .تُق يم القيم ة العادل ة
ﻷصل أو التزام بإستخدام اﻓتراضات يستعملها المتع املون ﻓ ﻲ الس وق لتس عير أص ل أو الت زام وذل ك عل ى ﻓرض ية أن المتع املين
يس عون ﻷﻓض ل منفع ة اقتص ادية .تأخ ذ القيم ة العادل ة ﻷص ل غي ر م الﻲ ﻓ ﻲ اﻹعتب ار ق درة المتعام ل ﻓ ﻲ الس وق لتحقي ق منفع ة
إقتصادية من خﻼل التوظيف اﻷمثل واﻷعلى لﻸصل أو من خﻼل البيع لمتعامل آخر ﻓﻲ الس وق وال ذي ب دوره س يقوم ب التوظيف
اﻷمثل واﻷعلى لﻸصل.

٢٥

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٨القيمة العادلة لﻸدوات المالية ) -تتمة(
تس تخدم المجموع ة ُ
ط رق تقي يم مناس بة ،بحس ب م اهو مﻼئ م ،و بيان ات كاﻓي ة متاح ة لقي اس القيم ة العادل ة ،وذل ك عن د تعظ يم
استخدام معطيات ممكن مﻼحظتها وتقليل استخدام معطيات ﻻ يُمكن مﻼحظتها.
ي تم تص نيف ك ل الموج ودات والمطلوب ات ،والت ﻲ ي تم قياس ها بالقيم ة العادل ة أو ت م اﻹﻓص اح عنه ا ﻓ ﻲ الق وائم المالي ة المرحلي ة
الموجزة الموح دة ،ض من التسلس ل الهرم ﻲ الم ذكور أدن اه ،وذل ك ﻷدن ى مس توى معطي ات ج وهري لقي اس القيم ة العادل ة بش كل
عام:
المستوى اﻷول .اﻷسعار المعلنة ﻓﻲ اﻷسواق النشطة لنفس اﻷداة المالية أو ﻷداة مالية متطابقة والتﻲ يمكن للمنشأة الوصول
اليها بتاريخ القياس )بدون تعديل(،
المستوى الثاني .اﻷسعار المعلنة ﻓﻲ اﻷسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المشابهة أو طرق تقييم أخرى والتﻲ
تكون ﻓيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن مﻼحظتها ،و
المستوى الثالث .طرق التقييم التﻲ ﻻتكون ﻓيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن مﻼحظتها.
وبم ا يخ ص الموج ودات والمطلوب ات المعت رف به ا ﻓ ﻲ قائم ة المرك ز الم الﻲ المرحلي ة الم وجزة الموح دة بش كل متك رر ،ﻓ إن
المجموعة تُقرر إذا ما ك ان ق د ح دث تحوي ل ب ين المس تويات ﻓ ﻲ التسلس ل الهرم ﻲ م ن خ ﻼل إع ادة تق دير التص نيف )بن ا ًء عل ى
أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( ﻓﻲ نهاية تاريخ كل تقرير مالﻲ.
تُح دد المجموع ة السياس ات واﻹج راءات لك ٍل م ن قي اس القيم ة العادل ة المتك رر مث ل الموج ودات المالي ة المتاح ة للبي ع غي ر
المتداولة وغير المتكرر مثل الموجودات المقتناة للتوزيع ﻓﻲ العمليات غير المستمرة.
يتم تعيين مقيّمين خارجيين من وقت ﻵخر ﻷغراض تقييم موجودات محددة .كم ا ي تم تحدي د الحاج ة له ؤﻻء المقيّم ين الخ ارجيين
على أساس سنوي .يتم إختيار المقيميّن الخ ارجيين بن اءا ً عل ى مع ايير المعرﻓ ة بالس وق ،الس معة ،اﻻس تقﻼلية واﻻلت زام بالمع ايير
المهنية.
بتاريخ إع داد ك ل ق وائم مالي ة تق وم المجموع ة بتحلي ل الحرك ات عل ى ق يم الموج ودات والمطلوب ات والمطل وب إع ادة تقييمه ا أو
إعادة تقديرها وﻓق ا ً للسياس ات المحاس بية للمجموع ة .وﻷغ راض ه ذا التحلي ل ،تق وم المجموع ة بالتثب ت م ن المعطي ات الرئيس ية
ﻵخ ر تقي يم بواس طة مطابق ة المعلوم ات ﻓ ﻲ عملي ة احتس اب التقي يم م ع العق ود والمس تندات اﻷخ رى ذات الص لة .كم ا تُق ارن
ً
معقوﻻ.
المجموعة التغيرات ﻓﻲ القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير
وﻷغ راض اﻹﻓص اح ع ن القيم ة العادل ة ،تق وم المجموع ة بتحدي د ﻓئ ات الموج ودات والمطلوب ات عل ى أس اس طبيعته ا،
وخصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمﻲ للقيمة العادلة كما هو مذكور أعﻼه.

٢٦

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٨القيمة العادلة لﻸدوات المالية ) -تتمة(
ب( يلخ ص الج دول أدن اه الق يم العادل ة للموج ودات المالي ة والمطلوب ات المالي ة بحس ب مس تويات التسلس ل الهرم ﻲ ل ﻸدوات المالي ة
المس جلة بالقيم ة العادل ة كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديس مبر  .٢٠٢٠ﻻ يتض من الج دول أدن اه معلوم ات ع ن
الموجودات المالية والمطلوبات المالية التﻲ ل م ي تم قياس ها بالقيم ة العادل ة حت ى إذا م ا كان ت تل ك القيم ة الدﻓتري ة تق ارب بص ورة
معقولة القيمة العادلة.

المستوى اﻷول

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غير مدققة(
المستوى الثالث
المستوى الثانﻲ

اﻹجمالﻲ

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
مشتقات اﻷدوات المالية من خﻼل
القيمة العادلة لﻸرباح والخسائر
اﻻستثمارات من خﻼل
بنود الدخل الشامل اﻷخرى

-

٥٦٢٫٦٣٧

٢٥٥٫٥٧٥

٨١٨٫٢١٢

٢٥٫٤١٧٫٠٧٤

٤٫٢٥٠٫٩٣٤

١٣٫٢٧٢

٢٩٫٦٨١٫٢٨٠

اﻻستثمارات من خﻼل اﻷرباح والخسائر

١٣٤٫٩٦٧

-

٤٤٫٣٥٨

١٧٩٫٣٢٥

اﻹجمالﻲ

٢٥٫٥٥٢٫٠٤١

٤٫٨١٣٫٥٧١

٣١٣٫٢٠٥

٣٠٫٦٧٨٫٨١٧

مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:
مشتقات اﻷدوات المالية من خﻼل
اﻷرباح والخسائر

-

٢٩٧٫٢٩٢

-

٢٩٧٫٢٩٢

اﻹجمـالـﻲ

-

٢٩٧٫٢٩٢

-

٢٩٧٫٢٩٢

المستوى اﻷول

 ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠مدققة(
المستوى الثالث
المستوى الثانﻲ

اﻹجمالﻲ

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
مشتقات اﻷدوات المالية من خﻼل
القيمة العادلة لﻸرباح والخسائر
اﻻستثمارات من خﻼل
بنود الدخل الشامل اﻷخرى

-

٦٨١٫٧٧٤

٣٣٦٫٥٧٥

١٫٠١٨٫٣٤٩

٢٦٫١٧٣٫٧٧٥

٤٫١٤٦٫٦٧٨

١٣٫٢٧٥

٣٠٫٣٣٣٫٧٢٨

اﻻستثمارات من خﻼل اﻷرباح والخسائر

١٣٢٫٩٤٩

-

٤٧٫١٦٦

١٨٠٫١١٥

اﻹجمالﻲ

٢٦٫٣٠٦٫٧٢٤

٤٫٨٢٨٫٤٥٢

٣٩٧٫٠١٦

٣١٫٥٣٢٫١٩٢

مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:
مشتقات اﻷدوات المالية من خﻼل
اﻷرباح والخسائر

-

٣٢٩٫٤٦٢

-

٣٢٩٫٤٦٢

اﻹجمـالـﻲ

-

٣٢٩٫٤٦٢

-

٣٢٩٫٤٦٢

٢٧

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٨القيمة العادلة لﻸدوات المالية ) -تتمة(
المستوى اﻷول

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مدققة(
المستوى الثالث
المستوى الثانﻲ

اﻹجمالﻲ

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
مشتقات اﻷدوات المالية من خﻼل
القيمة العادلة لﻸرباح والخسائر
اﻻستثمارات من خﻼل
بنود الدخل الشامل اﻷخرى

-

٦١٢٫٣٨٦

٤٠٦٫٢٤٣

١٫٠١٨٫٦٢٩

٢٣٫٦١٨٫٩٩٦

٦٫٦٤٩٫٥٨٨

٤٥٢٫٢٩٥

٣٠٫٧٢٠٫٨٧٩

اﻻستثمارات من خﻼل اﻷرباح والخسائر

١١٥٫٧٤٢

-

٤٩٫٩٠٩

١٦٥٫٦٥١

اﻹجمالﻲ

٢٣٫٧٣٤٫٧٣٨

٧٫٢٦١٫٩٧٤

٩٠٨٫٤٤٧

٣١٫٩٠٥٫١٥٩

مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:
مشتقات اﻷدوات المالية من خﻼل
اﻷرباح والخسائر

-

٣٥٤٫٦٩٨

-

٣٥٤٫٦٩٨

اﻹجمـالـﻲ

-

٣٥٤٫٦٩٨

-

٣٥٤٫٦٩٨

يمك ن أن تختل ف القيم ة الناتج ة ع ن نم اذج التس عير ع ن س عر العملي ة ل ﻸداة المالي ة .يُع رف الف رق ب ين س عر العملي ة و نم اذج
التسعير بـ )أرباح وخسائر اليوم اﻷول( .يتم اﻻعت راف به ا إم ا ع ن طري ق إطفائه ا خ ﻼل م دة العملي ة والت ﻲ تؤج ل حت ى يك ون
باﻻس تطاعة تحدي د القيم ة العادل ة باس تخدام معلوم ات س وقية يمك ن مﻼحظته ا ،أو ي تم اﻻعت راف به ا م ن خ ﻼل اﻻس تبعاد .إن
التغيرات الﻼحقة ﻓﻲ القيمة العادلة يُعت رف به ا مباش رة ﻓ ﻲ قائم ة ال دخل الش امل المرحلي ة الموح دة دون عك س أرب اح و خس ائر
اليوم اﻷول المؤجلة.
يبل غ إجم الﻲ التغي رات ﻓ ﻲ القيم ة العادل ة وال ُم درج قيمته ا ﻓ ﻲ قائم ة ال دخل المرحلي ة الموح دة للفت رة المنتهي ة ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و
 ،٢٠٢١وال ُمق درة باس تخدام نم اذج التقي يم المناس بة ،خس ارة بمبل غ  ٨١ملي ون ﷼ س عودي ) ٣٠يوني و  :٢٠٢٠خس ارة ١٥
مليون ﷼ سعودي(.
يحتوي المستوى الثانﻲ لﻼستثمارات على سندات دين والتﻲ تتكون من سندات شركات سعودية وس ندات بن وك وس ندات حكوم ة
المملكة العربية السعودية .تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة .ﻓﻲ غي اب اﻷس عار المتداول ة ﻓ ﻲ الس وق النش ط ،ي تم تقي يم
هذه السندات باس تخدام معطي ات يمك ن مﻼحظته ا مث ل معلوم ات العائ د ل ﻸدوات المتماثل ة أو س عر آخ ر عملي ة ت م تنفي ذها ل نفس
ُمص در الس ندات أو بن ا ًء عل ى مؤش رات الس وق المتداول ة .تعتب ر التع ديﻼت ج ز ًءا م ن التقييم ات عن دما يك ون م ن الض روري
المحاس بة ع ن عوام ل مختلف ة لتل ك اﻷدوات بم ا ﻓ ﻲ ذل ك آج ال تل ك اﻷدوات .ك ون المعطي ات المهم ة لتل ك اﻻس تثمارات يمك ن
مﻼحظتها ،ﻓقد قام البنك بتصنيفها ضمن المستوى الثانﻲ.
تحت وي اﻷدوات المالي ة المش تقة للمس توى الث انﻲ عل ى عق ود مش تقات متع ددة تتض من عق ود ص رف أجنب ﻲ آجل ة أو خي ارات
الصرف اﻻجنبﻲ ،ومقايضات أس عار العمول ة .ي تم تقي يم ه ذه المش تقات باس تخدام نم اذج تس عير تتمت ع ب اعتراف واس ع .تتض من
أكث ر تقني ات التس عير تطبيقً ا ،اس تخدام نم اذج التس عير المعي اري المس تقبلﻲ ،باس تخدام احتس اب القيم ة الحالي ة وباس تخدام نم اذج
خيارات التسعير )بﻼك سكولز( واسعة اﻻنتشار .استخدمت هذه النماذج عملية دم ج ع دة معطي ات س وق مختلف ة تتض من أس عار
صرف أجنبﻲ ،واﻷسعار اﻷجلة ،ومنحنيات العائد ،وبالتالﻲ ﻓإن هذه المشتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثانﻲ.
يحت وي المس توى الثال ث لﻼس تثمارات عل ى س ندات حكومي ة ل دول مجل س التع اون الخليج ﻲ وك ذلك اس تثمارات ﻓ ﻲ ص ناديق
تحوط ،وص ناديق أس هم خاص ة ،وبع ض اﻻس تثمارات اﻻس تراتيجية غي ر المتداول ة ﻓ ﻲ اﻷس هم .تعتب ر ه ذه الس ندات بش كل ع ام
غير متداولة ﻓﻲ س وق نش ط ،وبالت الﻲ ي تم تقي يم ه ذه الس ندات باس تخدام معطي ات واردة م ن ُمص در الس ندات أو ط رف خ ارجﻲ
آخر ،أو عندما تغيب أي من تل ك الب دائل كمؤش ر تق دير يمك ن اﻻعتم اد علي ه ،ﻓإن ه ت تم تقي يم تل ك الس ندات بالتكلف ة .خ ﻼل الس نة
المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠تم تحويل بعض السندات المالية الحكومي ة ل دول مجل س التع اون الخليج ﻲ م ن المس توى  ٣إل ى
المستوى .٢
٢٨

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٨القيمة العادلة لﻸدوات المالية ) -تتمة(
تتض من مش تقات اﻷدوات المالي ة للمس توى الثال ث المش تق الض منﻲ لخي ار البي ع الناش ئ م ن اﻻتفاقي ة الرئيس ية الحالي ة والت ﻲ
أبرمه ا البن ك ﻓيم ا يخ ص اﻻس تثمار ﻓ ﻲ ش ركة زميل ة )انظ ر إيض اح ١٥ج( .ولغ رض تحدي د القيم ة العادل ة لخي ار البي ع ه ذا،
ارا وقب ً
وﻻ .يتطل ب ه ذا النم وذج معطي ات مح ددة ﻻيمك ن
يس تخدم البن ك نموذ ًج ا ذو ح دين لتس عير الخي ارات اﻷوس ع انتش ً
مﻼحظتها ﻓﻲ السوق الحالﻲ .ك ذلك ﻓ إن بع ض ه ذه المعطي ات ت م تحدي دها ﻓ ﻲ اﻻتفاقي ة 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 اﻷعم ال الس ابقة للش ركة الزميل ة .باﻹض اﻓة ل ذلك ،تتطل ب بع ض تل ك
المعطيات قيام اﻹدارة بتطبي ق أحك ام تحت وي عل ى تق ديرات ع ن النت ائج المس تقبلية للش ركة الزميل ة واﻵث ار المهم ة عل ى النت ائج
التشغيلية للشركة الزميلة ،والتﻲ يمكن أن تظهر كنتيجة لتنفي ذ الخي ار ،وتق دير القيم ة العادل ة لﻼس تثمار الرئيس ﻲ .تج در اﻹش ارة
إلى أن العديد من معطيات الخيار تعتمد على بعضها البعض.
ﻓﻲ الحال الذي تتغير ﻓيه التقديرات المهمة للمعطيات بموجب  ١٠بالمائة أو س الب ١٠بالمائ ة ،ﻓ إن القيم ة العادل ة يمك ن أن تزي د
أو أن تنخفض بما يقارب  ٣٢٫٤مليون ﷼ س عودي كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٣٠) ٢٠٢١يوني و  ٨٤٫٥ :٢٠٢٠ملي ون ﷼ س عودي
و  ٣١ديسمبر  ٦٠٫٢ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( نتيجة لتق دير النت ائج المس تقبلية للش ركة الزميل ة ،ويمك ن أن تزي د أو ت نخفض
بما يقارب  ١٣٫٧مليون ﷼ سعودي كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٣٠) ٢٠٢١يوني و  ٣٩٫٧ :٢٠٢٠ملي ون ﷼ س عودي و  ٣١ديس مبر
 ٢٦٫١ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( نتيجةً لتقدير التأثيرات المحددة على نت ائج العملي ات للش ركة الزميل ة والت ﻲ ق د تظه ر نتيج ة
لتنفيذ الخيار ،ويمكن أن تزيد أو ت نخفض بم ا يق ارب  ٢٤٫٢ملي ون ﷼ س عودي كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٣٠) ٢٠٢١يوني و :٢٠٢٠
 ٣٤٫٩مليون ﷼ سعودي ،و  ٣١ديسمبر  ٢٤٫٢ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( نتيج ةً لتق دير القيم ة العادل ة لﻼس تثمار الرئيس ﻲ.
تُبنى التقديرات المهمة للمجموعة ،من كاﻓة اﻷوجه اﻷساسية ،عل ى الخب رة واﻷحك ام الخاص ة بك ل جزئي ة م ن المعطي ات ،وﻓ ﻲ
كل اﻷحوال ،يتم بذل العناية الواجب ة للتأك د م ن أن المعطي ات تتس م بالح ذر للتأك د م ن أن تق دير القيم ة العادل ة يعتب ر معق ً
وﻻ ﻓ ﻲ
كل اﻷحوال .ولكن ،قد تختلف المبالغ المتحققة ﻓﻲ المستقبل عن تقديرات المجموعة لتلك القيمة العادلة.
ج( يلخص الجدول أدناه التغيرات ﻓﻲ القيمة العادلة للمستوى الثالث لفترتﻲ الستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠
والسنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر :٢٠٢٠

القيمة العادلة ﻓﻲ بداية السنة  /الفترة
صاﻓﻲ التغير ﻓﻲ القيمة العادلة
التحويﻼت إلى المستوى الثانﻲ
استثمارات مباعة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
٣٩٧٫٠١٦
)(٨٣٫٨١٢
-

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(
٩٣٩٫٠٢٠
)(٨٨٫٠٩٨
)(٤٥٣٫٩٠٦
-

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
٩٣٩٫٠٢٠
)(٣٠٫٥٧٣
-

القيمة العادلة ﻓﻲ نهاية السنة  /الفترة

٣١٣٫٢٠٤

٣٩٧٫٠١٦

٩٠٨٫٤٤٧

لم تكن هناك تحويﻼت من أي من المستوى  ١أو المس توى  ٢إل ى أي م ن المس توى  ٢أو المس توى  ٣خ ﻼل ﻓترت ﻲ الس تة أش هر
المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و . ٢٠٢٠

٢٩

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٨القيمة العادلة لﻸدوات المالية ) -تتمة(
د( يلخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و ٣١
ديسمبر  ٢٠٢٠والتﻲ لم يتم تسجيلها بالقيمة العادلة ﻓﻲ القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة مقارنةً مع القيم الدﻓترية لتلك
البنود.
 ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غير مدققة(
القيم العادلة
المقدرة
القيم الدﻓترية
موجودات مالية:
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،صاﻓﻲ
قروض وسلف ،صاﻓﻲ
إجمالﻲ

٢٫٠٤٠٫٧٧٤
٥٦٫٢٩٥٫٩٢٦
٥٨٫٣٣٦٫٧٠٠

مطلوبات مالية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى،صاﻓﻲ
ودائع العمﻼء

٢١٫٠٤٦٫٣٧١
٥٩٫٨١٢٫٢٧٥

٢١٫٠٤٦٫٣٧١
٥٨٫٨٩٣٫٧٤٩

إجمالﻲ

٨٠٫٨٥٨٫٦٤٦

٧٩٫٩٤٠٫١٢٠

٢٫٠٤٠٫٧٧٤
٥٩٫٥٨٩٫١٢٩
٦١٫٦٢٩٫٩٠٣

 ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠مدققة(
القيم العادلة
المقدرة
القيم الدﻓترية
موجودات مالية:
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،صاﻓﻲ
قروض وسلف ،صاﻓﻲ
إجمالﻲ

٢٫١٦٦٫٧٤٢
٥٥٫٠٧٣٫٨٩٤
٥٧٫٢٤٠٫٦٣٦

مطلوبات مالية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،صاﻓﻲ
ودائع العمﻼء
قروض ﻷجل
إجمالﻲ

٢٠٫٠٧٣٫٠٨٤
٦٠٫١٤٣٫٥٨٩
٢٫٠٠٦٫١٦٩
٨٢٫٢٢٢٫٨٤٢

٣٠

٢٫١٦٦٫٧٤٢
٥٩٫٣٢٥٫٠٢٨
٦١٫٤٩١٫٧٧٠
٢٠٫٠٧٣٫٠٨٤
٥٩٫٧١٥٫٦٠٠
٢٫٠٠٦٫١٦٩
٨١٫٧٩٤٫٨٥٣

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .١٨القيمة العادلة لﻸدوات المالية ) -تتمة(
 ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير مدققة(
القيم العادلة
القيم الدﻓترية
المقدرة
موجودات مالية:
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،صاﻓﻲ
قروض وسلف ،صاﻓﻲ
إجمالﻲ

٢٫٠٣٨٫٨٣٥
٥٨٫٦٠٣٫١٣٩
٦٠٫٦٤١٫٩٧٤

مطلوبات مالية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية اﻷخرى ،صاﻓﻲ
ودائع العمﻼء
قروض ﻷجل
إجمالﻲ

٢١٫٨٨٥٫٦٣٣
٦٤٫٢٤٢٫٦٣١
٢٫٠٠٦٫٧٤١
٨٨٫١٣٥٫٠٠٥

٢٫٠٣٨٫٨٣٥
٦٢٫٣٨٥٫٨٤٦
٦٤٫٤٢٤٫٦٨١
٢١٫٨٨٥٫٦٣٣
٦٣٫٩٩٣٫٤٧٤
٢٫٠٠٦٫٧٤١
٨٧٫٨٨٥٫٨٤٨

تم احتساب القيمة المقدرة للق روض والس لف ،ص اﻓﻲ باس تخدام نم اذج الت دﻓقات النقدي ة المخص ومة ،عل ى أس اس أس عار الس وق،
لكل محفظة من محاﻓظ القروض باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواريخ اﻻستحقاق لكل محفظ ة ق روض .ت م احتس اب القيم ة
المقدرة لودائ ع العم ﻼء باس تخدام نم اذج الت دﻓقات النقدي ة المخص ومة ،عل ى أس اس أس عار الس وق ،لك ل عمول ة محمل ة باس تخدام
المتوسط المرجح المقدر لتواريخ اﻻستحقاق لكل وديعة .تلك الق يم العادل ة المق درة تعتب ر ض من المس توى الثال ث ض من التسلس ل
الهرمﻲ للقيمة العادلة.
إن القيم ة العادل ة ل ﻸدوات المالي ة اﻷخ رى غي ر المدرج ة ﻓ ﻲ قائم ة المرك ز الم الﻲ المرحلي ة الموح دة ،ﻻتختل ف جوهريً ا ع ن
القيم ة الدﻓتري ة المدرج ة ﻓ ﻲ الق وائم المالي ة المرحلي ة الم وجزة الموح دة .ت ُ درج القيم ة العادل ة للق روض ﻷج ل و س ندات ال دين
الثانوية واﻷرصدة لدى البنوك واﻷرصدة للبنوك المسجلة بالتكلف ة المطف أة ،ﻻ تختل ف جوهريً ا ع ن القيم ة الدﻓتري ة المدرج ة ﻓ ﻲ
الق وائم المالي ة المرحلي ة الم وجزة الموح دة بس بب ع دم وج ود اخ تﻼف ج وهري بأس عار العم وﻻت الخاص ة الس ائدة ﻓ ﻲ الس وق
ل ﻸدوات المالي ة المش ابهة لﻸس عار ال ُمتعاق د عليه ا ،وبس بب قص ر الفت رات التعاقدي ة لﻸرص دة ل دى البن وك واﻷرص دة للبن وك
والمؤسسات المالية اﻷخرى.
 .١٩ربحية السهم اﻷساسي والمخفض
أ( تم احتساب ربحية السهم اﻷساسﻲ والمخفض بتقسيم صاﻓﻲ الدخل ال ُمعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة اﻷولى على متوسط
اﻷسهم ال ُمصدرة والقائمة ،بعد احتساب أثر شراء  ٥٦٫٢مليون و  ١٨٫٧مليون سهم خزينة بتاريخ  ٢٧سبتمبر  ٢٠١٨و ٢٨
مايو  ٢٠١٩على التوالﻲ.
ب( ﻓيما يلﻲ تفاصيل ربح السهم اﻷساسﻲ والمخفض لفترتﻲ الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و :٢٠٢٠
لفترتﻲ الثﻼثة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ
 ٣٠يونيو
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١

لفترتﻲ الستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ
 ٣٠يونيو
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١

صاﻓﻲ الدخل
تكلفة صكوك الشريحة اﻷولى

٢٨٧٫٧٧٠
)(٤٠٫١٨٤

٢٦٢٫٢٦٤
)(٤٥٫٧٥٥

٥٠١٫٢٦٥
)(٥٥٫١٨٤

٤١٢٫٩٧٨
)(٦٠٫٩٢١

صاﻓﻲ الدخل ال ُمعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة اﻷولى

٢٤٧٫٥٨٦

٢١٦٫٥٠٩

٤٤٦٫٠٨١

٣٥٢٫٠٥٧

متوسط عدد اﻷسهم القائمة )باﻵﻻف(

٦٧٥٫٠٠٤

٦٧٥٫٠٠٤

٦٧٥٫٠٠٤

٦٧٥٫٠٠٤

ربحية السهم اﻷساسﻲ وال ُمخفض )بال﷼ السعودي(

٠٫٣٧

٠٫٣٢

٠٫٦٦

٠٫٥٢

٣١

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢٠كفاية رأس المال
أ( تتضمن أهداف المجموعة بخصوص إدارة رأس المال اﻻلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي
السعودي لضمان قدرة المجموعة على اﻻستمرارية والمحاﻓظة على قاعدة رأس مال قوية.
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس مالها وذلك باستخدام المعدﻻت المحددة من قبل البنك المركزي السعودي ،وبموجبها
يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة ﻓﻲ قائمة المركز
المالﻲ المرحلية الموحدة والتعهدات واﻻلتزامات المحتملة والمبالغ اﻻسمية للمشتقات باستخدام المبالغ المرجحة ﻹظهار
المخاطر المتعلقة بها.
يلخص الجدول أدناه موجودات البنك ال ُمرجحة للمخاطر للركيزة اﻷولى ،رأس المال اﻷساسﻲ والمساند و نسب كفاية رأس
المال المقابلة كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

مخاطر اﻻئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر
مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر
مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر
مجموع الركيزة اﻷولى  -للموجودات المرجحة للمخاطر

٧٤٫٤٥١٫٠٨٤
٥٫١١٢٫٦٢٤
٢٤٦٫٢٨٩
٧٩٫٨٠٩٫٩٩٧

٧٢٫٧٨٢٫٥٢٨
٥٫١١٢٫٦٢٤
١٫٦٤٢٫٣٠٦
٧٩٫٥٣٧٫٤٥٨

٧٤٫٩٥٩٫٧١٨
٥٫٠٦١٫٣٦٠
٨٤٤٫٥٧٨
٨٠٫٨٦٥٫٦٥٦

رأس المال اﻷساسﻲ
رأس المال المساند
إجمالﻲ رأس المال اﻷساسﻲ والمساند

١٦٫٣٢١٫٤٤٦
٧٥١٫٩٠٨
١٧٫٠٧٣٫٣٥٤

١٦٫١٣٥٫٢٩٤
٧٣٠٫٩٧٣
١٦٫٨٦٦٫٢٦٧

١٥٫٠٤٣٫٣٣٥
٧٢٦٫١٢٦
١٥٫٧٦٩٫٤٦١

نسب كفاية رأس المال:
اﻷساسﻲ

%٢٠٫٤٥

%٢٠٫٢٩

%١٨٫٦٠

اﻷساسﻲ والمساند

%٢١٫٣٩

%٢١٫٢١

%١٩٫٥٠

يتكون رأس المال اﻷساسﻲ والمساند كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠من التالﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
إجمالﻲ حقوق الملكية
التعديﻼت اﻻنتقالية بموجب المعيار الدولﻲ للتقارير المالية
رقم ٩
التعديﻼت على الشهرة
رأس المال اﻷساسﻲ
اﻷحكام العامة المؤهلة ،صاﻓﻲ
رأس المال المساند
إجمالﻲ رأس المال اﻷساسﻲ والمساند

٣٢

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

١٥٫٥١٧٫١٨٥

١٥٫٣٣١٫٠٣٣

١٤٫٢٣٩٫٠٧٤

٨٢٢٫٥٥٦
)(١٨٫٢٩٥
١٦٫٣٢١٫٤٤٦
٧٥١٫٩٠٨
٧٥١٫٩٠٨
١٧٫٠٧٣٫٣٥٤

٨٢٢٫٥٥٦
)(١٨٫٢٩٥
١٦٫١٣٥٫٢٩٤
٧٣٠٫٩٧٣
٧٣٠٫٩٧٣
١٦٫٨٦٦٫٢٦٧

٨٢٢٫٥٥٦
)(١٨٫٢٩٥
١٥٫٠٤٣٫٣٣٥
٧٢٦٫١٢٦
٧٢٦٫١٢٦
١٥٫٧٦٩٫٤٦١

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢٠كفاية رأس المال ) -تتمة(
تقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامﻲ .تفرض البنك المركزي السعودي على البنك
اﻻحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامﻲ مقابل الموجودات المرجحة المخاطر واﻻحتفاظ بمعدل ﻻ يقل عن ،%١٠٫٥
والذي يتضمن مخصصات إضاﻓية كما هو مطلوب من قبل لجنة بازل لﻺشراف المصرﻓﻲ.
تم احتساب الموجودات ال ُمرجحة للمخاطر ،رأس المال اﻷساسﻲ والمساند ،ونسب كفاية رأس المال كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠٢١
و  ٢٠٢٠و ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠وﻓقًا ﻹطار العمل الموضوع بواسطة البنك المركزي السعودي واﻹرشادات الخاصة بتطبيق
تقويم رأس المال بحسب مقررات بازل .III
بموجب التعميم رقم  ٣٩١٠٠٠٠٢٩٧٣١وتاريخ  ١٥ربيع اﻷول  ١٤٣٩هـ )المواﻓق  ٣ديسمبر  (٢٠١٧بشأن الترتيب
اﻻنتقالﻲ للمحاسبة اﻻئتمانية المتوقعة لرأس المال النظامﻲ ،سمحت البنك المركزي السعودي للبنوك بتحويل تأثير اليوم اﻷول
للمعيار الدولﻲ للتقارير المالية  ٩على رأس المال النظامﻲ على مدى خمس سنوات باستخدام نهج ديناميكﻲ لتعكس أثر
اﻻنتقال.
ﻓﻲ شهر أبريل  ،٢٠٢٠أصدرت البنك المركزي السعودي وثيقة إرشادية بعنوان "إرشادات حول المحاسبة والمعالجة
سمح للبنوك بإضاﻓة ما يصل إلى  ٪١٠٠من
التنظيمية لكورونا )كوﻓيد - (١٩-إجراءات الدعم اﻻستثنائﻲ" .بموجب التوجيهُ ،
تأثير اليوم اﻷول للمعيار الدولﻲ للتقارير المالية  ٩كمبلغ تعديل انتقالﻲ إلى رأس المال اﻷساسﻲ لمدة عامين كاملين تشمل
 ٢٠٢٠و  .٢٠٢١بعد ذلك ،يجب إلغاء المبلغ اﻹضاﻓﻲ على أساس القسط الثابت على مدى  ٣سنوات ﻻحقة .ﻓﻲ هذا الصدد،
اختارت المجموعة تطبيق التعديل اﻻنتقالﻲ ،وأدرجت تأثير اليوم اﻷول من المعيار الدولﻲ للتقارير المالية  ٩ﻓﻲ رأس المال
النظامﻲ اﻷساسﻲ  .ونتيجة لذلك ،ارتفع التعديل اﻻنتقالﻲ للمعيار الدولﻲ للتقارير المالية  ٩إلى  ٨٢٢٫٥مليون ﷼ سعودي كما
ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
ب( اﻹﻓصاحات اﻹضاﻓية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل .III






الركيزة الثالثة ،اﻹﻓصاحات النوعية )سنوي(،
الركيزة الثالثة ،اﻹﻓصاحات الكمية )نصف سنوي(،
هيكل رأس المال )ربعﻲ(،
نسبة تغطية السيولة )ربعﻲ(،
نسبة الراﻓعة المالية )ربعﻲ(.

هذه اﻹﻓصاحات ُمتاحة للجمهور على الموقع اﻹلكترونﻲ للبنك ضمن اﻷُطر الزمنية المحددة وﻓقًا لمتطلبات البنك المركزي
السعودي.

٣٣

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢١المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة
أ( تقوم المجموعة ﻓﻲ سياق أعمالها اﻻعتيادية ،بالتعامل مع أطرافٍ ذات عﻼقة .كما تخضع أرصدة و معامﻼت اﻷطراف ذات
العﻼقة ﻷحكام نظام مراقبة البنوك واﻷنظمة اﻷخرى الصادرة عن البنك المركزي السعودي .خﻼل عام  ،٢٠١٤أصدر البنك
المركزي السعودي تحديثًا لمبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة ﻓﻲ المملكة العربية السعودية وخﻼل عام  ،٢٠١٩أصدر
كذلك قواعدًا على تعرضات البنوك لﻸطراف ذات العﻼقة .قام البنك المركزي السعودي بمراجعة وتنقيح قواعد اﻷطراف ذات
عرف اﻷطراف ذات العﻼقة والحاجة إلى معالجة تلك المعامﻼت ذات الصلة
العﻼقة للبنوك ﻓﻲ ﻓبراير  .٢٠٢٠هذه القواعد ت ُ ّ
بشكل عادل وبدون إعطاء أولوية لتلك اﻷطراف وتحدد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك المعامﻼت ،وكذلك تقرر
متطلبات اﻹﻓصاح عن تلك المعامﻼت الخاصة باﻷطراف ذات العﻼقة.
يتواﻓق التعريف واﻹﻓصاح عن معامﻼت اﻷطراف ذات العﻼقة للبنك مع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي
السعودي ،والتﻲ تمت المواﻓقة عليها من قِبل مجلس إدارة البنك .وتشمل هذ ِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص اﻷطراف
ذات العﻼقة:






إدارة البنك وأقاربهم و /أو الكيانات التابعة،
المساهمين الرئيسيين للبنك وإدارته،
الشركات الزميلة للبنك والمنشآت التﻲ يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية ،واﻹدارة وأقاربهم،
صناديق مناﻓع موظفﻲ البنك مثل التقاعد أو خطط المناﻓع اﻷخرى التﻲ يتم إدارتها من قبل البنك ،و
أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة جوهريًا بشكل مباشر أو غير مباشر
من قِبل البنك.

تشمل إدارة البنك أولئك اﻷشخاص الذين يتحملون المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم السلطة لوضع السياسات
واتخاذ القرارات التﻲ يتم من خﻼلها متابعة تلك اﻷهداف .وبالتالﻲ يشمل تعريف اﻹدارة أعضاء مجلس إدارة البنك والرئيس
التنفيذي ومدراء العموم ونوابهم والمدير المالﻲ ومدراء اﻹدارات الرئيسية ومدراء إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية
ووظائف اﻻلتزام والوظائف المماثلة ﻓﻲ المؤسسة المالية وأعضاء إدارة البنك التﻲ تتطلب اعتماد عدم الممانعة من البنك
المركزي السعودي.
يشمل المساهمين الرئيسيين المﻼك الذين يملكون أكثر من  %٥من حق التصويت ﻓﻲ ملكية البنك و /أو مصلحة التصويت
للبنك.
يشمل اﻷقارب اﻷزواج واﻷوﻻد واﻵباء واﻷجداد واﻷشقاء واﻷحفاد والذرية للذين يمكن اعتبارهم متحكمين مؤثرين من
أعضاء إدارة من البنك ،مساهمين رئيسيين ،أو شركة زميلة أو تؤدي العﻼقة اﻷسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين.

٣٤

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢١المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة ) -تتمة(
ب( تتلخص اﻷرصدة الناتجة عن هذه المعامﻼت وال ُمدرجة ﻓﻲ القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو ٢٠٢١
و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠مما يلﻲ:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(

إدارة البنك وأقاربهم و/أو الكيانات التابعة:
قروض وسلف
ودائع العمﻼء
صكوك الشريحة اﻷولى
التعهدات واﻻلتزامات المحتملة
استثمارات

٦٩٩٫٨٩٧
٩٤٥٫٩٥٠
٧٫٠٠٠
٣٣١٫٩٣٦
٤١٤٫٧٢٣

المساهمين الرئيسيين للبنك وإدارته:
ودائع العمﻼء
صكوك الشريحة اﻷولى

٢٣٫٢٧٨
٣٠٫٠٠٠

الشركات الزميلة للبنك والمنشأت التﻲ يتم المحاسبة عنها
باستخدام طريقة الملكية ،واﻹدارة وأقاربهم:
قروض وسلف
ودائع العمﻼء
صكوك الشريحة اﻷولى
التعهدات،اﻻلتزامات المحتملة و المشتقات
صناديق مناﻓع موظفﻲ البنك مثل التقاعد أو خطط المناﻓع
اﻷخرى التﻲ يتم إدارتها من قبل البنك:
ودائع العمﻼء ومطلوبات أخرى

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

٨٠٤٫٤٢١
٤٦٩٫٢٢٨
٧٫٠٠٠
٣٠٦٫٩١٢
٤٢٩٫٦٧٥
٧٦٠٫٠٩١
٣٠٫٠٠٠

٩٦٥٫٢٨٩
٥٧٧٫١٤٢
٥٫٠٠٠
١٠٠٫٠٥٠

٧٣٢٫٥٢٧
٣٨١٫٩٥٦
٥٫٠٠٠
١٠٢٫٠٥٠

٢٩١٫٩٤١

٢٦٤٫١٤١

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

٢٩٠٫٠٩٢
٨١٫٦٢٧
٧٫٠٠٠
٢٫٠٥٤
٨٢٢٫٨٠٥
٣٠٫٠٠٠

٧٩٠٫٠٣١
٤٤١٫٣٢٣
٥٫٠٠٠
١١٢٫٧٦٤

١٨٤٫٠٢٢

ج( ﻓيما يلﻲ ،تحليل باﻹيرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة لفترتﻲ الستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ ٣٠
يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠وال ُمدرجة ﻓﻲ القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
إدارة البنك وأقاربهم و/أو الكيانات التابعة:
دخل عموﻻت خاصة
مصاريف عموﻻت خاصة
أتعاب خدمات بنكية

٩٫٢٢٨
٣٫٢٣١
١٠٥

٣٥

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
٣٫٠٩٦
٢٨
١١

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢١المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة ) -تتمة(
 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(

المساهمين الرئيسيين للبنك وإدارته:
مصاريف عموﻻت خاصة
إيجار ومصاريف مبانﻲ )إيجار مبنى(

٣٫٨٢٤

الشركات الزميلة للبنك والمؤسسات التﻲ يتم المحاسبة عنها
باستخدام طريقة حقوق الملكية ،واﻹدارة وأقاربهم:
دخل عموﻻت خاصة
مصاريف عموﻻت خاصة
اتعاب خدمات بنكية

١٤٫٤١٢
٢٢٢
١٫٤٢٥

١٣٫٣٩٤
٣٫٣٨٢
١٫٤٧٧

مكاﻓآت أعضاء مجلس اﻹدارة وأعضاء لجان المجلس اﻷخرى

٣٫٨٨٠

٤٫١٠٥

٢٩٢
٣٫٨٢٤

 .٢٢ﺻكوك الشريحة اﻷولى
قام البنك ﻓﻲ عام  ٢٠١٦باﻻنتهاء من تكوين برنامج صكوك الدين الثانوي للشريحة اﻷولى المتواﻓقة مع الشريعة )البرنامج(.
وقد تم المواﻓقه على هذا اﻹصدار من قبل السلطات الرقابية ومساهمﻲ البنك .أصدر البنك اﻷوراق المالية التالية لصكوك
الشريحة اﻷولى بموجب البرنامج كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر :٢٠٢٠

 ١٦نوﻓمبر ٢٠١٦
 ٦يونيو ٢٠١٧
 ٢١مارس ٢٠١٨
 ١٥أبريل ٢٠١٩

 ٣٠يونيو
٢٠٢١
)غير مدققة(
٥٠٠٫٠٠٠
٢٨٥٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢١٥٫٠٠٠

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(
٥٠٠٫٠٠٠
٢٨٥٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢١٥٫٠٠٠

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
)غير مدققة(
٥٠٠٫٠٠٠
٢٨٥٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢١٥٫٠٠٠

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻹجمالﻲ

تُصدر صكوك الشريحة اﻷولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق امتﻼك لحملة تلك الصكوك ﻓﻲ موجودات الصكوك بما
يُشكل التزام شرطﻲ غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تلك الصكوك ضمن حقوق الملكية .للبنك الحق
الحصري ﻓﻲ السداد خﻼل ﻓترة زمنية محددة وﻓقًا للشروط واﻷحكام المنصوص عليها ﻓﻲ البرنامج.
يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة اﻷولى ليُدﻓع بأثر رجعﻲ عند تاريخ التوزيع الدوري ،ويُستثنى من ذلك ظهور
حدث يستوجب عدم الدﻓع أو عند اختيار عدم الدﻓع بواسطة البنك ،ﻓﻲ تلك الحالة ،يُمكن للبنك وباختياره المنفرد الخاضع
للشروط واﻷحكام ،أن يختار عدم القيام بأي توزيعات .وعلى ذلك ،ﻻ يُعتبر الحدث الذي يستوجب عدم الدﻓع أو عند اختيار
عدم الدﻓع اخفاقًا من البنك عن السداد ،كما أن المبالغ غير الموزعة حينها ﻻ يتم مراكمتها أو تجميعها ضمن أي توزيعات
مستقبلية.

٣٦

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢٣الزكاة وضريبة الدخل
أ( ﻓيما يلﻲ ملخص لرأس مال البنك ونسب ملكية رأس المال كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و  ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠بمﻼيين
الرياﻻت السعودية( .تستند احتسابات الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات ومدﻓوعات الزكاة
وضريبة الدخل إلى نسب الملكية المذكورة أدناه:
 ٣٠يونيو ٢٠٢١
)غير مدققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)مدققة(

%

%

المبلغ

المبلغ

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠
)غير مدققة(
%

المبلغ

المساهمون السعوديون

٦٫٧٥٠٫٠

٩٠٫٠

٦٫٧٥٠٫٠

٩٠٫٠

٦٫٧٥٠٫٠

٩٠٫٠

أسهم خزينة )إيضاح (٢٥

٧٥٠٫٠

١٠٫٠

٧٥٠٫٠

١٠٫٠

٧٥٠٫٠

١٠٫٠

اﻹجمالﻲ

٧٫٥٠٠٫٠

١٠٠٫٠

٧٫٥٠٠٫٠

١٠٠٫٠

٧٫٥٠٠٫٠

١٠٠٫٠

ب( قام البنك بتقديم اﻹقرارت الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،حيث يستحق هذا التقديم بتاريخ  ٣٠أبريل من كل
عام ،وحتى العام المنتهﻲ ﻓﻲ  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠تستند حسابات الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من
مستحقات ومدﻓوعات الزكاة وضريبة الدخل على أساس نسب الملكية و المذكورة ﻓﻲ اﻹيضاح ٢٣أ.
ﻓﻲ  ١٤مارس  ،٢٠١٩أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد )"القواعد"( لحساب الزكاة للشركات العاملة ﻓﻲ
أنشطة التمويل والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي .يتم إصدار القواعد وﻓقًا لﻼئحة التنفيذية للزكاة وهﻲ قابلة
ضا الحد
للتطبيق للفترات التﻲ تبدأ من  ١يناير  .٢٠١٩باﻹضاﻓة إلى تقديم أساس جديد لحساب وعاء الزكاة ،قدمت القواعد أي ً
اﻷدنى والحد اﻷعلى ،وهو أربعة أمثال وثمانية أمثال صاﻓﻲ الدخل على التوالﻲ .يستمر احتساب الزكاة للمساهمين السعوديين
بنسبة  ٪٢٫٥من وعاء الزكاة ،لكنها لن تقل عن الحد اﻷدنى ولن تتجاوز الحد اﻷعلى المسموح به وﻓقًا للقواعد.
ج( تتلخص مخصصات الزكاة والدخل لفترات الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠على النحو
التالﻲ:
لفترتﻲ الثﻼثة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ
 ٣٠يونيو
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١

لفترتﻲ الستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ
 ٣٠يونيو
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١

مخصصات الزكاة  -الفترة الحالية

٥٩٫٦٣٥

٧١٫٨٧٥

١٠٩٫٧١٤

٩٤٫٢٩١

عكس الزكاة  -ﻓترة سابقة )إيضاح ٢٣د(

)(٣٣٫٧٨٢

-

)(٣٣٫٧٨٢

-

مخصصات الزكاة

٢٥٫٨٥٣

٧١٫٨٧٥

٧٥٫٩٣٢

٩٤٫٢٩١

د( ﻓﻲ إطار برامج ومب ادرات دعم البنك المركزي السعودي ،تلقى البنك ودائع طويلة اﻷجل والتﻲ ﻻ يترتب عليها ﻓائدة من البنك
المركزي السعودي .تهدف هذه الودائع إلى التعويض عن التكاليف ذات الصلة التﻲ يتوقع أن يتكبدها البنك بموجب برنامج
البنك المركزي السعودي وبرامج الهيئات العامة اﻷخرى .وﻓقًا للوائح الزكاة ﻓﻲ المملكة العربية السعودية ،يتم إدراج جميع
اﻻلتزامات طويلة اﻷجل كمصدر أموال للزكاة لحساب مصروف الزكاة .وبنا ًء عليه ،تم احتساب ودﻓع الزكاة على هذه الودائع
طويلة اﻷجل التﻲ ﻻ يترتب عليها ﻓوائد إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠وخﻼل
ﻓترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ،٢٠٢١تلقى البنك تأكيدًا من الجهات المعنية بعدم إدراج الودائع طويلة اﻷجل كمصدر
أموال للزكاة مع اﻷخذ ﻓﻲ اﻻعتبار الغرض من هذه الودائع .تمت معالجة هذا التأكيد على أنه تغيير ﻓﻲ التقدير وقام البنك
بعكس الزكاة اﻹضاﻓية المدﻓوعة على الودائع طويلة اﻷجل ﻓﻲ قائمة الدخل الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو
.٢٠٢١
هـ( خﻼل عام  ،٢٠١٨اتفق البنك مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تسوية الربوط الزكوية للسنوات السابقة من عام
 ٢٠٠٦الى عام  .٢٠١٧بلغ إجمالﻲ التسوية  ٧٧٥مليون ﷼ سعودي .يُدﻓع الرصيد القائم البالغ  ٣٧٢مليون ﷼ سعودي
تقريبًا على دﻓعات سنوية متساوية ﻓﻲ  ١ديسمبر  ٢٠٢١وﻓﻲ  ١ديسمبر من كل عام بعد ذلك حتى عام .٢٠٢٣
٣٧

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢٤توزيعات اﻷرباح
خﻼل عام  ،٢٠٢١اقترح مجلس اﻹدارة توزيعات أرباح نقدية قدرها  ٢٧٠مليون ﷼ سعودي تعادل  ٠٫٤﷼ سعودي لكل
سهم .تمت المواﻓقة على التوزيعات النقدية المقترحة من قبل مساهمﻲ البنك ﻓﻲ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد
اعتبارا من  ٢مايو .٢٠٢١
ﻓﻲ  ٢١أبريل  .٢٠٢١وسيتم دﻓع التوزيعات إلى مساهمﻲ البنك
ً
 .٢٥أسهم الخزينة
أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ  ١٤يونيو  ٢٠١٨مع شركة جﻲ بﻲ مورغان الدولية للتمويل )جﻲ بﻲ مورغان( لشراء
 ٥٦٫٢٤٥٫٣٥٠سه ًما من أسهم البنك والمملوكة من قِبل جﻲ بﻲ مورغان مقابل  ١٣٫٥٠﷼ سعودي للسهم الواحد أي ما
يعادل  ٧٥٩٫٣مليون ﷼ سعوديُ ،مستثناة من تكاليف العمليات وضريبة الدخل التقديرية .تسلّم البنك ﻻحقًا جميع المواﻓقات
التنظيمية المطلوبة وتمت المواﻓقة على اتفاقية شراء اﻷسهم ﻓﻲ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ١٦
محرم  ١٤٤٠هـ المواﻓق  ٢٦سبتمبر  .٢٠١٨ﻓﻲ  ٢٧سبتمبر  ،٢٠١٨أكمل البنك عملية الشراء .تضمنت أسهم الخزينة
تكاليف عمليات وضريبة دخل تقديرية بإجمالﻲ تكلفة قدرها  ٧٨٧٫٥مليون ﷼ سعودي.
أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ  ٢٩نوﻓمبر  ٢٠١٨مع شركة بنك ميزوهو المحدودة )ميزوهو( لشراء أسهم أخرى قدرها
 ١٨٫٧٤٩٫٨٦٠سه ًما أخرى من أسهم البنك والمملوكة من قِبل ميزوهو مقابل  ١٣٫٥٠﷼ سعودي للسهم الواحد أي ما يعادل
 ٢٥٣٫١مليون ﷼ سعوديُ ،مستثناة من تكاليف العمليات وضريبة الدخل التقديرية .تسلّم البنك ﻻحقًا جميع المواﻓقات
التنظيمية المطلوبة وتمت المواﻓقة على اتفاقية شراء اﻷسهم ﻓﻲ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢١
رجب  ١٤٤٠هـ المواﻓق  ٢٨مارس  .٢٠١٩ﻓﻲ  ٢٨مايو  ،٢٠١٩أكمل البنك عملية الشراء .تضمنت أسهم الخزينة تكاليف
عمليات وضريبة دخل تقديرية بإجمالﻲ تكلفة قدرها  ٢٥٣٫٥مليون ﷼ سعودي.
لم ينخفض رأس مال البنك نتيجةً لعملية الشراء وتكاليفها بإجمالﻲ تكلفة قدرها  ١٫٠٤١٫١مليون ﷼ سعودي والتﻲ تم
عرضها كانخفاض ﻓﻲ حقوق المساهمين.
قرر البنك بعد  ٣٠يونيو  ٢٠٢١دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ﻓﻲ  ٤أغسطس  ٢٠٢١للتصويت
على بيع أسهم الخزينة وﻓقا ً للتعميم الخاص ببيع أسهم الخزينة )"التعميم"( الصادر من قبل البنك ﻓﻲ  ١٤يوليو ،٢٠٢١
وتفويض مجلس اﻹدارة للقيام بكاﻓة اﻹجراءات الﻼزمة لبيع اسهم الخزينة.
 .٢٦مﺻاريف العمليات
تتلخص مخصصات اﻻئتمان والخسائر اﻷخرى لفترتﻲ الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠
على النحو التالﻲ:
لفترتﻲ الثﻼثة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ
 ٣٠يونيو
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
اﻷخرى )إيضاح ٦ب(
استثمارات )إيضاح ٧ج(
قروض وسلف )إيضاح ٨ب(
عقود الضمان المالﻲ )إيضاح ١٦ج(
موجودات أخرى )إيضاح ١١ب(
مخصصات خسائر اﻻئتمان والخسائر اﻷخرى

١٫٢١٩
٣٫٩٣٥
١٠٥٫٥٧٨
)(٨١٩
)(١٨١
١٠٩٫٧٣٢

٣٨

٤٣٣
٥٦٥
٨٥٫٦٥٦
١١٫٩٢٣
١١٨
٩٨٫٦٩٥

لفترتﻲ الستة أشهر المنتهيتين ﻓﻲ
 ٣٠يونيو
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
١٫١٢٣
١٫٠٥٧
١٧٥٫٠٠٥
)(٢٫٤٨٨
)(١٢١
١٧٤٫٥٧٦

١٥٩
١٫٥٨٩
٣١١٫٩٥٤
٩٫٧٤٥
٢٢٥
٣٢٣٫٦٧٢

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢٧أثر ﻓيروس كورونا على خسائر اﻻئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي
تستمر جائحة )الجائحة( ﻓيروس كورونا )كوﻓيد  (١٩ﻓﻲ تعطيل اﻷسواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغراﻓية
تعانﻲ من موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنها سيطرت سابقًا على تفشﻲ المرض من خﻼل إجراءات احترازية
صارمة مثل ﻓرض قيود على السفر وحاﻻت اﻹغﻼق وقواعد التباعد اﻻجتماعﻲ الصارمة .ومع ذلك ،تمكنت حكومة المملكة
العربية السعودية )الحكومة( من السيطرة بنجاح على تفشﻲ المرض ،ويرجع ذلك ﻓﻲ المقام اﻷول إلى التدابير الفعالة التﻲ
اتخذتها الحكومة ،واﻓقت الحكومة السعودية على عدد من اللقاحات لتحصين المجتمع .تسير حملة التطعيم بشكل مكثف ومن
المتوقع أن يتم تطعيم غالبية السكان ﻓﻲ المستقبل القريب.
ً
مفصﻼ للتأكد من أثر الجائحة وما نتج عنه من تدابير الدعم الحكومية والبنك المركزي
أجرت اﻹدارة خﻼل عام  ٢٠٢٠تقيي ًما
السعودي ،كتأخير السداد وحزم الدعم اﻷخرى على محفظة القروض .يواصل البنك التقييم وإظهار ما يلﻲ:
 عمﻼء تدهورت جودتهم اﻻئتمانية بشكل دائم بما يلزم المجموعة اﻻعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة لمثل هذهالمخاطر ،و
 عمﻼء إما ظلت جودتهم اﻻئتمانية مستقرة )بسبب طبيعة التعويض الناتجة من اﻻستفادة من البرامج الحكومية( أوانخفضت جودتهم اﻻئتمانية بشكل مؤقت بما لديهم من مقومات للعودة بقوة بعد الجائحة.
يواص ل البن ك تقي يم الوض ع الح الﻲ م ن خ ﻼل إج راء اختب ارات الض غط عل ى التحرك ات المتوقع ة ﻷس عار ال نفط ومتغي رات
اﻻقتص اد الكل ﻲ اﻷخ رى وتأثيره ا عل ى مؤش رات اﻻئتم ان الرئيس ية والس يولة والتش غيل والم ﻼءة المالي ة واﻷداء باﻹض اﻓة إل ى
ممارسات إدارة المخ اطر اﻷخ رى ﻹدارة ت أثير كوﻓي د  ١٩وقد اس تلزم ذل ك مراجع ة العملي ات واﻷداء الم الﻲ الطبيع ﻲ .وتش مل
الخطوات التﻲ اتخذتها اﻹدارة المراجعة المس تمرة لتركي ز التع رض لﻼئتم ان عل ى مس توى أكث ر دق ة م ع التركي ز بش كل خ اص
على قطاعات اقتصادية معين ة ،ومن اطق ،وأط راف أخ رى ،وحماي ة الض مانات ،واتخ اذ إج راءات التص نيف اﻻئتم انﻲ المناس بة
للعم ﻼء والب دء ﻓ ﻲ إع ادة هيكل ة الق روض ،عن د الحاج ة ل ذلك .كم ا تأخ ذ مراجع ات اﻻئتم ان ﻓ ﻲ اﻻعتب ار ت أثير ب رامج دع م
الحكومة والبنك المركزي السعودي.
تتطلب الظروف اﻻقتصادية الس ائدة المت أثرة بش دة أث ر الجائح ة م ن البن ك بمراجع ة بع ض الم دخﻼت واﻻﻓتراض ات المس تخدمة
لتحديد الخس ائر اﻻئتماني ة المتوقع ة .تترك ز ه ذه اﻷم ور بش كل أساس ﻲ إم ا ح ول تع ديل عوام ل اﻻقتص اد الكل ﻲ الت ﻲ تس تخدمها
المجموع ة ﻓ ﻲ تق دير خس ائر اﻻئتم ان المتوقع ة أو مراجع ات احتم اﻻت الس يناريوهات الت ﻲ يس تخدمها البن ك حاليً ا ﻓ ﻲ تق دير
الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة .خﻼل عام  ،٢٠٢٠قامت المجموعة ب إجراء بع ض التع ديﻼت عل ى عوام ل اﻻقتص اد الكل ﻲ وأوزان
السيناريوهات.
س ا لﻼﻓتراض ات الم ذكورة أع ﻼه وي تم إع ادة تقييم ه باس تمرار كج زء م ن
ﻻ يزال نموذج الخسائر اﻻئتماني ة المتوقع ة للبن ك حسا ً
أعماله كعملية تعديل للنموذج المعتاد .كم ا ه و الح ال م ع أي تنب ؤات ،ﻓ إن التوقع ات واحتم اﻻت الح دوث مدعوم ة بأحك ام هام ة
وعدم اليقين ،وبالتالﻲ ،قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة.
إلى الحد الذي ﻻ يمكن ﻓيه دمج بعض التأثيرات بشكل كامل ﻓﻲ حسابات نموذج الخسائر اﻻئتماني ة المتوقع ة ﻓ ﻲ الوق ت الح الﻲ،
تستمر اﻹدارة اﻷخذ بعين اﻻعتبار حكم الخبراء اﻻئتمانﻲ لتقدير الخس ائر اﻻئتماني ة المتوقع ة ﻓ ﻲ ه ذه المرحل ة الزمني ة .ووﻓقً ا
ل ذلك ،ﻓ إن تقي يم الخس ائر اﻻئتماني ة المتوقع ة ل ﻺدارة يتض من تقيي ًم ا قطاعيً ا وتحل ً
يﻼ مرحليً ا للتع رف عل ى المح اﻓظ المت أثرة
وتحلي ل اﻻقتص اد الكل ﻲ .وبن ا ًء علي ه ،اعت رف البن ك بتس وية تراكمي ة بقيم ة  ١٥٩٫٥ملي ون ﷼ س عودي ،و  ٦٦٫٢ملي ون ﷼
س عودي ،و  ١٧٫٦ملي ون ﷼ س عودي كم ا ﻓ ﻲ  ٣٠يوني و  ٢٠٢١لمحفظ ة الق روض والس لف للش ركات و الش ركات الص غيرة
ومتوس طة الحج م والتجزئ ة عل ى الت والﻲ .سيس تمر البن ك ﻓ ﻲ إع ادة تقي يم الحاج ة ال ى تس ويات إض اﻓية م ع ت وﻓر بيان ات أكث ر
موثوقي ة وبالت الﻲ تحدي د م ا إذا ك ان يل زم إج راء أي تع ديل عل ى مخص ص الخس ائر اﻻئتماني ة المتوقع ة ﻓ ﻲ ﻓت رات التق ارير
الﻼحقة.
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 .٢٧أثر ﻓيروس كورونا على خسائر اﻻئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي ) -تتمة(
برامج ومبادرات البنك المركزي السعودي
برنامج البنك المركزي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص
استجابةً للجائحة ،أطلق البنك المركزي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص ﻓﻲ مارس  ٢٠٢٠لتقديم الدعم لقطاع
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وﻓقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي السعودي عبر التعميم رقم
 ٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢بتاريخ  ١٦جمادى الثانية ١٤٣٨هـ )المواﻓق  ١٥مارس  .(٢٠١٧يشمل برنامج دعم تمويل القطاع
الخاص بشكل أساسﻲ البرامج التالية:
 الدﻓعات المؤجلة؛ تمويل اﻹقراض؛ برنامج دعم ضمانات التسهيﻼت؛ وبرنامج دعم عمليات نقاط البيع والتجارة اﻹلكترونية.

برنامج الدﻓعات المؤجلة
كجزء من برنامج الدﻓعات المؤجلة ،ومع اﻹعﻼن عن تمديد البرنامج ﻻحقا ً ،يتعين على البنك تأجيل الدﻓعات على تسهيﻼت
اﻹقراض لتلك الشركات المؤهلة كشركات صغيرة ومتوسطة الحجم .تُعد تأجيﻼت الدﻓع بمثابة دعم سيولة قصيرة اﻷجل
لمعالجة مشاكل التدﻓق النقدي المحتملة للمقترض .قامت المجموعة بتأجيل الدﻓعات بتأجيل اﻷقساط المستحقة خﻼل الفترة من
 ١٤مارس  ٢٠٢٠إلى  ٣٠يونيو  .٢٠٢١وزيادة ﻓترة التسهيﻼت وﻓقا ً لذلك دون أي تكاليف إضاﻓية على العميل.
إضاﻓة لما سبق ،أعلن البنك المركزي السعودي ﻓﻲ  ٢٢يونيو  ٢٠٢١عن تمديد برنامج تأجيل الدﻓعات لمدة ثﻼثة أشهر
إضاﻓية من  ١يوليو  ٢٠٢١إلى  ٣٠سبتمبر  ،٢٠٢١للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التﻲ ﻻ تزال تتأثر باﻹجراءات
اﻻحترازية لـكوﻓيد  .١٩وأوضح البنك المركزي السعودي أنه من أجل هذا التمديد ،ستخضع الشركات الصغيرة ومتوسطة
الحجم للتقييم من قبل البنوك إلى المدى الذي ﻻ تزال ﻓيه هذه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم متأثرة باﻹجراءات
اﻻحترازية لـكوﻓيد  ،١٩حتى تكون مؤهلة للتمديد وﻓقًا ﻹرشادات برنامج تأجيل الدﻓعات الصادر من البنك المركزي
السعودي .بناء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي أجرى البنك تقييما ً لتحديد مجموعة العمﻼء المؤهلين
لمزيد من التأجيل ،وبنا ًء عليه قام بتأجيل الدﻓعات المستحقة من  ١يوليو  ٢٠٢١إلى  ٣٠سبتمبر  ٢٠٢١بمبلغ  ٩٢٠٫٨مليون
﷼ سعودي ومدد ﻓترة سداد القروض المطبقة دون أي تكاليف إضاﻓية .نتج عن ذلك أن تعترف المجموعة بخسارة تعديل
إضاﻓية قدرها  ١٦٫٦مليون ﷼ سعودي.
تم تقييم اﻷثر المحاسبﻲ المترتب عن هذه التغييرات وتم معالجتها وﻓقًا لمتطلبات المعيار الدولﻲ للتقارير المالية رقم  ٩كتعديل
ﻓﻲ شروط الترتيب .وقد نتج عن ذلك قيام البنك بإثبات خسارة بمجموع تعديﻼت بمبلغ  ١٠٢٫٦مليون ﷼ سعودي خﻼل ﻓترة
الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ،٢٠٢١والتﻲ تم إدراجها ﻓﻲ دخل العموﻻت الخاصة .خﻼل ﻓترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ
 ٣٠يونيو  ٢٠٢١تم إيداع  ٤٨٫١مليون ﷼ سعودي لقائمة الدخل المرحلية الموحدة المتعلقة بإطفاء خسائر التعديل.
ومن أجل تعويض التكاليف ذات الصلة والمتوقع أن يتكبدها البنك بموجب برامج البنك المركزي السعودي والهيئات العامة
اﻷخرى ،استلم البنك إيداعًا بقيمة  ٧مليار ﷼ سعودي من الودائع التﻲ ﻻ يترتب عليها ﻓائدة مع ﻓترات استحقاق متفاوتة،
والتﻲ تعتبر بمثابة منح حكومية .وقد قررت اﻹدارة بنا ًء على مراسﻼت مع البنك المركزي السعودي تتعلق بمنحة الحكومة
ﻓﻲ المقام اﻷول بالتعويض عن خسائر التعديل المتكبدة على تأجيل الدﻓعات كما هو أعﻼه .وتم احتساب ﻓائدة المنفعة على
التمويل المدعوم على أساس منتظم ،وﻓقًا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .مارست اﻹدارة بعض اﻷحكام ﻓﻲ
اﻻعتراف وقياس دخل المنحة .إجمالﻲ الدخل البالغ  ٤٥٥٫٢مليون ﷼ سعودي من هذه الودائع المعفية من الفوائد والتﻲ تم
اﻻعتراف بـ  ٣٠٠٫٦مليون ﷼ سعودي منها كدخل عموﻻت خاصة .خﻼل ﻓترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو ،٢٠٢١
تم اﻻعتراف بـ  ٦٦٫٧مليون ﷼ سعودي ﻓﻲ قائمة الدخل المرحلية المتعلقة بإطفاء مكاسب اليوم اﻻول.
يعتقد البنك أنه ﻓﻲ حالة عدم وجود عوامل أخرى ،ﻓإن المشاركة ﻓﻲ برنامج التأجيل طواعيةً ﻻ تعتبر التأجيل زيادة جوهرية
ﻓﻲ مخاطر اﻻئتمان لتقييم الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على محفظة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم .قام البنك بإجراء تقييم
ﻓيما يتعلق بالزيادة للتصنيفات ﻓﻲ مخاطر اﻻئتمان اعترف بتسوية تراكمية بقيمة  ٦٦٫٢مليون ﷼ سعودي على محفظته
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ٢٠٢١نتيجة للتأثير المحتمل لتخفيض تصنيفات مخاطر اﻻئتمان.
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ﻓﻲ حال انتقل رصيد حزم دعم كوﻓيد  ١٩ﻓﻲ المرحلة  ١الى المرحلة  ،٢ﻓسيتم توﻓير مخصصات إضاﻓية لخسائر اﻻئتمان
المتوقعة خﻼل عام  ٢٠٢١بناء على تقييم مستوى المنشأة وقدرة عمﻼء الشركات الصغيرة والمتو سطة على سداد المبالغ
المستحقة بعد انتهاء ﻓترة التأجيل.

برنامج تمويل اﻹقراض وضمانات التمويل
كما ﻓﻲ  ٣٠يونيو  ،٢٠٢١شارك البنك ﻓﻲ برنامج ضمان التسهيﻼت التابع للبنك المركزي السعودي .وتلقى البنك  ٣٠مليون
سر للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المؤهلة بموجب برنامج
﷼ سعودي من البنك المركزي السعودي لتقديم تمويل مي ّ
ضمان التسهيﻼت .إن اﻷثر المحاسبﻲ لبرنامج ضمان التسهيﻼت غير جوهري على البيانات المالية المرحلية الموجزة
الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣٠يونيو .٢٠٢١
دعم السيولة من البنك المركزي السعودي للقطاع المﺻرﻓي السعودي بقيمة  ٥٠مليار ﷼
وتماشيًا مع تفويض اﻻستقرار النقدي والمالﻲ ،قام البنك المركزي السعودي بضخ مبلغ خمسين مليار ﷼ سعودي لـ:
-

تعزيز السيولة ﻓﻲ القطاع المصرﻓﻲ وتمكينه من مواصلة دوره ﻓﻲ توﻓير التسهيﻼت اﻻئتمانية لشركات القطاع
الخاص،
إعادة هيكلة التسهيﻼت اﻻئتمانية الحالية دون أي رسوم إضاﻓية،
دعم الخطط للحفاظ على مستويات التوظيف ﻓﻲ القطاع الخاص ،و
اﻹعفاء من عدد من الرسوم المصرﻓية التﻲ تم التنازل عنها للعمﻼء.

عا بمبلغ  ٢٫٣٢مليار ﷼ سعودي من الودائع التﻲ ﻻ
وﻓﻲ هذا الصدد ،استلم البنك خﻼل الربع الثانﻲ من عام  ٢٠٢٠إيدا ً
يترتب عليها عموﻻت لمدة سنة .قررت اﻹدارة بنا ًء على اﻻتصاﻻت الواردة من البنك المركزي السعودي ،أن هذه المنحة
الحكومية تتعلق ﻓﻲ المقام اﻷول بدعم السيولة .تم احتساب ﻓائدة المنفعة على التمويل المدعوم على أساس منتظم ،وﻓقًا
لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية .نتج عن ذلك إجمالﻲ دخل بقيمة  ٣٨٫٤مليون ﷼ سعودي ،تم اﻻعتراف منها بمبلغ ٣٤٫٧
مليون ﷼ سعودي ﻓﻲ قائمة الدخل المرحلية الموحدة كما ﻓﻲ  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠ومع المبلغ المتبقﻲ المؤجل .تم سداد هذه
الوديعة خﻼل الربع المنتهﻲ ﻓﻲ  ٣٠يونيو .٢٠٢١
مبادرة البنك  -دعم قطاع الرعاية الﺻحية
تقديرا للجهود الكبيرة التﻲ يبذلها عاملﻲ الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين استجابة لتفشﻲ هذه الجائحة ،قام
ً
البنك بتأجيل دﻓعات القروض طواعية لمدة ثﻼثة أشهر لجميع العاملين ﻓﻲ الرعاية الصحية ﻓﻲ القطاعين العام والخاص الذين
لديهم تسهيﻼت ائتمانية مع المجموعة .وقد نتج عن ذلك قيام البنك بإثبات خسارة تعديل ﻓﻲ اليوم اﻷول بمبلغ  ٨٫٩مليون ﷼
سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١يونيو  ٢٠٢٠والتﻲ تم تحميلها على دخل العموﻻت الخاصة.
 .٢٨سعر التعامل السائد بين البنوك  -إﺻﻼحات معيار سعر الفائدة
يتم إجراء مراجعة وإصﻼح أساسيين لمعايير أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم .يشارك مجلس معايير المحاسبة
الدولﻲ ﻓﻲ عملية من مرحلتين لتعديل توجيهاته للمساعدة ﻓﻲ انتقال أكثر سﻼسة بعيدًا عن سعر التعامل السائد بين البنوك.
-

المرحلة اﻷولى من التعديﻼت على المعيار الدولﻲ للتقارير المالية  ٩اﻷدوات المالية ،معيار المحاسبة الدولﻲ ٣٩
اﻷدوات المالية :اﻻعتراف والقياس والمعيار الدولﻲ للتقارير المالية  ٧اﻷدوات المالية :اﻹﻓصاحات التﻲ تركز على
قضايا محاسبة التحوط .عدلت التعديﻼت النهائية ،الصادرة ﻓﻲ سبتمبر  ،٢٠١٩متطلبات محاسبة التحوط المحددة
لتوﻓير التخفيف من اﻵثار المحتملة لعدم اليقين الناجم عن إصﻼح سعر التعامل السائد بين البنوك .تسري التعديﻼت
اعتبارا من  ١يناير  ٢٠٢٠وهﻲ إلزامية لجميع عﻼقات التحوط التﻲ تتأثر مباشرة ً بإصﻼح سعر التعامل السائد بين
ً
البنوك .تبنت المجموعة هذه التعديﻼت جنبًا إلى جنب مع تخفيف التحوط لتحوطات ما قبل اﻻستبدال.

٤١

البنك السعودي لﻼستثمار
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مدققة(
بﺂﻻف الرياﻻت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠يونيو  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

 .٢٨سعر التعامل السائد بين البنوك  -إﺻﻼحات معيار سعر الفائدة ) -تتمة(
-

المرحلة الثانية تتعلق باستبدال اﻷسعار المعيارية بأسعار بديلة خالية من المخاطر .حاليًا ،هناك عدم يقين بشأن
توقيت وأساليب اﻻنتقال للمرحلة الثانية .ونتيجة لذلك ،يستمر استخدام سعر التعامل السائد بين البنوك كمعدل
مرجعﻲ ﻓﻲ اﻷسواق المالية ويستخدم ﻓﻲ تقييم اﻷدوات ذات آجال استحقاق تتجاوز توقعات تاريخ انتهاء سعر
التعامل السائد بين البنوك.

يتشاور مسؤولﻲ سعر التعامل السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن ،وإدارة معيار الصرف الدولﻲ بشأن وقــف العمــل بسعر التعامل
عام واحد للشركات لوقف العمل به .ﻓﻲ  ٥مارس  ،٢٠٢١أعلنت هيئة
السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن بنهاية عام  ،٢٠٢١بمهلة ٍ
السلوك المالﻲ ﻓﻲ المملكة المتحدة ،أن جميع العمﻼت إما أن تتوقف أو لن تكون موجودة مباشرة بعد التواريخ التالية:
-

 ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١إعدادات سعر التعامل السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن للجنيه اﻹسترلينﻲ واليورو والفرنك
السويسري والين اليابانﻲ ﻓﻲ جميع الفترات ،وللدوﻻر اﻷمريكﻲ لفترتﻲ أسبوع وشهرين ،و

-

شهرا.
 ٣٠يونيو  ،٢٠٢٣للدوﻻر اﻷمريكﻲ لفترات يوم واحد ،وشهر و ٣أشهر و ٦أشهر و١٢
ً

نتيجة هذه اﻹصﻼحات ﻓﻲ بعض معايير أسعار الفائدة ،من المتوقع إما أن تؤدي إلى أداء مختلف عن الطريقة التﻲ تعمل بها
نظرا ﻷن المجموعة تعتقد أنه ﻻ يزال هناك عدم يقين بشأن توقيت وطرق اﻻنتقال ،بموجب تعديﻼت
حاليًا ،أو أن تختفﻲ.
ً
اعتبارا من  ٣٠يونيو  ٢٠٢١ﻓﻲ تقييم
المرحلة اﻻولى ،يستمر استخدام سعر التعامل السائد بين البنوك كمعدل مرجعﻲ
ً
اﻷدوات ذات آجال استحقاق تتجاوز تاريخ اﻻنتهاء المتوقع ﻷسعار الفائدة السائد بين البنوك ﻓﻲ عدة سلطات قضائية مختلفة
وتنطبق على عمﻼت مختلفة.
حاليًا ،لدى المجوعة عقود بسعر التعامل السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن وتمتد إلى مابعد عام  ،٢٠٢١بما ﻓﻲ عقود مقايضات مالية
والتﻲ ستنتقل بموجب بروتوكوﻻت الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات.
أنشأ مجلس اﻹدارة لجنة توجيهية تتألف من كبار موظفﻲ اﻹدارة المالية ،والمخاطر ،وتقنية المعلومات ،والخزينة ،واﻹدارة
القانونية ،وإدارة اﻻلتزام ،ومستشارين خارجيين لﻺشراف على خطة المجموعة للتحول من سعر التعامل السائد بين البنوك
تحول لتلك العقود التﻲ تعمل بسعر التعامل السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن لنقلها إلى
ﻓﻲ لندن .ووضعت اللجنة التوجيهية مشروع
ٍ
معايير بديلة ،حسب الحاجة ،بهدف تقليل التعطل المحتمل للعمل وتخفيف المخاطر التشغيلية والتنفيذية والخسائر المالية
المحتملة .يأخذ مشروع التحول بعين اﻻعتبار هذه التغييرات ﻓﻲ اﻷنظمة والعمليات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم ،باﻹضاﻓة
اعتبارا من  ٣٠يونيو  ،٢٠٢١تم تحديد التغييرات المطلوبة لﻸنظمة
إلى إدارة اﻵثار الضريبية والمحاسبية ذات الصلة .و
ً
والعمليات والنماذج وتم تنفيذها جزئيًا .وكانت هناك اتصاﻻت عامة مع اﻷطراف اﻻخرى ،ولكن لم يتم اقتراح أو المواﻓقة
على تغييرات محددة للعقود التﻲ يتطلبها إصﻼح سعر التعامل السائد بين البنوك.
حددت المجموعة مجاﻻت المخاطر اﻷكثر أهمية والناشئة عن استبدال سعر التعامل السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن بما يلﻲ :
-

تحديث اﻷنظمة والعمليات التﻲ تتعرف على العقود التﻲ تعمل بسعر التعامل السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن،

-

التعديﻼت على تلك العقود ،أو البنود اﻻحتياطية  /اﻻنتقالية الحالية التﻲ ﻻ تعمل بالشكل المطلوب،

-

عدم التطابق ﻓﻲ توقيت المشتقات والقروض التﻲ تنتقل من سعر التعامل السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن والتأثير الناتج
على إدارة المخاطر اﻻقتصادية،

-

تحديث مسميات التحوط .تواصل المجموعة التعامل مع المشاركين ﻓﻲ نفس المجال ،لضمان اﻻنتقال المنظم إلى
معايير بديلة وتقليل المخاطر الناشئة عن التحول ،وستواصل تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال سعر التعامل
السائد بين البنوك ﻓﻲ لندن.

تخضع المجموعة ﻷنشطة انتقال شاملة وتشرك مختلف أصحاب المصلحة لدعم انتقال منظم .المشروع مهم من حيث الحجم
والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واﻷنظمة الداخلية والعمليات الداخلية.
-----------------٤٢

