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 .1عام
تأسس البنك السعودي لالستثمار (البنك) ،شركة مساهمة سعودية ،بموجب المرسوم الملكي رقم م 31/بتاريخ  25جمادى
الثاني  1396هـ ( الموافق 23يونيو  )1976في المملكة العربية السعودية .يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم
 1010011570بتاريخ  25ربيع األول  1397هـ (الموافق  16مارس  )1977من خالل شبكة فروعه وعددها  52فرعا
( 31ديسمبر  52 :2019فرعا و  30يونيو  52 :2019فرعا) في المملكة العربية السعودية .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك
هو كما يلي:
البنك السعودي لإلستثمار
اإلدارة العامة
ص.ب3533.
الرياض  ،11481المملكة العربية السعودية
يقدم البنك كافة أنواع األنشطة التجارية وخدمات التجزئة المصرفية .كما يقدم البنك لعمالئه منتجات و خدمات مصرفية متوافقة
مع الشريعة االسالمية (قائمة على مبدأ تجنب الفائدة) والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها بواسطة هيئة شرعية مستقلة منشأةٍ
من قِبل البنك.
 .2أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية المرحلية" ،كما تم اعتماده في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ال تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة
المعلومات واإليضاحات المطلوب إدراجها في القوائم المالية الموحدة السنوية ،وبالتالي يجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية
السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
يتم عرض هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف ،باستثناء ما هو مذكور
بخالف ذلك.
يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإلدارة استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات والتي
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ،مبالغ الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصاريف .قد تختلف النتائج الفعلية نتيجة لهذه
التقديرات .تتماشى األحكام المهمة األخرى المتبعة من قبل اإلدارة والمطبقة في السياسات المحاسبية ومصادر التقديرات في
حاالت عدم التأكد عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،مع تلك المطبقة على القوائم المالية السنوية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية  31ديسمبر .2019
تم اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  27يوليو .2020
 .3أسس توحيد القوائم المالية
تشمل هذه ال قوائم 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 االستثمار لألوراق المالية والوساطة" (االستثمار كابيتال) ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة في
المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010235995صادر بتاريخ  8رجب 1428هـ (الموافق
 22يوليو  )2007وهي مملوكة بنسبة  %100من قِبل البنك ،تتضمن األنشطة الرئيسة لشركة االستثمار كابيتال
التعامل في األوراق المالية كأصيل ووكيل ،التعهد بالتغطية ،إدارة صناديق االستثمارات ومحافظ االستثمار
الخاصة بالنيابة عن العمالء ،وتقديم خدمات الترتيب ،االستشارات ،والحفظ الخاصة بأعمال األوراق المالية،

ب) "شركة السعودي لالستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري رقم  1010268297صادر بتاريخ  29جمادى األولى 1430هـ (الموافق  25مايو
 )2009وهي مملوكة بنسبة  %100من قِبل البنك .الهدف األساسي للشركة هو االحتفاظ بصكوك الملكية كضمان
نيابة عن البنك فيما يتعلق بمعامالت اإلقراض المتعلقة بالعقارات،
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .3أسس توحيد القوائم المالية ( -تتمة)
ج) "شركة السعودي لالستثمار األولى" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1010427836صادر بتاريخ  16محرم 1436هـ (الموافق  9نوفمبر  )2014وهي مملوكة
بنسبة  %100من قِبل البنك .خالل عام  ،2019تم شطب السجل التجاري للشركة .غير أن الشركة بصدد استكمال
إجراءا ٍ
ت نظامي ٍة أخرى لجهات تنظيمية معينة الستكمال التصفية ،و
د)

"شركة صايب لألسواق المحدودة" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان بتاريخ  18يوليو
 2017وهي مملوكة بنسبة  %100من ِقبل البنك .وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية باإلضافة
إلى عمليات إعادة الشراء بالنيابة عن البنك.

يتم اإلشارة إلى البنك في هذه اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة لإلشارة لإليضاحات ذات العالقة 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 المحاسبية للشركات التابعة ،عند الحاجة ،لتتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل
المجموعة.
الشركات التابعة هي شركات مستثمر فيها ومسيطر 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
الشركة و لديها أيضا القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها التي تمارسها على هذه الشركة المستثمر فيها .يتم
إدراج القوائم المالية لل شركة التابعة في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف هذه
السيطرة بواسطة المجموعة.
تعرف المنشأة بكيان منظم بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تدار بنظام حقوق التصويت .ولغرض تقدير ما إذا كان
للمجموعة السلطة على تلك المنشأة المستثمر فيها ،فإن المجموعة تأخذ باالعتبار عدة عوامل مثل الغرض من وتصميم المنشأة
المستثمر فيها ،المقدرة العملية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالمنشأة المستثمر فيها ،طبيعة العالقة مع المنشأة المستثمر فيها ،وحجم
التعرض لالختالف في العوائد من هذه المنشأة المستثمر 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 المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:
 السيطرة على الشركة المست ثمر فيها (أي الحقوق القائمةة التةي تمنحهةا القةدرة الحاليةة علةى توجيةه األنشةطة ذات
الصلة للشركة المستثمر فيها).
 مخاطر التعرض ،أو الحقوق ،لعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ،و
 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها.
عندما يكون لدى المجموعة األقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار
كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك،
 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى
 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل األسهم.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها إذا ما كانت الحقائق واألحوال تشير إلى وجود تغيرات
في واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة
التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات للشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من تاريخ حصول
المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

9

البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .3أسس توحيد القوائم المالية ( -تتمة)
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 ألية حقوق تخص الحصة غير المسيطرة؛
تستبعد فروقات أسعار الصرف المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛
تعترف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم؛
تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛
تعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ و
تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخةر إلةى األربةاح أو الخسةائر
أو األرباح المبقاة ،حسبما يكون مالئما ،كما يتطلب لو قامت المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبةات ذات
الصلة.

تعمل المجموعة كمدير للصندوق في عدد من صناديق االستثمار .إن تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على الصندوق
االستثماري ي تركز عادة على تقييم المصالح االقتصادية المجمعة للمجموعة في الصندوق (التي تشمل أي حصص مسجلة
وأتعاب اإلدارة المتوقعة) و حقوق المستثمرين في إزالة مدير الصندوق .ونتيجة لذلك ،خلصت المجموعة إلى أنها تعمل كوكيل
للمستثمرين في جميع الحاالت  ،وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.
يتم استبعاد األرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد هذه
القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
 .4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع
تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019باستثناء السياسات الموضحة أدناه:
المنح الحكومية
يتم االعتراف بالمنح المقدمة من الحكومات بقيمتها العادلة حيث يوجد تأكيد معقول على استالم المنحة وستلتزم المجموعة
بالشروط المرتبطة بالمنحة .يتم التعامل مع ميزة الودائع الحكومية بسعر عمولة أقل من السوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل.
يتم االعتراف بالودائع بسعر أقل من السوق وقياسها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية.
تقاس فائدة معدل العمولة دون السوق بالفرق بين القيمة العادلة األولية لإليداع المحددة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
والعائدات المستلمة .يتم احتساب المنفعة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي  - 20المحاسبة عن المنح الحكومية والكشف عن
المساعدة الحكومية .يتم إثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل المرحلية الموحدة بشكل منتظم على مدى الفترة التي تقوم فيها
المجموعة بتثبيت التكاليف ذات الصلة التي تهدف المنحة للتعويض عنها .يتم إثبات دخل المنحة فقط عندما يكون المستفيد
النهائي هو المجموعة .عندما يكون العميل هو المستفيد النهائي ،تقوم المجموعة فقط بتسجيل مبالغ الذمم المدينة والمبالغ
المستحقة الدفع.
المعايير أو التعديالت أو التفسيرات األخرى
المعايير أو التعديالت أو التفسيرات األخرى السارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2020لم يكن لها تأثير
جوهري على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
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 .5نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والنقدية ومافي حكمها
أ) يتكون بند النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر :2019
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
نقد في الصندوق

1.058.247

892.087

741.643

اتفاقيات إعادة شراء عكسية

4.590.000

6.025.000

1.384.000

أرصدة أخرى ،صافي

58.952

()137.497

()188.598

نقدية وأرصدة قبل الوديعة النظامية (إيضاح 5ب)

5.707.199

6.779.590

1.937.045

وديعة نظامية

3.463.241

3.439.226

3.261.527

نقدية وأرصدة لدى المؤسسة

9.170.440

10.218.816

5.198.572

طبقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) يتعين على البنك االحتفاظ بوديعة
نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة مئوية محددة من الودائع تحت الطلب ،واالدخار ،وألجل ،والودائع األخرى،
تحسب في نهاية كل شهر .من غير المسموح به استخدام تلك الوديعة النظامية لتمويل العمليات اليومية للبنك وبالتالي فهي
ليست جزءا من النقدية و ما في حكمها.
ب) تتكون النقدية وما في حكمها كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019من اآلتي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
ماعدا الوديعة النظامية (إيضاح 5أ)

 31ديسمبر
2019
(مدققة)

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

5.707.199

6.779.590

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تسةتحق خةالل
1.939.198
ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

2.833.564

4.886.275

7.646.397

9.613.154

6.823.320

النقدية وما في حكمها

1.937.045

 .6أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي
أ) يتكون بند أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر :2019
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
حسابات جارية
إيداعات أسواق المال

1.711.045
330.037

373.345
2.657.258

546.011
4.430.953

إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2.041.082

3.030.603

4.976.964

مخصص خسائر االئتمان

()2.247

()2.088

()1.276

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي

2.038.835

3.028.515

4.975.688
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .6أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي ( -تتمة)
ب) يوضح الجدول التالي معلومات عن جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى كمةا فةي  30يونيةو 2020
و  2019و  31ديسمبر :2019
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
ذات درجة استثمارية
دون الدرجة االستثمارية

2.041.082
-

3.027.595
3.008

4.974.968
1.996

إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2.041.082

3.030.603

4.976.964

ج) الحركة في مخصص خسةائر االئتمةان لفترتةي السةتة أشةهر المنتهيتةين فةي  30يونيةو  2020و  2019وللسةنة المنتهيةة فةي 31
ديسمبر  2019تتلخص كما يلي:
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
الرصيد في بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر االئتمان

2.088
159

2.703
()615

2.703
()1.427

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

2.247

2.088

1.276

د) يلخةةص الجةةدول التةةالي التسةةوية بةةين األرصةةدة االفتتاحيةةة وأرصةةدة اإلقفةةال لمخصصةةات خسةةائر االئتمةةان لفترتةةي السةةتة أشةةهر
المنتهيتين في  30يونيو  2020و :2019

األرصدة في بداية الفترة
التغيرات في التعرض
وإعادة القياس والمحول
األرصدة في نهاية الفترة

األرصدة في بداية الفترة
التغيرات في التعرض
وإعادة القياس والمحول
األرصدة في نهاية الفترة

 30يونيو ( 2020غير مدققة)
المرحلة 3
المرحلة 2
358

المرحلة 1
1.730
517
2.247

()358
-

المرحلة 1
2.336

 30يونيو ( 2019غير مدققة)
المرحلة 3
المرحلة 2
367
-

()1.298
1.038

()129
238
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-

اإلجمالي
2.088
159
2.247
اإلجمالي
2.703
()1.427
1.276
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .7استثمارات
أ) االستثمارات كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019تتلخص مما يلي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2019
(مدققة)

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

سندات دين بعمولة ثابتة
سندات دين بعمولة عائمة
إجمالي سندات الدين
أسهم
صناديق استثمارية
سندات أخرى

27.545.334
2.831.217
30.376.551
344.328
127.247
38.404

22.445.349
3.302.072
25.747.421
262.799
126.224
39.036

22.889.649
3.283.452
26.173.101
235.495
125.173
40.695

استثمارات

30.886.530

26.175.480

26.574.464

تم تصنيف سندات الدين واألسهم بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،كما تم تصنيف الصناديق االستثمارية
والسندات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
تﺸﺘﻤﻞ اسﺘﺜﻤارات الﻤﺠﻤﻮعة في األسهﻢ على  8.6ملﻴﻮن ريال سعﻮدي كﻤا في  30يونيو  31( 2020ديسمبر 8.6 :2019
مليون لاير سعودي 30 ،يونيو  8.6 :2019مليون لاير سعودي) والتي اسﺘﺤﻮذ عليها الﺒﻨﻚ في الﺴﻨﻮات الﺴابقة فﻴﻤا يﺘعلق
بﺘﺴﻮية بعﺾ القﺮوض والﺴلﻒ.
لدى المجموعة استثمارات استراتيجية في األسهم بمبلغ  335.6مليون لاير سعودي ﮐما في  30يونيو  31( 2020ديسمبر
 247.5 :2019مليون لاير سعودي 30 ،يونيو  226.8 :2019مليون لاير سعودي) بما في ذلك شرﮐة المتوسط والخليج
للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وشرﮐة سمة (الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية) والشرﮐة السعودية لتسجيل عقود اإليجار
التمويلي.
تشمل االستثمارات كما في  30يونيو  14.6 ،2020مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر  10.8 :2019مليار لاير سعودي30 ،
يونيو  11.1 :2019مليار لاير سعودي) والتي تم التعهد بها بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع المؤسسات المالية األخرى.
ب) يوضح الجدول التالي معلومات عن جودة االئتمان لسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنةود الةدخل الشةامل األخةرى
كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر :2019
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
الدرجات  6-1وغير مصنفة
26.169.417
25.747.421
30.376.551
الدرجات 9-7
3.684
إجمالي سندات الدين

30.376.551
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .7استثمارات ( -تتمة)
ج) الحركة في مخصص خسةائر االئتمةان لفترتةي السةتة أشةهر المنتهيتةين فةي  30يونيةو  2020و  2019وللسةنة المنتهيةة فةي 31
ديسمبر  2019المدرجة ضمن االحتياطيات األخرى كما يلي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2019
(مدققة)

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

الرصيد في بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر االئتمان

29.659
1.589

75.480
()45.821

75.480
()38.349

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

31.248

29.659

37.131

د) يلخةةص الجةةدول التةةالي التسةةوية بةةين األرصةةدة االفتتاحيةةة وأرصةةدة اإلقفةةال لمخصصةةات خسةةائر االئتمةةان لفترتةةي السةةتة أشةةهر
المنتهيتين في  30يونيو  2020و :2019
 30يونيو ( 2020غير مدققة)
اإلجمالي
المرحلة 3
المرحلة 2
المرحلة 1
األرصدة في بداية الفترة
29.659
29.659
التغيرات في التعرض
وإعادة القياس والمحول
1.589
1.589
األرصدة في نهاية الفترة
31.248
31.248

األرصدة في بداية الفترة
التغيرات في التعرض
وإعادة القياس والمحول
األرصدة في نهاية الفترة

المرحلة 1
71.794
()38.347
33.447

 30يونيو ( 2019غير مدققة)
المرحلة 3
المرحلة 2
3.686
()2
3.684
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-

اإلجمالي
75.480
()38.349
37.131

البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .7استثمارات ( -تتمة)
هـ) تتكون االحتياطيات األخرى المصنفة ضمن حقوق المسةاهمين كمةا فةي  30يونيةو  2020و  2019و  31ديسةمبر  2019كمةا
يلي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2019
(مدققة)

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

األرباح غير المحققة من إعادة تقييم سندات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
قبل مخصص خسائر االئتمان
مخصص خسائر االئتمان لسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (إيضاح 7ج)

155.973

358.923

22.056

31.248

29.659

37.131

األرباح غير المحققة من إعادة تقييم سندات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
بعد مخصص خسائر االئتمان

187.221

388.582

59.187

األرباح (الخسائر) غير المحققة من إعادة تقييم األسهم المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

46.567

()37.656

()60.083

(الخسائر) المكاسب اإلكتوارية في خطط المنافع المحددة

()20.348

()20.689

2.584

الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخرى للشركات الزميلة

()3.453

()260

()28

االحتياطيات األخرى

209.987

329.977

1.660

 .8قروض وسلف ،صافي
أ) تتلخص القروض والسلف ،صافي المقتناة بالتكلفة المطفأة كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019مما يلي:
 30يونيو ( 2020غير مدققة)
شخصية
جاري مدين

تجارية وأخرى
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
إجمالي القروض والسلف العاملة
قروض وسلف غير عاملة
إجمالي القروض والسلف
مخصص خسائر االئتمان
قروض وسلف ،صافي

المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
إجمالي القروض والسلف العاملة
قروض وسلف غير عاملة
إجمالي القروض والسلف
مخصص خسائر االئتمان
قروض وسلف ،صافي

38.043.208
4.510.232
788.520
43.341.960
288.280
43.630.240
()949.302
42.680.938

2.135.217
612.803
454.947
3.202.967
1.805.288
5.008.255
()1.341.488
3.666.767

تجارية وأخرى

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
شخصية
جاري مدين
2.002.370
628.792
430.102
3.061.264
1.164.385
4.225.649
()1.030.656
3.194.993

35.908.695
4.165.102
553.103
40.626.900
947.868
41.574.768
()982.836
40.591.932
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12.157.713
183.974
2.973
12.344.660
266.314
12.610.974
()355.540
12.255.434

13.248.652
204.961
2.464
13.456.077
261.998
13.718.075
()392.093
13.325.982

إجمالي
52.336.138
5.307.009
1.246.440
58.889.587
2.359.882
61.249.469
()2.646.330
58.603.139

إجمالي
51.159.717
4.998.855
985.669
57.144.241
2.374.251
59.518.492
()2.405.585
57.112.907
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .8قروض وسلف ،صافي ( -تتمة)
 30يونيو ( 2019غير مدققة)
شخصية
جاري مدين

تجارية وأخرى
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
إجمالي القروض والسلف العاملة
قروض وسلف غير عاملة
إجمالي القروض والسلف
مخصص خسائر االئتمان
قروض وسلف ،صافي

2.066.177
1.131.506
826.160
4.023.843
639.456
4.663.299
()704.864
3.958.435

34.024.960
4.082.875
1.066.509
39.174.344
659.588
39.833.932
()791.653
39.042.279

13.774.522
330.212
2.551
14.107.285
285.803
14.393.088
()466.685
13.926.403

إجمالي
49.865.659
5.544.593
1.895.220
57.305.472
1.584.847
58.890.319
()1.963.202
56.927.117

ب) الحركة في مخصص خسائر االئتمان لفترتي السةتة أشةهر المنتهيتةين فةي  30يونيةو  2020و  2019وللسةنة المنتهيةة فةي 31
ديسمبر  2019تتلخص كما يلي:
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
الرصيد في بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر االئتمان
ديون مشطوبة ،صافي

2.405.585
311.954
()71.209

1.795.576
1.270.770
()660.761

1.795.576
774.412
()606.786

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

2.646.330

2.405.585

1.963.202

ج) يلخةةص الجةةدول التةةالي التسةةوية بةةين األرصةةدة االفتتاحيةةة وأرصةةدة اإلقفةةال لمخصصةةات خسةةائر االئتمةةان لفترتةةي السةةتة أشةةهر
المنتهيتين في  30يونيو  2020و :2019
 30يونيو ( 2020غير مدققة)
األرصدة في بداية الفترة

المرحلة 1
379.511

التغيرات في التعرض
وإعادة القياس والمحول (أ)
ديون مشطوبة ،صافي
األرصدة في نهاية الفترة

37.966
417.477

المرحلة 2
184.512
31.141
215.653

المرحلة 3
1.841.562
242.847
()71.209
2.013.200

اإلجمالي
2.405.585
311.954
()71.209
2.646.330

 30يونيو ( 2019غير مدققة)
األرصدة في بداية الفترة
التغيرات في التعرض
وإعادة القياس والمحول
ديون مشطوبة ،صافي
األرصدة في نهاية الفترة

المرحلة 1
339.621

المرحلة 2
135.456

المرحلة 3
1.320.499

اإلجمالي
1.795.576

()39.341
300.280

16.383
151.839

797.370
()606.786
1.511.083

774.412
()606.786
1.963.202

(أ) نظرا للظروف االقتصادية السائدة ،فقد قامت المجموعة بإثبات خسارة ائتمانية محتملة إضافية بقيمة  164.9مليون لاير
سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020لمحفظة القروض والسلف .نتيجة للتعديالت على عوامل
االقتصاد الكلي ،وأوزان السيناريو والتراكبات بعد النموذج .راجع اإليضاح  25للمزيد من التفاصيل.
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .9استثمارات في شركات زميلة
أ) تتضمن اإلستثمارات في شركات زميلة حصة البنك في ملكيةة شةركة أمريكةان إكسةبريس (المملكةة العربيةة السةعودية) (أمكةس)
بنسبة  ، %50شركة أوركس السعودية للتأجير (أوركس) بنسبة  ،%38شركة أمالك العالمية للتمويل العقةاري (أمةالك) بنسةبة
 .%32تتلخص الحركة علةى االسةتثمارات فةي شةركات زميلةة لفترتةي السةتة أشةهر المنتهيتةين فةي  30يونيةو  2020و 2019
وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019كما يلي:
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
الرصيد في بداية السنة  /الفترة
الحصة في الدخل
توزيعات أرباح
الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخرى
الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

1.012.366
88.156
()105.709
()515
994.298

994.298
23.544
()62.700
()3.193
951.949

1.012.366
50.695
()83.960
()283
978.818

ب) فيمةةا يلةةي ،ملخةةص لموجةةودات ومطلوبةةات وحقةةوق ملكيةةة الشةةركات الزميلةةة كمةةا فةةي  30يونيةةو  2020و  ،2019والةةدخل
والمصاريف للفترتين المنتهيتين نفسيهما:
 30يونيو ( 2019غير مدققة)

 30يونيو ( 2020غير مدققة)

أمالك

أمكس

أوركس

أمالك

أمكس

أوركس

إجمالي الموجودات

625.417

1.247.309

3.608.654

851.050

1.131.955

3.415.848

إجمالي المطلوبات

311.007

414.011

2.435.742

552.194

271.823

2.260.212

حقوق الملكية

314.410

833.298

1.172.912

352.856

860.132

1.155.636

إجمالي الدخل

122.333

42.880

96.356

192.130

58.363

89.113

إجمالي المصاريف

116.535

36.351

59.709

129.764

28.881

40.612

يقع المركز الرئيسي لكل شركة زميلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيةث تقةوم تلةك الشةركات بتنفيةذ كةل عملياتهةا فةي
المملكة العربية السعودية.
ج) بعد  30يونيو  ،2020باعت المجموعة  ٪30من أسهمها في شةركة أمةالك كجةزء مةن اكتتةاب أمةالك العةام األولةي ("االكتتةاب
العام").
 .10ممتلكات ومعدات ،صافي وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،صافي
أ) تتلخص ممتلكات ومعدات ،صافي كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019مما يلي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
1.087.721
179.341
406.690
310.317
1.984.069
()893.349
1.090.720
164
1.090.884

األراضي والمباني
تحسينات على المباني المستأجرة
األثاث والمعدات والسيارات
حق استخدام األصول المؤجرة
إجمالي التكلفة
ناقصا االستهالك المتراكم
مشاريع في طور اإلنجاز
ممتلكات ومعدات ،صافي
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 31ديسمبر
2019
(مدققة)
1.080.445
177.916
404.412
306.889
1.969.662
()838.974
1.130.688
3.807
1.134.495

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
1.072.952
167.836
494.839
265.291
2.000.918
()877.109
1.123.809
4.927
1.128.736

البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .10ممتلكات ومعدات ،صافي وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،صافي ( -تتمة)
ب) تتلخص موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،صافي كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019مما يلي:
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
423.693
()208.303
215.390
54.818
270.208

برامج الحاسب اآللي
ناقصا اإلطفاء المتراكم
مشاريع في طور اإلنجاز
موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،صافي

404.825
()187.234
217.591
36.745
254.336

353.080
()168.284
184.796
56.340
241.136

 .11موجودات أخرى ،صافي ومطلوبات أخرى
أ) تتلخص الموجودات األخرى ،صافي كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019مما يلي:
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020
(مدققة)
(غير مدققة)
31.736
40.212
ذمم عمالء ومدينون آخرون
50.932
41.988
مصاريف مدفوعة مقدما
50.712
57.089
جميع الموجودات األخرى
133.380
139.289
أخرى
()386
()611
ناقصا مخصص خسائر االئتمان
132.994
138.678
موجودات أخرى ،صافي

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
241.831
39.921
30.708
312.460
()335
312.125

ب) الحركة في مخصص خسةائر االئتمةان لفترتةي السةتة أشةهر المنتهيتةين فةي  30يونيةو  2020و  2019وللسةنة المنتهيةة فةي 31
ديسمبر  2019تتلخص كما يلي:

الرصيد في بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر االئتمان

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
386
225

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
566
()180

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
566
()231

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

611

386

335
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .11موجودات أخرى ،صافي ومطلوبات أخرى ( -تتمة)
ج) تتلخص المطلوبات األخرى كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019مما يلي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2019
(مدققة)

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

التزامات تسوية الزكاة ،صافي
التزامات اإليجار
مخصص خسائر االئتمان لعقود الضمان المالي (إيضاح 15ج)
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مصاريف مستحقة ومخصصات أخرى
زكاة وضريبة دخل مستحقة
مخصص الدعاوى القانونية
رواتب و منافع موظفين مستحقة
مطلوبات خاصة بالعمالء
دخل أتعاب خدمات مؤجلة ودخل منحة حكومية
أخرى

462.255
244.460
227.142
184.022
172.359
139.129
73.279
93.627
65.538
132.346
93.036

453.801
253.715
217.397
174.512
98.477
88.486
73.528
93.311
80.632
12.095
88.245

567.295
230.783
224.224
145.228
76.990
6.578
75.253
27.003
113.680
11.503
151.042

اإلجمـالـي

1.887.193

1.634.199

1.629.579

 .12ودائع العمالء
تتلخص ودائع العمالء كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019مما يلي:

ودائع ألجل
ودائع ادخار
مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة
ودائع تحت الطلب
ودائع أخرى
ودائع العمالء

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
31.989.245
2.290.371
34.279.616
28.341.763
1.621.252
64.242.631

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
39.969.344
1.698.795
41.668.139
25.865.987
1.523.928
69.058.054

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
35.330.212
1.863.691
37.193.903
28.506.803
1.143.084
66.843.790

 .13قروض ألجل
قةةام البنةةك بتةةاريخ  19يونيةةو  2016بةةإبرام اتفاقيةةة قةةرض متوسةةط األجةةل مدتةةه خمةةس سةةنوات بمبلةةغ  1.0مليةةار لاير سةةعودي
ألغراض التشغيل العام .تم استخدام القرض بالكامل و يستحق سداده في  19يونيو  .2021قام البنك بتاريخ  26سبتمبر 2017
بإبرام اتفاقية قرض متوسط األجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ  1.0مليار لاير سعودي ألغراض التشغيل العام .تةم اسةتخدام
القرض بالكامل في  4أكتوبر  2017و يستحق سداده في  26سبتمبر .2022
تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغيرة على أساس السوق .ويحق للبنك سداد كل قرض مبكرا عن موعده وذلك وفقةا لشةروط
وأحكام اتفاقية التسهيالت لكل قةرض .تشةمل اتفاقيةات التسةهيالت أعةاله علةى شةروط تتطلةب المحافظةة علةى نسةب ماليةة معينةة
باإلضافة إلى شروط أخرى والتي التزم البنك بها بالكامل .لم يكن على البنك أي حاالت تعثةر فيمةا يتعلةق بأصةل أو عمولةة تلةك
القروض.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .14المشتقات
أ) يعكةس الجةدول أدنةاه القيمةة العادلةة الموجبةة والسةالبة لةألدوات الماليةة المشةتقة مةع تحليةل بالمبةالغ االسةمية كمةا فةي  30يونيةةو
 2020و  2019و  31ديسةةمبر  .2019إن المبةةالغ االسةةمية ،والتةةي تعتبةةر مؤشةةرا علةةى حجةةم المعةةامالت القائمةةة فةةي نهايةةة
الفترة/السنة ،ال تعكس بالضرورة التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها .كةذلك فةإن المبةالغ االسةمية ال تعكةس مخةاطر السةوق
وال مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تكون عامة محدوده بالقيمة العادله الموجبة للمشتقات.
 30يونيو 2020

 31ديسمبر 2019

 30يونيو 2019

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

القيمة العادلة
الموجبة

القيمة العادلة

المبالغ

السالبة

الموجبة

االسمية

القيمة العادلة

المبالغ

السالبة

االسمية

الموجبة

المبالغ

السالبة

االسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
عقود الصرف األجنبي
اآلجلة

5.927

5.150

2.435.757

4.193

2.684

2.368.748

2.287

1.627

4.554.852

خيارات أسعار الصرف
األجنبي

-

-

-

267

267

750.320

287

287

750.040

مقايضات أسعار العموالت

121.247

120.894

6.792.219

124.364

123.861

7.260.075

149.651

150.888

9.544.812

خيارات أسعار العموالت

327.571

327.563

9.072.860

278.528

278.521

9.080.979

286.376

286.376

9.096.100

مقتنةةةةاة ألغةةةةراض التحةةةةوط مةةةةةن
مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت

-

1.510.485

12.823.937

-

591.114

12.835.216

26.089

555.971

13.401.838

خيةةار بيةةع شةةركة زميلةةة (إيضةةاح
14ج)

406.243

-

-

421.243

-

-

410.491

-

-

اإلجمالي الفرعي

860.988

1.964.092

31.124.773

828.595

996.447

32.295.338

875.181

995.149

37.347.642

وإمير

157.641

()1.609.394

-

476.481

(- )680.928

()20.971

()906.984

-

اإلجمالي

354.698 1.018.629

31.124.773

1.305.076

854.210

88.165

37.347.642

هةةةوامل السةةةيولة النقديةةةة للملحةةةق

315.519

32.295.338

ب) كجزء من إدارة المشتقات المالية ،أبرم البنك اتفاقية رئيسية متوافقة مع توجيهات االتحاد العالمي للمبادالت والمشتقات الماليةة.
ووفقا لهذه االتفاقية ،تةم توحيةد بنةود وشةروط منتجةات المشةتقات الماليةة المشةتراة أو المباعةة بواسةطة البنةك .وكجةزء مةن تلةك
االتفاقية تم توقيع ملحةق دعةم االئتمةان (الملحةق) .يسةمح ذلةك الملحةق للبنةك أن يحصةل علةى تسةعير محسةن عةن طريةق تبةادل
المعرفة سوقيا كضمان نقدي وذلك لصالح البنك أو الطرف اآلخر.
المبالغ
ّ
بالنسبة لمقايضات أسعار العمولة التي تم إبرامها مع األطراف األخرى األوروبية ،يلتزم البنةك واألطةراف األخةرى األوروبيةة
بتنظيمات البنية التحتية للسوق األوروبية (إمير) .إمير هةو مجموعةة مةن التشةريعات األوروبيةة للمخالصةة المركزيةة والتنظةيم
للمشتقات المتداولة خارج السوق .تتضمن األنظمة متطلبات اإلبالغ عن عقود المشتقات وتنفيذ معةايير إدارة المخةاطر ،وتضةع
قواعد مشتركة لألطراف المقابلة المركزية والمستودعات التجارية .وفقا لذلك ،يتم تداول جميع عقود المشةتقات المعياريةة هةذه
في البورصات ويتم تسويتها من خالل طرف مركزي مقابل من خالل ترتيبات المقاصة وتبادل النقةد للحةد مةن مخةاطر ائتمةان
الطرف اآلخر ومخاطر السيولة.
بلغ صافي الضمانات النقدية المحتفظ بها للملحق وإمير بواسطة األطراف األخرى لصةالح البنةك  1.767مليةون لاير سةعودي
كما في  30يونيو  31( 2020ديسمبر  1.157 :2019مليون لاير سةعودي 30 ،يونيةو  886 :2019مليةون لاير سةعودي).
تشمل هوامل السيولة النقدية إلمير مدفوعات الهامل األولي المدفوعة لألطراف األخرى.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .14المشتقات ( -تتمة)
يتم مقاصة/تسوية القيم العادلة الموجبة والسالبة للمشتقات بما في ذلك هوامل السيولة النقدية للملحق وإمير عندما يكون هنالةك
حق قانوني قابةل للتنفيةذ فةي سةداد المبةالغ المعتةرف بهةا وعنةدما تنةوي المجموعةة التسةوية علةى أسةاس صةافٍ  ،أو لالعتةراف
بالموجودات و تسوية المطلوبات في الوقت نفسه.
ج) لدى البنك خيار بيع ناشىء من الدخول في اتفاقية رئيسية قائمةة مةع شةركة زميلةة ،يةتم تضةمين القيمةة المقةدرة لهةا فةي إيضةاح
14أ .تعطي شروط االتفاقية البنك الخيار في البيع كمةا تعطةي الطةرف اآلخةر الخيةار فةي الشةراء والةذي يمكةن ممارسةته علةى
مدى مدة اتفاقية الشراكة .يقوم البنك فقط بتقييم خيار البيع المذكور ،حيث يعتبر خيار الشراء أقل من قيمة التنفيذ .يعطةي خيةار
البيع ،في حال تم تنفيذه ،البنك الحق في استالم دفعة مقابل حصته في الشركة الزميلة بعد عام واحد من ذلك الخيار ،وذلك بناء
على صيغ متفق عليها مسبقا ضمن االتفاقية.
 .15التعهدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي
أ) تتلخص التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان للمجموعة كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر 2019
كما يلي:

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت العمالء
إجمالي عقود الضمان المالي
التزامات لمنح اإلئتمان غير قابلة لإللغاء

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
2.543.042
8.881.025
826.148
12.250.215
878.796

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
2.668.759
8.916.676
831.725
12.417.160
693.076

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
2.193.664
8.737.222
609.941
11.540.827
1.023.291

التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان

13.129.011

13.110.236

12.564.118

ب) يوضح الجدول التالي معلومات عن جودة االئتمةان لعقةود الضةمان المةالي كمةا فةي  30يونيةو  2020و  2019و  31ديسةمبر
:2019
 30يونيو
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2019
2020
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3

11.142.879
696.753
410.583

11.366.900
664.557
385.703

10.491.870
601.153
447.804

اإلجمالي

12.250.215

12.417.160

11.540.827
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .15التعهدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي ( -تتمة)
ج) الحركة في مخصةص خسةائر االئتمةان لعقةود الضةمان المةالي لفترتةي السةتة أشةهر المنتهيتةين فةي  30يونيةو  2020و 2019
وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019تتلخص كما يلي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
217.397
9.745
227.142

الرصيد في بداية السنة  /الفترة
مخصص خسائر االئتمان
الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
165.320
52.077
217.397

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
165.320
58.904
224.224

د) يلخص الجدول التالي التسوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال لمخصص خسائر االئتمان لعقود الضمان المالي لفترتي
الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و :2019
كما في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
األرصدة في بداية الفترة

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

109.335

26.675

81.387

217.397

التغيرات في التعرض
وإعادة القياس والمحول
األرصدة في نهاية الفترة

()6.932

4.984

11.693

9.745

102.403

31.659

93.080

227.142

كما في  30يونيو ( 2019غير مدققة)
األرصدة في بداية الفترة

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

104.039

31.138

30.143

165.320

التغيرات في التعرض
وإعادة القياس والمحول
األرصدة في نهاية الفترة

()96

()14.147

73.147

58.904

103.943

16.991

103.290

224.224

هـ) في طورأعمال المجموعة االعتيادية ،كانت هناك دعاوى قضائية مقامة ضد المجموعة .لم يجنب أي مخصص لقةاء الةدعاوى
التي أفاد المستشةارين القةانونيين أنةه مةن غيرالمتوقةع تسةببها فةي تكبةد خسةائر جوهريةة .ومةع ذلةك فقةد تةم تجنيةب مخصصةات
لبعض الدعاوى القانونية التي تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجها في غير صالح المجموعة وبناء على اإلفادة المهنية.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .16القطاعات التشغيلية
أ) يةةتم تعريةةف القطاعةةات التشةةغيلية علةةى أسةةاس التقةةارير اإلداريةةة الداخليةةة الخاصةةة بالعناصةةر األساسةةية للمجموعةةة والتةةي يةةتم
مراجعتها دوريا بواسطة مجلةس إدارة البنةك بصةفته الوظيفيةة كمتخةذ للقةرار التشةغيلي وذلةك ألغةراض توزيةع المةوارد وتقيةيم
األداء للقطاعات .يتم قياس األداء علةى أسةاس ربةح القطةاع حيةث تعتقةد اإلدارة أن ذلةك يعتبةر المؤشةر األكثةر وضةوحا لقيةاس
نتائج القطاعات لمؤسسا ٍ
ت أخرى تعمل في المجال نفسه.
تتم التعامالت بةين القطاعةات التشةغيلية وفقةا لألحكةام والشةروط التجاريةة المعتةادة بحسةب مةاتم اعتمةاده مةن اإلدارة .يةتم قيةاس
اإليرادات من األطراف الخارجيةة والمقدمةة لمجلةس اإلدارة بطريقةة مماثلةة لتلةك المعروضةة فةي قائمةة الةدخل الموحةدة .تمثةل
الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية .تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة
العربية السعودية.
لم يطرأ أي تغير على طريقة قياس األرباح أو الخسائر للقطاع .تتكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي:
قطاع التجزئة .قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى لألفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
قطاع الشركات .قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والمؤسسات.
قطاع الخزينة واالستثمارات .أسواق المال ،واالستثمارات وخدمات الخزينة ،واالستثمارات في الشركات الزميلة
واآلنشطة المتعلقة بها.
قطاع إدارة األصول والوساطة .خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية.
أخرى .مهام الدعم ،االئتمان االستثنائي ووحدات اإلدارة األخرى والتحكم.
تح َّمل العمولة على القطاعات التشغيلية باعتماد أسعار تحويل الموارد .تتضمن مساهمة صافي أسعار تحويل الموارد المدرجةة
في المعلومات القطاعية أدناه صافي دخل العموالت الخاصة لكل قطاع بعد أسعار تحويل المةوارد لتكةاليف الموجةودات وعائةد
المطلوبات .كافة إيرادات القطاعات األخرى أعاله من عمالء خارجيين.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .16القطاعات التشغيلية ( -تتمة)
ب) تتكةةون المعلومةةات القطاعيةةة المقدمةةة لمجلةةس إدارة البنةةك بشةةأن القطاعةةات التةةي يةةتم رفةةع تقاريرهةةا مةةن إجمةةالي موجةةودات
ومطلوبةةات المجموعةةةة كمةةا فةةةي  30يونيةةو  2020و  2019وإجمةةةالي دخةةةل العمليةةات ،ومصةةةاريف العمليةةات والةةةدخل قبةةةل
مخصصات الزكاة وضريبة الدخل لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في ذينك التاريخين مما يلي:
 30يونيو ( 2020غير مدققة)
قطاع
إدارة األصول
والوساطة

أخرى

إجمالي

إجمالي الموجودات

20.866.489

37.590.860

43.067.109

433.587

2.657.925

104.615.970

إجمالي المطلوبات

21.456.237

8.270.719

59.767.841

27.291

854.808

90.376.896

صافي دخل (مصاريف) العموالت الخاصة

498.836

815.342

()125.100

13.233

()10.393

1.191.918

صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد

()18.769

()324.005

349.207

-

()6.433

-

صافي العموالت بعد تطبيق أسعار تحويل الموارد

480.067

491.337

224.107

13.233

()16.826

1.191.918

دخل (مصاريف) أتعاب خدمات بنكية ،صافي

2.241

71.194

25.521

50.053

()21.196

127.813

دخل (خسارة) العمليات األخرى

36.746

22.913

126.673

()391

()74.658

111.283

إجمالي دخل (خسارة) العمليات

519.054

585.444

376.301

62.895

()112.680

1.431.014

مصاريف عمليات مباشرة
مصاريف عمليات غير مباشرة
مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

125.770
176.088

29.920
81.902

19.942
151.519

38.476
-

-

214.108
409.509

27.843

293.856

1.746

227

-

323.672

إجمالي مصاريف العمليات

329.701

405.678

173.207

38.703

-

947.289

دخل (خسارة) العمليات

189.353

179.766

203.094

24.192

()112.680

483.725

الحصة في دخل الشركات الزميلة

-

-

23.544

-

-

23.544

189.353

179.766

226.638

24.192

()112.680

507.269

قطاع
التجزئة

قطاع
الشركات

قطاع الخزينة
واالستثمارات

الدخل (الخسارة) قبل مخصصات الزكاة
وضريبة الدخل
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .16القطاعات التشغيلية ( -تتمة)
 30يونيو ( 2019غير مدققة)
قطاع
إدارة األصول
والوساطة

أخرى

إجمالي

إجمالي الموجودات

21.423.785

35.410.319

37.914.626

378.933

2.837.103

97.964.766

إجمالي المطلوبات

20.163.373

6.129.640

57.254.404

11.041

906.070

84.464.528

صافي دخل (مصاريف) العموالت الخاصة

380.614

919.820

()165.163

11.175

()5.374

1.141.072

صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد

()53.189

()362.195

419.517

-

()4.133

-

صافي العموالت بعد تطبيق أسعار تحويل الموارد

327.425

557.625

254.354

11.175

()9.507

1.141.072

دخل (مصاريف) أتعاب خدمات بنكية ،صافي

27.841

64.895

46.404

25.697

()8.644

156.193

دخل (خسارة) العمليات األخرى

35.560

23.814

72.651

2.313

()66.310

68.028

إجمالي دخل (خسارة) العمليات

390.826

646.334

373.409

39.185

()84.461

1.365.293

مصاريف عمليات مباشرة
مصاريف عمليات غير مباشرة
مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

143.731
144.529
421.919

32.260
67.223
412.152

17.146
124.367
()40.565

33.196
()197

20.505
34.906

246.838
336.119
828.215

إجمالي مصاريف العمليات

710.179

511.635

100.948

32.999

55.411

1.411.172

دخل (خسارة) العمليات

()319.353

134.699

272.461

6.186

()139.872

()45.879

الحصة في دخل الشركات الزميلة

-

-

50.695

-

-

50.695

قطاع
التجزئة

قطاع
الشركات

قطاع الخزينة
واالستثمارات

الدخل (الخسارة) قبل مخصصات الزكاة
وضريبة الدخل

()319.353

134.699

323.156

6.186

()139.872

4.816

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية
أ) تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية كالمشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي مرحلية موحدة.
تعةةرف القيمةةة العادلةةة بأنهةةا السةةعر الةةذي سةةيتم اسةةتالمه ل بيةةع أصةةل أو السةةعر المةةدفوع لتحويةةل التةةزام فةةي عمليةةة اعتياديةةة بةةين
متعاملين في السوق بتاريخ التقييم .يبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن العملية يتم تنفيذها إما:
 في السوق الرئيسي لألصل أو لاللتزام ،أو
 في أكثر سوق أفضلية لألصل أو لاللتزام  ،وذلك في حالة غياب السوق الرئيسي.
كذلك فإنه يجب للسوق الرئيسي أو السوق األكثر أفضلية أن يكون من الممكن الدخول له من قبل المجموعة .تقيم القيمة العادلة
ألصل أو التزام بإستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون في السوق لتسعير أصل أو التزام وذلةك علةى فرضةية أن المتعةاملين
يسعون ألفضل منفعة اقتصادية .تأخةذ القيمةة العادلةة ألصةل غيةر مةالي فةي اإلعتبةار قةدرة المتعامةل فةي السةوق لتحقيةق منفعةة
إقتصادية من خالل التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف
األمثل واألعلى لألصل.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية ( -تتمة)
تستخدم المجموعةة طةرق تقيةيم مناسةبة ،بحسةب مةاهو مالئةم ،و بيانةات كافيةة متاحةة لقيةاس القيمةة العادلةة  ،وذلةك عنةد تعظةيم
استخدام معطيات ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف كل الموجةودات والمطلوبةات ،والتةي يةتم قياسةها بالقيمةة العادلةة أو تةم اإلفصةاح عنهةا فةي القةوائم الماليةة المرحليةة
الموجزة الموحدة ،ضمن التسلسل الهرمي المذكور أدناه ،وذلةك ألدنةى مسةتوى معطيةات جةوهري لقيةاس القيمةة العادلةة بشةكل
عام:
المستوى األول .األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو ألداة مالية متطابقة والتي يمكن للمنشأة الوصول
اليها بتاريخ القياس (بدون تعديل)،
المستوى الثاني .األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المشابهة أو طرق تقييم أخرى والتي
تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن مالحظتها ،و
المستوى الثالث .طرق التقييم التي التكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن مالحظتها.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بشكل متكرر ،فإن المجموعة تقةرر
إذا ما كان قد حةدث تحويةل بةين المسةتويات فةي التسلسةل الهرمةي مةن خةالل إعةادة تقةدير التصةنيف (بنةاءا علةى أدنةى مسةتوى
معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام) في نهاية تاريخ كل تقرير مالي.
تحةةدد المجموعةةة السياسةةات واإلجةةراءات لك ة ٍل مةةن قيةةاس القيمةةة العادلةةة المتكةةرر مثةةل الموجةةودات الماليةةة المتاحةةة للبيةةع غيةةر
المتداولة وغير المتكرر مثل الموجودات المقتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرة.
تقةةوم المجموعةةة بتعيةةين مقيّمةةين خةةارجيين مةةن وقةةت آلخةةر ألغةةراض تقيةةيم موجةةودات محةةددة .كمةةا يةةتم تحديةةد الحاجةةة لهةةؤالء
المقيّمين الخارجيين على أساس سنوي .يتم إختيار المقيميّن الخارجيين بناءا على معايير المعرفة بالسوق ،السةمعة ،االسةتقاللية
وااللتزام بالمعايير المهنية.
بتاريخ إعدا د كل قوائم مالية تقوم المجموعةة بتحليةل الحركةات علةى قةيم الموجةودات والمطلوبةات والمطلةوب إعةادة تقييمهةا أو
إعادة تقديرها وفقا للسياسات المحاسبية للمجموعة .وألغةراض هةذا التحليةل ،تقةوم المجموعةة بالتثبةت مةن المعطيةات الرئيسةية
آلخةةر تقيةةيم بواسةةطة مطابقةةة المعلومةةات فةةي عمليةة احتسةةاب التقيةةيم مةةع العقةةود والمسةةتندات األخةةرى ذات الصةةلة .كمةةا تقةةارن
المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معقوال.
وألغةةراض اإلفصةةاح عةةن القيمةةة العادلةةة ،تقةةوم المجموعةةة بتحديةةد فئةةات الموجةةودات والمطلوبةةات علةةى أسةةاس طبيعتهةةا،
وخصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مذكور أعاله.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية ( -تتمة)
ب) يلخص الجدول أدناه القيم العادلةة للموجةودات الماليةة والمطلوبةات الماليةة بحسةب مسةتويات التسلسةل الهرمةي لةألدوات الماليةة
المسةةجلة بالقيمةةة العادلةةة كمةةا فةةي  30يونيةةو  2020و  2019و  31ديسةةمبر  .2019اليتضةةمن الجةةدول أدنةةاه معلومةةات عةةن
الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة حتى إذا مةا كانةت تلةك القيمةة الدفتريةة تقةارب بصةورة
معقولة القيمة العادلة.

المستوى األول
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
مشتقات األدوات المالية من خالل
القيمة العادلة لألرباح والخسائر
االستثمارات من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى
االستثمارات من خالل األرباح والخسائر
اإلجمالي

 30يونيو ( 2020غير مدققة)
المستوى الثالث
المستوى الثاني

اإلجمالي

-

612.386

406.243

1.018.629

23.618.996

6.649.588

452.295

30.720.879

115.742

-

49.909

165.651

23.734.738

7.261.974

908.447

31.905.159

مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:
مشتقات األدوات المالية من خالل
األرباح والخسائر
اإلجمـالـي

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
مشتقات األدوات المالية من خالل
القيمة العادلة لألرباح والخسائر
االستثمارات من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى
االستثمارات من خالل األرباح والخسائر
اإلجمالي

-

354.698

-

354.698

-

354.698

-

354.698

المستوى األول

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
المستوى الثالث
المستوى الثاني

اإلجمالي

-

883.833

421.243

1.305.076

18.296.609

7.246.430

467.181

26.010.220

114.664

-

50.596

165.260

18.411.273

8.130.263

939.020

27.480.556

مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:
مشتقات األدوات المالية من خالل
األرباح والخسائر
اإلجمـالـي

-

315.519

-

315.519

-

315.519

-

315.519
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية ( -تتمة)
المستوى األول
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
مشتقات األدوات المالية من خالل
القيمة العادلة لألرباح والخسائر
االستثمارات من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى
االستثمارات من خالل األرباح والخسائر
اإلجمالي

 30يونيو ( 2019غير مدققة)
المستوى الثالث
المستوى الثاني

اإلجمالي

-

443.719

410.491

854.210

18.936.427

6.999.856

472.313

26.408.596

125.173

-

40.695

165.868

19.061.600

7.443.575

923.499

27.428.674

مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:
مشتقات األدوات المالية من خالل
األرباح والخسائر
اإلجمـالـي

-

88.165

-

88.165

-

88.165

-

88.165

يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عةن نمةاذج التسةعير عةن سةعر العمليةة لةألداة الماليةة .يعةرف الفةرق بةين سةعر العمليةة و نمةاذج
التسعير بـ (أرباح وخسائر اليوم األول) .يتم االعتراف بها إما عن طريق إطفائهةا خةالل مةدة العمليةة والتةي تؤجةل حتةى يكةون
باالسةتطاعة تحديةد القيمةة العادلةة باسةتخدام معلومةات سةوقية يمكةن مالحظتهةا ،أو يةتم االعتةراف بهةا مةن خةالل االسةتبعاد .إن
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة يعترف بها مباشرة في قائمة الدخل الشةامل المرحليةة الموحةدة دون عكةس أربةاح و خسةائر
اليوم األول المؤجلة.
يبلةةغ إجمةةالي التغيةةرات فةةي القيمةةة العادلةةة والمةةدرج قيمتهةةا فةةي قائمةةة الةةدخل المرحليةةة الموحةةدة للفتةةرة المنتهيةةة فةةي  30يونيةةو
 ،2020والمقةةدرة باسةةتخدام نمةةاذج التقيةةيم المناسةةبة ،خسةةارة بمبلةةغ  15مليةةون لاير سةةعودي ( 30يونيةةو  :2019خسةةارة 7.5
مليون لاير سعودي).
يحتوي المستوى الثاني لالستثمارات على سندات دين والتي تتكون من سندات شركات سعودية وسندات بنوك وسندات حكومة
المملكة العربية السعودية .تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة .في غياب األسعار المتداولة في السوق النشط ،يةتم تقيةيم
هذه السندات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومةات العائةد لةألدوات المتماثلةة أو سةعر آخةر عمليةة تةم تنفيةذها لةنفس
مصدر السندات أو بنةاء علةى مؤشةرات السةوق المتداولةة .تعتبةر التعةديالت جةزءا مةن التقييمةات عنةدما يكةون مةن الضةروري
المحاسبة عن عوامل مختلفة لتلةك األدوات بمةا فةي ذلةك آجةال تلةك األدوات .كةون المعطيةات المهمةة لتلةك االسةتثمارات يمكةن
مالحظتها ،فقد قام البنك بتصنيفها ضمن المستوى الثاني.
تحتةةوي األدوات الماليةةة المشةةتقة للمسةةتوى الثةةاني علةةى عقةةود مشةةتقات متعةةددة تتضةةمن عقةةود صةةرف أجنبةةي آجلةةة أو خيةةارات
الصرف االجنبي ،ومقايضات أسعار العمولة .يتم تقييم هذه المشةتقات باسةتخدام نمةاذج تسةعير تتمتةع بةاعتراف واسةع .تتضةمن
أكثر تقنيات التسعير تطبيقا ،استخدام نماذج التسةعير المعيةاري المسةتقبلي ،باسةتخدام احتسةاب القيمةة الحاليةة وباسةتخدام نمةاذج
خيارات التسعير (بالك سكولز) واسعة االنتشار .استخدمت هذه النماذج عملية دمج عدة معطيات سوق مختلفةة تتضةمن أسةعار
صرف أجنبي ،واألسعار األجلة ،ومنحنيات العائد ،وبالتالي فإن هذه المشتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني.
يحتةةوي المسةةتوى الثالةةث لالسةةتثمارات علةةى سةةندات حكوميةةة لةةدول مجلةةس التعةةاون الخليجةةي وكةةذلك اسةةتثمارات فةةي صةةناديق
تحوط ،وصناديق أسهم خاصة ،وبعض االستثمارات االستراتيجية غيةر المتداولةة فةي األسةهم .تعتبةر هةذه السةندات بشةكل عةام
غير متداولة في سوق نشط ،وبالتالي يتم تقييم هذه السةندات باسةتخدام معطيةات واردة مةن مصةدر السةندات أو طةرف خةارجي
آخر ،أو عندما تغيب أي من تلك البدائل كمؤشر تقدير يمكن االعتماد عليه ،فإنه تتم تقييم تلك السندات بالتكلفة.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية ( -تتمة)
تتضةةمن مشةةتقات األدوات الماليةةة للمسةةتوى الثالةةث المشةةتق الضةةمني لخيةةار البيةةع الناشةةي مةةن االتفاقيةةة الرئيسةةية الحاليةةة والتةةي
أبرمها البنك فيمةا يخةص االسةتثمار فةي شةركة زميلةة (انظةر إيضةاح 14ج) .ولغةرض تحديةد القيمةة العادلةة لخيةار البيةع هةذا،
يسةةتخدم البنةةك نموذجةةا ذو حةةدين لتسةةعير الخيةةارات األوسةةع انتشةةارا وقبةةوال .يتطلةةب هةةذا النمةةوذج معطيةةات محةةددة اليمكةةن
مالحظتها في السوق الحالي .كذلك فإن بعض هذه المعطيات تم تحديةدها فةي االتفاقيةة الرئيسةية مةع الشةركة الزميلةة ،فةي نفةس
الوقةةت التةةي تتةةوفر فيةةه بعةةض المعطيةةات ضةةمن نتةةائج األعمةةال السةةابقة للشةةركة الزميلةةة .باإلضةةافة لةةذلك ،تتطلةةب بعةةض تلةةك
المعطيات قيام اإلدارة بتطبيق أحكام تحتوي على تقديرات عن النتةائج المسةتقبلية للشةركة الزميلةة واآلثةار المهمةة علةى النتةائج
التشغيلية للشركة الزميلة ،والتي يمكن أن تظهر كنتيجة لتنفيذ الخيار ،وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسةي .تجةدر اإلشةارة
إلى أن العديد من معطيات الخيار تعتمد على بعضها البعض.
في الحال الذي تتغير فيه التقديرات المهمة للمعطيات بموجب  10بالمائة أو سالب 10بالمائة ،فإن القيمة العادلة يمكن أن تزيةد
أو أن تةةنخفض بمةةا يقةةارب  84.5مليةةون لاير سةةعودي كمةةا فةةي  30يونيةةو  31( 2020ديسةةمبر  90.4 :2019مليةةون لاير
سعودي ،و  30يونيو  120.5 :2019مليون لاير سعودي) نتيجة لتقدير النتائج المستقبلية للشركة الزميلة ،ويمكن أن تزيةد أو
تنخفض بما يقارب  39.7مليون لاير سعودي كما في  30يونيو  31( 2020ديسمبر  41.6 :2019مليةون لاير سةعودي ،و
 30يونيو  39.3 :2019مليون لاير سعودي) نتيجة لتقدير التأثيرات المحةددة علةى نتةائج العمليةات للشةركة الزميلةة والتةي قةد
تظهر نتيجة لتنفيذ الخيار ،ويمكن أن تزيةد أو تةنخفض بمةا يقةارب  34.9مليةون لاير سةعودي كمةا فةي  30يونيةو 31( 2020
ديسمبر  37.4 :2019مليون لاير سعودي  ،و  30يونيةو  25.8 :2019مليةون لاير سةعودي )،نتيجةة لتقةدير القيمةة العادلةة
لالستثمار الرئيسي.
تبنى التقديرات المهمة للمجموعة ،من كافة األوجه األساسية ،على الخبرة واألحكام الخاصةة بكةل جزئيةة مةن المعطيةات ،وفةي
كل األحوال ،يت م بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المعطيات تتسم بالحذر للتأكةد مةن أن تقةدير القيمةة العادلةة يعتبةر معقةوال فةي
كل األحوال .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  30يونيو  2020و 2019
والسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019

القيمة العادلة في بداية السنة  /الفترة
صافي التغير في القيمة العادلة
استثمارات مباعة

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
939.020
()30.573
-

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
933.216
10.406
()4.602

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
933.216
()7.785
()1.932

القيمة العادلة في نهاية السنة  /الفترة

908.447

939.020

923.499

لم تكن هناك تحويالت من أي من المستوى  1أو المستوى  2إلى أي من المستوى  2أو المستوى  3خالل فترتةي السةتة أشةهر
المنتهيتين في  30يونيو  2020و  2019والسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية ( -تتمة)
د) يلخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما في  30يونيو  2020و  2019و 31
ديسمبر  2019والتي لم يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة مقارنة مع القيم الدفترية لتلك
البنود.
 30يونيو ( 2020غير مدققة)
القيم العادلة
المقدرة
القيم الدفترية
موجودات مالية:
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي
قروض وسلف ،صافي
إجمالي

2.038.835
58.603.139
60.641.974

مطلوبات مالية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
قروض ألجل

21.885.633
64.242.631
2.006.741

21.885.633
63.993.474
2.006.741

إجمالي

88.135.005

87.885.848

2.038.835
62.385.846
64.424.681

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
القيم العادلة
المقدرة
القيم الدفترية
موجودات مالية:
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي
قروض وسلف ،صافي
إجمالي

3.028.515
57.112.907
60.141.422

مطلوبات مالية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
قروض ألجل
إجمالي

13.788.191
69.058.054
2.011.626
84.857.871
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3.028.515
60.151.426
63.179.941
13.788.191
68.224.293
2.011.626
84.024.110

البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية ( -تتمة)
 30يونيو ( 2019غير مدققة)
القيم العادلة
القيم الدفترية
المقدرة
موجودات مالية:
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي
قروض وسلف ،صافي
إجمالي

4.975.688
56.927.117
61.902.805

مطلوبات مالية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
قروض ألجل
إجمالي

13.890.315
66.843.790
2.012.679
82.746.784

4.975.688
59.340.407
64.316.095
13.890.315
65.660.899
2.012.679
81.563.893

تم احتساب القيمة المقدرة للقروض والسلف ،صافي باستخدام نماذج التدفقات النقديةة المخصةومة ،علةى أسةاس أسةعار السةوق،
لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواريخ االستحقاق لكل محفظة قروض .تم احتساب القيمة
المقدرة لودائع العمالء باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصةومة ،علةى أسةاس أسةعار السةوق ،لكةل عمولةة محملةة باسةتخدام
المتوسط المرجح المقدر لتواريخ االستحقاق لكل وديعة  .تلك القيم العادلة المقدرة تعتبر ضمن المسةتوى الثالةث ضةمن التسلسةل
الهرمي للقيمة العادلة.
إن القيمة العادلة لألدوات الماليةة األخةرى غيةر المدرجةة فةي قائمةة المركةز المةالي المرحليةة الموحةدة ،التختلةف جوهريةا عةن
القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة .إن القيمة العادلة للقروض ألجل واألرصةدة لةدى البنةوك
واألرصةةدة للبنةةوك المسةةجلة بالتكلفةةة المطفةةأة ،ال تختلةةف جوهريةةا عةةن القيمةةة الدفتريةةة المدرجةةة فةةي القةةوائم الماليةةة المرحليةةة
المةةوجزة الموحةةدة ،ونظةةرا لعةةدم وجةةود اخةةتالف جةةوهري بةين أسةةعار العمةةوالت الخاصةةة السةةائدة فةةي السةةوق لةةألدوات الماليةةة
المماثلةةة وبةةين أسةةعار العمةةوالت الخاصةةة عنةةد االعتةةراف األولةةي ،وبسةةبب قصةةر الفتةةرات التعاقديةةة لألرصةةدة لةةدى البنةةوك
والمؤسسات المالية األخرى.
 .18ربح السهم األساسي والمخفض
أ) تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض بتقسيم صافي الدخل المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة األولى على متوسط األسهم
المصدرة والقائمة ،بعد احتساب أثر شراء  56.2مليون و  18.7مليون سهم خزينة بتاريخ  27سبتمبر  2018و  28مايو
 2019على التوالي.
ب) أدناه ،تفاصيل ربح السهم األساسي والمخفض لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و :2019
لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020

لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020

صافي الدخل (الخسارة)
تكلفة صكوك الشريحة األولى

262.264
()45.755

()284.740
()42.723

412.978
()60.921

()3.292
()57.723

صافي الدخل (الخسارة) المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة األولى

216.509

()327.463

352.057

()61.015

متوسط عدد األسهم القائمة (باآلالف)

675.004

686.955

675.004

690.336

ربح السهم األساسي والمخفض (باللاير السعودي)

0.32

()0.48

0.52

()0.09
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .19كفاية رأس المال
أ) تتضمن أهداف المجمو عة بخصوص إدارة رأس المال االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي لضمان قدرة المجموعة على االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس مالها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي 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 وااللتزامات المحتملة والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام المبالغ المرجحة
إلظهار المخاطر المتعلقة بها.
يلخص الجدول أدناه موجودات البنك المرجحة للمخاطر للركيزة األولى ،رأس المال األساسي والمساند و نسب كفاية رأس
المال المقابلة كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر .2019
 31ديسمبر
2019
(مدققة)

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر
مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر
مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر
مجموع الركيزة األولى – للموجودات المرجحة للمخاطر

74.959.718
5.061.360
844.578
80.865.656

76.419.416
5.061.360
1.380.148
82.860.924

77.473.616
4.794.695
1.383.373
83.651.684

رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي والمساند

15.043.335
726.126
15.769.461

14.482.246
648.296
15.130.542

13.975.477
540.826
14.516.303

%17.48
%18.26

%16.71
%17.35

نسب كفاية رأس المال:
األساسي
األساسي والمساند

%18.60
%19.50

يتكون رأس المال األساسي والمساند كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر  2019من التالي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2019
(مدققة)

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

إجمالي حقوق الملكية
التعديالت االنتقالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم 9
التعديالت على الشهرة
رأس المال األساسي

14.239.074

14.007.007

13.500.238

822.556
()18.295
15.043.335

493.534
()18.295
14.482.246

493.534
()18.295
13.975.477

األحكام العامة المؤهلة ،صافي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي والمساند

726.126
726.126
15.769.461

648.296
648.296
15.130.542

540.826
540.826
14.516.303
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .19كفاية رأس المال ( -تتمة)
تقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي .تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على البنك
االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي مقابل الموجودات المرجحة المخاطر واالحتفاظ بمعدل ال يقل عن ،%10.5
والذي يتضمن مخصصات إضافية كما هو مطلوب من قبل لجنة بازل لإلشراف المصرفي.
تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر ،رأس المال األساسي والمساند ،ونسب كفاية رأس المال كما في  30يونيو 2020
و  2019و 31ديسمبر  2019وفقا إلطار العمل الموضوع بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي واإلرشادات الخاصة
بتطبيق تقويم رأس المال بحسب مقررات بازل .III
بموجب التعميم رقم  391000029731وتاريخ  15ربيع األول  1439هـ (الموافق  3ديسمبر  )2017بشأن الترتيب
االنتقالي للمحاسبة االئتمانية المتوقعة لرأس المال النظامي ،سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك بتحويل تأثير اليوم
األول للمعيار الدولي للتقارير المالية  9على رأس المال النظامي على مدى خمس سنوات باستخدام نهج ديناميكي لتعكس أثر
االنتقال.
في شهر أبريل  ،2020أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي وثيقة إرشادية بعنوان "إرشادات حول المحاسبة والمعالجة
التنظيمية لكورونا (كوفيد – )19-إجراءات الدعم االستثنائي" .بموجب التوجيه ،سمح للبنوك بإضافة ما يصل إلى  ٪100من
تأثير اليوم األول للمعيار الدولي للتقارير المالية  9كمبلغ تعديل انتقالي إلى رأس المال األساسي لمدة عامين كاملين تشمل
 2020و  .2021بعد ذلك ،يجب إلغاء المبلغ اإلضافي على أساس القسط الثابت على مدى  3سنوات الحقة .في هذا الصدد،
اختارت المجموعة تطبيق التعديل االنتقالي ،وأدرجت تأثير اليوم األول من المعيار الدولي للتقارير المالية  9في رأس المال
النظامي األساسي .ونتيجة لذلك ،ارتفع التعديل االنتقالي للمعيار الدولي للتقارير المالية  9إلى  822.5مليون لاير سعودي كما
في  30يونيو .2020
ب) اإلفصاحات اإلضافية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل .III






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

هذه اإلفصاحات متاحة للجمهور على الموقع اإللكتروني للبنك ضمن األطر الزمنية المحددة وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد
العربي السعودي.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .20المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ) تقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية ،بالتعامل مع أطرافٍ ذات عالقة .كما تخضع أرصدة و معامالت األطراف
ذات العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي .خالل عام
 ،2014أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ،تحديثا لمبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية
السعودية وخالل عام  ،2019أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قواعدا على تعرضات البنوك لألطراف ذات
العالقة .قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة وتنقيح قواعد األطراف ذات العالقة للبنوك في فبراير .2020
عرف األطراف ذات العالقة والحاجة إلى معالجة تلك المعامالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إعطاء
هذه القواعد ت ّ
أولوية لتلك األطراف وتحدد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك المعامالت ،وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك
المعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة.
يتوافق التعريف واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة للبنك مع القواعد واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي ،والتي تمت الموافقة عليها من ِقبل مجلس إدارة البنك .وتشمل هذ ِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص األطراف
ذات العالقة:






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

تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم السلطة لوضع السياسات
واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف .وبالتالي يشمل تعريف اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك والرئيس
التنفيذي ومدراء العموم ونوابهم والمدير المالي ومدراء اإلدارات الرئيسية ومدراء إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية
ووظائف االلتزام والوظائف المماثلة في البنك وأعضاء إدارة البنك التي تتطلب اعتماد عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي
السعودي.
يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من  %5من حق التصويت في ملكية البنك و /أو مصلحة التصويت
للبنك.
يشمل األقارب األزواج واألوالد واآلباء واألجداد واألشقاء واألحفاد والذرية للذين يمكن اعتبارهم متحكمين مؤثرين من
أعضاء إدارة من البنك ،مساهمين رئيسيين ،أو شركة زميلة أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين.
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .20المعامالت مع األطراف ذات العالقة ( -تتمة)
ب) تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  30يونيو 2020
و  2019و  31ديسمبر  2019كاآلتي:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)

إدارة البنك وأقاربهم و/أو الكيانات التابعة:
قروض وسلف
ودائع العمالء
صكوك الشريحة األولى
التعهدات وااللتزامات المحتملة
استثمارات

-

المساهمين الرئيسيين للبنك وإدارته:
ودائع العمالء

822.805

الشركات الزميلة للبنك والمنشأت التي يتم المحاسبة عنها
باستخدام طريقة الملكية ،واإلدارة وأقاربهم:
قروض وسلف
ودائع العمالء
صكوك الشريحة األولى
التعهدات وااللتزامات المحتملة
صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع
األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك:
ودائع العمالء ومطلوبات أخرى

290.092
81.627
7.000
2.054

790.031
441.323
2.000
112.764

184.022

 31ديسمبر
2019
(مدققة)

363.327
1.084.621
7.000
88.145
400.727
2.448.755

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

28.771
241.861
6.000
100
5.846.371

873.967
63.155
2.000
62.764

696.752
1.831.387
164.851

176.722

2.866

ج) فيما يلي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30
يونيو  2020و  2019والمدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
إدارة البنك وأقاربهم و/أو الكيانات التابعة:
دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة
أتعاب خدمات بنكية

3.096
28
11
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 30يونيو
2019
(غير مدققة)
188
1.010
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .20المعامالت مع األطراف ذات العالقة ( -تتمة)
 30يونيو
2020
(غير مدققة)

 30يونيو
2019
(غير مدققة)

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

292
3.824

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

13.394
3.382
1.477

14.210
2.858
1.591

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس األخرى

4.105

3.916

13.864
3.826

المعلومات المعروضة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو  2019وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019ال تعكس
متطلبات قواعد األطراف ذات العالقة الجديدة الصادرة خالل عام  2020وبالتالي فهي غير قابلة للمقارنة بالمعلومات المقدمة
لـ  30يونيو .2020
 .21صكوك الشريحة األولى
قام البنك في عام  2016باالنتهاء من تكوين برنامج صكوك الدين الثانوي للشريحة األولى المتوافقة مع الشريعة (البرنامج).
و قد تم الموافقه على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابية ومساهمي البنك .أصدر البنك األوراق المالية التالية لصكوك
الشريحة األولى بموجب البرنامج كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر :2019

 16نوفمبر 2016
 6يونيو 2017
 21مارس 2018
 15أبريل 2019
اإلجمالي

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
500.000
285.000
1.000.000
215.000

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
500.000
285.000
1.000.000
215.000

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
500.000
285.000
1.000.000
215.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

تصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بما
يشكل التزام شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تلك الصكوك ضمن حقوق الملكية .للبنك الحق
الحصري في السداد خالل فترة زمنية محددة وفقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في البرنامج.
يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة األولى ليدفع بأثر رجعي عند تاريخ التوزيع الدوري ،ويستثنى من ذلك ظهور
حدث يستوجب عدم الدفع أو عند اختيار عدم الدفع بواسطة البنك ،في تلك الحالة ،يمكن للبنك وباختياره المنفرد الخاضع
للشروط واألحكام ،أن يختار عدم القيام بأي توزيعات .وعلى ذلك ،ال يعتبر الحدث الذي يستوجب عدم الدفع أو عند اختيار
عدم الدفع اخفاقا من البنك عن السداد ،كما أن المبالغ غير الموزعة حينها ال يتم مراكمتها أو تجميعها ضمن أي توزيعات
مستقبلية.
36

البنك السعودي لالستثمار
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .22الزكاة وضريبة الدخل
أ) فيما يلي ملخص لرأس مال البنك ونسب ملكية رأس المال كما في  30يونيو  2020و  2019و  31ديسمبر ( 2019بماليين
الرياالت السعودية) .تستند احتسابات الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات ومدفوعات الزكاة
وضريبة الدخل إلى نسب الملكية المذكورة أدناه:
 30يونيو 2020
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
(مدققة)

%

%

المبلغ

المبلغ

 30يونيو 2019
(غير مدققة)
المبلغ

%

المساهمون السعوديون
أسهم خزينة (إيضاح )23

6.750.0
750.0

90.0
10.0

6.750.0
750.0

90.0
10.0

6.750.0
750.0

90.0
10.0

اإلجمالي

7.500.0

100.0

7.500.0

100.0

7.500.0

100.0

ب) قام البنك بتقديم اإلقرارت الزكوية والضريبة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ،حيث يستحق هذا التقديم بتاريخ  30أبريل من
كل عام ،وحتى العام المنتهي في  31ديسمبر  .2018يستحق تقديم إقرار الزكاة وضريبة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2019بتاريخ  31يوليو  .2020تستند حسابات الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات
ومدفوعات الزكاة وضريبة الدخل على أساس نسب الملكية و المذكورة في اإليضاح 22أ.
في  14مارس  ،2019أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل قواعد ("القواعد") لحساب الزكاة للشركات العاملة في أنشطة
التمويل والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .يتم إصدار القواعد وفقا لالئحة التنفيذية للزكاة وهي قابلة للتطبيق
للفترات التي تبدأ من  1يناير  .2019باإلضافة إلى تقديم أساس جديد لحساب وعاء الزكاة ،قدمت القواعد أيضا الحد األدنى
والحد األعلى ،وهو أربعة أمثال وثمانية أمثال صافي الدخل على التوالي .يستمر احتساب الزكاة للمساهمين السعوديين بنسبة
 ٪2.5من وعاء الزكاة ،لكنها لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الحد األعلى المسموح به وفقا للقواعد.
ج) تتلخص مخصصات الزكاة وضريبة الدخل لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و  2019مما
يلي:
لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020

لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020

مخصصات (عكس مخصصات) الزكاة

71.875

()62.284

94.291

6.343

مخصصات ضريبة الدخل

-

944

-

1.765

مخصصات (عكس مخصصات) الزكاة وضريبة الدخل

71.875

()61.340

94.291

8.108

د) خالل عام  ،2018اتفق البنك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية الربوط الزكوية للسنوات السابقة حتى عام 2018
باستثناء عام  .2005بلغ إجمالي التسوية  775مليون لاير سعودي .يدفع الرصيد القائم البالغ  496مليون لاير سعودي تقريبا
على دفعات سنوية متساوية في  1ديسمبر  2020وفي  1ديسمبر من كل عام بعد ذلك حتى عام .2023

37

البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .23أسهم الخزينة
أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ  14يونيو  2018مع شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل (جي بي مورغان) لشراء
 56.245.350سهما من أسهم البنك والمملوكة من ِقبل جي بي مورغان مقابل  13.50لاير سعودي للسهم الواحد أي ما
يعادل  759.3مليون لاير سعودي ،مستثناة من تكاليف العمليات وضريبة الدخل التقديرية .تسلّم البنك الحقا جميع الموافقات
التنظيمية المطلوبة وتمت المو افقة على اتفاقية شراء األسهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 16
محرم  1440هـ الموافق  26سبتمبر  .2018في  27سبتمبر  ،2018أكمل البنك عملية الشراء .تضمنت أسهم الخزينة
تكاليف عمليات وضريبة دخل تقديرية بإجمالي تكلفة قدرها  787.5مليون لاير سعودي.
أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ  29نوفمبر  2018مع شركة بنك ميزوهو المحدودة (ميزوهو) لشراء أسهم أخرى قدرها
 18.749.860سهما أخرى من أسهم البنك والمملوكة من قِبل ميزوهو مقابل  13.50لاير سعودي للسهم الواحد أي ما يعادل
 253.1مليون لاير سعودي ،مستثناة من تكاليف العمليات وضريبة الدخل التقديرية .تسلّم البنك الحقا جميع الموافقات
التنظيمية المطلوبة وتمت الموافقة على اتفاقية شراء األسهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 21
رجب  1440هـ الموافق  28مارس  .2019في  28مايو  ،2019أكمل البنك عملية الشراء .تضمنت أسهم الخزينة تكاليف
عمليات وضريبة دخل تقديرية بإجمالي تكلفة قدرها  253.5مليون لاير سعودي.
لم ينخفض رأس مال البنك نتيجة لعملية الشراء وتكاليفها بإجمالي تكلفة قدرها  1.041.1مليون لاير سعودي والتي تم
عرضها كانخفاض في حقوق المساهمين.
 .24مصاريف العمليات
أ)

تتلخص مخصصات االئتمان والخسائر األخرى لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019
على النحو التالي:
لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020
مخصصات خسائر االئتمان:
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى (إيضاح ج)6
استثمارات (إيضاح 7ج)
قروض وسلف (إيضاح 8ب)
عقود الضمان المالي (إيضاح 15ج)
موجودات أخرى (إيضاح 11ب)
مخصصات خسائر االئتمان
مخصصات خسائر عقارات
مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

433
565
85.656
11.923
118
98.695
98.695

()885
()35.456
752.692
34.796
()152
750.995
750.995

لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020

159
1.589
311.954
9.745
225
323.672
323.672

()1.427
()38.349
774.412
58.904
()231
793.309
34.906
828.215

ب) تتضمن المصاريف العامة واإلدارية األخرى الذي بلغ مجموعها  149.5مليون لاير سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو  2019على مصاريف غير متكررة بلغ مجموعها حوالي  20.5مليون لاير سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .25أثر فيروس كورونا على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي
في شهر مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا (كوفيد )19-على أنه جائحة اعترافا بانتشاره
السريع في جميع أنحاء العالم .تتخذ الحكومات حول العالم خطوات الحتواء انتشار كورونا (كوفيد .)19-وقد أثر هذا التفشي
أيضا على دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .نفذت المملكة العربية السعودية على وجه
الخصوص إغالق الحدود ،وأصدرت إرشادات من أجل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقا وحظرا للتجول على مستوى
الدولة.
كما تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة ،ليس فقط بسبب مشكالت الطلب الناشئة عن هذه الجائحة ،ولكن أيضا بسبب مشكالت
تتعلق بالعرض بسبب كمية اإلنتاج المخزنة التي سبقت الجائحة .أظهرت أسعار النفط بعض االنتعال خالل الربع الثاني من
عام  2020بسبب زيادة الطلب حيث خرجت الدول من عمليات اإلغالق إلى جانب خفض اإلنتاج من الدول المنتجة للنفط.
قامت المجموعة بتقييم األثر المالي للجائجة بإجراء سيناريوهات اختبار الضغط على التحركات المتوقعة ألسعار النفط ونتائج
أثرها على مؤشرات االئتمان والسيولة والتشغيلية والمالءة المالية ومؤشرات األداء الرئيسية .تتضمن الخطوات التي اتخذتها
إدارة البنك أيضا استجابة للجائجة تضمنت مراجعات شملت القطاعات االقتصادية ،والمناطق واألطراف األخرى .ويشمل هذا
أيضا تقييم كفاية الضمانات ،والمراجعة في الوقت المناسب وإجراءات التصنيف االئتماني للعمالء وإعادة هيكلة القروض
بشكل مناسب عند االقتضاء .وتأخذ هذه أيضا في االعتبار آثار برامج دعم الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
تتطلب هذه الجائحة والظروف االقتصادية السائدة أيضا من المجموعة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة
لتحديد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة .وتمحورت هذه المدخالت واالفتراضات في المقام األول حول تعديل مؤشرات
االقتصاد الكلي التي تستخدمها المجموعة في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة والمراجعات على احتماالت السيناريوهات في
تقدير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة .نتج عن التسويات لعوامل االقتصاد الكلي وأوزان السيناريوهات زيادة في
مخصص الخسائر االئتمانية اإلضافية بقيمة  24.9مليون لاير سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  .2020كما
هو الحال مع أي تنبؤات ،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بالقرار المتخذ وعدم اليقين ،وبالتالي ،قد تختلف النتائج
الفعلية عن تلك المتوقعة .ولتحديد األثر المالي لهذه الجائحة يتطلب اتخاذ قرار وستستمر المجموعة في إعادة تقييم موقفها
والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.
كما اعترفت المجموعة بمخصصات خسائر ائتمان متوقعة إضافية بمبلغ  140.0مليون لاير سعودي كتسوية تراكمية لفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020لمحفظة القروض والسلف التجارية .وقد استندت هذه إلى تقييم قطاعي أجرته
المجموعة ل لمحافظ المتأثرة .ستستمر المجموعة في تقييم التعرضات الهامة بشكل فردي مع توفر بيانات أكثر موثوقية
وبالتالي تحديد ما إذا كان هناك أي تعديل في الخسائر االئتمانية المتوقعة مطلوب في فترات إعداد التقارير الالحقة.
برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي
استجابة للجائحة ،أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس  2020لتقديم الدعم
لقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وفقا للتعريف الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي عبر التعميم رقم
 381000064902بتاريخ  16جمادى الثانية 1438هـ (الموافق  15مارس  .)2017يشمل برنامج دعم تمويل القطاع
الخاص بشكل أساسي البرامج التالية:
-

الدفعات المؤجلة؛
تمويل اإلقراض؛
دعم ضمانات التمويل ؛ و
دعم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.
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لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .25أثر فيروس كورونا على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي ( -تتمة)
كجزء من برنامج الدفعات المؤجلة ،يتعين على المجموعة تأجيل الدفعات لمدة ستة أشهر على تسهيالت اإلقراض لتلك
الشركات المؤهلة كشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات التمويل الخاضعة إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي .تعد
تأجيالت الدفع بمثابة دعم سيولة قصيرة األجل لمعالجة مشاكل التدفق النقدي المحتملة للمقترض .قامت المجموعة بتأجيل
الدفعات بتأجيل األقساط المستحقة خالل الفترة من  14مارس  2020إلى  14سبتمبر  2020لمدة ستة أشهر دون زيادة فترة
التسهيالت .لقد تم تقييم مدى األثر المحاسبي المترتب عن هذه الدفعات المؤجلة ويتم معالجتها وفقا لمتطلبات المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  9كتعديل من حيث الترتيب .وقد نتج عن ذلك قيام المجموعة بإثبات خسارة تعديل في اليوم األول بمبلغ
 76.6مليون لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020والتي تم إدراجها في دخل العموالت الخاصة.
ولتفعيل التوجيه الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي خالل أبريل  ،2020قامت المجموعة بتأجيل دفعات عمالء قطاع
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المصنفين كمرحلة  ،2وشركات التمويل الخاضعة إلشراف مؤسسة النقد العربي
السعودي وعمالء المرحلة  1اآلخرين الذين استوفوا تعريف الصغيرة ومتوسطة الحجم خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو  2020لألقساط المستحقة خالل الفترة من  14مارس  2020إلى  14سبتمبر  2020لمدة ستة أشهر دون زيادة
فترة التسهيالت .وقد أدى ذلك إلى قيام المجموعة بإثبات خسارة تعديل في اليوم األول بمبلغ  20.7مليون لاير سعودي لفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020والتي تم إدراجها في دخل العموالت الخاصة.
في غياب عوامل أخرى ،ال تعتبر المشاركة في هذا التأجيل زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان .خالل فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو  ،2020تم إدراج  40.6مليون لاير سعودي إلغاء لخسارة تعديل اليوم األول في دخل العموالت
الخاصة.
ومن أجل تعويض التكاليف ذات الصلة التي تتكبدها المجموعة في إطار برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي ،فقد
استلمت المجموعة من مؤسسة النقد العربي السعودي إيداعا بمبلغ  1.05مليار لاير سعودي من الودائع التي ال يترتب عليها
فائدة لمدة ثالث سنوات خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  .2020وقد قررت اإلدارة بناء على مراسالت مع
مؤسسة النقد العربي السعودي تتعلق بمنحة الحكومة في المقام األول بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة على تأجيل
األقساط .وتم احتساب فائدة المنفعة على التمويل المدعوم على أساس منتظم ،وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .نتج
عن ذلك مكاسب بلغت  101.3مليون لاير سعودي ،تم االعتراف منها بمبلغ  76.6مليون لاير سعودي مباشرة في صافي
دخل العموالت الخاصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020ومبلغ  20.7مليون لاير سعودي لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في  30يونيو  2020مع تأجيل المبلغ المتبقي والمدرج في المطلوبات األخرى.
خالل الربع الثاني من عام  ،2020استلم البنك من مؤسسة النقد العربي السعودي إيداعا إضافيا بمبلغ  1.18مليار لاير
سعودي من الودائع التي ال يترتب عليها فائدة باستحقاق .هذه الودائع لمدة ثالث سنوات وتم احتساب فائدة المنفعة على التمويل
المدعوم على أساس منتظم ،وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .نتج عن ذلك مكاسب بقيمة  101.8مليون لاير مع
تأجيل المبلغ وإدراجه في المطلوبات األخرى.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2020تم تحميل مبلغ  14.7مليون لاير سعودي عند حل مكاسب اليوم األول
على مصاريف العموالت الخاصة.
بتاريخ  16يوليو  ،2020استلمت المجموعة من مؤسسة النقد العربي السعودي إيداعا إضافيا بمبلغ  1.6مليار لاير سعودي
من الودائع التي ال يترتب عليها فائدة لمدة ثالث سنوات ،وكذلك للتعويض عن التكاليف ذات الصلة التي تتكبدها المجموعة
بموجب برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي.
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لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .25أثر فيروس كورونا على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي ( -تتمة)
دعم السيولة من مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي السعودي بقيمة  50مليار لاير
وتماشيا مع تفويض االستقرار النقدي والمالي ،قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بضخ مبلغ خمسين مليار لاير سعودي لـ:
-

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

وفي هذا الصدد ،استلم البنك خالل الربع الثاني من عام  2020إيداعا بمبلغ  2.32مليار لاير سعودي من الودائع التي ال
يترتب عليها فائدة لمدة سنة .قررت اإلدارة بناء على االتصاالت الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي ،أن هذه المنحة
الحكومية تتعلق في المقام األول بدعم السيولة .تم احتساب فائدة المنفعة على التمويل المدعوم على أساس منتظم ،وفقا
لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية .نتج عن ذلك إجمالي دخل بقيمة  38.4مليون لاير سعودي ،تم االعتراف منها بمبلغ 13.7
مليون لاير سعودي في قائمة الدخل المرحلية الموحدة كما في  30يونيو  2020ومع المبلغ المتبقي المؤجل.
هذا ،ولم تشارك المجموعة بعد في برامج تمويل اإلقراض الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي ودعم ضمانات التمويل كما
في  30يونيو  .2020إضافة إلى ذلك ،خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2020قام البنك بإثبات ذمم مدينة بمبلغ
 10.8مليون لاير سعودي يتم سدادها للمجموعة نظير نقاط البيع وخدمات التجارة اإللكترونية .وبما أن المستفيدين النهائيين
في هذه الحالة هم العمالء ،ال تتم معالجتها كدخل منحة للمجموعة بموجب معيار المحاسبة الدولي .20
في شهر أبريل  ،2020أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي وثيقة إرشادية بعنوان "إرشادات حول المحاسبة والمعالجة
التنظيمية لكورونا (كوفيد – )19-إجراءات الدعم االستثنائي" .قامت المجموعة بدراسة التوجيهات الصادرة عند إعداد القوائم
المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
دعم قطاع الرعاية الصحية
تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها عاملي الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين استجابة لتفشي هذه الجائحة،
قامت المجموعة تأجيل دفعات القروض طواعية لمدة ثالثة أشهر لجميع العاملين في الرعاية الصحية في القطاعين العام
والخاص الذين لديهم تسهيالت ائتمانية مع المجموعة .وقد نتج عن ذلك قيام المجموعة بإثبات خسارة تعديل في اليوم األول
بمبلغ  8.9مليون لاير سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020والتي تم تحميلها على دخل العموالت الخاصة.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2020تم إدراج مبلغ  0.6مليون لاير سعودي إلغاء لخسارة تعديل اليوم األول
في دخل العموالت الخاصة.
 .26سعر التعامل السائد بين البنوك  -إصالحات معيار سعر الفائدة
يتم إجراء مرا جعة وإصالح أساسيين لمعايير أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم .يشارك مجلس معايير المحاسبة
الدولية في عملية من مرحلتين لتعديل توجيهاته للمساعدة في انتقال أكثر سالسة بعيدا عن سعر التعامل السائد بين البنوك.
-

المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية ،معيار المحاسبة الدولي 39
األدوات المالية :االعتراف والقياس والمعيار الدولي للتقارير المالية  7األدوات المالية :اإلفصاحات التي تركز على
قضايا محاسبة التحوط .عدلت التعديالت النهائية ،الصادرة في سبتمبر  ،2019متطلبات محاسبة التحوط المحددة
لتوفير التخفيف من اآلثار المحتملة لعدم اليقين الناجم عن إصالح سعر التعامل السائد بين البنوك .تسري التعديالت
اعتبارا من  1يناير  2020وهي إلزامية لجميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة بإصالح سعر التعامل السائد بين
البنوك .تبنت المجموعة هذه التعديالت جنبا إلى جنب مع تخفيف التحوط لتحوطات ما قبل االستبدال.
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البنك السعودي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020و 2019

 .26سعر التعامل السائد بين البنوك  -إصالحات معيار سعر الفائدة ( -تتمة)
-

المرحلة الثانية تتعلق باستبدال األسعار المعيارية بأسعار بديلة خالية من المخاطر .حاليا ،هناك عدم يقين بشأن
توقيت وأساليب االنتقال للمرحلة الثانية .ونتيجة لذلك ،يستمر استخدام سعر التعامل السائد بين البنوك كمعدل
مرجعي في األسواق المالية ويستخدم في تقييم األدوات ذات آجال استحقاق تتجاوز توقعات تاريخ انتهاء سعر
التعامل السائد بين البنوك .لذلك ،تعتقد المجموعة أن هيكل السوق الحالي يدعم استمرار محاسبة التحوط كما في 30
يونيو .2020

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