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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

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

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في  
 

 . عام1
 

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

 49  وعددها  فروعه  شبكة  خالل  من( 1977مارس  16الموافق هـ ) 1397األول   ربيع 25بتاري   1010011570
 ( في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركزفرًعا 48: 2016 سبتمبر 30و  فرًعا 48: 2016ديسمبر  31) افرعً 

 الرئيسي للبنك هو كما يلي:
 

 ستثمارالبنك السعودي لال
 اإلدارة العامة

 3533ص.ب.
 11481الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

ات مصرفية منتجات و خدم هلعمالئ يقدم البنكم البنك كافة أنواع األنشطة التجارية وخدمات التجزئة المصرفية. كما يقد
سالمية )قائمة على مبدأ تجنب الفائدة( والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها بواسطة هيئة شرعية متوافقة مع الشريعة اإل

 مستقلة. 
 
 . أسس اإلعداد2 
 

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

  التعديالت:
 يناير  1من  نقد العربي السعودي اعتباًراسة الالتجارية الصادرة عن مؤس للبنوكالمعايير المحاسبية  إلغاء

 ، و2017

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

تم إعداد هذه  فإنه ليهما أعاله،، المشار إبيوبتطبيق تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي و التعديالت على اإلطار المحاس
معيار ل وفًقا 2017 سبتمبر 30في  ة أشهر المنتهيتينالتسع ة المرحلية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والقوائم المالي

وضريبة  علق بالزكاةفيما يتمؤسسة النقد العربي السعودي  تعليمات"التقارير المالية المرحلية" و  -34المحاسبة الدولي رقم 
 الدخل.

 
، والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي عايير المحاسبية للبنوك التجاريةللم داد القوائم المالية الموحدة وفًقاتم إع

طار المحاسبي إلى تغيير في . وقد أدى هذا التغيير في اإل2016ديسمبر  31و ذلك حتى  وليةومعايير التقرير المالية الد
 يضاحهذا التغييرفي اإل أثر . تم اإلفصاح عن4رقم  يضاحسات المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل كما هو مبين في اإلالسيا
 .22رقم 
 
ات المطلوب إدراجها في القوائم المالية يضاحال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإل 

ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في لقوائم المالية الموحدة كما في وعتبار األخذ في االسنوية، وبالتالي يجب االموحدة ال
 عند قراءة هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 2016

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

فتراضات خدام بعض األحكام والتقديرات واالستلية الموجزة الموحدة من اإلدارة اه القوائم المالية المرحيتطلب إعداد هذ
تختلف المحاسبية الهامة والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية، مبالغ الموجودات، المطلوبات، الدخل والمصاريف. قد 

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

 .2016ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية و كما في 
 
 .2017نوفمبر  05بتاري   البنك إدارةة الموجزة الموحدة من قبل مجلس ذه القوائم المالية المرحليعتماد هتم ا 
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

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

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في  
 

 م المالية. أسس توحيد القوائ3
 

جميعاً بـ  كاته التابعة التالية )يشار إليهاتشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة القوائم المالية للبنك و القوائم المالية لشر
 "المجموعة"(:

 
الشركة و مقفلة، سعودية شركة مساهمة ستثمار كابيتال(،وراق المالية والوساطة" )شركة االستثمار لألاال"شركة   أ(

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

ستثمار التغطية، إدارة صناديق االستثمارات و محافظ االلتعهد بكابيتال التعامل في األوراق المالية كأصيل و وكيل، ا
 الخاصة بالنيابة عن العمالء، وتقديم خدمات الترتيب، االستشارات، والحفظ الخاصة بأعمال األوراق المالية.

 
ستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية دي لالب( "شركة السعو

مايو  25فق اهـ )المو1430جمادي األول  29صادر بتاري   1010268297ب السجل التجاري  رقم بموج
 % من قبل البنك. لم تبدأ الشركة أنشطتها الرئيسية بعد.100( وهي مملوكة بنسبة 2009

 
دية بموجب ج( "شركة السعودي لالستثمار األولى" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعو

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

 
عالقة بالبنك السعودي ات ذات اليضاحات حول القوائم المالية الموحدة لإلشارة لإليضاحاإل إلشارة إلى "البنك" في هذهيتم ا

 لالستثمار فقط وليس بشكل مجمع كـ "مجموعة".
  

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

 قبل البنك.
 

ستثمر سيطر عليها من قبل المجموعة. تعتبر المجموعة مسيطرة على شركات مُ ستثمر فيها ومُ الشركات التابعة هي شركات مُ 
د المختلفة من عوائفيها عندما تكون المجموعة متعرضة للحقوق أو متمكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة من ال

فيها.  ستثمرالقدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها التي تمارسها على هذه الشركة المُ  أيًضالديها تلك الشركة و 
ف يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة منذ تاري  بدء السيطرة حتى تاري  توق

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

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

ستثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية لتلك المنشأة بنظام خاص منذ تاري  ختالف في العوائد من هذه المنشأة المُ التعرض لال
 وعة على السيطرة وحتى تاري  توقف المجموعة عن السيطرة.حصول المجم
 

ستخدام سياسات محاسبية وطرق تسعير متماثلة وذلك للعمليات المتشابهة واألحداث األخرى إعداد القوائم المالية الموحدة بايتم 
 الجارية في نفس الظروف.

 
عن مستثمرين. وال تتضمن القوائم المالية المرحلية  ابةً فظ بها في منشآت استثمارية نيتقوم المجموعة بإدارة موجودات ُمحت

 الموجزة الموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك المنشآت إال إذا كانت المجموعة تسيطر على تلك المنشآت.
 

متداخلة يتم استبعاد األرصدة المادية المتداخلة وأي دخل أو مصاريف محققة، مع الشركات التابعة، ناتجة من المعامالت ال
ستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة اضمن المجموعة عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة. كما يتم استبعاد 

 نخفاض في القيمة. االعدم وجود دليل على  األرباح غير المحققة وذلك بحد أقصى عند
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

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

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في  
 

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

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

 
  2017يناير  1بداية من  –فصاح مبادرة اإل –التعديالت على معايير المحاسبة الدولية. 

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

 قات غير النقدية.من التغيرات من التدفقات النقدية والتدف األنشطة المالية والتي تتضمن كاًل في المطلوبات الناتجة من 
 

مرحلية اللم يكن لتطبيق المعايير أو التعديالت أو التحسينات على المعايير الحالية أي تأثير جوهري على القوائم المالية 
 و للفترات السابقة.لموحدة للمجموعة للفترة الحالية أالموجزة ا

 
 1من  قة بالزكاة وضريبة الدخل إبتداءً اسبية المتعل، قامت المجموعة بتعديل سياستها المح2رقم  يضاحكما هو موضح في اإل

سياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة في هذه القوائم المالية المرحلية  التغيير في . هذا ويتم المحاسبة عن تأثير2017يناير 
 الموجزة الموحدة بأثر رجعي. 

 
األخرى حتى يتم  ا ضمن الموجوداتمل فقط ليتم تسجيلهدفع الزكاة وضريبة الدخ الملغاةالزكاة وضريبة الدخل  سياسةتطلب ت
ستعاضة هذه المبالغ من مساهمي البنك إما من خالل دفعات نقدية أو عن طريق حجب المبالغ من مدفوعات توزيعات أرباح ا

ريبة الدخل في ضتسجيل استحقاق الزكاة و الملغاةيبة الدخل معيار الزكاة وضر تتطلب سياسة الاألسهم. وباإلضافة إلى ذلك، 
 المطلوبات األخرى بشكل ربع سنوي.

 
 ضمن ريبة الدخل التي كانت مدرجة سابًقاالمحاسبة عن دفعات الزكاة وض ةالدخل الجديدضريبة  الزكاة و سياسةتطلب ت

ر تلك تأثي يتم في المقابل المطلوبات األخرى، و ضمن أن تسجلالزكاة وضريبة الدخل الموجودات األخرى، وكذلك مستحقات 
 لمزيد من اإلفصاحات. 22 إيضاحالمحاسبة عنها مباشرة ضمن األرباح المبقاة. انظر  فيالبنود ذات الصلة 

 

  ستثمارات، صافي. ا5
 

 ما يلي:فيمارات متاحة للبيع و تتلخص ثتصنف االستثمارات كاست

  30فـي كما   

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 رسبتمب 2016ديسمبر  2017 سبتمبر  

 )غير مدققة(  (مدققة)  )غير مدققة(  

      
 14.081.788  15.186.836  16.452.990 سندات بعمولة ثابتة

 5.398.957  5.079.496  4.598.152 سندات بعمولة عائمة

 19.480.745  20.266.332  21.051.142 مجموع االستثمارات بعموالت خاصة مكتسبة

 860.831  1.017.747  559.744 أسهم و استثمارات أخرى

 211.998  167.815  232.953 صناديق استثمارية 

 20.553.574  21.451.894  21.843.839 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

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

 20.549.574  21.447.894  21.839.839 استثمارات، صافي
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

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

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( - ستثمارات، صافي. ا5
 

 :كما يلي الحركة على االحتياطيات األخرى في حقوق الملكيةتصنف 
 

  30فـي كما   

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 سبتمبر 2016ديسمبر  2017 سبتمبر  

 )غير مدققة(  (مدققة)  )غير مدققة(  

      
األرباح غير المحققة عن إعادة تقييم االستثمارات 

 145.160  508.059  212.693 المتاحة للبيع

األخرى للشركات  الشاملةالحصة في بنود الدخل 
 1.633  1.592  1.736 الزميلة

 146.793  509.651  214.429 حتياطيات األخرىإجمالي اال
 

  .  قروض و سلف، صافي6
 

 تتلخص القروض و السلف بالصافي كما يلي:
 

 

 

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 سبتمبر 2016ديسمبر  2017 سبتمبر 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

      
      و السلف العاملة:القروض 

 16.227.547  16.566.115  16.804.456 قروض شخصية

 45.263.029  43.307.810  43.836.870 قروض تجارية و جاري مدين

 283.837  300.358  306.727 أخرى

 61.774.413  60.174.283  60.948.053 مجموع القروض والسلف العاملة 

 507.188  1.069.613  1.232.665 قروض و سلف غير عاملة 

 62.281.601  61.243.896  62.180.718 إجمالي القروض والسلف

 (993.975)  (994.844)  (1.111.935) مخصص خسائر االئتمان 

 61.287.626  60.249.052  61.068.783 قروض وسلف، صافي

 

كجزء  اإلتفاقيةتعتبر ة أحد قروض العمالء الغير عاملة. م بإبرام إتفاقية إلنهاء وإعادة هيكل2017سبتمبر  28قام البنك بتاري  
وأسهم مرهونة مقابل هذا القرض بشكل رسمي لصالح البنك، حيث تقدر  عقارتحويل  من خالل من إنهاء القرض غير العامل

وبيع األسهم  نبالعقار المرهوهذه االتفاقية تتطلب إنهاء اإلجراءات اإلدارية الخاصة  سعودي. مليون لاير 430بـقيمتها 
االتفاقية بعد تاري   بنودالمرهونة مقابل مبلغ نقدي من خالل إبرام إتفاقية مع وكيل ضمان، حيث تم االنتهاء من إجراءات 

األسهم ببيع استالم القيمة النقدية الخاصة والمرهون لصالح البنك،  العقارتحويل ملكية  والذي بموجبها تم ،2017سبتمبر 30
، ونتيجة لذلك تم 2017سبتمبر 30معاملة هذه االتفاقية كحدث الحق لتاري  اعداد القوائم المالية بتاري  تم  و .المرهونة

 سعودي. مليون لاير 430بـتخفيض قيمة القروض غير العاملة 
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 سبتمبر 30فترتي التسعة أشهر المنتهية في ل

 
 ستثمارات في شركات زميلة. ا7
 

حصةة البنةك فةي ملكيةة  2016ديسةمبر  31و  2016و  2017 سبتمبر 30ستثمارات في شركات زميلة كما في تتضمن اال
%( و شةةركة 38وركةةس" )%( ، شةةركة أوركةةس السةةعودية للتةةأجير "أ50مكةةس" )"أ )السةةعودية(كسةةبرس إشةةركة أمريكةةان 

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

و  2016و  2017 سةبتمبر 30أشةهر المنتهيتةين فةي  ةتسةعالسةتثمارات فةي شةركات زميلةة لفترتةي تتلخص الحركة على اال
 كما يلي: 2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 
 

 

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30 فـيكما 

 2016 سبتمبر 2016ديسمبر   2017 سبتمبر 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

      
 939.022  939.022  1.000.337 / السنة الرصيد في بداية الفترة

 103.649  150.634  99.918 الحصة في الدخل 

 (92.917)  (92.917)  (32.200) توزيعات األرباح المستلمة

 3.638  3.598  144 ي بنود الدخل الشاملة األخرىالحصة ف
 -  -  (12.000) مخصص االنخفاض في القيمة

 953.392  1.000.337  1.056.199 / السنة الرصيد في نهاية الفترة
 

 2016و  2017 سبتمبر 30تتلخص حصة البنك في موجودات و مطلوبات وحقوق ملكية الشركات الزميلة كما في 
و  2017 سةةبتمبر 30أشةةهر المنتهيتةةين فةةي ة تسةةعالمةةن دخةةل و مصةةاريف الشةةركات التابعةةة لفترتةةي و حصةةة البنةةك 

 كما يلي: 2016
 

 2017 سبتمبر 30  

  أمكس  

 
 أمالك  وركسأ

      
 1.064.916  522.096  521.040 إجمالي الموجودات 

 697.377  203.295  263.173 إجمالي المطلوبات

 367.539  318.801  257.867 إجمالي حقوق الملكية

 40.890  39.894  141.976 إجمالي الدخل

 16.836  30.923  76.423 إجمالي المصاريف
 
 

 2016 سبتمبر 30  

  أمكس  

 
 أمالك  وركسأ

      
 1.056.837  651.767  515.759 إجمالي الموجودات 

 698.467  336.023  338.218 إجمالي المطلوبات

 358.370  315.744  177.541 ق الملكيةإجمالي حقو

 46.311  55.400  162.548 إجمالي الدخل

 19.886  39.745  85.690 إجمالي المصاريف
 

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

 
تم  . إذا ما2016ديسمبر  31لة المذكورة أعاله التزامات زكاة إضافية محتملة كما في حدى الشركات الزميلدى إ

ناف فإن لزكاة والدخل بواسطة كل درجات االستئتأييد طريقة تقدير الزكاة المحتسبة من قبل الهيئة العامة ل
 لبالغة تقريًباجاه حصتها االمجموعة قد توافقت مع الشركة الزميلة بأن تكون المجموعة ملتزمة بشكل غير مشروط ت

 .2016ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي 63.6
12 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

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

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
 

 . ودائع العمالء8
 

 مما يلي: تتكون ودائع العمالء

  

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016 سبتمبر 2016ديسمبر  2017 سبتمبر 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  
      

 40.572.885  36.677.689  40.417.170 ودائع ألجل

 3.590.459  4.073.660  6.264.697 ودائع ادخار

 44.163.344  40.751.349  46.681.867 حملةمجموع الودائع بعموالت خاصة م

 21.429.545  23.955.017  23.419.382 ودائع تحت الطلب 

 854.244  933.959  963.458 ودائع أخرى

 66.447.133  65.640.325  71.064.707 ودائع العمالء
 

 .  قروض ألجل9
 
مليةار لاير سةعودي  1.0بمبلةغ  مدتةه خمةس سةنوات جةلتفاقية قةرض متوسةط األبإبرام ا 2011مايو  30بنك بتاري  قام ال
 . 2016مايو  30في  و تم سداد هذا القرض ألجل كاماًل  قد استحقو. هذا راض التشغيل العامألغ
 

مليةار  1.0مدته خمس سةنوات بمبلةغ  بإبرام اتفاقية قرض متوسط األجل آخر 2012يونيو  24نك بتاري  كذلك وقد قام الب
  .2017سبتمبر  5هذا وقد استحق و تم سداد هذا القرض ألجل كاماًل في التشغيل العام. سعودي ألغراض لاير 

 

مليةار لاير   1.0متوسط األجةل آخةر مدتةه خمةس سةنوات بمبلةغ  بإبرام اتفاقية قرض 2016يونيو  19نك بتاري  كذلك قام الب

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

 

مليةار لاير   1.0بإبرام اتفاقية قرض متوسط األجل آخر مدته خمس سنوات بمبلةغ  2017سبتمبر  26كذلك قام البنك بتاري  

 .2022 سبتمبر 26و يستحق سداده في  2017أكتوبر  4في  سعودي ألغراض التشغيل العام. تم استخدام القرض بالكامل
 

ق. ويحةق للبنةك سةداد كةل قةرض مبكةًرا عةن موعةده وذلةك وفًقةا سةاس السةوالت متغيةرة علةى أقروض لعمولة بمعدتخضع ال

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

ق بأصةل أو خفةاق فيمةا يتعلةالبنةك أي حةاالت اامل. لم يكن علةى بالك بها البنكلتزم ة باإلضافة إلى شروط أخرى والتي امعين

 حكام.عمولة تلك القروض وفًقا للشروط و األ
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

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

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
 

 ين ثانوية. سندات د10 
 

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

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

ضةةافة لةةـ بور( لسةةتة أشةةهر باإلبمقةةدار سةةعر اإلقةةراض بةةين البنةةوك السةةعودية )سةةاينصةةف سةةنوي  تحمةةل تلةةك الصةةكوك ربًحةةا

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

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

 حكام.األللشروط و  سندات الدين الثانوية تلك و وفًقافيما يتعلق بأصل أو عمولة 

 

 . المشتقات11
 

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

، ال تعكةس بالضةةرورة التةدفقات النقديةةة المسةةتقبلية /السةةنةعلةةى حجةم المعةةامالت القائمةة فةةي نهايةة الفترة امؤشةرً والتةي تعتبةةر 

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

 قات.عامًة محدوده بالقيمة العادله الموجبة للمشت
 

 

 2017سبتمبر  30 فيكما 

 )غير مدققة(

 2016ديسمبر  31في كما 

 )مدققة(

 2016سبتمبر  30في كما 

 )غير مدققة(

 
 المبالغ القيمة العادلة

 اإلسمية
 المبالغ القيمة العادلة

 اإلسمية
 المبالغ القيمة العادلة

 ةالسلبي اإليجابية السلبية اإليجابية السلبية يجابيةاإل اإلسمية

          المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة:

 6.796.675 46.792 67.729 9.464.413 53.125 82.847 7.716.509 44.802 68.430 عقود الصرف األجنبي اآلجلة   

 1.883.649 45.485 45.485 1.648.630 25.256 25.256 1.744.270 16.482 16.482 خيارات الصرف األجنبي

 6.292.347 706.182 705.282 6.788.527 813.420 805.345 12.360.397 170.600 207.187 أسعار العموالتمقايضات    

تغطيةةةةة   المشةةةةتقات المقتنةةةةاة ألغةةةةراض 

          مخاطر القيمة العادلة:

 3.850.618 414.019 289.540 4.521.160 533.126 614.848 7.031.438 68.432 43.006 مقايضات أسعار العموالت   

 - - 367.623 - - 386.421 - - 427.421 خيار بيع شركة زميلة

 18.823.289 1.212.478 1.475.659 22.422.730 1.424.927 1.914.717 28.852.614 300.316 762.526 اإلجمالي   
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 رياالت السعوديةبآالف ال

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 

 

 )تتمة( -. المشتقات 11
 

مبةادالت والمشةتقات تحةاد العةالمي للوجيهةات االمتوافقة مةع ت رئيسيةتفاقية أبرم البنك في اكجزء من إدارة المشتقات المالية، 

وكجةزء  .البنةكد وشروط منتجات المشتقات المالية المشةتراة أو المباعةة بواسةطة لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد بنو االمالية. وفقً 

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

 أو الطرف اآلخر.البنك وذلك لصالح  نقدي كضمان يق تبادل المبالغ المعّرفة سوقًياطر
 

لاير سعودي  مليون 69.1: 2017سبتمبر  30كما في  بواسطة األطراف األخرى كضمان نقدي  بها  بلغت المبالغ المحتفظ

 31كمةا فةي  البنةككمةا بلغةت الضةمانات النقديةة المحةتفظ بهةا بواسةطة (. مليون لاير سةعودي 157.4: 2016سبتمبر  30) 

   .سعودي لاير مليون 46.7: 2016 ديسمبر
 

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

رسةةته خةةالل الفتةةرة المتبقيةةة مةةن فيهةةا. تعطةةي شةةروط االتفاقيةةة البنةةك خيةةار بيةةع يمكةةن مما اتفاقيةةة رئيسةةية يعتبةةر البنةةك طرًفةةا

لةك الخيةار، واحد من ممارسة ذ ستالم دفعة مقابل حصته في تلك الشركة بعد عام  في اُيعطي خيار البيع البنك الحق تفاقية. اال

  تفاقية. وذلك بناًء على معادالت متفق عليها مسبًقا ضمن اال
 

 ئتمان المتعلقة باال لتزامات المحتملةالتعهدات واال .12
 

 عة من اآلتي:ئتمان للمجموتتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باال     
 

 
 

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016سبتمبر  2016ديسمبر  2017سبتمبر 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 2.113.579  1.882.749  1.861.991 عتمادات مستنديةا

 7.888.714  8.412.455  8.010.658 خطابات ضمان

 550.847  656.091  629.994 قبوالت العمالء

 231.415  313.205  330.394 غير قابلة لإللغاء لمنح االئتمان لتزاماتا

 10.784.555  11.264.500  10.833.037 ئتماناللتزامات المحتملة المتعلقة باالالتعهدات وا
 

يةون لاير سةعودي مل 277قةارب ستالم الربوط النهائية لزكاة و ضةريبة الةدخل وضةرائب مسةتقطعة إضةافية بمةا يقام البنك با

شةارة إلةى الرجةوع . وتجةدر اإل2009إلةى  2003عوام مةن تخص إقرارات زكاة وضريبة دخل وضرائب مستقطعة عن األ

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

 الزميلة.
 

وذلةك عةن اإلقةرارات  ون لاير سةعودي تقريًبةاملية 383موعةه ربةوط جزئيةة لزكةاة بمبلةغ إضةافي مج سةتلم البنةككذلك وقةد ا

 .2013و 2011و 2010الزكوية لألعوام 
 

بسةبب عةدم سةماح  سةعودي كتقةديرات زكةاة نشةأت أساًسةا ون لايرملية 573قةارب تشتمل كةال الربةوط الجزئيةة والنهائيةة، ماي

  ستثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي.نك بخصم اعامة للزكاة و الدخل للبالهيئة ال
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

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

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة(  -ن ئتماالمتعلقة باال لتزامات المحتملةالتعهدات واال .12
 

سةتئناف هةذه التقةديرات الجزئيةة والنهائيةة لةدى الهيئةة العامةة ، باوبالتشةاور مةع خبةراء زكةاة وضةريبة مهنيةين وقد قام البنك،

سةتئنافات المقدمةة سيصةب فةي مصةلحة البنةك، حيةث و الدخل، وفي الوقت التي تثق اإلدارة في أن مةا سةتؤول إليةه اال للزكاة

خةرى. وبالتةالي، لةم يةتم أخةذ أي مبةالغ كمخصصةات قةرارات النهائيةة حةول االسةتئناف والترتيبةات األلردود والينتظر البنك ا

 .2017سبتمبر  30الموحدة للبنك كما في  المرحلية الموجزة ضمن القوائم المالية
 

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

 ستئناف البنك على السماح بطرح استثمارات طويلةة االجةل معينةة مةن الوعةاء الضةريبي للبنةك ،. و إذا ما تم رفض ا2016

ى البنةك. يعتبةر هةذا الموضةوع لتزام زكةوي إضةافي جةوهري علةوفي ضوء التقديرات الصادرة سلًفا، فإن ذلك سيؤدي إلى ا

فصةةاح عةةن تلةةك المبةةالغ يةةؤثر بةةالطبع علةةى موقةةف البنةةك بهةةذا ربيةةة السةةعودية واإلفةةي المملكةةة العلكةةل القطةةاع البنكةةي  عاًمةةا

 الخصوص.
 

 لم ُيجنب أي مخصص لقاء  .قامة ضد المجموعةمُ  قضائية متكررة ، كانت هناك دعاوىاالعتياديةأعمال المجموعة في طور 

 ومةةع ذلةةك فقةةد تةةم تجنيةةب .بةةد خسةةائر جوهريةةةدعاوى التةةي أفةةاد المستشةةارين القةةانونيين أنةةه مةةن غيرالمتوقةةع تسةةببها فةةي تكلةةا

  المهنية.فادة و بناًء على اإلمصلحة التتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجها في غير  التي الدعاوى القانونيةلبعض  صاتمخص
 

 و ما في حكمهاالنقدية  . 13
 

 من اآلتي:  ةالموحدالمرحلية  المدرجة في قائمة التدفقات النقديةو ما في حكمها تتكون النقدية  
 

 
 

  30فـي كما 

 

  31فـي كما 

 

  30فـي كما 

 2016سبتمبر  2016ديسمبر  2017سبتمبر 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 3.362.296  2.108.575  4.249.722 النظامية ماعدا الوديعة 

سسةةات الماليةةة األخةةرى تسةةتحق أرصةةدة لةةدى البنةةوك والمؤ

 3.622.680  2.274.077  4.215.735 خالل تسعين يوًما من تاري  التحديد

 6.984.976  4.382.652  8.465.457 و ما في حكمهاالنقدية 

 

  القطاعات التشغيلية .14
 

مجموعةةة والتةةي يةةتم ألساسةةية لليةةتم تعريةةف القطاعةةات التشةةغيلية علةةى أسةةاس التقةةارير اإلداريةةة الداخليةةة الخاصةةة بالعناصةةر ا

وذلةك ألغةراض توزيةع المةوارد  الوظيفيةة كمتخةذ للقةرار التشةغيلي الرئيسةي بواسةطة مجلةس اإلدارة بصةفته مراجعتها دورًيا

 ن ذلةك يعتبةر المؤشةر األكثةر وضةوًحادارة ألى أساس ربح القطةاع حيةث تعتقةد اإلوتقييم األداء للقطاعات. يتم قياس األداء ع

 ات أخرى تعمل في نفس المجال.سج قطاعات محددة لمؤسلقياس نتائ
 

يتم قياس  دارة.حكام والشروط التجارية المعتادة بحسب ماتم اعتماده من اإللأل شغيلية وفًقاتتم التعامالت بين القطاعات الت

 المرحلية مة الدخلاإليرادات من األطراف  الخارجية والمقدمة لمجلس اإلدارة بطريقة متماثلة مع تلك المعروضة في قائ

. تمارس المجموعة نشاطها الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية الموحدة. تمثل

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

قد تم تعديل بيانها لتتوافق مع الطريقة المعمول بها خالل سنة  2016سبتمبر  30ر للفترة رباح و الخسائألالقطاعات ل

 تكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي:ت .2017
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

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

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
 

  )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .14
 
 

 طاع التجزئة ق
ت الصةغيرة والمتوسةطة آفةراد والمنشةلألخةرى أ ئتمانيةةاودائةع ومنتجةات ، قروض و بشكل أساسي يتضمن هذا القطاع

 الحجم.
 
 طاع الشركاتق

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

 وخةدمات الخزينةة سةتثمارات فةي الشةركات الزميلةةواال قةديم خةدمات أسةواق المةالتبشكل أساسي،  يتضمن هذا القطاع
 األخرى. 

 
 شركاء األعمال

 .االستثمارات في شركات زميلة واألنشطة ذات الصلة

 

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

 

 التحكم. دارة األخرى واإل و وحدات ستثنائي، االئتمان االمهام الدعم: أخرى

 

ل اتُ  ويةل المةوارد. تتضةمن مسةاهمة صةافي أسةعار تحويةل المةوارد فةي عتمةاد أسةعار تحلعمولة على القطاعات التشغيلية باحمَّ

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

 من أطراف خارجية.ة إيرادات القطاعات األخرى المطلوبات. تتألف كاف
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 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 

 الموحدة )غير مدققة( حول القوائم المالية المرحلية الموجزةات إيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
 

  )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .14
 

رة للموجةودات والمطلوبةات تتكون بيانات القطاعات التشغيلية المقدمة ألعضاء مجلس إدارة البنك لقطاعات المجموعةة المعتبة

لفترتةي التسةعة و مجموع دخل العمليات ومجموع مصاريف العمليةات و صةافي الةدخل  2016و  2017سبتمبر  30كما في 

 مما يلي: 2016و  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 
 

  )غير مدققة( 2017سبتمبر  30

 إجمالي

 

 قطاعات 

 أخرى

 قطاع  

صول إدارة األ

  والوساطة

 ع قطا

  شركاء األعمال

قطاع 

الخزينة و 

ستثمارات اال

 و الخزينة

 

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

98.283.770  1.749.153 
 
 إجمالي الموجودات  28.304.463  36.072.008  30.696.475  1.056.200  405.471

 الي المطلوبات إجم  52.275.591  7.555.304  23.464.890  97  47.436  914.552  84.257.870

1.458.415  22.979  11.688  -  (70.091)  صافي دخل العموالت الخاصة  338.178  1.155.661  

-  (15.487)   -  (74.066)   194.125  (575.076)   470.504  

صةةةةةةافي تحةةةةةةويالت أسةةةةةةعار تحويةةةةةةل 

 الموارد

1.458.415  7.492  11.688  (74.066)   124.034  580.585  808.682  

في العمةةوالت بعةةد تطبيةةق أسةةعار صةةا

 تحويل الموارد

312.463  (83.361)  

 

51.517  -  49.883  206.819  87.605  

/ )خسةةةةةارة(  أتعةةةةةاب خةةةةةدمات  دخةةةةةل

 بنكية، صافي

211.563  (68.042)  
 

(130)  دخل / )خسارة( العمليات األخرى  56.813  31.744  170.678  20.500  

1.982.441  (143.911)  
 
63.075  (53.566)  العمليات / )خسارة( إجمالي دخل  953.100  819.148  344.595  

 مصاريف عمليات مباشرة   280.921  50.468  21.617  1.327  57.138  -  411.471

 مصاريف عمليات غير مباشرة  183.564  121.919  61.462  -  -  -  366.945

 مخصصات االنخفاض في القيمة  81.495  100.505  63.000  -  -  -  245.000

1.023.416  - 
 
   مصاريف العملياتإجمالي   545.980  272.892  146.079  1.327  57.138

959.025  (143.911)  

 

5.937  (54.893)   198.516  546.256  407.120  

الةةةةةدخل / )الخسةةةةةارة( مةةةةةن األنشةةةةةطة 

 التشغيلية

99.918  - 
 
 ل الشركات الزميلةالحصة في دخ  -  -  -  99.918  -

1.058.943  (143.911)  للفترة صافي الدخل  407.120  546.256  198.516  45.025  5.937  

24.384  22.717  630  -  -  -  1.037  

اإلضةةافات علةةى الممتلكةةات والمعةةدات 

 و الموجودات غير الملموسة

 فاءاالستهالك واالط  37.641  829  120  -  2.664  27.855  69.109
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 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

      

 
 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 

 

  )تتمة( -القطاعات التشغيلية  .14
 

)غير مدققة( 2016سبتمبر  30   

 إجمالي

 

  اتقطاع

 أخرى

 قطاع  

صول إدارة األ

  والوساطة

 قطاع 

شركاء 

  األعمال

 قطاع 

و  الخزينة

األستثمارات 

 و الخزينة
 

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

96.182.202  984.864 
 
 إجمالي الموجودات  26.788.784  38.408.752  28.652.276  953.392  394.134

 إجمالي المطلوبات   46.566.575  10.121.726  26.248.937  97  49.256  960.660  83.947.251

1.294.161  (91.123) الخاصة العموالتدخل صافي   252.314  1.046.327  72.160  -  14.483    

-  2.990  -  (73.771)   152.750  (484.202)   402.233  

صةةةةةةافي تحةةةةةةويالت أسةةةةةةعار تحويةةةةةةل 

 الموارد

1.294.161  (88.133)   14.483  (73.771)   224.910  562.125  654.547  

صةةافي العمةةوالت بعةةد تطبيةةق أسةةعار 

 تحويل الموارد

312.054  (32.388)  دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي  104.210  161.895  31.455  -  46.882  

229.862  (87.023)  
 
 دخل/ )خسارة( العمليات األخرى  60.245  59.601  162.443  34.232  364

1.836.077  (207.544)   61.729  (39.539)   دخل العملياتإجمالي   819.002  783.621  418.808  

 مصاريف عمليات مباشرة   287.140  51.800  18.128  2.205  60.757  -  420.030

355.904  (2.382)  
 
 مصاريف عمليات غير مباشرة  179.199  118.330  60.757  -  -

413.000  - 
 مخصصات االنخفاض في القيمة  112.029  93.971  207.000  -  - 

1.188.934  (2.382)   مصاريف العملياتإجمالي   578.368  264.101  285.885  2.205  60.757  

647.143  (205.162)  

 

972  (41.744)   132.923  519.520  240.634  

األنشةةةةةطة  الةةةةةدخل / )الخسةةةةةارة( مةةةةةن

 التشغيلية

103.649  - 
ة في دخل الشركات الزميلةالحص  -  -  -  103.649  -   

750.792  (205.162)  صافي الدخل للفترة  240.634  519.520  132.923  61.905  972  

24.851  15.638 

 

443  -  1  695  8.074  

اإلضةةافات علةةى الممتلكةةات والمعةةدات 

 و الموجودات غير الملموسة

66.872  26.913 
 
واالطفاءاالستهالك   35.167  999  139  -  3.654  

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية . 15
           

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

 موحدة.  مرحلية ةمالي
 

بيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين ستالمه لالعادلة بأنها السعر الذي سيتم ا ُتعرف القيمة

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

   في السوق األساسي الممكن الوصول إليه، أو 

   غياب السوق األساسي لتزام ، وذلك في حالةفي أكثر سوق أفضلية لألصل أو لال. 
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح 
 بآالف الرياالت السعودية 

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
 

 )تتمة( - القيمة العادلة لألدوات المالية . 15
 

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

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

 المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.
 

قتصادية من خالل التوظيف المتعامل في السوق لتحقيق منفعة اعتبار قدرة ي االيمة العادلة ألصل غير مالي فتأخذ الق

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

ياس القيمة العادلة ، وذلك عند تعظيم رق تقييم مناسبة، بحسب ماهو مالئم، و بيانات كافية متاحة لقتستخدم المجموعة طُ 

 استخدام معطيات ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال ُيمكن مالحظتها.
 

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

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

 عام.
    

 :ابقة والتي يمكن للمنشأة األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو ألداة مالية متط المستوى األول
 ليها بتاري  القياس )بدون تعديل(.الوصول إ

 
 :ار المعلنة في األسةواق النشةطة للموجةودات أو المطلوبةات الماليةة المشةابهة أو طةرق تقيةيم األسع المستوى الثاني

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

 الحظتها.مُ 
 

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

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

 لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نهاية تاري  كل تقرير مالي.مستوى معطيات جوهري 
 
من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع غير  مجموعة السياسات واإلجراءات لكل  ُتحدد ال

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

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

على معايير المعرفة بالسوق، السمعة،  يين بناءً ن الخارجن الخارجيين على أساس سنوي. يتم اختيار المقيميالمقّيمي

 االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنية.
 

ة تقييمها أو   إعداد كل قوائم مالية تقوم المجموعة بتحليل الحركات على قيم الموجودات والمطلوبات والمتطلب إعادبتاري

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

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

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

 

وجودات والمطلوبات على أساس طبيعتها، وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أصناف الم 

 خصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مذكور أعاله.
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 )تتمة( - القيمة العادلة لألدوات المالية . 15

حسب مستويات التسلسل الهرمي لألدوات المالية بيلخص الجدول أدناه القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها  ةموجودات المالييتضمن الجدول أدناه معلومات عن ال المسجلة بالقيمة العادلة. ال

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

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

        

 دات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:موجو       

 مشتقات األدوات المالية -  335.105  427.421  762.526

 ستثمارات المتاحة للبيعاال 13.671.035  7.653.172  515.632  21.839.839

 اإلجمالي 13.671.035  7.988.277  943.053  22.602.365

 :مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة       

 مشتقات األدوات المالية -  300.316  -  300.316

 اإلجمـالـي -  300.316  -  300.316

 

 )مدققة( 2016ديسمبر  31       

  

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:        

 مشتقات األدوات المالية -  1.528.296  386.421  1.914.717 

 ستثمارات المتاحة للبيعاال 13.398.792  7.520.053  529.049  21.447.894

 اإلجمالي 13.398.792  9.048.349  915.470  23.362.611

 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:        

 مشتقات األدوات المالية -  1.424.927  -  1.424.927

 اإلجمـالـي -  1.424.927  -  1.424.927

 

 ير مدققة()غ 2016سبتمبر  30       

  

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  1.108.036  367.623  1.475.659 

 ستثمارات المتاحة للبيعاال 13.670.111  6.347.718  531.745  20.549.574

22.025.233 

025.233 

 اإلجمالي 13.670.111  7.455.754  899.368 

 مطلوبات مالية المسجلة بالقيمة العادلة:       

 مشتقات األدوات المالية -  1.212.478  -  1.212.478

 اإلجمـالـي -  1.212.478  -  1.212.478
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
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 )تتمة( - القيمة العادلة لألدوات المالية .15
 

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

العملية والتةي تؤجةل حتةى عن طريق إطفائها خالل مدة  عتراف بها إماباح وخسائر اليوم األول(. يتم االنماذج التسعير بـ )أر

سةتبعاد. سوقية يمكن مالحظتها، أو يتم االعتةراف بهةا مةن خةالل اال ستخدام معلوماتيكون باالستطاعة تحديد القيمة العادلة با

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

 خسائر اليوم األول المؤجلة.
 

سةبتمبر  30يبلغ إجمالي التغيرات في القيمة العادلةة والمةدرج قيمتهةا فةي قائمةة الةدخل المرحليةة الموحةدة للفتةرة المنتهيةة فةي 

: مةا مقةداره  2016سةبتمبر  30لاير سةعودي ) مليةون 40.4بقيمةة ستخدام نماذج التقييم المناسبة، مكاسةب والمقدرة با،2017

 لاير سعودي(. مليون 69.2
 

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

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

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

التقييمةات عنةدما  مةن تعتبةر التعةديالت جةزًءاعلى مؤشةرات السةوق المتداولةة.  ءً السندات أو بنا لنفس ُمصدرعملية تم تنفيذها 

مل مختلفة لتلك األدوات بما في ذلك آجال تلةك األدوات. كةون المعطيةات الهامةة لتلةك يكون من الضروري المحاسبة عن عوا

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

 

 أو خيةارات صةرف أجنبةي آجلةةللمسةتوى الثةاني علةى عقةود مشةتقات متعةددة تتضةمن عقةود  المشةتقة تحتوي األدوات المالية

سةةتخدام نمةةاذج تسةةعير تتمتةةع با يةةتم تقيةةيم هةةذه المشةةتقات مقايضةةات أسةةعار العمولةةة.العمةةالت  مقايضةةات و، جنبةةيالصةةرف األ

ير المعيةةاري المسةةتقبلي، باسةةتخدام احتسةةاب نمةةاذج التسةةعل اسةةتخداًما تضةةمن أكثةةر تقنيةةات التسةةعير تطبيًقةةا وعتراف واسةةع. تابةة

سةتخدمت هةذه النمةاذج عمليةة دمةج عةدة ا التسةعير )بةالك سةكولز( واسةعة االنتشةار.سةتخدام نمةاذج خيةارات القيمة الحالية وبا

، وأسةعار مسةتقبلية، ومنحنيةات عائةد، وبالتةالي فةإن هةذه المشةتقات قةد تةم صرف أجنبةيمعطيات سوق مختلفة تتضمن أسعار 

 تصنيفها ضمن المستوى الثاني.

 

بيةةع علةةى سةةندات حكوميةةة لةةدول مجلةةس التعةةاون الخليجةةي وكةةذلك يحتةةوي المسةةتوى الثالةةث لالسةةتثمارات الماليةةة المتاحةةة لل

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

، آخةر صدر السندات أو طةرف خةارجيمتداولة في سوق نشط، وبالتالي يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات واردة من مُ 

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

الرئيسةية الحاليةة والتةي  تفاقيةةالناشةئ مةن االالضةمني لخيةار البيةع تضمن مشتقات األدوات الماليةة للمسةتوى الثالةث المشةتق ت

لقيمةة العادلةة لخيةار البيةع هةةذا، (. ولغةرض تحديةد ا11 إيضةاحشةركة زميلةة )أنظةةر  يخةص االسةتثمار فةي فيمةاالبنةك  أبرمهةا

. يتطلةةب هةةذا النمةةوذج معطيةةات محةةددة اليمكةةن و قبةةواًل  تسةةعير الخيةةارات األوسةةع انتشةةاًراسةةتخدم البنةةك نمةةوذج ذو حةةدين لا

فةي اقيةة الرئيسةية مةع الشةركة الزميلةة، من هذه المعطيات تةم تحديةدها فةي االتف امالحظتها في السوق الحالي. كذلك فإن بعضً 

ضةافة لةذلك، تتطلةب بعةض تلةك مال السابقة للشركة الزميلة. باإلنفس الوقت التي تتوفر فيه بعض المعطيات ضمن نتائج األع

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

تم فةي سةياق تةلتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار  نتيجة  ك

 .مستقل
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المائة، فةإن القيمةة العادلةة يمكةن ب بزيادة أو نقص عشرةالتقديرات الهامة للمعطيات صافي األثر في فيه  يتغيرفي الحال الذي 

 مليةون 102.9: 2016تمبر سةب 30) 2017سبتمبر  30كما في  ديلاير سعو مليون 107.7يقارب تنخفض بما د أو أن تزي

، ويمكن أن الزميلةلتقدير النتائج المستقبلية للشركة  ( كنتيجة  لاير سعودي مليون 107.7 :2016ديسمبر  31لاير سعودي و 

لاير  مليةون 54.8: 2016سةبتمبر  30) 2017سةبتمبر  30كمةا فةي لاير سةعودي  مليون 54.7يقارب تزيد أو تنخفض بما 

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

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

 كنتيجةة   مليون لاير سةعودي( 27.5 :2016ر ديسمب 31و لاير سعودي،  مليون 27.5: 2016سبتمبر  30) 2017سبتمبر 

  لتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. 
  

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

فةي كةل  عتبةر منطقًيةابالتحفظ للتأكد من أن تقدير القيمة العادلة يُ للتأكد من أن المعطيات تتسم  الواجبةتم بذل العناية ياألحوال، 

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

و  2017مبر سةبت 30أشةهر المنتهيتةين فةي  التسةعةلخص الجدول أدناه التغيرات في القيمة العادلة للمسةتوى الثالةث  لفترتةي يُ 

 : 2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016

 

سبتمبر  30

2017  

 )غير مدققة(

 

 

 

ديسمبر  31

2016 

 )مدققة(

 

 

سبتمبر  30

2016 

 )غير مدققة(

 839.392  839.392  915.470 )مدققة( الفترة / السنةالقيمة العادلة في بداية  

 68.661  87.543  42.209 صافي التغير في القيمة العادلة

 549  4.522  - شتراةستثمارات مُ ا

 (9.234)  (15.987)  (14.626) باعة ستثمارات مُ ا

 899.368  915.470  943.053 )غير مدققة( العادلة في نهاية الفترة / السنة القيمة
 

 31و  2016و  2017سبتمبر  30كما في  لخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات الماليةيُ 

مع القيم الدفترية  يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة مقارنةً  لم والتي 2016ديسمبر 

 .لتلك البنود
 

 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30 لدفتريةا القيم  المقدرة القيم العادلة

 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  4.223.343  4.233.343

 قروض و سلف، صافي 61.068.783  63.359.505

 إجمالي 65.292.126  67.592.848

 مطلوبات مالية:   

 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  9.082.660  9.082.660

 ودائع العمالء  71.064.707  70.083.891

 قروض ألجل، صافي 1.004.173  1.004.173

 سندات دين ثانوية، صافي 2.020.151  2.020.151

 إجمالي 83.171.691  82.190.875
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 القيم العادلة

 )مدققة( 2016ديسمبر  31 القيم الدفترية  المقدرة

 :ليةماموجودات    

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  2.302.293  2.302.293

 قروض و سلف، صافي 60.249.052  62.155.329

 إجمالي 62.551.345  64.457.622

 :وبات ماليةمطل   

 األخرىبنوك والمؤسسات المالية للأرصدة  8.996.716  8.996.716

 ودائع العمالء  65.640.325  64.762.600

 قروض ألجل، صافي 2.032.187  2.032.187

 سندات دين ثانوية، صافي 2.002.373  2.002.373

 إجمالي 78.671.601  77.793.876

 

 

 

 

 

 

 القيم العادلة

 )غير مدققة( 2016سبتمبر  30 لقيم الدفتريةا  المقدرة

 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  3.626.093  3.626.093

 قروض و سلف، صافي 61.287.626  63.567.217

 إجمالي 64.913.719  67.193.310

 :مطلوبات مالية   

 األخرىؤسسات المالية لبنوك والملأرصدة  11.492.426  11.492.426

 ودائع العمالء  66.447.133  65.486.594

 قروض ألجل، صافي 2.015.005  2.015.005

 سندات دين ثانوية، صافي 2.020.690  2.020.690

 إجمالي 81.975.254  81.014.715
 

المخصةومة، علةى أسةاس أسةةعار سةتخدام نمةاذج التةدفقات النقديةة لمقةدرة للقةروض والسةلف، بالصةافي باحتسةاب القيمةة اتةم ا

لقيمةة المقةدرة السوق، لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواري  االسةتحقاق. تةم احتسةاب ا

سةةتخدام أسةةعار السةةوق، لكةةل عمولةةة محملةةة با سةةتخدام نمةةاذج التةةدفقات النقديةةة المخصةةومة، علةةى أسةةاسلودائةةع العمةةالء  با

. يتم اعتبار هةذه القةيم العادلةة المقةدرة ضةمن المسةتوى الثالةث للتسلسةل الهرمةي قدر لتواري  االستحقاقالمتوسط المرجح الم

  للقيمة العادلة.
 

عةن  الموحدة، التختلف جوهرًيا القوائم المالية المرحلية الموجزةإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى غير المدرجة في 

لقةروض ألجةل و سةندات الةدين لالقوائم المالية المرحلية الموجزة الموحةدة. ُتةدرج القيمةة العادلةة  درجة فيالقيمة الدفترية المُ 

طفةأة، بالتكلفةة المُ  والمؤسسات المالية األخرى واألرصدة للبنوك و المؤسسات المالية األخرى الثانوية واألرصدة لدى البنوك

خةتالف الموجزة الموحدة بسبب عدم وجود ا القوائم المالية المرحلية درجة فيعن القيمة الدفترية المُ  حيث ال تختلف جوهرًيا

جةةوهري بأسةةعار العمةةوالت الخاصةةة السةةائدة فةةي السةةوق لةةألدوات الماليةةة المشةةابهة لألسةةعار المتعاقةةد عليهةةا، وبسةةبب قصةةر 

                 .ت المالية األخرىو المؤسسا واألرصدة للبنوك و المؤسسات المالية األخرى الفترات التعاقدية لألرصدة لدى البنوك
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 توزيعات األرباح و ربح السهم  . 16
 

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

مليةون لاير سةعودي. هةذا وقةد اقتةرح  70ة ستقطاعها مةن المسةاهمين السةعوديين والبالغةسهم( وذلك بعد الزكاة التي سيتم الل

لكةل سةهم، بمةا يعنةي مةنح لاير سةعودي  10سةمية مليون سةهم بقيمةة ا 50نية مقدارها إصدار أسهم مجا مجلس اإلدارة أيًضا

جانية من قبل مساهمي قتراح توزيعات األرباح وإصدار األسهم المقد تم اعتماد او سهم قائم. هذا  14سهم مجاني واحد لكل 

( وقةد تةم دفةع 2017بريل أ 17هـ )الموافق 1438رجب  20المنعقدة في  جتماع الجمعية العمومية الغير عاديةالبنك خالل ا

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

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

تةرح ق سةعودي. هةذا وقةد امليةون لاير 47ة ستقطاعها مةن المسةاهمين السةعوديين والبالغةسهم( وذلك بعد الزكاة التي سيتم الل

لاير سةعودي لكةل سةهم، بمةا يعنةي مةنح  10سةمية مليون سةهم بقيمةة ا 50نية مقدارها إصدار أسهم مجا مجلس اإلدارة أيًضا

لمقترحة مةن قبةل صدار األسهم المجانية اعتماد توزيعات األرباح النقدية وإسهم قائم. هذا وقد تم ا 13سهم مجاني واحد لكل 

بريةةل أ 4هةةـ )الموافةةق  1437جمةةادي الثةةاني  26جتمةةاع الجمعيةةة العموميةةة غيةةر العاديةةة المنعقةةدة فةةي ي امسةةاهمي البنةةك فةة

 نعقاد الجمعية.سهم المجانية لمساهمي البنك بعد ا(. و قد تم دفع صافي توزيعات األرباح وتحويل األ2016
 

بتقسةيم  2017سةبتمبر  30فةي  ينهر المنتهيتةأشة التسةعة الثالثةة أشةهر و حتساب ربح السهم األساسي والمخفض لفترتةيتم ا

 . نتيجةةً 2017أبريةل  17بعد احتساب أثر األسهم المجانيةة المصةدرة بتةاري   مليون سهم 750صافي دخل الفترة على عدد 

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

 لمجانية. األسهم ا
 

 ات الخاصة بهيكل وكفاية رأس المال يضاحاإل . 17
 

لتزام بمتطلبات رأس المال الموضةوعة مةن قبةل مؤسسةة النقةد العربةي عند إدارة رأس المال اال المجموعةتتضمن أهداف 

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

ستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسةة النقةد العربةي السةعودي، رأس المال وذلك باة يبمراقبة مدى كفا المجموعةقوم ت

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

سةتخدام المبةالغ المحتملةة والمبةالغ االسةمية للمشةتقات باوالتعهةدات وااللتزامةات  المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة

 .المخاطر المتعلقة بها اررجحة إلظهالمُ 
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 سبتمبر 30 لفترتي التسعة أشهر المنتهية في
 

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

للمخاطر للركيزة األولى، رأس المال األساسةي والمسةاند و نسةب كفايةة  ل أدناه موجودات المجموعة الُمرجحةيلخص الجدو

و  2016ديسةمبر  31لمال المساند كمةا فةي س اأوالخاصة برأس المال األساسي و ر ة أدناهحن المبالغ الموضإ رأس المال.

وضةريبة الةدخل كمةا تةم شةرحه  للزكةاة السياسة الجديدة لتطبيق ا األثر الرجعيا ليعكسبيانهم تم تعديلقد  2016سبتمبر  30

 .ألساسي واألساسي + المساند وفًقا لذلكنسب كفاية رأس المال ا. كذلك وقد تم تعديل 22 يضاحضمن اإل
 

 سبتمبر 30 
 2016  

ديسمبر  31 
2016  

سبتمبر  30 
2017  

 )غير مدققة(
 ُمعدلة

 مدققة() 
  ُمعدلة

 )غير مدققة(
  

 رجحة للمخاطرئتمان للموجودات المُ مخاطر اال 77.970.476  79.109.431  80.969.412

 رجحة للمخاطرمخاطر العمليات للموجودات المُ  4.294.667  4.294.667  3.924.371

 رجحة للمخاطرمخاطر السوق للموجودات المُ  909.100  605.492  1.255.204

 رجحة للمخاطر  للموجودات المُ  –مجموع الركيزة األولى  83.174.243  84.009.590  86.148.987

 رأس المال األساسي 14.007.605  13.366.247  12.216.656

 رأس المال المساند 2.563.468  2.549.514  2.552.810

 س المال األساسي والمساندأإجمالي ر 16.571.073  15.915.761  14.769.466

 كفاية رأس المال:  نسب     

 األساسي 16.84%  15.91%  14.18%

 األساسي + المساند 19.92%  18.95%  17.14%
 

النقةةد العربةةي ض مؤسسةةة سةةتخدام رأس المةةال النظةةامي. تفةةرا نتظةةام بمراقبةةة كفايةةة رأس المةةال وتقةةوم إدارة المجموعةةة با

مقابةل % لةرأس المةال النظةامي 9.25يقةل عةن  حتفاظ بمعدل الأدنى من رأس المال النظامي واال حتفاظ بحدالسعودي اال

 لجنة بازل للرقابة المصرفية. تعليمات اتقتضيه التيضافية اإل المتطلبات الذي يتضمنرجحة للمخاطر، وت المُ الموجودا
 

 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  . 18
 

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

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

عرف تُ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التي ادئ لمب اتحديثً  ،2014، خالل عام العربي السعودي

 عطةاء أولويةة لتلةك األطةرافمالت ذات الصةلة بشةكل عةادل وبةدون إلةى معالجةة تلةك المعةاالحاجةة إو طراف ذات العالقةةاأل

فصةةاح عةةن تلةةك المعةةامالت الخاصةةة ت اإلتطلبةةالمعةةامالت، وكةةذلك تقةةرر مُ تحةةدد تضةةارب المصةةالح المحتمةةل ضةةمن تلةةك او

 .باألطراف ذات العالقة
 

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

 التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:
 

 ،إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

  ،المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

 ستخدام طريقة الملكية،ت التي يتم المحاسبة عنها باالمنشآو الشركات المنتسبة للبنك 

  و من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الظفي البنك مثل التقاعد أو خطط مو منافعصناديق ، 

 بشكل مباشر أو غير مباشر  شغيلية الخاصة بها متأثرة جوهرًياأي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات الت

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

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( . 18
 

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

 عة من مؤسسة النقد العربي السعودي.نعتماد عدم المماوأعضاء إدارة البنك التي تتطلب ا
 

يسيين أو أعضاء إدارة مساهمين رئ ألوالد واألحفاد والذين قد يكونوناألزواج واالمباشرين اآلباء وسرة األيشمل أفراد 
 مؤثرين أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين. أو والذين يمكن اعتبارهم متحكمين

 
و/ أو مصلحة التصويت  في ملكية البنك% من حق التصويت 5الك الذين يملكون أكثر من يشمل المساهمين الرئيسيين المُ 

 .للبنك
 

سبتمبر  30درجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في عن هذه المعامالت والم  تتلخص األرصدة الناتجة 

 كاآلتي:  2016ديسمبر  31 و 2016و  2017
 سبتمبر 30 
 2016  

ديسمبر  31 
2016  

سبتمبر  30 
2017  

 )مدققة(  غير مدققة()
 

  )غير مدققة(

 رين:إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباش     

 قروض وسلف  83.401  91.470  76.536

 ودائع العمالء 196.726  316.326  139.605

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال 1.540  -  -

 
  

 
 

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 15.937  33.429  46.052

 قروض وسلف 562.907  596.477  583.548

 ودائع العمالء 9.433.419  10.924.783  12.164.774

 قرض ألجل -  -  1.000.000

 سندات دين ثانوية 700.000  700.000  704.000

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال 2.701.627  2.789.005  2.811.605

 

  

 

يتم المحاسبة عنها  الشركات المنتسبة للبنك والمنشآت التي 

 ستخدام طريقة الملكية:با

 قروض وسلف  582.456  1.022.467  1.059.073

 ودائع العمالء 6.320  49.378  7.515

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال 832.508  616.984  616.984

 

  

 

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع  

 تها من قبل البنك:األخرى التي يتم إدار

 مطلوبات أخرىودائع العمالء و 145.226  129.507  137.089
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 الموحدة )غير مدققة( ات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاح
 بآالف الرياالت السعودية

 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 
 

 ات العالقة )تتمة(المعامالت مع األطراف ذ . 18
 

 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يلي تحليل   
 الموحدة: المرحلية الموجزة والمدرجة في القوائم المالية 2016و  2017سبتمبر 

 

 سبتمبر 30

2016  

 سبتمبر 30

2017  

  ر مدققة()غي  )غير مدققة(

 لمجموعة و/أو أفراد األسرة المباشرين:اإدارة   -أ    

 دخل عموالت خاصة 2.257  2.523

 مصاريف عموالت خاصة 27  28

 أتعاب خدمات بنكية 16  10

 المساهمين الرئيسيين للمجموعة /أو أفراد األسرة المباشرين: -ب    

 دخل عموالت خاصة 38.188  37.071

 مصاريف عموالت خاصة 20.652  36.193

 أتعاب خدمات بنكية 4.219  4.219

 

 

 

 للمجموعة والمؤسسات التي يتم المحاسبة عنها باستخدام المنتسبة الشركات  -ج 

 طريقة الملكية:

 دخل عموالت خاصة 7.934  3.729

 مصاريف عموالت خاصة 1  -

 أتعاب خدمات بنكية 4.164  3.955

   

لمجموعة مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي اوظفي صناديق منافع م  -د 

 لمجموعة:ايتم إدارتها من قبل  

 مصاريف عموالت خاصة -  324

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى: -هـ  4.320  3.866
 

 ة األولى حصكوك الشري . 19
 

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

نةوفمبر  21فةي  المجموعةة.مةن قبةل مسةاهمي وعلى هذا اإلصدار من قبل السةلطات الرقابيةة  قد تم الموافقةو ."(البرنامج)"

إصةدار ب 2017يونيةو  6فةي  سعودي بموجةب هةذا البرنةامج، و قةام البنةك أيًضةا مليون لاير 500قام البنك باصدار  2016

 مليون لاير سعودي بموجب هذا البرنامج. 285

  

مةتالك لحملةة تلةك الصةكوك فةي موجةودات الصةكوك دون تاري  سداد محدد وتمثل حقوق اُتصدر صكوك الشريحة األولى ب

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

 .البرنامجحكام المنصوص عليها في للشروط واأل فًقافترة زمنية محددة ولحق الحصري في السداد خالل ا

 

ثر رجعةي عنةد تةاري  التوزيةع الةدوري، بةأ نصةف سةنويدفع بشةكل يتم تطبيق معدل ربح علةى صةكوك الشةريحة األولةى لُية

مكةن ، يُ ،  فةي تلةك الحالةةالمجموعةةع بواسةطة عةدم الةدفور حةدث سةيتوجب عةدم الةدفع أو عنةد اختيةار ستثنى مةن ذلةك ظهةيُ 

ث عتبةر الحةدعدم القيام بأي توزيعةات. وعلةى ذلةك، ال يُ تختار حكام، أن المنفرد الخاضع للشروط واأل هاوباختيار للمجموعة

ينها ال يتم عن السداد كما أن المبالغ غير الموزعة ح المجموعةمن  ختيار عدم الدفع إخفاًقاالذي يستوجب عدم الدفع أو عند ا

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

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 

 

 عد المخصصات على أساس األسهمحتفظ بها لخيارات الموظفين، الصافي باألسهم الم   . 20
  

مخصصات على أساس األسهم لفتةرات الحتفظ بها لخيارات أسهم الموظفين، بالصافي بعد تتلخص الحركة على األسهم المُ 
 مما يلي: 2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في لو 2016و  2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة

 
 سبتمبر 30 
 2016  

ديسمبر  31 
2016  

سبتمبر  30 
2017  

 )مدققة(  )غير مدققة(
 

  ير مدققة()غ

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

 األسهم المقتناة (17.574)  (58.206)  (40.234)

 المخصصات على أساس األسهم 9.649  33.996  24.747

 بالصافي بعد مساهمة الموظفين أسهم التخصيص والمنحة، 12.218  18.081  9.743

 صافي الحركة على األسهم المقتناة لخيارات الموظفين 4.293  (6.129)  (5.744)

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة (58.591)  (62.884)  (62.499)

 

 مفعول العمل بها بعد التي لم يسر  اصة بالتقارير المالية الصادرة والمعايير الدولية الخ . 21
 

والتةةي تةةم إصةةدارها ولكةةن لةةم يحةةن تطبيقهةةا بواسةةطة  اردة أدنةةاهالمعةةايير الةةواردة أدنةةاه أو التعةةديالت علةةى المعةةايير الةةو
. تةةتلخص تلةةك 2018ينةةاير  1لتةةاري   التعةةديالت يقةةع الحًقةةا المعةةايير و عةةة، حيةةث أن تةةاري  سةةريان تطبيةةق هةةذهالمجمو

 المعايير فيما يلي:
 

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

ستبعاد األدوات المالية كما موجودات والمطلوبات المالية، وكذلك يقدم قياًسا الإرشادات حول تصنيف وقياس ال

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

 المخاطر ضمن قوائمها المالية .

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

ي تقةع فةيةرادات التةي تلةك اإل سةتثناءيراد لكافةة العقةود مةع العمةالء )بابين المعيار متطلبةات االعتةراف بةاإلحيث يُ 

 عقود اإليجار وعقود التأمين وعقود األدوات المالية(.  نطاق معايير

 ( 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )–  )حدد المتطلبةات ويُ  2019يناير  1بداية من  طبق ني  -)عقود اإليجار

 الجديدة للمحاسبة عن عقد اإليجار بواسطة المؤجر والمستأجر.
 

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

ساس األسهم التي تم . تلك التعديالت تغطي قياس الدفعات على أ2018يناير  1للسنوات التي تبدأ من أو بعد 

ة، والمحاسبة محتجزالضرائب ال بصافي، حيث يتم تصنيف الدفعات على أساس األسهم بعد تسويتها تسويتها نقًدا

 .ساس التسوية عن طريق حقوق الملكيةالتسوية النقدية  إلى أساس ت على أساس األسهم من أعن تعديل الدفعا
 

 توقيت التطبيق لهذه المعايير.والتعديالت أعاله على المجموعة وبتقييم أثر تلك المعايير  تقوم المجموعة حالًيا
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 الموحدة )غير مدققة( رحلية الموجزةات حول القوائم المالية المإيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
 2016و  2017 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 

 

 الزكاة وضريبة الدخل . 22
 

ربةاح األوتوزيعةات  المبقةاة األربةاح و خةرىاألخةرى والمطلوبةات األعلةى الموجةودات  ثراألملخص عن صافي فيما يلي 
فةي  ةالةدخل الموضةحضةريبة و للزكةاة للسياسةة الجديةدة عةن التطبيةق بةأثر رجعةي الناتجحقوق الملكية  إجماليالمقترحة و

 :2016سبتمبر  30 و، 2016و  2015ديسمبر  31كما في  (4)رقم  يضاحاإل
 

   2015ديسمبر  31

إجمالي حقوق 

  الملكية

توزيعات 

 أرباح مبقاة  أرباح مقترحة

مطلوبات   

  أخرى

موجودات 

  أخرى

12.036.462  534.500  1.100.949 

 

682.551  428.744 

ديسمبر  31كما في قبل التعديل رصدة األ

2015  

(103.322)  -  (103.322) 

 

-  (103.322) 

ستعاضتها بعد كما في تم ايدفعات الزكاة التي لم 

 ، صافي2015ديسمبر  31

(2.515)  -  (2.515) 

 

-  (2.515) 

ستعاضتها بعد تم ايلم التي  الدخل ضريبة دفعات

 2015ديسمبر  31كما في 

(26.403)  -  (26.403) 
 

 2015ديسمبر  31الزكاة المستحقة كما في  -  26.403

(24.186)  -  (24.186) 

 

24.186  - 

ديسمبر  31المستحقة كما في الدخل ضريبة 

2015 

-  (47.000)  47.000 

 

-  - 

رباح عتبارها ضمن توزيعات األالزكاة السابق ا

 2015ديسمبر  31كما في  المقترحة

(156.426)  (47.000)  (109.426) 

 

50.589  (105.837) 

 السياسة الجديدةاألثر بشكل رجعي لتطبيق 

ديسمبر  31كما في الدخل  ضريبةوللزكاة 

2015 

11.880.036  487.500  991.523 

 

733.140  322.907 

 ديسمبر 31األرصدة بعد التعديل كما في 

2015 
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   2016ديسمبر  31

إجمالي حقوق 

  الملكية

توزيعات 

 أرباح مبقاة  قترحةأرباح م

مطلوبات   

  أخرى

موجودات 

  أخرى

13.543.188  420.000  966.421 
 

 2016ديسمبر  31كما في  التعديل قبلرصدة األ 356.543  721.782

(108.595)  -  (108.595) 

 

-  (108.595) 

بعد كما في ستعاضتها اتم يدفعات الزكاة التي لم 

 ، صافي2016ديسمبر  31

(4.115)  -  (4.115) 

 

-  (4.115) 

بعد ستعاضتها اتم يالتي لم الدخل  ضريبة دفعات

 ، صافي2016ديسمبر  31كما في 

(24.319)  -  (24.319) 
 

 2016ديسمبر  31الزكاة المستحقة كما في  -  24.319

(21.617)  -  (21.617) 

 

21.617  - 

ديسمبر  31تحقة كما في سالمالدخل ضريبة 

2016 

-  (70.000)  70.000 

 

-  - 

عتبارها ضمن توزيعات األرباح الزكاة السابق ا

 2016ديسمبر  31كما في  المقترحة

(158.646)  (70.000)  (88.646) 

 

45.936  (112.710) 

 األثر بشكل رجعي لتطبيق السياسة الجديدة 

 ديسمبر 31كما في الدخل  ضريبةوللزكاة 

2016 

13.384.542  350.000  877.775 
 

 2016ديسمبر  31كما في  بعد التعديلرصدة األ 243.833  767.718

 

   2016سبتمبر  30

إجمالي حقوق 

 أرباح مبقاة   الملكية

مطلوبات   

  أخرى

موجودات 

  أخرى

12.382.035   1.351.741 

 

 2016سبتمبر  30رصدة قبل التعديل كما في األ 550.875  721.478

(99.033)   (99.033) 

 

-  (99.033) 

سبتمبر  30ستعاضتها بعد كما في دفعات الزكاة التي لم يتم ا

 ، صافي2016

(10.010)   (10.010) 

 

-  (10.010) 

 30ستعاضتها بعد كما فيدفعات ضريبة الدخل التي لم يتم ا

 2016سبتمبر 

(12.126)   (12.126) 
 

 2016سبتمبر  30الزكاة المستحقة كما في  -  12.126

(25.915)   (25.915) 

 

 2016سبتمبر  30ضريبة الدخل المستحقة كما في  -  25.915

(147.084)   (147.084) 

 

38.041  (109.043) 

 األثر بشكل رجعي لتطبيق السياسة الجديدة 

 2016سبتمبر  30للزكاة وضريبة الدخل كما في 

12.234.951   1.204.657 

 

 2016بر سبتم 30رصدة بعد التعديل  كما في األ 441.832  759.519
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 فيما يلي ملخص لرأسمال البنك ونسب ملكية رأس المال

 

   2017سبتمبر  30   2016ديسمبر  31   2016سبتمبر  30   

% 
 

الف بآ

الرياالت 

  السعودية
% 

 

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 

% 
 

الف بآ

الرياالت 

  السعودية

90.00  6.300.000  90.00 

 

6.300.000 

 

 المساهمين السعوديين  6.750.000  90.00

     
 

 
 

 جانب:المساهمين األ   

7.50  525.000  7.50 

 

525.000 

 

7.50  562.500 

جةةةةي بةةةةي مورجةةةةان الماليةةةةة 

 الدولية المحدودة السعوديين

2.50  175.000  2.50 

 

175.000 

 

 بنك مؤسسة ميزوهو المحدود 187.500  2.50

100.00  7.000.000  100.00 
 

7.000.000 
 

 اإلجمالي 7.500.000  100.00

 
 10مليةون سةهم بقيمةة  750والمصدر والمةدفوع بالكامةل مةن يتكون رأس المال المصرح به ، 2017سبتمبر  30بتاري  

مةن قبةل البنةك  مليةون سةهم كمنحةة أسةهم مجانيةة 50تةم إصةدار ، 2017أبريةل  17.في تةاري  لاير سعودي للسهم الواحد
 أبريل 4في تاري   . مليون سهم 750إلى  2017مارس  31كما في  مليون سهم 700سهم القائمة من ليزيد بذلك عدد األ

مليةون سةهم  650سهم القائمة من من قبل البنك ليزيد بذلك عدد األ مليون سهم كمنحة أسهم مجانية 50تم إصدار ، 2016
 .مليون سهم 700إلى 
  

تستند حسابات الزكاة والدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بهةا مةن مسةتحقات ومةدفوعات الزكةاة وضةريبة الةدخل إلةى نسةب 
 .ذات الصلة من أنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لألحكاما وفق أعالهالملكية المذكورة 
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لتتماشةى مةع تصةنيفات الفتةرة الحاليةة. لةم  ،22 إيضةاحفي لم يتم ذكرها  والتي أرقام فترة المقارنةبعض تم إعادة تصنيف 
 مجموعة.في ال الملكيةحقوق إعادة التصنيف على صافي الدخل و تؤثر
 

 
  

 
 
 
 
 

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