
٠ 

 

  

       
  

 

 
 

 
 
 
 

  

  

  ال��� ال�ع�د� لالس���ار
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               ١  

  البنك السعودي لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودیة)

  

                           المرحلیة الموحدة المالي قائمة المركز
  ف الریاالت السعودیةآالب

    

  اتإیضاح

  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١    ٢٠٢١مارس  ٣١  
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (غیر مدققة)  
  

  (غیر مدققة)    (مدققة)

              الموجودات

   ٥٫١٢٦٫٠٢٦    ٨٫٣٢٣٫٤٩٠    ٥٫٢٦٥٫٦٨٤  أ٥  البنك المركزي السعودينقدیة وأرصدة لدى 

   ٤٫٤٠٧٫٥٠٢    ٢٫١٦٦٫٧٤٢    ١٫٢٨٨٫٤٧٨  ١٨أ،٦  ، صافيخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األ

   ٢٧٫٣٧٩٫٥٤٤    ٣٠٫٥١٣٫٨٤٣    ٣٠٫٤٦٤٫١٦٢  ١٨أ،٧  استثمارات

   ١٫٠٦٤٫٩٩١    ١٫٠١٨٫٣٤٩    ٨٧٢٫٩٤٩  ١٨أ،١٥  القیمة العادلة الموجبة للمشتقات، صافي

  ٥٩٫٨٧٧٫٢٠٠    ٥٥٫٠٧٣٫٨٩٤    ٥٥٫٤٢٣٫٥٠٨  ١٨أ،٨  قروض وسلف، صافي

  ١٫٠١٠٫٤٩٠    ٨٤٥٫٧٤٤    ٨٤٦٫٤٥٣  أ٩  استثمارات في شركات زمیلة

   ٤٤٦٫٦٧٨    ٤٤٦٫٦٧٨    ٤٤٦٫٦٧٨    عقارات أخرى

   ١٫١١٠٫٩٦٥    ١٫٠٦٤٫٦٦٠    ١٫٠٤٠٫٠٢١  أ١٠  ممتلكات ومعدات، صافي

   ٢٥٩٫٢٦٦    ٢٨١٫٧٨٠    ٣١١٫٩١٤  ب١٠  ، صافيغیر الملموسةتقنیة المعلومات  موجودات

 ١٢٢٫٢١٨    ١٤٩٫٣٥٢    ٣١٠٫٦٢٨  أ١١  ، صافيجودات أخرىمو

 ١٠٠٫٨٠٤٫٨٨٠   ٩٩٫٨٨٤٫٥٣٢   ٩٦٫٢٧٠٫٤٧٥    إجمالي الموجودات

              
              الملكیةالمطلوبات وحقوق 

              المطلوبات

  ١٦٫٦٩٦٫٢٠٢    ٢٠٫٠٧٣٫٠٨٤    ٢٠٫٥٤٥٫١٢٥ ١٨أ،١٢  ، صافيأرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

 ٦٧٫٦٤١٫٧٩٨    ٦٠٫١٤٣٫٥٨٩    ٥٦٫١٢٢٫٧٦٤ ١٨،١٣  الءودائع العم

  ٢٨٥٫٠٥١    ٣٢٩٫٤٦٢    ٣١٨٫١٢٢ ١٨أ،١٥  ، صافيالقیمة العادلة السالبة للمشتقات

  ٢٫٠١١٫٢٥٦    ٢٫٠٠٦٫١٦٩    ٢٫٠٠٦٫٠٦٦ ١٨،١٤  قروض ألجل

  ١٫٦٧٨٫٦٩٩    ٢٫٠٠١٫١٩٥    ١٫٨٨٩٫١٢٧ ج١١  مطلوبات أخرى

 ٨٨٫٣١٣٫٠٠٦   ٨٤٫٥٥٣٫٤٩٩    ٨٠٫٨٨١٫٢٠٤   إجمالي المطلوبات
              

              الملكیةحقوق 

  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ٧٫٥٠٠٫٠٠٠ أ٢٣  رأس المال

  ٤٫٩٨٨٫٠٠٠    ٥٫٢٣٣٫٠٠٠    ٥٫٢٣٣٫٠٠٠   حتیاطي نظاميا

  )١٫٠٤١٫٠٦٧(    )١٫٠٤١٫٠٦٧(    )١٫٠٤١٫٠٦٧(  ٢٥  أسھم خزینة

  )١٫٣٢٠٫٧٠٤(    ٧٩٢٫٠٤٣    ٦٥١٫٧٨٦ هـ٧  حتیاطیات أخرىا

  -     -     ٢٧٠٫٠٠٢  ٢٤ قترحةتوزیعات أرباح مُ 

  ٣٦٥٫٦٤٥    ٨٤٧٫٠٥٧    ٧٧٥٫٥٥٠   ةبقاأرباح مُ 

  ١٠٫٤٩١٫٨٧٤    ١٣٫٣٣١٫٠٣٣    ١٣٫٣٨٩٫٢٧١   إجمالي حقوق المساھمین

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٢  صكوك الشریحة األولى

  ١٢٫٤٩١٫٨٧٤    ١٥٫٣٣١٫٠٣٣    ١٥٫٣٨٩٫٢٧١   إجمالي حقوق الملكیة

 ١٠٠٫٨٠٤٫٨٨٠   ٩٩٫٨٨٤٫٥٣٢   ٩٦٫٢٧٠٫٤٧٥    الملكیة حقوقو إجمالي المطلوبات

 
 
 

  الموحدة القوائم المالیة المرحلیة الموجزةال یتجزأ من ھذه  اجزءً  ٢٨إلى  ١رفقة من عتبر اإلیضاحات المُ تُ 

  



               ٢  

  البنك السعودي لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودیة)

  

  (غیر مدققة) المرحلیة الموحدة قائمة الدخل   
  الریاالت السعودیة بآالف     

  
  ة فيالثالثة أشھر المنتھی ةلفتر      
  

  اتإیضاح
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١    ٢٠٢١مارس  ٣١
            

  ٩١٤٫١٦٤    ٦٦٤٫٣٩١      دخل العموالت الخاصة

  ٣٣١٫٤٥٩    ١٢١٫٤٣٣      مصاریف العموالت الخاصة

    صافي دخل العموالت الخاصة
  

٥٨٢٫٧٠٥   ٥٤٢٫٩٥٨  
  

  
  

      

  ٦٨٫٤٤٧    ٩٠٫٤٨٧      صافي ،أتعاب خدمات بنكیةدخل 

  ٣٩٫٧٨٣    ٣٨٫٤٩٣      ، صافيأرباح تحویل عمالت أجنبیة

  ١٤    -       توزیعات أرباح

  )٧٫٩٦١(    )٣٧٫٤٢١(      القیمة العادلة غیر المحققة من خالل األرباح والخسائر

  ٤٫١٦٣   ٥٢٧      القیمة العادلة المحققة من خالل األرباح والخسائر

   لدین والمدرجة بقیمتھا العادلة من سندات ااستبعاد من مكاسب 
  ٣٠٫٥٦٨    ٢٨   خالل بنود الدخل الشامل األخرى، صافي   

  ٣    ١٢   دخل عملیات أخرى

  ٧١٧٫٧٢٢    ٦٣٥٫٠٨٤      إجمالي دخل العملیات
            

    رواتب ومصاریف الموظفین
  

١٧٦٫٧٤٣    ١٦٥٫٧٩١  

    إیجار ومصاریف مباني
  

٣٤٫٦١٥    ٣٣٫٤١٧  

  ٣٦٫٩٩٤    ٣٦٫٢٨٣       استھالك وإطفاء

    مصاریف عمومیة وإداریة أخرى
  

٨٨٫٣٣١    ٧١٫٨٨٤  

  مصاریف العملیات قبل مخصصات خسائر االئتمان  
    والخسائر األخرى   

  

٣٣٦٫٦٨٣   ٣٠٧٫٣٧٥  

  ٢٢٤٫٩٧٧    ٦٤٫٨٤٤    ٢٦  مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

    إجمالي مصاریف العملیات
  

٥٦١٫٦٦٠    ٣٧٢٫٢١٩  

  ١٥٦٫٠٦٢    ٢٦٢٫٨٦٥      یاتدخل العمل

  ١٧٫٠٦٨    ٧٠٩    أ٩  الحصة في دخل الشركات الزمیلة

  ١٧٣٫١٣٠    ٢٦٣٫٥٧٤      الدخل قبل مخصصات الزكاة 

  ٢٢٫٤١٦    ٥٠٫٠٧٩      مخصصات الزكاة 

 ١٥٠٫٧١٤   ٢١٣٫٤٩٥      صافي الدخل 

  ٠٫٢٠    ٠٫٢٩    ب١٩  السھم األساسي والُمخفض (باللایر السعودي لكل سھم)ربحیة 

                        

  الموحدة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة اجزءً  ٢٨إلى  ١رفقة من عتبر اإلیضاحات المُ تُ  

  



               ٣  

  البنك السعودي لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودیة)

  

  (غیر مدققة) الشامل المرحلیة الموحدة قائمة الدخل
  بآالف الریاالت السعودیة     

  
  ة فيثالثة أشھر المنتھیال ةلفتر      
  

  إیضاحات

  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١    ٢٠٢١مارس  ٣١
            

  دخل الصافي 
  

  ١٥٠٫٧١٤   ٢١٣٫٤٩٥ 

  الشامل األخرى الدخلبنود 
  

        

  الموحدة في فترات المرحلیة البنود التي الیمكن إعادة تصنیفھا في قائمة الدخل 
  الحقة:  

  

        

  الستثمارات حقوق الملكیةصافي التغیر في القیمة العادلة     
  بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى    

  

  )١٢٫٤٩٦(    )٩٫٢٦٧(  

  الموحدة المرحلیة البنود التي من الممكن إعادة تصنیفھا في قائمة الدخل
  في فترات الحقة:   

  

        

  صافي التغیر في القیمة العادلة ألدوات الدین الُمحتفظ بھا     
  بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى    

  

  )١٫٦٠٦٫٧٤١(    )١٣٠٫٩٦٢(  

     قائمة الدخل المرحلیة الموحدة الناتجة من إلى مكاسب القیمة العادلة الُمحولة     

  سندات الدیناستبعاد     

  

  )٣٠٫٥٦٨(    )٢٨(  

  )٨٧٦(    -     أ٩  األخرى للشركات الزمیلة ةالشامل الحصة في بنود الخسارة     

  األخرى  ةالشاملالخسارة  إجمالي بنود
  

  )١٫٦٥٠٫٦٨١(    )١٤٠٫٢٥٧(  

  ةالشامل(الخسارة) إج�الي ال�خل 
  

  ١٫٤٩٩٫٩٦٧(    ٧٣٫٢٣٨(  

      
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  الموحدة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة اجزءً  ٢٨إلى  ١رفقة من عتبر اإلیضاحات المُ تُ 



٤ 

 

  البنك السعودي لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودیة)

  

  المرحلیة الموحدة (غیر مدققة) الملكیةفي حقوق  التغیراتقائمة 
  

  
                                                                

  الموحدة جزةال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة المو اجزءً  ٢٨إلى  ١رفقة من عتبر اإلیضاحات المُ تُ 
    

        (بآالف الریاالت السعودیة) ٢٠٢١مارس  ٣١ لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في    

  إجمالي حقوق
    الملكیة

صكوك 
    الشریحة األولى

حقوق إجمالي 
    أرباح ُمبقاة    المساھمین

  توزیعات
    أرباح ُمقترحة

  احتیاطیات
    أخرى

  أسھم
    خزینة

تیاطي اح

    إیضاحات    رأس المال    نظامي

٨٤٧٫٠٥٧    ١٣٫٣٣١٫٠٣٣    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٫٣٣١٫٠٣٣     -  
  

  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ٥٫٢٣٣٫٠٠٠    )١٫٠٤١٫٠٦٧(    ٧٩٢٫٠٤٣    

  

  (مدققة) األرصدة في بدایة الفترة

  صافي الدخل       -     -     -     -     -     ٢١٣٫٤٩٥    ٢١٣٫٤٩٥    -     ٢١٣٫٤٩٥

  إجمالي بنود الخسارة الشاملة األخرى      -     -     -     )١٤٠٫٢٥٧(    -     -     )١٤٠٫٢٥٧(    -     )١٤٠٫٢٥٧(

  الشامل الدخلإجمالي       -     -     -     )١٤٠٫٢٥٧(    -     ٢١٣٫٤٩٥    ٧٣٫٢٣٨    -     ٧٣٫٢٣٨

  توزیعات أرباح ُمقترحة  ٢٤    -     -     -     -     ٢٧٠٫٠٠٢    )٢٧٠٫٠٠٢(    -     -     - 

  یحة األولىتكلفة صكوك الشر      -     -     -     -     -     )١٥٫٠٠٠(    )١٥٫٠٠٠(    -     )١٥٫٠٠٠(

 رصدة في نھایة الفترةاأل      ٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ٥٫٢٣٣٫٠٠٠    )١٫٠٤١٫٠٦٧(    ٦٥١٫٧٨٦    ٢٧٠٫٠٠٢    ٧٧٥٫٥٥٠    ١٣٫٣٨٩٫٢٧١    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٫٣٨٩٫٢٧١



٥ 

  

                 
  

  البنك السعودي لالستثمار
  (شركة مساھمة سعودیة)

  

  التغیرات في حقوق الملكیة المرحلیة الموحدة (غیر مدققة)قائمة 
        

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الموحدة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة اجزءً  ٢٨إلى  ١رفقة من عتبر اإلیضاحات المُ تُ 

        (بآالف الریاالت السعودیة) ٢٠٢٠مارس  ٣١ لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

  إجمالي حقوق
  الملكیة

  

صكوك 
  الشریحة األولى

  

حقوق جمالي إ
  المساھمین

  

    أرباح ُمبقاة
  احتیاطیات

    أخرى
  أسھم

    خزینة

احتیاطي 

        رأس المال    نظامي

  (مدققة) األرصدة في بدایة الفترة      ٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ٤٫٩٨٨٫٠٠٠    )١٫٠٤١٫٠٦٧(    ٣٢٩٫٩٧٧    ٢٣٠٫٠٩٧    ١٢٫٠٠٧٫٠٠٧    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٤٫٠٠٧٫٠٠٧

  صافي الدخل       -     -     -     -     ١٥٠٫٧١٤    ١٥٠٫٧١٤    -     ١٥٠٫٧١٤

  األخرى ةالشامل إجمالي بنود الخسارة      -     -     -     )١٫٦٥٠٫٦٨١(    -     )١٫٦٥٠٫٦٨١(    -     )١٫٦٥٠٫٦٨١(

  ةالشامل الخسارة إجمالي       -     -     -     )١٫٦٥٠٫٦٨١(    ١٥٠٫٧١٤    )١٫٤٩٩٫٩٦٧(    -     )١٫٤٩٩٫٩٦٧(

  األولى تكلفة صكوك الشریحة      -     -     -     -     )١٥٫١٦٦(    )١٥٫١٦٦(    -     )١٥٫١٦٦(

 رصدة في نھایة الفترةاأل      ٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ٤٫٩٨٨٫٠٠٠    )١٫٠٤١٫٠٦٧(    )١٫٣٢٠٫٧٠٤(    ٣٦٥٫٦٤٥    ١٠٫٤٩١٫٨٧٤    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٢٫٤٩١٫٨٧٤



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٦ 

  

  
  (غیر مدققة) تدفقات النقدیة المرحلیة الموحدةالقائمة  

  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في      بآالف الریاالت السعودیة

    اتیضاحإ   
مارس  ٣١

٢٠٢١    

مارس  ٣١
٢٠٢٠   

        األنشطة التشغیلیة 
  

  

  دخل الصافي  
   

١٥٠٫٧١٤    ٢١٣٫٤٩٥  

            التشغیلیة األنشطة نمالناتجة  التعدیالت لتسویة صافي الدخل إلى صافي النقدیة 

  ٦٫٥٧١    ٢٫٦٦٨      ، صافيإطفاء العالوات على االستثمارات صافي تراكم الخصومات وصافي 

  ٨٩٫٥٢٢    ١٥٧٫٤١٨      صافي التغیر في دخل العموالت الخاصة الُمستحقة 

  )١٤٧٫٨٣٥(    )٦٤٫٥٥٠(      صافي التغیر في مصروف العموالت الخاصة الُمستحقة 

  )٢٫١٦٠(    ٢٦٧      ي رسوم القروض الُمؤجلةصافي التغیر ف 
  مكاسب من استبعاد سندات الدین والمدرجة بقیمتھا العادلة من   

  خالل بنود الدخل الشامل األخرى، صافي   
    

)٣٠٫٥٦٨(    )٢٨(  

  ٧٫٩٦١    ٣٧٫٤٢١      القیمة العادلة غیر المحققة من خالل األرباح والخسائر

  )٤٫١٦٣(    )٥٢٧(      األرباح والخسائر القیمة العادلة المحققة من خالل

  ٣٦٫٩٩٤    ٣٦٫٢٨٣      طفاءإو استھالك 

  )٣(    -       عقارات أخرىمن بیع  مكاسب 

  ٢٢٤٫٩٧٧    ٦٤٫٨٤٤    ٢٦  مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى 

  )١٧٫٠٦٨(    )٧٠٩(    أ٩  الحصة في دخل الشركات الزمیلة 

      ٣١٤٫٩٤٢    ٤٤٦٫٥٨٢  
           :لنقص في الموجودات التشغیلیةا صافي (الزیادة) 

  ٤٧٫٨٨٦    ١٠٠٫٧٨٠      البنك المركزي السعودينظامیة لدى  ودیعة 

أرص���دة ل���دى البن���وك والمؤسس���ات المالی���ة األخ���رى تُس���تحق بع���د ثالث���ة أش���ھر م���ن ت���اریخ  
  االقتناء

    

٩٤٫٧٩٠    ١٠١  

  )٣٫٠٩٨٫٦١١(    )٦٠٥٫٥٤٣(      فقروض وسل 

  ٢٣٦٫٥٠٧    ١٣٥٫٥٠٠      شتقاتالقیمة العادلة الموجبة للم 

  ١١٫٠٠٤    -       أخرى عقارات 

  ١٧٫٢٨٥    )١٥١٫٠٢١(      موجودات أخرى 

          

            :في المطلوبات التشغیلیةالزیادة (النقص)  صافي 

  ٢٫٩٧٤٫٢٥٩    ٤٨٣٫٨٣٦      صافي ،للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى أرصدة 

  )١٫٣٠٣٫٧٧٣(    )٣٫٩٧٠٫٧١٨(      ودائع العمالء 

      القیمة العادلة السالبة للمشتقات 
)٣٧٫٠٧٣(    )٧٫٢٧١(  

  ٢٢٫٠٢٣    )١٢١٫٠٠٣(      مطلوبات أخرى 

      )٧٢٠٫٧٦١(    )٣٫٦٨٨٫٧٥٧(  

  -     -       ، صافيمدفوعات الزكاة وضریبة الدخل 

  )٧٢٠٫٧٦١(    )٣٫٦٨٨٫٧٥٧(      األنشطة التشغیلیةالمستخدمة في صافي النقدیة  

          
      ةستثماریإلاألنشطة ا 

      

       من بیع واستحقاق استثماراتتحصالت مُ  
٩٤٠٫١١٣    ٢٫٧١٥٫٠٠٥  

  )٣٫٧٤٩٫٦٠٦(    )٢٫٧٩٤٫٤٤٠(      شراء استثمارات 

  )٢٥٫٠١٧(    )٥٢٫٠٩٣(      ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة اقتناء 

  )٢٫٨٣٤٫٥١٠(    )١٣١٫٥٢٨(      صافي النقدیة الُمستخدمة في األنشطة االستثماریة 

        

        

  
    

      

      الموحدة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة اجزءً  ٢٨إلى  ١المرفقة من  اإلیضاحاتعتبر تُ                                 



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٧ 

  

                   

   (غیر مدققة) – (تتمة) –التدفقات النقدیة المرحلیة الموحدة قائمة  
  بآالف الریاالت السعودیة 
   

  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في        

  

  

    اتإیضاح
مارس  ٣١

٢٠٢١    
مارس  ٣١

٢٠٢٠   

              النشاط التمویلي 

  )١٥٫١٦٦(    )١٥٫٠٠٠(        تكلفة صكوك الشریحة األولى 

  )١٥٫١٦٦(    )١٥٫٠٠٠(        النشاط التمویلي الُمستخدمة في صافي النقدیة 

 )٣٫٥٧٠٫٤٣٧(   )٣٫٨٣٥٫٢٨٥(        في النقدیة وما في حكمھا النقصصافي  

              

              وما في حكمھاالنقدیة  

  ٩٫٦١٣٫١٥٤    ٧٫٢٦٦٫٧٨٤    ب٥    النقدیة وما في حكمھا في بدایة الفترة     

  )٣٫٥٧٠٫٤٣٧(    )٣٫٨٣٥٫٢٨٥(        صافي النقص في النقدیة وما في حكمھا 

 ٦٫٠٤٢٫٧١٧   ٣٫٤٣١٫٤٩٩    ب٥     الفترةالنقدیة وما في حكمھا في نھایة      

              
              معلومات إضافیة عن العموالت الخاصة 

  عموالت خاصة ُمستلمة  
      

٩٢٧٫٠٣٦    ٨٢٦٫٧٦٤  

  عموالت خاصة مدفوعة  
      

٤٠٢٫٩٧٧   ١٨٦٫٣١٦ 

              
              معلومات إضافیة غیر نقدیة 

  األخرى ةإجمالي بنود الخسارة الشامل 
 

)١٫٦٥٠٫٦٨١(   )١٤٠٫٢٥٧(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الموحدة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة اجزءً  ٢٨إلى  ١رفقة من عتبر اإلیضاحات المُ تُ 



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٨ 

  

    

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ مارس ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
  . عام١

  
جمادى  ٢٥بتاریخ   ٣١بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساھمة سعودیة ،(البنك)لالستثمار تأسس البنك السعودي 

) في المملكة العربیة السعودیة. یعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم ١٩٧٦یونیو  ٢٣الموافق ھـ ( ١٣٩٦ يالثان
 افرعً  ٥٢ وعددھافروعھ  ) من خالل شبكة١٩٧٧مارس  ١٦الموافق ھـ ( ١٣٩٧األول   ربیع ٢٥بتاریخ  ١٠١٠٠١١٥٧٠

) في المملكة العربیة السعودیة. إن عنوان المركز الرئیسي افرعً  ٥٢: ٢٠٢٠مارس  ٣١و  افرعً  ٥٢: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(
  للبنك ھو كما یلي:

  
  البنك السعودي لإلستثمار

  اإلدارة العامة
  ٣٥٣٣ص.ب.

  المملكة العربیة السعودیة، ١١٤٨١الریاض 
  

یقدم البنك كافة أنواع األنشطة التجاریة وخدمات التجزئة المصرفیة. كما یقدم البنك لعمالئھ منتجات و خدمات مصرفیة متوافقة 
ُمنشأةٍ  مع الشریعة االسالمیة (قائمة على مبدأ تجنب الفائدة) والتي یتم اعتمادھا واإلشراف علیھا بواسطة ھیئة شرعیة مستقلة

  . من قِبل البنك
  
  . أسس اإلعداد٢

  
 یارمعل اوفقً  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  تم إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

المعاییر واإلصدارات كما تم اعتماده في المملكة العربیة السعودیة و، "تقاریر المالیة المرحلیةال" ٣٤رقم  المحاسبة الدولي
القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة كافة  ھذه تتضمنال  .الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبیناألخرى الصادرة عن 

 القوائم المالیة قراءتھا بالتزامن معالمعلومات واإلیضاحات المطلوب إدراجھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة، وبالتالي یجب 
   .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في الموحدة كما في وللسنة المنتھیة السنویة 

  
قرب ألف، باستثناء ما ھو مذكور السعودي ویتم تقریبھا ألیتم عرض ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة باللایر 

  .بخالف ذلك
  

والتي التقدیرات واالفتراضات ستخدام بعض األحكام ویتطلب إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة من اإلدارة ا
ج الفعلیة نتیجة لھذه تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة، مبالغ الموجودات، المطلوبات، الدخل والمصاریف. قد تختلف النتائ

ة ومصادر التقدیرات في المطبقة في السیاسات المحاسبیالمتبعة من قبل اإلدارة و األخرى المھمةتتماشى األحكام التقدیرات. 
الموحدة  السنویة لمالیةمع تلك المطبقة على القوائم ا ،عند إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة حاالت عدم التأكد

  .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھیة 
  

 ٥الموافق  ھـ١٤٤٢ رمضان ٢٣ خبتاری البنك ارةإدة الموجزة الموحدة من قبل مجلس عتماد ھذه القوائم المالیة المرحلیتم ا 
  .٢٠٢١ مایو
  

  س توحید القوائم المالیة. أس٣
  

 متشمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة القوائم المالیة للبنك والقوائم المالیة لشركاتھ التابعة التالیة (یشار إلیھ
  لیة الموجزة الموحدة):المجموعة في ھذه القوائم المالیة المرحمجتمعین ب
  

"شركة االستثمار لألوراق المالیة والوساطة" (االستثمار كابیتال)، وھي شركة سعودیة مساھمة مقفلة ُمسجلة في أ)    

ھـ (الموافق ١٤٢٨رجب  ٨صادر بتاریخ  ١٠١٠٢٣٥٩٩٥المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

من قِبل البنك، تتضمن األنشطة الرئیسة لشركة االستثمار كابیتال  %١٠٠ ) وھي مملوكة بنسبة٢٠٠٧یولیو  ٢٢

التعامل في األوراق المالیة كأصیل ووكیل، التعھد بالتغطیة، إدارة صنادیق االستثمارات ومحافظ االستثمار 

 ،المالیة الخاصة بالنیابة عن العمالء، وتقدیم خدمات الترتیب، االستشارات، والحفظ الخاصة بأعمال األوراق
  

وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجلة في المملكة العربیة السعودیة "شركة السعودي لالستثمار العقاریة" )  ب

مایو  ٢٥ھـ (الموافق ١٤٣٠جمادى األولى  ٢٩صادر بتاریخ  ١٠١٠٢٦٨٢٩٧بموجب السجل التجاري رقم 

للشركة ھو االحتفاظ بصكوك الملكیة كضمان من قِبل البنك. الھدف األساسي  %١٠٠) وھي مملوكة بنسبة ٢٠٠٩

 ،نیابة عن البنك فیما یتعلق بمعامالت اإلقراض المتعلقة بالعقارات



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٩ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
  (تتمة) -  حید القوائم المالیةس تو. أس٣

  

وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب "شركة السعودي لالستثمار األولى"  ج) 

) وھي مملوكة ٢٠١٤نوفمبر  ٩ھـ (الموافق ١٤٣٦محرم  ١٦صادر بتاریخ  ١٠١٠٤٢٧٨٣٦السجل التجاري رقم 

، أكملت الشركة إجراءات اإلقفال لدى الجھات التنظیمیة وتم ٢٠٢٠عام  خاللمن قِبل البنك.  %١٠٠بنسبة 

  ، وتصفیتھا
  

یولیو  ١٨وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ُمسجلة في جزر كایمان بتاریخ " صایب لألسواق المحدودةد)   "شركة 

قات المالیة باإلضافة من قِبل البنك. وتختص ھذه الشركة بالقیام بعملیات المشت %١٠٠وھي مملوكة بنسبة  ٢٠١٧

  .إلى عملیات إعادة الشراء بالنیابة عن البنك
  

ك فقط ولیس بشكل في ھذه اإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة لإلشارة لإلیضاحات ذات العالقة بالبن إلشارة إلى البنكیتم ا
  .مجمع كمجموعة

   
لمالیة للبنك وذلك باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة مع السیاسات یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة عن نفس الفترة ا

ت المحاسبیة المتبعة من قبل المحاسبیة للبنك. یتم تعدیل السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع السیاسا
  .المجموعة

  
وعة. تعتبر المجموعة مسیطرة على شركات ُمستثمر الشركات التابعة ھي شركات ُمستثمر فیھا وُمسیطر علیھا من قبل المجم

كذلك متمكنة من العوائد المختلفة من تلك تمكنة من الحقوق في تلك الشركة وفیھا عندما تكون المجموعة متعرضة للحقوق أو م
فیھا. یتم  الُمستثمرالشركة و لدیھا أیًضا القدرة على التأثیر في ھذه العوائد من خالل سلطتھا التي تمارسھا على ھذه الشركة 

إدراج القوائم المالیة للشركة التابعة في القوائم المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة منذ تاریخ بدء السیطرة حتى تاریخ توقف ھذه 
  السیطرة بواسطة المجموعة.

  
ت. ولغرض تقدیر ما إذا كان تُعرف المنشأة بكیان منظم بأنھا تلك التي تم تصمیم أنشطتھا بحیث ال تُدار بنظام حقوق التصوی

للمجموعة السلطة على تلك المنشأة الُمستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ باالعتبار عدة عوامل مثل الغرض من وتصمیم المنشأة 
ھا، وحجم المستثمر فیھا، المقدرة العملیة لتوجیھ األنشطة المتعلقة بالمنشأة الُمستثمر فیھا، طبیعة العالقة مع المنشأة المستثمر فی

التعرض لالختالف في العوائد من ھذه المنشأة الُمستثمر فیھا. یتم توحید القوائم المالیة لتلك المنشأة بكیان منظم منذ تاریخ 
على وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على حصول المجموعة على السیطرة وحتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة. 

  :كان لدى المجموعةستثمر فیھا فقط إذا الشركة المُ 
  
  الس��یطرة عل��ى الش��ركة الُمس��تثمر فیھ��ا (أي الحق��وق القائم��ة الت��ي تمنحھ��ا الق��درة الحالی��ة عل��ى توجی��ھ األنش��طة ذات

 ).الُمستثمر فیھا الصلة للشركة
  والتعرض، أو الحقوق، لعوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة الُمستثمر فیھامخاطر ، 
  ُعوائدھا الغعلى الشركة الُمستثمر فیھا للتأثیر على مب لطتھاالقدرة على استخدام س.  

  
ستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار عندما یكون لدى المجموعة األقلیة من حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المُ 

  ،یھا، بما في ذلكستثمر فلطة على الشركة المُ كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان لدیھا سُ 
  
  ستثمر فیھاللشركة المُ  اآلخرینالترتیبات التعاقدیة مع حاملي حقوق التصویت 
 الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى 
  ُحتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكیة مثل األسھمحقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت الم. 

  
ذا كانت تسیطر على شركة ُمستثمر فیھا إذا ما كانت الحقائق واألحوال تشیر إلى وجود تغیرات تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إ

یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة في واحد أو أكثر من مكونات السیطرة الثالثة. 
بعة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التا

من تاریخ حصول القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة ستبعدة خالل السنة في والمصروفات للشركة التابعة الُمشتراة أو المُ 
  .المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٠ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) لقوائم المالیة المرحلیة الموجزةیضاحات حول اإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
  (تتمة) - . أسس توحید القوائم المالیة ٣

  
ذا فقدت المجموعة السیطرة على ملكیة. إالحقوق  یعامل كمعاملةتغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، أي 

  :شركة تابعة، فإنھا
  
 و المطلوبات للشركة التابعة؛بما في ذلك الشھرة( تستبعد الموجودات ( 
 ؛سیطرةحقوق تخص الحصة غیر المُ  ةتستبعد القیمة الدفتریة ألی 
  ؛المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة أسعار الصرفتستبعد فروقات 
 ؛قابل الُمستلملمُ تعترف بالقیمة العادلة ل 
 ؛تعترف بالقیمة العادلة ألي استثمار ُمحتفظ بھ 
 ؛ وتعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة 
  األرب��اح أو الخس��ائرإل��ى  خ��رال��دخل الش��امل اآلتُعید تصنیف حصة الشركة األم من البنود الُمعترف بھ��ا س��ابقًا ف��ي 

یتطلب لو قام��ت المجموع��ة باس��تبعاد الموج��ودات أو المطلوب��ات ذات ، كما مالئًماأو األرباح الُمبقاة، حسبما یكون 
 .الصلة

  
الصندوق  تسیطر علىتعمل المجموعة كمدیر للصندوق في عدد من صنادیق االستثمار. إن تحدید ما إذا كانت المجموعة 

حصص مسجلة تشمل أي تركز عادة على تقییم المصالح االقتصادیة المجمعة للمجموعة في الصندوق (التي یاالستثماري 
المتوقعة) وحقوق المستثمرین في إزالة مدیر الصندوق. ونتیجة لذلك، خلصت المجموعة إلى أنھا تعمل كوكیل  وأتعاب اإلدارة

  .الصنادیق وبالتالي لم یتم توحید ھذه ،للمستثمرین في جمیع الحاالت
  

إعداد ھذه  المجموعة عند بین شركاتامالت المتداخلة یتم استبعاد األرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاریف ناتجة من المع
  .القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

  
  
  
  ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة. ٤

  
المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة تتماشى مع  والتقدیرات واالفتراضات إن السیاسات المحاسبیة

  .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في تلك المتبعة 
  

  المعاییر أو التعدیالت أو التفسیرات األخرى
  

، لم یكن لھا تأثیر ٢٠٢٠ینایر  ١لتي تبدأ في أو بعد المعاییر أو التعدیالت أو التفسیرات األخرى الساریة للفترات السنویة ا
  مالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة.ال القوائمعلى  جوھري

  
  مافي حكمھاالنقدیة وو البنك المركزي السعودينقدیة وأرصدة لدى . ٥

  

  : ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  البنك المركزي السعوديیتكون بند النقدیة واألرصدة لدى  ) أ

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  
    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  
  (غیر مدققة)

  ٨٢٠٫٥٩٩    ٧٠٤٫٦٤٥    ٧٦١٫١١٣  نقد في الصندوق

  ٧٨٣٫٠٠٠    ٤٫٦١٠٫٠٠٠    ١٫٣٨٥٫٠٠٠  إعادة شراء عكسیة اتفاقیة

  ١٣١٫٠٨٧    )٢١٧٫٧٠٤(    )٦٫١٩٨(  أرصدة أخرى، صافي

  ١٫٧٣٤٫٦٨٦    ٥٫٠٩٦٫٩٤١    ٢٫١٣٩٫٩١٥  ب)٥قبل الودیعة النظامیة (إیضاح نقدیة وأرصدة 

  ٣٫٣٩١٫٣٤٠    ٣٫٢٢٦٫٥٤٩    ٣٫١٢٥٫٧٦٩  ةامیودیعة نظ

 ٥٫١٢٦٫٠٢٦   ٨٫٣٢٣٫٤٩٠   ٥٫٢٦٥٫٦٨٤  البنك المركزي السعودينقدیة وأرصدة لدى 

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١١ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  (تتمة) -  مافي حكمھاالنقدیة وو البنك المركزي السعودينقدیة وأرصدة لدى . ٥
  

بودیعة نظامیة لدى  حتفاظالایتعین على البنك  البنك المركزي السعوديلنظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن  اطبقً 
یة ا، وألجل، والودائع األخرى، تُحسب في نھدخارواال بنسبة مئویة محددة من الودائع تحت الطلب، البنك المركزي السعودي

من غیر المسموح بھ استخدام تلك الودیعة النظامیة لتمویل العملیات الیومیة للبنك وبالتالي فھي لیست جزًءا من  .كل شھر
  النقدیة و ما في حكمھا.

  

و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي  ح��دةالموالت��دفقات النقدی��ة المرحلی��ة المدرج��ة ف��ي قائم��ة  وما ف��ي حكمھ��ا یتكون بند النقدیة  ) ب

  من اآلتي:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
  

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  
    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  
  (غیر مدققة)

  نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
  ١٫٧٣٤٫٦٨٦    ٥٫٠٩٦٫٩٤١    ٢٫١٣٩٫٩١٥  أ)٥(إیضاح النظامیة  ماعدا الودیعة

نوك والمؤسسات المالی��ة األخ��رى تس��تحق خ��الل أرصدة لدى الب

  ٤٫٣٠٨٫٠٣١    ٢٫١٦٩٫٨٤٣    ١٫٢٩١٫٥٨٤  من تاریخ االقتناءثالثة أشھر 

  ٦٫٠٤٢٫٧١٧   ٧٫٢٦٦٫٧٨٤    ٣٫٤٣١٫٤٩٩  النقدیة وما في حكمھا
  
  
  
  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى، صافي. ٦

  

 س��مبرید ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١األخ��رى، ص��افي كم��ا ف��ي  ةی��بن��د أرص��دة ل��دى البن��وك والمؤسس��ات المال تك��ونی ) أ

  :من االتي ٢٠٢٠

  

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  ٣٩٠٫٨٦٧    ١٫٦٦٩٫٨٤٣    ١٫٢٩١٫٥٨٤  حسابات جاریة

  ٤٫٠١٨٫٤٤٩    ٥٠٠٫١٠١    -   إیداعات أسواق المال

  ٤٫٤٠٩٫٣١٦    ٢٫١٦٩٫٩٤٤    ١٫٢٩١٫٥٨٤  المؤسسات المالیة األخرىأرصدة لدى البنوك وإجمالي 

  )١٫٨١٤(    )٣٫٢٠٢(    )٣٫١٠٦(  مخصص خسائر االئتمان

 ٤٫٤٠٧٫٥٠٢   ٢٫١٦٦٫٧٤٢   ١٫٢٨٨٫٤٧٨  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى، صافي
  

م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي س��ات المالی��ة األخ��رى یوض��ح الج��دول الت��الي معلوم��ات ع��ن ج��ودة االئتم��ان لألرص��دة ل��دى البن��وك والمؤس  ) ب

  : ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١

  

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  ٤٫٤٠٧٫٢٣١   ٢٫١٠٤٫٧٦٣    ١٫٢٣٧٫٤٧٩  یةاستثمارذات درجة 

  ٢٫٠٨٥    ٦٣٫١٤٨    ٥٤٫١٠٥  یةستثماردون الدرجة اال

  -    ٢٫٠٣٣    -   غیر مصنف

  ٤٫٤٠٩٫٣١٦   ٢٫١٦٩٫٩٤٤   ١٫٢٩١٫٥٨٤  إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٢ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
  (تتمة) -  مؤسسات المالیة األخرى، صافيأرصدة لدى البنوك وال. ٦

 

 ٣١وللس��نة المنتھی��ة ف��ي  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١لفترت��ي الثالث��ة أش��ھر المنتھیت��ین ف��ي  مخصص خس��ائر االئتم��انالحركة في  ) ج

  كما یلي: تتلخص ٢٠٢٠دیسمبر 

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  
    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  
  (غیر مدققة)

  ٢٫٠٨٨    ٢٫٠٨٨    ٣٫٢٠٢ ي بدایة السنة / الفترةالرصید ف

  )٢٧٤(    ١٫١١٤    )٩٦( خسائر االئتمانمخصص 

  ١٫٨١٤    ٣٫٢٠٢    ٣٫١٠٦  / الفترة الرصید في نھایة السنة
  

لفترت��ي الثالث��ة أش��ھر مخصص��ات خس��ائر االئتم��ان وأرص��دة اإلقف��ال ل االفتتاحی��ة األرص��دة ب��ینتس��ویة الالج��دول الت��الي  لخ��صی ) د

  :٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١في المنتھیتین 

      (غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١

     ١المرحلة     ٢المرحلة   ٣المرحلة     اإلجمالي

  بدایة الفترة األرصدة في   ٣٫٠٩٢   ١١٠    -     ٣٫٢٠٢

)٧٩(    )١٧(    -     )٩٦(   

   في التعرض للخطرالتغیرات 

  الُمحولو إعادة القیاسو   

  الفترة نھایة األرصدة في   ٣٫٠١٣   ٩٣    -     ٣٫١٠٦
  

      (غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١

      ١المرحلة    ٢المرحلة   ٣المرحلة     اإلجمالي

  بدایة الفترة األرصدة في   ١٫٧٣٠   ٣٥٨    -     ٢٫٠٨٨

)١٦٤(    )١١٠(    -     )٢٧٤(   

   في التعرض للخطرالتغیرات 

  الُمحولو إعادة القیاسو   

  نھایة الفترة األرصدة في   ١٫٥٦٦   ٢٤٨    -     ١٫٨١٤
  

  

  ستثمارات. ا٧
  

  تتلخص مما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  االستثمارات ) أ
  

    

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠ 

  (غیر مدققة)
            

  ٢٤٫١٣٨٫٥٠٤    ٢٧٫٦١٦٫٢٩٣    ٢٨٫١٠٧٫٨٥٢  سندات دین بعمولة ثابتة

  ٢٫٨٢٢٫٢٦١    ٢٫٣٤٣٫٦١٦    ١٫٨١٦٫٥٧٥  سندات دین بعمولة عائمة

  ٢٦٫٩٦٠٫٧٦٥    ٢٩٫٩٥٩٫٩٠٩    ٢٩٫٩٢٤٫٤٢٧  دینالسندات إجمالي 

  ٢٥٤٫٢٧١    ٣٧٣٫٨١٩    ٣٦٤٫٠٨٧  أسھم 

  ١٢٥٫٩٥٥    ١٤٤٫٢١٢    ١٤٢٫٢٠٧  صنادیق استثماریة

  ٣٨٫٥٥٣    ٣٥٫٩٠٣    ٣٣٫٤٤١  سندات أخرى

 ٢٧٫٣٧٩٫٥٤٤   ٣٠٫٥١٣٫٨٤٣   ٣٠٫٤٦٤٫١٦٢  استثمارات



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٣ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) القوائم المالیة المرحلیة الموجزةیضاحات حول إ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
  (تتمة) -  . استثمارات٧
  

االستثماریة  تم تصنیف سندات الدین واألسھم بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، كما تم تصنیف الصنادیق
  .والسندات األخرى بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

  
 ٨٫٦: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  ديسعو لیار نملیو ٨٫٦ على ألسھما في لمجموعةا راتستثماا تشتمل

 یتعلق فیما لسابقةا اتسنولا في لبنكا علیھا ذستحوا يتلاو لایر سعودي)ملیون  ٨٫٦: ٢٠٢٠مارس  ٣١ملیون لایر سعودي، 
  . لسلفوا وضلقرا بعض بتسویة
 
دیسمبر  ٣١( ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  وديسع لایر ونملی ٣٥٥٫٤ بمبلغ مألسھا في استراتیجیة راتستثماا المجموعة لدى

 لخلیجوا طسولمتا کةرش كلذ في بما ملیون لایر سعودي) ٢٣٩٫٩: ٢٠٢٠مارس  ٣١ملیون لایر سعودي،  ٣٦٥٫١: ٢٠٢٠
 رإلیجاا ودعق للتسجی یةودلسعا کةرلش) واالشركة السعودیة للمعلومات االئتمانیة( سمة کةرشو نيولتعاا نلتأمیا دةعاإو نللتأمی

  .تمویليلا
  

 ٣١ملیار لایر سعودي،  ١٣٫٥: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیار لایر سعودي ( ١٣٫٥، ٢٠٢١مارس  ٣١تشمل االستثمارات كما في 
  .والتي تم التعھد بھا بموجب اتفاقیات إعادة الشراء مع المؤسسات المالیة األخرى سعودي) ملیار لایر ١١٫٥: ٢٠٢٠مارس 
  

 خ��رىال��دخل الش��امل األ بن��ود القیمة العادل��ة م��ن خ��اللبالمدرجة  سندات الدینمعلومات عن جودة االئتمان ل یوضح الجدول التالي  ) ب

   :٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

  

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

 ٢٦٫٩٦٠٫٧٦٥   ٢٩٫٩٥٩٫٩٠٩   ٢٩٫٩٢٤٫٤٢٧  والغیر مصنفة ٦- ١الدرجات 

  -     -     -   ٩- ٧الدرجات 

 ٢٦٫٩٦٠٫٧٦٥   ٢٩٫٩٥٩٫٩٠٩   ٢٩٫٩٢٤٫٤٢٧  سندات الدینإجمالي 

  

 ٣١وللس��نة المنتھی��ة ف��ي  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١المنتھیت��ین ف��ي لفترت��ي الثالث��ة أش��ھر  مخصص خس��ائر االئتم��انالحركة في  ) ج

  كما یلي: االحتیاطیات األخرى ة ضمنالُمدرج ٢٠٢٠دیسمبر 
  

  

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  ٢٩٫٦٥٩    ٢٩٫٦٥٩    ٣١٫٣٨٥ الرصید في بدایة السنة / الفترة

  ١٫٠٢٤    ١٫٧٢٦    )٢٫٨٧٨( ئتمانخسائر االمخصص 

  ٣٠٫٦٨٣    ٣١٫٣٨٥    ٢٨٫٥٠٧  ھـ)٧(إیضاح / الفترة  الرصید في نھایة السنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٤ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
  
  
  (تتمة) -  استثمارات .٧
  
لفترت��ي الثالث��ة أش��ھر مخصص��ات خس��ائر االئتم��ان وأرص��دة اإلقف��ال ل االفتتاحی��ة األرص��دة ب��ینتس��ویة الالج��دول الت��الي  لخ��صی ) د

  :٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتھیتین في 
      (غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١  
     ١المرحلة    ٢المرحلة   ٣المرحلة     اإلجمالي  

  بدایة الفترة األرصدة في   ٣١٫٣٨٥    -     -    ٣١٫٣٨٥  

  )٢٫٨٧٨(    -     -    )٢٫٨٧٨(   

   في التعرض للخطرالتغیرات 

  الُمحولو إعادة القیاسو   

  نھایة الفترة األرصدة في   ٢٨٫٥٠٧    -     -    ٢٨٫٥٠٧  
  

      (غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١  
     ١المرحلة    ٢المرحلة   ٣المرحلة     اإلجمالي  

  بدایة الفترة األرصدة في   ٢٩٫٦٥٩    -     -    ٢٩٫٦٥٩  

  ١٫٠٢٤    -     -    ١٫٠٢٤   

   في التعرض للخطرالتغیرات 

  الُمحولو إعادة القیاسو   

  نھایة الفترة األرصدة في   ٣٠٫٦٨٣    -     -    ٣٠٫٦٨٣  
  
  

كم��ا  ٢٠٢٠دیس��مبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي المس��اھمین حق��وق  المص��نفة ض��من االحتیاطیات األخرى تتكونھـ) 

  :یلي
            

  

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)
   األرباح (الخسائر) غیر المحققة من إعادة تقییم سندات الدین 

   بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى المدرجة    
  )١٫٢٧٩٫٤١٠(    ٧١٤٫٣٩٨    ٥٨٦٫٢٨٦  قبل مخصص خسائر االئتمان   

بالقیمة العادلة                       المدرجة مخصص خسائر االئتمان لسندات الدین 
  ٣٠٫٦٨٣    ٣١٫٣٨٥    ٢٨٫٥٠٧  )ج٧من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (إیضاح   

   األرباح (الخسائر) غیر المحققة من إعادة تقییم سندات الدین 
  د الدخل الشامل األخرى بالقیمة العادلة من خالل بنوالمدرجة    
  )١٫٢٤٨٫٧٢٧(    ٧٤٥٫٧٨٣    ٦١٤٫٧٩٣  مخصص خسائر االئتمان بعد   

     المدرجة غیر المحققة من إعادة تقییم األسھم  )الخسائراألرباح (
  )٥٠٫١٥٢(    ٧٦٫٠٥٥    ٦٦٫٧٨٨  من خالل بنود الدخل الشامل األخرىالعادلة  القیمةب

  )٢٠٫٦٨٩(    )٢٧٫٠٨٣(    )٢٧٫٠٨٣(  محددةاإلكتواریة في خطط المنافع الالخسائر

  )١٫١٣٦(    )٢٫٧١٢(    )٢٫٧١٢(  الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخرى للشركات الزمیلة

 )١٫٣٢٠٫٧٠٤(   ٧٩٢٫٠٤٣   ٦٥١٫٧٨٦  حتیاطیات األخرىاال
  
  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٥ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  ةبآالف الریاالت السعودی

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
   . قروض وسلف، صافي٨
  
  :مما یلي ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  بالتكلفة المطفأة قتناةالقروض والسلف، صافي المُ تتلخص  ) أ

  
 مدققة)غیر ( ٢٠٢١مارس  ٣١

 إجمالي  شخصیة  جاري مدین   تجاریة وأخرى 

  ٥٠٫٢٢٨٫٢١٢   ١٠٫٤١٢٫٧٠٢   ٢٫٥٧٧٫٦٦٣   ٣٧٫٢٣٧٫٨٤٧ ١رحلة الم

  ٤٫٥٣٦٫٦٨٩   ١١٨٫٥٢٠   ٤٨١٫٠٤٢   ٣٫٩٣٧٫١٢٧ ٢المرحلة 

  ١٫٣٣٧٫٢١٧   ٤٤٨   ١٫٠٨٢٫٥٠٨   ٢٥٤٫٢٦١  ٣المرحلة 

  ٥٦٫١٠٢٫١١٨   ١٠٫٥٣١٫٦٧٠   ٤٫١٤١٫٢١٣   ٤١٫٤٢٩٫٢٣٥ العاملة إجمالي القروض والسلف

  ١٫١٣٣٫٦٩٢   ١١٨٫١١٩   ٩٨١٫٦٣٣   ٣٣٫٩٤٠  وسلف غیر عاملة قروض
  ٥٧٫٢٣٥٫٨١٠   ١٠٫٦٤٩٫٧٨٩   ٥٫١٢٢٫٨٤٦   ٤١٫٤٦٣٫١٧٥ إجمالي القروض والسلف
  )١٫٨١٢٫٣٠٢(   )٢١٨٫٤٧٢(   )٨٠٧٫١٩٥(   )٧٨٦٫٦٣٥(  مخصص خسائر االئتمان

 ٥٥٫٤٢٣٫٥٠٨  ١٠٫٤٣١٫٣١٧  ٤٫٣١٥٫٦٥١  ٤٠٫٦٧٦٫٥٤٠  قروض وسلف، صافي
  

 (مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

 إجمالي  شخصیة  جاري مدین   وأخرى تجاریة 

  ٥٠٫١٩٢٫٦٨٥   ١١٫٠٦٧٫٢٧٥   ٢٫٣٢٦٫٤٢٨   ٣٦٫٧٩٨٫٩٨٢ ١المرحلة 

  ٤٫١٧٨٫٦٠٥   ١٤٩٫٧٥٦   ٤٥٥٫٦٤٢   ٣٫٥٧٣٫٢٠٧ ٢المرحلة 

  ١٫٢٩٨٫٩١٩   ٤٤٩   ٤٩٧٫٣١٣   ٨٠١٫١٥٧  ٣المرحلة 

  ٥٥٫٦٧٠٫٢٠٩   ١١٫٢١٧٫٤٨٠   ٣٫٢٧٩٫٣٨٣   ٤١٫١٧٣٫٣٤٦ العاملة إجمالي القروض والسلف

  ١٫١٥٩٫١٠٩   ١٣٦٫٩٤٨   ٩٨٥٫٢٩٤   ٣٦٫٨٦٧  وسلف غیر عاملة قروض

  ٥٦٫٨٢٩٫٣١٨   ١١٫٣٥٤٫٤٢٨   ٤٫٢٦٤٫٦٧٧   ٤١٫٢١٠٫٢١٣ إجمالي القروض والسلف

  )١٫٧٥٥٫٤٢٤(   )٢٦٠٫٢٢٦(   )٦٧٣٫٨٦٢(   )٨٢١٫٣٣٦(  مخصص خسائر االئتمان

 ٥٥٫٠٧٣٫٨٩٤  ١١٫٠٩٤٫٢٠٢  ٣٫٥٩٠٫٨١٥  ٤٠٫٣٨٨٫٨٧٧  قروض وسلف، صافي
   

 مدققة)غیر ( ٢٠٢٠مارس  ٣١

 إجمالي  شخصیة  جاري مدین   تجاریة وأخرى 

  ٥٣٫٦٣٩٫٩٥٦   ١٣٫٠٦٣٫٥٤٣   ٢٫٣١٨٫١٩٤   ٣٨٫٢٥٨٫٢١٩ ١المرحلة 

  ٥٫٤١٦٫٠٩١   ١٨٨٫١١١   ٩٥٨٫٧٦٠   ٤٫٢٦٩٫٢٢٠ ٢المرحلة 

  ١٫٠٦٨٫٢٧٧   ٢٫٢٤١   ٩٦٥٫٦٥٦   ١٠٠٫٣٨٠  ٣المرحلة 

  ٦٠٫١٢٤٫٣٢٤   ١٣٫٢٥٣٫٨٩٥   ٤٫٢٤٢٫٦١٠   ٤٢٫٦٢٧٫٨١٩ العاملة إجمالي القروض والسلف

  ٢٫٣٥٩٫٧٦١   ٢٢٨٫٦٨٧   ١٫١٨٣٫٢٠٦   ٩٤٧٫٨٦٨  وسلف غیر عاملة قروض

  ٦٢٫٤٨٤٫٠٨٥   ١٣٫٤٨٢٫٥٨٢   ٥٫٤٢٥٫٨١٦   ٤٣٫٥٧٥٫٦٨٧ إجمالي القروض والسلف

  )٢٫٦٠٦٫٨٨٥(   )٣٤٩٫٤٧٢(   )١٫١٩٨٫٨٦٩(   )١٫٠٥٨٫٥٤٤(  مخصص خسائر االئتمان

 ٥٩٫٨٧٧٫٢٠٠  ١٣٫١٣٣٫١١٠  ٤٫٢٢٦٫٩٤٧  ٤٢٫٥١٧٫١٤٣  فيقروض وسلف، صا
  
 ٣١وللس��نة المنتھی��ة ف��ي  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١لفترتي الثالث��ة أش��ھر المنتھیت��ین ف��ي  الحركة في مخصص خسائر االئتمان ) ب

  تتلخص كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر 

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  

  قة)(غیر مدق

  ٢٫٤٠٥٫٥٨٥    ٢٫٤٠٥٫٥٨٥    ١٫٧٥٥٫٤٢٤ الرصید في بدایة السنة / الفترة

  ٢٢٦٫٢٩٨    ٤٥٣٫٥٢٧    ٦٩٫٤٢٧ خسائر االئتمانمخصص 

  )٢٤٫٩٩٨(    )١٫١٠٣٫٦٨٨(    )١٢٫٥٤٩(  دیون مشطوبة، صافي

 ٢٫٦٠٦٫٨٨٥    ١٫٧٥٥٫٤٢٤   ١٫٨١٢٫٣٠٢  / الفترة الرصید في نھایة السنة



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٦ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) ة المرحلیة الموجزةیضاحات حول القوائم المالیإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
  (تتمة) -  قروض وسلف، صافي. ٨
  
 لفترت��ي الثالث��ة أش��ھرمخصص��ات خس��ائر االئتم��ان لوأرص��دة اإلقف��ال  االفتتاحی��ة األرص��دة ب��ینتس��ویة الالج��دول الت��الي  لخ��صی  ) ج

  :٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتھیتین في 
  

      (غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١
  

     ١المرحلة    ٢المرحلة   ٣المرحلة     اإلجمالي

  بدایة الفترةاألرصدة في    ٤٤٣٫٢٩٦   ٢٤٣٫١٥٥   ١٫٠٦٨٫٩٧٣   ١٫٧٥٥٫٤٢٤  

  ١٣٠   ٥٧٫٤٥١    ١١٫٨٤٦   ٦٩٫٤٢٧   

  في التعرض للخطرالتغیرات 

  (أ) لالُمحوو إعادة القیاسو   

  دیون مشطوبة، صافي    -     -    )١٢٫٥٤٩(   )١٢٫٥٤٩(  

  نھایة الفترةاألرصدة في    ٤٤٣٫٤٢٦   ٣٠٠٫٦٠٦   ١٫٠٦٨٫٢٧٠    ١٫٨١٢٫٣٠٢  
  

  
      (غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١

  
     ١المرحلة    ٢المرحلة   ٣المرحلة     اإلجمالي

  ترةبدایة الفاألرصدة في    ٣٧٩٫٥١١   ١٨٤٫٥١٢   ١٫٨٤١٫٥٦٢   ٢٫٤٠٥٫٥٨٥  

  ٩٩٫١٤٩   ٢٢٫٤٥٤    ١٠٤٫٦٩٥   ٢٢٦٫٢٩٨   

  في التعرض للخطرالتغیرات 

  الُمحولو إعادة القیاسو   

  دیون مشطوبة، صافي    -     -     )٢٤٫٩٩٨(   )٢٤٫٩٩٨(  

  نھایة الفترةاألرصدة في    ٤٧٨٫٦٦٠   ٢٠٦٫٩٦٦   ١٫٩٢١٫٢٥٩    ٢٫٦٠٦٫٨٨٥  
  

ملیون لایر سعودي  ١٨٥٫٧بقیمة  وعة بإثبات خسارة ائتمانیة محتملةنظراً للظروف االقتصادیة السائدة، فقد قامت المجم(أ) 
 اإلیضاحراجع  .، والتراكبات بعد النموذجلمحفظة القروض والسلف ٢٠٢١مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  التفاصیل. من مزیدلل ٢٧
  
  
  
   استثمارات في شركات زمیلة. ٩
  

 )مك��س(أ ش��ركة أمریك��ان إكس��بریس (المملك��ة العربی��ة الس��عودیة)ص��ة البن��ك ف��ي ملكی��ة حة تتضمن اإلستثمارات ف��ي ش��ركات زمیل�� ) أ

ش��ركة أم��الك العالمی��ة ، %٣٨بنس��بة ) شركة أورك��س الس��عودیة للت��أجیر سابقا((ینال) السعودیة للتأجیر  ینالشركة  ،%٥٠ بنسبة

لفترت��ي الثالث��ة أش��ھر المنتھیت��ین ش��ركات زمیل��ة  ستثمارات ف��يتتلخص الحركة على اال .%٢٢٫٤ بنسبة )أمالك(للتمویل العقاري 

  كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وللسنة المنتھیة في  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١في 

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

 ٩٩٤٫٢٩٨   ٩٩٤٫٢٩٨   ٨٤٥٫٧٤٤  السنة / الفترةالرصید في بدایة 
  ١٧٫٠٦٨    ٤٥٫٩٢٨    ٧٠٩  دخلالحصة في ال

  -     )٧٩٫٣٩٧(    -   توزیعات أرباح
  )٨٧٦(    )٢٫٤٥٢(    -   الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخرى

  -     )١١٢٫٦٣٣(    -   (أ) استبعادات
  ١٫٠١٠٫٤٩٠   ٨٤٥٫٧٤٤    ٨٤٦٫٤٥٣  السنة / الفترةالرصید في نھایة 

  
  
  
  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٧ 

  

  دة (غیر مدققة)الموح یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  (تتمة) -  استثمارات في شركات زمیلة. ٩

  

الع��ام  الط��رحكج��زء م��ن  أم��الك٪ م��ن أس��ھمھا ف��ي ٣٠باع��ت المجموع��ة  ،٢٠٢٠دیس��مبر  ٣١خ��الل الس��نة المنتھی��ة ف��ي ) (أ
بل��غ المقاب��ل المس���تلم وملی��ون لایر س��عودي.  ١١٢٫٦ ةالمباع�� اتت القیم��ة الدفتری��ة لالس���تثمار. بلغ��أم��الكاألول��ي لش��ركة 

الخس��ارة الش��املة األخ��رى المحول��ة  ، بع��د خص��مملیون لایر سعودي ١٩٫٤من البیع  ملیون لایر سعودي. بلغ الربح ١٣٣٫١

 ملیون لایر سعودي. ١٫٠٣ستبعاد العند ا الموحدةالدخل  قائمةإلى 
 

كش��ركة زمیل��ة حی��ث تس��تمر المجموع��ة ف��ي االحتف��اظ بنف��وذ كبی��ر عل��ى األم��ور  أم��الكتصنیف الحصة المحتجزة في یستمر 

ملی��ون لایر  ٤٥٠٫٢ ٢٠٢١م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي  أم��الكالمالیة والتشغیلیة للشركة الزمیلة. بلغت القیمة العادلة لالستثمار في 

  ملیون لایر سعودي). ٤٤٤٫٥: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١سعودي (
  

دخل ال���و ،٢٠١٩و  ٢٠٢١م���ارس  ٣١موج���ودات ومطلوب���ات وحق���وق ملكی���ة الش���ركات الزمیل���ة كم���ا ف���ي للخ���ص فیم���ا یل���ي، م  ) ب

  :نفسیھماالمنتھیتین  نلفترتیلمصاریف الو

  (غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١    (غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١  

  أمالك    ینال    أمكس    أمالك    ینال    أمكس  

  ٣٫٥٠٢٫١٦٠    ١٫١٠٣٫٨٦٣    ٧٥٥٫٥٠٨    ٣٫٥٢٤٫١٩٥    ١٫٥١٣٫٧٩١    ٦٠٦٫١٤٦ إجمالي الموجودات 

  ٢٫٣٥١٫٠٤٥    ٢٢٣٫٢٩٨    ٣١٦٫٦٥٧    ٢٫٣٥١٫٠٤٥    ٦٣٧٫٦٨٦    ٢٨٥٫١٧٣ إجمالي المطلوبات

  ١٫١٥١٫١١٥    ٨٨٠٫٥٦٥    ٤٣٨٫٨٥١    ١٫١٧٣٫١٥٠    ٨٧٦٫١٠٥    ٣٢٠٫٩٧٣ حقوق الملكیة

  ٥٤٫٧٢١    ٢٩٫١٦٦    ٨٨٫٢١١    ٥٤٫٧٢١    ٣٠٫٥٢٩    ٥٨٫٢٠٠ إجمالي الدخل

 ٣٣٫٥٦٨   ٢٢٫٧٣٠   ٦٨٫٥٣١   ٣٣٫٥٦٨   ١٩٫٢٢٧   ٦٣٫٦٤٨  إجمالي المصاریف
  

ف��ي  زمیلة ف��ي الری��اض بالمملك��ة العربی��ة الس��عودیة حی��ث تق��وم تل��ك الش��ركات بتنفی��ذ ك��ل عملیاتھ��ا شركة یقع المركز الرئیسي لكل

  .المملكة العربیة السعودیة
  

   غیر الملموسة، صافي موجودات تقنیة المعلوماتو ، صافيممتلكات ومعدات. ١٠

  

  :مما یلي ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في ، صافي ممتلكات ومعداتتتلخص   ) أ
  

  

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)
  ١٫٠٨٠٫٩٧٤    ١٫٠٨٩٫٢٠١    ١٫٠٩٧٫٥٤٣  األراضي والمباني            

  ١٧٨٫١٤٩    ١٧٩٫٦٠٠    ١٧٨٫٩٨٩  ي الُمستأجرةتحسینات على المبان
  ٤٠٤٫٩٦٧    ٤١٥٫٧٩٩    ٤١١٫٩٥٥  األثاث والمعدات والسیارات

  ٣٠٨٫٣٠٧    ٣٢٠٫٠٥٣    ٣١٤٫٧٥٧  حق استخدام األصول المؤجرة

  ١٫٩٧٢٫٣٩٧    ٢٫٠٠٤٫٦٥٣    ٢٫٠٠٣٫٢٤٤  التكلفة إجمالي

  )٨٦٥٫٥٣٣(    )٩٤٠٫٢٠١(    )٩٦٤٫٦٣١(  االستھالك المتراكمناقًصا 

  ١٫١٠٦٫٨٦٤    ١٫٠٦٤٫٤٥٢    ١٫٠٣٨٫٦١٣  جمالي الفرعياإل

  ٤٫١٠١    ٢٠٨    ١٫٤٠٨  نجازفي طور اإل اریعمش
 ١٫١١٠٫٩٦٥   ١٫٠٦٤٫٦٦٠   ١٫٠٤٠٫٠٢١  ممتلكات ومعدات، صافي

  

  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٨ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لمنتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر ا 
  

   (تتمة) – موجودات تقنیة المعلومات غیر الملموسة، صافيو ، صافيممتلكات ومعدات. ١٠

  

مم��ا  ٢٠٢٠دیس��مبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي  موج��ودات تقنی��ة المعلوم��ات غی��ر الملموس��ة، ص��افيت��تلخص   ) ب

  :یلي

  

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

            

  ٤١١٫٦٦٧    ٤٦٠٫٩٤٨    ٤٩٨٫٦٣٠  الحاسب اآللي برامج

  )١٩٧٫٦٦٩(    )٢٣٠٫٦٦٤(    )٢٤٢٫٥١٧(  المتراكم  ناقًصا اإلطفاء

  ٢١٣٫٩٩٨    ٢٣٠٫٢٨٤    ٢٥٦٫١١٣  اإلجمالي الفرعي

  ٤٥٫٢٦٨    ٥١٫٤٩٦    ٥٥٫٨٠١  نجازفي طور اإل اریعمش
 ٢٥٩٫٢٦٦   ٢٨١٫٧٨٠   ٣١١٫٩١٤  لومات غیر الملموسة، صافيموجودات تقنیة المع

  
  
  

  . موجودات أخرى، صافي ومطلوبات أخرى١١
  

  مما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  ، صافيالموجودات األخرى تتلخص ) أ

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  ٤٠٫٠٣٥    ٧٣٫٦٩٦    ٢٢٣٫٧٣٥ آخرون ومدینون عمالءذمم 

  ٣٢٫٦٥٥    ٣٥٫٠١٧    ٤٤٫٧٧٤ مصاریف مدفوعة مقدًما

  ٥٠٫٠٢١    ٤٠٫٩١٤    ٤٢٫٤٥٤  جمیع الموجودات األخرى

  ١٢٢٫٧١١    ١٤٩٫٦٢٧    ٣١٠٫٩٦٣  أخرى

  )٤٩٣(    )٢٧٥(    )٣٣٥(  خسائر االئتمانناقًصا مخصص 

 ١٢٢٫٢١٨   ١٤٩٫٣٥٢   ٣١٠٫٦٢٨  موجودات أخرى، صافي
  

  

 ٣١وللس��نة المنتھی��ة ف��ي  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١لفترت��ي الثالث��ة أش��ھر المنتھیت��ین ف��ي الحركة في مخصص خسائر االئتمان   ) ب

  تتلخص كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر 

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  
    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  
  (غیر مدققة)

  ٣٨٦    ٣٨٦    ٢٧٥ الرصید في بدایة السنة / الفترة
  ١٠٧    )١١١(    ٦٠ خسائر االئتمانمخصص 

  ٤٩٣    ٢٧٥    ٣٣٥  / الفترة الرصید في نھایة السنة

  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

١٩ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

 مما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في األخرى مطلوبات ال تتلخص  ) ج

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  
    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  
  (غیر مدققة) 

  ٤٥٨٫٠٢٨    ٣٤٦٫٦٣٧    ٣٤٩٫٨١١  ، صافيالتزامات تسویة الزكاة
  ١١٠٫٩١٥    ٢٥٠٫٧٩٩    ٣٠٠٫٨٧٨  الزكاة وضریبة الدخل المستحقة

  ٢٤٤٫٤٢٩    ٢٥٤٫٧٨٤    ٢٣٤٫٨٣٠  ت اإلیجارالتزاما
  ٢١٥٫٢١٩    ٢١٠٫٥٥٤    ٢٠٨٫٨٨٥  مخصص خسائر االئتمان لعقود الضمان المالي

  ١٧٩٫٧٤٣    ٢٠٢٫٤٤٤    ٢٠٦٫٠٣٠  مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
  ٥٩٫٠٣٧    ١٦٦٫٧٢٨    ١٣١٫٥٥٨  رواتب و منافع موظفین مستحقة
  ١٤٧٫٤٦٠    ١٠٢٫١٨٩    ١١٨٫٤٣٠  أخرى مصاریف مستحقة ومخصصات

  ١١٫٣٣٥    ٢١٤٫٣٥٢    ١١٥٫٣٨٧  دخل المنح الحكومیة المؤجلة
  ٥٦٫٥٦١    ١١٦٫٥٣٨    ٩٠٫٥١٢  مطلوبات خاصة بالعمالء

  ٧٣٫٢٧٩    ٤٩٫٠٠٠    ٤٨٫٩٩٦  الدعاوى القانونیة مخصص
  ٢٤٫٦٦١    ٨٫٤٨٥    ١٠٫٨٨٨  رسوم مؤجلة

  ٩٨٫٠٣٢    ٧٨٫٦٨٥    ٧٢٫٩٢٢  أخرى

 ١٫٦٧٨٫٦٩٩   ٢٫٠٠١٫١٩٥   ١٫٨٨٩٫١٢٧     اإلجمـالـي
  
  
  
  

  صافي ،المستحق للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى. ١٢
  

  

دیسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١بالصافي كما في  ،یتلخص المستحق للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى ) أ
  على النحو التالي: ٢٠٢٠

  

  مارس ٣١

 ٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  

  یر مدققة)(غ

  ٥٥٫٤٩٢    ٨٫٧٥٨    ٦٫٢٧٢  الحسابات الجاریة

  ١١٫٤٣٥٫٩٨٩    ١٢٫٥٠٢٫٦٢٧    ١٢٫٩٤٣٫٢٥١  اتفاقیات إعادة الشراء

  ٤٫٢٥٦٫٠٣٥    ١٫٧٨٤٫٢٩٢    ١٫٧٥٦٫١٨٦  ودائع سوق المال
            ودائع  بدون عموالت من  البنك السعودي المركزي،

  ٩٤٨٫٦٨٦    ٥٫٧٧٧٫٤٠٧    ٥٫٨٣٩٫٤١٦  ب) ١٢صافي (إیضاح 

 ١٦٫٦٩٦٫٢٠٢   ٢٠٫٠٧٣٫٠٨٤   ٢٠٫٥٤٥٫١٢٥  اإلجمالي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٠ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  (تتمة) – صافي ،المستحق للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى. ١٢
 

 :صافي مما یلي  ،تتكون ودائع  بدون عموالت من  البنك السعودي المركزي ) ب

  تاریخ االستحقاق

  مارس ٣١
 ٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  -     ٢٫٣٢٢٫٧٢٢    ٢٫٣٢٢٫٧٢٢  ٢٠٢١یونیو  ٦

  ١٫٠٥٠٫٠٠    ٥٢٥٫٣٤٠    ٥٢٥٫٣٤٠  ٢٠٢٣مارس  ٢٩

  -     ٥٢٤٫٦٦٠    ٥٢٤٫٦٦٠  ٢٠٢٤ دیسمبر ٢٩

  -     ٢٥٫٠٠٠    ٢٥٫٠٠٠  ٢٠٢٥فبرایر  ١١
  -     ١٫١٦١٫٠٠٠    ١٫١٦١٫٠٠٠  ٢٠٢٥فبرایر  ٢٠

  -     ١٫٦٢٤٫٠٦٩    ١٫٦٢٤٫٠٦٩  ٢٠٢٥إبریل  ١٦

  -     -     ٣٠٫٠٠٠  ٢٠٢٤مارس  ٣
البنك المركزي ودائع بدون عموالت غیر مخصومة من 

  العربي السعودي المركزي
          

  ١٫٠٥٠٫٠٠٠    ٦٫١٨٢٫٧٩١    ٦٫٢١٢٫٧٩١  السعودي

            ناقصا: الخصم غیر المطفأ من ودائع بدون عموالت

  )١٠١٫٣١٤(    )٤٠٥٫٣٨٤(    )٣٧٣٫٣٧٥(  من البنك المركزي السعودي

         ودائع  بدون عموالت من  البنك السعودي المركزي،

 ٩٤٨٫٦٨٦   ٥٫٧٧٧٫٤٠٧   ٥٫٨٣٩٫٤١٦  صافي 
  

  ودائع العمالء .١٣
  

  مما یلي:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  العمالءتتلخص ودائع 
  

  

  مارس ٣١

 ٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  ٣٧٫٣٨٨٫٩٣٤    ٢٤٫٥٤٨٫٢٥٤    ٢٣٫٠٤٥٫٨٢٦  ودائع ألجل

  ١٫٧٧١٫٨٥٨    ١٫٠٤١٫٣٦٢    ١٫٢٥٨٫٢٧١  ودائع ادخار
  ٣٩٫١٦٠٫٧٩٢    ٢٥٫٥٨٩٫٦١٦    ٢٤٫٣٠٤٫٠٩٧  اصة محملة مجموع الودائع بعموالت خ

  ٢٧٫٠٤٣٫٦٤١    ٣٢٫٤٨٥٫٢١٠    ٢٩٫٨٨١٫٨٢٦  ودائع تحت الطلب

  ١٫٤٣٧٫٣٦٥    ٢٫٠٦٨٫٧٦٣    ١٫٩٣٦٫٨٤١  ودائع أخرى

 ٦٧٫٦٤١٫٧٩٨   ٦٠٫١٤٣٫٥٨٩   ٥٦٫١٢٢٫٧٦٤  ودائع العمالء
  
  
  
  
  
  
  

  . قروض ألجل١٤
  

ملی��ار لایر  س��عودي  ١٫٠اقی��ة ق��رض متوس��ط األج��ل مدت��ھ خم��س س��نوات بمبل��غ ب��إبرام اتف ٢٠١٦یونی��و  ١٩ق��ام البن��ك بت��اریخ 

 ٢٠١٧س��بتمبر  ٢٦. ق��ام البن��ك بت��اریخ ٢٠٢١یونی��و  ١٩ألغراض التشغیل العام. تم استخدام القرض بالكامل و یُستحق سداده في 

غ��راض التش��غیل الع��ام. ت��م اس��تخدام ملی��ار لایر  س��عودي أل ١٫٠بإبرام اتفاقیة قرض متوسط األجل آخر مدتھ خمس سنوات بمبلغ 

م��ایو  ٢٦. (ت��م تعدیل��ھ الحقً��ا لیص��بح ٢٠٢٢سبتمبر  ٢٦وكان في األصل ُمستحق السداد في  ٢٠١٧أكتوبر  ٤القرض بالكامل في 

٢٠٢١.(   



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢١ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١ھر المنتھیتین في لفترتي الثالثة أش 

  

  (تتمة)  – . قروض ألجل١٤
  

تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغیرة على أساس السوق. ویحق للبنك سداد كل ق��رض مبك��ًرا ع��ن موع��ده وذل��ك وفقً��ا لش��روط 

عل��ى نس��ب مالی��ة معین��ة  وأحك��ام اتفاقی��ة التس��ھیالت لك��ل ق��رض. تش��مل اتفاقی��ات التس��ھیالت أع��اله عل��ى ش��روط تتطل��ب المحافظ��ة

باإلضافة إلى شروط أخرى والتي التزم البنك بھا بالكام��ل. ل��م یك��ن عل��ى البن��ك أي ح��االت تعث��ر فیم��ا یتعل��ق بأص��ل أو عمول��ة تل��ك 

  .القروض
  

 . المشتقات١٥
  

م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي  ةس��میااللمب��الغ م��ع تحلی��ل با ل��ألدوات المالی��ة المش��تقةالس��البة والموجب��ة یعك��س الج��دول أدن��اه القیم��ة العادل��ة  ) أ

عل���ى حج���م المع���امالت القائم���ة ف���ي نھای���ة  اوالت���ي تعتب���ر مؤش���رً  س���میة،اال. إن المب���الغ ٢٠٢٠دیس���مبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١

مخ��اطر الس��وق ال تعك��س  س��میةاال المب��الغك��ذلك ف��إن ، ال تعكس بالض��رورة الت��دفقات النقدی��ة المس��تقبلیة المتعلق��ة بھ��ا. السنة/الفترة

  المجموعة والتي تكون عامةً محدوده بالقیمة العادلھ الموجبة للمشتقات.لھا تتعرض  التي ناإلئتمامخاطر وال 
  

  
  

  

  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (غیر مدققة)

  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

  (مدققة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (غیر مدققة)

  

  المبالغ  القیمة العادلة

  سمیةاال

  المبالغ  القیمة العادلة

  سمیةاال

  المبالغ  القیمة العادلة

  السالبة  الموجبة  السالبة  الموجبة  السالبة  الموجبة  سمیةاال

                    قتناة ألغراض المتاجرة:المُ 

   عقود الصرف األجنبي   

  ٢٫٥٩٥٫٤٣٥  ١١٫٢٣٩  ١٩٫١٦٠  ٣٫٣١٤٫٢٤١  ٨٫٥٣٢  ١٠٫٩٤١  ٢٫٥١٨٫٧٨٩  ٧٫٤٧٢  ١١٫٢٧٦  اآلجلة  

  ٨٫٥٣٦٫٠٥٦  ١٤٣٫٠٩٣  ١٤٣٫٦٣٥  ٧٫٥٩٠٫٢٤٤  ١٤٥٫٧٠٤  ١٤١٫٦٧١  ٧٫٥٤٩٫٣٨٧  ١١٦٫٦٣١  ١١٧٫٥٢١  مقایضات أسعار العموالت  

  ٩٫٠٧٨٫٦١٤  ٢٩١٫٣١٤  ٢٩١٫٣٢١  ٩٫٠٦٥٫٤١٩  ٢٩٠٫٥٠٩  ٢٩٠٫٥١٧  ٨٫٨٥٤٫٩٨٠  ٢٦٢٫٤٩٢  ٢٦٢٫٥٠٤  خیارات أسعار العموالت 

ُمقتن�����اة ألغ�����راض التح�����وط م�����ن 

                    :مخاطر القیمة العادلة

  ١٢٫٨٧٣٫١٦٩  ١٫٤٢٥٫٧١٠  -  ١٢٫٧٢٤٫٦٧٢  ١٫٣٠١٫٣٢٧  -  ١٢٫٦٧٢٫٨٦٠  ٩١٦٫٣٨٤  -  مقایضات أسعار العموالت  

  -  )١٫٥٨٦٫٣٠٥(  ١٩٧٫١٣٢  -  )١٫٤١٦٫٦١٠(  ٢٣٨٫٦٤٥  -  )٩٨٤٫٨٥٧(  ١٨٥٫٥٧٣ھ���وامش الس���یولة النقدی���ة للملح���ق 

  ٣٣٫٠٨٣٫٢٧٤  ١٫٨٧١٫٣٥٦  ٨٦٧٫٨٥٩ ٣٢٫٦٩٤٫٥٧٦  ١٫٧٤٦٫٠٧٢  ٧٧٩٫٧٠٤  ٣١٫٥٩٦٫٠١٦  ١٫٣٠٢٫٩٧٩  ٦٨٧٫٣٧٦  اإلجمالي الفرعي

زمیل��ة (إیض��اح خی��ار بی��ع ش��ركة 

  -  -  ٤١٣٫٧٤٣  -  -  ٣٣٦٫٥٧٥  -  -  ٢٩٦٫٠٧٥ ج)١٥

 ٣٣٫٠٨٣٫٢٧٤ ٢٨٥٫٠٥١ ١٫٠٦٤٫٩٩١ ٣٢٫٦٩٤٫٥٧٦ ٣٢٩٫٤٦٢ ١٫٠١٨٫٣٤٩ ٣١٫٥٩٦٫٠١٦ ٣١٨٫١٢٢ ٨٧٢٫٩٤٩  اإلجمالي

  
لمش��تقات المالی��ة. كجزء من إدارة المشتقات المالیة، أبرم البنك اتفاقیة رئیسیة متوافقة مع توجیھ��ات االتح��اد الع��المي للمب��ادالت وا ) ب

وفقً��ا لھ��ذه االتفاقی��ة، ت��م توحی��د بن��ود وش��روط منتج��ات المش��تقات المالی��ة الُمش��تراة أو الُمباع��ة بواس��طة البن��ك. وكج��زء م��ن تل��ك و

تس��عیر محس��ن ع��ن طری��ق تب��ادل  یحص��ل عل��ىأن للبن��ك االتفاقی��ة ت��م توقی��ع ملح��ق دع��م االئتم��ان (الملح��ق). یس��مح ذل��ك الملح��ق 

  .سوقیًا كضمان نقدي وذلك لصالح البنك أو الطرف اآلخرالمبالغ المعّرفة 
  

 األخ��رى األط��رافو، یلت��زم البن��ك األوروبی��ة األخ��رى مقایض��ات أس��عار العمول��ة الت��ي ت��م إبرامھ��ا م��ع األط��رافوبم��ا یخ��ص 

 ةالمركزی�� الص��ةمخبی��ة للھ��و مجموع��ة م��ن التش��ریعات األورو(إمی��ر). إمی��ر  البنیة التحتیة للسوق األوروبی��ة اتتنظیمب األوروبیة

قات وتنفی���ذ مع���اییر إدارة متطلب���ات اإلب���الغ ع���ن عق���ود المش���ت األنظم���ة. تتض���من المتداول���ة خ���ارج الس���وقلمش���تقات لوالتنظ���یم 

  ، یتم تداول جمیع عقود المستودعات التجاریة. وفقًا لذلك، وتضع قواعد مشتركة لألطراف المقابلة المركزیة والمخاطر

وتب��ادل النق��د  قاص��ةم��ن خ��الل ترتیب��ات الم مقاب��للبورصات ویتم تسویتھا من خالل ط��رف مرك��زي المشتقات المعیاریة ھذه في ا

  للحد من مخاطر ائتمان الطرف اآلخر ومخاطر السیولة.
  
  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٢ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١ لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في 
 

 (تتمة) -  . المشتقات١٥
  
 ملی��ون لایر س��عودي ١٫١٧٠ البن��ك األط��راف األخ��رى لص��الح بواس��طةللملح��ق وإمی��ر  حتفظ بھ��االمُ  نقدیةال صافي الضمانات بلغ

ملی����ون لایر  ١٫٧٨٣: ٢٠٢٠م����ارس  ٣١، ملی����ون لایر س����عودي ١٫٦٥٥: ٢٠٢٠دیس����مبر  ٣١( ٢٠٢١م����ارس  ٣١كم����ا ف����ي 

   .لألطراف األخرى دفوعةیر مدفوعات الھامش األولي الممل ھوامش السیولة النقدیة إلمتشسعودي). 
  

ك ل��عن��دما یك��ون ھنا إمی��روللملح��ق بما في ذلك ھوامش السیولة النقدی��ة  للمشتقات الموجبة والسالبةالقیم العادلة  تسویة/مقاصةتم ی

 لالعت��رافأو  ،تن��وي المجموع��ة التس��ویة عل��ى أس��اس ص��افٍ  ح��ق ق��انوني قاب��ل للتنفی��ذ ف��ي س��داد المب��الغ المعت��رف بھ��ا وعن��دما

   الوقت نفسھ.في  المطلوباتو تسویة  بالموجودات
  

ف��ي إیض��اح  لھ��الدى البنك خیار بیع ناش��ىء م��ن ال��دخول ف��ي اتفاقی��ة رئیس��یة قائم��ة م��ع ش��ركة زمیل��ة، ی��تم تض��مین القیم��ة المق��درة  ) ج

كم��ا تُعط��ي الط��رف اآلخ��ر الخی��ار ف��ي الش��راء وال��ذي یمك��ن ممارس��تھ عل��ى . تُعط��ي ش��روط االتفاقی��ة البن��ك الخی��ار ف��ي البی��ع أ١٥

مدى مدة اتفاقیة الشراكة. یقوم البنك فقط بتقییم خیار البیع المذكور، حیث یُعتبر خیار الش��راء أق��ل م��ن قیم��ة التنفی��ذ. یُعط��ي خی��ار 

الزمیلة بعد عام واحد م��ن ذل��ك الخی��ار، وذل��ك بن��اًء البیع، في حال تم تنفیذه، البنك الحق في استالم دفعة مقابل حصتھ في الشركة 

  . على صیغ متفق علیھا مسبقًا ضمن االتفاقیة
  

 عقود الضمان الماليو لتزامات المحتملةالتعھدات واال .١٦
 

دیس���مبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م���ارس  ٣١كم���ا ف���ي  لتزام���ات المحتمل���ة المتعلق���ة باإلئتم���ان للمجموع���ةالتعھ���دات واالت���تلخص  ) أ

  :ا یليكم ٢٠٢٠

  

  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  
  (غیر مدققة)

  ٢٫٧٩٠٫٧٨٧    ٢٫٤٢٩٫٦٢٩    ٢٫٣٦٤٫٦٧٣  عتمادات مستندیةا

  ٨٫٨٧٧٫٨٠٤    ٨٫٩٢٦٫٤٢٢    ٨٫٩٤٩٫١٥٦  خطابات ضمان

  ٩٣٦٫٤٢٢    ٦٥٢٫٠٧٩    ٧٣٧٫٦٧٧  قبوالت العمالء

  ١٢٫٦٠٥٫٠١٣    ١٢٫٠٠٨٫١٣٠    ١٢٫٠٥١٫٥٠٦  إجمالي عقود الضمان المالي

  ٩٤٤٫٧٢٧    ٤١٥٫٦٧٨    ٤٢٤٫٠٦٢  غیر قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان لتزاماتا

 ١٣٫٥٤٩٫٧٤٠   ١٢٫٤٢٣٫٨٠٨   ١٢٫٤٧٥٫٥٦٨  التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
  
  
  
  
  

 ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١ا في كم قود الضمان الماليلعمعلومات عن جودة االئتمان  یوضح الجدول التاليب)  

   :٢٠٢٠دیسمبر 

  

مارس  ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  ١١٫٥٧٠٫٨٤٨    ١١٫٢٤٧٫٢٩١    ١١٫٠٨٣٫٩٦٧  ١المرحلة 

  ٦٦٤٫٨٧٢    ٣٥٧٫٥٠٣    ٥٥٤٫١٠٠  ٢المرحلة 

  ٣٦٩٫٢٩٣    ٤٠٣٫٣٣٦    ٤١٣٫٤٣٩  ٣المرحلة 

 ١٢٫٦٠٥٫٠١٣   ١٢٫٠٠٨٫١٣٠   ١٢٫٠٥١٫٥٠٦  اإلجمالي
  
  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٣ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

 (تتمة) – عقود الضمان الماليو لتزامات المحتملةالتعھدات واال .١٦
  

  

 ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١لفترت��ي الثالث��ة أش��ھر المنتھیت��ین ف��ي عق��ود الض��مان الم��الي ل خس��ائر االئتم��ان الحركة ف��ي مخص��ص ) ج

  تتلخص كما یلي: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وللسنة المنتھیة في 
  

  

مارس  ٣١

٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  ٢١٧٫٣٩٧    ٢١٧٫٣٩٧    ٢١٠٫٥٥٤ الرصید في بدایة السنة / الفترة

  )٢٫١٧٨(    )٦٫٨٤٣(    )١٫٦٦٩( خسائر االئتمانمخصص 

 ٢١٥٫٢١٩    ٢١٠٫٥٥٤   ٢٠٨٫٨٨٥  / الفترة الرصید في نھایة السنة
  

لفترت��ي ق��ود الض��مان الم��الي لع خسائر االئتمان صصمخوأرصدة اإلقفال ل االفتتاحیة األرصدة بینتسویة الالجدول التالي  لخصی ) د

 :٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١ھیتین في الثالثة أشھر المنت
      (غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١كما في   

  
     ١المرحلة    ٢المرحلة   ٣المرحلة     اإلجمالي

  بدایة الفترة األرصدة في   ٩٨٫٢٤٠   ١٩٫٥٧٩   ٩٢٫٧٣٥   ٢١٠٫٥٥٤  

  )٧٫٥٢٤(    ١٫٤٨٩    ٤٫٣٦٦   )١٫٦٦٩(    

   في التعرض للخطرالتغیرات 

  الُمحولو إعادة القیاسو   

  نھایة الفترة األرصدة في   ٩٠٫٧١٦   ٢١٫٠٦٨   ٩٧٫١٠١    ٢٠٨٫٨٨٥  
  

  
      (غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في   

     ١المرحلة    ٢المرحلة   ٣المرحلة     اإلجمالي  

  بدایة الفترة األرصدة في   ١٠٩٫٣٣٥   ٢٦٫٦٧٥   ٨١٫٣٨٧   ٢١٧٫٣٩٧  

  )٢٫٧٩٤    ٢٫٥٣٥    )٧٫٥٠٧(   )٢٫١٧٨    

   للخطرفي التعرض التغیرات 

  الُمحولو إعادة القیاسو   

  نھایة الفترة األرصدة في   ١١٢٫١٢٩   ٢٩٫٢١٠   ٧٣٫٨٨٠    ٢١٥٫٢١٩  
  

  

في طورأعمال المجموعة االعتیادیة، كانت ھناك دعاوى قضائیة مقامة ض��د المجموع��ة. ل��م یُجن��ب أي مخص��ص لق��اء  ال��دعاوى ھـ)  

تس��ببھا ف��ي تكب��د خس��ائر جوھری��ة. وم��ع ذل��ك فق��د ت��م تجنی��ب مخصص��ات  الت��ي أف��اد المستش��ارین الق��انونیین أن��ھ م��ن غیرالمتوق��ع

  فادة المھنیة.وبناًء على اإل صالح المجموعةفي غیر  لبعض الدعاوى القانونیة التي تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجھا

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٤ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  سعودیةبآالف الریاالت ال

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  
  

  
   القطاعات التشغیلیة .١٧

  

م ی��تم تعری��ف القطاع���ات التش��غیلیة عل���ى أس��اس التق��اریر اإلداری���ة الداخلی��ة الخاص���ة بالعناص��ر األساس��یة للمجموع���ة والت��ي ی���ت ) أ

وذل��ك ألغ��راض توزی��ع الم��وارد وتقی��یم  تش��غیليتخ��ذ للق��رار الالوظیفی��ة كم بص��فتھ البن��ك إدارةمراجعتھ��ا دوریً��ا بواس��طة مجل��س 

ی��تم قی��اس األداء عل��ى أس��اس رب��ح القط��اع حی��ث تعتق��د اإلدارة أن ذل��ك یعتب��ر المؤش��ر األكث��ر وض��وًحا لقی��اس . األداء للقطاع��ات

 .قطاعات لمؤسساٍت أخرى تعمل في المجال نفسھالنتائج 

  

ی��تم قی��اس . لقطاع��ات التش��غیلیة وفقً��ا لألحك��ام والش��روط التجاری��ة المعت��ادة بحس��ب م��اتم اعتم��اده م��ن اإلدارةم التع��امالت ب��ین ات��ت

  اإلیرادات من األطراف الخارجیة والمقدمة لمجلس اإلدارة بطریقة مماثلة لتلك المعروضة في قائمة الدخل الموحدة. تمثل 

والمطلوبات التشغیلیة. تمارس المجموع��ة نش��اطھا الرئیس��ي ف��ي المملك��ة  الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات

  .العربیة السعودیة

  

  . و الخسائر للقطاعألم یطرأ أي تغیر على طریقة قیاس األرباح 

  

  :تتكون القطاعات التشغیلیة للمجموعة مما یلي
  

  یرة والمتوسطة الحجم.الصغقروض وودائع ومنتجات ائتمانیة أخرى لألفراد والمنشآت طاع التجزئة. ق
  

   قروض وودائع ومنتجات ائتمانیة أخرى للشركات الكبرى والمؤسسات. طاع الشركات.ق
  

، واالستثمارات في الشركات الزمیلة الستثمارات وخدمات الخزینةأسواق المال، واطاع الخزینة واالستثمارات. ق
  . واآلنشطة المتعلقة بھا

  
   .ت التعامل وإدارة وتقدیم المشورة والحفظ لألوراق المالیةخدماقطاع إدارة األصول والوساطة. 

  
  .ثنائي ووحدات اإلدارة األخرى والتحكمتمھام الدعم، االئتمان االس. أخرى

  

ل العمولة على القطاعات التشغیلیة باعتماد أسعار تحویل الموارد. تتضمن مس��اھمة ص��افي أس��عار تحوی��ل الم��وارد  الُمدرج��ة تحمَّ

لقطاعیة أدناه صافي دخل العموالت الخاص��ة لك��ل قط��اع بع��د أس��عار تحوی��ل الم��وارد لتك��الیف الموج��ودات وعائ��د في المعلومات ا

 .عمالء خارجیینالمطلوبات. كافة إیرادات القطاعات األخرى أعاله من 
  

  
لي موج���ودات م���ن إجم���ا بش���أن القطاع���ات الت���ي ی���تم رف���ع تقاریرھ���ا البن���ك إدارةقطاعی���ة المقدم���ة لمجل���س ال معلوم���اتتتك���ون ال ) ب

قب���ل  دخلوال���مص���اریف العملی���ات إجم���الي دخ���ل العملی���ات، وو ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م���ارس  ٣١كم���ا ف���ي  ومطلوب���ات المجموع���ة

 :مما یلي ینالتاریخذینك المنتھیتین في فترتي الثالثة أشھر ل مخصصات الزكاة

  

  

  

  

 

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٥ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  لریاالت السعودیةبآالف ا

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

   (تتمة) -  القطاعات التشغیلیة .١٧
  

    (غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١

    أخرى    إجمالي

  قطاع 

إدارة األصول 

    والوساطة

قطاع الخزینة 

   ستثماراتواال

  قطاع 

    الشركات

  قطاع 

      التجزئة

  إجمالي الموجودات    ١٨٫١٦٢٫٧٢٣    ٣٦٫٨٠٨٫٦٦٦    ٣٧٫٩٤٤٫٤٠٩    ٥٠٤٫٧٠٤    ٢٫٨٤٩٫٩٧٣    ٩٦٫٢٧٠٫٤٧٥

  إجمالي المطلوبات    ٢١٫٤١٠٫٥٩٠    ٧٫٠٣٢٫٠٢٦    ٥١٫٥٧٩٫٩٧٠    ١٣٫٥٨٣    ٨٤٥٫٠٣٥    ٨٠٫٨٨١٫٢٠٤

  صافي دخل العموالت الخاصة    ١٧٢٫١٢٤    ٢٧٨٫٠٠٨    ٩٢٫٨٨٩    ٥٫٦٥٢    )٥٫٧١٥(    ٥٤٢٫٩٥٨

  صافي تحویالت أسعار تحویل الموارد    ١٫٢٦١    )١١٣٫٢٤٣(    ١١٣٫٤٧٠    -    )١٫٤٨٨(    -

١٧٣٫٣٨٥    ١٦٤٫٧٦٥    ٢٠٦٫٣٥٩    ٥٫٦٥٢    )٧٫٢٠٣(    ٥٤٢٫٩٥٨    

صافي العموالت بعد تطبیق أسعار تحویل 

  الموارد

  دخل أتعاب خدمات بنكیة، صافي    ١١٫٤٥٩    ٢٠٫٨١٥    ١٫٧١٧    ٥٦٫٠٨٨    ٤٠٨    ٩٠٫٤٨٧

  دخل (خسارة) العملیات األخرى    ١٢٫٤٨٩    ١١٫٧٩٤    ٣٩٫٣٠٢    ٢٫٨٢٥    )٦٤٫٧٧١(    ١٫٦٣٩

   العملیات (خسارة)دخل إجمالي     ١٩٧٫٣٧٤    ٢٠٢٫٣٢٩    ٢٤٧٫٣٧٨    ٦٤٫٥٦٥    )٧١٫٥٦٦(    ٦٣٥٫٠٨٤

  مصاریف عملیات مباشرة     ٧٦٫٠٧٣    ١٨٫٢٧٩    ١٢٫٥٣٠    ٢٢٫١٨٠    -    ١٢٩٫٠٦٢

  مصاریف عملیات غیر مباشرة    ٧١٫٣٢٥    ٣٧٫٤٤٦    ٦٩٫٥٤٢    -    -    ١٧٨٫٣١٣

  مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى    ٣٤٫٥٤٥    ٣٣٫٢١٣    )٢٫٩٧٤(    ٦٠    -    ٦٤٫٨٤٤

   مصاریف العملیاتإجمالي     ١٨١٫٩٤٣    ٨٨٫٩٣٨    ٧٩٫٠٩٨    ٢٢٫٢٤٠    -    ٣٧٢٫٢١٩

  العملیات (خسارة)دخل     ١٥٫٣٩٠    ١٠٨٫٤٣٦    ١٦٨٫٢٨٠    ٤٢٫٣٢٥    )٧١٫٥٦٦(    ٢٦٢٫٨٦٥

  لشركات الزمیلةالحصة في دخل ا    -    -    ٧٠٩    -    -    ٧٠٩

  قبل مخصصات الزكاة  (الخسارة) الدخل   ١٥٫٣٩٠   ١٠٨٫٤٣٦   ١٦٨٫٩٨٩   ٤٢٫٣٢٥   )٧١٫٥٦٦(   ٢٦٣٫٥٧٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٦ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١تین في لفترتي الثالثة أشھر المنتھی 
  

   (تتمة) -  القطاعات التشغیلیة .١٧
  
  
  
  

    (غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١

    أخرى    إجمالي

  قطاع 

إدارة األصول 

    والوساطة

قطاع الخزینة 

   ستثماراتواال

  قطاع 

    الشركات

  قطاع 

      التجزئة

١٠٠٫٨٠٤٫٨٨
  إجمالي الموجودات    ٢١٫٢٤٦٫٢٠٨    ٣٨٫٤٣٢٫٨٤٣    ٣٨٫٢٢٦٫٦٠١    ٤٣٢٫٣٨٥    ٢٫٤٦٦٫٨٤٣    ٠

  إجمالي المطلوبات    ٢٠٫٣١٢٫٦١٢    ٩٫٥٣٢٫٤٩١    ٥٧٫٧٨٢٫٧٣٠    ٣٦٫٥٩١    ٦٤٨٫٥٨٢    ٨٨٫٣١٣٫٠٠٦

  صافي دخل العموالت الخاصة    ٢٠١٫٥٨٢    ٤٢٨٫٨٣٢    )٤٩٫٠٣٦(    ٦٫٨٢٨    )٥٫٥٠١(    ٥٨٢٫٧٠٥

  ل المواردصافي تحویالت أسعار تحوی    )٨٫١٤٦(    )١٦١٫٩٧١(    ١٧٢٫٧٧٧       -    )٢٫٦٦٠(    -

١٩٣٫٤٣٦    ٢٦٦٫٨٦١    ١٢٣٫٧٤١    ٦٫٨٢٨    )٨٫١٦١(    ٥٨٢٫٧٠٥    

صافي العموالت بعد تطبیق أسعار 

  تحویل الموارد

  ) أتعاب خدمات بنكیة، صافيمصاریفدخل (    )٥٫٠٠٠(    ٤٧٫٢٥٦    ٢٣٫٩٨٧    ٢٣٫٥١٤    )٢١٫٣١٠(    ٦٨٫٤٤٧

  رة) العملیات األخرىدخل (خسا    ١٩٫٩٣٣    ١١٫٠٧٨    ٧٥٫٣٨٣    )١٫٣١٣(    )٣٨٫٥١١(    ٦٦٫٥٧٠

   العملیات (خسارة)دخل إجمالي     ٢٠٨٫٣٦٩    ٣٢٥٫١٩٥    ٢٢٣٫١١١    ٢٩٫٠٢٩    )٦٧٫٩٨٢(    ٧١٧٫٧٢٢

  مصاریف عملیات مباشرة     ٦٥٫٣٣٤    ١٥٫٦٢٧    ١٠٫٠١٧    ١٩٫٢٩٥    -    ١١٠٫٢٧٣

  مصاریف عملیات غیر مباشرة    ٩٧٫٣٥٦    ٤٥٫٢٨٢    ٨٣٫٧٧٢    -    -    ٢٢٦٫٤١٠

  مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى    ١٩٫٨٤٥    ٢٠٤٫٢٧٥    ٧٤٧    ١١٠    -    ٢٢٤٫٩٧٧

   مصاریف العملیاتإجمالي     ١٨٢٫٥٣٥    ٢٦٥٫١٨٤    ٩٤٫٥٣٦    ١٩٫٤٠٥    -    ٥٦١٫٦٦٠

  العملیات (خسارة)دخل     ٢٥٫٨٣٤    ٦٠٫٠١١    ١٢٨٫٥٧٥    ٩٫٦٢٤    )٦٧٫٩٨٢(    ١٥٦٫٠٦٢

  لزمیلةالحصة في دخل الشركات ا    -    -    ١٧٫٠٦٨    -       -    ١٧٫٠٦٨

  قبل مخصصات الزكاة  (الخسارة) الدخل   ٢٥٫٨٣٤   ٦٠٫٠١١   ١٤٥٫٦٤٣   ٩٫٦٢٤   )٦٧٫٩٨٢(   ١٧٣٫١٣٠

  
  

  . القیمة العادلة لألدوات المالیة١٨
            

  موحدة.  مرحلیة بالقیمة العادلة بتاریخ كل قائمة مركز ماليكالمشتقات تقوم المجموعة بتقییم األدوات المالیة  ) أ
  

قیم��ة العادل��ة بأنھ��ا الس��عر ال��ذي س��یتم اس��تالمھ لبی��ع أص��ل أو الس��عر الم��دفوع لتحوی��ل الت��زام ف��ي عملی��ة اعتیادی��ة ب��ین تُع��رف ال

  . یُبنى قیاس القیمة العادلة على افتراض أن العملیة یتم تنفیذھا إما:متعاملین في السوق بتاریخ التقییم
  

    أولألصل أو لاللتزام الرئیسيفي السوق ، 
    الرئیسيوذلك في حالة غیاب السوق  ،لتزامسوق أفضلیة لألصل أو لالفي أكثر. 
  

أو السوق األكثر أفضلیة أن یكون من الممكن الدخول لھ من قب��ل المجموع��ة. تُق��یم القیم��ة العادل��ة الرئیسي كذلك فإنھ یجب للسوق 

الت��زام وذل��ك عل��ى فرض��یة أن المتع��املین  ألصل أو التزام بإستخدام افتراضات یستعملھا المتع��املون ف��ي الس��وق لتس��عیر أص��ل أو

تأخ��ذ القیم��ة العادل��ة ألص��ل غی��ر م��الي ف��ي اإلعتب��ار ق��درة المتعام��ل ف��ي الس��وق لتحقی��ق منفع��ة  یس��عون ألفض��ل منفع��ة اقتص��ادیة.

ف إقتصادیة من خالل التوظیف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البیع لمتعامل آخر في الس��وق وال��ذي ب��دوره س��یقوم ب��التوظی

  األمثل واألعلى لألصل.

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٧ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  

  
  

   (تتمة) -  . القیمة العادلة لألدوات المالیة١٨
  

وذل��ك عن��د تعظ��یم  ،م��اھو مالئ��م، و بیان��ات كافی��ة متاح��ة لقی��اس القیم��ة العادل��ة تس��تخدم المجموع��ة ُط��رق تقی��یم مناس��بة، بحس��ب

  استخدام معطیات ممكن مالحظتھا وتقلیل استخدام معطیات ال یُمكن مالحظتھا.
  

 المرحلی��ة ی��تم تص��نیف ك��ل الموج��ودات والمطلوب��ات، والت��ي ی��تم قیاس��ھا بالقیم��ة العادل��ة أو ت��م اإلفص��اح عنھ��ا ف��ي الق��وائم المالی��ة

ي لقی��اس القیم��ة العادل��ة بش��كل الموح��دة، ض��من التسلس��ل الھرم��ي الم��ذكور أدن��اه، وذل��ك ألدن��ى مس��توى معطی��ات ج��وھر الموجزة

  عام:
       
األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالیة أو ألداة مالیة متطابقة والتي یمكن للمنشأة الوصول  المستوى األول.

  بدون تعدیل)،یاس (الیھا بتاریخ الق
  

األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالیة المشابھة أو طرق تقییم أخرى والتي  المستوى الثاني.

  على معلومات سوقیة یمكن مالحظتھا، وتكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة 
  

  عطیات الجوھریة مبنیة على معلومات سوقیة یمكن مالحظتھا.طرق التقییم التي التكون فیھا جمیع الم المستوى الثالث.
  

الموح��دة بش��كل متك��رر، ف��إن المجموع��ة تُق��رر  المرحلیة الم��وجزة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة

بن��اءاً عل��ى أدن��ى مس��توى إذا م��ا ك��ان ق��د ح��دث تحوی��ل ب��ین المس��تویات ف��ي التسلس��ل الھرم��ي م��ن خ��الل إع��ادة تق��دیر التص��نیف (

  معطیات جوھري لقیاس القیمة العادلة بشكل عام) في نھایة تاریخ كل تقریر مالي.
  

م��ن قی��اس القیم��ة العادل��ة المتك��رر مث��ل الموج��ودات المالی��ة المتاح��ة للبی��ع غی��ر  مجموع��ة السیاس��ات واإلج��راءات لك��لٍ تُح��دد ال

  توزیع في العملیات غیر المستمرة.المتداولة وغیر المتكرر مثل الموجودات المقتناة لل
  

مقیّمین خارجیین من وقت آلخر ألغراض تقییم موجودات محددة. كم��ا ی��تم تحدی��د الحاج��ة لھ��ؤالء المقیّم��ین الخ��ارجیین  یتم تعیین

بالمع��اییر  على أساس سنوي. یتم إختیار المقیمیّن الخ��ارجیین بن��اءاً عل��ى مع��اییر المعرف��ة بالس��وق، الس��معة، االس��تقاللیة وااللت��زام

  المھنیة.

  

إع��ادة تقییمھ��ا أو  والمطل��وب بتاریخ إع��داد ك��ل ق��وائم مالی��ة تق��وم المجموع��ة بتحلی��ل الحرك��ات عل��ى ق��یم الموج��ودات والمطلوب��ات

إعادة تق��دیرھا وفق��اً للسیاس��ات المحاس��بیة للمجموع��ة. وألغ��راض ھ��ذا التحلی��ل، تق��وم المجموع��ة بالتثب��ت م��ن المعطی��ات الرئیس��یة 

بواس��طة مطابق��ة المعلوم��ات ف��ي عملی��ة احتس��اب التقی��یم م��ع العق��ود والمس��تندات األخ��رى ذات الص��لة. كم��ا تُق��ارن  آلخ��ر تقی��یم

  حدید ما إذا كان التغییر معقوًال.المجموعة التغیرات في القیمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجیة لت

  

الموج���ودات والمطلوب���ات عل���ى أس���اس طبیعتھ���ا،  فئ���اتالمجموع���ة بتحدی���د  وألغ���راض اإلفص���اح ع���ن القیم���ة العادل���ة، تق���وم 

  خصائصھا والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو مذكور أعاله.و
  

  

  

  

  

  

 

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٨ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  السعودیة بآالف الریاالت

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  

  

   (تتمة) -  . القیمة العادلة لألدوات المالیة١٨

  

یلخ��ص الج��دول أدن��اه الق��یم العادل��ة للموج��ودات المالی��ة والمطلوب��ات المالی��ة بحس��ب مس��تویات التسلس��ل الھرم��ي ل��ألدوات المالی��ة  ) أ

. الیتض��من الج��دول أدن��اه معلوم��ات ع��ن ٢٠٢٠دیس��مبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي المس��جلة بالقیم��ة العادل��ة 

ا كان��ت تل��ك القیم��ة الدفتری��ة تق��ارب بص��ورة والمطلوبات المالیة التي ل��م ی��تم قیاس��ھا بالقیم��ة العادل��ة حت��ى إذا م�� ةالموجودات المالی

 القیمة العادلة. معقولة

  

    (غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١

    المستوى األول    المستوى الثاني    وى الثالثالمست    اإلجمالي

  :موجودات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة              

٥٧٦٫٨٧٤    ٢٩٦٫٠٧٥    ٨٧٢٫٩٤٩     -  

  مشتقات األدوات المالیة من خالل

  ألرباح والخسائرالعادلة ل القیمة 

٢٦٫٢٠١٫٠٨٨    ٤٫٠٧٤٫١٥١    ١٣٫٢٧٥    ٣٠٫٢٨٨٫٥١٤  

  االستثمارات من خالل 

  الشامل األخرى دخلبنود ال

  االستثمارات من خالل األرباح والخسائر    ١٣٢٫٩٤٤    -     ٤٢٫٧٠٤    ١٧٥٫٦٤٨

  اإلجمالي ٢٦٫٣٣٤٫٠٣٢   ٤٫٦٥١٫٠٢٥   ٣٥٢٫٠٥٤   ٣١٫٣٣٧٫١١١

  :مطلوبات مالیة مسجلة بالقیمة العادلة              

٣١٨٫١٢٢    -     ٣١٨٫١٢٢     -  

  مشتقات األدوات المالیة من خالل

  راألرباح والخسائ  

  اإلجمـالـي  -     ٣١٨٫١٢٢    -     ٣١٨٫١٢٢

  

    (مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

    المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    اإلجمالي

  :موجودات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة              

٦٨١٫٧٧٤    ٣٣٦٫٥٧٥    ١٫٠١٨٫٣٤٩     -  

  مشتقات األدوات المالیة من خالل

  والخسائر ألرباحالعادلة ل القیمة 

٢٦٫١٧٣٫٧٧٥    ٤٫١٤٦٫٦٧٨    ١٣٫٢٧٥    ٣٠٫٣٣٣٫٧٢٨  

  االستثمارات من خالل 

  الشامل األخرى بنود الدخل

  االستثمارات من خالل األرباح والخسائر    ١٣٢٫٩٤٩    -     ٤٧٫١٦٦    ١٨٠٫١١٥

  اإلجمالي ٢٦٫٣٠٦٫٧٢٤   ٤٫٨٢٨٫٤٥٢   ٣٩٧٫٠١٦   ٣١٫٥٣٢٫١٩٢

  :العادلةمطلوبات مالیة مسجلة بالقیمة               

٣٢٩٫٤٦٢    -     ٣٢٩٫٤٦٢     -  

  مشتقات األدوات المالیة من خالل

  األرباح والخسائر  

  اإلجمـالـي  -     ٣٢٩٫٤٦٢    -     ٣٢٩٫٤٦٢

  

  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٢٩ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  (تتمة) -  . القیمة العادلة لألدوات المالیة١٨
  

    (غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١

    المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    اإلجمالي

  :موجودات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة              

٦٥١٫٢٤٨    ٤١٣٫٧٤٣    ١٫٠٦٤٫٩٩١     -  

  مشتقات األدوات المالیة من خالل

  ألرباح والخسائرالعادلة ل قیمةال 

٢٠٫١٧١٫٤٢٨    ٦٫٥٧٥٫٠٩٦    ٤٦٨٫٥١٢    ٢٧٫٢١٥٫٠٣٦  

  االستثمارات من خالل 

  الشامل األخرى بنود الدخل

  االستثمارات من خالل األرباح والخسائر    ١١٤٫٤٥١    -     ٥٠٫٠٥٧    ١٦٤٫٥٠٨

  اإلجمالي ٢٠٫٢٨٥٫٨٧٩   ٧٫٢٢٦٫٣٤٤   ٩٣٢٫٣١٢   ٢٨٫٤٤٤٫٥٣٥

  :مالیة مسجلة بالقیمة العادلة مطلوبات              

٢٨٥٫٠٥١    -     ٢٨٥٫٠٥١     -  

  مشتقات األدوات المالیة من خالل

  األرباح والخسائر  

  اإلجمـالـي  -     ٢٨٥٫٠٥١    -     ٢٨٥٫٠٥١
  

یمك��ن أن تختل��ف القیم��ة الناتج��ة ع��ن نم��اذج التس��عیر ع��ن س��عر العملی��ة ل��ألداة المالی��ة. یُع��رف الف��رق ب��ین س��عر العملی��ة و نم��اذج 

تسعیر بـ (أرباح وخسائر الیوم األول). یتم االعت��راف بھ��ا إم��ا ع��ن طری��ق إطفائھ��ا خ��الل م��دة العملی��ة والت��ي تؤج��ل حت��ى یك��ون ال

باالس��تطاعة تحدی��د القیم��ة العادل��ة باس��تخدام معلوم��ات س��وقیة یمك��ن مالحظتھ��ا، أو ی��تم االعت��راف بھ��ا م��ن خ��الل االس��تبعاد. إن 

دون عك��س أرب��اح و خس��ائر قائم��ة ال��دخل الش��امل المرحلی��ة الموح��دة ة یُعت��رف بھ��ا مباش��رة ف��ي التغیرات الالحقة في القیمة العادل

  .الیوم األول المؤجلة
  

م��ارس  ٣١المرحلی��ة الموح��دة للفت��رة المنتھی��ة ف��ي  یبل��غ إجم��الي التغی��رات ف��ي القیم��ة العادل��ة والُم��درج قیمتھ��ا ف��ي قائم��ة ال��دخل

ملی��ون لایر  ٧٫٥  :٢٠٢٠م��ارس  ٣١( خس��ارة ملی��ون لایر س��عودي ٤٠٫٥، المناس��بةوالُمق��درة باس��تخدام نم��اذج التقی��یم  ،٢٠٢١

  ).خسارة سعودي
  

یحتوي المستوى الثاني لالستثمارات على سندات دین والتي تتكون من سندات شركات سعودیة وس��ندات بن��وك وس��ندات حكوم��ة 

في غی��اب األس��عار المتداول��ة ف��ي الس��وق النش��ط، ی��تم تقی��یم المملكة العربیة السعودیة. تعتبر ھذه السندات بشكل عام غیر متداولة. 

ھذه السندات باس��تخدام معطی��ات یمك��ن مالحظتھ��ا مث��ل معلوم��ات العائ��د ل��ألدوات المتماثل��ة أو س��عر آخ��ر عملی��ة ت��م تنفی��ذھا ل��نفس 

یك��ون م��ن الض��روري ُمص��در الس��ندات أو بن��اًء عل��ى مؤش��رات الس��وق المتداول��ة. تعتب��ر التع��دیالت ج��زًءا م��ن التقییم��ات عن��دما 

المحاس��بة ع��ن عوام��ل مختلف��ة لتل��ك األدوات بم��ا ف��ي ذل��ك آج��ال تل��ك األدوات. ك��ون المعطی��ات المھم��ة لتل��ك االس��تثمارات یمك��ن 

  . مالحظتھا، فقد قام البنك بتصنیفھا ضمن المستوى الثاني
  

ود ص��رف أجنب��ي آجل��ة أو خی��ارات تحت��وي األدوات المالی��ة المش��تقة للمس��توى الث��اني عل��ى عق��ود مش��تقات متع��ددة تتض��من عق��

الصرف االجنبي، ومقایضات أس��عار العمول��ة. ی��تم تقی��یم ھ��ذه المش��تقات باس��تخدام نم��اذج تس��عیر تتمت��ع ب��اعتراف واس��ع. تتض��من 

نم��اذج التس��عیر المعی��اري المس��تقبلي، باس��تخدام احتس��اب القیم��ة الحالی��ة وباس��تخدام نم��اذج تقنی��ات التس��عیر تطبیقً��ا، اس��تخدام أكث��ر 

یارات التسعیر (بالك سكولز) واسعة االنتشار. استخدمت ھذه النماذج عملیة دم��ج ع��دة معطی��ات س��وق مختلف��ة تتض��من أس��عار خ

  .عائد، وبالتالي فإن ھذه المشتقات قد تم تصنیفھا ضمن المستوى الثانيال، ومنحنیات األجلةسعار األصرف أجنبي، و
  

حكومی��ة ل��دول مجل��س التع��اون الخلیج��ي وك��ذلك اس��تثمارات ف��ي ص��نادیق یحت��وي المس��توى الثال��ث لالس��تثمارات عل��ى س��ندات 

متداول��ة ف��ي األس��ھم. تعتب��ر ھ��ذه الس��ندات بش��كل ع��ام الغی��ر وبع��ض االس��تثمارات االس��تراتیجیة خاص��ة،  أس��ھمتحوط، وص��نادیق 

دات أو ط��رف خ��ارجي غیر متداولة في س��وق نش��ط، وبالت��الي ی��تم تقی��یم ھ��ذه الس��ندات باس��تخدام معطی��ات واردة م��ن ُمص��در الس��ن

خ��الل الس��نة  .آخر، أو عندما تغیب أي من تل��ك الب��دائل كمؤش��ر تق��دیر یمك��ن االعتم��اد علی��ھ، فإن��ھ ت��تم تقی��یم تل��ك الس��ندات بالتكلف��ة

إل��ى  ٣المالیة الحكومی��ة ل��دول مجل��س التع��اون الخلیج��ي م��ن المس��توى  السنداتتم تحویل بعض  ،٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتھیة في 

  .٢المستوى 



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٠ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) ضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةیإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

   (تتمة) -  . القیمة العادلة لألدوات المالیة١٨
  

ی��ع الناش��ئ م��ن االتفاقی��ة الرئیس��یة الحالی��ة والت��ي تتض��من مش��تقات األدوات المالی��ة للمس��توى الثال��ث المش��تق الض��مني لخی��ار الب

). ولغ��رض تحدی��د القیم��ة العادل��ة لخی��ار البی��ع ھ��ذا، ج١٥أبرمھ��ا البن��ك فیم��ا یخ��ص االس��تثمار ف��ي ش��ركة زمیل��ة (انظ��ر إیض��اح 

یمك���ن یس���تخدم البن���ك نموذًج���ا ذو ح���دین لتس���عیر الخی���ارات األوس���ع انتش���اًرا وقب���وًال. یتطل���ب ھ���ذا النم���وذج معطی���ات مح���ددة ال

مالحظتھا في السوق الحالي. ك��ذلك ف��إن بع��ض ھ��ذه المعطی��ات ت��م تحدی��دھا ف��ي االتفاقی��ة الرئیس��یة م��ع الش��ركة الزمیل��ة، ف��ي نف��س 

الوق��ت الت��ي تت��وفر فی��ھ بع��ض المعطی��ات ض��من نت��ائج األعم��ال الس��ابقة للش��ركة الزمیل��ة. باإلض��افة ل��ذلك، تتطل��ب بع��ض تل��ك 

واآلث��ار المھم��ة عل��ى النت��ائج  نت��ائج المس��تقبلیة للش��ركة الزمیل��ةتحت��وي عل��ى تق��دیرات ع��ن ال المعطیات قیام اإلدارة بتطبی��ق أحك��ام

والتي یمكن أن تظھر كنتیجة لتنفی��ذ الخی��ار، وتق��دیر القیم��ة العادل��ة لالس��تثمار الرئیس��ي. تج��در اإلش��ارة  التشغیلیة للشركة الزمیلة،

  .تعتمد على بعضھا البعضإلى أن العدید من معطیات الخیار 

  

بالمائ��ة، ف��إن القیم��ة العادل��ة یمك��ن أن تزی��د ١٠بالمائة أو س��الب  ١٠في الحال الذي تتغیر فیھ التقدیرات المھمة للمعطیات بموجب 

لایر ملی���ون  ٨٤٫٥: ٢٠٢٠م���ارس  ٣١( ٢٠٢١م���ارس  ٣١كم���ا ف���ي  ملی���ون لایر س���عودي ٣٢٫٤ أو أن ت���نخفض بم���ا یق���ارب

، ویمك��ن أن تزی��د أو الزمیل��ةنتیج��ة لتق��دیر النت��ائج المس��تقبلیة للش��ركة ) سعوديملیون لایر  ٦٠٫٢ :٢٠٢٠دیسمبر  ٣١سعودي و 

س��عودي و ملی��ون لایر  ٣٩٫٧: ٢٠٢٠م��ارس  ٣١( ٢٠٢١م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي ملی��ون لایر س��عودي  ١٣٫٧ ت��نخفض بم��ا یق��ارب

ات للش��ركة الزمیل��ة والت��ي ق��د لتقدیر الت��أثیرات المح��ددة عل��ى نت��ائج العملی�� نتیجةً ) ملیون لایر سعودي ٢٦٫١: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

 ٣١( ٢٠٢١م��ارس  ٣١كم��ا ف��ي  ملی��ون لایر س��عودي ٢٤٫٢ تظھر نتیجة لتنفیذ الخی��ار، ویمك��ن أن تزی��د أو ت��نخفض بم��ا یق��ارب

لتق��دیر القیم��ة العادل��ة  نتیج��ةً  ملی��ون لایر س��عودي) ٢٤٫٢ :٢٠٢٠دیس��مبر  ٣١و ملی��ون لایر س��عودي،  ٣٤٫٩: ٢٠١٩ م��ارس 

   لالستثمار الرئیسي. 

تُبنى التقدیرات المھمة للمجموعة، من كافة األوجھ األساسیة، عل��ى الخب��رة واألحك��ام الخاص��ة بك��ل جزئی��ة م��ن المعطی��ات، وف��ي  

ف��ي  معق��والً كل األحوال، یتم بذل العنایة الواجب��ة للتأك��د م��ن أن المعطی��ات تتس��م بالح��ذر للتأك��د م��ن أن تق��دیر القیم��ة العادل��ة یعتب��ر 

  .لتلك القیمة العادلة المجموعةتختلف المبالغ المتحققة في المستقبل عن تقدیرات  كل األحوال. ولكن، قد
  

و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  ي القیمة العادلة للمستوى الثالثیلخص الجدول أدناه التغیرات ف ) ج

  : ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١والسنة المنتھیة في  ٢٠٢٠

  

 مارس ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

    (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠٢٠  

  (غیر مدققة)

  ٩٣٩٫٠٢٠    ٩٣٩٫٠٢٠    ٣٩٧٫٠١٦ السنة / الفترةالقیمة العادلة في بدایة 

  )٦٫٧٠٨(    )٨٨٫٠٩٨(    )٤٤٫٩٦٢( صافي التغیر في القیمة العادلة

  -     )٤٥٣٫٩٠٦(    -   التحویالت إلى المستوى الثاني

  -     -     -  ستثمارات مباعة ا

 ٩٣٢٫٣١٢   ٣٩٧٫٠١٦   ٣٥٢٫٠٥٤ ادلة في نھایة السنة / الفترةالقیمة الع
  
  

خ��الل فترت��ي الثالث��ة أش��ھر  ٣أو المس��توى  ٢إلى أي من المس��توى  ٢أو المستوى  ١لم تكن ھناك تحویالت من أي من المستوى 

  .٢٠٢١دیسمبر  ٣١والسنة المنتھیة في  ٢٠١٩و  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتھیتین في 

  

  

  
  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣١ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) قوائم المالیة المرحلیة الموجزةیضاحات حول الإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

   (تتمة) -  . القیمة العادلة لألدوات المالیة١٨
  

 ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١ا في كم یلخص الجدول أدناه القیم العادلة المقدرة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ) د

مع القیم الدفتریة لتلك  یتم تسجیلھا بالقیمة العادلة في القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مقارنةً  لم والتي ٢٠٢٠دیسمبر 
 .البنود

  

    (غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١

القیم العادلة 

    القیم الدفتریة    المقدرة

  موجودات مالیة:      

  األخرى، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة   ١٫٢٨٨٫٤٧٨    ١٫٢٨٨٫٤٧٨

  قروض وسلف، صافي  ٥٥٫٤٢٣٫٥٠٨    ٥٨٫١٢٨٫١٠٢

  إجمالي ٥٦٫٧١١٫٩٨٦   ٥٩٫٤١٦٫٥٨٠

  مطلوبات مالیة:      

  األخرىلبنوك والمؤسسات المالیة لأرصدة   ٢٠٫٥٤٥٫١٢٥    ٢٠٫٥٤٥٫١٢٥

  ودائع العمالء   ٥٦٫١٢٢٫٧٦٤    ٥٥٫١٨٩٫٥١٠

  قروض ألجل  ٢٫٠٠٦٫٠٦٦    ٢٫٠٠٦٫٠٦٦

  إجمالي ٧٨٫٦٧٣٫٩٥٥   ٧٧٫٧٤٠٫٧٠١

  
  

    (مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

القیم العادلة 

    القیم الدفتریة    المقدرة

  موجودات مالیة:      

  األخرى، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة   ٢٫١٦٦٫٧٤٢    ٢٫١٦٦٫٧٤٢

  قروض وسلف، صافي  ٥٥٫٠٧٣٫٨٩٤    ٥٩٫٣٢٥٫٠٢٨

  إجمالي ٥٧٫٢٤٠٫٦٣٦   ٦١٫٤٩١٫٧٧٠

  مطلوبات مالیة:      

  األخرىبنوك والمؤسسات المالیة للأرصدة   ٢٠٫٠٧٣٫٠٨٤    ٢٠٫٠٧٣٫٠٨٤

  ودائع العمالء   ٦٠٫١٤٣٫٥٨٩    ٥٩٫٧١٥٫٦٠٠

  قروض ألجل  ٢٫٠٠٦٫١٦٩    ٢٫٠٠٦٫١٦٩

  إجمالي ٨٢٫٢٢٢٫٨٤٢   ٨١٫٧٩٤٫٨٥٣

  

  

  

  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٢ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) مرحلیة الموجزةیضاحات حول القوائم المالیة الإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

   (تتمة) -  . القیمة العادلة لألدوات المالیة١٨

    (غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١

القیم العادلة 

    القیم الدفتریة    المقدرة

  موجودات مالیة:      

  األخرى، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة   ٤٫٤٠٧٫٥٠٢    ٤٫٤٠٧٫٥٠٢

  قروض وسلف، صافي  ٥٩٫٨٧٧٫٢٠٠    ٦٥٫٦٨٧٫٥٩٨

  إجمالي  ٦٤٫٢٨٤٫٧٠٢    ٧٠٫٠٩٥٫١٠٠

  مطلوبات مالیة:      

  األخرىلبنوك والمؤسسات المالیة لأرصدة   ١٦٫٦٩٦٫٢٠٢    ١٦٫٦٩٦٫٢٠٢

  ودائع العمالء   ٦٧٫٦٤١٫٧٩٨    ٦٨٫٨٤٦٫٠٣٠

  قروض ألجل  ٢٫٠١١٫٢٥٦    ٢٫٠١١٫٢٥٦

  إجمالي  ٨٦٫٣٤٩٫٢٥٦    ٨٧٫٥٥٣٫٤٨٨
  

ص��افي باس��تخدام نم��اذج الت��دفقات النقدی��ة المخص��ومة، عل��ى أس��اس أس��عار الس��وق، القیمة المقدرة للق��روض والس��لف،  تم احتساب

. ت��م احتس��اب القیم��ة ة ق��روضلكل محفظ�� لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواریخ االستحقاق

المقدرة لودائ��ع العم��الء باس��تخدام نم��اذج الت��دفقات النقدی��ة المخص��ومة، عل��ى أس��اس أس��عار الس��وق، لك��ل عمول��ة محمل��ة باس��تخدام 

. تلك الق��یم العادل��ة المق��درة تعتب��ر ض��من المس��توى الثال��ث ض��من التسلس��ل لكل ودیعة المتوسط المرجح المقدر لتواریخ االستحقاق

   .ي للقیمة العادلةالھرم
  

الموح��دة، التختل��ف جوھریً��ا ع��ن  المرحلی��ة رج��ة ف��ي قائم��ة المرك��ز الم��اليدإن القیم��ة العادل��ة ل��ألدوات المالی��ة األخ��رى غی��ر الم

لق��روض ألج��ل و س��ندات ال��دین لالقیم��ة الدفتری��ة المدرج��ة ف��ي الق��وائم المالی��ة المرحلی��ة الم��وجزة الموح��دة. تُ��درج القیم��ة العادل��ة 

بالتكلف��ة المطف��أة، ال تختل��ف جوھریً��ا ع��ن القیم��ة الدفتری��ة المدرج��ة ف��ي  المسجلة ة واألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوكالثانوی

الق��وائم المالی��ة المرحلی��ة الم��وجزة الموح��دة بس��بب ع��دم وج��ود اخ��تالف ج��وھري بأس��عار العم��والت الخاص��ة الس��ائدة ف��ي الس��وق 

تعاق��د علیھ��ا، وبس��بب قص��ر الفت��رات التعاقدی��ة لألرص��دة ل��دى البن��وك واألرص��دة للبن��وك ل��ألدوات المالی��ة المش��ابھة لألس��عار المُ 

                       .والمؤسسات المالیة األخرى
  
 السھم األساسي والمخفض یةربح . ١٩
  

وسط بعد تكلفة صكوك الشریحة األولى على متالُمعدل دخل الالسھم األساسي والمخفض بتقسیم صافي  یةتم احتساب ربح ) أ

 ٢٨و  ٢٠١٨سبتمبر  ٢٧ملیون سھم خزینة بتاریخ  ١٨٫٧ملیون و  ٥٦٫٢األسھم الُمصدرة والقائمة، بعد احتساب أثر شراء 
  .على التوالي ٢٠١٩مایو 

  
 :٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في ربح السھم األساسي والمخفض أدناه، تفاصیل  ) ب

  مارس ٣١
 ٢٠٢٠  

    (غیر مدققة)

 مارس ٣١
٢٠٢١  

    (غیر مدققة)

  صافي الدخل         ٢١٣٫٤٩٥    ١٥٠٫٧١٤

  تكلفة صكوك الشریحة األولى         )١٥٫٠٠٠(    )١٥٫١٦٦(

  تكلفة صكوك الشریحة األولىبعد الُمعدل دخل الصافي          ١٩٨٫٤٩٥    ١٣٥٫٥٤٨

  (باآلالف) األسھم القائمةعدد متوسط         ٦٧٥٫٠٠٤   ٦٧٥٫٠٠٤

  السھم األساسي والُمخفض (باللایر السعودي) یةربح         ٠٫٢٩    ٠٫٢٠



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٣ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  كفایة رأس المال  . ٢٠
  

البنك المركزي إدارة رأس المال االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل تتضمن أھداف المجموعة بخصوص  ) أ

  .لضمان قدرة المجموعة على االستمراریة والمحافظة على قاعدة رأس مال قویة السعودي
  

وبموجبھا ، البنك المركزي السعوديتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفایة رأس مالھا وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل 

یتم قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز 

الموحدة والتعھدات وااللتزامات المحتملة والمبالغ االسمیة للمشتقات باستخدام المبالغ المرجحة إلظھار المرحلیة المالي 

  .المخاطر المتعلقة بھا
  

لخص الجدول أدناه موجودات البنك الُمرجحة للمخاطر للركیزة األولى، رأس المال األساسي والمساند و نسب كفایة رأس ی

   .٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  المقابلة المال
  

  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  

    )مدققة(غیر 

  دیسمبر ٣١

 ٢٠٢٠  

    )مدققة(

  مارس ٣١

 ٢٠٢١  

    )مدققة(غیر 

  للموجودات المرجحة للمخاطر االئتمانمخاطر            ٧٣٫٤٥٨٫٣٧٩    ٧٢٫٧٨٢٫٥٢٨    ٧٨٫٦٠٢٫٢٤٥

  مخاطر العملیات للموجودات المرجحة للمخاطر           ٥٫١١٢٫٦٢٤    ٥٫١١٢٫٦٢٤    ٥٫٠٦١٫٣٦٠

  مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر           ١٫٠٤٨٫٨٨٥    ١٫٦٤٢٫٣٠٦    ٢٫٢٩٦٫٤٩٧

  للموجودات المرجحة للمخاطر   –مجموع الركیزة األولى           ٧٩٫٦١٩٫٨٨٨    ٧٩٫٥٣٧٫٤٥٨   ٨٥٫٩٦٠٫١٠٢

  رأس المال األساسي            ١٦٫١٩٣٫٥٣٢    ١٦٫١٣٥٫٢٩٤    ١٣٫٢٨٩٫٩٠٣

  رأس المال المساند            ٧١٣٫٧١١    ٧٣٠٫٩٧٣    ٨٠٥٫٣٦٢

  المال األساسي والمساند سإجمالي رأ           ١٦٫٩٠٧٫٢٤٣   ١٦٫٨٦٦٫٢٦٧   ١٤٫٠٩٥٫٢٦٥

  نسب كفایة رأس المال:                   
  األساسي            %٢٠٫٣٤    %٢٠٫٢٩    %١٥٫٤٦

  المساندواألساسي             %٢١٫٢٣    %٢١٫٢١    %١٦٫٤٠
  
  

  :من التالي ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في یتكون رأس المال األساسي والمساند 
  

  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  

    )مدققة(غیر 

  دیسمبر ٣١

 ٢٠٢٠  

    )مدققة(

  مارس ٣١

 ٢٠٢١  

    )مدققة(غیر 

  إجمالي حقوق الملكیة  ١٥٫٣٨٩٫٢٧١    ١٥٫٣٣١٫٠٣٣    ١٢٫٤٩١٫٨٧٤

٨٢٢٫٥٥٦    ٨٢٢٫٥٥٦    ٨٢٢٫٥٥٦  
لتقاریر المالیة لمعیار الدولي لبموجب ا ةنتقالیاال تتعدیالال

  ٩رقم 

  على الشھرة التعدیالت  )١٨٫٢٩٥(    )١٨٫٢٩٥(    )١٨٫٢٩٥(

)٦٫٢٣٢(     -     -  
٪ من رأس ١٥تقتصر على  -  ىاألول شریحةصكوك ال

  المال األساسي

  رأس المال األساسي  ١٦٫١٩٣٫٥٣٢    ١٦٫١٣٥٫٢٩٤    ١٣٫٢٨٩٫٩٠٣

  األحكام العامة المؤھلة، صافي  ٧١٣٫٧١١    ٧٣٠٫٩٧٣    ٨٠٥٫٣٦٢
  رأس المال المساند  ٧١٣٫٧١١    ٧٣٠٫٩٧٣    ٨٠٥٫٣٦٢

  إجمالي رأس المال األساسي والمساند  ١٦٫٩٠٧٫٢٤٣    ١٦٫٨٦٦٫٢٦٧    ١٤٫٠٩٥٫٢٦٥

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٤ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

   (تتمة) -  كفایة رأس المال . ٢٠
  

على البنك  البنك المركزي السعوديبة كفایة رأس المال واستخدام رأس المال النظامي. تفرض تقوم إدارة البنك بمراق

، %١٠٫٥االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي مقابل الموجودات المرجحة المخاطر واالحتفاظ بمعدل ال یقل عن 
  .رفيوالذي یتضمن مخصصات إضافیة كما ھو مطلوب من قبل لجنة بازل لإلشراف المص

  
 ٢٠٢١مارس  ٣١تم احتساب الموجودات الُمرجحة للمخاطر، رأس المال األساسي والمساند، ونسب كفایة رأس المال كما في 

واإلرشادات الخاصة بتطبیق  البنك المركزي السعوديوفقًا إلطار العمل الموضوع بواسطة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٠و 

  .IIIتقویم رأس المال بحسب مقررات بازل 
  

) بشأن الترتیب ٢٠١٧دیسمبر  ٣ھـ (الموافق  ١٤٣٩ربیع األول  ١٥تاریخ و ٣٩١٠٠٠٠٢٩٧٣١ موجب التعمیم رقمب

للبنوك بتحویل تأثیر الیوم األول  البنك المركزي السعودي سمحت، النظامياالنتقالي للمحاسبة االئتمانیة المتوقعة لرأس المال 
على مدى خمس سنوات باستخدام نھج دینامیكي لتعكس أثر  النظاميالمال على رأس  ٩للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  االنتقال.

  

المحاسبة والمعالجة "إرشادات حول  وثیقة إرشادیة بعنوان البنك المركزي السعودي، أصدرت ٢٠٢٠شھر أبریل  في
٪ من ١٠٠ما یصل إلى  ضافةنوك بإلب. بموجب التوجیھ، ُسمح ل"االستثنائيالدعم إجراءات  –) ١٩- (كوفید كورونالالتنظیمیة 

 كاملین تشمل عامینمدة ل األساسيرأس المال إلى كمبلغ تعدیل انتقالي  ٩تأثیر الیوم األول للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، وات الحقة. في ھذا الصددسن ٣على أساس القسط الثابت على مدى  اإلضافيالمبلغ  إلغاء ، یجب. بعد ذلك٢٠٢١و  ٢٠٢٠
في رأس المال  ٩ارت المجموعة تطبیق التعدیل االنتقالي، وأدرجت تأثیر الیوم األول من المعیار الدولي للتقاریر المالیة اخت

ملیون لایر سعودي كما  ٨٢٢٫٥إلى  ٩. ونتیجة لذلك، ارتفع التعدیل االنتقالي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة األساسي النظامي

  .٢٠٢١مارس  ٣١في 
  

  .IIIاإلضافیة التالیة مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل حات اإلفصا ) ب
  

 (سنوي) فصاحات النوعیةإلالركیزة الثالثة، ا، 

 الكمیة (نصف سنوي)فصاحات إلالركیزة الثالثة، ا، 

 (ربعي) ھیكل رأس المال، 

 (ربعي) نسبة تغطیة السیولة، 

 (ربعي) نسبة الرافعة المالیة. 
     

البنك المركزي لمتطلبات  االزمنیة المحددة وفقً  األُطرللبنك ضمن  اإللكترونيعلى الموقع  للجمھور ُمتاحة اإلفصاحاتھذه 

  .السعودي

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٥ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  معامالت مع األطراف ذات العالقةال . ٢١
  

تقوم المجموعة في سیاق أعمالھا االعتیادیة، بالتعامل مع أطراٍف ذات عالقة. كما تخضع أرصدة و معامالت األطراف  ) أ

، ٢٠١٤. خالل عام البنك المركزي السعوديذات العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن 
، تحدیثًا لمبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربیة السعودیة وخالل كزي السعوديالبنك المرأصدرت 

البنك قامت قواعًدا على تعرضات البنوك لألطراف ذات العالقة.  البنك المركزي السعودي، أصدرت ٢٠١٩عام 

تُعّرف  القواعدھذه  .٢٠٢٠ رایرفب في لبنوكل العالقةقواعد األطراف ذات  وتنقیح بمراجعة المركزي السعودي
األطراف ذات العالقة والحاجة إلى معالجة تلك المعامالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إعطاء أولویة لتلك األطراف 

وتحدد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك المعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك المعامالت الخاصة 

  .باألطراف ذات العالقة
  

البنك المركزي اللوائح الصادرة عن و القواعد یتوافق التعریف واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة للبنك مع
، والتي تمت الموافقة علیھا من ِقبل مجلس إدارة البنك. وتشمل ھذِه اللوائح التعریفات التالیة بخصوص األطراف السعودي

  ذات العالقة:
  

 الكیانات التابعة أو/إدارة البنك وأفاربھم و، 

 المساھمین الرئیسیین للبنك وإدارتھ ، 

 واإلدارة وأقاربھم، ستخدام طریقة الملكیة،ت التي یتم المحاسبة عنھا باالمنشآالشركات الزمیلة للبنك و 

  و من قبل البنك یتم إدارتھامنافع األخرى التي الموظفي البنك مثل التقاعد أو خطط  منافعصنادیق ، 

 بشكل مباشر أو غیر مباشر  غیلیة الخاصة بھا متأثرة جوھریًارى تكون إدارتھا والسیاسات التشأي أطراف أخ

 البنك. قِبل من 
  

تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذین یتحملون المسؤولیة لتحقیق أھداف البنك والذین لدیھم السلطة لوضع السیاسات 

والرئیس  األھداف. وبالتالي یشمل تعریف اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك واتخاذ القرارات التي یتم من خاللھا متابعة تلك

 المراجعة الداخلیةر وإدارة المخاط ومدراء اإلدارات الرئیسیة ومدراء التنفیذي ومدراء العموم ونوابھم والمدیر المالي
البنك تتطلب اعتماد عدم الممانعة من  وأعضاء إدارة البنك التي والوظائف المماثلة في المؤسسة المالیة لتزامووظائف اال

  .المركزي السعودي

  
  

من حق التصویت في ملكیة البنك و/ أو مصلحة التصویت  %٥یشمل المساھمین الرئیسیین المالك الذین یملكون أكثر من 

  .للبنك

  

ارھم متحكمین مؤثرین من یشمل األقارب األزواج واألوالد واآلباء واألجداد واألشقاء واألحفاد والذریة للذین یمكن اعتب
  .أعضاء إدارة من البنك، مساھمین رئیسیین، أو شركة زمیلة أو تؤدي العالقة األسریة بینھم أن یكونوا متحكمین أو مؤثرین

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٦ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١نتھیتین في لفترتي الثالثة أشھر الم 
  

  (تتمة) -  المعامالت مع األطراف ذات العالقة . ٢١
  

مارس  ٣١كما في في القوائم المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة والُمدرجة تتلخص األرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت  ) ب

 كاآلتي:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١

  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  

  )مدققة(غیر 

  دیسمبر ٣١  

 ٢٠٢٠  

    )مدققة(

  مارس ٣١

 ٢٠٢١  

    )مدققة(غیر 

  :الكیانات التابعةأو /أقاربھم وإدارة البنك و          

  قروض وسلف   ٧٦٧٫٨٤٥    ٨٠٤٫٤٢١    ٢٩٤٫٧١٢

  ودائع العمالء  ١٫٥٩٣٫٦٠٢    ٤٦٩٫٢٢٨    ٨٨٫٠١٤

  ولىصكوك الشریحة األ  ٧٫٠٠٠    ٧٫٠٠٠    ٧٫٠٠٠

  اللتزامات المحتملةالتعھدات وا ٣٣٣٫١٧٧    ٣٠٦٫٩١٢   ٦٫٨٣١

  استثمارات  ٤٠٩٫٠٠٨    ٤٢٩٫٦٧٥    - 

  :وإدارتھالمساھمین الرئیسیین للبنك           

  ودائع العمالء  ٨٫٨٩٥    ٧٦٠٫٠٩١    ٨١١٫٦٤٦

  صكوك الشریحة األولى  ٣٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠    

          

لمنشأت التي یتم المحاسبة عنھا للبنك واالزمیلة الشركات 

  :دارة وأقاربھمواإل، ستخدام طریقة الملكیةبا

  قروض وسلف   ٨٥٧٫٠٦٠    ٧٣٢٫٥٢٧    ٩٩٢٫٩٢٤

  ودائع العمالء  ٤٤٢٫٥٣٣    ٣٨١٫٩٥٦    ٢٥٤٫٨٦١

  صكوك الشریحة األولى  ٥٫٠٠٠    ٥٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠

  و المشتقات االلتزامات المحتملة،التعھدات ١٠٢٫٠٥٠    ١٠٢٫٠٥٠   ١١٢٫٧٦١

          

افع صنادیق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المن

  األخرى التي یتم إدارتھا من قبل البنك:

  مطلوبات أخرىودائع العمالء و  ٢٦٧٫٤٨٦   ٢٦٤٫١٤١    ١٩٧٫٩٧١
  
  

 ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في تحلیل باإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة فیما یلي  ) ج

  المرحلیة الموجزة الموحدة: مالیةوالُمدرجة في القوائم ال ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس 
  

  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  

  )مدققة(غیر 

  مارس ٣١  

 ٢٠٢١  

    )مدققة(غیر 

  :الكیانات التابعةأو /أقاربھم وإدارة البنك و      

  دخل عموالت خاصة  ٤٫٢٤٤    ٣٥١

  مصاریف عموالت خاصة  ١٫٧٦٧    ١٥

  أتعاب خدمات بنكیة  ٨٩    ١٠

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٧ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یة الموجزةیضاحات حول القوائم المالیة المرحلإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  (تتمة) -  المعامالت مع األطراف ذات العالقة . ٢١
  

  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  

  )مدققة(غیر 

  مارس ٣١  

 ٢٠٢١  

    )مدققة(غیر 

  :وإدارتھالمساھمین الرئیسیین للبنك       

  مصاریف عموالت خاصة  -     ٢٩٣

  

  

  

  للبنك والمؤسسات التي یتم المحاسبة عنھاالزمیلة الشركات 

  :، واإلدارة وأقاربھمالملكیةحقوق طریقة  باستخدام      

  دخل عموالت خاصة  ٨٫٠٠٣    ٧٫٦٨٩

  مصاریف عموالت خاصة  ١٠٨    ٢٣

  اتعاب خدمات بنكیة  ١٫٢٧٠    ٧٩٥

١٫٥٢٨  
  

  لجان المجلس األخرىأعضاء اإلدارة ومكافآت أعضاء مجلس   ١٫٥٢٨

  
  

  صكوك الشریحة األولى  . ٢٢
  

توافقة مع الشریعة (البرنامج). باالنتھاء من تكوین برنامج صكوك الدین الثانوي للشریحة األولى الم ٢٠١٦قام البنك في عام 

لبنك األوراق المالیة التالیة لصكوك أصدر ا .قد تم الموافقھ على ھذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابیة ومساھمي البنكو

  :٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  الشریحة األولى بموجب البرنامج
  

  

  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
    (غیر مدققة)

دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
    (مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢٠  
  (غیر مدققة)

  ٥٠٠٫٠٠٠    ٥٠٠٫٠٠٠    ٥٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٦نوفمبر  ١٦

  ٢٨٥٫٠٠٠    ٢٨٥٫٠٠٠    ٢٨٥٫٠٠٠ ٢٠١٧یونیو  ٦

  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٨مارس  ٢١

  ٢١٥٫٠٠٠    ٢١٥٫٠٠٠    ٢١٥٫٠٠٠ ٢٠١٩ أبریل ١٥

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ اإلجمالي
  

تُصدر صكوك الشریحة األولى بدون تاریخ سداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بما 

لتزام شرطي غیر مضمون وثانوي على البنك حیث تم تصنیف تلك الصكوك ضمن حقوق الملكیة. للبنك الحق یُشكل ا
  .الحصري في السداد خالل فترة زمنیة محددة وفقًا للشروط واألحكام المنصوص علیھا في البرنامج

  
ع الدوري، ویُستثنى من ذلك ظھور یتم تطبیق معدل ربح على صكوك الشریحة األولى لیُدفع بأثر رجعي عند تاریخ التوزی

حدث یستوجب عدم الدفع أو عند اختیار عدم الدفع بواسطة البنك، في تلك الحالة، یُمكن للبنك وباختیاره المنفرد الخاضع 

للشروط واألحكام، أن یختار عدم القیام بأي توزیعات. وعلى ذلك، ال یُعتبر الحدث الذي یستوجب عدم الدفع أو عند اختیار 

م الدفع اخفاقًا من البنك عن السداد، كما أن المبالغ غیر الموزعة حینھا ال یتم مراكمتھا أو تجمیعھا ضمن أي توزیعات عد
  .مستقبلیة

  

  

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٨ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  الزكاة وضریبة الدخل . ٢٣
  

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  مال البنك ونسب ملكیة رأس المال فیما یلي ملخص لرأس ) أ

تستند احتسابات الزكاة وضریبة الدخل الخاصة بالبنك وما یرتبط بھا من مستحقات ومدفوعات . )بمالیین الریاالت السعودیة(
  أدناه: بة الدخل إلى نسب الملكیة المذكورةالزكاة وضری

  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

    (غیر مدققة)

  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

  (مدققة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١  

    (غیر مدققة)

    المبلغ    %    المبلغ    %    المبلغ    %

  ن المساھمون السعودیو  ٦٫٧٥٠٫٠    ٩٠٫٠    ٦٫٧٥٠٫٠    ٩٠٫٠    ٦٫٧٥٠٫٠    ٩٠٫٠

  )٢٥أسھم خزینة (إیضاح   ٧٥٠٫٠    ١٠٫٠    ٧٥٠٫٠    ١٠٫٠    ٧٥٠٫٠    ١٠٫٠

  اإلجمالي  ٧٫٥٠٠٫٠    ١٠٠٫٠    ٧٫٥٠٠٫٠    ١٠٠٫٠    ٧٫٥٠٠٫٠    ١٠٠٫٠

  
أبریل من كل عام،  ٣٠لھیئة العامة للزكاة والدخل، حیث یستحق ھذا التقدیم بتاریخ اإلقرارت الزكویة إلى اقام البنك بتقدیم  ) ب

الدخل الخاصة بالبنك وما یرتبط بھا من مستحقات ضریبة و. تستند حسابات الزكاة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وحتى العام المنتھي في 

  .أ٢٣نسب الملكیة و المذكورة في اإلیضاح  على أساسومدفوعات الزكاة وضریبة الدخل 

  

الھیئة العامة للزكاة والدخل قواعد ("القواعد") لحساب الزكاة للشركات العاملة في أنشطة  صدرت، أ٢٠١٩مارس  ١٤في 
. یتم إصدار القواعد وفقًا لالئحة التنفیذیة للزكاة وھي قابلة للتطبیق البنك المركزي السعوديقبل  التمویل والمرخصة من

. باإلضافة إلى تقدیم أساس جدید لحساب وعاء الزكاة، قدمت القواعد أیًضا الحد األدنى ٢٠١٩ینایر  ١للفترات التي تبدأ من 

الدخل على التوالي. یستمر احتساب الزكاة للمساھمین السعودیین بنسبة  والحد األعلى، وھو أربعة أمثال وثمانیة أمثال صافي
  .٪ من وعاء الزكاة، لكنھا لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الحد األعلى المسموح بھ وفقًا للقواعد٢٫٥

    

 ٢٠٠٦عام  من السابقة الربوط الزكویة للسنوات، اتفق البنك مع الھیئة العامة للزكاة والدخل على تسویة ٢٠١٨ خالل عام  ) ج

ملیون لایر سعودي تقریبًا على  ٣٧٢البالغ  القائمملیون لایر سعودي. یُدفع الرصید  ٧٧٥ بلغ إجمالي التسویة .٢٠١٧الى عام 

  .٢٠٢٣دیسمبر من كل عام بعد ذلك حتى عام  ١وفي  ٢٠٢١دیسمبر  ١سنویة متساویة في  دفعات
  

 توزیعات األرباح المقترحة  .٢٤
  

لایر سعودي لكل  ٠٫٤ملیون لایر سعودي تعادل  ٢٧٠٫٠اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة قدرھا  ،٢٠٢١ام ع خالل
سھم. تمت الموافقة على التوزیعات النقدیة المقترحة من قبل مساھمي البنك في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة الذي عقد في 

  .٢٠٢١مایو  ٢لى مساھمي البنك اعتباًرا من . وسیتم دفع التوزیعات إ٢٠٢١أبریل  ٢١
  
  
  

  أسھم الخزینة . ٢٥
  

مع شركة جي بي مورغان الدولیة للتمویل (جي بي مورغان) لشراء  ٢٠١٨یونیو  ١٤أبرم البنك اتفاقیة شراء أسھم بتاریخ 
للسھم الواحد أي ما لایر سعودي  ١٣٫٥٠سھًما من أسھم البنك والمملوكة من قِبل جي بي مورغان مقابل  ٥٦٫٢٤٥٫٣٥٠

. تسلّم البنك الحقًا جمیع الموافقات التقدیریة، ُمستثناة من تكالیف العملیات وضریبة الدخل ملیون لایر سعودي ٧٥٩٫٣یعادل 

 ١٦التنظیمیة المطلوبة وتمت الموافقة على اتفاقیة شراء األسھم في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة الذي عقد بتاریخ 

، أكمل البنك عملیة الشراء. تضمنت أسھم الخزینة ٢٠١٨سبتمبر  ٢٧. في ٢٠١٨سبتمبر  ٢٦ھـ الموافق  ١٤٤٠محرم 
  .ملیون لایر سعودي ٧٨٧٫٥بإجمالي تكلفة قدرھا  تقدیریةتكالیف عملیات وضریبة دخل 

  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٣٩ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  یةبآالف الریاالت السعود

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  

  

  (تتمة) – أسھم الخزینة . ٢٥
  

أسھم أخرى قدرھا  مع شركة بنك میزوھو المحدودة (میزوھو) لشراء ٢٠١٨نوفمبر  ٢٩أبرم البنك اتفاقیة شراء أسھم بتاریخ 
لایر سعودي للسھم الواحد أي ما یعادل  ١٣٫٥٠و مقابل سھًما أخرى من أسھم البنك والمملوكة من قِبل میزوھ ١٨٫٧٤٩٫٨٦٠

. تسلّم البنك الحقًا جمیع الموافقات التقدیریةملیون لایر سعودي، ُمستثناة من تكالیف العملیات وضریبة الدخل  ٢٥٣٫١

 ٢١ذي عقد بتاریخ التنظیمیة المطلوبة وتمت الموافقة على اتفاقیة شراء األسھم في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة ال
، أكمل البنك عملیة الشراء. تضمنت أسھم الخزینة تكالیف ٢٠١٩مایو  ٢٨. في ٢٠١٩مارس  ٢٨ھـ الموافق  ١٤٤٠رجب 

  .ملیون لایر سعودي ٢٥٣٫٥بإجمالي تكلفة قدرھا  تقدیریةعملیات وضریبة دخل 
  

ملیون لایر سعودي والتي تم  ١٫٠٤١٫١ة قدرھا لم ینخفض رأس مال البنك نتیجةً لعملیة الشراء وتكالیفھا بإجمالي تكلف

  .عرضھا كانخفاض في حقوق المساھمین

  

   مصاریف العملیات . ٢٦
  

على النحو  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في تلخص مخصصات االئتمان والخسائر األخرى ت

  التالي:

مارس  ٣١

٢٠٢٠  

    (غیر مدققة)

مارس  ٣١

٢٠٢١  

        قة)مدقغیر (

  مخصصات خسائر االئتمان:                 

  ج)٦(إیضاح  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى      )٩٦(    )٢٧٤(

  ج)٧استثمارات (إیضاح       )٢٫٨٧٨(    ١٫٠٢٤

  ب)٨(إیضاح  قروض وسلف      ٦٩٫٤٢٧    ٢٢٦٫٢٩٨
  ج)١٦(إیضاح  عقود الضمان المالي      )١٫٦٦٩(    )٢٫١٧٨(

  ب)١١(إیضاح  دات أخرىموجو      ٦٠    ١٠٧

  والخسائر األخرى مخصصات خسائر االئتمان            ٦٤٫٨٤٤   ٢٢٤٫٩٧٧

  
  
  

  البنك المركزي السعوديأثر فیروس كورونا على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج  . ٢٧
  

من المناطق الجغرافیة  ) في تعطیل األسواق العالمیة حیث بدأت العدید١٩تستمر جائحة (الجائحة) فیروس كورونا (كوفید 

" من العدوى على الرغم من أنھا سیطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل إجراءات احترازیة صارمة ثالثةتشھد "موجة 
مثل فرض قیود على السفر وحاالت اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، تمكنت حكومة المملكة العربیة 

، ویرجع ذلك في المقام األول إلى التدابیر الفعالة التي اتخذتھا ن السیطرة بنجاح على تفشي المرضمالسعودیة (الحكومة) 

ومن المتوقع  بشكل مكثف. تسیر حملة التطعیم لتحصین المجتمعاللقاحات من عدد على السعودیة الحكومة  وافقتالحكومة، 

  أن یتم تطعیم غالبیة السكان في المستقبل القریب.
  

بن��ك تقی��یم الوض��ع الح��الي م��ن خ��الل إج��راء اختب��ارات الض��غط عل��ى التحرك��ات المتوقع��ة ألس��عار ال��نفط ومتغی��رات یواص��ل ال

االقتصاد الكلي األخرى وتأثیرھ��ا عل��ى مؤش��رات االئتم��ان الرئیس��یة والس��یولة والتش��غیل والم��الءة المالی��ة واألداء باإلض��افة إل��ى 

تش��مل ووق��د اس��تلزم ذل��ك مراجع��ة العملی��ات واألداء الم��الي الطبیع��ي.  ١٩فی��د كوممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تأثیر 

الخطوات التي اتخذتھا اإلدارة المراجعة المستمرة لتركیز التعرض لالئتم��ان عل��ى مس��توى أكث��ر دق��ة م��ع التركی��ز بش��كل خ��اص 

 المناس��بةالتص��نیف االئتم��اني  ، واتخ��اذ إج��راءات، وحمای��ة الض��ماناتأخ��رى، وأطراف ، ومناطقمعینةعلى قطاعات اقتصادیة 

. كم��ا تأخ��ذ مراجع��ات االئتم��ان ف��ي االعتب��ار ت��أثیر ب��رامج دع��م الحاج��ة ل��ذلكعن��د  ،للعم��الء والب��دء ف��ي إع��ادة ھیكل��ة الق��روض

  .البنك المركزي السعوديالحكومة 



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٤٠ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  

  

  (تتمة) –أثر فیروس كورونا على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي  . ٢٧

  

الظروف االقتصادیة السائدة التي تتأثر بش��دة بالوب��اء المس��تمر مراجع��ة بع��ض الم��دخالت واالفتراض��ات  یتطلب من البنك بسبب

ھذه األمور بشكل أساس��ي ح��ول إم��ا تع��دیل عوام��ل االقتص��اد الكل��ي الت��ي  تتركزهالمستخدمة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 

الت��ي یس��تخدمھا البن��ك حالیً��ا ف��ي  ھاتتستخدمھا المجموعة في تق��دیر خس��ائر االئتم��ان المتوقع��ة ومراجع��ات احتم��االت الس��یناریو

قام��ت المجموع��ة ب��إجراء بع��ض التع��دیالت عل��ى عوام��ل االقتص��اد الكل��ي  ،٢٠٢٠وقعة. خالل عام تقدیر الخسائر االئتمانیة المت

  وأوزان السیناریوھات.

  

ال یزال نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة للبنك حساًسا لالفتراض��ات الم��ذكورة أع��اله وی��تم إع��ادة تقییم��ھ باس��تمرار كج��زء م��ن 

مدعوم��ة بأحك��ام ھام��ة  ف��إن التوقع��ات واحتم��االت الح��دوث ،كما ھو الحال م��ع أي تنب��ؤاتللنموذج المعتاد.  تعدیلأعمالھ كعملیة 

  ، قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك المتوقعة.وعدم الیقین، وبالتالي
  

إل��ى الح��د ال��ذي ال یمك��ن فی��ھ دم��ج بع��ض الت��أثیرات بش��كل كام��ل ف��ي حس��ابات نم��وذج الخس��ائر االئتمانی��ة المتوقع��ة ف��ي الوق��ت 

بالكام��ل ف��ي حس��ابات الخس��ائر االئتمانی��ة المتوقع��ة  إدراجھ��اال یمك��ن الت��ي بع��ض الت��أثیرات  بع��ین االعتب��ار اإلدارة أخذت ،الحالي

 امرحلیً�� ف��ي ھ��ذه المرحل��ة الزمنی��ة. ووفقً��ا ل��ذلك، ف��إن تقی��یم الخس��ائر االئتمانی��ة المتوقع��ة ل��إلدارة یتض��من تقییًم��ا قطاعیً��ا وتحل��یًال 

ملی��ون لایر  ١٦٦٫٠ بقیم��ة تس��ویة تراكمی��ةالبن��ك  اعت��رفرة وتحلی��ل االقتص��اد الكل��ي. وبن��اًء علی��ھ، على المحافظ المت��أثتعرف لل

  .لمحفظة القروض والسلف للشركات والتجزئة على التوالي ٢٠٢١مارس  ٣١ في كماملیون لایر سعودي  ١٩٫٧ سعودي و

  

وإع��ادة تقی��یم مس��تویات المخصص��ات م��ع متابع��ة محفظ��ة الش��ركات الص��غیرة والمتوس��طة ع��ن كث��ب ستس��تمر المجموع��ة ف��ي  

ملی��ون لایر س��عودي ل��تعكس المزی��د  ٣٣٫٨ومع ذل��ك ، فق��د أدرك��ت اإلدارة وج��ود تراك��ب بقیم��ة  .١٩تطور الوضع حول كوفید 

  من التدھور االئتماني المحتمل في المحفظة األساسیة.

  

  البنك المركزي السعوديبرامج ومبادرات 
  

  لدعم تمویل القطاع الخاص البنك المركزي السعوديبرنامج 
  

ال��الزم لتق��دیم ال��دعم  ٢٠٢٠برن��امج دع��م تموی��ل القط��اع الخ��اص ف��ي م��ارس  البن��ك المرك��زي الس��عودي ، أطلقللجائحةاستجابةً 

عب���ر التعم���یم رق���م  البن���ك المرك���زي الس���عوديوفقً���ا للتعری���ف الص���ادر ع���ن  الحج���م الص���غیرة ومتوس���طةش���ركات لقط���اع ال

. یش��مل برن��امج دع��م تموی��ل القط��اع )٢٠١٧م��ارس  ١٥(المواف��ق  ھ��ـ١٤٣٨ادى الثانی��ة جم�� ١٦بت��اریخ  ٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢

  الخاص بشكل أساسي البرامج التالیة:
  
  الدفعات المؤجلة؛برنامج  
  تمویل اإلقراض؛برنامج  

  ؛ وضمانات التمویلبرنامج  

  دعم عملیات نقاط البیع والتجارة اإللكترونیةبرنامج. 
  

  

  الدفعات المؤجلة برنامج 
ك��ان عل��ى البن��ك تأجی��ل  ،الحقً��االت��ي ت��م اإلع��الن عنھ��ا  للبرن��امج  الالحق��ة التمدی��دات وج��زء م��ن برن��امج ال��دفعات المؤجل��ة، ك

عل��ى تس��ھیالت اإلق��راض لتل��ك الش��ركات المؤھل��ة كش��ركات ص��غیرة ومتوس��طة الحج��م وش��ركات التموی��ل الخاض��عة  ال��دفعات

فق النق��دي ع بمثاب��ة دع��م س��یولة قص��یرة األج��ل لمعالج��ة مش��اكل الت��د. كان��ت ت��أجیالت ال��دفالبن��ك المرك��زي الس��عوديإلش��راف 

 و ٢٠٢١یونی��و  ٣٠إل��ى  ٢٠٢٠م��ارس  ١٤الدفعات بتأجیل األقساط المستحقة خالل الفت��رة م��ن  بنكال المحتملة للمقترض. أجل

  . وفقاً لذلك زیادة فترة التسھیالت



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٤١ 

  

  

  غیر مدققة)الموحدة ( یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  (تتمة) -  أثر فیروس كورونا على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي . ٢٧

 ٩المعی��ار ال��دولي للتق��اریر المالی��ة رق��م ت��م تقی��یم األث��ر المحاس��بي المترت��ب ع��ن ھ��ذه التغیی��رات وت��م معالجتھ��ا وفقً��ا لمتطلب��ات 

ملی��ون لایر س��عودي  ٨٤٫٦ بمبل��غ بمجم��وع تع��دیالتبإثب��ات خس��ارة  بن��كالكتعدیل في ش��روط الترتی��ب. وق��د ن��تج ع��ن ذل��ك قی��ام 

إدراجھ��ا ف��ي ، والت��ي ت��م ٢٠٢١م��ارس  ٣١ملیون لایر سعودي تم االعتراف بھا خالل فترة الثالثة أش��ھر المنتھی��ة ف��ي  ٨٦منھا 

بإطف��اء خس��ائر  ةالمتعلق�� ةالموح��د ةال��دخل المرحلی�� قائم��ةملی��ون لایر س��عودي عل��ى  ٢٩٫٦ت��م تحمی��ل  ل العم��والت الخاص��ة.دخ��

  .التعدیل
  

  
العام��ة والھیئ��ات  البن��ك المرك��زي الس��عوديامج بموج��ب ب��ر بن��كالتكب��دھا ی والمتوق��ع أنمن أجل تعویض التكالیف ذات الص��لة و

اس��تحقاق متفاوت��ة، فت��رات ملیار لایر سعودي من الودائع التي ال یترت��ب علیھ��ا فائ��دة م��ع  ٣٫٨ مةبقیإیداًعا البنك  األخرى، استلم

تتعل��ق بمنح��ة الحكوم��ة  البن��ك المرك��زي الس��عودي عم�� مراس��التوالتي تعتبر بمثابة منح حكومیة. وقد قررت اإلدارة بن��اًء عل��ى 

 فائ��دة المنفع��ة عل��ىت��م احتس��اب و .كم��ا ھ��و أع��اله دفعاتی��ل ال��التع��دیل المتكب��دة عل��ى تأج ئري المقام األول بالتعویض ع��ن خس��اف

الم���نح الحكومی��ة. مارس���ت اإلدارة بع��ض األحك���ام ف���ي ع���ن محاس��بة الالتموی��ل الم���دعوم عل��ى أس���اس من���تظم، وفقً��ا لمتطلب���ات 

والت��ي ت��م  فوائ��دالم��ن المعفی��ة ملیون لایر س��عودي م��ن ھ��ذه الودائ��ع  ٤٤٨٫٣إجمالي الدخل البالغ  االعتراف وقیاس دخل المنحة.

ف��ي الفت��رات الس��ابقة. خ��الل فت��رة الثالث��ة أش��ھر المنتھی��ة عم��والت خاص��ة ملیون لایر سعودي منھا ك��دخل  ١٩٨٫٦االعتراف بـ 

  .التعدیل خسائر بإطفاء  المتعلقة .المرحلیة الدخل قائمةملیون لایر سعودي في  ٣٣٫٥تم االعتراف بـ  ،٢٠٢١مارس  ٣١في 

  

  ضمانات التمویلو تمویل اإلقراضبرنامج 
  

 ٣٠تلق��ى البن��ك و. بن��ك المرك��زي الس��عوديللشارك البنك ف��ي برن��امج ض��مان التس��ھیالت الت��ابع  ،٢٠٢١مارس  ٣١اعتباًرا من 

المتناھی��ة الص��غر والص��غیرة والمتوس��طة  للش��ركاتلتق��دیم تموی��ل میّس��ر  البن��ك المرك��زي الس��عوديملی��ون لایر س��عودي م��ن 

لتسھیالت. إن األثر المحاسبي لبرنامج ض��مان التس��ھیالت غی��ر ج��وھري عل��ى البیان��ات المالی��ة المؤھلة بموجب برنامج ضمان ا

  .٢٠٢١مارس  ٣١المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
  

  ملیار لایر ٥٠للقطاع المصرفي السعودي بقیمة  البنك المركزي السعوديمن دعم السیولة 
  

  لـ: سعودي بضخ مبلغ خمسین ملیار لایر البنك المركزي السعودي تقرار النقدي والمالي، قاماالس عزیزا مع تشیً اوتم
  
 تعزیز السیولة في القطاع المصرفي وتمكینھ من مواصلة دوره في توفیر التسھیالت االئتمانیة لشركات القطاع الخاص، 

 إعادة ھیكلة التسھیالت االئتمانیة الحالیة دون أي رسوم إضافیة، 

  والخطط للحفاظ على مستویات التوظیف في القطاع الخاصدعم ، 
  عدد من الرسوم المصرفیة التي تم التنازل عنھا للعمالءاإلعفاء من. 

    
ملی��ار لایر س��عودي م��ن الودائ��ع الت��ي ال  ٢٫٣٢ إی��داًعا بمبل��غ ٢٠٢٠البن��ك خ��الل الرب��ع الث��اني م��ن ع��ام  اس��تلموفي ھ��ذا الص��دد، 

، أن ھ��ذه المنح��ة البن��ك المرك��زي الس��عودي. ق��ررت اإلدارة بن��اًء عل��ى االتص��االت ال��واردة م��ن یترت��ب علیھ��ا فائ��دة لم��دة س��نة

 احتس��اب فائ��دة المنفع��ة عل��ى التموی��ل الم��دعوم عل��ى أس��اس من��تظم، وفقً��ات��م الحكومی��ة تتعل��ق ف��ي المق��ام األول ب��دعم الس��یولة. 

 مبل��غب منھ��ا ملی��ون لایر س��عودي، ت��م االعت��راف ٣٨٫٤ لمتطلب��ات محاس��بة الم��نح الحكومی��ة. ن��تج ع��ن ذل��ك إجم��الي دخ��ل بقیم��ة

  و المبلغ المتبقي مؤجل. ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ المنتھیة في للسنةملیون لایر سعودي في قائمة الدخل الموحدة  ٣٤٫٧
  

  دعم قطاع الرعایة الصحیة - مبادرة البنك 
  

 قام، ھذه الجائحةواطنین والمقیمین استجابة لتفشي مالالرعایة الصحیة لحمایة صحة  عامليللجھود الكبیرة التي یبذلھا  اتقدیرً 

العام والخاص  في القطاعین لمدة ثالثة أشھر لجمیع العاملین في الرعایة الصحیة تطوعا منھ القروض عاتفتأجیل د بنكال

ملیون لایر  ٨٫٩ بمبلغبإثبات خسارة تعدیل في الیوم األول  البنك. وقد نتج عن ذلك قیام البنكالذین لدیھم تسھیالت ائتمانیة مع 
  دخل العموالت الخاصة.تحمیلھا على تم  التيو ٢٠٢٠ مارس ٣١ المنتھیة في للثالث أشھرسعودي 



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٤٢ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  بآالف الریاالت السعودیة

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في 

  

  التعامل السائد بین البنوك سعر -   الحات معیار سعر الفائدةإص. ٢٨

ی��تم إج��راء مراجع��ة وإص��الح أساس��یین لمع��اییر أس��عار الفائ��دة الرئیس��یة عل��ى مس��توى الع��الم. یش��ارك مجل��س مع��اییر المحاس��بة 

   .عامل السائد بین البنوكن سعر التالدولیة في عملیة من مرحلتین لتعدیل توجیھاتھ للمساعدة في انتقال أكثر سالسة بعیًدا ع

  

 ٣٩، معیار المحاسبة الدولي األدوات المالیة ٩المرحلة األولى من التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  - 

التي تركز على  األدوات المالیة: اإلفصاحات ٧والمعیار الدولي للتقاریر المالیة األدوات المالیة: االعتراف والقیاس 

، متطلبات محاسبة التحوط المحددة ٢٠١٩التحوط. عدلت التعدیالت النھائیة، الصادرة في سبتمبر  قضایا محاسبة
لتوفیر التخفیف من اآلثار المحتملة لعدم الیقین الناجم عن إصالح سعر التعامل السائد بین البنوك. تسري التعدیالت 

ي تتأثر مباشرةً بإصالح سعر التعامل السائد بین وھي إلزامیة لجمیع عالقات التحوط الت ٢٠٢٠ینایر  ١اعتباًرا من 

 ستبدال.الت جنبًا إلى جنب مع تخفیف التحوط لتحوطات ما قبل االالبنوك. تبنت المجموعة ھذه التعدی
  

، ھناك عدم یقین في الوقت الحالي تتعلق باستبدال األسعار المعیاریة بأسعار بدیلة خالیة من المخاطر.الثانیة المرحلة  - 

كمعدل  التعامل السائد بین البنوك سعر، یستمر استخدام . ونتیجة لذلكالثانیةوقیت وطرق االنتقال للمرحلة بشأن ت

، وبالتالي یتم استخدامھ في تقییم األدوات ذات آجال االستحقاق التي تتجاوز النھایة مرجعي في األسواق المالیة

 التعامل السائد بین البنوك. سعرالمتوقعة تاریخ 
  

توقعات واضحة للشركات الخاضعة للتنظیم إلزالة اعتمادھا  )FCA( بنك إنجلترا وھیئة السلوك الماليع وضلقد 
، حیثما كان ذلك ریة الجدیدة وفي العقود القدیمةعلى سعر الفائدة المعروض بین البنوك في جمیع األعمال التجا

نقلھم بفاعلیة بعیًدا عن  ھياالقتصادیة لعقودھم  الطریقة األساسیة للمشاركین في السوق للتأكد من الشروطوممكنًا. 

  سعر الفائدة المعروض بین البنوك.
 

أن جمیع إعدادات سعر الفائدة المعروض بین البنوك لجمیع  )FCA(أعلنت ھیئة السلوك المالي  ،٢٠٢١مارس  ٥في 
  بعد التواریخ التالیة مباشرة: ممثلةالعمالت إما أن تتوقف أو لن تكون 

  
 جنیھ اإلسترلیني والیورو والفرنك السویسريللعدادات سعر الفائدة المعروض بین البنوك إ ،٢٠٢١بر دیسم ٣١  - 

  ولمدة أسبوع وشھرین  األمریكي للدوالر، و سعر الفائدة المعروض والین الیاباني في جمیع الفترات
  
 شھًرا. ١٢و  أشھر ٦أشھر و  ٣وشھر واحد و  یوم واحد مدةلدوالر األمریكي لل ٢٠٢٣یونیو  ٣٠  - 
  

، یشكل حدث توقف للمؤشر والمشتقات مبادالتبطة الدولیة للكما أكدتھ الرا ،، فإن اإلعالن أعالهباإلضافة إلى ذلك
  والمشتقات  بادالتالرابطة الدولیة للماالحتیاطي وبروتوكول  سعر الفائدة المعروض بین البنوكبموجب ملحق 

  
  

، یشكل حدث توقف للمؤشر والمشتقات مبادالتبطة الدولیة لل، كما أكدتھ الرا، فإن اإلعالن أعاله باإلضافة إلى ذلك
الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات بموجب ملحق سعر الفائدة المعروض بین البنوك االحتیاطي وبروتوكول 

، فإن تعدیل . ونتیجة لذلك٣٥البالغ عددھا  االحتیاطي لجمیع إعدادات سعر الفائدة المعروض بین البنوك ٢٠٢٠
ثابت وھو ) الذي نشرتھ بلومبرج الھامشالمعدل الخالي من المخاطر باإلضافة إلى السعر(أي  الفارق األحتیاطي

الیورو والجنیھ اإلسترلیني والفرنك السویسري  إعدادات جمیعل) ٢٠٢١مارس  ٥اعتباًرا من تاریخ ھذا اإلعالن (
التي تتضمن ملحق  القائمةستحدث االحتیاطیات تلقائیًا لعقود المشتقات . سعر فائدة للینوالدوالر األمریكي وإعدادات 

في  )ISDA 2020الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات (االحتیاطي أو تخضع لاللتزام ببروتوكول  سعر الفائدة 
 التواریخ التالیة:

 
الیورو والجنیھ  سعر الفائدة السائد لي جمیع إعداداتب المرتبطة القائمة: بالنسبة للمشتقات ٢٠٢١دیسمبر  ٣١بعد  - 

  ؛ وسترلیني والفرنك السویسري والیناإل
  
 بالدوالر األمریكي. سعر الفائدة السائدجمیع إعدادات ب المرتبطة القائمة: بالنسبة للمشتقات ٢٠٢٣یونیو  ٣٠بعد  - 



  
  البنك السعودي لالستثمار

  (شركة مساھمة سعودیة)
  

  

    

  

  
  

٤٣ 

  

  الموحدة (غیر مدققة) یضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموجزةإ
  یاالت السعودیةبآالف الر

  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في  
  

  تتمة)(– التعامل السائد بین البنوك سعر -   إصالحات معیار سعر الفائدة. ٢٨
  
، بما في ذلك القضائیة االماكنلسلطات التنظیمیة ومجموعات العمل من القطاعین العام والخاص في العدید من ا

  ، لمخاطر، ومجموعة عمل معدالت الجنیھ االسترلیني الخالیة من ا)ISDA( والمشتقات بادالتیة للمالرابطة الدول
  
 

 معدالت تناقش ولجنة األسعار المرجعیة البدیلة ،أسعار الیورو الخالیة من المخاطرومجموعة العمل المعنیة ب
عمل أیًضا كیفیة دعم االنتقال إلى معدالت ال اتمجموعتدرس و. معدالت سعر الفائدة السائدمرجعیة بدیلة لتحل محل 

  بدیلة وتطویر منتجات جدیدة تشیر إلیھا.
  

لدعم انتقال منظم. المشروع مھم  الحتخضع المجموعة ألنشطة انتقالیة شاملة وتقوم بإشراك مختلف أصحاب المص
  من حیث الحجم والتعقید وسیؤثر على المنتجات واألنظمة الداخلیة والعملیات.

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

  


