
 
 

 
     
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 البنك السعودي لالستثمار
 

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
             
              

 المرحلية الموجزة الموحدةالقوائم المالية 
                          

                    
 

  ٢٠١٩ مارس ٣١ في ةأشهر المنتهي الثالثةة لفتر 
 

 )غير مدققة(
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ١  

 البنك السعودي لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

 
                        المرحلية الموحدة قائمة المركز المالي

 ف الرياالت السعوديةآالب

  
 اتإيضاح

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱ 
 

 ۲۰۱۸ مارس ۳۱  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱
 (غير مدققة) 

 
 (غير مدققة)  (مدققة)

0Bالموجودات       

 ٥٫۰۱۲٫۲۳٦  ٤٫۸۷۱٫۹۳۲  ٤٫۸۲۸٫٥۸۷ ٥ دى مؤسسة النقد العربي السعودينقدية وأرصدة ل

 ۱٫٤۳٥٫٥۳۱  ۲٫۹۱۷٫٦۹۷  ۱٫٦٤۳٫٤۸۲ ۱۸،٦ ، صافيخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ

 ۲۳٫۱٤٤٫۳۲۷  ۲٤٫٦۳۸٫۱۱۳  ۲٦٫۰۹۲٫٥۱٥ ۱۸،۷ استثمارات

 ۱٫۰۱۳٫۱۷۲  ۱٫۲٤٥٫۲٤۳  ۹۷۰٫۸۲۱ ۱٥،۱۸ القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 ٥۷٫۸۹٥٫٦۰۲  ٥۹٫٤۱۲٫٥۲۹  ٥۸٫۱۷٦٫۱۱۰ ۸،۱۸ قروض وسلف، صافي

 ۱٫۰۲۱٫۸۳۷  ۱٫۰۱۲٫۳٦٦  ۹٥٥٫۲٦۰ ۹ استثمارات في شركات زميلة

 ۷۱۸٫۷۲٤  ۷۱۸٫۷۲٤  ٦۸۳٫۸۱۸  عقارات أخرى

 ۱٦٥٫٦۱٤  ۲۰۸٫۲۰۷  ۲۲۱٫۸۱۸ ۱۰ ، صافيغير الملموسةتقنية المعلومات  موجودات

 ۹۲۲٫٥٦۳  ۹۰۲٫۸۸۹  ۱٫۱٤۲٫٦٦۸ ۱۰ ت، صافيممتلكات ومعدا

 ۲۰۱٫٦۲۹  ۱٤۲٫۲۰۸  ۱۱۷٫۲۲٦ ۱۱ ، صافيموجودات أخرى

 ۹۱٫٥۳۱٫۲۳٥  ۹٦٫۰٦۹٫۹۰۸  ۹٤٫۸۳۲٫۳۰٥  إجمالي الموجودات
       

       الملكيةالمطلوبات وحقوق 
1Bالمطلوبات       

 ۱۰٫٤٤٥٫۷۱۹  ۱۲٫٦۲۰٫۸۳۲  ۱۱٫۱٤۲٫۷۱۳ ۱۸ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 ٦۱٫۰۳۲٫٤٤٤  ٦۳٫٦۸۹٫۸٦۹  ٦۳٫۸۲٤٫۲۰٦ ۱۲،۱۸ ودائع العمالء

 ۳٤۸٫۷۸۳  ٥۰۰٫۷۰٤  ۱٦۸٫٦۱٥ ۱٥،۱۸ القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 ۲٫۰۰٦٫۹۰۰  ۲٫۰۳۰٫۳۷۱  ۲٫۰۱۲٫۷۷۰ ۱۳،۱۸ قروض ألجل

 ۲٫۰۲۰٫۹۲۳  ۲٫۰۰٥٫٦٦۱  ۲٫۰۲۸٫۳۳٦ ۱٤،۱۸ سندات دين ثانوية

 ۹٥٥٫۳۹۱  ۱٫۷۸۳٫۷۹٥  ۱٫۷٤۱٫٥۸۹ ۱۱ رىمطلوبات أخ

 ۷٦٫۸۱۰٫۱٦۰  ۸۲٫٦۳۱٫۲۳۲  ۸۰٫۹۱۸٫۲۲۹  إجمالي المطلوبات
       

       الملكيةحقوق 
 ۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۷٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲٥ رأس المال

 ٤٫٥٦۳٫۰۰۰  ٤٫۹۲۸٫۰۰۰  ٤٫۹۲۸٫۰۰۰  حتياطي نظاميا

 -  )۷۸۷٫٥۳٦(  )۷۸۷٫٥۳٦( ۲٦ أسهم خزينة

 ۱٤۷٫٥۰۲  )۱۹۲٫۰٥٦(  ۲۲٫۲٥٦ ۷ اطيات أخرىحتيا

 ۳۲۸٫۱۰۲  ۲۰٥٫۲٦۸  ٤٦٦٫۳٥٦  ةبقاأرباح مُ 

 ٤٥۰٫۰۰۰  -  - ۲۰ توزيعات أرباح ُمقترحة
 )٥۲٫٥۲۹(  -  - ۲٤ أسهم ُمحتفظ بها لخيارات الموظفين، صافي

 ۱۲٫۹۳٦٫۰۷٥  ۱۱٫٦٥۳٫٦۷٦  ۱۲٫۱۲۹٫۰۷٦  إجمالي حقوق المساهمين

 ۱٫۷۸٥٫۰۰۰  ۱٫۷۸٥٫۰۰۰  ۱٫۷۸٥٫۰۰۰ ۲۳ لىصكوك الشريحة األو

 ۱٤٫۷۲۱٫۰۷٥  ۱۳٫٤۳۸٫٦۷٦  ۱۳٫۹۱٤٫۰۷٦  إجمالي حقوق الملكية

 ۹۱٫٥۳۱٫۲۳٥  ۹٦٫۰٦۹٫۹۰۸  ۹٤٫۸۳۲٫۳۰٥  الملكية وحقوق إجمالي المطلوبات
 

 الموحدة ةالقوائم المالية المرحلية الموجزال يتجزأ من هذه  اجزءً  ۲۸إلى  ۱رفقة من عتبر اإليضاحات المُ تُ 
 



           ٢  

 البنك السعودي لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 (غير مدققة) المرحلية الموحدة قائمة الدخل   

 بآالف الرياالت السعودية    
 
 ة فيالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر   
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  اتإيضاح 
      

 ۸۳۹٫۸۳۷  ۹۹٥٫۰۳۸   دخل العموالت الخاصة

 ۲۷٥٫٦۷٦  ٤۰۸٫٦۷۳   ف العموالت الخاصةمصاري

  صافي دخل العموالت الخاصة
 

٥۸٦٫۳٥٦٤٫  ٦٥۱٦۱ 
 

 
 

   

 ۸٥٫۹۱۰  ۸۸٫۷۲۹   صافي ،أتعاب خدمات بنكيةدخل 

 ۳۱٫٥۹۹  ۲۹٫٤۲٦   ، صافيأرباح تحويل عمالت أجنبية

 ۲٫۰۸۹  ۲٫۱۷۹   القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر غير المحققة

 ۲٫٥۲٥  ٤۷٥   يمة العادلة من خالل األرباح والخسائر المحققةالق

 ٤۰  ۲۲۰  ، صافيبنود الدخل الشامل األخرىالعادلة من خالل من سندات دين والمدرج قيمتها  مكاسب

 -  ۸۷  دخل عمليات أخرى

 ٦۸٦٫۳۲٤  ۷۰۷٫٤۸۱   إجمالي دخل العمليات
      

  رواتب ومصاريف الموظفين
 

۱٥٤٫۰۰۰  ۱٤۸٫۱۸۰ 

  إيجار ومصاريف مباني
 

۳۰٫۸۳٤  ٥۳٫۲۷٤ 

 ۲٤٫۱۲٥  ۳٤٫۷۷٦    استهالك وإطفاء

 ۲۷ مصاريف عمومية وإدارية أخرى
 

۷٥٫۳۱۷  ٥۰٫۰۳۲ 

 ۸۸٫٥٤٥  ۷۷٫۲۲۰  ۲۷ مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

  إجمالي مصاريف العمليات
 

۳۷۲٫۱٤۸  ۳٥٤٫۱٥٦ 

 ۳۳۲٫۱٦۸  ۳۳٥٫۳۳۳   دخل العمليات

 ۲۹٫۰٦٥  ۲٤٫٥۷۳  ۹ الحصة في دخل الشركات الزميلة

 ۳٦۱٫۲۳۳  ۳٥۹٫۹۰٦   صافي الدخل 

 ۰٫٤۸  ۰٫٥۰  ۱۹ ربح السهم األساسي والُمخفض (باللایر السعودي لكل سهم)

    
 

 
 

 
       

               
 
 

                                                                 
 
 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزءً  ۲۸إلى  ۱رفقة من عتبر اإليضاحات المُ تُ  



           ٣  

 البنك السعودي لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 (غير مدققة) الشامل المرحلية الموحدة قائمة الدخل

 بآالف الرياالت السعودية    
 
 ة فيالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر   
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱  ۲۰۱۹مارس  ۳۱  إيضاحات 
      

 ۳٦۱٫۲۳۳  ۳٥۹٫۹۰٦   دخل الصافي 

      األخرى ةالشامل(الخسارة)  الدخلبنود 

 الموحدة في فترات المرحلية البنود التي اليمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل 
 الحقة:  

 

    
 حقوق الملكية بالقيمة العادلةصافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات     
 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى    

 

 )٥٫۷۷٦(  ۱٥٫٦۸۸ 

 كتوارية في خطط المنافع المحددةالمكاسب اإل    
 

 ۱٫۹٥۱  - 

 الموحدة المرحلية البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل
 في فترات الحقة:   

 

    
  ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود لقيمة العادلة صافي التغير في ا    
 الدخل الشامل األخرى    

 
 ۲۱۸٫٦٤۰  )۱۰٦٫۱۷۸( 

    مكاسب القيمة العادلة الُمحولة لقائمة الدخل المرحلية الموحدة الناتجة من     
 سندات الديناستبعاد     

 
 )۲۲۰(  )٤۰( 

 )٥٦۸(  )۲۸۳(  ۹ للشركات الزميلةالحصة في بنود الدخل الشامل األخرى 

 )۹۱٫۰۹۸(  ۲۱٤٫۳۱۲   إجمالي بنود (الخسارة) الدخل الشامل األخرى 

 ۲۷۰٫۱۳٥  ٥۷٤٫۲۱۸   إجمالي الدخل الشامل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزءً  ۲۸إلى  ۱رفقة من عتبر اإليضاحات المُ تُ 



 
 

 البنك السعودي لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 المرحلية الموحدة (غير مدققة) الملكيةغيرات في حقوق التقائمة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزءً  ۲۸إلى  ۱رفقة من مُ عتبر اإليضاحات التُ 
٤ 

    (بآالف الرياالت السعودية) ۲۰۱۹ة في الثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

إجمالي حقوق 
 الملكية

صكوك  
الشريحة 

 األولى

 

حقوق 
 المساهمين

 

  أرباح ُمبقاة
 احتياطيات

  أخرى
 أسهم

  خزينة
احتياطي 

    رأس المال  نظامي

۱۳٫٤۳۸٫٦۷٦  ۱٫۷۸٥٫۰۰۰  ۱۱٫٦٥۳٫٦۷٦  ۲۰٥٫۲٦۸  )۱۹۲٫۰٥٦(  )۷۸۷٫٥۳٤٫  )٦۹۲۸٫۰۰۰  ۷٫٥۰۰٫۰۰۰   2B في بداية الفترةاألرصدة 

۳٥۹٫۹۰٦  -  ۳٥۹٫۹۰٦  ۳٥۹٫۹۰٦  -  -  -  -   3B صافي الدخل 

 إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى   -  -  -  ۲۱٤٫۳۱۲  -  ۲۱٤٫۳۱۲  -  ۲۱٤٫۳۱۲

٥۷٤٫۲۱۸  -  ٥۷٤٫۲۱۸  ۳٥۹٫۹۰٦  ۲۱٤٫۳۱۲  -  -  -   4Bإجمالي الدخل الشامل 

)۳۳٫۸۹٤(  -  )۳۳٫۸۹٤(  )۳۳٫۸۹٤(  -  -  -  -   5Bالزكاة عن الفترة الحالية 

)۳۹٫۹۱٤(  -  )۳۹٫۹۱٤(  )۳۹٫۹۱٤(  -  -  -  -   6Bالزكاة وضريبة الدخل عن فترات سابقة 

)۱۰٫۰۱۰(  -  )۱۰٫۰۱۰(  )۱۰٫۰۱۰(  -  -  -  -   7Bة الدخل عن الفترة الحاليةضريب 

)۱٥٫۰۰۰(  -  )۱٥٫۰۰۰(  )۱٥٫۰۰۰(  -  -  -  -   8Bتكلفة صكوك الشريحة األولى 

۱۳٫۹۱٤٫۰۷٦  ۱٫۷۸٥٫۰۰۰  ۱۲٫۱۲۹٫۰۷٤٦٦٫  ٦۳٥٦  ۲۲٫۲٥٦  )۷۸۷٫٥۳٦(  ٤٫۹۲۸٫۰۰۰  ۷٫٥۰۰٫۰۰۰   9Bاألرصدة في نهاية الفترة )غير مدققة( 



              

 البنك السعودي لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 (غير مدققة) تتمة - المرحلية الموحدةالملكية التغيرات في حقوق قائمة 

 
 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزءً  ۲۸إلى  ۱رفقة من عتبر اإليضاحات المُ تُ 
 

٥

  
    ودية)(بآالف الرياالت السع ۲۰۱۸ة في الثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

إجمالي حقوق 
 الملكية

 
صكوك 

الشريحة 
 األولى

 

حقوق 
 المساهمين

أسهم ُمحتفظ بها  
لخيارات 

الموظفين، 
 صافي

 

 توزيعات
  أرباح ُمبقاة  أرباح ُمقترحة

 احتياطيات
  أخرى

احتياطي 
  إيضاحات  رأس المال  نظامي

۱٤٫۲۷۹٫۰٦۷  ۷۸٥٫۰۰۰  ۱۳٫٤۹٤٫۰٦۷  )٥۸٫۲٦۹(  -  ۱٫۲۸٤٫۸٥۸  ۲۰٤٫٤۷۸  ٤٫٥٦۳٫۰۰۰  ۷٫٥۰۰٫۰۰۰   10Bاألرصدة في بداية الفترة 

)۸۲۲٫٥٥٦(  -  )۸۲۲٫٥٥٦(  -  -  )۸۷۳٫۱٥۹(  ٥۰٫٦۰۳  -  -   

11Bمن تطبيق المعيار الدولي إلعداد  األثر
يناير  ۱) بتاريخ ۹التقارير المالية رقم (

۲۰۱۸ 

۱۳٫٤٥٦٫٥۱۱  ۷۸٥٫۰۰۰  ۱۲٫٦۷۱٫٥۱۱  )٥۸٫۲٦۹(  -  ٤۱۱٫٦۹۹  ۲٥٥٫۰۸۱  ٤٫٥٦۳٫۰۰۰  ۷٫٥۰۰٫۰۰۰   12B بداية الفترة بعد التعديلفي األرصدة 

۳٦۱٫۲۳۳  -  ۳٦۱٫۲۳۳  -  -  ۳٦۱٫۲۳۳  -  -  -   13B صافي الدخل 

 األخرى ةالشاملالخسارة إجمالي بنود    -  -  )۹۱٫۰۹۸(  -  -  -  )۹۱٫۰۹۸(  -  )۹۱٫۰۹۸(

۲۷۰٫۱۳٥  -  ۲۷۰٫۱۳٥  -  -  ۳٦۱٫۲۳۳  )۹۱٫۰۹۸(  -  -   14Bإجمالي (الخسارة) الدخل الشاملة 

-  -  -  -  -  ۱٦٫٤۸۱  )۱٦٫٤۸۱(  -  -  ۷ 

15Bس��تثمارات ف��ي حق��وق ملكي��ة مكاس��ب م��ن بي��ع ا
قيمته��ا العادل��ة م��ن خ��الل بن��ود ال��دخل والم�درج 

 الشامل األخرى

)٦٫۳۲۹(  -  )٦٫۳۲۹(  -  -  )٦٫۳۲۹(  -  -  -   16Bالزكاة عن الفترة الحالية 

)۸٫۸۹٥(  -  )۸٫۸۹٥(  -  -  )۸٫۸۹٥(  -  -  -   17Bضريبة الدخل عن الفترة الحالية 

٤٫۰٦۳  -  ٤٫۰٦۳  -  -  ٤٫۰٦۳  -  -  -   18Bضريبة دخل المساهمين األجانب الُمستعاضة 

-  -  -  -  ٤٥۰٫۰۰۰  )٤٥۰٫۰۰۰(  -  -  -  ۲۰ 19Bتوزيعات أرباح ُمقترحة 

٥٫۷٤۰  -  ٥٫۷٤۰  ٥٫۷٤۰  -  -  -  -  -  ۲٤ 
20Bُمح���تفظ به���ا الي الحرك���ة عل���ى األس���هم ص���اف

 لخيارات الموظفين

۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  -  -  -  -  -  -  -  ۲۳ 21Bصكوك الشريحة األولى الُمصدرة 

)۱٥۰(  -  )۱٥۰(  -  -  )۱٥۰(  -  -  -   22Bتكلفة صكوك الشريحة األولى 

۱٤٫۷۲۱٫۰۷٥  ۱٫۷۸٥٫۰۰۰  ۱۲٫۹۳٦٫۰۷٥(  ٥۲٫٥۲۹(  ٤٥۰٫۰۰۰  ۳۲۸٫۱۰۲  ۱٤۷٫٥۰۲  ٤٫٥٦۳٫۰۰۰  ۷٫٥۰۰٫۰۰۰   23B(غير مدققة) األرصدة في نهاية الفترة 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٦ 
 

 
 (غير مدققة) التدفقات النقدية المرحلية الموحدةقائمة  

 بآالف الرياالت السعودية
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  اتيضاحإ  
 مارس ۳۱

۲۰۱۹  

 مارس ۳۱
۲۰۱۸ 

    األنشطة التشغيلية 
 

 

 ۳٦۱٫۲۳۳  ۳٥۹٫۹۰٦   دخل الصافي  

      التشغيلية األنشطة )الُمستخدمة في( من التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية 
 ۱۲٫۸۰۳  ۱۰٫۹۹٦   ، صافيوات على االستثماراتإطفاء العال صافي تراكم الخصومات وصافي 
 )٤۷٫۱٥٤(  )۳٫۸٤٦(   صافي التغير في دخل العموالت الخاصة الُمستحقة 
 )۱۳٫۷۲۰(  ۱٤٫٤۰٤   صافي التغير في مصروف العموالت الخاصة الُمستحقة 
 )۱٤٫۱٤۷(  )۷٫۷۸٦(   صافي التغير في رسوم القروض الُمؤجلة 
 )٤۰(  )۲۲۰(   افيات، صاستثمار مكاسب 
 )۲٫۰۸۹(  )۲٫۱۷۹(   مكاسب غير محققة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  
 )۲٫٥۲٥(  )٤۷٥(   مكاسب محققة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  
 ۲٤٫۱۲٥  ۳٤٫۷۷٦  ۱۷ طفاءإو استهالك 
 -  )۸۷(   من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة مكاسب 
 ۸۸٫٥٤٥  ۷۷٫۲۲۰  ۲۷ مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى 
 )۲۹٫۰٦٥(  )۲٤٫٥۷۳(  ۹ الحصة في دخل الشركات الزميلة 
 ۱٫۸۰۰  -  ۲٤ المخصصات على أساس األسهم 

   ٤٥۸٫۱۳٦  ۳۷۹٫۷٦٦ 
      :النقص في الموجودات التشغيلية صافي (الزيادة) 
 ۱۳۲٫٦۳۸  )٥۹٫٤۹۰(   سسة النقد العربي السعودينظامية لدى مؤ وديعة 
 )۲٤٤٫٦۷۱(  )۲٥٫۷۹۳(   تسعين يوًما من تاريخ االقتناءستحق بعد أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تُ  
 ۱٫۰٤٦٫۲۱۸  ۱٫۲۲٥٫٦٤٤   فقروض وسل 
 )۳٤۰٫۷۲۷(  ۲٦٦٫۱٤۳   القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 
 ۱۱٫۷۳٤  )۲۳٤٫۱۸۹(   موجودات أخرى 
      :في المطلوبات التشغيليةالزيادة (النقص)  صافي       
 ۲٫۸٥۷٫۹۳٥  )۱٫٤٦۳٫۱۱٦(   للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة 
 )٥٫۸۹۱٫۰۹۱(  ۱۰۹٫٦٤٦   ودائع العمالء 
 ۲۱٤٫۷۹۳  )۳۳۱٫۷۳۱(   القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 )۷٤٫۹۱۱(  ۲۳٫٦۲۹   مطلوبات أخرى 
 )۱٫۹۰۸٫۳۱٦(  )۳۱٫۱۲۱(   األنشطة التشغيلية صافي النقدية الُمستخدمة في 
      
      :ستثماريةإلاألنشطة ا 
 ۳۲۲٫۳۸۳  ۲۲۰٫٥۹۹    متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات 
 )۱٫۸۳٥٫٤٥۱(  )۱٫٤٥۱٫۷۹۷(   شراء استثمارات 
 -  ٦۸٫۹۰۸   توزيعات أرباح من شركات زميلة 
 )۱٦٫٦۳۸(  )۲۹٫۱۸۰(  ۱۷ شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 
 -  ۳٥۰   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 
 )۱٫٥۲۹٫۷۰٦(  )۱٫۱۹۱٫۱۲۰(   صافي النقدية الُمستخدمة في من األنشطة االستثمارية 

      األنشطة التمويلية       
 ٤٫۰٦۳  )۱٦۱٫۲۷۲(   صافيلزكاة وضريبة الدخل، دفعات ا 
 ۳٫۹٤۰  -  ۲٤ ، صافياستحقاق أسهم الخيارات 
 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ۲۳ تحصالت من صكوك الشريحة األولىالمُ  
 )۱٥۰(  )۱٥٫۰۰۰(   تكلفة صكوك الشريحة األولى 
 ۱٫۰۰۷٫۸٥۳  )۱۷٦٫۲۷۲(   األنشطة التمويلية الناتجة من(الُمستخدمة في)  صافي النقدية 
 )۲٫٤۳۰٫۱٦۹(  )۱٫۳۹۸٫٥۱۳(   في النقدية وما في حكمها النقصصافي  

                      الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزءً  ۲۸إلى  ۱المرفقة من  اإليضاحاتعتبر تُ 
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  ر مدققة)(غي – (تتمة) –التدفقات النقدية المرحلية الموحدة قائمة  
 بآالف الرياالت السعودية 
 مارس ۳۱في  أشهر المنتهيتينالثالثة لفترتي  

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 
 

  اتإيضاح
 مارس  ۳۱

۲۰۱۹  
 مارس ۳۱

۲۰۱۸ 
       وما في حكمهاالنقدية  

 ٥٫٤٤٤٫۳۰٦  ٤٫٥۰۳٫۱۷۲    النقدية وما في حكمها في بداية الفترة     

 )۲٫٤۳۰٫۱٦۹(  )۱٫۳۹۸٫٥۱۳(    في النقدية وما في حكمهاالنقص  صافي 

 ۳٫۰۱٤٫۱۳۷  ۳٫۱۰٤٫٦٥۹  ٥   الفترةالنقدية وما في حكمها في نهاية      
       
       معلومات إضافية عن العموالت الخاصة 

 عموالت خاصة ُمستلمة  
   

۹۹۱٫۱۹۲  ۸٤۲٫۳۷٦ 

 عموالت خاصة مدفوعة  
   

۳۹۱٫۳٤٥  ۳۷۷٫۲٤۸ 
       
       معلومات إضافية غير نقدية 

  إجمالي بنود (الخسارة) الدخل الشامل األخرى 
 

۲۱٤٫۳۱۲  )۹۱٫۰۹۸( 

  ۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 
 

-  ۸۲۲٫٥٥٦ 

 ٤ ۲۰۱۹يناير  ۱بتاريخ ) ۱٦تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 
 

۲٤٦٫٦۰۱  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزءً  ۲۸إلى  ۱رفقة من عتبر اإليضاحات المُ تُ 
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 الموحدة (غير مدققة) يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
 . عام۱

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

جل التجاري رقم ) في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب الس۱۹۷٦يونيو  ۲۳الموافق هـ ( ۱۳۹٦ يالثان
 افرعً  ٥۲ فروعه وعددها ) من خالل شبكة۱۹۷۷مارس  ۱٦الموافق هـ ( ۱۳۹۷األول   ربيع ۲٥بتاريخ  ۱۰۱۰۰۱۱٥۷۰

) في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز الرئيسي فرعاً  ٥۰: ۲۰۱۸مارس  ۳۱فرعاً و  ٥۲: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱(
 للبنك هو كما يلي:

 
 تثمارالبنك السعودي لإلس

 اإلدارة العامة
 ۳٥۳۳ص.ب.

 المملكة العربية السعودية، ۱۱٤۸۱الرياض 
 

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

  . ُمنشأٍة من ِقبل البنك مستقلة
 . أسس اإلعداد۲

 
 يارمعل اوفقً  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في  تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة

محاسبة عن لل مؤسسة النقد العربي السعودي تم تعديله من ِقبل كما، "تقارير المالية المرحلية"ال ۳٤رقم  المحاسبة الدولي
القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإليضاحات  هذه تتضمنال لذلك،  زكاة وضريبة الدخل.ال

م المالية الموحدة كما في القوائ قراءتها بالتزامن معالمطلوب إدراجها في القوائم المالية الموحدة السنوية، وبالتالي يجب 
 ۱ بتاريخ) "عقود اإليجار" ۱٦البنك باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( قام .۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱في وللسنة المنتهية 

 .٤ الجديد في اإليضاح يارالمع افصاح عن السياسات المحاسبية لهذتم اإلو ۲۰۱۹يناير 
 

قرب ألف، باستثناء ما هو مذكور السعودي ويتم تقريبها أللية الموجزة الموحدة باللایر يتم عرض هذه القوائم المالية المرح
 .بخالف ذلك

 
التقديرات واالفتراضات يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإلدارة استخدام بعض األحكام و

ج الفعلية ودات، المطلوبات، الدخل والمصاريف. قد تختلف النتائوالتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية، مبالغ الموج
المطبقة في السياسات المحاسبية ومصادر المتبعة من قبل اإلدارة و األخرى المهمةتتماشى األحكام نتيجة لهذه التقديرات. 

لمالية مع تلك المطبقة على القوائم ا ،لمالية المرحلية الموجزة الموحدةعند إعداد هذه القوائم ا التقديرات في حاالت عدم التأكد
 .۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱الموحدة كما في وللسنة المنتهية 

 
 .۲۰۱۹ أبريل ۲۹بتاريخ  البنك إدارةة الموجزة الموحدة من قبل مجلس عتماد هذه القوائم المالية المرحليتم ا 

 
 . أسس توحيد القوائم المالية۳

 
 مكاته التابعة التالية (يشار إليهالقوائم المالية لشرالموحدة القوائم المالية للبنك وزة القوائم المالية المرحلية الموج هذه تشمل

 ):الموحدةالقوائم المالية المرحلية الموجزة  المجموعة في هذهمجتمعين ب
 

في سجلة "شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة" (االستثمار كابيتال)، و هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مُ   ) أ
هـ (الموافق ۱٤۲۸رجب  ۸صادر بتاريخ  ۱۰۱۰۲۳٥۹۹٥المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

تتضمن األنشطة الرئيسة لشركة االستثمار كابيتال  بل البنك.% من قِ ۱۰۰) وهي مملوكة بنسبة ۲۰۰۷يوليو  ۲۲
ة صناديق االستثمارات ومحافظ االستثمار الخاصة وكيل، التعهد بالتغطية، إدارعامل في األوراق المالية كأصيل والت

 بالنيابة عن العمالء، وتقديم خدمات الترتيب، االستشارات، والحفظ الخاصة بأعمال األوراق المالية،
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 الموحدة (غير مدققة) يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآالف الرياالت السعودية

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱تهيتين في لفترتي الثالثة أشهر المن 
 (تتمة) -. أسس توحيد القوائم المالية ۳
 

سجلة في المملكة العربية السعودية "شركة السعودي لالستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُ )  ب
و ماي ۲٥هـ (الموافق ۱٤۳۰ ىاألول جمادى ۲۹صادر بتاريخ  ۱۰۱۰۲٦۸۲۹۷بموجب السجل التجاري رقم 

الملكية كضمان  بصكوكالهدف األساسي للشركة هو االحتفاظ بل البنك. % من قِ ۱۰۰) وهي مملوكة بنسبة ۲۰۰۹
 ،نيابة عن البنك فيما يتعلق بمعامالت اإلقراض المتعلقة بالعقارات

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

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

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

 .بالنيابة عن البنك إلى عمليات إعادة الشراء
 

ك فقط وليس لبناإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة لإلشارة لإليضاحات ذات العالقة با في هذه إلشارة إلى البنكيتم ا
 .بشكل مجمع كمجموعة

  
يتم إعداد القوائم المالية . على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعةالموحدة المالية المرحلية الموجزة تشتمل هذه القوائم 

للبنك. يتم تعديل  ستخدام سياسات محاسبية مماثلة مع السياسات المحاسبيةنفس الفترة المالية للبنك وذلك باللشركات التابعة عن 
 .ت المحاسبية المتبعة من قبل المجموعةالسياسات المحاسبية للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع السياسا

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

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

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

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

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

منذ تاريخ  كيان منظمبتوحيد القوائم المالية لتلك المنشأة  ستثمر فيها. يتمختالف في العوائد من هذه المنشأة المُ التعرض لال
على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على  حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة.

 :ستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعةالشركة المُ 
 
ة الت�ي تمنحه�ا الق�درة الحالي�ة عل�ى توجي�ه األنش�طة ذات السيطرة على الشركة الُمستثمر فيها (أي الحقوق القائم� •

 ).الُمستثمر فيها الصلة للشركة
 ، والتعرض، أو الحقوق، لعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة الُمستثمر فيهامخاطر  •
 .عوائدها الغلطتها على الشركة الُمستثمر فيها للتأثير على مبالقدرة على استخدام سُ  •
 

ستثمر فيها، تأخذ المجموعة في المجموعة األقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المُ عندما يكون لدى 
 ،ستثمر فيها، بما في ذلكلطة على الشركة المُ االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سُ 

 
 ستثمر فيهاشركة المُ لل اآلخرينالترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت  •
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى •
 .حتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل األسهمحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المُ  •
 

 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٠ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لثالثة أشهر المنتهيتين في لفترتي ا 
 (تتمة) -. أسس توحيد القوائم المالية ۳

 
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة ُمستثمر فيها إذا ما كانت الحقائق واألحوال تشير إلى وجود 

الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على  يبدأ توحيدتغيرات في واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثالثة. 
الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات 

حصول المجموعة على ستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ والمصروفات للشركة التابعة الُمشتراة أو المُ 
 .السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة

 
ملكية. إذا فقدت المجموعة الحقوق  يتم االعتراف به فيتغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، أي 

 :السيطرة على شركة تابعة، فإنها
 

 ) و المطلوبات للشركة التابعة؛بما في ذلك الشهرة( تستبعد الموجودات •
 ؛سيطرةحقوق تخص الحصة غير المُ  ةتستبعد القيمة الدفترية ألي •
 ؛المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية أسعار الصرفتستبعد فروقات  •
 ؛قابل الُمستلمتعترف بالقيمة العادلة للمُ  •
 ؛تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار ُمحتفظ به •
 ؛ وفي الربح أو الخسارة تعترف بأي فائض أو عجز •
ُتعيد تصنيف حصة الشركة األم م�ن البن�ود الُمعت�رف به�ا س�ابًقا ف�ي قائم�ة ال�دخل الش�امل األخ�رى إل�ى  •

، كم�ا يتطل�ب ل�و قام�ت المجموع�ة باس�تبعاد مالئًمااألرباح أو الخسائر أو األرباح الُمبقاة، حسبما يكون 
 .الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة

 
وعة كمدير للصندوق في عدد من صناديق االستثمار. إن تحديد ما إذا كانت المجموعة التي تتحكم في مثل هذا تعمل المجم

الصندوق االستثماري تركز عادة على تقييم المصالح االقتصادية المجمعة للمجموعة في الصندوق (التي تشمل أي فوائد 
إزالة مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، خلصت المجموعة إلى أنها  مرحلة والرسوم اإلدارية المتوقعة) وحقوق المستثمرين في

 .الصناديق تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت ، وبالتالي لم يتم توحيد هذه
 

إعداد هذه القوائم  يتم استبعاد األرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامالت المتداخلة ضمن المجموعة عند
    .الموحدةمرحلية الموجزة الالمالية 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية. ٤
 

المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع  والتقديرات واالفتراضات إن السياسات المحاسبية
السياسات  باستثناء ،۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 .أدناه ةمذكورال
 

 عقود اإليجار - ۱٦التقارير المالية الدولي رقم معيار 
 

شأن يحل محل اإلرشادات السابقة ب والذي "عقود اإليجار" – ۱٦معيار التقارير المالية الدولي رقم اعتمدت المجموعة تطبيق 
 " ٤ المعايير الدولية للتقرير المالي تفسيرلجنة "عقود اإليجار" ،  ۱۷ي الدولي رقم معيار المحاسبعقود اإليجار ، بما في ذلك 

 -التشغيلي اإليجار"عقود  ۱٥ ةالسابق المعايير القائمةر فسيتلجنة " ، وتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار
 ".اإليجارت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الالمعام قويم جوهرت" ۲۷ ةالسابق المعايير القائمةر فسيلجنة تو، "الحوافز

 
ويسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ۲۰۱٦في يناير  ۱٦التقارير المالية رقم  إلعدادتم إصدار المعيار الدولي 

والحقوق وااللتزامات التعاقدية على أن جميع عقود اإليجار  ۱٦. وينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ۲۰۱۹يناير  ۱
موضوع  األصلشهًرا أو أقل أو أن  ۱۲، ما لم تكن المدة المركز المالي قائمةالمرتبطة بها يجب االعتراف بها بشكل عام في 

"عقود اإليجار" في عقود  ۱۷ رقم ة منخفضة. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولييمالعقد ذو ق
 أجير التشغيلي أو المالي يتم حذفه بالنسبة للمستأجرين.الت
 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١١ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - ملخص ألهم السياسات المحاسبية. ٤

 
األصول المستأجرة لحق  ، يتم رسملة. في المقابللكل عقد إيجار بالتزامات اإليجار المتكبدة في المستقبليقر المستأجر 

، والتي تعادل بشكل عام القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف المنسوبة مباشرة والتي االستخدام
 المؤجر. يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل

 
عند اعتماد  ۱٦) الذي يسمح به معيار التقارير المالية الدولي رقم ب۲اختارت المجموعة التطبيق المعدل بأثر رجعي (الخيار 

 بمبلغ التزام اإليجار ، تم قياس األصول المؤجرةعداد التقارير المالية ألول مرةالمعيار الجديد. أثناء تطبيق المعايير الدولية إل
 .عند التطبيق ألول مرةمعدل العمولة المطبق باستخدام 

 
إلى التزامات اإليجار المعترف بها  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱كما في  قائمة المركز المالييجار خارج اإلتسوية اللتزامات  ،فيما يلي
 .۲۰۱۹يناير  ۱ كما في

 
    

 ۲۱٦٫۲٥۰   ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱التزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في 

  شهًرا أو أقل و / أو عقود اإليجار  ۱۲المبالغ الخاصة بعقود اإليجار التي تبلغ مدتها ناقًصا 
 )۲۰٫٦۹٦(   منخفضة القيمة  

 ۱۹٦٫۸۳٤   ةمعقول بصورةمبالغ لبعض خيارات التمديد زائًدا 
 ۳۹۲٫۳۸۸   ۲۰۱۹يناير  ۱ كما فياإليجار عقود صافي التزامات 

يناير  ۱ كما في ۱٦معيار التقارير المالية الدولي رقم لخصومة بسبب التطبيق األولي التزامات اإليجار الم
۲۰۱۹   ۲٤٦٫٦۰۱ 

 
هو عقد  لعقدأو يتضمن عقد إيجار. ا عقد إيجار ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد، عند بدء العقداإلثبات األوليعند 
ينص على الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل النظر ، إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار إيجار

 فيه. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم الفوائد تتدفق إلى المجموعة ويمكن للمجموعة توجيه استخدام هذه األصول.
 

 حق استخدام األصول المؤجرة
 

هالك استبسعر التكلفة، مطروًحا منه أي صول المؤجرة تقوم المجموعة بتطبيق نموذج التكلفة ومقاييس حق استخدام األ
 .التزامات اإليجار لتعديالت اإليجارتختص بمتراكمة المعدلة ألي إعادة قياس متراكم وخسائر انخفاض القيمة ال

 
ليف تكا ، فإن حق االستخدام في األصول المؤجرة يساوي التزامات اإليجار. ومع ذلك ، إذا كانت هناكب۲بموجب الخيار 

، وأموال التطبيق، أو النفقات األخرى، تتم إضافة هذه المبالغ إلى والودائع غير القابلة لالسترداد ،إضافية مثل إعداد الموقع
 قيمة األصول المؤجرة "حق االستخدام".

 
 التزامات اإليجار

 
الحالية لجميع المدفوعات المتبقية  تعترف المجموعة بالتزامات اإليجار المخصومة التي تساوي القيمة، اإلثبات األوليعند 

ولة الخاصة على للمؤجر. بعد اإلثبات األولي، تقيس المجموعة التزامات اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس العم
القيمة  ، وإعادة قياسلمدفوعة بما في ذلك الدفع المسبق، وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار االتزامات اإليجار

 الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد اإليجار إن وجد.
 

ا وغيرها من المعايير أو التعديالت أو ته: تعديل الخطة أو تقليصها أو تسوي۱۹على معيار المحاسبة الدولي  تعديالت
 التفسيرات

 
المحاسبة عندما يحدث تعديل للخطة ، ۲۰۱۹ر يناي ۱سارية التطبيق من  ۱۹على المعيار المحاسبي الدولي  التعديالت تعالج

على  جوهري تأثير ۱۹معيار المحاسبة الدولي لتعديالت على لأو تقليصها أو تسويتها خالل فترة إعداد التقارير. لم يكن 
 . ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  صافي الدخل

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٢ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - ملخص ألهم السياسات المحاسبية. ٤

 
 : ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي۹تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
محاسبة ميزات الدفع المقدم مع  ۲۰۱۹يناير  ۱المطبق اعتباًرا من  ۹لي للتقارير المالية رقم تعالج التعديالت على المعيار الدو

لفترة الثالثة  على صافي الدخل جوهري تأثير ۹المعيار الدولي للتقارير المالية رقم لتعديالت على للم يكن التعويض السلبي. 
 .۲۰۱۹مارس  ۳۱أشهر المنتهية في 

 
 أو التفسيرات األخرى المعايير أو التعديالت

 
، لم يكن لها تأثير ۲۰۱۹يناير  ۱إن المعايير أو التعديالت أو التفسيرات األخرى السارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. جوهري
 
 مافي حكمهادية والنقو نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. ٥

 
ديس�مبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱كم�ا ف�ي  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النق�د العرب�ي الس�عوديلفيما يلي، ملخص ل

۲۰۱۸ : 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 ۷۳۱٫۱٦٤  ۷۳٦٫۷٦۳  ۷۱۹٫۳٤۰ نقد في الصندوق

 ۱٫۱٥۷٫۰۰۰  ۹۷۷٫۰۰۰  ۹٤۰٫۰۰۰ ة الشراء العكسية مع المؤسسة اتفاقيات إعاد
 )۷٥٫٤۹٥(  )٥۹٫۰٦۱(  )۱۰۷٫٤۷۳( ، صافيأرصدة أخرى لدى المؤسسة

 ۱٫۸۱۲٫٦٦۹  ۱٫٦٥٤٫۷۰۲  ۱٫٥٥۱٫۸٦۷ قبل الوديعة النظامية مؤسسةالنقدية وأرصدة لدى 
 ۳٫۱۹۹٫٥٦۷  ۳٫۲۱۷٫۲۳۰  ۳٫۲۷٦٫۷۲۰ مؤسسةالوديعة نظامية لدى 

 ٥٫۰۱۲٫۲۳٦  ٤٫۸۷۱٫۹۳۲  ٤٫۸۲۸٫٥۸۷ قدية وأرصدة لدى المؤسسةن
 
 

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

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

 
 ن اآلتي: م ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  وما في حكمهاتتكون النقدية  

 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 ۱٫۸۱۲٫٦٦۹  ۱٫٦٥٤٫۷۰۲  ۱٫٥٥۱٫۸٦۷ النظامية ماعدا الوديعة 

أرص��دة ل��دى البن��وك والمؤسس��ات المالي��ة األخ��رى تس��تحق 
 ۱٫۲۰۱٫٤٦۸  ۲٫۸٤۸٫٤۷۰  ۱٫٥٥۲٫۷۹۲ تاريخ االقتناء خالل تسعين يوماً من

 ۳٫۰۱٤٫۱۳۷  ٤٫٥۰۳٫۱۷۲  ۳٫۱۰٤٫٦٥۹ النقدية وما في حكمها



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٣ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي أرصدة. ٦

 
 ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م��ارس  ۳۱، ص��افي كم��ا ف��ي رص��دة ل�دى البن��وك والمؤسس��ات المالي��ة األخ�رىفيم�ا يل��ي، ملخ��ص أل

 : ۲۰۱۸ديسمبر 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)

 ۳٦۲٫۱۱۹  ۷۹۷٫۱۸٥  ۲۸٦٫۰٤۹ حسابات جارية
 ۱٫۰۸٥٫۱٤۰  ۲٫۱۲۳٫۲۱٥  ۱٫۳٥۹٫٥۹٤ إيداعات أسواق المال

 ۱٫٤٤۷٫۲٥۹  ۲٫۹۲۰٫٤۰۰  ۱٫٦٤٥٫٦٤۳ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىإجمالي 
 )۱۱٫۷۲۸(  )۲٫۷۰۳(  )۲٫۱٦۱( مخصص خسائر االئتمان

 ۱٫٤۳٥٫٥۳۱  ۲٫۹۱۷٫٦۹۷  ۱٫٦٤۳٫٤۸۲ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي
 
 

يوضح الجدول التالي معلومات عن جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة الُمطفأة 
 : ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ كما في

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 ققة)(غير مد

 ۱٫٤۲۹٫۲۲۸  ۲٫۹۱۷٫۳۱۹  ۱٫٦٤۳٫۰٤٦ يةاستثمارذات درجة 
 ۱٫۲٤۲  ۳٫۰۸۱  ۲٫٥۹۷ يةستثماردون الدرجة اال

 ۱٦٫۷۸۹  -  - غير مصنفة
 ۱٫٤٤۷٫۲٥۹  ۲٫۹۲۰٫٤۰۰  ۱٫٦٤٥٫٦٤۳ إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 
 

و للس�نة المنتهي�ة ف�ي  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱شهر المنتهيت�ين ف�ي لفترتي الثالثة أ مخصص خسائر االئتمانالحركة في 
 كما يلي: تتلخص ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱

 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)

 ۱۳٫٥٦٤  ۱۳٫٥٦٤  ۲٫۷۰۳ الرصيد في بداية السنة / الفترة
 )۱٫۸۳٦(  )۱۰٫۸٦۱(  )٥٤۲( خسائر االئتمانمخصص 

 ۱۱٫۷۲۸  ۲٫۷۰۳  ۲٫۱٦۱ / الفترة الرصيد في نهاية السنة
 

 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٤ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - رى، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخ. ٦

 
رص�دة ل�دى البن�وك لألمخصص�ات خس�ائر االئتم�ان وأرصدة اإلقفال ل االفتتاحية األرصدة بينتسوية الالجدول التالي  لخصي

 :۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  والمؤسسات المالية األخرى

   (غير مدققة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱

25Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
خصص خسائر االئتمان م

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

  ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 بداية الفترة األرصدة في  ۲٫۳۳٦  ۳٦۷  -  ۲٫۷۰۳

)٥٤۲(  -  )٥۷(  )٤۸٥(  

   في التعرض للخطرالتغيرات 
 الُمحولو القياسإعادة و   

 نهاية الفترة األرصدة في  ۱٫۸٥۱  ۳۱۰  -  ۲٫۱٦۱
 
 

   (غير مدققة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱

26Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

  ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 بداية الفترة األرصدة في  ۱۲٫٦٦۷  ۸۹۷  -  ۱۳٫٥٦٤

)۱٫۸۳٦(  -  ۳٤٥  )۲٫۱۸۱(  

   في التعرض للخطرالتغيرات 
 الُمحولو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة األرصدة في  ۱۰٫٤۸٦  ۱٫۲٤۲  -  ۱۱٫۷۲۸
  
 ستثمارات. ا۷

 
 تتلخص مما يلي: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  االستثمارات

 

  

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 ۱۸٫۰۳٦٫۱۸۸  ۲۰٫۷۳۲٫۲۱۱  ۲۲٫۱۸٥٫۳۱۸ سندات دين بعمولة ثابتة      

 ٤٫٤٥٥٫٦۱۹  ۳٫٤۷۰٫۲٥۳  ۳٫٤۷٥٫۷٦۱ سندات دين بعمولة عائمة
 ۲۲٫٤۹۱٫۸۰۷  ۲٤٫۲۰۲٫٤٦٤  ۲٥٫٦٦۱٫۰۷۹ دينالسندات إجمالي 

 ٤۰۱٫۲۳٥  ۲٦۱٫۳۸۱  ۲٥٥٫۹۷۷ أسهم 
 ۲۰٥٫۹۷٥  ۱۳۱٫٦۲٦  ۱۳۳٫۸۰٦ صناديق استثمارية

 ٤٥٫۳۱۰  ٤۲٫٦٤۲  ٤۱٫٦٥۳ سندات أخرى

 ۲۳٫۱٤٤٫۳۲۷  ۲٤٫٦۳۸٫۱۱۳  ۲٦٫۰۹۲٫٥۱٥ استثمارات
 

 

ص��ناديق الت��م تص��نيف كم��ا ، ىواألس��هم بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل بن��ود ال��دخل الش��امل األخ��ر دينال��ت��م تص��نيف س��ندات 
 والسندات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. ستثماريةاال

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٥ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - . استثمارات۷

 

 ۳۱مليار لایر سعودي،  ۷٫۷: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱مليار لایر سعودي ( ۷٫۸، ۲۰۱۹ مارس ۳۱تشمل االستثمارات كما في 
 .والتي تم التعهد بها بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع المؤسسات المالية األخرىمليار لایر سعودي)  ٤٫۸: ۲۰۱۸مارس 

 

: ۲۰۱۸ديس���������مبر  ۳۱( ۲۰۱۹ رسما ۳۱ في كما ديسعو ليار نمليو ۸٫٦ على ألسهما في لمجموعةا راتستثماا تشتمل
 لسابقةا اتلسنوا في لبنكا عليه�ا ذستحوا يت�لاو لایر س�عودي)مليون  ۲۰۱٫۳: ۲۰۱۸مارس  ۳۱مليون لایر سعودي،  ۸٫٦
بن�ك ببي�ع ج�زء ، ق�ام ال ۲۰۱۸م�ارس  ۳۱. خالل فترة الثالثة أشهر المنتهي�ة ف�ي لسلفوا وضلقرا بعض بتسوية يتعلق فيما

بلغ��ت  اس��تثماراتملي��ون لایر س��عودي ، محقق��ة مكاس��ب  ۷٦٫۹العادل��ة لألس��هم المباع��ة  م��ةم��ن ه��ذه الموج��ودات. بلغ��ت القي
اطي�ات األخ�رى من االحتي امليون لایر سعودي الحقً  ۱٦٫٥بلغ سب بماالمك هذه مليون لایر سعودي. تم تحويل ۱٦٫٥حوالي 

 .۲۰۱۸مارس  ۳۱لثالثة أشهر المنتهية في ة خالل فترة ابقاإلى األرباح المُ 
 

ديس��������مبر  ۳۱( ۲۰۱۹ رسما ۳۱ في کما وديسع لایر ونملي ۲٤٤٫۸ بمبلغ مألسها في ضافيةإ راتستثمااب كلبنا وميق کما
 طسولمتا کةرش كلذ في بما ملي����ون لایر س����عودي) ۱۹۹٫۹: ۲۰۱۸م����ارس  ۳۱ملي����ون لایر س����عودي،  ۲٥۰٫٦: ۲۰۱۸

 للتسجي يةودلسعا کةرلش) واالش��ركة الس��عودية للمعلوم��ات االئتماني��ة( س��مة کةرشو نيولتعاا نلتأميا دةعاإو نللتأمي لخليجوا
 .تمويليلا رإليجاا ودعق
 

كم�ا  خ�رىال�دخل الش�امل األ بن�ود القيمة العادلة م�ن خ�اللب سندات الدينمعلومات عن جودة االئتمان ل يوضح الجدول التالي
  :۲۰۱۸ر ديسمب ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ في

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)

 ۲۲٫٤۸۸٫۱۲٤  ۲٤٫۱۹۸٫۷۷۸  ۲٥٫٦٥۷٫۳۹٤ ٦-۱الدرجات 
 ۳٫٦۸۳  ۳٫٦۸٦  ۳٫٦۸٥ ۹-۷الدرجات 

 ۲۲٫٤۹۱٫۸۰۷  ۲٤٫۲۰۲٫٤٦٤  ۲٥٫٦٦۱٫۰۷۹ سندات الدينإجمالي 
 

و للس�نة المنتهي�ة ف�ي  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱رتي الثالثة أشهر المنتهيتين ف�ي لفت مخصص خسائر االئتمانالحركة في 
 كما يلي: االحتياطيات األخرى المشمولة ضمن ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱

 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)

 ٦٤٫۹۷۷  ٦٤٫۹۷۷  ۷٥٫٤۸۰ الرصيد في بداية السنة / الفترة
 ۱۷٫۱٦۲  ۱۰٫٥۰۳  )۲٫۸۹۳( خسائر االئتمانمخصص 

 ۸۲٫۱۳۹  ۷٥٫٤۸۰  ۷۲٫٥۸۷ / الفترة الرصيد في نهاية السنة
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٦ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
 (تتمة) - . استثمارات۷
 

لفترت�ي  لس�ندات ال�دينمخصص�ات خس�ائر االئتم�ان وأرصدة اإلقفال ل االفتتاحية األرصدة بينتسوية الالجدول التالي  لخصي
 :۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱الثالثة أشهر المنتهيتين في 

   (غير مدققة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱ 
 

27Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

الحياة منخفض مدى 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

   ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 بداية الفترة األرصدة في  ۷۱٫۷۹٤  ۳٫٦۸٦  -  ۷٥٫٤۸۰ 

 )۲٫۸۹۳(  -  )۱(  )۲٫۸۹۲(  

   في التعرض للخطرالتغيرات 
 ولالُمحو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة األرصدة في  ٦۸٫۹۰۲  ۳٫٦۸٥  -  ۷۲٫٥۸۷ 
 

   (غير مدققة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱ 
 

28Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

   ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 بداية الفترة األرصدة في  ٦٤٫۹۷۷  -  -  ٦٤٫۹۷۷ 

 ۱۷٫۱٦۲  -  ۳٫٦۸۳  ۱۳٫٤۷۹  

   في التعرض للخطرالتغيرات 
 الُمحولو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة األرصدة في  ۷۸٫٤٥٦  ۳٫٦۸۳  -  ۸۲٫۱۳۹ 
 

كما  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ كما في تصنف الحركة على االحتياطيات األخرى في حقوق الملكية
 يلي:
      

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 سندات األرباح غير المحققة من إعادة تقييم (الخسائر) 

بنود الدخل الشامل من خالل  القيمة العادلةب الدين  
 ۳۸٫۰۱۹  )۲۲۸٫٥۹۹(  )۷٫٦٦۲( قبل مخصص خسائر االئتمان األخرى

 لسندات الدين بالقيمة العادلة  مخصص خسائر االئتمان
 ۸۲٫۱۳۹  ۷٥٫٤۸۰  ۷۲٫٥۸۷ من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 سندات غير المحققة من إعادة تقييم  (الخسائر) األرباح
بنود الدخل الشامل من خالل  القيمة العادلةب الدين  

 ۱۲۰٫۱٥۸  )۱٥۳٫۱۱۹(  ٦٤٫۹۲٥ الئتمانبعد مخصص خسائر ا األخرى
   األرباح غير المحققة من إعادة تقييم األسهم(الخسائر) 

 ۲٦٫۹۳۷  )۳۹٫۱۹۲(  )٤٤٫٥۹۲( بنود الدخل الشامل األخرىمن خالل  القيمة العادلةب  

 -  -  ۱٫۹٥۱ المكاسب اإلكتوارية في خطط المنافع المحددة
 ٤۰۷  ۲٥٥  )۲۸( ى للشركات الزميلةالحصة في بنود الدخل الشامل األخر

 ۱٤۷٫٥۰۲  )۱۹۲٫۰٥٦(  ۲۲٫۲٥٦ حتياطيات األخرىاال
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٧ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  .  قروض وسلف، صافي۸
 

مم�ا  ۲۰۱۸ديس�مبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱ كم�ا ف�ي القروض والسلف، صافي الُمثبتة بالتكلف�ة المطف�أةتتلخص 
 :يلي

 
 مدققة)غير ( ۲۰۱۹مارس  ۳۱

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 
    خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ۱المرحلة 

 ٤۸٫۲٦۳٫۷٤۱  ۱٤٫۳۹۳٫۲٥۱  ۳٫٤٤۳٫٦۸۹  ۳۰٫٤۲٦٫۸۰۱ شهر ۱۲   

 خسائر االئتمان المتوقعة مدى  ۲المرحلة 
 ۸٫۸۷۰٫۰۲۱  ۲٦٥٫٦۹۹  ۱٫۸۳٦٫٥٥٥  ٦٫۷٦۷٫۷٦۷ غير منخفض القيمة الحياة لالئتمان   

 خسائر االئتمان المتوقعة مدى۳المرحلة 
 ۲٫۸٥۰٫۷۷۳  ۲۷٦٫۹۲٥  ۱٫۳٤۸٫۳۸٦  ۱٫۲۲٥٫٤٦۲ لالئتمان منخفض القيمة الحياة   

 ٥۹٫۹۸٤٫٥۳٥  ۱٤٫۹۳٥٫۸۷٥  ٦٫٦۲۸٫٦۳۰  ۳۸٫٤۲۰٫۰۳۰ لفإجمالي القروض والس
 )۱٫۸۰۸٫٤۲٥(  )٤۲۷٫۲۳۰(  )۷۳۰٫۹۱۳(  )٦٥۰٫۲۸۲( مخصص خسائر االئتمان

 ٥۸٫۱۷٦٫۱۱۰  ۱٤٫٥۰۸٫٦٤٥  ٥٫۸۹۷٫۷۱۷  ۳۷٫۷٦۹٫۷٤۸ قروض وسلف، صافي

 
 (مدققة) ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 
    سائر االئتمان المتوقعة لمدةخ ۱المرحلة 

 ٥۲٫۲٤۹٫٥٤٦  ۱٤٫۲٦۷٫۱۸۷  ۳٫٥٤۷٫٦۸۹  ۳٤٫٤۳٤٫٦۷۰ شهر ۱۲   

 خسائر االئتمان المتوقعة مدى  ۲المرحلة 
 ٦٫۲٦۷٫۹۳٥  ۱۸۹٫٦۱۹  ۹۰٦٫۷٤۳  ٥٫۱۷۱٫٥۷۳ غير منخفض القيمة الحياة لالئتمان   

 خسائر االئتمان المتوقعة مدى۳المرحلة 
 ۲٫٦۹۰٫٦۲٤  ۲۹۰٫٦۸٤  ۱٫۰۸۳٫۰۹۱  ۱٫۳۱٦٫۸٤۹ ان منخفض القيمةلالئتم الحياة   

 ٦۱٫۲۰۸٫۱۰٥  ۱٤٫۷٤۷٫٤۹۰  ٥٫٥۳۷٫٥۲۳  ٤۰٫۹۲۳٫۰۹۲ إجمالي القروض والسلف
 )۱٫۷۹٥٫٥۷٦(   )٤٦٥٫۱٥۳(   )٤٥۹٫۱٦۱(   )۸۷۱٫۲٦۲(  مخصص خسائر االئتمان

 ٥۹٫٤۱۲٫٥۲۹  ۱٤٫۲۸۲٫۳۳۷  ٥٫۰۷۸٫۳٦۲  ٤۰٫۰٥۱٫۸۳۰ قروض وسلف، صافي

 
 مدققة)غير ( ۲۰۱۸مارس  ۳۱

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 
    خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ۱المرحلة 

 ٤۹٫۹۸۷٫۰۱۹  ۱٦٫۰٤۷٫۷٤۷  ۲٫٦۰۱٫۳۷۹  ۳۱٫۳۳۷٫۸۹۳ شهر ۱۲   

 خسائر االئتمان المتوقعة مدى  ۲المرحلة 
 ٦٫٦۲۸٫۹۰۰  ۷۰٫۳٦٥  ۲٥۰٫٦۰۳  ٦٫۳۰۷٫۹۳۲ غير منخفض القيمة الحياة لالئتمان   

 خسائر االئتمان المتوقعة مدى۳المرحلة 
 ۳٫۰۱۱٫۹٥۷  ۱٦٦٫۲۲٦  ۲٫۷۱۹٫٥۱۷  ۱۲٦٫۲۱٤ لالئتمان منخفض القيمة الحياة   

 ٥۹٫٦۲۷٫۸۷٦  ۱٦٫۲۸٤٫۳۳۸  ٥٫٥۷۱٫٤۹۹  ۳۷٫۷۷۲٫۰۳۹ إجمالي القروض والسلف
 )۱٫۷۳۲٫۲۷٤(  )۳۱۰٫٤۰۹(  )۲۹۲٫٥٦٤(  )۱٫۱۲۹٫۳۰۱( مخصص خسائر االئتمان

 ٥۷٫۸۹٥٫٦۰۲  ۱٥٫۹۷۳٫۹۲۹  ٥٫۲۷۸٫۹۳٥  ۳٦٫٦٤۲٫۷۳۸ قروض وسلف، صافي

 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٨ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  )(تتمة - .  قروض وسلف، صافي۸
 

و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱لفترتي الثالث�ة أش�هر المنتهيت�ين ف�ي  للقروض والسلف الحركة في مخصص خسائر االئتمان
 تتلخص كما يلي: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)

 ۱٫۷۱۸٫۰۸۲  ۱٫۷۱۸٫۰۸۲  ۱٫۷۹٥٫٥۷٦ فترةالرصيد في بداية السنة / ال
 ۲٦٫۹٤٤  ۲۲۰٫٥۱٤  ۲۱٫۷۲۰ خسائر االئتمانمخصص 

 )۱۲٫۷٥۲(  )۱٤۳٫۰۲۰(  )۸٫۸۷۱( ديون مشطوبة، صافي
 ۱٫۷۳۲٫۲۷٤  ۱٫۷۹٥٫٥۷٦  ۱٫۸۰۸٫٤۲٥ / الفترة الرصيد في نهاية السنة

 
 

ض والس��لف مخصص�ات خس��ائر االئتم�ان للق��رولقف��ال وأرص�دة اإل االفتتاحي��ة األرص��دة ب�ينتس��وية الالج��دول الت�الي  لخ�صي
 :۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

   (غير مدققة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱ 
 

29Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

  ۱مرحلة ال
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 بداية الفترةاألرصدة في   ۳۳۹٫٦۲۱  ۱۳٥٫٤٥٦  ۱٫۳۲۰٫٤۹۹  ۱٫۷۹٥٫٥۷٦ 

 ۲۱٫۷۲۰  )۱۸٫۰۰۷(  ٦۹٫٤۱٥  )۲۹٫٦۸۸(  
 في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   
 الديون المشطوبة  -  -  )۸٫۸۷۱(  )۸٫۸۷۱( 
 نهاية الفترةاألرصدة في   ۳۰۹٫۹۳۳  ۲۰٤٫۸۷۱  ۱٫۲۹۳٫٦۲۱  ۱٫۸۰۸٫٤۲٥ 

 
 

   (غير مدققة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱ 
 

30Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

  ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 بداية الفترةاألرصدة في   ۲۹٤٫۹٥۰  ۱۲٤٫۳۷۸  ۱٫۲۹۸٫۷٥٤  ۱٫۷۱۸٫۰۸۲ 

 ۲٦٫۹٤  ٤٤۱٫۳۳۱  ۱۱٫۳۳۲  )۲٥٫۷۱۹(  
 في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   
 الديون المشطوبة  -  -  )۱۲٫۷٥۲(  )۱۲٫۷٥۲( 
 فترةنهاية الاألرصدة في   ۲٦۹٫۲۳۱  ۱۳٥٫۷۱۰  ۱٫۳۲۷٫۳۳۳  ۱٫۷۳۲٫۲۷٤ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

١٩ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  استثمارات في شركات زميلة.  ۹
 

 بنس�بة )مك�س(أس�برس الس�عودية المح�دودة صة البنك في ملكية ش�ركة أمريك�ان أكحتتضمن اإلستثمارات في شركات زميلة 
 )أم�الك(% و شركة أمالك العالمية للتمويل والتنمية العقاري�ة ۳۸بنسبة  )أوركس(% ، شركة أوركس السعودية للتأجير ٥۰

و  ۲۰۱۹ مارس  ۳۱أشهر المنتهيتين في  الثالثةستثمارات في شركات زميلة لفترتي تتلخص الحركة على اال %.۳۲ بنسبة
 كما يلي: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱لسنة المنتهية في او ۲۰۱۸

 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)

 ۹۹۳٫۳٤۰  ۹۹۳٫۳٤۰  ۱٫۰۱۲٫۳٦٦ الفترة /السنة الرصيد في بداية 
 ۲۹٫۰٦٥  ۱۲٦٫۱٤٥  ۲٤٫٥۷۳ الحصة في الدخل
 -  )۱۰۸٫۲۷۳(  )٦۸٫۹۰۸( األرباح المستلمة

 )٥٦۸(  )۷۲۲(  )۲۸۳( الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخرى
 -  -  )۱۲٫٤۸۸( لفترة سابقة وضريبة الدخل الزكاة

 -  ۱٫۸۷٦  - استثمارات
 ۱٫۰۲۱٫۸۳۷  ۱٫۰۱۲٫۳٦٦  ۹٥٥٫۲٦۰ السنة / الفترةالرصيد في نهاية 

 
 

و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹ م��ارس ۳۱زميل��ة كم��ا ف��ي ت��تلخص حص��ة البن��ك ف��ي موج��ودات و مطلوب��ات وحق��وق ملكي��ة الش��ركات ال
 كما يلي: ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في مصاريف الشركات التابعة حصة البنك من دخل و

 
 (غير مدققة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱  (غير مدققة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱ 
 أمالك  أوركس  أمكس  أمالك  أوركس  أمكس 

 ۱٫۰۳۰٫۷۲۸  ٤۸٤٫٦٤۳  ۳۹۳٫٤۳٦  ۱٫۰۲۹٫۲٦۱  ٤۷۱٫۱۸۸  ٤۲۲٫۲۹۳ إجمالي الموجودات 
 ٦٥۸٫۸۱٥  ۱٦٦٫۷۱۳  ۱٦۷٫٥۹۸  ٦٦٥٫۹٦٦  ۱٤۱٫۷۷۲  ۲٥۸٫٥٦۳ إجمالي المطلوبات

 ۳۷۱٫۹۱۳  ۳۱۷٫۹۳۰  ۲۲٥٫۸۳۸  ۳٦۳٫۲۹٥  ۳۲۹٫٤۱٦  ۱٦۳٫۷۳۰ حقوق الملكية
 ۱٥٫۰٦۰  ۱۱٫٥۹۸  ٤٦٫۸٤٤  ۱٤٫٤۲۳  ۱۰٫۸۱۳  ٤۷٫۲۹۷ إجمالي الدخل

 ۷٫۰٦۱  ۷٫٤۱۱  ۲۹٫۳۷۳  ٦٫٦٦۷  ٥٫٦۰۱  ۳۱٫۱۸٤ الي المصاريفإجم
 
 

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

. إذا ماتم تأييد طريقة ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱اة إضافية محتملة كما في لدى أحدى الشركات الزميلة المذكورة أعاله التزامات زك
تقدير الزكاة الُمحتس�بة م�ن قب�ل الهيئ�ة العام�ة للزك�اة وال�دخل بواس�طة ك�ل درج�ات االس�ئتناف ف�إن المجموع�ة ق�د اتفق�ت م�ع 

 مليون لایر سعودي. ۱۰۸٫۲الشركة الزميلة بأن تكون المجموعة ملتزمة بشكل غير مشروط تجاه حصتها البالغة تقريًبا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٠ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافيو ، صافيممتلكات ومعدات.  ۱۰

 
 :مما يلي ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ، صافي كما فيتلكات ومعداتممتتلخص 
 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
      ممتلكات ومعدات، صافي

 ۱٫۰۱۸٫۹٦۱  ۱٫۰۷۲٫۹٥۲  ۱٫۰۷۲٫۹٥۲ األراضي والمباني
 ۱٤۸٫٤۳۰  ۱٥۹٫۷٤٥  ۱٦۲٫۸۲۷ ةتحسينات على المباني الُمستأجر

 ٤۷۸٫۱٤۳  ٤۸۹٫٥۸۱  ٤۹۲٫٦٦۲ األثاث والمعدات والسيارات
 -  -  ۲٥۹٫۲٦۰ حق استخدام األصول المؤجرة

 ۱٫٦٤٥٫٥۳٤  ۱٫۷۲۲٫۲۷۸  ۱٫۹۸۷٫۷۰۱ التكلفة إجمالي
 )۷٦۷٫٤۸۱(  )۸۲٤٫٦۰۰(  )۸٤۹٫۹۷۱( االستهالك المتراكم واإلطفاءاتناقًصا 

 ۸۷۸٫۰٥۳  ۸۹۷٫٦۷۸  ۱٫۱۳۷٫۷۳۰ اإلجمالي الفرعي
 ٤٤٫٥۱۰  ٥٫۲۱۱  ٤٫۹۳۸ نجازفي طور اإل اريعمش

 ۹۲۲٫٥٦۳  ۹۰۲٫۸۸۹  ۱٫۱٤۲٫٦٦۸ ممتلكات ومعدات، صافي
 

مم�ا  ۲۰۱۸ديس�مبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱ كم�ا ف�ي موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافيتتلخص 
 :يلي

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
      موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي

 ۲۸٤٫۲٥۱  ۳۱٥٫۹۰۱  ۳۲۸٫۰۹٥ تكاليف تطوير البرمجيات والبرامج
 )۱۳۱٫٦۱٦(  )۱٥۲٫۳۸۸(  )۱٦۰٫۰۸۹( االستهالك المتراكم واإلطفاءاتناقًصا 

 ۱٥۲٫٦۳٥  ۱٦۳٫٥۱۳  ۱٦۸٫۰۰٦ اإلجمالي الفرعي
 ۱۲٫۹۷۹  ٤٤٫٦۹٤  ٥۳٫۸۱۲ نجازفي طور اإل اريعمش

 ۱٦٥٫٦۱٤  ۲۰۸٫۲۰۷  ۲۲۱٫۸۱۸ موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي
 

 
 . موجودات أخرى، صافي ومطلوبات أخرى۱۱

 
 مما يلي: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  ، صافيالموجودات األخرىتتلخص 

 

ارس م ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 ۸۳٫٥۹۹  ٤۰٫۸٤۹  ٤۰٫٤٥۲ آخرون ومدينون ذمم عمالء

 ۸۰٫۰٤٤  ٦۹٫٥٤۲  ٥۲٫٤۰۰ مصاريف مدفوعة مقدًما
 ۳۸٫٥٥۲  ۳۲٫۳۸۲  ۲٤٫۸٦۰ جميع الموجودات األخرى
 ۲۰۲٫۱۹٥  ۱٤۲٫۷۷۳  ۱۱۷٫۷۱۲ إجمالي موجودات أخرى

 )٥٦٦(  )٥٦٥(  )٤۸٦( خسائر االئتمانناقًصا مخصص 
 ۲۰۱٫٦۲۹  ۱٤۲٫۲۰۸  ۱۱۷٫۲۲٦ موجودات أخرى، صافي

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢١ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - رى، صافي ومطلوبات أخرى. موجودات أخ۱۱

 
 ۳۱و للسنة المنتهية في  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱الحركة في مخصص خسائر االئتمان لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 تتلخص كما يلي: ۲۰۱۸ديسمبر 
 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 ۲۷٦  ۲۷٦  ٥٦٥ بداية السنة / الفترةالرصيد في 

 ۲۹۰  ۲۸۹  )۷۹( خسائر االئتمانمخصص 
 ٥٦٦  ٥٦٥  ٤۸٦ / الفترة الرصيد في نهاية السنة

 
 

 مما يلي: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱مطلوبات األخرى كما في التتلخص 

 

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)

 ۹٥٫۳۲۳  ۸۷٤٫٥٦۳  ۷۸٤٫۲۸۷ ، صافيالزكاة وضريبة الدخل مستحقة
 ۲۹۲٫٤۲٥  ۳٥٦٫۸۰۷  ۱٦۳٫۸۲٤ رواتب و منافع موظفين مستحقة

 -  -  ۲۲۹٫۱۸٦ التزامات اإليجار
  وعقود لتزامات لال خسائر االئتمانمخصص 

 ۱۸٤٫۷۷۹  ۱٦٥٫۳۲۰  ۱۸۹٫٤۲۸ )۱٦(إيضاح  الضمان المالي  
 ۱٤۰٫۳۱۰  ۱٥۸٫٤۱۲  ۱٦۷٫۸۰۳ مصاريف مستحقة واحتياطيات أخرى

 ۱۸۲٫٤۳۲  ۱۷٤٫٤۳٥  ۱۷۳٫٥۲۹ مطلوبات خاصة بالعمالء
 ۲۱٫۱۹۱  ۱۳٫٤۲۲  ۱۱٫۷۳۹ دخل أتعاب خدمات مؤجلة
 ۳۸٫۹۳۱  ٤۰٫۸۳٦  ۲۱٫۷۹۳ جميع المطلوبات األخرى

 ۹٥٥٫۳۹۱  ۱٫۷۸۳٫۷۹٥  ۱٫۷٤۱٫٥۸۹ المطلوبات األخرى
 

 العمالء . ودائع۱۲
 

 مما يلي:  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  ودائع العمالءتتلخص 
 
      

 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 ۳٤٫۲۳٤٫۸٦۲  ۳۷٫۰۳۷٫۹۹۱  ۳۲٫۱۷٦٫٥٥۳ ودائع ألجل
 ۷٤۹٫۰۳۳  ۱٫٥۲۹٫۱۸٥  ۱٫۷۹٦٫٤٥٦ ودائع ادخار

 ۳٤٫۹۸۳٫۸۹٥  ۳۸٫٥٦۷٫۱۷٦  ۳۳٫۹۷۳٫۰۰۹ مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة 
 ۲٥٫۱۳۰٫۸۷٦  ۲٤٫۱۱۳٫۷۰۸  ۲۸٫۷۹۷٫٦۲۱ ودائع تحت الطلب

 ۹۱۷٫٦۷۳  ۱٫۰۰۸٫۹۸٥  ۱٫۰٥۳٫٥۷٦ ودائع أخرى
 ٦۱٫۰۳۲٫٤٤٤  ٦۳٫٦۸۹٫۸٦۹  ٦۳٫۸۲٤٫۲۰٦ ودائع العمالء

 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٢ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  .  قروض ألجل۱۳

  س�عودي ملي�ار لایر ۱٫۰بإبرام اتفاقي�ة ق�رض متوس�ط األج�ل مدت�ه خم�س س�نوات بمبل�غ  ۲۰۱٦يونيو  ۱۹قام البنك بتاريخ 
س�بتمبر  ۲٦ق�ام البن�ك بت�اريخ . ۲۰۲۱يوني�و  ۱۹حق س�داده ف�ي ألغراض التشغيل العام. تم استخدام الق�رض بالكام�ل و ُيس�ت

مليار لایر  سعودي ألغ�راض التش�غيل الع�ام.  ۱٫۰بإبرام اتفاقية قرض متوسط األجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ  ۲۰۱۷
   .۲۰۲۲سبتمبر  ۲٦و ُيستحق سداده في  ۲۰۱۷ر أكتوب ٤تم استخدام القرض بالكامل في 

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

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

  . سندات دين ثانوية۱٤ 
 مليار لایر سعودي من خ�الل إص�دار ۲٫۰باستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  ۲۰۱٤يونيو  ٥قام البنك بتاريخ 

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

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

 .انوية تلكفيما يتعلق بأصل أو عمولة سندات الدين الث تعثر
 

  . المشتقات۱٥
م�ارس  ۳۱كم�ا ف�ي  س�ميةاالإضافة إل�ى المب�الغ  ،لألدوات المالية المشتقةالسالبة والموجبة لعادلة يعكس الجدول أدناه القيمة ا

عل��ى حج��م المع��امالت القائم��ة ف��ي نهاي��ة  اوالت��ي تعتب��ر مؤش��رً  س��مية،اال. إن المب��الغ ۲۰۱۸ديس��مبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹
مخ�اطر الس�وق ال تعك�س  سميةاال المبالغكذلك فإن تعلقة بها. ، ال تعكس بالضرورة التدفقات النقدية المستقبلية المالسنة/الفترة
 المجموعة والتي تكون عامًة محدوده بالقيمة العادله الموجبة للمشتقات.لها تتعرض  التي اإلئتمانمخاطر وال 

 
 

 
 ۲۰۱۹مارس  ۳۱

 (غير مدققة)
 ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ۲۰۱۸ مارس ۳۱

 (غير مدققة)

 
95Bغالمبال القيمة العادلة 

 سميةاال
 المبالغ القيمة العادلة

 سميةاال
 المبالغ القيمة العادلة

 السالبة الموجبة السالبة الموجبة السالبة الموجبة سميةاال
          قتناة ألغراض المتاجرة:المُ 
عق�����ود الص�����رف األجنب�����ي   

 ٤٫٦۹۳٫٦۷۳ ۲۸٫۰۸٥ ٤٤٫۰۹٦ ۲٫۹۱۹٫٦۰٥ ٦٫۸۰۲ ۹٫۷۸۱ ٤٫۸۲٥٫۳۱٤ ۲٫۷٤٤ ۱٫٥۰۳ اآلجلة
 ۱٫۲٤۷٫٦٤۰ ۱٫۳۲٤ ۱٫۳۲٤ ۸٤۸٫۰۲۰ ٤٫٤۰۸ ٤٫٤۰۸ ۷٥۰٫۰۰۰ ۱٫۲۲٤ ۱٫۲۲٤ خيارات الصرف األجنبي  
 ۱۳٫٥۹۷٫۸٥۷ ۱٦٥٫٥٥۲ ۱٦٦٫۱۰۹ ۹٫۱٥۲٫۱۰٦ ۱۹۹٫۳۰٦ ۱۹۸٫٤۲٥ ۹٫۷۲۳٫٦٦۰ ۱۷٥٫۱٥۹ ۱۷۲٫۷۸۸ مقايضات أسعار العموالت  
 ۳٫٤۰٦٫۰۳۲ ۱۲۰٫٥٤۱ ۱۲۰٫٥٤۱ ٦٫۸۹٦٫٦۱۹ ۱۸۷٫۹۷۹ ۱۸۷٫۹۷۹ ۹٫۰۹٦٫۱٤۰ ۲٥٦٫۱۲٦ ۲٥٦٫۱۲٦ أسعار العموالت خيارات 

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

 ۹٫۲٦٦٫٤۹۷ ۳٤٫٦۱۳ ۳۰٦٫٤۲۷ ۱۲٫۲٥۲٫٤۰٤ ۱۰۲٫۲۰۹ ۲٤۲٫٤٥٦ ۱۳٫٤۰۲٫۱۹٦ ۲٥٥٫٥٦۸ ۱۱٥٫۲۰۳ مقايضات أسعار العموالت  
 - - ٤۳٥٫٤۲۱ - - ٤۱۷٫۹۹۱ - - ٤۱۷٫۹۹۱ خيار بيع شركة زميلة

ه�������وامش الس�������يولة النقدي�������ة 
 - )۱٫۳۳۲( )٦۰٫۷٤٦( - - ۱۸٤٫۲۰۳ - )٥۲۲٫۲۰٦( ٥٫۹۸٦ للملحق وإمير

 ۳۲٫۲۱۱٫٦۹۹ ۳٤۸٫۷۸۳ ۱٫۰۱۳٫۱۷۲ ۳۲٫۰٦۸٫۷٥٤ ٥۰۰٫۷۰٤ ۱٫۲٤٥٫۲٤۳ ۳۷٫۷۹۷٫۳۱۰ ۱٦۸٫٦۱٥ ۹۷۰٫۸۲۱ اإلجمالي   



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٣ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - . المشتقات۱٥

 
كج�زء م��ن إدارة المش�تقات المالي��ة، أب��رم البن�ك اتفاقي��ة رئيس�ية متوافق��ة م��ع توجيه�ات االتح��اد الع�المي للمب��ادالت والمش��تقات 

نود وشروط منتجات المشتقات المالية الُمش�تراة أو الُمباع�ة بواس�طة البن�ك. وكج�زء المالية. وفًقا لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد ب
تس�عير محس�ن ع�ن طري�ق  يحصل عل�ىأن للبنك من تلك االتفاقية تم توقيع ملحق دعم االئتمان (الملحق). يسمح ذلك الملحق 

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

 األخ��رى األط��رافو، يلت��زم البن��ك األوروبي��ة األخ��رى بالنس��بة لمقايض��ات أس��عار العمول��ة الت��ي ت��م إبرامه��ا م��ع األط��راف
 ةالمركزي مخالصةبية للهو مجموعة من التشريعات األورو(إمير). إمير  البنية التحتية للسوق األوروبية اتتنظيمب األوروبية
قات وتنفي��ذ مع��ايير إدارة متطلب��ات اإلب��الغ ع��ن عق��ود المش��ت األنظم��ة. تتض��من وقالمتداول��ة خ��ارج الس��لمش��تقات لوالتنظ��يم 
، ي�تم ت�داول جمي�ع عق�ود المس�تودعات التجاري�ة. وفًق�ا ل�ذلك، وتض�ع قواع�د مش�تركة لألط�راف المقابل�ة المركزي�ة والمخاطر

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

 
مليون  ٥۱٦٫۲: ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  كضمان نقدياألطراف االخرى بواسطة للملحق وإمير  حتفظ بهابلغت المبالغ المُ 
 ح��تفظ به��الغ��ت الض��مانات النقدي��ة المُ كم��ا ب). البن��كبواس��طة  ملي��ون لایر س��عودي ٦۲٫۱: ۲۰۱۸م��ارس  ۳۱لایر س��عودي ( 

  .لایر سعودي مليون ۱۸٤٫۲: ۲۰۱۸ ديسمبر ۳۱األطراف االخرى كما في بواسطة  للملحق وإمير
 
عن�دما يك�ون  إمي�روللملح�ق بما في ذل�ك ه�وامش الس�يولة النقدي�ة  للمشتقات الموجبة والسالبةالقيم العادلة  مقابلة/معاوضةتم ي

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

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

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

  ضمن اإلتفاقية. ًقا على معادالت متفق عليها مسب وذلك بناءاً 
 

 عقود الضمان الماليو لتزامات المحتملةالتعهدات واال .۱٦
 

ديس�مبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱كم�ا ف�ي  لتزام�ات المحتمل�ة المتعلق�ة باإلئتم�ان للمجموع�ةالتعه�دات واالت�تلخص 
  من اآلتي: ۲۰۱۸

 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 ۲٫۱۷۷٫۰٤٦  ۲٫۱۹۰٫۳٤۷  ۱٫۸۹۲٫۷۸۱ عتمادات مستنديةا

 ۸٫٤۷۹٫۱۳۳  ۸٫۹٤۸٫٤۰٦  ۸٫٥۰۳٫۲۷۰ خطابات ضمان
 ۷۸۲٫۹٦۳  ٦٥۷٫۹۲۷  ٦٥۲٫۷۹۰ قبوالت العمالء

 ۱۱٫٤۳۹٫۱٤۲  ۱۱٫۷۹٦٫٦۸۰  ۱۱٫۰٤۸٫۸٤۱ إجمالي عقود الضمان المالي
 ۳۲۲٫۹۰٦  ٥٥۸٫۹٤۲  ٥۳٦٫۸۱۲ ءغير قابلة لإللغا لمنح اإلئتمان لتزاماتا

 ۱۱٫۷٦۲٫۰٤۸  ۱۲٫۳٥٥٫٦۲۲  ۱۱٫٥۸٥٫٦٥۳ التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٤ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - عقود الضمان الماليو لتزامات المحتملةالتعهدات واال .۱٦

 
م�ارس  ۳۱كم�ا ف�ي  الُمطف�أةبالتكلف�ة  وعق�ود الض�مان الم�اليتعه�دات معلوم�ات ع�ن ج�ودة االئتم�ان لل يوضح الج�دول الت�الي

  :۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹

 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  ة)(مدقق

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)

 ۱۰٫٥۹۲٫۲٥۲  ۱۰٫۸۳۸٫٥۰۰  ۱۰٫۰۷۱٫۷٥۸ شهر ۱۲خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ۱المرحلة 
 ٤۹۲٫۰۹٥  ٦۲۲٫٤۷۷  ٦٤٦٫۸۰۸ غير منخفض القيمة ن المتوقعة مدى الحياة لالئتمانخسائر االئتما ۲المرحلة 
 ۳٥٤٫۷۹٥  ۳۳٥٫۷۰۳  ۳۳۰٫۲۷٥ منخفض القيمة ئتمانخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة لال ۳المرحلة 

 ۱۱٫٤۳۹٫۱٤۲  ۱۱٫۷۹٦٫٦۸۰  ۱۱٫۰٤۸٫۸٤۱ اإلجمالي

 
و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  الضمان الماليوعقود  اللتزاماتل الحركة في مخصص خسائر االئتمان

 :تتلخص كما يلي ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و للسنة المنتهية في  ۲۰۱۸
 

 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 ۱۳۸٫۷۹٤  ۱۳۸٫۷۹٤  ۱٦٥٫۳۲۰ الرصيد في بداية السنة / الفترة

 ٤٥٫۹۸٥  ۲٦٫٥۲٦  ۲٤٫۱۰۸ خسائر االئتمانمخصص 
 ۱۸٤٫۷۷۹  ۱٦٥٫۳۲۰  ۱۸۹٫٤۲۸ / الفترة الرصيد في نهاية السنة

 
وعق��ود  اللتزام��اتل خس��ائر االئتم��ان ص��صمخوأرص��دة اإلقف��ال ل االفتتاحي��ة األرص��دة ب��ينتس��وية الت��الي الج��دول ال لخ��صي

 :۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و للسنة المنتهية في  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  الضمان المالي
   ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  
 

31Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
ان مخصص خسائر االئتم

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

  ۱المرحلة 
مخصص خسائر 

   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 بداية الفترة األرصدة في  ۱۰٤٫۰۳۹  ۳۱٫۱۳۸  ۳۰٫۱٤۳  ۱٦٥٫۳۲۰ 

 ۲٤٫۱۰۸  )۲٫۸۷۲(  ٦٫۷٥۹  ۲۰٫۲۲۱  
   في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو    
 نهاية الفترة األرصدة في  ۱۲٤٫۲٦۰  ۳۷٫۸۹۷  ۲۷٫۲۷۱  ۱۸۹٫٤۲۸ 

 
   ۲۰۱۸مارس  ۳۱كما في  
 

32Bاإلجمالي  

  ۳المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 

مدى الحياة منخفض 
  القيمة

  ۲المرحلة 
مخصص خسائر االئتمان 
مدى الحياة غير منخفض 

  القيمة

  ۱المرحلة 
ر مخصص خسائ
   شهر ۱۲االئتمان لمدة 

 بداية الفترة األرصدة في  ۹۸٫٦۸۱  ۱٤٫٦۷٦  ۲٥٫٤۳۷  ۱۳۸٫۷۹٤ 

 ٤٥٫۹۸٥  ۱۳٫۹۰۸  ۳٫۹٤۳  ۲۸٫۱۳٤  
   في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   
 نهاية الفترة األرصدة في  ۱۲٦٫۸۱٥  ۱۸٫٦۱۹  ۳۹٫۳٤٥  ۱۸٤٫۷۷۹ 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٥ 
 

 الموحدة (غير مدققة) ة المرحلية الموجزةيضاحات حول القوائم الماليإ
 بآالف الرياالت السعودية

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - عقود الضمان الماليو لتزامات المحتملةالتعهدات واال .۱٦

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

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

 
  القطاعات التشغيلية .۱۷

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

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

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

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

 .الرئيسي في المملكة العربية السعودية
 

ات للموجودات والمطلوبات واإلي�رادات طريقة قياس األرباح و الخسائر للقطاع. طريقة تجزئة القطاع لىلم يطرأ أي تغير ع
. ۲۰۱۹ق��د ت�م إع��ادة تص�نيف بيانه��ا لتتواف�ق م��ع الطريق�ة المعم��ول به�ا خ��الل س��نة  ۲۰۱۸ م�ارس ۳۱للفت��رة والمص�روفات 

 :تتكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي
 

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

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

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

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

 .المطلوبات. تتألف كافة إيرادات القطاعات األخرى أعاله من عمالء خارجيين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٦ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - القطاعات التشغيلية .۱۷

 
 ۳۱كم�ا ف��ي  م�ن إجم�الي موج�ودات ومطلوب��ات المجموع�ة البن��ك إدارةقطاعي�ة للمجموع��ة المقدم�ة لمجل�س تتك�ون البيان�ات ال

ذين�ك المنتهيتين ف�ي فترتي الثالثة أشهر مصاريف العمليات وصافي دخل ت، وإجمالي دخل العملياو ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس 
 :مما يلي ينالتاريخ

 
  (غير مدققة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱

33B34  إجماليBأخرى  

35B قطاع 
36B إدارة األصول

  والوساطة
37B قطاع الخزينة

  ستثماراتواال
38B قطاع 
39Bالشركات  

40B قطاع 
41Bالتجزئة   

 إجمالي الموجودات  ۲۳٫٤۰٤٫٦۹۹   ۳٥٫۱۱۷٫٥٥۹   ۳۳٫۸۲۱٫۹٥٦   ۳۹۰٫۳۲۰   ۲٫۰۹۷٫۷۷۱   ۹٤٫۸۳۲٫۳۰٥

 إجمالي المطلوبات  ۲۲٫۷۰٦٫۹۰۸   ۸٫۰۸۸٫۲۰۷    ٤۸٫۸۷۷٫۱۷٤    ۲۷٫۸٤۰    ۱٫۲۱۸٫۱۰۰    ۸۰٫۹۱۸٫۲۲۹ 

 صافي دخل العموالت الخاصة   ۱۹۸٫٥٦۲    ٤٦۳٫۲٦۱   )۸۳٫٥۲۳(   ٥٫٥۹٤   ۲٫٤۷۱   ٥۸٦٫۳٦٥

 صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد  )۲٦٫۷۰٦(   )۱۸٥٫۱٥٥(    ۲۱۳٫۸٦۷   -  )۲٫۰۰٦(   -

 صافي العموالت بعد تطبيق أسعار تحويل الموارد   ۱۷۱٫۸٥٦    ۲۷۸٫۱۰٦    ۱۳۰٫۳٤٤   ٥٫٥۹٤   ٤٦٥   ٥۸٦٫۳٦٥

 دخل (خسارة) أتعاب خدمات بنكية، صافي   ۱٥٫٦۹۲    ٤۰٫۳۷۱    ٤۰٫۱۲۹    ۱۱٫۳۱۹   )۱۸٫۷۸۲(    ۸۸٫۷۲۹

 دخل (خسارة) العمليات األخرى   ۱٥٫۳۳۲    ۹٫۸۱۰    ۳۱٫۰۹۸    ۷۲۷   )۲٤٫٥۸۰(    ۳۲٫۳۸۷ 

  العملياتدخل إجمالي    ۲۰۲٫۸۸۰    ۳۲۸٫۲۸۷    ۲۰۱٫٥۷۱    ۱۷٫٦٤۰   )٤۲٫۸۹۷(    ۷۰۷٫٤۸۱ 

 مصاريف عمليات مباشرة    ٦۳٫۰۰۲    ۱٤٫۳٦٦    ۷٫٥٤۳    ۱٦٫۲۹۹    ۱۹۳٫۷۱۸    ۲۹٤٫۹۲۸ 
 مصاريف عمليات غير مباشرة   ۷۷٫۷٥۹    ۳٦٫۱٦۷    ٦٦٫۹۰۹      -   )۱۸۰٫۸۳٥(    - 
 مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى   ۲٫۸۲۹    ٤۳٫۷٥٤   )٤٫۱۹۰(   )۷۸(    ۳٤٫۹۰٥    ۷۷٫۲۲۰ 

  لياتمصاريف العمإجمالي    ۱٤۳٫٥۹۰    ۹٤٫۲۸۷    ۷۰٫۲٦۲    ۱٦٫۲۲۱    ٤۷٫۷۸۸    ۳۷۲٫۱٤۸ 

 دخل العمليات   ٥۹٫۲۹۰    ۲۳٤٫۰۰۰    ۱۳۱٫۳۰۹    ۱٫٤۱۹   )۹۰٫٦۸٥(    ۳۳٥٫۳۳۳ 

 الحصة في دخل الشركات الزميلة     -      -    ۲٤٫٥۷۳      -      -    ۲٤٫٥۷۳ 

 للفترة صافي الدخل  ٥۹٫۲۹۰   ۲۳٤٫۰۰۰   ۱٥٥٫۸۸۲   ۱٫٤۱۹   )۹۰٫٦۸٥(   ۳٥۹٫۹۰٦ 

۲۹٫۱۸۰  ۲٦٫٦۱٥  ۷۷٦   -      -     ۱٫۷۸۹  

اإلضافات على الممتلكات والمعدات و 

 الموجودات غير الملموسة

 االستهالك واإلطفاء  ۱۱٫۹۰۹  ۱۷۲  ۳۹  ۱٫۳٥۲  ۲۱٫۳۰٤  ۳٤٫۷۷٦

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٧ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱الثالثة أشهر المنتهيتين في لفترتي  
  (تتمة) - القطاعات التشغيلية .۱۷

  (غير مدققة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱

42Bإجمالي 

 

43Bأخرى 

 
44B قطاع 
45B إدارة األصول

  والوساطة
46B قطاع الخزينة

  ستثماراتواال
47B قطاع 
48Bالشركات 

 
49B قطاع 
50Bالتجزئة   

 إجمالي الموجودات  ۲٦٫٦٦۱٫٦۰۲  ۳٤٫٦۲۰٫٤٤۳  ۲۸٫۷٤۱٫۸۸٦  ٤۲۳٫۳۲۸  ۱٫۰۸۳٫۹۷٦  ۹۱٫٥۳۱٫۲۳٥

 إجمالي المطلوبات   ۲٥٫۷٤۸٫٤۰۸  ۸٫۸۸۹٫۹۱۲  ٤۱٫۲۰۰٫۲۳۸  ٥٤٫۲۸۸  ۹۱۷٫۳۱٤  ۷٦٫۸۱۰٫۱٦۰

 صافي دخل العموالت الخاصة  ۲۰٦٫۷۹۳  ۳۸۹٫۱۳۰  )٤٤٫٤۰٦(  ٥٫۱۱۹  ۷٫٥۲٥  ٥٦٤٫۱٦۱

 أسعار تحويل المواردصافي تحويالت   ۱٥٫٥۷۱  )۱٦٦٫٦۷۳(  ۱٥٤٫۸٥۰  -  )۳٫۷٤۸(  -

٥٦٤٫۱٦۱  ۳٫۷۷۷  ٥٫۱۱۹  ۱۱۰٫٤٤٤  ۲۲۲٫٤٥۷  ۲۲۲٫۳٦٤  

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

 الموارد

 أتعاب خدمات بنكية، صافي (خسارة) دخل  ۱۹٫۸۳۷  ٥۲٫۳۲۲  ۲۷٫٤۷۲  ۱۹٫۳۳۱  )۳۳٫۰٥۲(  ۸٥٫۹۱۰

 (خسارة) العمليات األخرىدخل   ۱۳٫۹٦۸  ۱۱٫٥٦٤  ۳٤٫٦٦۱  ۱٫٥۹۲  )۲٥٫٥۳۲(  ۳٦٫۲٥۳

  العملياتدخل إجمالي   ۲٥٦٫۱٦۹  ۲۸٦٫۳٤۳  ۱۷۲٫٥۷۷  ۲٦٫۰٤۲  )٥٤٫۸۰۷(  ٦۸٦٫۳۲٤

 مصاريف عمليات مباشرة   ۹٥٫٦٤۲  ۱۷٫٦٥۰  ۹٫۰۷۱  ۱٦٫۳۷۲  -  ۱۳۸٫۷۳٥

 مصاريف عمليات غير مباشرة  ٥۰٫٦۱۱  ۲۷٫۷۰۹  ٤۸٫٥٥٦  -  -  ۱۲٦٫۸۷٦

 مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى  )۲۰٫۲۰۷(  ۹۳٫۱۳۷  ۱٥٫۳۲٦  ۲۸۹  -  ۸۸٫٥٤٥

  مصاريف العملياتإجمالي   ۱۲٦٫۰٤٦  ۱۳۸٫٤۹٦  ۷۲٫۹٥۳  ۱٦٫٦٦۱  -  ۳٥٤٫۱٥٦

 دخل العمليات  ۱۳۰٫۱۲۳  ۱٤۷٫۸٤۷  ۹۹٫٦۲٤  ۹٫۳۸۱  )٥٤٫۸۰۷(  ۳۳۲٫۱٦۸

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  ۲۹٫۰٦٥  -  -  ۲۹٫۰٦٥

 للفترة صافي الدخل  ۱۳۰٫۱۲۳  ۱٤۷٫۸٤۷  ۱۲۸٫٦۸۹  ۹٫۳۸۱  )٥٤٫۸۰۷(  ۳٦۱٫۲۳۳

۱٦٫٦۳۸  ٤٫۷۳٦ 

 

۷  ۳٥  ۱۷  ۱۱٫۸٤۳  

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

 الموجودات غير الملموسة

 االستهالك واإلطفاء  ۱۱٫٥۸٦  ۲٥۷  ٤۲  ٦٦۲  ۱۱٫٥۷۸  ۲٤٫۱۲٥
 

 
 . القيمة العادلة لألدوات المالية۱۸

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

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

 ى قياس القيمة العادلة على افتراض أن العملية يتم تنفيذها إما:. ُيبنمتعاملين في السوق بتاريخ التقييم
 

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

ه م�ن قب�ل المجموع�ة. ُتق�يم القيم�ة كذلك فإنه يجب للسوق األساسي أو السوق األكث�ر أفض�لية أن يك�ون م�ن الممك�ن ال�دخول ل�
العادلة ألصل أو التزام بإستخدام افتراضات يستعملها المتع�املون ف�ي الس�وق لتس�عير أص�ل أو الت�زام وذل�ك عل�ى فرض�ية أن 

تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في اإلعتبار قدرة المتعامل في السوق لتحقيق  المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.
منفعة إقتصادية من خالل التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعام�ل آخ�ر ف�ي الس�وق وال�ذي ب�دوره س�يقوم 

 بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٨ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱تين في لفترتي الثالثة أشهر المنتهي 
  (تتمة) - . القيمة العادلة لألدوات المالية۱۸

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

 ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال ُيمكن مالحظتها. استخدام معطيات
 

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

     عام:
معلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو ألداة مالية متطابقة والتي يمكن للمنشأة الوصول األسعار ال المستوى األول.
 ياس (بدون تعديل)،اليها بتاريخ الق

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

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

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

ُتقرر إذا ما كان قد حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بناءاً على أدنى 
 مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام) في نهاية تاريخ كل تقرير مالي.

 
ياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع غير ُتحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكالً من ق

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

تقوم المجموعة بتعيين مقّيمين خارجيين من وقت آلخر ألغراض تقييم موجودات محددة. كما يتم تحديد الحاجة لهؤالء 
قّيمين الخارجيين على أساس سنوي. يتم إختيار المقيمّين الخارجيين بناءاً على معايير المعرفة بالسوق، السمعة، الم

 االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنية.
 

أو بتاريخ إعداد كل قوائم مالية تقوم المجموعة بتحليل الحركات على قيم الموجودات والمطلوبات والمتطلب إعادة تقييمها 
إعادة تقديرها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتثبت من المعطيات الرئيسية 
آلخر تقييم بواسطة مطابقة المعلومات في عملية احتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات الصلة. كما ُتقارن 

 حديد ما إذا كان التغيير معقوًال.ادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية لتالمجموعة التغيرات في القيمة الع
 
وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعتها،  

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٢٩ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - . القيمة العادلة لألدوات المالية۱۸

 
حسب مستويات التسلسل الهرمي لألدوات المالية بالقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية يلخص الجدول أدناه 

. اليتضمن الجدول أدناه معلومات عن ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  المسجلة بالقيمة العادلة
في  مة العادلة حتى إذا ما كانت تلك القيمة الدفترية تقتربالموجودات المالي والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقي

 بشكل كبير من القيمة العادلة. قيمتها
 

  (غير مدققة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱
  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

۹۷۰٫۸۲۱  51B٤۱۷٫۹۹۱  ٥٥۲٫۸۳۰  
52B- 

 مشتقات األدوات المالية من خالل
 األرباح والخسائر    

۲٥٫۹۱۷٫۰٥٦  53B٤۷۲٫٦۲٦  54B۷٫۱٥۹٫۱۸٤  ۱۸٫۲۸٥٫۲٤٦ 
 االستثمارات من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى   
۱۷٥٫٤٥۹  55B٤۱٫٦٥۳  56B-  ۱۳۳٫۸۰االستثمارات من خالل األرباح والخسائر ٦ 

 إلجماليا ۱۸٫٤۱۹٫۰٥۲  ۷٫۷۱۲٫۰۱٤  ۹۳۲٫۲۷۰  ۲۷٫۰٦۳٫۳۳٦
 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:       

۱٦۸٫٦۱٥  
57B-  ۱٦۸٫٦۱٥  

58B- 
 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    
۱٦۸٫٦۱٥  

59B-  ۱٦۸٫٦۱٥  
60B- اإلجمـالـي 

 
 

  (مدققة) ۲۰۱۸ ديسمبر ۳۱
  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

۱٫۲٤٥٫۲٤۳  61B٤۱۷٫۹۹۱  
62B۸۲۷٫۲٥۲  

63B- 
 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    

۲٤٫٤٦۳٫۸٤  ٤٥۷۲٫٥۸۲  ۷٫۱٦٦٫۹٦۰  ۱٦٫۸۲٤٫۳۰۳ 
 االستثمارات من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى   
۱۷٤٫۲٦۸  ٤۲٫٦٤۳  64B-  ۱۳۱٫٦۲رات من خالل األرباح والخسائراالستثما ٥ 

 اإلجمالي ۱٦٫۹٥٥٫۹۲۸  ۷٫۹۹٤٫۲۱۲  ۹۳۳٫۲۱٦  ۲٥٫۸۸۳٫۳٥٦
 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:       

٥۰۰٫۷۰٥  -  ٤۰۰٫۷۰٤  - 
 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    
 اإلجمـالـي -  ٥۰۰٫۷۰٤  -  ٥۰۰٫۷۰٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٠ 
 

 الموحدة (غير مدققة) ت حول القوائم المالية المرحلية الموجزةيضاحاإ
 بآالف الرياالت السعودية

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - . القيمة العادلة لألدوات المالية۱۸

  (غير مدققة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱
 
 

  لمستوى األولا  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي
 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

۱٫۰۱۳٫۱۷۲  65B٤۳٥٫٤۲۱  ٥۷۷٫۷٥۱  
66B- 

 مشتقات األدوات المالية من خالل
 األرباح والخسائر    

۲۲٫۸۹۳٫۰٤۲  67B٤۷۲٫۳٥۰  68B۷٫٦۱۳٫۲٦۸  ۱٤٫۸۰۷٫٤۲٤ 
 االستثمارات من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى   
۲٥۱٫۲۸٥  69B٤٥٫۳۱۰  70B-  ۲۰٥٫۹۷االستثمارات من خالل األرباح والخسائر ٥ 

 اإلجمالي ۱٥٫۰۱۳٫۳۹۹  ۸٫۱۹۱٫۰۱۹  ۹٥۳٫۰۸۱  ۲٤٫۱٥۷٫٤۹۹
 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:       

۳٤۸٫۷۸۳  
71B-  ۳٤۸٫۷۸۳  

72B- 
 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    
۳٤۸٫۷۸۳  

73B-  ۳٤۸٫۷۸۳  
74B- ـياإلجمـال 

 
 

يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لألداة المالية. ُيعرف الفرق بين سعر العملية و 
نماذج التسعير بـ (أرباح وخسائر اليوم األول). يتم االعتراف بها إما عن طريق إطفائها خالل مدة العملية والتي تؤجل حتى 

القيمة العادلة باستخدام معلومات سوقية يمكن مالحظتها، أو يتم االعتراف بها من خالل االستبعاد.  يكون باالستطاعة تحديد
إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ُيعترف بها مباشرة في قائمة الدخل الموحدة دون عكس أرباح و خسائر اليوم األول 

 .المؤجلة
 

مارس  ۳۱المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في  الُمدرج قيمتها في قائمة الدخليبلغ إجمالي التغيرات في القيمة العادلة و
 مليون لایر سعودي). ۰٫۰۷ مكاسب بقيمة :۲۰۱۸( ال شيء، والُمقدرة باستخدام نماذج التقييم المناسبة ،۲۰۱۹
 

سندات حكومة المملكة والتي تتكون من سندات شركات سعودية وسندات بنوك ويحتوي المستوى الثاني على سندات دين 
في غياب األسعار المتداولة في السوق النشط، يتم تقييم هذه . العربية السعودية. تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة

السندات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لألدوات المتماثلة أو سعر آخر عملية تم تنفيذها لنفس 
أو بناًء على مؤشرات السوق المتداولة. تعتبر التعديالت جزًءا من التقييمات عندما يكون من الضروري ُمصدر السندات 

المحاسبة عن عوامل مختلفة لتلك األدوات بما في ذلك آجال تلك األدوات. كون المعطيات المهمة لتلك االستثمارات يمكن 
 . فقد قام البنك بتصنيفها ضمن المستوى الثاني، مالحظتها

 
تحتوي األدوات المالية المشتقة للمستوى الثاني على عقود مشتقات متعددة تتضمن عقود صرف أجنبي آجلة أو خيارات 

يتم تقييم هذه المشتقات . خيارات سعر العمولة، ومقايضات أسعار العمولةو ،العمالت مقايضات، وجنبيالصرف األ
ثر تقنيات التسعير تطبيًقا، استخداما لنماذج التسعير المعياري باستخدام نماذج تسعير تتمتع باعتراف واسع. تتضمن أك

المستقبلي، باستخدام احتساب القيمة الحالية وباستخدام نماذج خيارات التسعير (بالك سكولز) واسعة االنتشار. استخدمت 
نحنيات عائد، هذه النماذج عملية دمج عدة معطيات سوق مختلفة تتضمن أسعار صرف أجنبي، وأسعار مستقبلية، وم

 .وبالتالي فإن هذه المشتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني
 

على سندات حكومية لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك استثمارات في صناديق تحوط، وصناديق يحتوي المستوى الثالث 
سوق نشط، وبالتالي يتم تقييم ملكية خاصة، وسندات مضمونة بموجودات. تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة في 

هذه السندات باستخدام معطيات واردة من ُمصدر السندات أو طرف خارجي آخر، أو عندما تغيب أي من تلك البدائل 
 .تم تقييم تلك السندات بالتكلفةيكمؤشر تقدير يمكن االعتماد عليه، فإنه 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣١ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - . القيمة العادلة لألدوات المالية۱۸

 
تتضمن مشتقات األدوات المالية للمستوى الثالث المشتق الضمني لخيار البيع الناشئ من االتفاقية الرئيسية الحالية والتي 

). ولغرض تحديد القيمة العادلة لخيار البيع هذا، ۱۱نك فيما يخص االستثمار في شركة زميلة (انظر إيضاح أبرمها الب
استخدم البنك نموذًجا ذو حدين لتسعير الخيارات األوسع انتشاًرا وقبوًال. يتطلب هذا النموذج معطيات محددة اليمكن 

تم تحديدها في االتفاقية الرئيسية مع الشركة الزميلة، في نفس  مالحظتها في السوق الحالي. كذلك فإن بعض هذه المعطيات
الوقت التي تتوفر فيه بعض المعطيات ضمن نتائج األعمال السابقة للشركة الزميلة. باإلضافة لذلك، تتطلب بعض تلك 

والتي يمكن أن تظهر المعطيات قيام اإلدارة بتطبيق أحكام تحتوي على تقديرات عن النتائج المستقبلية للشركة الزميلة، 
كنتيجة لتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار تتم في سياق 

 .مستقل
 

أن فإن القيمة العادلة يمكن ، بالمائة۱۰بالمائة أو سالب  ۱۰في الحال الذي تتغير فيه التقديرات المهمة للمعطيات بموجب 
مليون  ۱۰٦٫٦: ۲۰۱۸مارس  ۳۱( ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  مليون لایر سعودي ۱۲۱٫۳بما يقارب  تزيد أو أن تنخفض

ويمكن أن ، الزميلة لتقدير النتائج المستقبلية للشركة نتيجةً ) مليون لایر سعودي ۹۷٫۷ :۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱لایر سعودي و 
مليون لایر  ٥٤٫٦: ۲۰۱۸مارس  ۳۱( ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في مليون لایر سعودي  ۳۹٫٦ تزيد أو تنخفض بما يقارب

لتقدير التأثيرات المحددة على نتائج العمليات للشركة  نتيجةً ) مليون لایر سعودي ٤٤٫٦: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱سعودي و 
 ۳۱ا في كم مليون لایر سعودي ۲٦٫۰ الزميلة والتي قد تظهر نتيجة لتنفيذ الخيار، ويمكن أن تزيد أو تنخفض بما يقارب

 نتيجةً  مليون لایر سعودي) ۲۷٫٥ :۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و مليون لایر سعودي،  ۳۰٫٥: ۲۰۱۸ مارس  ۳۱( ۲۰۱۹مارس 
  لتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. 

  
في كل ُتبنى التقديرات المهمة للبنك، من كافة األوجه األساسية، على الخبرة واألحكام الخاصة بكل جزئية من المعطيات، و

األحوال، يتم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المعطيات تتسم بالتحفظ للتأكد من أن تقدير القيمة العادلة يعتبر منطقًيا في كل 
 .األحوال. ولكن، قد تختلف المبالغ المتحققة في المستقبل عن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلة

 
و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  العادلة للمستوى الثالث ي القيمةيلخص الجدول أدناه التغيرات ف

 : ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱والسنة المنتهية في  ۲۰۱۸

 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

 (غير مدققة)
 ۹٤۸٫٦۸۷  ۹٤۸٫٦۸۷  ۹۳۳٫۲۱٦ السنة / الفترةالقيمة العادلة في بداية 

 ٥٫۳۷۰  )۱۱٫۸۱۱(  ۳۰ صافي التغير في القيمة العادلة
 )۹۷٦(  )۳٫٦٦۰(  )۹۷٦( ستثمارات مباعة ا

 ۹٥۳٫۰۸۱  ۹۳۳٫۲۱٦  ۹۳۲٫۲۷۰ القيمة العادلة في نهاية السنة / الفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٢ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - . القيمة العادلة لألدوات المالية۱۸

 
 ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  يلخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية

مع القيم الدفترية  لعادلة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة مقارنةً يتم تسجيلها بالقيمة ا لم والتي ۲۰۱۸ديسمبر 
  .لتلك البنود

  (غير مدققة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱
القيم العادلة 

  لدفتريةا القيم  المقدرة
 موجودات مالية:   

 األخرى، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  ۱٫٦٤۳٫٤۸۲  ۱٫٦٤۳٫٤۸۲
 قروض وسلف، صافي ٥۸٫۱۷٦٫۱۱۰  ٦۰٫۰٤۲٫٦۰۲
 إجمالي ٥۹٫۸۱۹٫٥۹۲  ٦۱٫٦۸٦٫۰۸٤

 مطلوبات مالية:   
 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  ۱۱٫۱٤۲٫۷۱۳  ۱۱٫۱٤۲٫۷۱۳
 ودائع العمالء  ٦۳٫۸۲٤٫۲۰٦  ٦۲٫۳۷۸٫۳۹٥
 قروض ألجل ۲٫۰۱۲٫۷۷۰  ۲٫۰۱۲٫۷۷۰
 سندات دين ثانوية ۲٫۰۲۸٫۳۳٦  ۲٫۰۲۸٫۳۳٦

 إجمالي ۷۹٫۰۰۸٫۰۲٥  ۷۷٫٥٦۲٫۲۱٤
 

  (مدققة) ۲۰۱۸ ديسمبر ۳۱
القيم العادلة 

  القيم الدفترية  المقدرة
 :ليةماموجودات    

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  ۲٫۹۱۷٫٦۹۷  ۲٫۹۱۷٫٦۹۷
 قروض وسلف، صافي ٥۹٫٤۱۲٫٥۲۹  ٦۰٫٦۲۲٫۳۳٦
 إجمالي ٦۲٫۳۳۰٫۲۲٦  ٦۳٫٥٤۰٫۰۳۳

 :ات ماليةمطلوب   
 األخرىبنوك والمؤسسات المالية للأرصدة  ۱۲٫٦۲۰٫۸۳۲  ۱۲٫٦۲۰٫۸۳۲
 ودائع العمالء  ٦۳٫٦۸۹٫۸٦۹  ٦۲٫۳۳۲٫۰۳۸
 قروض ألجل ۲٫۰۳۰٫۳۷۱  ۲٫۰۳۰٫۳۷۱
 سندات دين ثانوية ۲٫۰۰٥٫٦٦۱  ۲٫۰۰٥٫٦٦۱

 إجمالي ۸۰٫۳٤٦٫۷۳۳  ۷۸٫۹۸۸٫۹۰۲
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٣ 
 

 الموحدة (غير مدققة) لية الموجزةيضاحات حول القوائم المالية المرحإ
 بآالف الرياالت السعودية

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - . القيمة العادلة لألدوات المالية۱۸

 
  (غير مدققة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱

القيم العادلة 
  القيم الدفترية  المقدرة

 موجودات مالية:   
 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  ۱٫٤۳٥٫٥۳۱  ۱٫٤۳٥٫٥۳۱

 قروض و سلف، صافي ٥۷٫۸۹٥٫٦۰۲  ٥۹٫۱۸۸٫۷۸۰
 إجمالي ٥۹٫۳۳۱٫۱۳۳  ٦۰٫٦۲٤٫۳۱۱

 :مطلوبات مالية   
 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  ۱۰٫٤٤٥٫۷۱۹  ۱۰٫٤٤٥٫۷۱۹
 ودائع العمالء  ٦۱٫۰۳۲٫٤٤٤  ٥۹٫۸٥۸٫۲٦۸
 قروض ألجل ۲٫۰۰٦٫۹۰۰  ۲٫۰۰٦٫۹۰۰
 سندات دين ثانوية ۲٫۰۲۰٫۹۲۳  ۲٫۰۲۰٫۹۲۳

 إجمالي ۷٥٫٥۰٥٫۹۸٦  ۷٤٫۳۳۱٫۸۱۰
 

تم احتساب القيمة المقدرة للقروض والسلف، بالصافي باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة، على أساس أسعار 
قدر لتواريخ االستحقاق. تم احتساب القيمة المقدرة السوق، لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المرجح الم

لودائع العمالء باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة، على أساس أسعار السوق، لكل عمولة محملة باستخدام المتوسط 
الهرمي للقيمة المرجح المقدر لتواريخ االستحقاق. تلك القيم العادلة المقدرة تعتبر ضمن المستوى الثالث ضمن التسلسل 

  .العادلة
 

عن جوهرًيا موحدة، التختلف ال القوائم المالية المرحلية الموجزةالعادلة لألدوات المالية األخرى غير المدرجة في  إن القيم
 ىالمؤسسات المالية األخرو واألرصدة لدى البنوك ،سندات الدين الثانويةدلة للقروض ألجل، والعا . ُتدرج القيمالدفترية القيم

الدفترية المدرجة في  عن القيمجوهرًيا بالتكلفة المطفأة، حيث ال تختلف  والمؤسسات المالية األخرى واألرصدة للبنوك
بسبب عدم وجود اختالف جوهري بأسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

المؤسسات المالية و لألرصدة لدى البنوك تعاقد عليها، وبسبب قصر الفترات التعاقديةلألدوات المالية المشابهة لألسعار المُ 
                    .المؤسسات المالية األخرىو واألرصدة للبنوك األخرى

 
 السهم األساسي والمخفض لكل سهم ربح . ۱۹

 
بتقسيم صافي دخل الفترة بعد  ۲۰۱۹رس ما ۳۱في  أشهر المنتهيةالثالثة  لفترةاحتساب ربح السهم األساسي والمخفض 

مليون سهًما والتي تمثل متوسط األسهم الُمصدرة والقائمة، بعد احتساب  ٦۹۳٫۸تعديل تكلفة صكوك الشريحة األولى على 
 .۲۰۱۸سبتمبر  ۲۷ سهم خزينة بتاريخمليون أ ٥٦٫۲أثر شراء 

 
بتقسيم صافي دخل الفترة بعد  ۲۰۱۸مارس  ۳۱في  نتهيةأشهر المالثالثة  لفترةتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض 
 .سهًمامليون  ۷٥۰٫۰تعديل تكلفة صكوك الشريحة األولى على 

 
 توزيعات األرباح . ۲۰

 
لایر  سعودي  ۰٫٦۰بواقع  مليون لایر سعودي ٤٥۰اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة  ،۲۰۱۸في عام 

 النقديةقد تم اعتماد اقتراح توزيعات األرباح . هذا وسيتم استقطاعها من المساهمين السعوديينللسهم وذلك بعد الزكاة التي 
أبريل  ۲٤هـ (الموافق ۱٤۳۹ شعبان ۸عادية المنعقدة في غير ل اجتماع الجمعية العمومية المن قبل مساهمي البنك خال

 .الجمعية لمساهمي البنك بعد انعقاداألرباح ) وقد تم دفع صافي توزيعات ۲۰۱۸



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٤ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
 كفاية رأس المال  . ۲۱

 
عربي ن قبل مؤسسة النقد البخصوص إدارة رأس المال االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة م بنكتتضمن أهداف ال

 .على االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية بنكالسعودي لضمان قدرة ال
 

وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها  بمراقبة مدى كفاية رأس ماله بنكقوم الي
بنود رأس المال النظامي المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة 

المالي الموحدة والتعهدات وااللتزامات المحتملة والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام المبالغ المرجحة إلظهار المخاطر 
 .المتعلقة بها

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

 .۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ كما في المقابلة المال
 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۸ 

  )مدققة(غير 

 ديسمبر ۳۱
 ۲۰۱۸ 
  )مدققة(

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

  )مدققة(غير 

 المرجحة للمخاطرمخاطر اإلئتمان للموجودات           ۷٦٫۸۰۸٫۸۸٦  ۷۹٫٥٦۱٫۳۱٦  ۷٦٫۷۸۳٫۷۸٦
 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر          ٤٫۷۹٤٫٦۹٥  ٤٫۷۹٤٫٦۹٥  ٤٫٦۰٥٫۱٤۱

 مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر          ۲٫۰۹٥٫٦۲٥  ۲٫۰٦۲٫٥۱۰  ۱٥۲٫۸۳۳
 لمرجحة للمخاطر  للموجودات ا –مجموع الركيزة األولى           ۸۳٫٦۹۹٫۲۰٦  ۸٦٫٤۱۸٫٥۲۱  ۸۱٫٥٤۱٫۷٦۰

 رأس المال األساسي           ۱٤٫۳۸۹٫۳۱٥  ۱٤٫۰۷۸٫٤۲٦  ۱٥٫۳٦۰٫۸۲٥
 رأس المال المساند           ۲٫٦٤٥٫۸۹٦  ۲٫٦٤۹٫٥۰۹  ۲٫٤۹٥٫۲۸۹

 س المال األساسي والمساندإجمالي رأ           ۱۷٫۰۳٥٫۲۱۱  ۱٦٫۷۲۷٫۹۳٥  ۱۷٫۸٥٦٫۱۱٤
 ل:نسب كفاية رأس الما               

 األساسي           ۱۷٫۱۹%  ۱٦٫۲۹%  %۱۸٫۸٤
 المساندواألساسي            %۲۰٫۳٥  %۱۹٫۳٦  ۲۱٫۹۰%

 
 

 :من التالي ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱ كما فييتكون رأس المال األساسي والمساند 
 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۸ 

  )مدققة(غير 

 ديسمبر ۳۱
 ۲۰۱۸ 
  )مدققة(

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

  )مدققةير (غ

۱٤٫۷۲۱٫۰۷٥  ۱۳٫٤۳۸٫٦۷٦  ۱۳٫۹۱٤٫۰۷٦ 
75Bإجمالي حقوق الملكية 

 ٦٥۸٫۰٦٥    ٤٥۸٫۰٤   ٤٥۹۳٫٥۳٤ 
76B۹لتقارير المالية رقم لمعيار الدولي لل ةنتقالياال تتعديالال 

 )۱۸٫۲۹٥(   )۱۸٫۲۹٥(   )۱۸٫۲۹٥( 
77Bالتعديالت على الشهرة 

۱٥٫۳٦۰٫۸۲٥  ۱٤٫۰۷۸٫٤۲٦  ۱٤٫۳۸۹٫۳۱٥ 78Bاألساسي رأس المال 
 ۲٫۰۰۰٫۰۰۰    ۲٫۰۰۰٫۰۰۰    ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  79Bسندات دين ثانويةرأس المال المساند ل 

٤۹٥٫۲۸۹   ٦٤۹٫٥۰۹   ٦٤٥٫۸۹٦ 
80Bاألحكام العامة المؤهلة ، صافي 

۲٫٤۹٥٫۲۸۹   ۲٫٦٤۹٫٥۰۹   ۲٫٦٤٥٫۸۹٦ 81Bرأس المال المساند 
۱۷٫۸٥٦٫۱۱٤  ۱٦٫۷۲۷٫۹۳٥  ۱۷٫۰۳٥٫۲۱۱ 82Bوالمساند إجمالي رأس المال األساسي 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٥ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - كفاية رأس المال . ۲۱

 
امي. تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظ

واالحتفاظ بمعدل اليقل عن  مقابل الموجودات المرجحة المخاطر البنك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي
 .ما هو مطلوب من قبل لجنة بازل لإلشراف المصرفي%، والذي يتضمن مخصصات إضافية ك۱۰٫٥

 
 مارس ۳۱خاطر، رأس المال األساسي والمساند، ونسب كفاية رأس المال كما في تم احتساب الموجودات الُمرجحة للم

وفًقا إلطار العمل الموضوع بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي واإلرشادات الخاصة بتطبيق تقويم  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹
 .IIIرأس المال بحسب مقررات بازل 

 
 .IIIت بازل اإلضافية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررااإلفصاحات 

 
 ،(سنوي) فصاحات النوعيةإلالركيزة الثالثة، ا •
 ،الكمية (نصف سنوي)فصاحات إلالركيزة الثالثة، ا •
 .)ربعي( األخرى الركيزة الثالثة، اإلفصاحات الكمية •

  
بات لمتطل االزمنية المحددة وفقً  األُطرللبنك ضمن  اإللكترونيللجمهور على الموقع  اإلفصاحاتعن هذه  اإلعالنيتم 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة . ۲۲
األطراف ذات  تخضع أرصدة ومعامالت تقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقة. كما

أصدرت مؤسسة  ربي السعودي. وقدالعالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد الع
حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التي ادئ لمب اتحديثً  ،۲۰۱٤، خالل عام النقد العربي السعودي

لى معالجة تلك المعامالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إعطاء أولوية لتلك الحاجة إو طراف ذات العالقةتعرف األ
دد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك المعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك المعامالت األطراف وتح

 الخاصة باألطراف ذات العالقة.
 

تتوافق سياسة التعريف واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة مع اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
تالية بخصوص األطراف ِقبل مجلس إدارة البنك. وتشمل هذِه اللوائح التعريفات ال السعودي، والتي تمت الموافقة عليها من

 :ذات العالقة
 

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

 من قبل البنك. 
 

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

 وأعضاء إدارة البنك التي تتطلب إعتماد عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

األزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمين رئيسيين أو أعضاء إدارة سرة المباشرين اآلباء ومل أفراد األيش
 والذين يمكن اعتبارهم متحكمين أو مؤثرين أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين.



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٦ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - المعامالت مع األطراف ذات العالقة . ۲۲

 
% من حق التصويت في ملكية البنك و/ أو مصلحة التصويت ٥يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من 

 للبنك.
 

م�ارس  ۳۱تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرج�ة ف�ي الق�وائم المالي�ة المرحلي�ة الم�وجزة الموح�دة كم�ا ف�ي 
 كاآلتي:  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۸ 

 )مدققة(غير 

 ديسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۸ 
  )مدققة(

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

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

 قروض وسلف  ۳۱٫۲٦٤  ۹۷٫۱٥٤  ۸۲٫۷۷۱
 ودائع العمالء ۲۷۳٫۳٥۲  ٤۰۱٫۳٤۹  ۱۷۷٫۱٤۱

 ولىصكوك الشريحة األ -  ۲٫۰۰۰  ۲٫۰۰۰
 التعهدات وااللتزامات المحتملة ۱۰۰  ٦٫۰٦۷  ۲٫۲٥٤

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:     
 دة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىأرص -  -  ۳۸٫۱۲۸

 قروض وسلف ۱۳  -  ۱۲٦٫۲۱٤
 ودائع العمالء ٤٫۸۹٥٫۱٦٤  ٥٫۹٦٥٫۸٤۷  ٦٫۰۰۳٫٥۷۱

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

 أسهم خزينة ۷۸۷٫٥۳٦  ۷۸۷٫٥۳٦  -

     
لمنشأت التي يتم المحاسبة عنها لبنك والالزميلة الشركات 

 ستخدام طريقة الملكية:با
 قروض وسلف  ٥۷۷٫۸٥٥  ٦٥٤٫۷٥٦  ٦۳۸٫۰۷۸
 ودائع العمالء ۱٫۸۲۹٫۰٤۳  ۱٫٤۸٥٫۳۷٥  ٤۱٫۲۷۸

 التعهدات وااللتزامات المحتملة ۲۰۷٫۰٥۹  ۱۰۱٫٤٥۸  ۱۰٤٫٦۰۸

     
ع صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المناف

 األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك:
 مطلوبات أخرىودائع العمالء و ۲٫٥۰۷  ٦۲٫۰۹۳  ۱٤۸٫۷٤۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٧ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - المعامالت مع األطراف ذات العالقة . ۲۲

 
لفترت�ي الثالث�ة أش�هر المنتهيت�ين ف�ي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت م�ع األط�راف ذات العالق�ة فيما يلي 

 المرحلية الموجزة الموحدة: والُمدرجة في القوائم المالية ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱
 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۸ 

 )دققةم(غير 

 
 مارس ۳۱

 ۲۰۱۹ 
  )مدققة(غير 

 و/أو أفراد األسرة المباشرين: البنكإدارة    
 دخل عموالت خاصة ۸۰  ۷٤۳
 مصاريف عموالت خاصة ۳۷۹  ۱۸

 أتعاب خدمات بنكية ۱۱  ٥
 /أو أفراد األسرة المباشرين: المساهمين الرئيسيين للبنك   

 مصاريف عموالت خاصة ۷٫۹۳٦  ٥٫٤۷۳
 إيجار ومصاريف مباني ( إيجار مبنى) ۱٫۹۱۳  ۱٫۹۱۳

 

 

 
 التي يتم المحاسبة عنهاوالمؤسسات  للبنكالزميلة الشركات 

 طريقة الملكية: باستخدام      
 دخل عموالت خاصة ۷٫۰۸۰  ٤٫۰۱۹

 مصاريف عموالت خاصة ۱٫٤۸۱  -
 اتعاب خدمات بنكية ٥٤۹  ۱٫٤٦۰

۱٫٥۲۷ 
 

 لجان المجلس األخرىأعضاء ة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدار ۱٫٤٦٤
 
 

 صكوك الشريحة األولى  . ۲۳
 
ة عم��ع الش��ري باالنته��اء م��ن تك��وين برن��امج ص��كوك ال��دين الث��انوي للش��ريحة األول��ى المتوافق��ة ۲۰۱٦ف��ي ع��ام  البن��ك مق��ا
البن�ك األوراق ر أص�د .البن�كم�ن قب�ل مس�اهمي و و قد تم الموافقه على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابي�ة  .)البرنامج(

 :۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  صكوك الشريحة األولى بموجب البرنامجالمالية التالية ل
 

 

 مارس ۳۱
 ۲۰۱۹ 

  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
  (مدققة)

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

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

 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۸مارس  ۲۱

 ۱٫۷۸٥٫۰۰۰  ۱٫۷۸٥٫۰۰۰  ۱٫۷۸٥٫۰۰۰ اإلجمالي
 
 
  

 .لصكوك الشريحة األولى بموجب البرنامجمليون لایر إضافية  ۲۱٥بإصدار ، ۲۰۱۹أبريل  ۱٥البنك في تاريخ قام 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٨ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - صكوك الشريحة األولى . ۲۳

 
ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك 

الحق بنك لصكوك ضمن حقوق الملكية. للي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تلك ابما ُيشكل التزام شرط
 .الحصري في السداد خالل فترة زمنية محددة وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في البرنامج

 
ُيستثنى من ذلك ظهور  يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة األولى لُيدفع بأثر رجعي عند تاريخ التوزيع الدوري،

المنفرد الخاضع  وباختياره بنك،  في تلك الحالة، ُيمكن للالبنك حدث يستوجب عدم الدفع أو عند اختيار عدم الدفع بواسطة 
ختار عدم القيام بأي توزيعات. وعلى ذلك، ال ُيعتبر الحدث الذي يستوجب عدم الدفع أو عند اختيار يللشروط واألحكام، أن 

عن السداد، كما أن المبالغ غير الموزعة حينها ال يتم مراكمتها أو تجميعها ضمن أي توزيعات البنك خفاًقا من افع عدم الد
 .  مستقبلية

  
 صافياألسهم المحتفظ بها لخيارات الموظفين،  . ۲٤

  
مارس  ۳۱ ة فيالثالثة أشهر المنتهي صافي لفترةظ بها لخيارات أسهم الموظفين، تتلخص الحركة على األسهم المحتف

 مما يلي: ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱لسنة المنتهية في لو ۲۰۱۸
مارس  ۳۱

۲۰۱۸ 
  (غير مدققة)

ديسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 
    (مدققة)

 االرصدة في بداية السنة / الفترة   )٥۸٫۲٦۹(  )٥۸٫۲٦۹(

 األسهم الٌمباعة   ۱٦٫٦٥۱  -

 المخصصات على أساس األسهم   ٥٫٤۰۰  ۱٫۸۰۰

 ، بالصافي والمنحة / حركة التحويالتهم التخصيص أس   ۳٦٫۲۱۸  ۳٫۹٤۰

 الرصيد في نهاية السنة / الفترة   -  )٥۲٫٥۲۹(

 
 الزكاة وضريبة الدخل . ۲٥

 
 ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  مال البنك ونسب ملكية رأس المال فيما يلي ملخص لرأس

 )بماليين الرياالت السعودية(
 

 ۲۰۱۸مارس  ۳۱
  (غير مدققة)

 ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱
 (مدققة)

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱ 
  (غير مدققة)

83B%  
84Bالمبلغ  

85B%  
86Bالمبلغ  

87B%  
88Bالمبلغ  

89B۹۰٫۰  ٦٫۷٥۰٫۰  90B۹۰٫۰  ٦٫۷٥۰٫۰  91B۹۰٫۰  ٦٫۷٥۰٫۰  المساهمين السعوديين 

 المساهمين االجانب:           

92B۷٥٦  ٫٥۲٫٥  -  -  -  - 
 جي بي مورجان المالية      

المحدودة   الدولية   
 

۲٫٥  ۱۸۷٫٥  ۲٫٥  ۱۸۷٫٥  ۲٫٥  ۱۸۷٫٥ 
 بنك مؤسسة ميزوهو    

 المحدود   
-  -  93B۷٥٦  ٫٥۲٫٥  94B۷٥٦  ٫٥۲۲٦أسهم خزينة (إيضاح  ٫٥( 

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



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٣٩ 
 

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

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  (تتمة) - الزكاة وضريبة الدخل . ۲٥

 
الدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات وم�دفوعات الزك�اة وض�ريبة ال�دخل إل�ى ضريبة سابات الزكاة وتحاتستند 

 .وفقا لألحكام ذات الصلة من أنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية نسب الملكية المذكورة أعاله
 

. ۲۰۱۹ديس�مبر  ۳۱الدخل الخاصة بحس�اب الزك�اة للبن�وك للس�نة المنتهي�ة ف�ي لهيئة العامة للزكاة واتم تغيير قواعد وأنظمة 
 على أساس فهم البنك األولي لهذه التغييرات. ۲۰۱۹مارس  ۳۱الزكاة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في بتحميل البنك  قاموقد 

 
 ۲۰۱۸ال�دخل حت�ى لهيئ�ة العام�ة للزك�اة واعلى تس�وية تقييم�ات الزك�اة ف�ي الع�ام الس�ابق م�ع  ،۲۰۱۸وافق البنك خالل عام 

مقاب�ل  ۲۰۱۸في عام  الُمبقاةمليون لایر سعودي وتم تحميلها على األرباح  ۷۷٥. وبلغ مجموع التسوية ۲۰۰٥باستثناء عام 
مليون لایر سعودي خالل فترة الثالث�ة أش�هر المنتهي�ة ف�ي  ۱٥٥االلتزام الُمضاف إلى المطلوبات األخرى. دفع البنك حوالي 

 ۱ملي��ون لایر س��عودي عل��ى أقس��اط س��نوية متس��اوية ف��ي  ٦۲۰. يس��تحق الرص��يد المتبق��ي الب��الغ ح��والي ۲۰۱۹م��ارس  ۳۱
ملي�ون لایر س�عودي  ۳۹. ق�دم البن�ك أيًض�ا ح�والي ۲۰۲۳ع�ام  حت�ىذل�ك ديس�مبر م�ن ك�ل ع�ام بع�د  ۱وف�ي  ۲۰۱۹ديسمبر 

 إيض�اح رق�مخرى. راج�ع أيًض�ا األمطلوبات الوالتي يتم تضمينها أيًضا في  ۲۰۰٥اللتزامات الزكاة اإلضافية المحتملة لعام 
 .لمعرفة تقييمات الزكاة المعلقة المتعلقة بشركة زميلة ۹
  

 ملي�ون لایر س�عودي ۲۸ . ق�دم البن�ك۲۰۰۹إل�ى  ۲۰۰۳ألع�وام يبة المس�تقطعة معلق�ة لبعض تقييمات ضريبة الدخل والضر
التي قد تنشأ في حالة وج�ود نت�ائج  االستقطاعضريبة تزامات محتملة لضريبة الدخل أو ألية الخرى األمطلوبات الفي  تقريًبا

 .ئة العامة للزكاة والدخلغير مواتية لهذه القضايا من خالل عمليات االستئناف المتاحة للبنك مع الهي
 

 أسهم الخزينة . ۲٦
 

مع شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل (جي بي مورغان) لشراء  ۲۰۱۸يونيو  ۱٤أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 
 م�الایر س�عودي للس�هم الواح�د أي  ۱۳٫٥۰سهًما من أسهم البنك والمملوكة من ِقبل جي بي مورغان مقاب�ل  ٥٦٫۲٤٥٫۳٥۰

 .مليون لایر سعودي ۷٥۹٫۳يعادل 
 

تسلّم البنك الحًقا جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة وتم�ت الموافق�ة عل�ى اتفاقي�ة ش�راء األس�هم ف�ي اجتم�اع الجمعي�ة العام�ة 
، أكم�ل البن�ك عملي�ة ۲۰۱۸سبتمبر  ۲۷. في ۲۰۱۸ سبتمبر ۲٦الموافق هـ  ۱٤٤۰محرم  ۱٦ذي عقد بتاريخ غير العادية ال

ملي�ون لایر س�عودي. ل�م  ۷۸۷٫٥ بإجمالي تكلفة قدرها تكاليف عمليات وضريبة دخل تقريبي أسهم الخزينة اء. تضمنتالشر
 ينخفض رأس مال البنك نتيجًة لعملية الشراء وتكاليفها والتي تم عرضها كانخفاض في حقوق الملكية.

 
 ۱۸٫۷٤۹٫۸٦۰ميزوهو المحدودة (ميزوهو) لش�راء  مع شركة بنك ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۹أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 

ملي�ون لایر  ۲٥۳٫۱لایر سعودي للسهم الواحد أي ما يعادل  ۱۳٫٥۰سهًما من أسهم البنك والمملوكة من ِقبل ميزوهو مقابل 
. االتفاقي�ة سعودي، ُمستثناة من تكاليف العمليات وضريبة الدخل التقريبية. لن ي�نخفض رأس م�ال البن�ك نتيج�ًة له�ذه االتفاقي�ة

مش��روطة بوض��ع اللمس��ات األخي��رة عل��ى بع��ض الش��روط ال��واردة ف��ي االتفاقي��ة خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بض��مان اس��تيفاء جمي��ع 
المتطلب��ات التنظيمي��ة. ت��نص االتفاقي��ة عل��ى أن ي��تم إغ��الق الص��فقة بت��اريخ يواف��ق علي��ه البن��ك وميزوه��و بع��د اس��تالم جمي��ع 

 .الموافقات التنظيمية المطلوبة
 

، وتم�ت الموافق�ة عل�ى اتفاقي�ة ش�راء األس�هم ف�ي اجتم�اع الجمعي�ة الموافق�ات التنظيمي�ة عل�ى الش�راء نك على جميعحصل الب
لبنك إكم�ال عملي�ة الش�راء بع�د ا ينوي. ۲۰۱۹مارس  ۲۸الموافق هـ  ۱٤٤۰رجب  ۲۱ذي عقد بتاريخ الة غير العادية العام

 االنتهاء من جميع اإلجراءات السابقة على اإلغالق.



 
 البنك السعودي لالستثمار

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 
  
 
 
 

٤٠ 
 

 الموحدة (غير مدققة) ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزةيإ
 بآالف الرياالت السعودية

  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  
  مصاريف العمليات . ۲۷

 
عل�ى  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹م�ارس  ۳۱ف�ي  ت�ينالثالث�ة أش�هر المنتهي ت�ياالئتم�ان والخس�ائر األخ�رى لفتر تلخص مخصص�اتت

 النحو التالي:
 

مارس  ۳۱
۲۰۱۸ 

  (غير مدققة)

 مارس ۳۱
۲۰۱۹ 

    مدققة)غير (

 مخصصات خسائر االئتمان:     

 )٦(إيضاح  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى       )٥٤۲(  )۱٫۸۳٦(

 )۷استثمارات (إيضاح        )۲٫۸۹۳(  ۱۷٫۱٦۲

 )۸ضاح (إي قروض وسلف       ۲۱٫۷۲۰  ۲٦٫۹٤٤

 )۱٦(إيضاح  عقود الضمان المالي      ۲٤٫۱۰۸  ٤٥٫۹۸٥

 )۱۱(إيضاح  موجودات أخرى       )۷۹(  ۲۹۰

 مخصصات خسائر االئتمان   ٤۲٫۳۱٤  ۸۸٫٥٤٥

 خسائر عقاراتمخصصات    ۳٤٫۹۰٦  -

 والخسائر األخرى مخصصات خسائر االئتمان   ۷۷٫۲۲۰  ۸۸٫٥٤٥
 
 
لفت�رة الثالث�ة أش�هر المنتهي�ة  ملي�ون لایر س�عودي ۷٥٫۳بلغ مجموعه�ا الذي  دارية األخرىالمصاريف العامة واإل تضمنت

 .مليون لایر سعودي ۱٦٫٦على مصاريف غير متكررة بلغ مجموعها حوالي  ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 
 
 

 أرقام المقارنة . ۲۸
 

ه�ذه  . ال تؤثر عمليات إعادة التص�نيفيةعرض أرقام الفترة الحالبعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع  تم إعادة تصنيف
 .المجموعة ملکية وقحقأو على صافي دخل 

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