
 

 
     
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 البنك السعودي لالستثمار
 

 )شركة مساهمة سعودية(

 
 

             
             

 

 المرحلية الموجزة الموحدةالقوائم المالية 
             
             

                    
 

  1029 سبتمبر 30 في ةأشهر المنتهي التسعةة لفتر كما في و 
 

 (غير مدققة)
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



           1  

 البنك السعودي لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

                        المرحلية الموحدة قائمة المركز المالي
  ف الرياال  السعوديةآالب

  
 اتإيضاح

 9312سبتمبر  03 
 

 9312سبتمبر  03  9312ديسمبر  01

  
  )غير مدققة(

 ُمعدلة 
 )مدققة(

  
 )غير مدققة(

       اتالموجود

 511221212  212311209  3191.10.0 5 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 112091212  912131.23  111251930 .128 ، صافيخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ

 921.221329  921.021110  9.11121925 1283 استثمارات

 119001212  119251920  111531219 12815 تالقيمة العادلة الموجبة للمشتقا

 1..5215231  5212191592  531.9.1013 1282 قروض وسلف، صافي

 2351223  ..1131910  2291151 2 استثمارات في شركات زميلة

 3121392  3121392  5231332  عقارات أخرى

 2121393  2391222  111221513 13 ممتلكات ومعدات، صافي

 1291222  9321933  9531925 13 ، صافيغير الملموسةقنية المعلومات ت موجودات

 12.1032  1291932  1121222 11 ، صافيموجودات أخرى

 2512221520  2.13.21232  2.19221.30  إجمالي الموجودات

       
       الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات
 

  

 1113221059  191.931209  10102.1320 12 خرىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األ

 .21312153.  01.2212.2.  212.01503. 12819 ودائع العمالء

 2231915  5331332  93312.3 12815 القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 9131110.2  913031031  913191233 12810 قروض ألجل

 ..9139588  1..913351  - 12812 سندات دين ثانوية

 2331210  1821.8230  11.221302 92811 مطلوبات أخرى

 2111.21920  08223..298  2910021532  إجمالي المطلوبات

       
       الملكيةحقوق 

 315331333  315331333  315331333 95 رأس المال

 215.01333  212921333  212921333  حتياطي نظاميا

 (.3.3150)  (.323150)  (1132113.3) .9 أسهم خزينة

 9121939  (.129135)  .1.0122 3 حتياطيات أخرىا

 113991.23  3..1398  2321925 92 ةبقاأرباح مُ 

 (201310)  -  - 92 أسهم ُمحتفظ بها لخيارات الموظفين، صافي

 1915331033  118.9183.2  1112521392  إجمالي حقوق المساهمين

 113251333  113251333  913331333 90 صكوك الشريحة األولى

 1219251033  10823.83.2  1012521392 92 إجمالي حقوق الملكية

 2512221520  2.13.21232  2.19221.30  الملكية وحقوق إجمالي المطلوبات

 
 موحدةال القوائم المالية المرحلية الموجزةهذه  ال يتجزأ من اجزء   92إلى  1رفقة من عتبر اإليضاحات المُ تُ 
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 البنك السعودي لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مدققة( المرحلية الموحدة قائمة الدخل   
 بآال ف الرياال  السعودية    

 

 
   

 في المنتهيتينأشهر  التسعةلفترتي  في المنتهيتينأشهر  الثالثةلفترتي 

                                                           

 

 اتإيضاح

 
سبتمبر  03

9312 
 

سبتمبر  03
9312 
 ُمعدلة

سبتمبر  03 
9312  

سبتمبر  03
9312 
 ُمعدلة

            
 91.391.31  912531030  2551223  ..22313     دخل العموالت الخاصة

 2021.35  119201131  0521001  .2121.0     مصاريف العموالت الخاصة

 ..1130213  113331939  52.1532  1103..5     صافي دخل العموالت الخاصة

 
 
   

       

 9021252  90213.2  311032  321535     صافي ،أتعاب خدمات بنكيةدخل 

 13.1323  11315.2  021323  231035     ، صافيأرباح تحويل عمالت أجنبية

 51952  -  -  -     توزيعات أرباح

 (921955)  (131.21)  (1355.)  (1992.)     خالل األرباح والخسائر  من غير المحققة القيمة العادلة

 51392  919.1  11123  003    من خالل األرباح والخسائر  المحققة القيمة العادلة

من سندات الدين والمدرج قيمتها العادلة من  )خسائر( مكاسب

 ، صافيخالل بنود الدخل الشامل األخرى

  

 201595  (253)  208393  (213) 

 (03)  21233  (03)  21313    عمليات أخرى)خسارة(  دخل

 913531222  911321.02  3331523  .302102    إجمالي دخل العمليات

           

 25.1929  25.1302  1.31252  1521253    رواتب ومصاريف الموظفين

 1931.32  1331330  201315  021313    إيجار ومصاريف مباني

 .3.132  13.12.2  9.1020  031399     استهالك وإطفاء

 1.91991  91.1.92  591352  311.5.  93  مصاريف عمومية وإدارية أخرى

مخصصات خسائر االئتمان قبل  مصاريف العمليات

 والخسائر األخرى

 

  9231023  920893.  2231032  2998150 

 9201121  22210.1  231292  .112..  93  مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

 113.51002  5..113321  0301332  0.01220    إجمالي مصاريف العمليات

 2..2291  0921232  .09.122  0351250    دخل العمليات

 الحصة في دخل الشركات الزميلة
 

2  951202  021.23  3.1.00  211.22 

 خلقبل مخصصات الزكاة وضريبة الدالدخل 
 

  2311321  0.1153.  23.1.33  1132210.0 

 مخصصات الزكاة وضريبة الدخل
 

92895  221252  15122.  2312..  55122. 

 صافي الدخل
 

92  0111200  0251303  0321.21  113921513 

 ربح السهم األساسي والُمخفض )باللاير السعودي

 لكل سهم(  

 

12  3122  3122  3102  1103 

           
 

 

                                                                                

 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزء   92إلى  1من رفقة عتبر اإليضاحات المُ تُ  
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 البنك السعودي لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مدققة( المرحلية الموحدةالشامل  قائمة الدخل
 بآال ف الرياال  السعودية    

 

 
   

 في المنتهيتينأشهر  التسعةلفترتي  في المنتهيتينأشهر  الثالثةلفترتي 

                                                           

 

 اتإيضاح

 

سبتمبر  03
9312 

 
سبتمبر  03

9312 
 ُمعدلة

سبتمبر  03 
9312  

سبتمبر  03
9312 
 ُمعدلة

            
 113921513  0321.21  0251303  0111200  92   دخلالصافي 

  الشامل األخرىبنود الدخل 
  

        

 المرحلية البنود التي اليمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل 

  الحقة: الموحدة في فترات

   

       

  ستثمارات حقوق الملكية صافي التغير في القيمة العادلة ال    

  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى    

   

51022  (5212.5)  (151523)  (531.20) 

  كتوارية في خطط المنافع المحددةالمكاسب اإل    
   

-  -  91522  - 

  المرحلية البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل

  فترات الحقة:في  الموحدة

   

       

  ألدوات الدين بالقيمة العادلة صافي التغير في القيمة العادلة     

  الدخل الشامل األخرى من خالل بنود    

   

9311990  92.1232  2101392  231.9. 

 الُمحولة لقائمة الدخل      القيمة العادلة ( خسائرمكاسب)    

  سندات الديناستبعاد ن الناتجة م الموحدةالمرحلية     

   

(201595)  253  (201393)  213 

 األخرى للشركات الزميلة ةالشامل الخسارةالحصة في بنود 
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2  (25.)  (9.3)  (11102)  (293) 
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  2321112  50280..  ..21520  183.58323 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة ال اجزء   92إلى  1رفقة من المُ عتبر اإليضاحات تُ 



 

 البنك السعودي لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المرحلية الموحدة )غير مدققة( الملكيةحقوق  التغيرا  فيقائمة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزء   92إلى  1من رفقة عتبر اإليضاحات المُ تُ 
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    )بآالف الرياالت السعودية( 9312سبتمبر  03 ة فيأشهر المنتهي التسعة ةلفتر

 إجمالي حقوق
 الملكية

 

صكوك 
 الشريحة األولى

 

حقوق 
 المساهمين

 

  أرباح ُمبقاة
 احتياطيات

  أخرى
 أسهم
  خزينة

احتياطي 

  إيضاحات  رأس المال  نظامي

1082028.3.  183258333  118.508.3.  93589.2  (129835.)  (323850.)  282928333  385338333  92 

 كما تم اإلفصاح عنها سابق ا الفترة في بداية  األرصدة

 )مدققة(

 لتعديالت األخرىل األثر الرجعي 92  -  -  -  -  (098.32)  (098.32)  -  (098.32)

 بعد التعديل الفترةفي بداية  األرصدة 92  385338333  282928333  (.323850)  (.129835)  3..1398  118.9183.2  183258333  10823.83.2

 صافي الدخل   -  -  -  -  0328.21  0328.21  -  0328.21

 إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى   -  -  -  0558239  -  0558239  -  0558239

 إجمالي الدخل الشامل   -  -  -  0558239  0328.21  28520..  -  28520..

 أسهم خزينة ُمشتراة .9  -  -  (9508501)  -  -  (9508501)  -  (9508501)

 صكوك الشريحة األولى الُمصدرة 90  -  -  -  -  -  -  9158333  9158333

 ولىتكلفة صكوك الشريحة األ   -  -  -  -  (.30835)  (.30835)  -  (.30835)

  األرصدة في نهاية الفترة   385338333  282928333  (1832183.3)  .1.0822  2328925  1182528392  913331333  1082528392



           

 ارالبنك السعودي لالستثم
 )شركة مساهمة سعودية(

 

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

 
 

 الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزء   92إلى  1رفقة من عتبر اإليضاحات المُ تُ 

 

5

 )بآالف الرياالت السعودية( 9312سبتمبر  03ة في أشهر المنتهي التسعة ةلفتر
   

 إجمالي حقوق
 الملكية

 

صكوك 
 الشريحة األولى

 

 حقوق المساهمين

 

أسهم ُمحتفظ بها 
لخيارات 
 ين، صافيالموظف

 

  أرباح ُمبقاة
 احتياطيات

 أخرى

 

 أسهم
  إيضاحات  رأس المال  احتياطي نظامي  خزينة

12193213.3  3251333  10122213.3  (5219.2)  119221252  9321232 
 

 )مدققة( األرصدة في بداية الفترة   315331333  215.01333  -

(299155.)  -  (299155.)  -  (2301152)  531.30 

 

-  -  -   

تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  أثر

 9312يناير  1( بتاريخ 2المالية رقم )

10125.1511  3251333  191.311511  (5219.2)  2111.22  9551321 
 

 األرصدة في بداية الفترة بعد التعديل   315331333  215.01333  -

113921513  -  113921513  -  113921513  - 
 

 صافي الدخل    -  -  -

0.1590  -  0.1590  -  -  0.1590 
 

 الشاملة األخرىالدخل  إجمالي بنود    -  -  -

113.51323  -  113.51323  -  113921513  0.1590 
 

 إجمالي الدخل الشامل   -  -  -

-  -  -  -  301239  (301239) 

 

-  -  -  3 

مكاسب من بيعع اسعتثمارات فعي حقعوق ملكيعة 

والمدرج قيمتها العادلة من خالل بنعود العدخل 

 الشامل األخرى

108922  -  108922  -  108922  - 
 

 ضريبة دخل المساهمين األجانب الُمستعاضة   -  -  -

(2531333)  -  (2531333)  -  (2531333)  - 
 

 توزيعات أرباح 93  -  -  -

15895.  -  15895.  15895.  -  - 

 

-  -  -  92 

ُمحعععتفظ بهعععا في الحركعععة علعععى األسعععهم الصعععا

 لخيارات الموظفين

(3.3850.)  -  (3.3850.)  -  -  - 
 

 أسهم خزينة ُمشتراة .9  -  -  (.3.3850)

113331333  113331333  -  -  -  - 
 

 صكوك الشريحة األولى الُمصدرة 90  -  -  -

(5289.2)  -  (5289.2)  -  (5289.2)  - 
 

 صكوك الشريحة األولى تكلفة   -  -  -

1289258033  113251333  1985338033  (208310)  183998.23  9128939 
 

 األرصدة في نهاية الفترة   315331333  215.01333  (.3.3850)



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

. 

 
 )غير مدققة( التدفقا  النقدية المرحلية الموحدةمة قائ 
 بآال ف الرياال  السعودية 

 

 في تينأشهر المنتهي التسعة تيلفتر  

  إيضاحات  
سبتمبر  03

9312  

سبتمبر  03
9312 
 ُمعدلة

      األنشطة التشغيلية 
 .8 دخلالصافي  

 
0328.21  113921513 

 التشغيلية األنشطة منالناتجة  افي النقديةإلى ص التعديال  لتسوية صافي الدخل 
     

 021335  921230   ، صافيإطفاء العالوات على االستثمارات صافي تراكم الخصومات وصافي 

 (31223.)  221022   صافي التغير في دخل العموالت الخاصة الُمستحقة 

 21322  031020   صافي التغير في مصروف العموالت الخاصة الُمستحقة 

 (211.2)  121222   صافي التغير في رسوم القروض الُمؤجلة 
مععن سععندات الععدين والمععدرج قيمتهععا العادلععة مععن خععالل بنععود الععدخل الشععامل  ( خسععائرمكاسععب)

 ، صافياألخرى
  

(201393)  213 

 921955  131.21   مكاسب غير محققة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  

 (51390)  (919.1)   ة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مكاسب محقق 

 .3.132  13.12.2  71 طفاءإو استهالك 

 03  (23)   بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسةمن  ( خسائرمكاسب) 

 -  (21313)    عقارات أخرىمن بيع مكاسب  

 9201121  22210.1  81 مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى 

 (211.22)  (3.1.00)  9 الحصة في دخل الشركات الزميلة 

 51233  -  82 المخصصات على أساس األسهم 

   110..1.93  119.21933 

      :النقص في الموجودا  التشغيلية صافي )الزيادة( 

 (331220)  (9031933)   نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وديعة 

 (9.51253)  11321.   من تاريخ االقتناء ثالثة أشهرستحق بعد رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تُ أ 

 (3291023)  3398123   فقروض وسل 

 (5.01533)  231223   القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

 -  9328232   أخرى عقارات 

 ..912  (9218235)   موجودات أخرى 
      
      :في المطلوبا  التشغيليةالزيادة )النقص(  صافي 

 211251209  3.21502   للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة 

   ودائع العمالء 
119091.3.  (9122.1035) 

 0331.39  (9051155)   القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 (.21135)  1328520   مطلوبات أخرى 

   0829989.0  113201532 

 (291522)  (0511222)   الزكاة وضريبة الدخل، صافي مدفوعات

 1132312.1  085338932   األنشطة التشغيلية الناتجة منصافي النقدية  

      
 :ستثماريةالاألنشطة ا 

  
   

 111511252  113531225    متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات 

 (211131152)  (912921125)   شراء استثمارات 

 1321939  1351332  9 توزيعات أرباح من شركات زميلة 

 (301322)  (2183.3)  71 ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة اقتناء 

 .  053   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 

 (912921913)  (183518152)   صافي النقدية الُمستخدمة في األنشطة االستثمارية 

    
 

  

 

 

 

                      الموحدة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة اجزء   92إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتعتبر تُ 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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  )غير مدققة( تتمة -التدفقا  النقدية المرحلية الموحدة قائمة  
 بآال ف الرياال  السعودية 

 

 في تينأشهر المنتهية التسع تيلفتر    

 

 

  اتإيضاح
سبتمبر  03

9312  

 9312سبتمبر  03
 ُمعدلة

       األنشطة التمويلية

 51232  -  82  أسهم لخيارات الموظفين، صافي بيع

 (2531333)  -  82  توزيعات أرباح 

 01223  -  82  ، صافيموظفينأسهم الخيارات استحقاق 

 (.3.3150)  (9508387)  82  أسهم خزينة ُمشتراة

 113331333  9151333  88  تحصالت من صكوك الشريحة األولىالمُ 

 -  (913331333)  72  سندات دين ثانويةاسترداد 

 (5219.2)  (.30135)    تكلفة صكوك الشريحة األولى

 (9521222)  (911111523)    األنشطة التمويلية الُمستخدمة في صافي النقدية

 (911021122)  2331502    في النقدية وما في حكمها (النقص) الزيادة صافي

       وما في حكمهاالنقدية 

 .51222103  215301139    النقدية وما في حكمها في بداية الفترة    

 (911021122)  2331502    في النقدية وما في حكمهاصافي الزيادة )النقص( 

 0103.1132  .21213133  3   الفترةالنقدية وما في حكمها في نهاية     

       

       معلوما  إضافية عن العموال  الخاصة

 عموالت خاصة ُمستلمة 
   

0132213.1  9132213.. 

 عموالت خاصة مدفوعة 
   

119151020  119321259 

       

       معلوما  إضافية غير نقدية

  إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى
 

0551239  0.1590 

  9312يناير  1( بتاريخ 2تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

-  (299155.) 

 2 9312يناير  1( بتاريخ .1تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

92.8.31  - 

   عقارات أخرى
1918925  - 
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 بآال ف الرياال  السعودية
 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 . عام2
 

جمادى  95بتاريخ   01بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساهمة سعودية ،)البنك(لالستثمار تأسس البنك السعودي 
( في المملكة العربية السعودية8 يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم .123يونيو  90الموافق هـ ) .102 يالثان

 افرع   59 فروعه وعددها من خالل شبكة( 1233مارس  .1الموافق هـ ) 1023األول   ربيع 95بتاريخ  1313311533
ة السعودية8 إن عنوان المركز الرئيسي ( في المملكة العربيفرعا   51: 9312سبتمبر  03فرعا  و  59: 9312ديسمبر  01)

 للبنك هو كما يلي:
 

 البنك السعودي لإلستثمار
 اإلدارة العامة

 0500ص8ب8
 المملكة العربية السعودية، 11221الرياض 

 
منتجات و خدمات مصرفية  هلعمالئ يقدم البنكع األنشطة التجارية وخدمات التجزئة المصرفية8 كما يقدم البنك كافة أنوا

متوافقة مع الشريعة االسالمية )قائمة على مبدأ تجنب الفائدة( والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها بواسطة هيئة شرعية 
 8 ُمنشأةٍ من قِبل البنك مستقلة

 
 . أسس اإلعداد1

 
وفق ا  9312سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةهذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في ولفترة  تم إعداد

في المملكة العربية السعودية وغيرها من اعتماده  ، كما تم"تقارير المالية المرحلية"ال - 02رقم  المحاسبة الدولي يارمعل
 8السعودية للمحاسبين القانونيين المعايير والتصريحات الصادرة عن الهيئة

 
المالية المرحلية الموجزة الموحدة القوائم و 9312ديسمبر  01القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في تم إعداد 

 سعوديمؤسسة النقد العربي ال كما تم تعديله من قِبلإلعداد التقارير المالية  ةر الدوليييامعلل اوفق   9312مارس  01حتى 
  91التفسير الدولي رقم وضرائب الدخل  19فيما يتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ) زكاة وضريبة الدخلمحاسبة عن اللل

حكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ألفيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل( ووفق ا الرسوم 
 8والنظام األساسي للبنك

 
، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات )"التعليمات"( للبنوك في المملكة العربية السعودية 9312يوليو  13 بتاريخ

وتفسيراتها إلعداد التقارير المالية  ةر الدوليييامعال8 يتماشى ذلك مع ةالدخل الموحد قائمةلحساب الزكاة وضريبة الدخل في 
وكما أقرت في المملكة العربية السعودية ومع المعايير والتصريحات األخرى  اسبة الدوليةالصادرة عن مجلس معايير المح

)يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالتي تصدرها 
 8العربية السعودية"(أقرت في المملكة 

 
 تعديل بأثر رجعي بما يتماشى معالالمحاسبية لضريبة الزكاة والدخل من خالل  لجتهالمجموعة معاوفق ا لذلك، غيرت ا

في  مبين، كما هو واألخطاء :السياســات المحاســبية، والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية 2معيــار المحاســبة الدولــي 
 928 اإليضاحآثار هذا التغيير في  إيضاح8 تم 2 اإليضاح

 
ال تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوب إدراجها في القوائم المالية 

 93128ديسمبر  01الموحدة السنوية، وبالتالي يجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
 

قرب ألف، باستثناء ما هو مذكور السعودي ويتم تقريبها ألم المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللاير يتم عرض هذه القوائ
 8بخالف ذلك

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

ج الفعلية ية، مبالغ الموجودات، المطلوبات، الدخل والمصاريف8 قد تختلف النتائوالتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسب
المطبقة في السياسات المحاسبية ومصادر المتبعة من قبل اإلدارة و األخرى المهمةتتماشى األحكام نتيجة لهذه التقديرات8 

لمالية مع تلك المطبقة على القوائم ا ،لموجزة الموحدةلمالية المرحلية اعند إعداد هذه القوائم ا التقديرات في حاالت عدم التأكد
 93128ديسمبر  01الموحدة كما في وللسنة المنتهية 

 
 93128 أكتوبر 93 بتاريخ البنك إدارةة الموجزة الموحدة من قبل مجلس عتماد هذه القوائم المالية المرحليتم ا 

 

 )غير مدققة(الموحدة  يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
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 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 . أسس توحيد القوائم المالية3
 
 مكاته التابعة التالية )يشار إليهالقوائم المالية لشرالموحدة القوائم المالية للبنك والقوائم المالية المرحلية الموجزة  هذه تشمل

 (:الموحدةالقوائم المالية المرحلية الموجزة  المجموعة في هذهبمجتمعين 
 

سجلة في "شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة" )االستثمار كابيتال(، و هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مُ   ( أ

فق هـ )الموا1292رجب  2صادر بتاريخ  1313905225المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

تتضمن األنشطة الرئيسة لشركة االستثمار كابيتال  بل البنك8من قِ  %133( وهي مملوكة بنسبة 9333يوليو  99

وكيل، التعهد بالتغطية، إدارة صناديق االستثمارات ومحافظ االستثمار الخاصة عامل في األوراق المالية كأصيل والت

 ارات، والحفظ الخاصة بأعمال األوراق المالية،بالنيابة عن العمالء، وتقديم خدمات الترتيب، االستش

 

سجلة في المملكة العربية السعودية "شركة السعودي لالستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُ (  ب

مايو  95هـ )الموافق 1203 ىاألول جمادى 92صادر بتاريخ  13139.2923بموجب السجل التجاري رقم 

الملكية كضمان  بصكوكالهدف األساسي للشركة هو االحتفاظ بل البنك8 % من قِ 133( وهي مملوكة بنسبة 9332

 ،نيابة عن البنك فيما يتعلق بمعامالت اإلقراض المتعلقة بالعقارات
 

سجلة في المملكة العربية السعودية بموجب ج(  "شركة السعودي لالستثمار األولى" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُ 

( وهي مملوكة 9312نوفمبر  2هـ )الموافق .120محرم  .1صادر بتاريخ  .131329320رقم السجل التجاري 

 ، وبعد أية أنشطٍة جوهريةبل البنك8 لم تبدأ الشركة % من قِ 133بنسبة 
 

 يوليو 12بتاريخ جزر كايمان " وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة في صايب لألسواق المحدودةد(   "شركة 

وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية باإلضافة % من قِبل البنك8 133كة بنسبة وهي مملو 9313

 8بالنيابة عن البنك إلى عمليات إعادة الشراء
 

ك فقط وليس اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة لإلشارة لإليضاحات ذات العالقة بالبن في هذه إلشارة إلى البنكيتم ا
 8مجموعةبشكل مجمع ك

  
ستخدام سياسات محاسبية مماثلة مع السياسات نفس الفترة المالية للبنك وذلك بايتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن 

ت المحاسبية المتبعة من المحاسبية للبنك8 يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع السياسا
 8قبل المجموعة

 
ستثمر سيطر عليها من قبل المجموعة8 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 وفيها عندما تكون المجموعة متعرضة للحقوق أو م
الديها تلك الشركة و  فيها8  ستثمرالتأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها التي تمارسها على هذه الشركة المُ  القدرة على أيض 

منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في 
 هذه السيطرة بواسطة المجموعة8

 
دار بنظام حقوق التصويت8 ولغرض تقدير ما إذا كان بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تُ نظم كيان معرف المنشأة بتُ 

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

منذ تاريخ  كيان منظمبستثمر فيها8 يتم توحيد القوائم المالية لتلك المنشأة ختالف في العوائد من هذه المنشأة المُ التعرض لال
على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على  حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة8

     :ستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعةالشركة المُ 
 
  السيطرة على الشركة الُمستثمر فيها )أي الحقوق القائمعة التعي تمنحهعا القعدرة الحاليعة علعى توجيعه األنشعطة ذات

 (8الُمستثمر فيها الصلة للشركة
  وغيرة من مشاركتها مع الشركة الُمستثمر فيهاالتعرض، أو الحقوق، لعوائد متمخاطر ، 
  ُ8عوائدها الغلطتها على الشركة الُمستثمر فيها للتأثير على مبالقدرة على استخدام س 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
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 )تتمة( -. أسس توحيد القوائم المالية 3
 

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

 
  ؛ستثمر فيهاللشركة المُ  اآلخرينالترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت 
 و ؛الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 
  ُ8حتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل األسهمحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الم 

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

يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على تغيرات في واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثالثة8 
التابعة8 يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة 

ستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة على والمصروفات للشركة التابعة الُمشتراة أو المُ 
 8السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة

 
ملكية8 إذا فقدت المجموعة الحقوق  يتم االعتراف به فيابعة، دون فقدان السيطرة، تغير في حصة ملكية الشركة التأي 

 :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 للم 
 ؛تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار ُمحتفظ به 
 ؛ وتعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة 
 ى تُعيد تصنيف حصة الشركة األم معن البنعود الُمعتعرف بهعا سعابق ا فعي قائمعة العدخل الشعامل األخعرى إلع

ااألرباح أو الخسائر أو األرباح الُمبقاة، حسبما يكون  ، كمعا يتطلعب لعو قامعت المجموععة باسعتبعاد مالئم 
 8الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة

 
تعمل المجموعة كمدير للصندوق في عدد من صناديق االستثمار8 إن تحديد ما إذا كانت المجموعة التي تتحكم في مثل هذا 

اري تركز عادة على تقييم المصالح االقتصادية المجمعة للمجموعة في الصندوق )التي تشمل أي فوائد الصندوق االستثم
مرحلة والرسوم اإلدارية المتوقعة( وحقوق المستثمرين في إزالة مدير الصندوق8 ونتيجة لذلك، خلصت المجموعة إلى أنها 

 8الصناديق توحيد هذهتعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت ، وبالتالي لم يتم 
 

إعداد هذه القوائم  يتم استبعاد األرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامالت المتداخلة ضمن المجموعة عند
 8الموحدةالمرحلية الموجزة المالية 
 

 
 

 ملخص ألهم السياسا  المحاسبية. 4
 

في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع المتبعة  والتقديرات واالفتراضات إن السياسات المحاسبية
 :أدناه ةمذكورالالسياسات  باستثناء ،9312ديسمبر  01للسنة المنتهية في المالية الموحدة السنوية تلك المتبعة في إعداد القوائم 

 
 الزكاة وضريبة الدخل

 
مؤسسة النقد  لتعليماتنتيجة  9312 يونيو 03في  ةالمنتهي ةلفترامن تم تغيير أساس اإلعداد  ،9 إيضاحفي  مبينكما هو 

تم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في حقوق الملكية وفق ي، سابق ا8 9312يوليو  13 التي تمت بتاريخ العربي السعودي
مؤسسة النقد  تعليمات 8 مع إصدار9313 أبريل 11بتاريخ  021333332512تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

8 راجعت المجموعة هذا التغيير في محاسبة ةالدخل الموحد قائمة، يلزم االعتراف بضريبة الدخل والزكاة في العربي السعودي
 8ضريبة الزكاة والدخل بأثر رجعي

 
الزكاة  تخضع المجموعة لضريبة الزكاة والدخل وفق ا للوائح الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل8 يتم تحميل مخصصات

 8ةالدخل الموحد قائمةوضريبة الدخل على 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 )تتمة( - ملخص ألهم السياسا  المحاسبية. 4
 

ي بتقييم المواقف المتخذة في عوائد الزكاة وضريبة الدخل فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها أنظمة تقوم اإلدارة بشكل دور
على أساس المبالغ المتوقعة يتم عمل مخصصات ، وفق ما تقتضيه الحاجةالزكاة وضريبة الدخل المعمول بها للتفسير8 

التعديالت الناشئة عن التقييمات النهائية في الفترة التي يتم فيها 8 تسجل الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخلالواجب دفعها إلى 
 إجراء هذه التقييمات8

 
ا لعدم احت  8اآلجلة، ال يتم احتساب الزكاة ساب الزكاة على غرار ضريبة الدخلنظر 

 
 ضريبة الدخل معالجا عدم اليقين بشأن 13الدولي رقم  تفسيرال
 

ا ، اعتمدت المجموعةكاة وضريبة الدخل الجديدةاسة الزرجعي لسيالتطبيق البناء  على  الذي  90رقم  الدولي التفسير أيض 
يتناول المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة 

، وال 19 رقم نطاق معيار المحاسبة الدوليضرائب الدخل8 ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن  19 رقم الدولي
تشمل على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة8 يتناول التفسير 

 بالتحديد ما يلي:
 

  منفصل،ما إذا كانت المعامالت الضريبية غير المؤكدة يتم النظر فيها بشكل 
 ل فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائباالفتراضات حو، 
  كيف يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة وإعفاءات  

 ، والضريبة غير المستخدمة ومعدالت الضريبة     
 8كيف يتم النظر في التغييرات في الحقائق والظروف 

 
كانت ستنظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات تحدد المجموعة ما إذا 

 الضريبية غير المؤكدة األخرى8 يتبع النهج الذي يتنبأ بشكل أفضل بحل عدم اليقين8
 

ت المجموعة فيما ، نظرالتفسيرتطبق المجموعة الحكم في تحديد أوجه عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل8 عند اعتماد 
ال الضريبي ، استناد ا إلى االمتثلك أسعار التحويل8 قررت المجموعةضريبية غير مؤكدة بما في ذ مبالغإذا كان لديها أي 

من ، أنه من المحتمل أن يتم قبول معامالتها الضريبية )بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة( ودراسة تسعير التحويل
 المالية الموحدة للمجموعة8 القوائم8 لم يكن للتفسير تأثير على للزكاة وضريبة الدخل الهيئة العامة قبل
 

 عقود اإليجار - 21التقارير المالية الدولي رقم معيار 
 

شأن يحل محل اإلرشادات السابقة ب والذي "عقود اإليجار" – .1معيار التقارير المالية الدولي رقم اعتمدت المجموعة تطبيق 
 " 2 المعايير الدولية للتقرير المالي تفسيرلجنة "عقود اإليجار" ،  13معيار المحاسبي الدولي رقم يجار ، بما في ذلك عقود اإل

 -التشغيلي اإليجار"عقود  15 ةالسابق المعايير القائمةر فسيتلجنة " ، وتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار
 "8اإليجارت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد القويم جوهر المعامت" 93 ةالسابق القائمةالمعايير ر فسيلجنة تو، "الحوافز

 
ويسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  .931في يناير  .1التقارير المالية رقم  إلعدادتم إصدار المعيار الدولي 

على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية  .1ية 8 وينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المال9312يناير  1
ا أو أقل أو أن  19، ما لم تكن المدة المركز المالي قائمةالمرتبطة بها يجب االعتراف بها بشكل عام في  موضوع  األصلشهر 

"عقود اإليجار" في عقود  13 مرق ة منخفضة8 وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولييمالعقد ذو ق
 التأجير التشغيلي أو المالي يتم حذفه بالنسبة للمستأجرين8

 
األصول المستأجرة لحق  ، يتم رسملة8 في المقابللكل عقد إيجار يقر المستأجر بالتزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل

ار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف المنسوبة مباشرة والتي ، والتي تعادل بشكل عام القيمة الحالية لمدفوعات اإليجاالستخدام
 يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل المؤجر8

 
عند اعتماد  .1( الذي يسمح به معيار التقارير المالية الدولي رقم ب9اختارت المجموعة التطبيق المعدل بأثر رجعي )الخيار 

 بمبلغ التزام اإليجار ، تم قياس األصول المؤجرةعداد التقارير المالية ألول مرةير الدولية إلالمعيار الجديد8 أثناء تطبيق المعاي
 8عند التطبيق ألول مرةباستخدام معدل العمولة المطبق 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30تين في لفترتي التسعة أشهر المنتهي 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( - ملخص ألهم السياسا  المحاسبية. 4
 

إلى التزامات اإليجار المعترف بها  9312ديسمبر  01كما في  قائمة المركز المالييجار خارج اإلتسوية اللتزامات  ،فيما يلي
 93128يناير  1 كما في

 
    

 832.851   8132ديسمبر  13ما في التزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي ك

  شهًرا أو أقل و / أو عقود اإليجار  38المبالغ الخاصة بعقود اإليجار التي تبلغ مدتها ناقًصا 
 (81.292)   منخفضة القيمة  

 392.218   ةمعقول بصورةمبالغ لبعض خيارات التمديد زائًدا 

 198.122   8139يناير  3 كما فياإليجار عقود صافي التزامات 

يناير  3 كما في 32معيار التقارير المالية الدولي رقم لالتزامات اإليجار المخصومة بسبب التطبيق األولي 
8139   882.213 

 
هو عقد  لعقدأو يتضمن عقد إيجار8 ا عقد إيجار ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد، عند بدء العقداإلثبات األوليعند 
، إذا كان العقد ينص على الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل النظر على عقد إيجارأو يحتوي  إيجار

 فيه8 يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم الفوائد تتدفق إلى المجموعة ويمكن للمجموعة توجيه استخدام هذه األصول8
 

 حق استخدام األصول المؤجرة
 

ا منه أي التكلفة ومقاييس حق استخدام األصول المؤجرة تقوم المجموعة بتطبيق نموذج  هالك استبسعر التكلفة، مطروح 
 8التزامات اإليجار لتعديالت اإليجارتختص بمتراكمة المعدلة ألي إعادة قياس متراكم وخسائر انخفاض القيمة ال

 
تكاليف  8 ومع ذلك ، إذا كانت هناك، فإن حق االستخدام في األصول المؤجرة يساوي التزامات اإليجارب9بموجب الخيار 

، وأموال التطبيق، أو النفقات األخرى، تتم إضافة هذه المبالغ إلى والودائع غير القابلة لالسترداد ،إضافية مثل إعداد الموقع
 قيمة األصول المؤجرة "حق االستخدام"8

 
 التزاما  اإليجار

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

ولة الخاصة على للمؤجر8 بعد اإلثبات األولي، تقيس المجموعة التزامات اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس العم
، وإعادة قياس القيمة ذلك الدفع المسبقلمدفوعة بما في ، وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار االتزامات اإليجار

 الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد اإليجار إن وجد8
 
 ا ته: تعديل الخطة أو تقليصها أو تسوي29على معيار المحاسبة الدولي  تعديال 

 
ة عندما يحدث تعديل للخطة أو المحاسب، 9312يناير  1سارية التطبيق من  12على المعيار المحاسبي الدولي  التعديالت تعالج

على صافي  جوهري تأثير 12معيار المحاسبة الدولي لتعديالت على لتقليصها أو تسويتها خالل فترة إعداد التقارير8 لم يكن 
 8 9312سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  الدخل

 
 سبق مع التعويض السلبي: ميزا  الدفع الم9تعديال  على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
ا من  2تعالج التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  محاسبة ميزات الدفع المقدم مع  9312يناير  1المطبق اعتبار 

 التسعةلفترة  على صافي الدخل جوهري تأثير 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم لتعديالت على للم يكن التعويض السلبي8 
 93128سبتمبر  03أشهر المنتهية في 

 
 المعايير أو التعديال  أو التفسيرا  األخرى

 
، لم يكن لها تأثير 9312يناير  1إن المعايير أو التعديالت أو التفسيرات األخرى السارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ة8على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموع جوهري

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 مافي حكمهاالنقدية وو نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 5



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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ديسعمبر  01و  9312و  9312سعبتمبر  03كمعا فعي  ة النقعد العربعي السععودينقدية وأرصدة لعدى مؤسسعلفيما يلي، ملخص ل

9312 : 

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 51323..  30.13.0  2021232 نقد في الصندوق

 1103012.2  2331333  912991333 اتفاقيات إعادة الشراء العكسية مع المؤسسة 

 (9921.23)  (5213.1)  (221321) أرصدة أخرى لدى المؤسسة، صافي

 113021201  11.521339  013.212.0 قبل الوديعة النظامية مؤسسةالنقدية وأرصدة لدى 

 012131322  019131903  012231533 مؤسسةالوديعة نظامية لدى 

 587298979  212311209  3191.10.0 نقدية وأرصدة لدى المؤسسة

 

 حتفعاظالا)المؤسسعة( يتععين علعى البنعك  لنظام مراقبة البنوك والتعليمعات الصعادرة ععن مؤسسعة النقعد العربعي السععودي اطبق  

، وألجعل، والودائعع دخارواال بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة مئوية محددة من الودائع تحت الطلب،

معن غيعر المسعموح بعه اسعتخدام تلعك الوديععة النظاميعة لتمويعل العمليعات اليوميعة للبنعك  8ل شعهريعة كعااألخرى، تُحسب فعي نه

ا من النقدية و ما في حكمها8  وبالتالي فهي ليست جزء 
 
 من اآلتي:  9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03كما في  وما في حكمهاتتكون النقدية  

 

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

مبر ديس 01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 113021201  11.521339  013.212.0 النظامية ماعدا الوديعة 

أرصععدة لععدى البنععوك والمؤسسععات الماليععة األخععرى تسععتحق 

 1933..115  982228233    111211220 خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

 0103.1132  285308139    .21213133 النقدية وما في حكمها
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 الية األخرى، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسا  الم. 1
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 01و  9312و  9312سععبتمبر  03، صععافي كمععا فععي رصععدة لععدى البنععوك والمؤسسععات الماليععة األخععرىفيمععا يلععي، ملخععص أل

 : 9312ديسمبر 

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 2221.39  3231125  02.1233 حسابات جارية

 2531331  911901915  2331002 عات أسواق المالإيدا

 112051030  912931233  111231102 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىإجمالي 

 (91252)  (91330)  (112.1) مخصص خسائر االئتمان

 112091212  912131.23  111251930 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

 
 

يوضح الجدول التالي معلومات عن جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة الُمطفأة 

 : 9312ديسمبر  01 و 9312و  9312سبتمبر  03 كما في

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 112001230  982138012  1112.1322 يةثماراستذات درجة 

 11233  08321  11323 يةستثماردون الدرجة اال

 112051030  912931233  111231102 إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 

سعنة المنتهيعة فعي و لل 9312و  9312سعبتمبر  03لفترتي التسعة أشهر المنتهيتعين فعي  مخصص خسائر االئتمانالحركة في 

 كما يلي: تتلخص 9312ديسمبر  01

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

 سبتمبر 03

 9312 

 )غير مدققة(

 1015.2  1085.2  91330 الرصيد في بداية السنة / الفترة

 (111135)  (1382.1)  (229) خسائر االئتمانمخصص 

 91252  91330  182.1 ترة/ الف الرصيد في نهاية السنة
 

 

 

 

 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 )تتمة( - أرصدة لدى البنوك والمؤسسا  المالية األخرى، صافي. 1
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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رصعدة لعدى البنعوك لألمخصصعات خسعائر االئتمعان وأرصدة اإلقفال ل االفتتاحية األرصدة بينتسوية ال الجدول التالي لخصي

 :9312و  9312سبتمبر  03لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  والمؤسسات المالية األخرى

   )غير مدققة( 8279سبتمبر  82

   7المرحلة   8المرحلة   8المرحلة   اإلجمالي

 بداية الفترة األرصدة في  88882  821  -  88128

(.28)  -  (881)  (223)  

   في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة األرصدة في  78187  782  -  78.27
 

   )غير مدققة( .827سبتمبر  82

   7المرحلة   8المرحلة   8المرحلة   اإلجمالي

 بداية الفترة األرصدة في  788221  91.  -  788322

(778723)  -  (228)  (728228)  

   في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة األرصدة في  88883  882  -  88239
 

 
 ستثمارا . ا7

 

 تتلخص مما يلي: 9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03كما في  االستثمارات

  

مبر سبت 03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(
      

 9310211319  9313091911  9910.21011 سندات دين بعمولة ثابتة

 0122212.3  012331950  010021311 سندات دين بعمولة عائمة

 9210211.39  92193912.2  9513331099 دينالسندات إجمالي 

 1921205  9.11021  9251202 أسهم 

 1021292  .1011.9  19.1225 صناديق استثمارية

 201.11  291.29  021.22 سندات أخرى

 921.221329  921.021110  9.11121925 استثمارات
 

صععناديق التععم تصععنيف كمععا ، واألسععهم بالقيمععة العادلععة مععن خععالل بنععود الععدخل الشععامل األخععرى دينالععتععم تصععنيف سععندات 

 والسندات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر8 ستثماريةالا
 

 03مليار لاير سعودي،  312: 9312ديسمبر  01مليار لاير سعودي ) 1313، 9312سبتمبر  03االستثمارات كما في تشمل 

 8مع المؤسسات المالية األخرى والتي تم التعهد بها بموجب اتفاقيات إعادة الشراءسعودي(  مليار لاير 389: 9312سبتمبر 
 

 .21: 9312ديسععععمبر  01) 9312سععععبتمبر  03 في كما ديسعو ليار نمليو .21 على ألسهما في البنععععك راتستثماا تشتمل

 فيما لسابقةا اتلسنوا في لبنكا عليهعععا ذستحوا يتععلاو مليععون لاير سعععودي( .21: 9312سععبتمبر  03مليععون لاير سعععودي، 

، قعام البنعك ببيعع جعزء معن 9312سعبتمبر  03أشعهر المنتهيعة فعي  التسععة8 خالل فترة لسلفوا ضولقرا بعض بتسوية يتعلق

 اسعتثمارات، محققعة مكاسعب مليعون لاير سععودي 92280العادلعة لألسعهم المباععة  معة8 بلغعت القيالسابق امتالكها الموجودات

معن االحتياطيعات  امليعون لاير سععودي الحق ع 3082سعب بمبلعغ االمك هعذه مليون لاير سعودي8 تعم تحويعل 3082بلغت حوالي 

 93128سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةة خالل فترة بقااألخرى إلى األرباح المُ 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022 و 1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 )تتمة( - . استثمارا 7
 

ديسعععععمبر  01) 9312سعععععبتمبر  03 في کما وديسع لاير ونملي 90319 بمبلغ مألسها في ضافيةإ راتستثمااب كلبنا وميق کما

 لخليجوا طسولمتا کةرش كلذ في بما مليعون لاير سععودي( 11381: 9312سبتمبر  03مليون لاير سعودي،  .9531: 9312



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

1. 

 ودعق للتسجي يةودلسعا کةرلش)الشعععركة السععععودية للمعلومعععات االئتمانيعععة( وا سعععمة کةرشو نيولتعاا نيلتأما دةعاإو نللتأمي

 8تمويليلا رإليجاا
 

كمعا  خعرىالعدخل الشعامل األ بنعود القيمة العادلة معن خعاللب سندات الدينمعلومات عن جودة االئتمان ل يوضح الجدول التالي

  :9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03 في

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

 9312سبتمبر  03

 )غير مدققة(

 9280238225  9281228332  9513391523 .-1الدرجات 

 23.  .08.2  21329 2-3الدرجات 

 9280218.39  92193912.2  9513331099 سندات الدينإجمالي 
 

و للسعنة المنتهيعة فعي  9312و  9312سعبتمبر  03تي التسعة أشهر المنتهيتين فعي لفتر مخصص خسائر االئتمانالحركة في 

 كما يلي: االحتياطيات األخرى المشمولة ضمن 9312ديسمبر  01

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 21233.  21233.  351223 الرصيد في بداية السنة / الفترة

 8102.  138530  (0319.1) خسائر االئتمانمخصص 

 .31811  358223  021912 / الفترة الرصيد في نهاية السنة

 
  

لفترتعي  لسعندات العدينمخصصعات خسعائر االئتمعان وأرصدة اإلقفال ل االفتتاحية األرصدة بينتسوية الالجدول التالي  لخصي

 :9312و  9312سبتمبر  03التسعة أشهر المنتهيتين في 
 

   )غير مدققة( 8279سبتمبر  82

   7المرحلة   8المرحلة   8المرحلة   اإلجمالي 

 بداية الفترة األرصدة في  178192  882.2  -  1382.2 

 (818827)  -  78232  (8.8871)  

   في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة دة فياألرص  888211  28128  -  8.8879 

 
 

   )غير مدققة( .827سبتمبر  82

   7المرحلة   8المرحلة   8المرحلة   اإلجمالي 

 بداية الفترة األرصدة في  228911  -  -  228911 

 28789  -  2.1  38238  

   في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة ياألرصدة ف  128289  2.1  -  178772 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 )تتمة( - . استثمارا 7
 

كمعا  9312ديسعمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03 كما في تصنف الحركة على االحتياطيات األخرى في حقوق الملكية

 يلي:
      



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 سندات األرباح )الخسائر( غير المحققة من إعادة تقييم 
  بنود الدخل الشامل من خالل  القيمة العادلةب الدين  
 9201211  (9928522)  1301.32 تمانقبل مخصص خسائر االئ األخرى  

 لسندات الدين بالقيمة العادلة  مخصص خسائر االئتمان
 .31111  358223  021912 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 سندات األرباح )الخسائر( غير المحققة من إعادة تقييم 
 بنود الدخل الشامل من خالل  القيمة العادلةب الدين  
 0121293  (1508112)  9111220 عد مخصص خسائر االئتمانب األخرى  

   الخسائر غير المحققة من إعادة تقييم األسهم
 (2.1232)  (028129)  (221323) بنود الدخل الشامل األخرىمن خالل  القيمة العادلةب  

 -  -  91522 المكاسب اإلكتوارية في خطط المنافع المحددة

الدخل الشاملة األخرى  الحصة في بنود )الخسارة( 
 122  955  (222) للشركات الزميلة

 9121939  (.129835)  .1.0122 حتياطيات األخرىاال

 
 
   .  قروض وسل ف، صافي2
 

ممعا  9312ديسعمبر  01و  9312و  9312سعبتمبر  03 كمعا فعي القروض والسلف، صعافي الُمثبتعة بالتكلفعة المطفعأةتتلخص 

 :يلي

 ققة(مدغير ) 9312سبتمبر  03

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 

 5111221352  1010591529  113221.95  0.13511221 1المرحلة 

 511221233  .939120  31012.9  211521339 9المرحلة 

 112391223  911.0  29510.9  113221255 0المرحلة 

 5211.51202  1082818797  019201222  2119521322 العاملة إجمالي القروض والسلف

 112521295  0101059  2251225  521522. وسلف غير عاملة قروض

 521.9210.0  1012231520  013.21202  .211212102 إجمالي القروض والسلف

 (112221350)  (1351..2)  (221225.)  (2291213) مخصص خسائر االئتمان

 531.9.1013  1082301329  013231222  21133115.2 قروض وسلف، صافي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 )تتمة( - .  قروض وسل ف، صافي2
 

 )مدققة( 9312 ديسمبر 01

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 

 .591922152  1289.38123  015231.22  0282028.33 1المرحلة 

 19.31205.  1221.12  23.1320  511311530 9المرحلة 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 18.108353  228192  0328223  181238.05 0المرحلة 

 381018901.  1285338202  282008212  23832.8232 العاملة إجمالي القروض والسلف

 1833.8232  .92.855  3328132  19.8912 غير عاملة وسلف قروض

 119321135.  1283238223  515031590  2382908329 إجمالي القروض والسلف

 (.11325153)   (2.51150)   (25211.1)   (23119.9)  مخصص خسائر االئتمان

 5212191592  1289298003  5133210.9  2383518203 قروض وسلف، صافي

 
 

 مدققة(غير ) 9312بتمبر س 03

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 

 5919291232  1512901215  0120.1902  0012901093 1المرحلة 

 10591.19.  1.21325  1109110.1  .212.3193 9المرحلة 

 .11.22139  291.95  5131323  111921032 0المرحلة 

 310921019.  151.031325  519351023  0212121203 العاملة إجمالي القروض والسلف

 .11335109  9111203  31135..  19.1912 وسلف غير عاملة قروض

 110921.02.  1512291399  512291539  0215251322 إجمالي القروض والسلف

 (113221233)  (2131322)  (391255.)  (221202.) مخصص خسائر االئتمان

 1..5215231  1512921202  519331113  .0212251.3 قروض وسلف، صافي

 

 

و  9312و  9312سعبتمبر  03لفترتي التسععة أشعهر المنتهيتعين فعي  للقروض والسلف الحركة في مخصص خسائر االئتمان

 تتلخص كما يلي: 9312ديسمبر  01للسنة المنتهية في 

 

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

 سبتمبر 03

9312 

 )غير مدققة(

 183128329  183128329  .11325153 الرصيد في بداية السنة / الفترة

 9328302  9938512  22312.2 خسائر االئتمانمخصص 

 (1028222)  (1208393)  (021223.) ديون مشطوبة، صافي

 183228233  .18325853  112221350 / الفترة الرصيد في نهاية السنة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة )غير مدققة( ضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةيإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 )تتمة( - .  قروض وسل ف، صافي2

 

ض والسععلف ئتمعان للقععرومخصصعات خسععائر االلوأرصعدة اإلقفععال  االفتتاحيععة األرصععدة بعينتسععوية الالجععدول التعالي  لخعصي

 :9312و  9312سبتمبر  03لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في 

   مدققة(غير ) 9312سبتمبر  03



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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   العاملة    

 العاملةغير   اإلجمالي
 

   7المرحلة   8المرحلة   8المرحلة 

 بداية الفترةاألرصدة في   8898287  7838232  2798822  1278799  781938312

.228922  1.78222  378.92  718833  (98397)  

  فععععي التعععععرض للخطععععرالتغيععععرات 

 الُمحولو إعادة القياسو

 الديون المشطوبة  -  -  -  (28.82.1)  (28.82.1)

 نهاية الفترةاألرصدة في   8828282  7388177  2178792  228772.  7899.8238
 
 

   مدققة(غير ) 9312سبتمبر  03

   العاملة    

 العاملةغير   إلجماليا
 

   7المرحلة   8المرحلة   8المرحلة 

 بداية الفترةاألرصدة في   8928932  .782881  .127899  3928132  7817.82.8

8298189  7188838  (8.8822)  788.28  378.23  

  فععععي التعععععرض للخطععععرالتغيععععرات 

 الُمحولو إعادة القياسو

 ديون المشطوبةال  -  -  -  (78.8.22)  (78.8.22)

 نهاية الفترةاألرصدة في   8228193  78.8882  .218829  2828822  8911..781

 
 

  استثمارا  في شركا  زميلة.  9
 

 بنسعبة (مكعس)أصة البنك في ملكية شعركة أمريكعان أكسعبرس السععودية المحعدودة حتتضمن اإلستثمارات في شركات زميلة 
 (أمعالك)% و شركة أمالك العالميعة للتمويعل والتنميعة العقاريعة 02بنسبة  (أوركس)، شركة أوركس السعودية للتأجير 53%

و  9312سعبتمبر  03لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في ستثمارات في شركات زميلة تتلخص الحركة على اال %098 بنسبة
 كما يلي: 9312ديسمبر  01السنة المنتهية في و 9312

 

 

 9312سبتمبر  03

  )غير مدققة(

 ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 2201023  2208023  ..1131910 السنة / الفترةالرصيد في بداية 

 211.22  19.8125  3.1.00 الحصة في الدخل

 (1321939)  (1321930)  (1351332) توزيعات األرباح 

 (293)  (399)  (11102) الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخرى

 -  .1123  - استثمارات

 2351223  ..1831980  2291151 السنة / الفترةالرصيد في نهاية 

 
 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - شركا  زميلةاستثمارا  في .  9
 

حصعة و 9312و  9312سبتمبر  03تتلخص حصة البنك في موجودات و مطلوبات وحقوق ملكية الشركات الزميلة كما في 
 كما يلي: الفترتين نفسيهما أشهر المنتهيتين في التسعةلفترتي مصاريف الشركات التابعة البنك من دخل و

 

 )غير مدققة( 9312ر سبتمب 03  )غير مدققة( 9312سبتمبر  03 

 أمالك  أوركس  أمكس  أمالك  أوركس  أمكس 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 113331992  23211.3  2.11223  1.309.5.5  2011.51  2321.93 إجمالي الموجودات 
 211933.  15212.3  .9.3123  ..32.0.  1321133  93.1232 إجمالي المطلوبات

 0.51252  0121033  1221532  052.122  0931522  1231321 حقوق الملكية
 211.92  021.32  1221221  25.022  091912  1501091 إجمالي الدخل

 121501  991530  291315  01.390  931132  13.1201 إجمالي المصاريف

 
 

يقعع المركععز الرئيسععي لتلععك الشععركات الزميلععة فععي الريععاض بالمملكعة العربيععة السعععودية حيععث تقععوم تلععك الشععركات بتنفيععذ كععل 
 8في المملكة العربية السعودية عملياتها
 

8 إذا ماتم تأييد طريقعة 9312ديسمبر  01لدى أحدى الشركات الزميلة المذكورة أعاله التزامات زكاة إضافية محتملة كما في 
معع  تقدير الزكاة الُمحتسعبة معن قبعل الهيئعة العامعة للزكعاة والعدخل بواسعطة كعل درجعات االسعئتناف فعإن المجموععة قعد اتفقعت

 مليون لاير سعودي8 1.82الشركة الزميلة بأن تكون المجموعة ملتزمة بشكل غير مشروط تجاه حصتها البالغة تقريب ا 

 

  موجودا  تقنية المعلوما  غير الملموسة، صافيو ، صافيممتلكا  ومعدا .  20
 
 :ما يليم 9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03 ، صافي كما فيممتلكات ومعداتتتلخص 
 

 

 9312سبتمبر  03

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

      ممتلكات ومعدات، صافي

 113391259  113391259  113391259 األراضي والمباني

 15.1032  1521325  1391253 تحسينات على المباني الُمستأجرة

 2251339  2221521  .223852 األثاث والمعدات والسيارات

 -  -  0301.32 حق استخدام األصول المؤجرة

 113121092  113991932  ..9132311 التكلفة إجمالي

ا   (2321325)  (2921.33)  (2391.31) االستهالك المتراكم ناقص 

 111221225  2231.32  2321500 

 51122  58911  21399 نجازفي طور اإل اريعمش

 2121393  2391222  111221513 دات، صافيممتلكات ومع
 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - صافي موجودا  تقنية المعلوما  غير الملموسة،و ، صافيممتلكا  ومعدا .  20
 

ممعا  9312ديسعمبر  01و  9312و  9312سعبتمبر  03 كمعا فعي موجودات تقنية المعلومات غير الملموسعة، صعافيتتلخص 
 :يلي



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 9312سبتمبر  03

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

      موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي

 0351512  0151231  0211329 يف تطوير البرمجيات والبرامجتكال

ا   (1251305)  (1591022)  (1331239) ةالمتراكم اإلطفاءاتناقص 

 9301.13  1.01510  1.31222 

 091212  228.22  2.1.35 نجازفي طور اإل اريعمش

 1291222  9328933  9531925 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي
 

 

 . موجودا  أخرى، صافي ومطلوبا  أخرى22
 
 مما يلي: 9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03كما في  ، صافيالموجودات األخرىتتلخص 

 

 9312سبتمبر  03

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 351.92  238222  011922 آخرون ومدينون ذمم عمالء

ا  211219  28529.  221232 مصاريف مدفوعة مقدم 

 .02199  098029  021909 أخرى

 ..12.13  1298330  1931213 إجمالي موجودات أخرى

ا مخصص   (2.9)  (5.5)  (299) خسائر االئتمانناقص 

 12.1032  1298932  1121222 موجودات أخرى، صافي

 

  
 01و للسنة المنتهية في  9312و  9312سبتمبر  03التسعة أشهر المنتهيتين في لفترتي الحركة في مخصص خسائر االئتمان 

 تتلخص كما يلي: 9312ديسمبر 
 

 

 9312سبتمبر  03

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 .93  .93  5.5 الرصيد في بداية السنة / الفترة

 .12  922  (120) خسائر االئتمانمخصص 

 2.9  5.5  299 / الفترة الرصيد في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 )تتمة( - . موجودا  أخرى، صافي ومطلوبا  أخرى22
 

 مما يلي: 9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03مطلوبات األخرى كما في اللخص تت



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 9312سبتمبر  03

 )غير مدققة(

  

 9312ديسمبر  01

 معدلة

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 

 5210.3  2331131  21395.. (92، صافي )إيضاح الزكاة وضريبة الدخل مستحقة

 0201251  05.1233  9111222 منافع موظفين مستحقةرواتب و

 -  -  9551331 التزامات اإليجار

  وعقود لتزامات لال خسائر االئتمانمخصص 
 .133131  1.51093  9991353 (.1)إيضاح  الضمان المالي  

 1.91200  1521219  .1.5132 مصاريف مستحقة واحتياطيات أخرى

 331990  1321205  2.1995 مطلوبات خاصة بالعمالء

 151.35  101299  101.03 دخل أتعاب خدمات مؤجلة

 021255  .23120  51013. أخرى

 2331210  1121.1230  11.221302 المطلوبات األخرى

 

 . ودائع العمالء21
 

 مما يلي:  9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03كما في  ودائع العمالءتتلخص 
 

      

 

 9312ر سبتمب 03

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

 9312سبتمبر  03

 )غير مدققة(

 05125.1.12  0313031221  05129111.2 ودائع ألجل

 11.2.1222  115921125  021.92. ودائع ادخار

 03153013.3  .0215.3113  0.13.31323 مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة 

 95122.1259  9281108332  18132..931 ودائع تحت الطلب

 113121523  113321225  119211.09 ودائع أخرى

 .21312153.  08.2282.2.  212.01503. ودائع العمالء
 

 

 .  قروض ألجل23
 

مليعار لاير  سععودي  113بعإبرام اتفاقيعة قعرض متوسعط األجعل مدتعه خمعس سعنوات بمبلعغ  .931يونيعو  12قام البنك بتاريخ 

سعبتمبر  .9قعام البنعك بتعاريخ 8 9391يونيعو  12حق سعداده فعي شغيل العام8 تعم اسعتخدام القعرض بالكامعل و يُسعتألغراض الت

مليعار لاير  سععودي ألغعراض التشعغيل الععام8  113بإبرام اتفاقية قرض متوسط األجل آخر مدته خمس سنوات بمبلغ  9313

  93998سبتمبر  .9ده في و يُستحق سدا 9313أكتوبر  2تم استخدام القرض بالكامل في 
 

ا ععن موععده وذلعك وفق عا  تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغيعرة علعى أسعاس السعوق8 ويحعق للبنعك سعداد كعل قعرض مبكعر 

لشروط وأحكام اتفاقية التسهيالت لكل قرض8 تشمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تتطلب المحافظة على نسب مالية 

فيمعا يتعلعق بأصعل أو  تعثعرأخرى والتي التزم البنك بهعا بالكامعل8 لعم يكعن علعى البنعك أي حعاالت معينة باإلضافة إلى شروط 

 8تلك القروضعمولة 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 ندا  دين ثانوية. س24
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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مليار لاير سععودي معن خعالل إصعدار  913باستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  9312يونيو  5قام البنك بتاريخ 

  8في المملكة العربية السعودية خاص لصكوك الشريحة الثانية المتوافقة مع الشريعة ومتطلبات رأس المال المساند
 

ععا نصععف حملععت بور( لسععتة أشععهر باإلضععافة سععنوي بمقععدار سعععر اإلقععراض بععين البنععوك السعععودية )سععاي تلععك الصععكوك ربح 

سنوات بحيث يحتفظ البنك بالحق في االسترداد المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس  13أجل هذه الصكوك  بلغ%8 1125لـ

 تعثعرلم يكعن علعى البنعك أي حعاالت  سنوات األولى من مدة األجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة8

 8انوية تلكفيما يتعلق بأصل أو عمولة سندات الدين الث
 

تاريخ التصفية االختياري في ، قام البنك باسترداد الصكوك 9392يونيو  5ق األصلي للصكوك هو وحيث أن تاريخ االستحقا

 8بعد تلقي جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة 9312يونيو  5 الموافق
 

 . المشتقا 25
 

سعبتمبر  03كمعا فعي  سعميةاالإضافة إلى المبعالغ  ،لألدوات المالية المشتقةالسالبة والموجبة يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة 

علععى حجععم المعععامالت القائمععة فععي نهايععة  اوالتععي تعتبععر مؤشععر   سععمية،اال8 إن المبععالغ 9312ديسععمبر  01و  9312و  9312

مخعاطر السعوق ال تعكعس  سميةاال المبالغكذلك فإن عكس بالضرورة التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها8 ، ال تالسنة/الفترة

 المجموعة والتي تكون عامة  محدوده بالقيمة العادله الموجبة للمشتقات8لها تتعرض  التي اإلئتمانمخاطر وال 
 

 

 9312سبتمبر  03

 )غير مدققة(

 9312ديسمبر  01

 )مدققة(

 9312سبتمبر  03

 )غير مدققة(

 

 المبالغ القيمة العادلة

 سميةاال

 المبالغ القيمة العادلة

 سميةاال

 المبالغ القيمة العادلة

 السالبة الموجبة السالبة الموجبة السالبة الموجبة سميةاال

          قتناة ألغراض المتاجرة:المُ 

 0115311.2 111333 121122 912121.35 1239. 21321 91.238250 91110 11231 عقود الصرف األجنبي اآلجلة  

 2221293 22 22 2221393 21232 21232 115331.23 35. 35. خيارات الصرف األجنبي  

 .21922115 9131291 9131291 .21159113 .122803 1228295 .1392122. 1911052 1991.32 مقايضات أسعار العموالت  

 122.1133. .122122 .122122 122.1.12. 1231232 1231232 2132.1.22 9231559 92315.3 أسعار العموالت خيارات 

تغطيعععععععة قتنعععععععاة ألغعععععععراض المُ 

          مخاطر القيمة العادلة:

 1115211232 008022 2.21253 1919591232 1398932 .929825 1912051552 3521230 - مقايضات أسعار العموالت  

 - - 2131291 - - 2138221 - - 2398221 خيار بيع شركة زميلة

هوامش السعيولة النقديعة للملحعق 

 - - (521213) - - 1228930 - (2201231) .0021.3 وإمير

 0112251112 2231915 119001212 0913.21352 5331332 189258920 .091229120 93312.3 111531219 اإلجمالي   
 

ك اتفاقيععة رئيسعية متوافقععة مععع توجيهعات االتحععاد الععالمي للمبععادالت والمشععتقات كجعزء مععن إدارة المشعتقات الماليععة، أبععرم البنع

المالية8 وفق ا لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد بنود وشروط منتجات المشتقات المالية الُمشعتراة أو الُمباععة بواسعطة البنعك8 وكجعزء 

تسععير محسعن ععن طريعق  يحصل علعىأن للبنك الملحق من تلك االتفاقية تم توقيع ملحق دعم االئتمان )الملحق(8 يسمح ذلك 

 8تبادل المبالغ المعّرفة سوقي ا كضمان نقدي وذلك لصالح البنك أو الطرف اآلخر
 

 األخععرى األطععرافو، يلتععزم البنععك األوروبيععة األخععرى بالنسععبة لمقايضععات أسعععار العمولععة التععي تععم إبرامهععا مععع األطععراف

 ةالمركزي مخالصةبية للهو مجموعة من التشريعات األورو)إمير(8 إمير  للسوق األوروبية البنية التحتية اتتنظيمب األوروبية

قات وتنفيععذ معععايير إدارة متطلبععات اإلبععال  عععن عقععود المشععت األنظمععة8 تتضععمن المتداولععة خععارج السععوقلمشععتقات لوالتنظععيم 

، يعتم تعداول جميعع عقعود جاريعة8 وفق عا لعذلكالمسعتودعات الت، وتضعع قواععد مشعتركة لألطعراف المقابلعة المركزيعة والمخاطر

معن خعالل ترتيبعات المعاوضعة وتبعادل  مقابعلالمشتقات المعيارية هذه في البورصات ويتم تسويتها من خالل طرف مركعزي 

 النقد للحد من مخاطر ائتمان الطرف اآلخر ومخاطر السيولة8

 مدققة(الموحدة )غير  يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - . المشتقا 25
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 .189928: 9312سعبتمبر  03كمعا فعي  نقعديكضعمان خعرى األطعراف األبواسعطة للملحعق وإميعر  حتفظ بهعابلغت المبالغ المُ 

للملحعق  حعتفظ بهعاالضعمانات النقديعة المُ  بلغعت كمعامليعون لاير سععودي(8  12219: 9312 ديسعمبر 01مليون لاير سعودي ) 

معدفوعات  ميعرإلهعوامش السعيولة النقديعة شمل ت 8لاير سعودي مليون 5282: 9312سبتمبر  03كما في  البنكبواسطة  وإمير

 8األخرىالهامش األولي المقدمة لألطراف 

 

عنعدما يكعون  إميعروللملحعق بما في ذلعك هعوامش السعيولة النقديعة  بة والسالبةللمشتقات الموجالقيم العادلة  مقابلة/معاوضةتم ي

، أو المجموعععة التسععوية علععى أسععاس صععافٍ  ك حععق قععانوني قابععل للتنفيععذ فععي سععداد المبععالغ المعتععرف بهععا وعنععدما تنععويلععهنا

  الوقت نفسه8في  المطلوباتو تسوية  بالموجودات لالعتراف
 

ارد في الجدول أعاله القيمة العادلة لخيار ناشئ يخص شركة زميلة حيث يرد هذا الخيار فعي  يمثل خيار بيع شركة زميلة الو

اتفاقيععة رئيسععية يعتبععر البنععك طرفععا  فيهععا8 تعطععي شععروط االتفاقيععة البنععك خيععار بيععع يمكععن ممارسععته خععالل الفتععرة المتبقيععة مععن 

صته في تلك الشركة بعد عام واحد من ممارسة ذلعك الخيعار، اإلتفاقية8 يُعطي خيار البيع البنك الحق في إستالم دفعة مقابل ح

  ضمن اإلتفاقية8 على معادالت متفق عليها مسبق ا  وذلك بناءا  
 

 عقود الضمان الماليو لتزاما  المحتملةالتعهدا  واال .21
 

ديسععمبر  01و  9312و  9312سععبتمبر  03كمععا فععي  لتزامععات المحتملععة المتعلقععة باإلئتمععان للمجموعععةالتعهععدات واالتععتلخص 

 من اآلتي: 9312
 

 

 سبتمبر 03

 9312 

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 910331092  911231023  912.11931 عتمادات مستنديةا

 210231252  .21222123  212231332 خطابات ضمان

 221220.  531293.  531031. قبوالت العمالء

 1110201332  11132.1.23  1913321293 الي عقود الضمان الماليإجم

 2331252  5521229  21239.. غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان لتزاماتا

 1112121.00  1910551.99  191.331299 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 
 

 

و  9312و  9312سعبتمبر  03كمعا فعي  وعقعود الضعمان المعاليتعهدات ان للمعلومات عن جودة االئتم يوضح الجدول التالي

  :9312ديسمبر  01

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 13102312.2  1312021533  1312321222 1المرحلة 

 5231325  991233.  0..5221  9المرحلة 

 0.51503  0051330  2251232  0المرحلة 

 1110201332  11132.1.23  1913321293 اإلجمالي

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - ود الضمان الماليعقو لتزاما  المحتملةالتعهدا  واال .21



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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سعبتمبر  03لفترتعي التسععة أشعهر المنتهيتعين فعي وعقود الضعمان المعالي  اللتزاماتل الحركة في مخصص خسائر االئتمان
 تتلخص كما يلي: 9312ديسمبر  01و للسنة المنتهية في  9312و  9312

 

 

 9312سبتمبر  03

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

بر سبتم 03

9312 

 )غير مدققة(

 1021322  1021322  1.51093 الرصيد في بداية السنة / الفترة

 028999  .9.859  5.1303 خسائر االئتمانمخصص 

 .133831  1.58093  9991353 / الفترة الرصيد في نهاية السنة

 

وعقععود  اللتزامععاتل ئر االئتمععانخسععا صععصمخوأرصععدة اإلقفععال ل االفتتاحيععة األرصععدة بععينتسععوية الالجععدول التععالي  لخععصي

 :9312ديسمبر  01و للسنة المنتهية في  9312و  9312سبتمبر  03لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  الضمان المالي

 
   )غير مدققة( 8279سبتمبر  82كما في  

    7المرحلة    8المرحلة    8المرحلة   اإلجمالي 

 بداية الفترة األرصدة في  7228289  .87878  828728  7238882 

 328181  188823  (98.83)  (38.28)  

   في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة األرصدة في  9.8882  878878  .728832  8888231 

 
   )غير مدققة( .827سبتمبر  82كما في  

    7المرحلة    8المرحلة    8المرحلة   اإلجمالي 

 بداية الفترة األرصدة في  9.82.7  728212  838281  78.8192 

 8.8888  728323  788778  .8222  

   في التعرض للخطرالتغيرات 

 الُمحولو إعادة القياسو   

 نهاية الفترة األرصدة في  72188.3  8181.9  278928  7118272 

 
 

عاوى قضائية متكرره مقامة ضد المجموعة8 لم يُجنب أي مخصعص لقعاء  في طورأعمال المجموعة االعتيادية، كانت هناك د

الععدعاوى التععي أفععاد المستشععارين القععانونيين أنععه مععن غيرالمتوقععع تسععببها فععي تكبععد خسععائر جوهريععة8 ومععع ذلععك فقععد تععم تجنيععب 

 فادة المهنية8ا على اإلفي غير المصلحة و بناء   مخصصات لبعض الدعاوى القانونية التي تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجها
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ريععة الداخليععة الخاصععة بالعناصععر األساسععية للمجموعععة والتععي يععتم يععتم تعريععف القطاعععات التشععغيلية علععى أسععاس التقععارير اإلدا

وذلك ألغراض توزيع المعوارد وتقيعيم األداء  التشغيليمراجعتها دوري ا بواسطة مجلس اإلدارة بصفته الوظيفية كمتخذ للقرار 

ا لقيعاس نتعائج يتم قياس األداء على أساس ربح القطعاع حيعث تعتقعد اإلدارة أن ذلعك يعتبعر المؤشعر األ8 للقطاعات كثعر وضعوح 

 8قطاعات محددة لمؤسساٍت أخرى تعمل في المجال نفسه
 

يعتم قيعاس  8تتم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفق ا لألحكعام والشعروط التجاريعة المعتعادة بحسعب معاتم اعتمعاده معن اإلدارة

 المرحليععة لتلععك المعروضععة فععي قائمععة الععدخلاإليععرادات مععن األطععراف الخارجيععة والمقدمععة لمجلععس اإلدارة بطريقععة مماثلععة 

الموحدة8 تمثل الموجعودات والمطلوبعات للقطاععات المختلفعة الموجعودات والمطلوبعات التشعغيلية8 تمعارس المجموععة نشعاطها 

 8الرئيسي في المملكة العربية السعودية

 

ات للموجودات والمطلوبات واإليعرادات اعطريقة قياس األرباح و الخسائر للقطاع8 طريقة تجزئة القط لىلم يطرأ أي تغير ع

8 تتكون 9312قد تم إعادة تصنيف بيانها لتتوافق مع الطريقة المعمول بها خالل سنة  9312سبتمبر  03للفترة والمصروفات 

 :القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي
 

 8ة والمتوسطة الحجمالصغيرقروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى لألفراد والمنشآت . طاع التجزئةق
 
  8قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والمؤسسات طاع الشركا .ق
 
 8 أسواق المال، واالستثمارات وخدمات الخزينة األخرى. طاع الخزينة واالستثمارا ق
 

  8اليةخدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق الم قطاع إدارة األصول والوساطة.
 

 8ثنائي ووحدات اإلدارة األخرى والتحكمتمهام الدعم، االئتمان االس .أخرى
 

ل العمولة على القطاعات التشغيلية باعتمعاد أسععار تحويعل المعوارد8 تتضعمن مسعاهمة صعافي أسععار تحويعل المعوارد فعي  تحمَّ

حويعل المعوارد لتكعاليف الموجعودات وعائعد المعلومات القطاعية أدناه صافي دخل العموالت الخاصعة لكعل قطعاع بععد أسععار ت

 8المطلوبات8 تتألف كافة إيرادات القطاعات األخرى أعاله من عمالء خارجيين
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 03كمععا فععي  معن إجمععالي موجععودات ومطلوبعات المجموعععة البنععك إدارةقطاعيععة للمجموععة المقدمععة لمجلععس تتكعون البيانععات ال

نعك ذيالمنتهيتين فعي أشهر  التسعةفترتي مصاريف العمليات وصافي دخل إجمالي دخل العمليات، وو 9312و  9312سبتمبر 

 :مما يلي ينالتاريخ
 

  )غير مدققة( 9312سبتمبر  03

  أخرى  إجمالي

 قطاع 

إدارة األصول 

  والوساطة

قطاع الخزينة 

  ستثماراتواال

 قطاع 

  الشركات

 قطاع 

   التجزئة

 إجمالي الموجودات  9312501035  0.12521920  0513191322  2311.23  910391521  2.19221.30

 إجمالي المطلوبات  .12122.1.0  13021321.  551.201231  151922  3558353  2910021532

 صافي دخل العموالت الخاصة  5.01933  .11023155  (9511253)  1.1223  (111952)  113331939

 صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد  (.33125)  (5911253)  3213.2.  -  (51255)  -

 صافي العموالت بعد تطبيق أسعار تحويل الموارد  2251212  2.21322  0591212  1.1223  (131132)  113331939

 دخل )خسارة( أتعاب خدمات بنكية، صافي  021235  251222  51520.  .52130  (921035)  90213.2

 العمليات األخرى )خسارة( دخل  91220.  1..0.1  1.21223  .9125  (1321031)  2..1.91

 العمليات )خسارة( دخلإجمالي   5231.39  113311322  5291231  321139  (1251255)  911321.02

 مصاريف عمليات مباشرة   91.1293  221.25  931139  531230  9.1010  0.212.3

 مصاريف عمليات غير مباشرة  9121229  1391322  12212.0  -  -  5131222

 مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى  0291522  5158219  (021222)  (133)  .02123  22210.1

  مصاريف العملياتإجمالي   21212.0  .1.2...  1331121  .531.2  11912.  5..113321

 العمليات )خسارة( دخل  (9011921)  0051130  23513.3  .93123  (9331332)  0921232

 كات الزميلةالحصة في دخل الشر  -  -  3.1.00  -  -  3.1.00

 قبل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل الدخل  (9011921)  0051130  2291020  .93123  (9331332)  23.1.33

2113.3  031232  51  132  9.2  591302  

اإلضافات على الممتلكات والمعدات و 

 الموجودات غير الملموسة

 واإلطفاءاالستهالك   051.21  223  135  01230  1323..  13.12.2
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 إجمالي

 

 أخرى

 قطاع  

دارة األصول إ

  والوساطة

قطاع الخزينة 

  ستثماراتواال

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

 إجمالي الموجودات  9.12321922  021.231205  0112.01155  .029139  9122.1292  2512221520

 إجمالي المطلوبات   .901132132  519291251  51129.1239  .92190  2531102  2111.21920

 صافي دخل العموالت الخاصة  .99130.  119331133  (1391.10)  1313.2  (91595)  ..1130283

 صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد  231253  (5321502)  5001220  -  (31925)  -

1130213..  (21293)  1313.2  0.11033  .2515.9  ..2122.  

صعععافي العمعععوالت بععععد تطبيعععق أسععععار تحويعععل 

 الموارد

 دخل )خسارة( أتعاب خدمات بنكية، صافي  1191033  21329.  1095..  591322  (21313.)  9021252

 )خسارة( دخل العمليات األخرى  511.05  0.1200  291.15  (012.2)  (.22132)  221330

 )خسارة( العملياتدخل إجمالي   2001221  2331233  5931013  51930.  (1.11220)  913531222

 مصاريف عمليات مباشرة   .9221.9  521593  931230  501329  -  2031111

 مصاريف عمليات غير مباشرة  1531955  251.90  12211.2  -  -  0291329

 مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى  1.31235  2.1225  (..212)  123  -  9201121

  مصاريف العملياتإجمالي   .19125.  9931192  1391331  501932  -  113.51002

 )خسارة( دخل العمليات  9911305  5301022  0221902  111292  (1.11220)  2..2291

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  211.22  -  -  211.22

1132210.0  (1.11220)  111292  2021202  5301022  9911305  

كاة قبل مخصصات الز )الخسارة( الدخل

 وضريبة الدخل

301322  521293  153  05  022  121029  

اإلضعععععععافات علعععععععى الممتلكعععععععات والمععععععععدات و 

 الموجودات غير الملموسة

 االستهالك واإلطفاء  001229  213  192  .1121  021029  .3.132

 
 

 . القيمة العادلة لألدوا  المالية22
           

  موحدة8  مرحلية لية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز ماليتقوم المجموعة بتقييم األدوات الما
تُعرف القيمعة العادلعة بأنهعا السععر العذي سعيتم اسعتالمه لبيعع أصعل أو السععر المعدفوع لتحويعل التعزام فعي عمليعة اعتياديعة بعين 

  يتم تنفيذها إما: 8 يُبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن العمليةمتعاملين في السوق بتاريخ التقييم
   في السوق األساسي الممكن الوصول إليه، أو 

   وذلك في حالة غياب السوق األساسي8لتزامفي أكثر سوق أفضلية لألصل أو لال ،  
كذلك فإنه يجب للسوق األساسي أو السوق األكثعر أفضعلية أن يكعون معن الممكعن العدخول لعه معن قبعل المجموععة8 تُقعيم القيمعة 

أو التزام بإستخدام افتراضات يستعملها المتععاملون فعي السعوق لتسععير أصعل أو التعزام وذلعك علعى فرضعية أن  العادلة ألصل

تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في اإلعتبار قدرة المتعامل في السوق لتحقيق  المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية8

ى لألصل أو من خالل البيع لمتعامعل آخعر فعي السعوق والعذي بعدوره سعيقوم منفعة إقتصادية من خالل التوظيف األمثل واألعل

 بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل8
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وذلك عند تعظيم ، تستخدم المجموعة ُطرق تقييم مناسبة، بحسب ماهو مالئم، و بيانات كافية متاحة لقياس القيمة العادلة

 ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال يُمكن مالحظتها8 استخدام معطيات
 

المرحلية  م قياسها بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم الماليةيتم تصنيف كل الموجودات والمطلوبات، والتي يت

 ي لقياس القيمة العادلة بشكل عام:، ضمن التسلسل الهرمي المذكور أدناه، وذلك ألدنى مستوى معطيات جوهرالموحدة
    
ة مالية متطابقة والتي يمكن للمنشأة الوصول األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو ألدا المستوى األول8

 ياس )بدون تعديل(،اليها بتاريخ الق
 

األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المشابهة أو طرق تقييم أخرى والتي  المستوى الثاني8

 حظتها، وعلى معلومات سوقية يمكن مالتكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية 
 

 طرق التقييم التي التكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن مالحظتها8 المستوى الثالث8
 

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

ل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناءا  على أدنى تُقرر إذا ما كان قد حدث تحوي

 مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نهاية تاريخ كل تقرير مالي8
 

ر المتداولة وغير غير مثل الموجودات المالية تُحدد المجموعة السياسات واإلجراءات لكال  من قياس القيمة العادلة المتكر

 المتكرر مثل الموجودات المقتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرة8
 

تقوم المجموعة بتعيين مقّيمين خارجيين من وقت آلخر ألغراض تقييم موجودات محددة8 كما يتم تحديد الحاجة لهؤالء 

اءا  على معايير المعرفة بالسوق، السمعة، المقيّمين الخارجيين على أساس سنوي8 يتم إختيار المقيميّن الخارجيين بن

 االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنية8
 

بتاريخ إعداد كل قوائم مالية تقوم المجموعة بتحليل الحركات على قيم الموجودات والمطلوبات والمتطلب إعادة تقييمها أو 

لتحليل، تقوم المجموعة بالتثبت من المعطيات الرئيسية إعادة تقديرها وفقا  للسياسات المحاسبية للمجموعة8 وألغراض هذا ا

آلخر تقييم بواسطة مطابقة المعلومات في عملية احتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات الصلة8 كما تُقارن 

8حديد ما إذا كالمجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية لت  ان التغيير معقوال 

 

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

 خصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مذكور أعاله8
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ت التسلسل الهرمي لألدوات المالية حسب مستويابيلخص الجدول أدناه القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

يتضمن الجدول أدناه معلومات عن  8 ال9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03كما في  المسجلة بالقيمة العادلة

في  والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة حتى إذا ما كانت تلك القيمة الدفترية تقترب ةالموجودات المالي

 بشكل كبير من القيمة العادلة8 متهاقي

 

  )غير مدققة( 9312سبتمبر  03

  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

181518214  2148991  7278241  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    

4559535155  2735974  781958172  1184128111 

 االستثمارات من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى   

 االستثمارات من خالل األرباح والخسائر 1458225  -  395592  1555139

 اإلجمالي 1182118555  789248295  9155557  4754595717

 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:       

4778251  -  4778251  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    

 اإلجمـالـي -  4778251  -  4778251

 
 

  )مدققة( 9312 ديسمبر 01

  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:       

184258423  2178991  1478454  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    

4282538125  2748514  781558951  1581428313 

 االستثمارات من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى   

 االستثمارات من خالل األرباح والخسائر 1318545  -  248524  1728451

 اإلجمالي 1589558949  789928414  9338415  4581138355

 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:       

5118712  -  5118712  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    

 اإلجمـالـي -  5118712  -  5118712
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  )غير مدققة( 9312سبتمبر  03
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  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 مة العادلة:موجودات مالية تم قياسها بالقي       

154335212  2115241  1445993  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    

4255115517  2745112  755155131  1552435373 

 االستثمارات من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى   

 االستثمارات من خالل األرباح والخسائر 1395942  -  235511  1135535

 اإلجمالي 1555535497  152315143  9455135  4559475255

 مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:       

2218415  -  2218415  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر    

 اإلجمـالـي -  2218415  -  2218415

 

 

عن سعر العملية األصلية لألداة المالية8 يُعرف الفرق بين سعر العملية و  يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن نماذج التسعير

نماذج التسعير بـ )أرباح وخسائر اليوم األول(8 يتم االعتراف بها إما عن طريق إطفائها خالل مدة العملية والتي تؤجل حتى 

ا، أو يتم االعتراف بها من خالل االستبعاد8 يكون باالستطاعة تحديد القيمة العادلة باستخدام معلومات سوقية يمكن مالحظته

إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة يُعترف بها مباشرة في قائمة الدخل الموحدة دون عكس أرباح و خسائر اليوم األول 

 8المؤجلة
 

سبتمبر  03رة المنتهية في المرحلية الموحدة للفت يبلغ إجمالي التغيرات في القيمة العادلة والُمدرج قيمتها في قائمة الدخل

 خسائر :9312سبتمبر  03) مليون لاير سعودي 1212 خسائر بقيمة ،المناسبةوالُمقدرة باستخدام نماذج التقييم  ،9312

 مليون لاير سعودي(8 95 بقيمة
 

مملكة والتي تتكون من سندات شركات سعودية وسندات بنوك وسندات حكومة اليحتوي المستوى الثاني على سندات دين 

في غياب األسعار المتداولة في السوق النشط، يتم تقييم هذه 8 العربية السعودية8 تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة

السندات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لألدوات المتماثلة أو سعر آخر عملية تم تنفيذها لنفس 

ا من التقييمات عندما يكون من الضروري ُمصدر السندات أو بناء  على م ؤشرات السوق المتداولة8 تعتبر التعديالت جزء 

المحاسبة عن عوامل مختلفة لتلك األدوات بما في ذلك آجال تلك األدوات8 كون المعطيات المهمة لتلك االستثمارات يمكن 

 8 فقد قام البنك بتصنيفها ضمن المستوى الثاني، مالحظتها
 

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

يتم تقييم هذه المشتقات 8 خيارات سعر العمولة، ومقايضات أسعار العمولةو ،العمالت مقايضات، وجنبيالصرف األ

عير تطبيق ا، استخداما لنماذج التسعير المعياري باستخدام نماذج تسعير تتمتع باعتراف واسع8 تتضمن أكثر تقنيات التس

المستقبلي، باستخدام احتساب القيمة الحالية وباستخدام نماذج خيارات التسعير )بالك سكولز( واسعة االنتشار8 استخدمت 

هذه النماذج عملية دمج عدة معطيات سوق مختلفة تتضمن أسعار صرف أجنبي، وأسعار مستقبلية، ومنحنيات عائد، 

 8بالتالي فإن هذه المشتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثانيو
 

على سندات حكومية لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك استثمارات في صناديق تحوط، وصناديق يحتوي المستوى الثالث 

الي يتم تقييم ملكية خاصة، وسندات مضمونة بموجودات8 تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة في سوق نشط، وبالت

هذه السندات باستخدام معطيات واردة من ُمصدر السندات أو طرف خارجي آخر، أو عندما تغيب أي من تلك البدائل 

 8تم تقييم تلك السندات بالتكلفةيكمؤشر تقدير يمكن االعتماد عليه، فإنه 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 لرياال  السعوديةبآال ف ا

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - . القيمة العادلة لألدوا  المالية22
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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تتضمن مشتقات األدوات المالية للمستوى الثالث المشتق الضمني لخيار البيع الناشئ من االتفاقية الرئيسية الحالية والتي 

البيع هذا،  (8 ولغرض تحديد القيمة العادلة لخيار15الستثمار في شركة زميلة )انظر إيضاح أبرمها البنك فيما يخص ا

8 يتطلب هذا النموذج معطيات محددة اليمكن مالحظتها نموذج تسعير الخيار ذو الحدين استخدم البنك  ا وقبوال  األوسع انتشار 

التفاقية الرئيسية مع الشركة الزميلة، في نفس الوقت التي في السوق الحالي8 كذلك فإن بعض هذه المعطيات تم تحديدها في ا

تتوفر فيه بعض المعطيات ضمن نتائج األعمال السابقة للشركة الزميلة8 باإلضافة لذلك، تتطلب بعض تلك المعطيات قيام 

هر كنتيجة لتنفيذ اإلدارة بتطبيق أحكام تحتوي على تقديرات عن النتائج المستقبلية للشركة الزميلة، والتي يمكن أن تظ

 8الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي8 تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار تتم في سياق مستقل

 

فإن القيمة العادلة يمكن أن ، بالمائة13بالمائة أو سالب  13التقديرات المهمة للمعطيات بموجب في الحال الذي تتغير فيه 

لاير مليون  2211: 9312سبتمبر  03) 9312سبتمبر  03كما في  مليون لاير سعودي 2315بما يقارب  خفضتزيد أو أن تن

ويمكن أن تزيد ، الزميلة لتقدير النتائج المستقبلية للشركة نتيجة  ( مليون لاير سعودي 2383 :9312ديسمبر  01سعودي و 

سعودي مليون لاير  2283: 9312سبتمبر  03) 9312بر سبتم 03كما في مليون لاير سعودي  0212 أو تنخفض بما يقارب

لتقدير التأثيرات المحددة على نتائج العمليات للشركة الزميلة والتي  نتيجة  ( مليون لاير سعودي .228: 9312ديسمبر  01و 

 9312تمبر سب 03كما في  مليون لاير سعودي 9.15 قد تظهر نتيجة لتنفيذ الخيار، ويمكن أن تزيد أو تنخفض بما يقارب

لتقدير القيمة  نتيجة   مليون لاير سعودي( 9383 :9312ديسمبر  01و مليون لاير سعودي،  9282: 9312سبتمبر  03)

  العادلة لالستثمار الرئيسي8 

  

، من كافة األوجه األساسية، على الخبرة واألحكام الخاصة بكل جزئية من المعطيات، وفي مجموعةتُبنى التقديرات المهمة لل

ل األحوال، يتم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المعطيات تتسم بالتحفظ للتأكد من أن تقدير القيمة العادلة يعتبر منطقي ا في ك

 8كل األحوال8 ولكن، قد تختلف المبالغ المتحققة في المستقبل عن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلة
 

و  9312سبتمبر  03لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  ادلة للمستوى الثالثي القيمة العيلخص الجدول أدناه التغيرات ف

 : 9312ديسمبر  01والسنة المنتهية في  9312

 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

 9312ديسمبر  01

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

 )غير مدققة(

 2221.23  2221.23  2001915 السنة / الفترةالقيمة العادلة في بداية 

 (121232)  (118219)  (101.33) صافي التغير في القيمة العادلة

 (91.33)  (3..08)  (91251) ستثمارات مباعة ا

 .29.110  2008915  21.1.53 القيمة العادلة في نهاية السنة / الفترة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 لرياال  السعوديةبآال ف ا

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - . القيمة العادلة لألدوا  المالية22
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 01و  9312و  9312سبتمبر  03كما في  يلخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية

مع القيم الدفترية  تسجيلها بالقيمة العادلة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة مقارنة  يتم  لم والتي 9312ديسمبر 

 8لتلك البنود
 

  )غير مدققة( 9312سبتمبر  03

القيم العادلة 

  لدفتريةا القيم  المقدرة

 موجودات مالية:   

 رى، صافياألخأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  111251930  111251930

 قروض وسلف، صافي 531.9.1013  119.91229.

 إجمالي 5213311520  9123219.5.

 مطلوبات مالية:   

    

 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  10102.1320  10102.1320

 ودائع العمالء  212.01503.  213551291.

 قروض ألجل 913191233  913191233

 إجمالي 2310.988.2  32125213.2
 

  )مدققة( 9312 ديسمبر 01

القيم العادلة 

  القيم الدفترية  المقدرة

 :ليةماموجودات    

 ، صافياألخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  912131.23  912131.23

 قروض وسلف، صافي 5212191592  .38.99800.

 إجمالي .91003199.  085238300.

 :مطلوبات مالية   

 األخرىبنوك والمؤسسات المالية للأرصدة  191.931209  191.931209

 ودائع العمالء  08.2282.2.  980098302.

 قروض ألجل 913031031  913031031

 سندات دين ثانوية 1..913351  1..913351

 إجمالي 23802.8300  3282228239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة )غير مدققة( جزةيضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - . القيمة العادلة لألدوا  المالية22



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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  )غير مدققة( 9312سبتمبر  03

القيم العادلة 

  القيم الدفترية  المقدرة

 موجودات مالية:   

 ، صافياألخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  112091212  112091212

 قروض و سلف، صافي 1..5215231  113251223.

 إجمالي 110301535.  912121352.

 :مطلوبات مالية   

 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  1113221059  1113221059

 ودائع العمالء  .21312153.  9131113.9.

 قروض ألجل 982778829  9131110.2

 سندات دين ثانوية 913951022  913951022

 إجمالي 3212501.15  32152.1131
 

تم احتساب القيمة المقدرة للقروض والسلف، بالصافي باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة، على أساس أسعار 

قدر لتواريخ االستحقاق8 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 االستحقاق8 تلك القيم العادلة المقدرة تعتبر ضمن المستوى الثالث ضمن التسلسل 

  8العادلة
 

عن جوهري ا 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 8 تُدرج القيمالدفترية القيم

الدفترية المدرجة في  عن القيمجوهري ا 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 

                    8المؤسسات المالية األخرىو واألرصدة للبنوك األخرى
 

 السهم األساسي والمخفض لكل سهم ربح . 29
 
بتقسيم صافي  9312سبتمبر  03في  المنتهيةأشهر  والتسعةتي الثالثة أشهر لفتراحتساب ربح السهم األساسي والمخفض تم 

ا 3583.دخل الفترة بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة األولى على  ا على التوالي 2581. مليون سهم  والتي تمثل  مليون سهم 

سبتمبر  93 خزينة بتاريخ سهم مليون 1213و  مليون 5.19متوسط األسهم الُمصدرة والقائمة، بعد احتساب أثر شراء 

 على التوالي8 9312مايو  92و  9312
 
بتقسيم صافي  9312سبتمبر  03في  أشهر المنتهية لفترتي الثالثة أشهر والتسعةاحتساب ربح السهم األساسي والمخفض تم 

ا 32.12دخل الفترة بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة األولى على  ا على التوالي 32212 مليون سهم  والتي تمثل  مليون سهم 

 93128سبتمبر  93 بتاريخ مليون 5.19سهم الُمصدرة والقائمة، بعد احتساب أثر شراء متوسط األ
 

 توزيعا  األرباح . 10
 

لاير سعودي  38.3بواقع  مليون لاير سعودي 253اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة  ،9312في عام 

غير ل اجتماع الجمعية العمومية المن قبل مساهمي البنك خال ةالنقديقد تم اعتماد اقتراح توزيعات األرباح 8 هذا وللسهم

لمساهمي البنك بعد انعقاد األرباح ( وقد تم دفع توزيعات 9312أبريل  92هـ )الموافق 1202 شعبان 2عادية المنعقدة في 

 8الجمعية

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 لسعوديةبآال ف الرياال  ا

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 كفاية رأس المال  . 12
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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بخصوص إدارة رأس المال االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد  المجموعةتتضمن أهداف 

 8أس مال قويةعلى االستمرارية والمحافظة على قاعدة ر بنكعربي السعودي لضمان قدرة الال
 
وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي،  بمراقبة مدى كفاية رأس ماله المجموعةقوم ت

وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال النظامي المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة 

لتعهدات وااللتزامات المحتملة والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام المبالغ المرجحة إلظهار المركز المالي الموحدة وا

 8المخاطر المتعلقة بها
 

يلخص الجدول أدناه موجودات البنك الُمرجحة للمخاطر للركيزة األولى، رأس المال األساسي والمسعاند و نسعب كفايعة رأس 

 01مبلعغ رأس المعال األساسعي كمعا فعي  تععديل تعم 93128ديسعمبر  01 و 9312 و 9312سبتمبر  03 كما في المقابلة المال

و  9 اإليضاحاتسياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة كما هو موضح في  لتطبيقأثر رجعي بالموضح أدناه  9312ديسمبر 

 :لذلك اوفق   دالمسانواألساسي  وتم تعديل نسب كفاية رأس المال األساسي ، 9312ديسمبر  01في 8 كما 92و  2
 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

 مخاطر اإلئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر          3.80158231  .3285.1801  3213221535

 للمخاطر مخاطر العمليات للموجودات المرجحة          283228.25  283228.25  21.351121

 مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر          .1892.802  913.91513  119131222

 للموجودات المرجحة للمخاطر   –مجموع الركيزة األولى           29805.8229  2.82128591  221.991.15

 رأس المال األساسي           12820289.0  1283258212  1212951353

 رأس المال المساند           55.8020  91.221532  915238313

 س المال األساسي والمساندإجمالي رأ           .1282238.5  1.8.258093  13151913.3

 نسب كفاية رأس المال:               

 األساسي           13850%  1.195%  131.2%

 مساندالواألساسي            12893%  12101%  93133%
 
 

 :من التالي 9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03 كما فييتكون رأس المال األساسي والمساند 

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

 إجمالي حقوق الملكية 1082528392  10823.83.2  1219251033

.521325   .521325   2208502 
 لتقاريرلمعيار الدولي لل ةنتقالياال تتعديالال
 2المالية رقم    

 التعديالت على الشهرة (121925)   (121925)   (121925)

 رأس المال األساسي 12820289.0  1213251212  1212951353

 سندات دين ثانويةرأس المال المساند ل -   913331333   913331333

 ، صافياألحكام العامة المؤهلة 55.8020   228532.   5231313

 رأس المال المساند 55.8020   91.221532   915231313

 إجمالي رأس المال األساسي والمساند .1282238.5  1.1.251093  13151913.3

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - كفاية رأس المال . 12
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

0. 

بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي8 تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على البنك  البنكتقوم إدارة 

%، 1385يقل عن  واالحتفاظ بمعدل ال مرجحة المخاطرمقابل الموجودات ال االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي

 8ما هو مطلوب من قبل لجنة بازل لإلشراف المصرفيوالذي يتضمن مخصصات إضافية ك

 

سبتمبر  03تم احتساب الموجودات الُمرجحة للمخاطر، رأس المال األساسي والمساند، ونسب كفاية رأس المال كما في 

ق ا إلطار العمل الموضوع بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي واإلرشادات وف 9312ديسمبر  01و  9312و  9312

 III8الخاصة بتطبيق تقويم رأس المال بحسب مقررات بازل 

 

 III8اإلضافية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل اإلفصاحات 
 

 سنوي( فصاحات النوعيةإلالركيزة الثالثة، ا(، 

 لكمية )نصف سنوي(افصاحات إلالركيزة الثالثة، ا، 

 8(ربعي) األخرى الركيزة الثالثة، اإلفصاحات الكمية 

  

لمتطلبات  االزمنية المحددة وفق   األُطرللبنك ضمن  اإللكترونيللجمهور على الموقع  اإلفصاحاتعن هذه  اإلعالنيتم 

 مؤسسة النقد العربي السعودي8
 
 

 المعامال  مع األطرا ف ذا  العالقة . 11
 

األطراف ذات  تخضع أرصدة ومعامالت عة في سياق أعمالها االعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقة8 كماتقوم المجمو

أصدرت مؤسسة  العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي8 وقد

مة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التي حوكادئ لمب اتحديث   ،9312، خالل عام النقد العربي السعودي

لى معالجة تلك المعامالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إعطاء أولوية لتلك الحاجة إو طراف ذات العالقةتعرف األ

الت األطراف وتحدد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك المعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك المعام

 الخاصة باألطراف ذات العالقة8

 

تتوافق سياسة التعريف واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة مع اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

تالية بخصوص األطراف السعودي، والتي تمت الموافقة عليها من قِبل مجلس إدارة البنك8 وتشمل هذِه اللوائح التعريفات ال

 :قةذات العال
 

 ،إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

  ،المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 

 ستخدام طريقة الملكية،ت 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 جوهري اأي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التش

 من قبل البنك8 
 

تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم السلطة لوضع السياسات 

تي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف8 وبالتالي يشمل تعريف اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك واتخاذ القرارات ال

 وأعضاء إدارة البنك التي تتطلب إعتماد عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي8

 

رئيسيين أو أعضاء إدارة  األزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمينسرة المباشرين اآلباء ويشمل أفراد األ

 والذين يمكن اعتبارهم متحكمين أو مؤثرين أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين8

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - المعامال  مع األطرا ف ذا  العالقة . 11
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

03 

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

 للبنك8
 

سعبتمبر  03ة الموحعدة كمعا فعي تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة فعي القعوائم الماليعة المرحليعة المعوجز

 كاآلتي:  9312ديسمبر  01 و 9312و  9312

 سبتمبر 03

 9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:     

 قروض وسلف  521232  238152  291322

 دائع العمالءو 2231959  2318022  9351229

 ولىصكوك الشريحة األ 8222.  91333  91333

 التعهدات وااللتزامات المحتملة 28723  83.3.  51293

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:     

 ودائع العمالء 582528233  512.58223  10921122.

 سندات دين ثانوية -  3331333  3331333

     

لمنشأت التي يتم المحاسبة عنها للبنك واالزميلة الشركات 

 ستخدام طريقة الملكية:با

 قروض وسلف  3951.30  .52835.  2591102

 ودائع العمالء 9021.02  2..1228  331225

 التعهدات وااللتزامات المحتملة 521233  1311252  1311232

     

أو خطط المنافع صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد 

 األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك:

 مطلوبات أخرىودائع العمالء و 1058230  91320.  15312.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - المعامال  مع األطرا ف ذا  العالقة . 11
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

02 

لفترتعي التسععة أشعهر المنتهيتعين فعي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطعراف ذات العالقعة فيما يلي 

 :المرحلية الموجزة الموحدة والُمدرجة في القوائم المالية 9312و  9312سبتمبر  03
 

 9312سبتمبر  03

 )غير مدققة(

 
سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

 و/أو أفراد األسرة المباشرين: البنكإدارة    

 دخل عموالت خاصة 22  23

 مصاريف عموالت خاصة 99  05

 أتعاب خدمات بنكية 02  2

 /أو أفراد األسرة المباشرين: المساهمين الرئيسيين للبنك   

 اصةدخل عموالت خ -  1

 مصاريف عموالت خاصة 1082.2  938032

 أتعاب خدمات بنكية 1  1

 إيجار ومصاريف مباني ) إيجار مبنى( 58323  58230

   

 التي يتم المحاسبة عنهاوالمؤسسات  للبنكالزميلة الشركات 

 طريقة الملكية: باستخدام      

 دخل عموالت خاصة 991113  108539

 خاصة مصاريف عموالت 01233  52

 أتعاب خدمات بنكية 91399  08.22

 لجان المجلس األخرىأعضاء مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و 51203  28339
 
 

 صكوك الشريحة األولى  . 13
 

ة عمععع الشععري باالنتهععاء مععن تكععوين برنععامج صععكوك الععدين الثععانوي للشععريحة األولععى المتوافقععة .931فععي عععام  البنععك مقععا

البنعك األوراق أصعدر  8البنعكمعن قبعل مسعاهمي و الموافقه على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابيعة  و قد تم 8(البرنامج)

 :9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03كما في  صكوك الشريحة األولى بموجب البرنامجالمالية التالية ل
 

 

 سبتمبر 03

 9312 

  )غير مدققة(

ديسمبر  01

9312 

  )مدققة(

 سبتمبر 03

 9312 

 )غير مدققة(

 5331333  5331333  5331333 .931نوفمبر  .1

 9251333  9251333  9251333 9313يونيو  .

 113331333  113331333  113331333 9312مارس  91

 -  -  9151333 9312أبريل  15

 113251333  113251333  983338222 اإلجمالي
 
 
  

 الموحدة )غير مدققة( ية الموجزةيضاحا  حول القوائم المالية المرحلإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - صكوك الشريحة األولى . 13
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

02 

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

الحق بنك لصكوك ضمن حقوق الملكية8 للل التزام شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تلك ابما يُشك

 8الحصري في السداد خالل فترة زمنية محددة وفق ا للشروط واألحكام المنصوص عليها في البرنامج
 

وزيع الدوري، يُستثنى من ذلك ظهور يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة األولى ليُدفع بأثر رجعي عند تاريخ الت

المنفرد الخاضع  وباختياره بنك، في تلك الحالة، يُمكن للالبنكحدث يستوجب عدم الدفع أو عند اختيار عدم الدفع بواسطة 

ختار عدم القيام بأي توزيعات8 وعلى ذلك، ال يُعتبر 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 خفاق ا من افع عدم الد

 8  مستقبلية
 
 

 صافياألسهم المحتفظ بها لخيارا  الموظفين،  . 14
  

سبتمبر  03 ر المنتهية فيأشه التسعة صافي لفترةظ بها لخيارات أسهم الموظفين، تتلخص الحركة على األسهم المحتف

 مما يلي: 9312ديسمبر  01لسنة المنتهية في لو 9312

سبتمبر  03

9312 

  )غير مدققة(

 ديسمبر 01

 9312 

    )مدققة(

 االرصدة في بداية السنة / الفترة   (5219.2)  (5219.2)

 األسهم الٌمباعة   1.8.51  58232

 المخصصات على أساس األسهم   51233  58222

 صافي ، والمنحة / حركة التحويالتأسهم التخصيص    0.1912  08223

 الرصيد في نهاية السنة / الفترة   -  (208310)

 

 الزكاة وضريبة الدخل . 15
 

 9312ديسمبر  01و  9312و  9312سبتمبر  03كما في  مال البنك ونسب ملكية رأس المال فيما يلي ملخص لرأس

الدخل الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات ضريبة سابات الزكاة وتحاتستند 8 (ةبماليين الرياالت السعودي)

 :هدناخل إلى نسب الملكية المذكورة أومدفوعات الزكاة وضريبة الد
 

 9312سبتمبر  03

  )غير مدققة(

 9312ديسمبر  01

 )مدققة(

 9312سبتمبر  03 

  )غير مدققة(

  المبلغ  %  المبلغ  %  المبلغ  %

 المساهمين السعوديين  5575151  2313  5575151  2313  5575151  2313

 المساهمين االجانب:           

455  11755  455  11755  -  - 

 شركة بنك ميزوهو    

  المحدودة   

 (.9أسهم خزينة )إيضاح  75181  1383  55455  315  55455  315

 اإلجمالي 7551151  11151  7551151  11151  7551182  11151

 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

  )تتمة( - الزكاة وضريبة الدخل . 15



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 

  
 
 
 

23 

 

8 9312ديسعمبر  01اصعة بحسعاب الزكعاة للبنعوك للسعنة المنتهيعة فعي الدخل الخلهيئة العامة للزكاة واتم تغيير قواعد وأنظمة 

علعى أسعاس فهعم البنعك  9312سعبتمبر  03فعي  تعينأشعهر المنتهي والتسععةتعي الثالثعة أشعهر الزكعاة لفتربتحميل البنك  قاموقد 

 األولي لهذه التغييرات8

 

لمحاسععبية المتعلقعة بالزكععاة وضعريبة الععدخل ، ععدلت المجموعععة بعأثر رجعععي سياسعتها ا2و  9 اإليضععاحينفعي  مبععينكمعا هعو 

ا من  8 ةالدخل الموحعد قائمة8 تتطلب السياسة الجديدة اعتماد مخصصات الزكاة وضريبة الدخل في 9312سبتمبر  03اعتبار 

 9312و  9312سعبتمبر  03فعي  تعينأشعهر المنتهي والتسععةالثالثة أشهر  تيمخصصات الزكاة وضريبة الدخل لفترتتلخص 

 :مما يلي

 لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في    
 

 أشهر المنتهيتين في التسعةلفترتي 

                                                             
سبتمبر  03

9312  
سبتمبر  03

9312  
سبتمبر  03

9312  
سبتمبر  03

9312 

           
 0082.5  .2.810  28921  228320    الزكاة )عكس مخصصات(  مخصصات

 918221  18203  85.5.  5.    مخصصات ضريبة الدخل

مخصصات )عكس مخصصات( الزكاة 

  وضريبة الدخل

  

228252  15822.  2382..  55822. 

 

 9312العدخل حتعى لهيئعة العامعة للزكعاة واعلعى تسعوية تقييمعات الزكعاة فعي الععام السعابق معع  ،9312وافق البنك خالل ععام 

مليون لاير سعودي خالل فتعرة  155مليون لاير سعودي8 دفع البنك حوالي  8335 وبلغ مجموع التسوية 9335ء عام باستثنا

مليعون لاير سععودي علعى أقسعاط  8.93 يسعتحق الرصعيد المتبقعي البعالغ حعوالي 9312سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعة

أشهر المنتهيعة فعي  التسعةخالل 8 9390عام  حتىام بعد ذلك ديسمبر من كل ع 1وفي  9312ديسمبر  1سنوية متساوية في 

ا حوالي ، 9312سبتمبر  03  8 9335مليون لاير سعودي اللتزامات الزكاة اإلضافية المحتملة لعام  02قدم البنك أيض 

  

ستشععاريه بالتشعاور معع م البنعك قعام8 9332إلعى  9335ألععوام ل قائمععةبععض تقييمعات ضعريبة العدخل والضعريبة المسعتقطعة 

المهنيين للزكاة والضريبة بتقديم استئناف للتقييمعات أععاله معع الهيئعة، وحيعث أن إدارة البنعك متفائلعة معن نتيجعة إيجابيعة بنعاء  

راجعع  8على االستئنافات المقدمة، فهعي بانتظعار العردود والقعرارات النهائيعة معن االسعتئنافات واإلجعراءات األخعرى المتعوفرة

ا   8معرفة تقييمات الزكاة المعلقة المتعلقة بشركة زميلةل 2 إيضاح رقمأيض 

 

 أسهم الخزينة . 11
 

مع شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل )جي بي مورغان( لشعراء  9312يونيو  12أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 

ا من أسهم البنك والمملوكة من قِبعل جعي بعي مورغعان مقابعل  5.19251053 معا  سععودي للسعهم الواحعد أي لاير 10153سهم 

تسلّم البنك الحق ا جميع الموافقات التنظيميعة المطلوبعة وتمعت الموافقعة علعى اتفاقيعة شعراء  8مليون لاير سعودي 35210يعادل 

 893 فعي 9312 سعبتمبر .9الموافعق هعـ  1223محعرم  .1ذي عقعد بتعاريخ األسهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ال

بإجمعالي تكلفعة  تكعاليف عمليعات وضعريبة دخعل تقريبعي أسعهم الخزينعة ، أكمعل البنعك عمليعة الشعراء8 تضعمنت9312سبتمبر 

 مليون لاير سعودي8  32315 قدرها

 

 

 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029تمبر سب 30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 )تتمة( - أسهم الخزينة . 11
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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 12132212.3مع شركة بنعك ميزوهعو المحعدودة )ميزوهعو( لشعراء  9312نوفمبر  92أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 

ا   95011لاير سععودي للسععهم الواحعد أي مععا يعععادل  10153معن أسععهم البنعك والمملوكععة معن قِبععل ميزوهعو مقابععل أخععرى سعهم 

تسعلّم البنعك الحق عا جميعع الموافقعات التنظيميعة  ليون لاير سعودي، ُمسعتثناة معن تكعاليف العمليعات وضعريبة العدخل التقريبيعة8م

 1223 رجب 91ذي عقد بتاريخ المطلوبة وتمت الموافقة على اتفاقية شراء األسهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ال

تكععاليف عمليععات  أسععهم الخزينععة ، أكمععل البنععك عمليععة الشععراء8 تضععمنت9312 مععايو 892 فععي 9312 مععارس 92الموافععق هععـ 

 مليون لاير سعودي8 95085 بإجمالي تكلفة قدرها وضريبة دخل تقريبي
 

والتعي تعم مليعون لاير سععودي  1132181 بإجمعالي تكلفعة قعدرهالم ينخفض رأس مال البنعك نتيجعة  لعمليعة الشعراء وتكاليفهعا  

 8حقوق المساهميني عرضها كانخفاض ف

 

  مصاري ف العمليا  . 17
 
و  9312سعبتمبر  03أشعهر المنتهيتعين فعي  التسععةالثالثعة أشعهر و لفترتياالئتمان والخسائر األخرى  تلخص مخصصاتت

 على النحو التالي: 9312
 

 لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في    
 

 أشهر المنتهيتين في التسعةلفترتي 

                                                             

سبتمبر  03
9312  

سبتمبر  03
9312  

سبتمبر  03
9312  

سبتمبر  03
9312 

           
           مخصصات خسائر االئتمان:

   أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية   

  (.)إيضاح  ىاألخر   

 

 525  (98129)  (229)  (111135) 

 1102.  (0319.1)  (91.22)  11322    (3ثمارات )إيضاح است   

 9321302  22312.2  1931292  1559..    (2)إيضاح  قروض وسلف   

 021999  5.1303  (951309)  (911.3)    (.1)إيضاح  عقود الضمان المالي   

 .12  (120)  (192)  22    (11)إيضاح  موجودات أخرى   

 9201121  2521255  231292  .112..    مانمخصصات خسائر االئت

 -  .02123  -  -    خسائر عقاراتمخصصات 

والخسائر  مخصصات خسائر االئتمان

  األخرى

  

..112.  231292  22210.1  9201121 

 
منتهيعة أشعهر ال التسععةلفترة  مليون لاير سعودي .91.1بلغ مجموعها الذي  المصاريف العامة واإلدارية األخرى تضمنت

 8مليون لاير سعودي 9.10على مصاريف غير متكررة بلغ مجموعها حوالي  9312سبتمبر  03في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة )غير مدققة( يضاحا  حول القوائم المالية المرحلية الموجزةإ
 بآال ف الرياال  السعودية

 1022و  1029سبتمبر  30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  
 

 والتعديال  األخرى الرجعي لتطبيق السياسة الجديدة للزكاة وضريبة الدخل األثر . 12
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(
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، كمعا هعو مبعين فعي إيضعاح اسة الجديدة للزكاة وضريبة العدخلالرجعي لتطبيق السي ألثرلفيما يلي ملخص للتأثير الصافي 
 :9312سبتمبر  03في  تيننتهيأشهر الم التسعةالثالثة أشهر و تيلفتر ةالدخل الموحد قائمةالتي تم إجراؤها على ، 2
 

أشهر  التسعة ةلفتر

 ة فيالمنتهي

  9312سبتمبر  03 

الثالثة أشهر  ةلفتر

 ة فيالمنتهي

    9312سبتمبر  03 

 قبل التعديل صافي الدخل           .0.1853  1832280.0

ا            .15822  .55822  الدخلريبة األثر الرجعي لتطبيق السياسة الجديدة للزكاة وضناقص 

 التعديل بعد صافي الدخل           0258303  183928513

 
لألثر  نتيجة 9312سبتمبر  03في  تينأشهر المنتهي التسعةالثالثة أشهر و تيانخفض العائد األساسي للسهم الواحد عن فتر

لاير سعودي للسعهم علعى  3822لاير سعودي للسهم و  3139سياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة بمقدار  لتطبيق الرجعي
 8التوالي

 
حيث أن تعأثير  9312سبتمبر  03 و 9312يناير  1 كما في ةالمركز المالي الموحد قائمةأي تأثير على  هذا التغيرلم يكن ل
بسعبب التغييعر فعي  9312سعبتمبر  03كمعا فعي  آجلعة8 لم يتم احتساب أي ضريبة جوهريةلم يكن ذا أهمية  اآلجلةالضريبة 
 (958إيضاح )انظر  9312سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةكية البنك خالل فترة نسب مل

 
 ألثععرمععن اوإجمععالي حقععوق الملكيععة الناتجععة  بقععاةمطلوبععات األخععرى واألربععاح المُ فيمععا يلععي ملخععص للتععأثير الصععافي علععى ال

 :9312ديسمبر  01في كما  لتعديالت األخرىلالرجعي 
 
    

 
 9312ديسمبر  01

                                                             
 

 المطلوبات األخرى
 

 إجمالي حقوق الملكية  األرباح الُمبقاة

 .1082028.3  93589.2  183208325 9312ديسمبر  01كما في  األرصدة قبل التعديل

  لتعديالت األخرىلاألثر الرجعي 
 (098.32)  (098.32)  098.32 )أ( 9312ديسمبر  01كما في   

 10823.83.2  3..1398  1821.8230 9312ديسمبر  01كما في  التعديل بعداألرصدة 

 
 

فعي السنة السابقة  أثرمليون لاير سعودي لتعكس  .091بمبلغ  9312ديسمبر  01)أ( تم تعديل المطلوبات األخرى كما في 
 01احتسعابها كمعا فعي  ، والتعي لعم يعتمزميلةلزكاة بمبلغ شركة وتعديل التزام ا للمجموعةتصحيح احتساب الزكاة المستحقة 

 8مع انخفاض مماثل في إجمالي حقوق الملكية بنفس المبلغ، 9312ديسمبر 
 

 03و  9312ينعاير  1كمعا فعي  ةالمركعز المعالي الموحعد قائمعةلم يكعن لتصعحيح التععديالت المعذكورة أععاله أي تعأثير علعى 
 93128سبتمبر 

 

 ارنةأرقام المق . 19
 

هعذه  8 ال تؤثر عمليات إعادة التصعنيفعرض أرقام الفترة الحاليةبعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع  تم إعادة تصنيف
 8المجموعة ملکية وقحقإجمالي أو على صافي دخل 

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

 


