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 قائمة الدخل الشامل الموحدة 
 ( مدققة غير )

 
 تسعة أشهر المنتهية في لفترة ا ل  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في          

     

سبتمبر   30
2020  

سبتمبر   30
2019 

سبتمبر   30 
2020 

سبتمبر   30 
2019 

         
)بآالف الرياالت  

   السعوديـــة( 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
)بآالف الرياالت   

 السعوديـــة( 
)بآالف الرياالت   

  السعوديـــة( 

 3,226,091  3,459,508  1,225,825  1,230,658 صافي دخل الفترة  
          

 

بنود ال يمكن   – الدخل الشامل اآلخر للفترة 
إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل  

 الموحدة: 
   

 
 

 
 

 

 
موجودات مالية )أسهم( بالقيمة العادلة  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
    

 
 

 
 

 
التغير في القيمة العادلة والمحققة خالل     -

 الفترة
275,956  (674,137) 

 
(727,693) 

 
144,541 

          

 
قياس التزام المنافع التغيرات بسبب إعادة 

 المحددة للموظفين
-  - 

 
248 

 
- 

          

 

بنود يمكن   – الدخل الشامل اآلخر للفترة 
إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل  

   الموحدة: 
 

 
 

 

 
             
 (37,286)  (21,072)  15,160  3,042 فروقات ترجمة العمليات الخارجية  
             

 

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
الشامل اآلخر، صافي من مخصص خسائر  

   االئتمان المتوقعة ذو العالقة: 
 

 
 

 

 
 2,203,999  1,457,027  861,677  (134,151)  التغير في القيمة العادلة  - 
 (77,867)  (1,199,088)  (184)  (360,044) مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة - 
             
         تغطية مخاطر التدفقات النقدية:  
 190,960  329,614  (9,306)  (73,835)  التغير في القيمة العادلة  - 
 (23,580)  (128,849)  (9,070)  (53,608) مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة - 
             

 2,400,767  ( 289,813)  184,140  ( 342,640) الدخل الشامل اآلخر للفترة )الخسارة(/ 

 5,626,858  3,169,695  1,409,965  888,018 دخل الشامل للفترة إجمالي ال  

             
          العائد إلى:  
 5,630,505  3,169,745  1,406,745  887,996  مساهمي البنك 
 (3,647)  ( 50)  3,220  22  حقوق الملكية غير المسيطرة  

 5,626,858  3,169,695  1,409,965  888,018   اإلجمالي  

             
 

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.  23إلى  1المرفقة من تعتبر اإليضاحات 
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 مجموعة سامبا المالية 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

 ( مدققة غير )

  

  
 العائدة لمساهمي البنك 

  

  )بآالف الرياالت السعوديـــة(
       احتياطيات القيمة العادلة وأخرى    

لفترة التسعة أشهر المنتهية  
 2020سبتمبر    30في 

 

 رأس المال  
االحتياطي   

 النظامي 
االحتياطي    

 العام 

احتياطي    
تحويل عمالت  

 أجنبية 

موجودات   
مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة  
من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

تغطية    
مخاطر  
التدفقات  
 النقدية 

مكاسب/   
)خسائر(  

من   اكتوارية 
خطة المنافع 

 المحددة 
األرباح    

 المبقاة 
األرباح    

 المقترح توزيعها 
أسهم      

 اإلجمالي    الخزينة 

حقوق    
الملكية  
غير 

 المسيطرة 
إجمالي حقوق    

  الملكية 

 

 45,448,832 90,012 45,358,820 ( 962,080) 1,393,898 3,696,851 ( 115,314) ( 11,723) 3,186,098 ( 307,021) 130,000 18,348,111 20,000,000  الرصيد في بداية الفترة  

صافي التغيرات في أسهم  
 46,782 - 46,782 25,824 - 20,958 - - - - - - -  الخزينة

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة  
 ( 1,393,898) - ( 1,393,898) - (1,393,898) - - - - - - - -  2019لعام 

 44,101,716 90,012 44,011,704 ( 936,256) - 3,717,809 ( 115,314) ( 11,723) 3,186,098 ( 307,021) 130,000 18,348,111 20,000,000  المجموع الفرعي 

 3,459,508 3,097 3,456,411 - - 3,456,411 - - - - - - -  صافي دخل الفترة 

)الخسارة( الشامل   الدخل/ 
 ( 289,813) (3,147) ( 286,666) - - 59,171 248 200,765 (525,953) (20,897) - - -  اآلخر للفترة 

الي الدخل/ )الخسارة(  إجم
 3,169,695 (50) 3,169,745 - - 3,515,582 248 200,765 (525,953) (20,897) - - -  الشامل للفترة 

 47,271,411 89,962 47,181,449 ( 936,256) - 7,233,391 ( 115,066) 189,042 2,660,145 ( 327,918) 130,000 18,348,111 20,000,000  الرصيد في نهاية الفترة 

 
 

لفترة التسعة أشهر  
سبتمبر   30المنتهية في  

2019  

 

 

 42,305,935 92,802 42,213,133 ( 996,093) 1,998,000 3,669,995 - ( 99,797) 592,891 ( 275,102) 130,000 17,193,239 20,000,000  الرصيد في بداية الفترة 

صافي التغيرات في أسهم  
 79,353 - 79,353 32,297 - 47,056 - - - - - - -  الخزينة

توزيعات أرباح مرحلية لعام  
2019  - - - - - - - (1,437,500) - - (1,437,500 ) - (1,437,500 ) 

توزيعات أرباح نهائية 
 ( 1,998,000) - ( 1,998,000) - (1,998,000) - - - - - - - -  2018مدفوعة لعام 

 38,949,788 92,802 38,856,986 ( 963,796) - 2,279,551 - ( 99,797) 592,891 ( 275,102) 130,000 17,193,239 20,000,000  المجموع الفرعي 

 3,226,091 1,938 3,224,153 - - 3,224,153 - - - - - - -  صافي دخل الفترة 

الدخل/ )الخسارة( الشامل  
 2,400,767 (5,585) 2,406,352 - - - - 167,380 2,271,554 (32,582) - - -  اآلخر للفترة 

  )الخسارة( / إجمالي الدخل
 5,626,858 (3,647) 5,630,505 - - 3,224,153 - 167,380 2,271,554 (32,582) - - -  الشامل للفترة 

 44,576,646 89,155 44,487,491 ( 963,796) - 5,503,704 - 67,583 2,864,445 ( 307,684) 130,000 17,193,239 20,000,000  الرصيد في نهاية الفترة 

 
 هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.جزءاً ال يتجزأ من  23إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 ( مدققة غير )
 
 

 عــــام .1
 

  3في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م/ - شركة مساهمـة سعودية  - تأسست مجموعة سامبا المالية )"البنك"( 
يوليو   12هـ )الموافق 1400شعبان  29م(. وقد بدأ البنك أعماله بتاريـخ 1980فبراير  12هـ )الموافق 1400ربيع األول  26بتاريخ 
 1010035319لت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية. يعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم  م( بعد أن انتق1980
  833م(. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو: طريق الملك عبدالعزيز، ص. ب.  1980ديسمبر    13هـ )الموافق  1401صفر    6بتاريخ  
 ، المملكة العربية السعودية. 11421الرياض 

 
ة،  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمي  

 وتتم الموافقة اإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة. 
 

المالية للبنك وشركاته التابعة )والتي يشار إليها فيما بعد بشكل جماعي بـ  تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم 
 "المجموعة"( المذكورة أدناه: 

 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال( 
له بالكامل باسم/ شركة  طبقاً لـ "الئحة أعمال األوراق المالية" الصادرة عن هيئة السوق المالية، قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة 

هـ )الموافق  1428شعبان    6الصادر من الرياض بتاريخ    1010237159سامبا لألصول وإدارة االستثمار بموجب السجل التجاري رقم  
( إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، والترتيب، واإلدارة، وتقديم 2007أغسطس    19

يناير  19المشورة، وحفظ األوراق المالية. وقد تم الترخيص للشركة من قِبل هيئة السوق المالية، وبدأت بمباشرة أعمالها اعتباراً من 
  25هـ )1438رجب    28. وقد تم تحويل سامبا كابيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بتاريخ  2008
 ريخ القيد في السجل التجاري للشركة المساهمة المقفلة. (، أي تا2017أبريل 

 
ة  قامت سامبا كابيتال بتأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل باسم "شركة سامبا لالستثمار العقاري" التي تم تأسيسها في المملكة العربي 

يوليو   17هـ )الموافق 1438شوال  23الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  1010715022السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
(. تم تأسيس الشركة كشركة ذات مسئولية محدودة، وتقوم بإدارة المشاريع العقارية وبالنيابة عن صندوق استثماري تديره شركة  2017

 سامبا كابيتال.   
 

  شركة   ،بي  لإ   كسست لوج  إس  يو  سامبا  صندوق  هما  ،، قامت شركة سامبا كابيتال بتأسيس منشأتين ذات غرض خاص2020خالل عام  
يوليو    7شركة معفاة، تأسست في    ،بي  جي   لوجستكس  إس  يو  سامبا  قووصند  ،2020  سبتمبر  9  بتاريخ  مسجلة  ،معفاة محدودة  تضامن
 وتم تأسيسهما لغرض امتالك وإدارة االستثمارات الرئيسية.  . تخضع المنشأتين لقوانين جزر الكايمان2020

 

 سامبا بنك ليميتد، الباكستان 
٪ من الحصص فيها، وتأسست في الباكستان للقيام باألعمال المصرفية التجارية والخدمات ذات العالقة،  84.51شركة تابعة يمتلك البنك  

 وهي مدرجة في أسواق األسهم في الباكستان.
 

 إنفست أوف شور كابيتال ليميتد )سي أو سي إل(  –شركة كو  
ً لقوانين جزر الكايمن لغرض إدارة بعض االستثمارات في الخارج من خالل   وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست وفقا

. استثمرت شركة أي سي سي  شركة انفستمنت كابيتال )كايمن( ليمتد )أي سي سي إل(، شركة مملوكة بالكامل لشركة سي أو سي إل 
٪ في رأس مال شركة أكسس كو انفست ليمتد وهي أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جزر الكايمان، 41.2إل ما يقارب 

 وتقوم بإدارة هذه االستثمارات في الخارج. 
 

 شركة سامبا للعقارات  
الصادر  1010234757ية السعودية بموجب السجل التجاري رقم وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست في المملكة العرب 

(. وقد تأسست الشركة بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد  2007يونيو    24هـ )الموافق  1428جمادى الثاني    9من الرياض بتاريخ  
 العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة عن البنك. 

 

 لمحدودة شركة األسواق العالمية ا 
بغرض   2016فبراير  1وهي شركة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمن بتاريخ 

 .2016إدارة بعض معامالت الخزينة. بدأت الشركة عملياتها التجارية في الربع الرابع لعام 
 

 شركة سامبا للتمويل المحدودة 
يونيو  19مملوكة بالكامل للبنك، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب قوانين جزر الكايمن بتاريخ وهي شركة تابعة 

، ويتمثل الغرض الرئيسي لها في توفير السيولة للبنك من خالل إصدار السندات. بدأت الشركة عملياتها التجارية في الربع الثالث  2019
 .2019لعام 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 )غير مدققة( 

 
  أسس اإلعداد  .2
 

 

وفقاً   2019سبتمبر    30و    2020سبتمبر    30تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في  
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة   –  34لمعيار المحاسبة الدولي 

وفقاً    2019ديسمبر    31ئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  من الهي 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  

 ن القانونيين.للمحاسبي 
 

ية،  ال تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنو
 .2019ديسمبر  31ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
إعداد القوائم المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  يتطلب  

 ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المصرح عنها. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
 

المالية المرحلية الموحدة الموجزة، كانت التقديرات الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية  عند إعداد هذه القوائم 
في  للبنك والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية 

 .2019ديسمبر  31
 

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما  تتم 
يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم  

قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل أي معيار أو تفسير محاسبي،   مقاصة اإليرادات والمصاريف في 
 وطبقاً لما تم اإلفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك.

 
 تظهر القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف. 

 
 

 توحيد القوائم المالية  .3
 

يتم  تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة لها.  
كابيتال ليمتد التي تم إعداد قوائمها   انفست أوفشور  - إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو 

رة،  المالية لغاية آخر فترة متاحة لغرض توحيد القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير المالية للمجموعة. وعند الضرو
وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة  يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك. 

 المتداخلة عند توحيد القوائم المالية. 
 

الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك. يكون للبنك سيطرة على منشأة ما عندما يتعرض لمخاطر أو يكون لديه الحق  
قدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سيطرته على تلك  في العوائد المتغيرة من خالل تعامله مع المنشأة ويكون لديه ال

ت  المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ويتم التوقف عن توحيد الشركا
ك. تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل  التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من البن 

 الفترة في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو مالئم. 
 

غير مباشر،  تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة، بشكل مباشر أو  
من قبل البنك في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل  

 منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.
 

قاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للعوض  تستخدم طريقة الشراء المحاسبية عند المحاسبة عن استحواذ البنك على الشركات التابعة. ت 
ة بتاريخ  المدفوع بتاريخ التبادل. تقاس الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة بالقيمة العادل

دات القابلة للتمييز المستحوذ عليها كموجودات  االستحواذ. تسجل تكلفة الشراء الزائدة عن القيمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجو
 شهرة.   –غير ملموسة 

 
(، فإن البنك طرف في منشآت ذات غرض خاص، وهي شركة رأس  1باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإليضاح )

. تم تأسيس هذه المنشآت بموجب موافقة  منشأة في كل  ٪50الزور لتأجير الموجودات وشركة كيان لتأجير الموجودات وذلك بنسبة 
مؤسسة النقد العربي السعودي فقط لتسهيل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة. وقد تبين للبنك أن هذه المنشآت ال يمكن  

  توحيدها لعدم سيطرته عليها. ومع ذلك، تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض والسلف الخاصة بالبنك. 
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 )غير مدققة( 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

  تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في القوائم المالية 
. وبناًء على اتباع المعيار الجديد، وبعد األخذ باالعتبار البيئة  2019ديسمبر  31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

، وتحل محل أو تعدل أو تضاف إلى السياسات المحاسبية  2020يناير    1ة الحالية، تطبق السياسات المحاسبية التالية اعتبارا من  االقتصادي 
 .2019المقابلة لها المذكورة في القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 

 
 اإلعانة الحكومية  1- 4
 

المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن البنك سيلتزم بالشروط  يقوم البنك بإثبات اإلعانة الحكومية 
المتعلقة بها. تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كإعانة حكومية متعلقة بالدخل.  

األدوات المالية. يتم قياس المنفعة    –   9في السوق وقياسها وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  يتم إثبات الوديعة بأقل من المعدالت السائدة  
ي  بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة الدفترية األولية للوديعة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدول

.يتم اثبات اإلعانة الحكومية في  20يتم المحاسبة عن المنفعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ، والمتحصالت المستلمة. 9للتقرير المالي 
التعويض عنها.    قائمة الدخل الموحدة وفق أسس منتظمة على مدى الفترات التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العالقة التي سيتم

النهائي هو البنك. أما إذا كان العميل هو المستفيد النهائي، فإن البنك يسجل فقط المبالغ  يتم إثبات دخل المنحة فقط عندما يكون المستفيد
 المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة. 

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة 2- 4
 

. تبين لإلدارة  2020يناير    1المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد    تسري التعديالت أدناه على المعايير والتفسيرات المحاسبية على الفترات 
 أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة. 

 

 (: تعريف األعمال 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •

 (: تعريف "األهمية النسبية" 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1الدولي )التعديالت على معيار المحاسبة  •

 التعديالت على المراجع المتعلقة باإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي  •

 تأجرين على المس 19-استجابة لتأثيرات كوفيدالتخفيضات  (: "عقود اإليجار" 16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •

(: إحالل  7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  •
 سعر الفائدة المرجعي 

 (: عقود التأمين4التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 
 فعول بعد المعايير المحاسبية الصادرة وغير السارية الم 3- 4
 

التي تم نشرها وتعتبر إلزامية فيما يتعلق بااللتزام بالسنة المحاسبية للمجموعة    فيما يلي بيانًا بالمعايير المحاسبية والتعديالت والتنقيحات
. ارتأت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات والمعايير والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم  2021يناير    1التي تبدأ في  

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 
 

 . 2023يناير  1يسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد  –: عقود التأمين 17ير المالي المعيار الدولي للتقر •

تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة"، الذي يسري على الفترات التي تبدأ في   - " 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 . 2022يناير  1أو بعد 
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 المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
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 االستثمارات، صافي  .5
 

 تصنف االستثمارات كاآلتي: 

 2019سبتمبر  30 2019ديسمبر   31 2020سبتمبر  30  

 )غير مدققة(   )مدققة(  )غير مدققة(    

   

)بآالف الرياالت  
 السعوديـــة( 

)بآالف الرياالت  
 السعوديـــة( 

الرياالت  )بآالف 
 السعوديـــة( 

 5,956,060 6,100,112 6,046,806 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  -مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 أدوات حقوق ملكية 

2,823,722 3,651,273 3,321,319 

   -مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 سندات دين 

77,028,604 61,640,758 61,146,339 

 12,551,895 13,625,057 9,580,820 مقتناة بالتكلفة المطفأة

 82,975,613 85,017,200 95,479,952 اإلجمالي الفرعي 

 (3,254) (3,947) (4,634)  مخصص انخفاض االئتمان

 82,972,359 85,013,253 95,475,318 إجمالي االستثمارات، صافي 
 

 
 سلف، صافي قروض و .6

 

 فيما يلي تحليالً إلجمالي القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة:  أ(

 2019سبتمبر  30 2019ديسمبر   31 2020سبتمبر  30   
 )غير مدققة(   )مدققة(  )غير مدققة(    

          
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 

 1,451,915 1,429,127 1,256,827       بطاقات ائتمان

 16,463,265 17,117,939 20,039,361       قروض شخصية 

 108,535,027 124,223,599 134,361,290     قروض وسلف تجارية 

 126,450,207 142,770,665 155,657,478     القروض والسلف العاملة 

 1,921,087 1,924,208 2,193,455     القروض والسلف غير العاملة 

 128,371,294 144,694,873 157,850,933     إجمالي القروض والسلف 

 (2,876,486) (3,099,628) (3,644,201)     مخصص انخفاض االئتمان

 125,494,808 141,595,245 154,206,732       إجمالي القروض والسلف، صافي 
\ 

 
 فيما يلي بيان الحركة في مخصص انخفاض االئتمان للقروض والسلف للفترة: ب( 

 

 

 )غير مدققة( 2020سبتمبر  30  

 سبتمبر 30
2019 

 )غير مدققة(
 السعوديـــة()بآالف الرياالت 

خسائر االئتمان  
 12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

      

 2,609,982 3,099,628 1,922,692 542,889 634,047 الرصيد في بداية الفترة

 - - ( 3,331) ( 55,072) 58,403 شهًرا 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 - - ( 2,364) 58,724 ( 56,360) العمر والتي لم ينخفض مستوى االئتمان لها

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 - - 22,852 ( 19,763) ( 3,089) العمر ذات مستوى ائتماني منخفض

 188,424 281,846 272,353 111,871 ( 102,378) صافي قياس مخصص الخسارة

مشتراة أو موجودات مالية جديدة مستحدثة أو 
 1,113,031 1,315,959 544,525 264,076 507,358 مجددة

 ( 1,034,951) ( 1,053,232) ( 616,399) ( 131,491) ( 305,342) إثباتها عن التوقف تم مالية موجودات

 2,876,486 3,644,201 2,140,328 771,234 732,639 الرصيد في نهاية الفترة
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 ودائع العمالء  .7
 

 تصنف ودائع العمالء على النحو التالي: 
 

 2019سبتمبر  30 2019ديسمبر   31 2020سبتمبر  30   

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(    

   

)بآالف الرياالت  
 السعوديـــة( 

)بآالف الرياالت  
 السعوديـــة( 

)بآالف الرياالت  
 السعوديـــة( 

 تحت الطلب 
 

111,668,336 93,714,867 95,194,722 

 ادخار 
 

8,365,166 7,563,306 7,564,629 

 ألجل 
 

74,903,821 73,668,526 57,186,699 

 أخرى 
 

6,229,881 5,218,981 5,543,531 

 اإلجمالي 
 

201,167,204 180,165,680 165,489,581 

 
مليون لاير سعودي،   700: 2019مليون لاير سعودي )ديسمبر  451.5تشتمل الودائع ألجل على ودائع العمالء المرتبطة بالسوق وقدرها 

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. مليون لاير سعودي(، وهي مطلوبات  958.4: 2019سبتمبر 

 
 القرض ألجل  .   8
 

سنوات   3مدته  مليون دوالر أمريكي 575بمبلغ قدره  2019يوليو  17أبرم البنك ترتيب قرض مشترك غير مضمون بعمولة عائمة في 
 يحمل القرض ألجل عمولة وفقًا للمعدالت المتغيرة على أساس السوق، وتم تصنيفه كمقتنى بالتكلفة المطفأة.    لألغراض البنكية العامة،

 
 سندات الدين المصدرة  .   9
 

بموجب برنامج   2019أكتوبر    2في    مليار دوالر أمريكي  1أتم البنك، من خالل منشأة لغرض خاص، إصدار سندات بالدوالر األمريكي بقيمة  
  29مليون دوالر أمريكي في  500مليار دوالر أمريكي. وقد تم إتمام اإلصدار الثاني البالغ  5السندات المتوسطة األجل باليورو والبالغ قدره 

خيار البنك  . إن هذه السندات غير مضمونه وتم إصدارها بموجب هذا البرنامج لمدة سبع سنوات وتخضع لالسترداد المبكر بحسب  2020يناير  
 وفق شروط وأحكام اإلصدار. إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم االيرلندية وتم تصنيفها كمقتناة بالتكلفة المطفأة. 

 
 المشتقات  .  10

 
حلية الموحدة الموجزة، يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها في هذه القوائم المالية المر

ورة مبالغ إضافة إلى المبالغ االسمية لها. إن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضر
التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر  التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان 

 عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. 
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الموحدة، بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار كافة العقود المشمولة باتفاقيات  يتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي المرحلية 

لمدفوعة إلى  مقاصة رئيسية بالصافي، حيثما ينطبق ذلك. تتم مقاصة إجمالي القيمة العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة أو ا
 ة سارية المفعول. الطرف اآلخر بموجب اتفاقية مقاصة رئيسي 

 
 2020سبتمبر  30 

 )غير مدققة(
 )بآالف الرياالت السعوديـــة(

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعوديـــة(

 2019سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 )بآالف الرياالت السعوديـــة(

القيمة  
العادلة  
 اإليجابية

القيمة العادلة  
 السلبية

 المبالغ االسمية
القيمة العادلة  

 اإليجابية
القيمة العادلة  

 السلبية
 المبالغ االسمية

القيمة 
العادلة  
 اإليجابية

القيمة العادلة  
 السلبية

  المبالغ االسمية

المقتناة ألغراض 
 المتاجرة:

      
   

مقايضات أسعار  
 154,532,880 2,897,942 4,479,096 208,507,078 3,625,530 6,937,158 العموالت 

3,654,107 2,005,975 141,042,955 

العقود المستقبلية الخاصة 
بأسعار العموالت،  

 20,369,432 82,019 89,881 17,920,740 71,837 77,300 20,815,663 116,117 122,182 والخيارات 

عقود الصرف األجنبي 
 16,115,623 91,439 71,367 26,396,971 92,914 46,339 20,836,967 57,565 109,723 اآلجلة 

 3,017,637 27,653 32,122 1,322,825 8,654 10,965 5,010,405 46,154 52,247 خيارات العمالت 

 1,125,000 15,706 10,174 468,750 1,520 3,539 - - - خيارات المقايضة

 3,093,838 75,409 123,434 2,384,568 36,084 65,787 430,417 63,045 54,395 خيارات أسهم وسلع 

          

 مخاطر لتغطية المقتناة
  : العادلة القيمة

  
    

  

 الخاصة المستقبلية العقود
  العموالت، بأسعار

 والخيارات 
- 4,456 

3,052,125 
-     - - 1,834 -     

112,875 

مقايضات أسعار  
 - - - - - - - - العموالت 

-     

 مخاطر لتغطية المقتناة
  :النقدية التدفقات

  
    

  

مقايضات أسعار  
 20,963 6,600,000 131,419 7,583 12,400,000 34,322 110,871 العموالت 

71,204 3,900,000 

 188,777,360 2,369,405 4,003,882 209,626,734 3,240,370 4,690,609 271,052,655 3,947,189 7,386,576 اإلجمالي الفرعي 

ضمانات نقدية مستلمة /  
 (1,148,900) (585,184) مدفوعة

 
(1,598,388) (2,048,184) 

 
(546,750) (1,074,171) 

 

  1,295,234 3,457,132  1,192,186 3,092,221  2,798,289 6,801,392 اإلجمالي

 
 

 المحتملةالتعهدات واإللتزامات  .11
 انونية الق  اإلجراءات( أ

  أمام حاليا النظر قيد معينة قضية البنك لدى  .المالية القوائم إعداد تاريخب  كما ضده قائمة قضايا عدة البنك لدى العادية، األعمال دورة خالل
 بها المحتفظ  األسهم  بعض مقابل العمالء أحد  مع ديونه بتسوية علم عن قام قد البنك أن نوع المد   ادعى حيث المتحدة، المملكة  في العليا المحكمة
  المستملة الضمانات قيمة عن مسؤول البنك أن المد عون ىدعا .للمدعين العميل  قبل من أمانة اتفاقية بموجب  بها اإلحتفاظ  تم والتي ،كضمان
 . الصلة ذات  األخرى  المبالغ  بعض  عنو العميل  قبل  من كتسوية

 
  يعادل ما ) أمريكي دوالر  مليون 425 حوالي  العالقة ذات  العمولة  ذلك في  بما ، للضمانات متوقعة ال القيمة بلغت ،2020 سمبتمبر 30 في كما

 .  المعقولة األخرى التكاليف وبعض(  المالية  القوائم إعداد تاريخب  كما سعودي،  لاير مليون 1,594
 
  محكمة  وهي  المتحدة،  المملكة   في  العليا  المحكمة  قاضي  أمام   الحكم  انتظار  في  حاليا  القضية و  ،2020  أكتوبر  خالل   اإلستماع  جلسة  من  اإلنتهاء  تم

 بمقدورها ليس  أنه رجي،الخا القانوني امستشاره رأي على بناء اإلدارة، تعتقد. 2020 ديسمبر بحلول حكما تصدر أن توقعالم ومن ابتدائية،
  الموحدة المرحلية  المالية  القوائم في  القضية  بهذه  تعلقت  ات مخصص أي إثباتب  اإلدارة  تقم  لم ، وعليه. صالحها غير  في  نتيجة  احتمالية تقدير

 .2020 سبتمبر 30 في  المنتهية للفترة الموجزة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 )غير مدققة( 

    
 القروض وعقود الضمان المالي التزامات ب(  

 
 تتكون التزامات القروض وعقود الضمان المالي الخاصة بالمجموعة من اآلتي: 

 

 2019سبتمبر  30 2019ديسمبر   31 2020سبتمبر  30 

 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
الرياالت  )بآالف 

 السعوديـــة( 

 5,385,805 4,708,760 5,522,374 اعتمادات مستندية

 29,882,094 30,163,571 28,790,306 خطابات ضمان 

 1,350,480 1,111,786 1,667,451 قبوالت 

 3,364,411 3,522,439 5,127,722 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 774,594 928,719 952,707 أخرى 

 40,757,384 40,435,275 42,060,560 اإلجمالي 

 
تقوم المجموعة أيضاً بتخصيص مخصصات انخفاض االئتمان لقاء التزامات القروض وعقود الضمان المالي. تم حساب مبلغ قدره  

.  2020سبتمبر  30، وتم تصنيفه ضمن المطلوبات األخرى كما في 9مليون لاير سعودي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  567
 مليون لاير سعودي(.  483: 2019سبتمبر  30سعودي، و  مليون لاير 489: 2019ديسمبر  31)
 

 النقدية وشبه النقدية   .12
 

 تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي: 
 

 

 2019سبتمبر  30 2019ديسمبر   31 2020سبتمبر  30
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

الرياالت  )بآالف 
 السعوديـــة( 

)بآالف الرياالت  
 السعوديـــة( 

)بآالف الرياالت  
 السعوديـــة( 

 8,530,983 8,894,127 8,913,203 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع النظامية 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق  
 ً  2,681,730 2,661,082 7,990,733 خالل تسعين يوما

 11,212,713 11,555,209 16,903,936 اإلجمالي 

 
 القطاعات التشغيلية   .13

 
 - تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:

 
ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاصة باألفراد، إضافة إلى بطاقات االئتمان   –  قطاع األفراد البنكية

 والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد، والقروض الشخصية. 
 

وفة والقروض والتسهيالت االئتمانية  ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والحسابات المكش  – قطاع الشركات البنكية 
 األخرى الخاصة بالشركات وكذلك األدوات المالية المشتقة لعمالء المجموعة والخدمات االستشارية المالية الخاصة بالشركات. 

 
ويقوم بشكل رئيسي بإدارة أسواق المال، والصرف األجنبي، والمتاجرة بأسعار العموالت، والمشتقات للشركات وكبار العمالء    –  قطاع الخزينة 

  ولحساب المجموعة نفسها. كما انه مسؤول عن تمويل عمليات المجموعة، والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة االستثمارية للمجموعة وقائمة 
 لموحدة. المركز المالي ا

 
ويتضمن خدمات إدارة االستثمارات وإدارة الموجودات فيما يتعلق بعمليات التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة    –  البنكية االستثمارية  الخدمات

 دارة االستثمار. وحفظ األوراق المالية. تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل منشأة ذات كيان قانوني مستقل وهي/ شركة سامبا لألصول وإ
 

ن تتم النشاطات الرئيسية للمجموعة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وأربعة شركات تابعة في الخارج. إ
 نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للمركز المالي للمجموعة ككل. 

 

ية أعاله وفقاً للشروط التجارية االعتيادية. يتم إعادة توزيع الموارد المالية بشكل اعتيادي بين القطاعات مما  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيل
ل عموالت خاصة على هذه الموارد المالية على أساس المعدالت بين البنوك. ال توجد هنا ك عناصر  ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية. تُحمَّ

    ادات أو المصاريف أو اإليرادات الداخلية األخرى بين القطاعات التشغيلية. مهمة أخرى من اإلير



 مجموعة سامبا المالية 

Public 
15 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 )غير مدققة( 

 
، ودخل العموالت الخاصة، صافي وإجمالي دخل  2019و  2020سبتمبر  30فيما يلي بياناً بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

ومخصص انخفاض االئتمان، وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية واالستهالك للفترتين المنتهيتين في  العمليات وإجمالي مصاريف العمليات  
 - هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: 

 )غير مدققة( 2020سبتمبر  30  

 بآالف الرياالت السعوديـــة
قطاع األفراد 

  البنكية

قطاع الشركات 
  البنكية

 الخزينةقطاع 
الخدمات البنكية 

 االستثمارية
 اإلجمالي

 289,585,292 643,578 118,054,945 131,985,641 38,901,128 إجمالي الموجودات
 242,313,881 161,623 36,835,610 101,616,745 103,699,903 إجمالي المطلوبات

 4,330,581 32,207 1,162,642 1,756,935 1,378,797 دخل العموالت الخاصة، صافي
 7,246,688 405,147 2,724,133 2,386,380 1,731,028 إجمالي دخل العمليات

 3,214,503 144,617 170,641 1,445,266 1,453,979 منه: إجمالي مصاريف العمليات
 169,443 4,084 848 92,638 71,873 ستهالك 
خصص انخفاض االئتمان، بعد خصم المبالغ  

 899,850 - 32,733 803,446 63,671 المستردة
 3,459,508 223,530 2,190,828 807,450 237,700 صافي دخل الفترة
 427,318 950 174,204 194,761 57,403 مصاريف رأسمالية

 
 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30  

 السعوديـــةبآالف الرياالت 
قطاع األفراد 

 البنكية
قطاع الشركات 

 البنكية
 قطاع الخزينة

الخدمات البنكية 
 االستثمارية

 اإلجمالي

 237,341,834 72,464 97,291,812 105,893,232 34,084,326 إجمالي الموجودات

 192,765,188 124,905 21,199,561 79,945,259 91,495,463 إجمالي المطلوبات

 4,817,245 46,171 974,718 1,827,914 1,968,442 العموالت الخاصة، صافيدخل 

 6,561,802 365,379 1,377,124 2,359,536 2,459,763 إجمالي دخل العمليات

 2,902,990 151,738 114,045 1,359,652 1,277,555 إجمالي مصاريف العمليات، منه:

 139,895 4,654 1,231 42,220 91,790 استهالك

مخصص انخفاض االئتمان، بعد خصم المبالغ 
 871,899 - 164 821,851 49,884 المستردة

 3,226,091 185,626 1,121,793 880,679 1,037,993 صافي دخل الفترة

 149,708 1,929 5,043 34,872 107,864 مصاريف رأسمالية

 
 إدارة المخاطر المالية .  14

 
 مخاطر االئتمان (أ

 
 تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة عميل ما على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. 

 
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن طريقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد سياسات ومبادئ إدارة المخاطر. قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة  

إدارة المخاطر بالمجلس لمراقبة عملية المخاطر الكلية بالبنك، وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر العمل  
 حدود. والسياسات وال 

 
وعة  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئها يوفون بالحد األدنى من متطلبات االئتمان التي تحددها إدارة المجم

ومن خالل تنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو نشاطات معينة.  
 كذلك تقوم المجموعة بتقييم ومراقبة مخاطر االئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر االئتمان المحتملة بصورة منتظمة. 

 
إضافة لمراقبة حدود مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة  

في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة    رئيسية والدخول 
 أحياناً بإقفال المعامالت وسدادها على أساس صافي القيمة الحالية. 

 
ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية  ينتج التركيز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو 

أو يكون لهم نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف  
تجاه التطورات التي تؤثر   االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. يشير التركيز في مخاطر االئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة

على صناعة أو منطقة جغرافية معينة. كما تقوم المجموعة بالحد من آثار التركيز في المخاطر وذلك بوضع حدود دنيا بصورة متدرجة  
    بشأن الفترات الطويلة، وأخـذ الضمانات، حسبما هو مالئم، لتقليل المخاطر. 
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 وحدة الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الم
 )غير مدققة( 

 
تستخدم المجموعة درجات تصنيف داخلية لتصنف جودة االئتمان لمحفظتها. يوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالجودة النوعية  

 ر: للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ
 

 )غير مدققة( 2020سبتمبر  30 

 بآالف الرياالت السعوديـــة
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة 

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 7,999,432 - - 7,999,432 البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأةأرصدة لدى 

 9,580,820 - - 9,580,820 سندات دين بالتكلفة المطفأة

 77,028,604 - - 77,028,604 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 157,850,933 3,330,146 9,052,374 145,468,413 قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

 240,077,269 9,052,374 3,330,146 252,459,789 

 3,657,533 2,140,327 771,233 745,973 ناقصاً: مخصص انخفاض االئتمان

 248,802,256 1,189,819 8,281,141 239,331,296 اإلجمالي

مخصص انخفاض االئتمان على التزامات القروض وعقود 
 الضمان المالي

70,998 155,870 340,080 566,948 

 
 )مدققة( 2019ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعوديـــة
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة 

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

مستوى العمر ذات 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 3,632,008 - - 3,632,008 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة

 13,625,057 - - 13,625,057 سندات دين بالتكلفة المطفأة

 61,640,758 - - 61,640,758 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 144,694,873 3,305,822 6,612,770 134,776,281 وسلف بالتكلفة المطفأةقروض 

 213,674,104 6,612,770 3,305,822 223,592,696 

 3,107,192 1,922,692 542,889 641,611 ناقصاً: مخصص انخفاض االئتمان

 220,485,504 1,383,130 6,069,881 213,032,493 اإلجمالي

االئتمان على التزامات القروض وعقود مخصص انخفاض 
 الضمان المالي

81,007 89,015 319,128 489,150 

 
 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30 

 بآالف الرياالت السعوديـــة
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 3,155,831 - - 3,155,831 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة

 12,551,895 - - 12,551,895 سندات دين بالتكلفة المطفأة

 61,146,339 - - 61,146,339 اآلخرسندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 128,371,294 2,332,113 7,139,796 118,899,385 قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

 195,753,450 7,139,796 2,332,113 205,225,359 

 2,885,286 1,573,687 688,713 622,886 ناقصاً: مخصص انخفاض االئتمان

 202,340,073 758,426 6,451,083 195,130,564 اإلجمالي

مخصص انخفاض االئتمان على التزامات القروض وعقود 
 الضمان المالي

73,667 88,650 320,820 483,137 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 )غير مدققة( 

 
 رأس المال  .15

 

لاير   10مليون سهم(، قيمة كل سهم  2,000: 2019مليون سهم ) 2,000والمدفوع بالكامل من يتكون رأسمال البنك المصرح به والمصدر 
 سعودي. 

 
 ربح السهم األساسي والمخفض  .16

 

وذلك بتقسيم صافي دخل الفترة العائد لمساهمي البنك على   2019و  2020تم احتساب ربح السهم األساسي للفترتين المنتهيتين في سبتمبر 
مليون سهم(. تم احتساب    1،957.2:  2019مليون سهم، سبتمبر    1،957.6:  2020المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )سبتمبر  

الفترة العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم   وذلك بتقسيم صافي دخل  2019و  2020ربح السهم المخفض للفترتين المنتهيتين في سبتمبر 
 مليون سهم. 2,000البالغ 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  .17

 

بالسوق    إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعه عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم بين المتعاملين
 القياس. تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:في تاريخ 

 

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل(. المستوى األول:

لوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها األســعار المتداولة في األســواق المالية النشــطة لموجودات ومط المستوى الثاني:

 الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.

 طرق تقييم لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق. المستوى الثالث:
 

ً بالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات  المالية واألدوات المالية المشتقة المصنفة ضمن المستوى الهرمي المالئم للقيمة   فيما يلي بيانا
 العادلة: 

 

 )غير مدققة( 2020سبتمبر  30 بآالف الرياالت السعوديـــة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية:

 6,046,806 1,848,466 3,971,506 226,834 خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 79,852,325 5,712 55,184,467 24,662,146 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 10,381,731 - 10,381,731 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
 6,801,392 - 6,782,780 18,612 مشتقات

     المطلوبات المالية:
 451,556 - 451,556 - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 5,762,061 - - 5,762,061 سندات دين مصدرة
 2,798,289 - 2,786,631 11,658 مشتقات

 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعوديـــة 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية:

 6,100,112 1,078,155 4,352,293 669,664 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 65,292,031 5,657 44,659,204 20,627,170 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 13,926,778 - 13,926,778 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
 3,092,221 - 3,084,186 8,035 مشتقات

     المطلوبات المالية:
 700,344 - 700,344 - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 3,725,888 - - 3,725,888 سندات دين مصدرة
 1,192,186 - 1,189,317 2,869 مشتقات

 
 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30 بآالف الرياالت السعوديـــة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية:

 5,956,060 987,427 4,226,906 741,727 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 64,467,658 5,628 43,477,562 20,984,468 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 12,668,668  12,668,668 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
 3,457,132 - 3,447,240 9,892 مشتقات

     المطلوبات المالية:
 958,455 - 958,455 - مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمطلوبات مالية 

 1,295,234 - 1,287,241 7,993 مشتقات
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 يتم تحديد قياس القيمة العادلة بافتراض أن المعاملة قد تمت إما: 

 الرئيسية التي يمكن الوصول إليها للموجودات أو المطلوبات، أو في السوق  -
 في أكثر األسواق فائدة والمتاحة للموجودات والمطلوبات، في حالة عدم وجود سوق رئيسية.  -
 

وجودات المالية  يبين الجدول أدناه تسوية األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث للم
 المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل والمدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

 

 

سبتمبر   30
2020 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

سبتمبر   30
2019 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 800,698 1,083,812 الرصيد في بداية الفترة

 (6,342) (22,448) إجمالي الخسائر المحققة وغير المحققة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة

 235,426 904,910 مشتريات

 (36,727) (112,096) مبالغ مسددة

 993,055 1,854,178 الرصيد في نهاية الفترة

 
تختلف جوهرياً    إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، باستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة والقروض والسلف، ال 

عة بشكل جيد عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. يتم تنويع محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجمو
قارب  حسب الصناعة. يتم تجديد أسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة واحدة وبناًء عليه، فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة ت 

متها الدفترية. بلغت  قيمتها الدفترية والتي تخضع لتغيرات جوهرية في هوامش االئتمان. إن القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيراً عن قي 
ديسمبر   31مليار لاير سعودي ) 154.9مبلغ  2020سبتمبر  30القيمة العادلة المقدرة لمحفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة كما في 

عموالت  مليار لاير سعودي(. إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة ب  125.9: 2019سبتمبر  30مليار لاير سعودي، و  142: 2019
خاصة، والقرض ألجل، واألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى، المسجلة بالتكلفة  

في السوق  ائدة  المطفأة ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الحالية الس
يكن هناك    ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب الفترة القصيرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك. خالل الفترة، لم

ن التسلسل الهرمي م 3أي تحويالت بين مستويات القيمة العادلة لألدوات المالية. تعتبر عمليات قياس القيمة العادلة، المصنفة ضمن المستوى 
 لقياس القيمة العادلة، متكررة بطبيعتها.

 
ير، عند  تحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها، أو طرق التسع

 استخدامها بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التوالي. 
 

يمة التي تم الحصول عليها من خالل طريقة تقويم معينة يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالية ما. ويشار إلى الفرق بين إن الق 
ادلة  يمة العسعر المعاملة وطريقة التقييم بـ "ربح أو خسارة اليوم الواحد"، وتطفأ إما على مدى فترة المعاملة مع تأجيلها لحين إمكانية تحديد الق
رةً في قائمة  لألداة باستخدام البيانات القابلة للمالحظة في السوق، أو تحققها من خالل االستبعاد. تدرج التغيرات الالحقة في القيمة العادلة مباش

 الدخل الموحدة بدون عكس أرباح أو خسائر اليوم الواحد التي تم تأجيلها.
 

سعر السوق عند اإلغالق لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ناقصاً الخصم إذا كانت الورقة المالية    يعتمد تقييم كل استثمار متداول علناً على أساس 
 مقيدة.

 

( باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تستخدم مدخالت بيانات  2تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى )
للمالحظة لمنحنيات العائد وهامش االئتمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه للصناديق االستثمارية. تحدد القيمة العادلة للمشتقات  السوق القابلة  

( باستخدام طرق التقييم الخاصة بالبنك والتي يتم تحديدها باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تحدد  2التي تندرج ضمن المستوى )
 البيانات لهذه الطرق وفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول فيها، ويتم الحصول عليها من وسطاء مستقلين.  مدخالت

 
( على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه من قبل الجهة  3تحدد القيمة العادلة الستثمارات األسهم الخاصة التي تندرج ضمن المستوى )

 بتاريخ قائمة المركز المالي.المستثمر فيها 
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 كفاية رأس المال  .18

 

قبل  تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف البنكي المطبقة من 
  مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لالحتفاظ برأسمال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد من قبل 
مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب هذه المعدالت، يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع  

حة  ودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرج الموج
إلظهار مخاطر االئتمان النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. كانت المجموعة، خالل الفترة، ملتزمة بالكامل بمتطلبات رأس المال  

 ظامي. الن 
 

تقوم إدارة المجموعة، بشكل دوري، بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس المال كاف لمواجهة  
ً بعين االعتبار خطط أعمال المجموعة وك ذلك المخاطر المالزمة ألعمالها الحالية وخطط النمو المستقبلية. وللقيام بذلك، تأخذ اإلدارة أيضا
ً للمتطلب  ات  الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالها طبقا

 النظامية المحلية. 
 

حات المتعلقة بها واإلفصا 3أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل 
ً لتوصيات لجنة بازل 2013يناير  1والتي سري مفعولها اعتباراً من  ً لما تم احتسابه وفقا ً بالموجودات  3. وطبقا ، تقدم المجموعة أدناه بيانا

وحد بالنسبة للشركة  المرجحة المخاطر الموحدة وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غير م
 التابعة التي يتم احتسابها لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية: 

 

 2019سبتمبر  30 2019ديسمبر   31 2020سبتمبر  30 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  

 مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد( 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
الرياالت  )بآالف 

 السعوديـــة( 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
 

   

 180,679,044 197,079,973 225,203,173 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر 

 14,220,800 14,220,800 14,656,928 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر 

 20,782,437 16,998,454 18,903,221 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر مخاطر السوق 

 215,682,281 228,299,227 258,763,322 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
 

   

 45,556,408 46,907,163 49,280,738 رأس المال األساسي 

 1,366,195 1,341,038 1,123,048 رأس المال المساند

 46,922,603 48,248,201 50,403,786 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند 
 

   

    نسبة كفاية رأس المال 

 % 21.1 % 20.5 % 19.0 نسبة رأس المال األساسي 

 % 21.8 % 21.1 % 19.5 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند 
 

   

    لسامبا بنك ليميتد، الباكستان فيما يلي بيان نسب كفاية رأس المال  

 % 18.7 % 18.0 % 18.6 نسبة رأس المال األساسي 

 % 18.8 % 18.5 % 19.6 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند 
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 الزكاة والضريبة  .19

 
 تحليالً لمصروف الزكاة للسنة: فيما يلي 

 للتسعة أشهر المنتهية في   

 
 الزكاة 

سبتمبر   30
2020 

بآالف الرياالت  
 السعوديـــة 

سبتمبر   30
2019 

بآالف الرياالت  
 السعوديـــة 

 396,500 489,712 زكاة للفترة الحالية  -

 396,500 489,712 اإلجمالي 

 
 الحالية والمؤجلة، صافي، للفترة: فيما يلي تحليالً لمصروف الضريبة  

 

 9,000 10,359 حالية  - محلية   -

 32,634 71,879 في الخارج  -

 (5,413) 727 مؤجلة  -

 36,221 82,965 اإلجمالي 

 
سبتمبر   30مليون لاير سعودي، و  1,482: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.482تشتمل المطلوبات األخرى على مبلغ قدره 

مليون لاير سعودي( مستحق الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقية التسوية التي وقعها البنك مع الهيئة وذلك   1.853: 2019
( والقرار الوزاري رقم  2018نوفمبر  28هـ )الموافق 20/3/1440وتاريخ  26يهات الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/تمشياً مع التوج

 (. 2018ديسمبر  12هـ )الموافق 5/4/1440بتاريخ  1260

 
 ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي 19- تأثير فيروس كورونا )كوفيد .20

 
( مستمرة في تعطيل األسواق العالمية، حيث إن العديد من المناطق الجغرافية بدأت تشهد "موجة  19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )كوفيد

ثانية" من اإلصابات وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة مثل فرض القيود  
ر وعمليات اإلغالق والقواعد الصارمة للتباعد االجتماعي. ومع ذلك، فإن حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( قد نجحت  على السف

عد ذلك  في السيطرة على تفشي الوباء حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وقد قامت الحكومة ب 
 عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى الوضع الطبيعي للسفر الدولي واستئناف رحالت العمرة.  بإنهاء

 
على االقتصاد الجزئي والكلي، والتي يمكن لمس  اآلثار الناتجة عنها لبعض   19 - وال يزال البنك يدرك حجم التحديات التي فرضها كوفيد

عن كثب تعرضاته على مستوى أكثر دقة. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة  الوقت، كما أن البنك يراقب 
 محددة وحماية الضمان واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة القروض، إذا لزم األمر. 

 
 ات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. تمحورت التعديالت بشكل رئيسي حول: قام البنك أيًضا بمراجعة بعض المدخالت واالفتراض

تعديل عوامل/ مدخالت االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في طريقة خسائر االئتمان المتوقعة، بما في ذلك معدالت التعثر عن السداد     -
 ؛ رصدها التي تم

 االحتماالت المتعلقة بالتوقعات،التعديالت على    -
 

له كعملية  ال تزال طريقة خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالبنك تتأثر باالفتراضات المذكورة أعاله ويتم إعادة تقييمها باستمرار في إطار أعما
الهامة وعدم التأكد،    اعتيادية لتنقيح هذه الطريقة. وكما هو الحال بالنسبة ألي توقعات، فإن التصورات واحتماالت الحدوث تكون مدعمة باألحكام

 وبالتالي فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التوقعات. 
 
ة،  تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من البنك االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقع 

اد الكلي التي يستخدمها البنك في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة أو تعديل  والتي تتمحور بشكل أساسي حول إما حول تعديل عوامل االقتص
يمكن   االحتماالت المتعلقة بالتوقعات التي يستخدمها البنك حاليًا. ونظًرا لعدم تبلور الموقف حتى اآلن، فإن اإلدارة ترى أن بعض اآلثار ال

عة في الوقت الحالي. وعليه، يتضمن تقييم اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة تحلياًل إدراجها بالكامل في عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوق
مليون لاير سعودي    50.6لمراحل التعثر بناًء على المحافظ المتأثرة وتحليل االقتصاد الكلي. ومن ثًم قام البنك بإثبات مخصصات إضافية قدرها  

. سيستمر البنك في إعادة التقييم عند توفر بيانات موثوقة بشكل أكبر، وبالتالي تحديد ما إذا كان من  2020سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 
    الواجب إجراء أي تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في الفترات المالية الالحقة. 
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 برامج ومبادرات دعم مؤسسة النقد العربي السعودي 
 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص 
وذلك بتقديم الدعم    2020لمواجهة فايروس كورونا، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس  

حسب تعريفها وفقا لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم   متوسطة الصغيرة ووال متناهية الصغر الالزم للمنشآت 
 هـ. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:  1438جمادى اآلخر  16بتاريخ  381000064902

 

 برنامج تأجيل سداد األقساط،  •

 برنامج تمويل اإلقراض،  •

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و  •

 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.   •
 

لذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي، تعين على البنك تأجيل سداد األقساط لمدة ستة أشهر على  كجزء من برنامج تأجيل سداد األقساط ا
المؤهلة. تم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط كدعم سيولة قصيرة  متوسطة  الصغيرة ووالمتناهية الصغر  تسهيالت القروض الممنوحة للمنشآت  

ل األقساط  األجل لمواجهة األمور المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للجهة المقترضة. وقد قام البنك بتفعيل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجي 
لمدة ستة أشهر دون زيادة في فترة التسهيالت. تم تقويم األثر المحاسبي    2020بر  سبتم  14حتى    2020مارس    14السداد خالل الفترة من    حالة 

كتعديل في شروط الترتيب. نتج  9لهذه التغيرات في فترات التسهيالت االئتمانية، وتمت معالجتها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
عموالت الخاصة. ال يزال البنك يعتقد أن االشتراك في برنامج تأجيل األقساط ال يعتبر  عن ذلك خسائر تعديل تم عرضها كجزء من صافي دخل ال

 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، نظًرا لعدم وجود عوامل أخرى. 
 

لسماح بتأجيل  بتمديد برنامج تأجيل سداد األقساط من خالل ا  2020سبتمبر    1إضافة إلى ما ورد أعاله، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في  
. وقد قام البنك بتفعيل  2020ديسمبر  14وذلك حتى المؤهلة متوسطة الصغيرة و المتناهية الصغر وال منشآت الدفعات لمدة ثالثة أشهر إضافية لل

أشهر دون  ثالثةلمدة  2020ديسمبر  14حتى  2020سبتمبر  15السداد خالل الفترة من  حالة إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط 
التسهيالت االئتمانية، وتمت معالجتها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي  زيادة في فترة التسهيالت. تم تقويم األثر المحاسبي لهذه التغيرات في فترات  

مليون لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في   8.8كتعديل في شروط الترتيب. وقد نتج عن ذلك خسارة تعديل إضافية قدرها  9للتقرير المالي 
 .2020سبتمبر  30

 
، بلغت خسارة تعديل اليوم  2020العربي السعودي وبحلول نهاية الربع الثالث من عام  ومنذ بدء برنامج سداد األقساط من قبل مؤسسة النقد

 مليون لاير سعودي.  53.4مليون لاير سعودي، منها تم عكس مبلغ قدره  62.2الواحد بالنسبة للبنك 
 

السعودي والجهات العامة األخرى، حصل   ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي يتوقع البنك تكبدها بموجب برامج مؤسسة النقد العربي
مليار لاير    2.5على ودائع بدون عمولة من مؤسسة النقد العربي السعودي قدرها    2020سبتمبر    30البنك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

مراسالت الواردة من مؤسسة النقد  سعودي وتاريخ استحقاقها ثالث سنوات، وهي مؤهلة العتبارها منح حكومية. تبين لإلدارة، بناًء على ال
سبة  العربي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل سداد األقساط. تمت المحا 

فترة المنتهية في  اللحكومية. خالل وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح اعلى أساس منتظم عن المنفعة من معدل التمويل المقدم على شكل إعانة 
مليون لاير سعودي. قام البنك بإجراء    90.4مليون لاير سعودي في قائمة الدخل، وتم تأجيل مبلغ قدره    70.8، تم إثبات مبلغ  2020سبتمبر    30

مليون لاير   26تم تحميل مبلغ ، 2020سبتمبر  30بعض األحكام بشأن إثبات وقياس دخل المنحة هذه. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سعودي على قائمة الدخل، يتعلق بإطفاء خسائر التعديل. 

 
 ، لم يشارك البنك بعد في برامج مؤسسة النقد العربي السعودي لتمويل اإلقراض وضمانات القروض. 2020سبتمبر   30كما في 

 
رسوم   نظيرمؤسسة النقد العربي السعودي من  تعويض البنك استلم، 2020سبتمبر  30عالوة على ذلك، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 . مليون لاير سعودي  3.2 قدرهالسابقة عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية 
 
 دعم مؤسسة النقد العربي السعودي للسيولة في القطاع المصرفي السعودي  
 
تمشيا مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن برنامج لضخ مبلغ خمسين مليار لاير سعودي من  

 أجل: 

 تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم تسهيالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛  •

 ن الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛ إعادة جدولة تسهيالت االئتما •

 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ و  •

 اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء.  •
  



 مجموعة سامبا المالية 

Public 
22 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 )غير مدققة( 

 
مليار لاير سعودي وباستحقاق سنة واحدة تقريبًا.    3.9وديعة بدون عمولة بقيمة    2020هذا الصدد، استلم البنك خالل الربع الثاني من عام  وفي  

.  سيولةتبين لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في المقام األول بدعم ال
وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. وقد نتج على أساس منتظم  تمت المحاسبة عن المنفعة من معدل التمويل المقدم على شكل إعانة 

سبتمبر   30مليون لاير سعودي منه في قائمة الدخل للفترة المنتهية في  35مليون لاير سعودي، تم إثبات  45.3عن ذلك إجمالي دخل قدره 
 ، وتم تأجيل المبلغ المتبقي.2020

 

مليون لاير سعودي على قائمة الدخل، يتعلق بتسوية دخل اليوم    15.1، تم تحميل مبلغ  2020سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في   
 الواحد. 

 

 مبادرة البنك لدعم قطاع الرعاية الصحية
الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في مواجهة تفشي فيروس كورونا، قرر  تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو 

ك  البنك طواعية تأجيل سداد األقساط لموظفي الرعاية الصحية العاملين في القطاعين العام والخاص الحاصلين على تسهيالت ائتمانية من البن 
، 2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  19.9ل اليوم الواحد بقيمة وذلك لمدة ثالثة أشهر. نتج عن ذلك خسارة تعدي 

ية  والتي تم عرضها كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة. ونظًرا النتهاء فترة الثالثة أشهر لهذه األقساط المؤجلة طواعية، قام البنك بتسو
 . 2020من عام  األثر الناتج عن ذلك بشكل تام حتى الربع الثالث

 
 التحول من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل سعر الفائدة المرجعي( .21

 

ية بتعديل  يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدول
 التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة. إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية 

 

"األدوات    39"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي:   9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي:  - ( 1المرحلة )
المالية: اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر.   :  "األدوات7المالية": اإلثبات والقياس، و المعيار الدولي للتقرير المالي 

، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، إعفاًء من اآلثار المحتملة لعدم  2019تقدم التعديالت النهائية، الصادرة في سبتمبر 
، وتعتبر إلزامية بالنسبة لكافة أدوات تغطية  2020يناير  1تباًرا من التأكد الناتجة عن إحالل سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اع

علق بأدوات  المخاطر التي تأثرت مباشرةً بإحالل سعر الفائدة بين البنوك. قام البنك بتطبيق هذه التعديالت، جنباً إلى جنب مع إعفاء التغطية المت 
 تغطية المخاطر قبل اإلحالل. 

 

الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري هذه التعديالت النهائية على   تتعلق المرحلة  - ( 2المرحلة )
ويسمح بالتطبيق المبكر  لها. سيُكمل البنك تقييمه لآلثار المحاسبية للتصورات التي يتوقع   2021يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

حول من أسعار الفائدة المرجعية إلى أسعار بديلة خالية من المخاطر وذلك للوفاء بالمتطلبات الجديدة. تستحدث هذه التعديالت  مواجهتها أثناء الت 
 مجاالت جديدة تتعلق باألحكام، ويتعين على البنك تقييم السياسات المحاسبية المالئمة واإلفصاحات والحوكمة. 

 

على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالبنك وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول   حاليًا  اإلدارة  تعمل
 بصورة منظمة. يتسم المشروع باألهمية من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية. 
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  األسهم   سوق  في  مدرج  بنك  ،"(اإلطارية  االتفاقية)"  التجاري  األهلي  البنك  مع  إطارية  التفاقية  إبرامه  عن  البنك  أعلن  م،2020  يونيو  25  بتاريخ
 بين محتملة  اندماج بصفقة  يتعلق فيما والملزمة النهائية األحكام على والتفاوض الالزمة المهنية العناية بدراسات البنكين لبدء  وذلك ،السعودي
 .البنكين

 

  اتخاذ  على  التجاري  األهلي  والبنك  البنك اتفق  بموجبها  قانونًا  ملزمة  اندماج اتفاقية  إبرامه  عن البنك أعلن ،2020 أكتوبر 11 بتاريخ الحقا،
  االندماج  الئحة من( 1( )أ ) 49 والمادة الشركات  نظام من 193-191 المواد ألحكام وفقًا البنكين بين االندماج لتنفيذ الالزمة  الخطوات 

 . واالستحواذ 

 

  اإلندماج،   صفقة   اكتمال   عند  لذلك،  ووفقا  التجاري،  األهلي  البنك  إلى  البنك  ومطلوبات   ات موجود  جميع  تحويل   سيتم  اإلندماج،  اتفاقية   لشروط   وفقا
  التجاري  األهلي  البنك في  جديدة  أسهم وإصدار  البنك أسهم إلغاء تمي س. قانوني  ككيان التجاري  األهلي البنك وسيظل الوجود  عن البنك سيتوقف 
 . التنظيمية  الجهات   موافقات و  ينالبنك  مساهمي  موافقة  على  الحصولب   مشروط  اإلندماج   نإ  . عليها  المتفق  الصرف   نسبة   أساس   على  البنك  لمساهمي

 

 إعادة تبويب الفترة السابقة  .23
 تم اعادة تصنيف بعض أرصدة الفترة السابقة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية. 




