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للستة أشھر المنتھیة فيللثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٧یونیو٢٠١٨٣٠یونیو٢٠١٧٣٠یونیو٢٠١٨٣٠یونیو٣٠

بآالف الریاالت
السعودیـــة
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السعودیـــة

بآالف الریاالت
السعودیـــة
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١٬٤٠٠٬١٧٩١٬٢٧٠٬٦٨٣٢٬٧٠٥٬٤٩٣٢٬٥٠٢٬٠٣٦صافي دخل الفترة

امل اآلخر للفترة  نیفھا –الدخل الش بنود ال یمكن إعادة تص
ً إلى قائمة الدخل الموحدة:الحقا

بالقیمة العادلة من خالل الدخل (أسھم)موجودات مالیة 
الشامل اآلخر:

-٥١٩٬٨١١-٢١٤٬١٣٦التغیر في القیمة العادلة-

ً–للفترة الدخل الشامل اآلخر بنود یمكن إعادة تصنیفھا الحقا
إلى قائمة الدخل الموحدة:

٣٬٦٦٩)٢٢٬٤١٤()٥٨١()١٬٢٦٧(فروقات ترجمة العملیات الخارجیة

بالقیمة العادلة من متاحة للبیعمالیة موجودات (سندات دین) 
خالل الدخل الشامل اآلخر:

٧٩٬٤٦٢)٦١٬٣٣٣(٢٧١٬٤٨٩)٣٦٬٣٥١(التغیر في القیمة العادلة -

)١٦٬٤١٢()١١٬٣٥٠()١٠٬٧٢٧(١٬١٠٩الموحدة مبالغ محولة إلى قائمة الدخل-

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
٧٢٬٦٢٢)١٧٬٣٦٦(٢٨٬٨٢٤)٤١٬٦٩٦(التغیر في القیمة العادلة -

)٢٣٬١٧٣()٢٩٬٥٠٢()١٠٬٨٤٥()١٤٬٢٧٩(الموحدة مبالغ محولة إلى قائمة الدخل-

١٢١٬٦٥٢٢٧٨٬١٦٠٣٧٧٬٨٤٦١١٦٬١٦٨الشامل اآلخر للفترة الدخل 

١٬٥٢١٬٨٣١١٬٥٤٨٬٨٤٣٣٬٠٨٣٬٣٣٩٤٢٬٦١٨٬٢٠إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد على:
١٬٥١٧٬٧٦٠١٬٥٤٨٬٣٩٩٣٬٠٨١٬٢٠٣٦٢٬٦١٦٬٠١مساھمي البنك 

٤٬٠٧١٤٤٤٢٬١٣٦٢٬١٨٨حقوق الملكیة غیر المسیطرة

١٬٥٢١٬٨٣١١٬٥٤٨٬٨٤٣٣٬٠٨٣٬٣٣٩٤٢٬٦١٨٬٢٠اإلجمالي 

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة.٢٠إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  جزءاً



٥صفحة مجموعة سامبا المالیة

.ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةجزءا٢٠ًإلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

الموحدةالملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
( غیر مدققة )

العائدة لمساھمي البنك
احتیاطیات أخرى

إیضاح

رأس المـال
بآالف الریاالت 

السعودیــة

االحتیاطي 
النظــامي

بآالف الریاالت 
السعودیــة

االحتیاطي 
العـــام
بآالف 

الریاالت
السعودیــة

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

بآالف الریاالت 
السعودیــة

موجودات 
مالیة متاحة 

للبیع / 
موجودات 

مدرجة مالیة 
بالقیمة العادلة 

من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر
بآالف الریاالت 

السعودیــة

تغطیة مخاطر 
التدفقات النقدیة
بآالف الریاالت

السعودیــة

األرباح المبقاة
بآالف الریاالت 

السعودیــة

األرباح المقترح 
توزیعھا

بآالف الریاالت 
السعودیــة

أسھم الخزینة
بآالف الریاالت 

السعودیــة

اإلجمالــي
بآالف الریاالت

السعودیــة

الملكیة حقوق 
غیر المسیطرة
بآالف الریاالت

السعودیــة

إجمالي حقوق 
الملكیة

بآالف الریاالت 
السعودیــة

٢٠١٨یونیو٣٠المنتھیة في ستة أشھراللفترة 

٤٤٬٥٨٢٬٦٦٨٩٩٬٤٨٤٤٤٬٦٨٢٬١٥٢)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٩٬٥٦٤٬٨٥٣)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٥٠٠)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠الرصید في بدایة الفترة، كما ورد سابقا
)٢٬٥٢١٬٨٢٥(-)٢٬٥٢١٬٨٢٥(--)٢٬٥٢١٬٥٣١(-)٢٩٤(----٤أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة
٤٢٬٠٦٠٬٨٤٣٩٩٬٤٨٤٤٢٬١٦٠٬٣٢٧)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٧٬٠٤٣٬٣٢٢)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠الرصید في بدایة الفترة، المعّدل

٣٤٬٩٢٧-١٣٬٩٠٢٣٤٬٩٢٧-٢١٬٠٢٥------صافي التغیرات في أسھم الخزینة 
----١٬٤٩٤٬٤٠٠)١٬٤٩٤٬٤٠٠(------٢٠١٧١٦توزیعات أرباح نھائیة لعام 

)١٬٤٩٤٬٤٠٠(-)١٬٤٩٤٬٤٠٠(-)١٬٤٩٤٬٤٠٠(-------٢٠١٧١٦توزیعات أرباح نھائیة مدفوعة لعام 
٤٠٬٦٠١٬٣٧٠٩٩٬٤٨٤٤٠٬٧٠٠٬٨٥٤)١٬٠٠٧٬٨٤١(-٥٬٥٦٩٬٩٤٧)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠المجموع الفرعي
٢٬٦٩٧٬٩٢٥٧٬٥٦٨٢٬٧٠٥٬٤٩٣--٢٬٦٩٧٬٩٢٥------صافي دخل الفترة

٣٧٧٬٨٤٦)٥٬٤٣٢(٣٨٣٬٢٧٨---)   ٤٦٬٨٦٨(٤٦٦٬٤٧٨)٣٦٬٣٣٢(---اآلخر للفترةالدخل (الخسارة) الشامل 
٣٬٠٨١٬٢٠٣٢٬١٣٦٣٬٠٨٣٬٣٣٩--٢٬٦٩٧٬٩٢٥)   ٤٦٬٨٦٨(٤٦٦٬٤٧٨)٣٦٬٣٣٢(---اجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

)٣١٧٬٥٠٠(-)   ٣١٧٬٥٠٠(--)٣١٧٬٥٠٠(------١٩مخصص الزكاة وضریبة الدخل
٤٣٬٣٦٥٬٠٧٣١٠١٬٦٢٠٤٣٬٤٦٦٬٦٩٣)١٬٠٠٧٬٨٤١(-٧٬٩٥٠٬٣٧٢)٧٥٬٦٩٤(٧٨٤٬٦٨٤)٢٢٧٬٤٩٢(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠الرصید في نھایة الفترة

٢٠١٧یونیو٣٠المنتھیة في ستة أشھرلفترة ال

٤٢٬٤٤٣٬٢٧٩١٠١٬٤٨٩٤٢٬٥٤٤٬٧٦٨)١٬٠٤٥٬٦٢٣(٧٬٨٨٤٬٦٠٦٩٩٧٬٧٥٣)١٢٦٬٤٩٣(٢١٧٬٠٥٦)١٦٨٬٩٩١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٥٥٤٬٩٧١١٣٠٬٠٠٠الرصید في بدایة الفترة 
٢٣٬٩٢٩-١٠٬٦١٢٢٣٬٩٢٩-١٣٬٣١٧------صافي التغیرات في أسھم الخزینة

)٩٩٧٬٧٥٣(-)٩٩٧٬٧٥٣(-)٩٩٧٬٧٥٣(-------٢٠١٦١٦أرباح نھائیة مدفوعة لعام توزیعات 
٤١٬٤٦٩٬٤٥٥١٠١٬٤٨٩٤١٬٥٧٠٬٩٤٤)١٬٠٣٥٬٠١١(-٧٬٨٩٧٬٩٢٣)١٢٦٬٤٩٣(٢١٧٬٠٥٦)١٦٨٬٩٩١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٥٥٤٬٩٧١١٣٠٬٠٠٠المجموع الفرعي
٢٬٥٠٠٬٨٠٥١٬٢٣١٢٬٥٠٢٬٠٣٦-٢٬٥٠٠٬٨٠٥------صافي دخل الفترة

١١٥٬٢١١٩٥٧١١٦٬١٦٨---٦٦٬٣٠٦٤٩٬٤٤٩)٥٤٤(---الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة 
٢٬٦١٦٬٠١٦٢٬١٨٨٢٬٦١٨٬٢٠٤--٦٦٬٣٠٦٤٩٬٤٤٩٢٬٥٠٠٬٨٠٥)٥٤٤(---اجمالي الدخل الشامل للفترة

)٣١٢٬٦٠٠(-)٣١٢٬٦٠٠(--)٣١٢٬٦٠٠(------١٩مخصص الزكاة وضریبة الدخل
٤٣٬٧٧٢٬٨٧١١٠٣٬٦٧٧٤٣٬٨٧٦٬٥٤٨)١٬٠٣٥٬٠١١(-١٠٬٠٨٦٬١٢٨)٧٧٬٠٤٤(٢٨٣٬٣٦٢)١٦٩٬٥٣٥(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٥٥٤٬٩٧١١٣٠٬٠٠٠الرصید في نھایة الفترة 





٧صفحة مجموعة سامبا المالیة
المرحلیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 

( غیر مدققة )

عــــام-١
٣في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرســوم الملكي رقم م/-شركة مساھمـة سعودیة -تأسست مجموعة سامبا المالیة ( البنك ) 

١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠شعبان ٢٩م). وقد بدأ البنك أعمالھ بتاریـخ١٩٨٠فبرایر ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠ربیع األول ٢٦بتاریخ 
م) بعد أن انتقلت إلیھ عملیات سیتي بنك في المملكة العربیة السعودیة. یعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم ١٩٨٠یولیو 

م). إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو: طریق الملك ١٩٨٠دیسمبر ١٣ھـ (الموافق ١٤٠١صفر ٦بتاریخ ١٠١٠٠٣٥٣١٩
.، المملكة العربیة السعودیة١١٤٢١الریاض ٨٣٣، ص .ب عبدالعزیز

ھا من منتجات بنكیة خالیة من العمولة موافق علیلعمالئھتتمثل أھداف البنك في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة. كما یقدم البنك
قبل ھیئة شرعیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك.

الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للبنك وشركاتھ التابعة (والتي یشار إلیھا فیما بعد بشكل جماعي تشتمل القوائم المالیة المرحلیة 
بـ "المجموعة") المذكورة أدناه:

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار (سامبا كابیتال)-

لـ "الئحة أعمال األوراق المالیة" الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، قام  ً البنك بتأسیس شركة تابعة مملوكة لھ بالكامل باسم/ طبقا
شعبان ٦الصادر من الریاض بتاریخ ١٠١٠٢٣٧١٥٩شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار بموجب السجل التجاري رقم 

ل، م) إلدارة خدمات البنك االستثماریة وأنشطة إدارة األصول فیما یتعلق بعملیات التعا٢٠٠٧أغسطس ١٩ھـ (الموافق ١٤٢٨
والترتیب، واإلدارة، وتقدیم المشورة، وحفظ األوراق المالیة. وقد تم الترخیص للشركة من قِبل ھیئة السوق المالیة، وبدأت 

من  ً وقد تم تحویل سامبا كابیتال من شركة ذات مسئولیة محدودة إلى شركة مساھمة .٢٠٠٨ینایر ١٩بمباشرة أعمالھا اعتبارا
)، أي تاریخ القید في السجل التجاري للشركة المساھمة المقفلة.٢٠١٧أبریل ٢٥ھـ (١٤٣٨ب رج٢٨بتاریخ مقفلة سعودیة 

التي تم "بالكامل باسم "شركة سامبا لالستثمار العقاريلھا، قامت سامبا كابیتال بتأسیس شركة تابعة مملوكة٢٠١٧خالل عام 
٢٣الصادر من مدینة الریاض بتاریخ ١٠١٠٧١٥٠٢٢م تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رق

وتقوم بإدارة المشاریع العقاریة ،محدودةولیة ؤمسالشركة كشركة ذات ). تم تأسیس ٢٠١٧یولیو ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٨شوال 
بالنیابة عن صندوق استثماري تدیره شركة سامبا كابیتال.

انسامبا بنك لیمیتد، الباكست-
من الحصص فیھا، وتأسست في باكستان للقیام باألعمال المصرفیة التجاریة والخدمات ذات ٪٨٤٫٥١یمتلك البنكشركة تابعة 

.العالقة، وھي مدرجة في جمیع أسواق األسھم في باكستان

إنفست أوف شور كابیتال لیمیتد (سي أو سي إل)–شركة كو -
لقوانین جزر الكایمن لغرض إدارة بعض االستثمارات في الخارج من وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسس ً ت وفقا

ركة استثمرت شسي أو سي إل.انفستمنت كابیتال (كایمن) لیمتد (أي سي سي إل)، شركة مملوكة بالكامل لشركةخالل شركة 
شركة ذاس كومال شركة أكسرأسفي٪٤١٫٢أي سي سي إل ما یقارب  ت مسؤولیة محدودة تأسست انفست لیمتد وھي أیضاً

في جزر الكایمان، وتقوم بإدارة ھذه االستثمارات في الخارج.

شركة سامبا للعقارات -
١٠١٠٢٣٤٧٥٧بموجب السجل التجاري رقم المملكة العربیة السعودیةوھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست في 

تأسست الشركة بعد الحصول على قد ل). ٢٠٠٧سبتمبر٢٤موافق ھـ (ال١٤٢٨جمادى الثاني ٩الریاض بتاریخ منالصادر 
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقیام بإدارة المشاریع العقاریة نیابة عن البنك.

ألسواق العالمیة المحدودةسامبا لشركة -
٢٠١٦فبرایر ١مملوكة للبنك بالكامل، تأسست كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في جزر الكایمن بتاریخ وھي شركة

. ٢٠١٦بغرض إدارة بعض معامالت الخزینة. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في الربع الرابع لعام 



٨صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

مدققة )( غیر 

أسس اإلعداد-٢

لـ٢٠١٨یونیو٣٠في وللفترة المنتھیةتم إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للمجموعة كما في  ً :طبقا

صبخصوعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل مال،٣٤معیار المحاسبة الدولي -
) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي بقدر ٢١والتفسیر (،: الضرائب١٢تطبیق معیار المحاسبة الدولي 

تعلقھا بالزكاة وضریبة الدخل، و
نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة.-

المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة واإلفصاحاتال تشتمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات 
إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  ً .٢٠١٧دیسمبر ٣١السنویة، ویجب أن تقرأ جنبا

المرحلیة الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء أحكام وتقدیرات وافتراضات قد تؤثر على تطبیق السیاسات القوائم یتطلب إعداد 
اإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.وبیة ومبالغ الموجودات والمطلوباتالمحاس

اسبیة حتطبیق السیاسات المعندالتي قامت بھا اإلدارة الھامةالموجزة، كانت التقدیراتإعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة عند
نة المنتھیة كما في وللسالسنویةعلى القوائم المالیة الموحدةالمطبقةھي نفسھا من التقدیراتعدم التأكدللبنك والمصادر الرئیسیة ل

.)٤(رقما في إیضاحباستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة المفصح عنھ٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

ندما وعملزمنظاميحق وجود الموحدة فقط عندائمة المركز الماليصافي في قیدرج التتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة و
ال یتم .آن واحدالمطلوبات في وتسدیدالموجودات تحقیقعلى أساس الصافي أو لتسویة الموجودات مع المطلوباتنیة یكون ھناك

بھ من قبل أي معیارالموحدةفي قائمة الدخلیفرامقاصة اإلیرادات والمص ً أو مسموحا ً ، يمحاسبیرأو تفسإال إذا كان ذلك مطلوبا
لما تم اإلفصاح علیھ بشكل محدد في السیاسات المحاسبیة للبنك. ً وطبقا

لمرحلیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي، ویتم تقریبھا ألقرب ألف.القوائم المالیة اتظھر 

أسس توحید القوائم المالیة-٣
تشتمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالیة والشركات التابعة لھا. 

لتي تم إعداد انفست أوفشور كابیتال لیمتد ا-التابعة لنفس الفترة المالیة للبنك فیما عدا شركة كو یتم إعداد القوائم المالیة للشركات 
ةقوائمھا المالیة لغایة الربع األخیر من العام الماضي لغرض توحید القوائم المالیة وااللتزام بالجدول الزمني لتقدیم التقاریر المالی

لتعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالیة للبنك. وقد تم استبعاد للمجموعة. وعند الضرورة، یتم إجراء ا
األرصدة والمعامالت الھامة المتداخلة عند توحید القوائم المالیة.

ن لدیھ الحق أو یكولمخاطرالشركات التابعة ھي المنشآت التي یسیطر علیھا البنك. یكون للبنك سیطرة على منشأة ما عندما یتعرض 
ھ على تلك سیطرتسةرماممن خاللالقدرة على التأثیر على تلك العوائدمن خالل تعاملھ مع المنشأة ویكون لدیھالعوائد المتغیرةفي 

من تاریخ انتقال السیطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ویتم التوقف عن تو ید الشركات حالمنشأة. یتم توحید الشركات التابعة اعتباراً
من تاریخ انتقال السیطرة على الشركة التابعة من البنك. تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خال ً ل التابعة اعتبارا

تاریخ الشراء أو حتى تاریخ البیع، حسبما ھو مالئم.من الموحدة اعتباراًالفترة في قائمة الدخل

سیطرة، الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة، بشكل مباشر أو غیر الملكیة غیر المتمثل حقوق 
الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز الماليمباشر، من قبل البنك في الشركات التابعة، ویتم إظھارھا في قائمة الدخل

الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساھمي البنك.

لعوضلاستحواذ البنك على الشركات التابعة. تقاس تكلفة االستحواذ بالقیمة العادلة عند المحاسبة عنةیالشراء المحاسبةقیتستخدم طر
قابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات وااللتزامات المحتملة بالقیمة العادلة اریخ التبادل. تقاس الموجودات الالمدفوع بت

خ االستحواذ. تسجل تكلفة الشراء الزائدة عن القیمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتمییز المستحوذ علیھا بتاری
شھرة.–كموجودات غیر ملموسة 

)، إن البنك طرف في منشآت ذات غرض خاص تم تأسیسھا ١باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإلیضاح رقم (
موجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فقط لتسھیل بعض ترتیبات التمویل المتوافقة مع الشریعة. وقد تبین للبنك أن ھذه ب

المنشآت ال یمكن توحیدھا لعدم سیطرتھ علیھا. ومع ذلك، تم إدراج تعرضات ھذه المنشآت في محفظة القروض والسلف الخاصة 
بالبنك.



٩صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

( غیر مدققة )

أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة-٤
من  بة الدولیة. وبتطبیقالمجموعةت، قام٢٠١٨ینایر ١اعتباراً ادرین عن مجلس معاییر المحاس بین جدیدین ص د قمعیارین محاس

تم توضیح أثرھما أدناه:

: اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقریر المالي ١-٤
، وسرى مفعولھ ٢٠١٤شھر مایو فيالصادراإلیرادات من العقود مع العمالء،:١٥المعیار الدولي للتقریر المالي طبقت المجموعة

نویة التي تبدأ ل ورة إلزامیة على الفترات الس ح المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١في أو بعد تطبیقھ بص طریقة ١٥. یوض
واحدة شاملة بشأن المحاسبة عن اإلیرادات من العقود مع العمالء، وحل محل االرشادات الحالیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات المذكورة 

في العدی ً من المعاییر الدولیة للتقریر المالي. حالیا یرات ض لى بإجراء تقویم داخلي، وعالمجموعةتلقد قامد من المعاییر والتفس
ھ تبین لھ اس بیة جوھري أي أثر ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي تطبیقبأنھ لن ینتج عن اأس ة المحاس یاس للمجموعة على الس

المعاییر الدولیة للتقریر المالي ذات العالقة.معتتماشىوالتي ثبات اإلیرادات بخصوص إ

: األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقریر المالي ٢-٤
من تاریخ التطبیق ٢٠١٤األدوات المالیة، الصادر في شھر یولیو –٩المعیار الدولي للتقریر المالي طبقت المجموعة وذلك اعتباراً

بة الدولي ٩. تمثل متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١في االلزامي لھ عن معیار المحاس ھاماً : األدوات ٣٩تغیراً
من قبل ،االثبات والقیاس–المالیة  ً ابقا بة عن الموجودات المجموعةالمطبقة س یة إلى المحاس اس . یجمع المعیار الجدید التغیرات األس

واحي المتعلقة بالمحاسبة عن المطلوبات المالیة.المالیة وإلى بعض الن

مح ب للمتطلبات المجموعةت، اختار٩ھ المعیار الدولي للتقریر الماليوكما یس ً بة عن تغطیة المخاطر طبقا تمرار في المحاس االس
.٣٩المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي 

تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة 
مح ة بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة باتباع٩لدولي للتقریر المالي المعیار ایس یة للموجودات المالیة وھي: مقاس اس نیف أس ثالثة فئات تص

امل اآلخر، وبالقیمة العادلة من خالل  تثناء أدوات حقوق قائمة الدخلالعادلة من خالل الدخل الش نیف عادة، باس . یحدد ھذا التص
اس ن تقات، على أس تبعد المعیار فئات الملكیة والمش ل المالي وتدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. یس موذج األعمال الذي یدار بموجبھ األص

سبة الدولي  حتى تاریخ االستحقاق، والقروض ةوذلك فیما یتعلق باالستثمارات المقتنا٣٩التصنیف الحالیة المذكورة في معیار المحا
یفھا ٩والذمم المدینة، والمتاحة للبیع. وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  تقات المدمجة في عقود یكون مض ل المش ، یحظر فص

یح كیفیة ق نیف. ولتوض من ذلك، یتم تقویم كامل األداة المختلطة ألغراض التص من نطاق المعیار. وبدالً ل مالي یقع ض ام البنك یأص
للمعیار الدولي للتقریر المالي  ً ، أنظر القسم المعني من السیاسات المحاسبیة الھامة.٩بتصنیف الموجودات المالیة طبقا

بة الدولي على إلى حد كبیر ٩لقد أبقى المعیار الدولي للتقریر المالي وص علیھا في معیار المحاس ٣٩المتطلبات الحالیة المنص
نیف المطل وص تص بة الدولي وبات المالیة. وبخص لمعیار المحاس ً كافة تغیرات القیمة العادلة للمطلوبات إثبات كان یتم ، ٣٩طبقا

من خیار القیمة العادلة في  للمعیار الدولي للتقریر المالي قائمة الدخل الموحدةالمدرجة ض ً ، تم إظھار تغیرات القیمة ٩، بینما طبقا
العادلة على النحو التالي:

، وفي الدخل الشامل اآلخرللجھة المصدرةتم إظھار مبلغ التغیرات في القیمة العادلة المتعلقة بالتغیرات في مخاطر االئتمان ·

.قائمة الدخل الموحدةیتم إظھار المبلغ المتبقي من التغیر في القیمة العادلة في ·

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
تبدل المعیار الدولي  بة الدولي ٩للتقریر المالي لقد اس وص علیھا في معیار المحاس ارة المتكبدة" المنص بنموذج ٣٩نموذج "الخس

ارة االئتمان المتوقعة". یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي  ارة االئتمان المتوقعة لكافة ٩"خس ص خس جیل مخص من البنك تس
ندات الدیالقروض والموج مع التزامات القروض خالل قائمة الدخلبالقیمة العادلة من المدرجةن) غیرودات المالیة األخرى (س

ارة االئتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر على مدى االثنى عشر شھراً اس خس ص على أس وعقود الضمان المالي. یحدد المخص
أتھا. وإذا كانت  كل جوھري منذ نش روط تعریفھا القادمة، ما لم تكن مخاطر االئتمان قد ازدادت بش الموجودات المالیة تفي بش

ارة االئتمان  اس التغیر في خس ص على أس توى ائتماني منخفض، یتم تحدید المخص تحدثة ذات مس تراه أو مس كموجودات مالیة مش
المتوقعة على مدى عمر األصل.



١٠صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

( غیر مدققة )

الترتیبات االنتقالیة
بیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  ات المحاس یاس والذي یتطلب ، معدلبأثر رجعي٩تم تطبیق التغیرات في الس

.لتطبیق المعیار ضمن حقوق الملكیةإثبات األثر المتراكم 

في ٩القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي فيتم إثبات أي فرق ی·
ة لعام ٢٠١٨ینایر ١األرباح المبقاة واالحتیاطیات كما في  المتطلبات المذكورة ٢٠١٧. علیھ، ال تعكس المعلومات المعروض

ة لعام ، وبالتال٩في المعیار الدولي للتقریر المالي  للمعیار ٢٠١٨ي فإنھا غیر قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروض ً طبقا
.٩الدولي للتقریر المالي 

تم إجراء عملیات التقویم التالیة بناء على الحقائق والظروف القائمة بتاریخ التطبیق األولي:·

تحدید نموذج األعمال المقتنى من خاللھ األصل المالي..١

یص وإلغاء الموجو.٢ على تخص ابقاً ة س ص ةدات المالیة والمطلوبات المالیة المخص مة قائبالقیمة العادلة من خالل أنھا مقاس
.الدخل

تثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المقتناه ألغراض المتاجرة كـ "مدرجة بالقیمة العادلة من .٣ یص بعض االس تخص
خالل الدخل الشامل اآلخر".

بة للمطلوبات المالیة الم ة بالقیمة العادلة من خالل بالنس ص أ عن عرض آثار التغیرات قائمة الدخلخص ینش ، یجب التحدید فیما إذا س
أم سیضخمھ.قائمة الدخلفي أي عدم تماثل محاسبياآلخرفي الدخل الشاملللجھة المصدرةفي مخاطر االئتمان 

بة لسنداتتم االفتراض بأن مخاطر االئتمان لم تزدا ن التي تحمل مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ التطبیقیالدد بشكل جوھري بالنس
.٩األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 



١١صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

( غیر مدققة )

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیةأ )  
٩بتاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي والمطلوبات المالیة) إعادة تصنیف الموجودات المالیة ١

بة الدولي  لمعیار المحاس ً لیة طبقا ح الجدول التالي فئات القیاس األص للمعیار الدولي للتقریر ة، وفئات القیاس الجدید٣٩یوض ً طبقا
:٢٠١٨ینایر١للموجودات والمطلوبات المالیة كما في ٩المالي 

ً التصنیف األصلي طبقا
لمعیار المحاسبة الدولي 

٣٩

ً التصنیف الجدید طبقا
للمعیار الدولي للتقریر 

٩المالي 

القیمة الدفتریة 
لمعیار  ً األصلیة طبقا

٣٩المحاسبة الدولي 

القیمة الدفتریة 
للمعیار  ً الجدیدة طبقا

الدولي للتقریر 
٩المالي 

بآالف الریاالت السعودیة
الموجودات المالیة 

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦٢٥٬١٩٥٬٠٦٦بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

١١٬٠٣١٬٤٨٠١١٬٠٠٧٬٩٤٦بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

:استثمارات، صافي
مدرجة بالقیمة العادلة من ثابتةسندات بعمولة -

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٣١٥٬٣٤٦٣١٥٬٣٤٦خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من استثمارات مركبة-

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٦٢٬٧٨٤٦٢٬٧٨٤خالل قائمة الدخل
العادلة من مدرجة بالقیمة صنادیق تحوط-

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

١٬٨٩٨٬٩٤١١٬٨٩٨٬٩٤١خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من متاحة للبیع سندات بعمولة عائمة وثابتة -

٢٠٬٧٦٦٬٤٣٤٢٠٬٧٥٢٬٩٣٨خالل الدخل الشامل اآلخر
العادلة من مدرجة بالقیمة متاحة للبیعأسھم واستثمارات خاصة-

٨٢١٬٤٥٩٨٢١٬٤٥٩خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من متاحة للبیعأسھم واستثمارات خاصة-

٢٬٧٩٨٬٦٩٣٢٬٧٩٨٬٦٩٣خالل الدخل الشامل اآلخر
مدرجة بالقیمة العادلة من بالتكلفة المطفأةسندات بعمولة ثابتة وعائمة -

٢٥٬٩١٦٬٢٢١٢٥٬٨٩٨٬١٤٥خالل الدخل الشامل اآلخر
١١٬٣٣٢٬٥٣٢١١٬٣١٨٬٨٤٦بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمضاربة-

مدرجة بالقیمة العادلة من مشتقات
خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقیمة العادلة من 
٦٬٥١٤٬٧٠٨٦٬٥١٤٬٧٠٨خالل قائمة الدخل

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩١١٦٬٨٠٣٬٥٣٧بالتكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةقروض وسلف، صافي 

٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة موجودات أخرى
٢٢٤٬٩٠٧٬٢٧٨٢٩٤٬٢٢٣٬٩٥٧

المطلوبات المالیة 
٦٬٥٥١٬٤٦٤٦٬٥٥١٬٤٦٤بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٦٧٬٣٦٣٬١١١١٦٧٬٣٦٣٬١١١بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة ودائع العمالء

مدرجة بالقیمة العادلة من ودائع العمالء
خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقیمة العادلة من 
٥٥٩٬٥٤٣٥٥٩٬٥٤٣خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقیمة العادلة من مشتقات
خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقیمة العادلة من 
٣٬٩٧٦٬٢٩٨٣٬٩٧٦٬٢٩٨خالل قائمة الدخل

٤٬٤١٣٬٥٩٤٥٬٩٨٥٬٤٣٥بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة مطلوبات أخرى
١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠١٨٤٬٤٣٥٬٨٥١
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ویة)٢ لالدفتریةالقیمة تس ً للمعیار الدولي للتقریر المالي إ٣٩لمعیار الدولي طبقا ً تطبیقعند ٩لى القیمة الدفتریة طبقا
٩المعیار الدولي للتقریر المالي 

سبة الدولي  لمعیار المحا ً ٩للمعیار الدولي للتقریر الماليإلى القیمة الدفتریة طبقا٣٩ًیوضح الجدول أدناه تسویة القیمة الدفتریة طبقا
:٢٠١٨ینایر ١في ٩ى المعیار الدولي للتقریر الماليعند التحول إل

ً القیمة الدفتریة طبقا
لمعیار المحاسبة 

كما في ٣٩الدولي 
إعادة القیاسإعادة التصنیف٢٠١٧دیسمبر ٣١

القیمة الدفتریة 
للمعیار  ً طبقا

الدولي للتقریر 
كما في ٩المالي 

٢٠١٨ینایر ١
السعودیةبآالف الریاالت 

الموجودات المالیة 

التكلفة المطفأةب
٢٥٬١٩٥٬٠٦٦--٢٥٬١٩٥٬٠٦٦نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

١١٬٠٠٧٬٩٤٦)٢٣٬٥٣٤(-١١٬٠٣١٬٤٨٠أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١١٬٣١٨٬٨٤٦)١٣٬٦٨٦()٢٥٬٩١٦٬٢٢١(٣٧٬٢٤٨٬٧٥٣، صافيستثماراتإ

١١٦٬٨٠٣٬٥٣٧)٨٨١٬١٩٢(-١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩، صافيقروض وسلف
٥٦٨٬٨٨٥--٥٦٨٬٨٨٥خرى موجودات أ

١٦٤٬٨٩٤٬٢٨٠)٩١٨٬٤١٢()٢٥٬٩١٦٬٢٢١(١٩١٬٧٢٨٬٩١٣المطفأةتكلفة بالجمالي اال

الموجودات المالیة
للبیع ةمتاح

--)٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦(٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦، صافيستثماراتإ

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٤٦٬٦٥١٬٠٨٣)٣١٬٥٧٢(٤٦٬٦٨٢٬٦٥٥-)سندات دینستثمارات (إ
٢٬٧٩٨٬٦٩٣-٢٬٧٩٨٬٦٩٣-ستثمارات (حقوق ملكیة)إ

بالقیمة العادلة من خالل الدخل ةإجمالي المدرج
٤٩٬٤٤٩٬٧٧٦)٣١٬٥٧٢(٤٩٬٤٨١٬٣٤٨-الشامل اآلخر

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٣٬٠٩٨٬٥٣٠-٢٬٢٧٧٬٠٧١٨٢١٬٤٥٩، صافيإستثمارات

٦٫٥١٤٫٧٠٨--٦٫٥١٤٫٧٠٨مشتقات 
٩٫٦١٣٫٢٣٨-٨٫٧٩١٫٧٧٩٨٢١٬٤٥٩

المطلوبات المالیة
بالتكلفة المطفأة

٦٬٥٥١٬٤٦٤--٦٬٥٥١٬٤٦٤أرصده للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١٦٧٫٣٦٣٫١١١--١٦٧٫٣٦٣٫١١١ودائع العمالء 

١٬٥٧١٬٨٤١٥٬٩٨٥٬٤٣٥-٤٬٤١٣٬٥٩٤مطلوبات أخرى 
١٬٥٧١٬٨٤١١٧٩٬٩٠٠٬٠١٠-١٧٨٬٣٢٨٬١٦٩االجمالي بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
٥٥٩٫٥٤٣--٥٥٩٫٥٤٣ودائع العمالء 

٣٫٩٧٦٫٢٩٨--٣٫٩٧٦٫٢٩٨مشتقات 
٤٫٥٣٥٫٨٤١--٤٫٥٣٥٫٨٤١القیمة العادلة من خالل قائمة الدخلالمدرجة إجمالي 

األثر على األرباح المبقاة واالحتیاطیات األخرى)٣
االحتیاطیات األخرى األرباح المبقاة 

بآالف الریاالت السعودیة
لمعیار  ً ٩٫٥٦٤٫٨٥٣٩٨٫٥١٤)٢٠١٧دیسمبر ٣١(٣٩المحاسبة الدولي الرصید الختامي طبقا

للمعیار الدوليإ ً )٢٩٤()٢٫٣٦٣(٩للتقریر المالي عادة تصنیف / إعادة قیاس طبقا
للمعیار الدولي للتقریر المالیة  ً ، ٩إثبات مخصص انخفاض خسائر االئتمان المتوقعة طبقا

القروض وعقود الضمان المالي، شاملة تلك بما في ذلك مدیني عقود اإلیجار والتزامات 
-)٢٫٥١٩٫١٦٨()المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

للمعیار الدولي للتقریر المالي االفتتاحيالرصید  ً ٧٫٠٤٣٫٣٢٢٩٨٫٢٢٠)٢٠١٨ینایر ١(٩طبقا
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( غیر مدققة )

بة الدولي )   ب لمتطلبات معیار المحاس ً جل طبقا ص انخفاض االئتمان المس ویة مخص مل الجدول أدناه على تس ص ٣٩یش إلى مخص
للمعیار الدولي للتقریر المالي  ً :٩انخفاض االئتمان المسجل طبقا

دیسمبر ٣١
/ (معیار ٢٠١٧

المحاسبة الدولي 
القیاسإعادة إعادة التصنیف)٣٩

٢٠١٨ینایر ١
(المعیار الدولي 
)٩للتقریر المالي 

بآالف الریاالت السعودیة 
موجودات)/٣٩معیار المحاسبة الدولي(مدینةوذمم قروض 

)٩للتقریر المالي بالتكلفة المطفأة (المعیار الدولي مدرجة مالیة 
٢٣٬٥٣٤٢٣٬٥٣٤--أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٣٬٦٨٦١٣٬٦٨٦--، صافيستثماراتإ
٨٨١٬١٩٢٢٬٨٥٥٬٨١٣-١٬٩٧٤٬٦٢١قروض وسلف، صافي 

٩١٨٬٤١٢٢٬٨٩٣٬٠٣٣-١٬٩٧٤٬٦٢١اإلجمالي 

مقتناة حتى تاریخ االستحقاق متاحة للبیع وموجودات مالیة 
)/ موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة ٣٩(معیار المحاسبة الدولي 

)٩المطفأة (المعیار الدولي للتقریر المالي 

٢٨٬٩١٥٢٨٬٩١٥--، صافياتستثمارإ

١٬٥٧١٬٨٤١١٬٥٧١٬٨٤١--قروض وعقود الضمان الماليالالتزامات 

٢٬٥١٩٬١٦٨٤٬٤٩٣٬٧٨٩-١٬٩٧٤٬٦٢١اإلجمالي 

تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة )ج
:الموحدةالجدول التالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الظاھرة في قائمة المركز الماليیوضح 

)٩(معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٨یونیو٣٠

ً مصنفة إلزامیا
بالقیمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل

مخصصة 
مدرجة ك

بالقیمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
سندات –اآلخر 

دین

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
أدوات –اآلخر 

التكلفة المطفأةحقوق ملكیة
إجمالي القیمة 

الدفتریة
بآالف الریاالت السعودیة

الموجودات المالیة 
٢٣٬٢٣٥٬٤٣٣٢٣٬٢٣٥٬٤٣٣----نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

٢٠٬٢٥٣٬٠١١٢٠٬٢٥٣٬٠١١----األخرىأرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة

٤٥٬٧٤٢٬٣٠١٣٬٢٤٣٬٩٠٠١٠٬٧٥٤٬٠٦٣٦٣٬٧٦٨٬٢٣٢-٤٬٠٢٧٬٩٦٨استثمارات، صافي

٤٬٠١٠٬٧٣٥----٤٬٠١٠٬٧٣٥مشتقات

١١٦٬٦٣٢٬٢٠٧١١٦٬٦٣٢٬٢٠٧----قروض وسلف، صافي

١٬١١٨٬٧٥٧١٬١١٨٬٧٥٧----موجودات أخرى 
٤٥٬٧٤٢٬٣٠١٣٬٢٤٣٬٩٠٠١٧١٬٩٩٣٬٤٧١٢٢٩٬٠١٨٬٣٧٥-٨٬٠٣٨٬٧٠٣إجمالي الموجودات المالیة 

المطلوبات المالیة 
١٠٬١٥٤٬٠٠٥١٠٬١٥٤٬٠٠٥----لبنوك والمؤسسات المالیة األخرىلأرصده 

١٦٨٬٠٤٦٬٧٢٩١٦٨٬٥٩٧٬٩٥٧--٥٥١٬٢٢٨-ودائع العمالء 
٢٬٧٠٣٬٧٧٨----٢٬٧٠٣٬٧٧٨مشتقات 

٦٬٧٧٨٬٤٤١٦٬٧٧٨٬٤٤١----مطلوبات أخرى 
١٨٤٬٩٧٩٬١٧٥١٨٨٬٢٣٤٬١٨١--٢٬٧٠٣٬٧٧٨٥٥١٬٢٢٨المالیةإجمالي المطلوبات 
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مدققة )( غیر 

)٣٩(معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٧دیسمبر٣١
مقتناه ألغراض 

المتاجرة / مدرجة 
منبالقیمة العادلة 

قائمة الدخلخالل

مدرجة مخصصة ك
بالقیمة العادلة من 

مة الدخلئخالل قا
مقتناه حتى تاریخ 

االستحقاق
قروض وذمم 

التكلفة المطفأةمتاحة للبیعمدینة 
إجمالي القیمة

الدفتریة
بآالف الریاالت السعودیة

الموجودات المالیة 
٢٥٬١٩٥٬٠٦٦٢٥٬١٩٥٬٠٦٦-----نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

أرصده لدى البنوك والمؤسسات 

١١٬٠٣١٬٤٨٠١١٬٠٣١٬٤٨٠-----المالیة األخرى

٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣٦٣٬٩١٢٬٤١٠-٣١٥٬٣٤٦١٬٩٦١٬٧٢٥٣٬١٧٨٬٩٣٠استثمارات، صافي

٦٬٥١٤٬٧٠٨-----٦٬٥١٤٬٧٠٨مشتقات

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩--١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩---قروض وسلف، صافي
٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥-----موجودات أخرى 

٦٬٨٣٠٬٠٥٤١٬٩٦١٬٧٢٥٣٬١٧٨٬٩٣٠١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦٧٠٬٨٦٥٬٢٥٤٢٢٤٬٩٠٧٬٢٧٨إجمالي الموجودات المالیة 

المطلوبات المالیة 
٦٬٥٥١٬٤٦٤٦٬٥٥١٬٤٦٤-----أرصده للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٦٧٬٣٦٣٬١١١١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤---٥٥٩٬٥٤٣-ودائع العمالء 
٣٬٩٧٦٬٢٩٨-----٣٬٩٧٦٬٢٩٨مشتقات 

٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤-----مطلوبات أخرى 
١٧٨٬٣٢٨٬١٦٩١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠---٣٬٩٧٦٬٢٩٨٥٥٩٬٥٤٣المالیةإجمالي المطلوبات 

السیاسات المحاسبیة الھامة-٥
تتماشى السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم 

، باستثناء السیاسات الموضحة أدناه. وباتباع المعاییر الجدیدة المبینة في ٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في المالیة الموحدة السنویة
من )، تطبق السیاسات المحاسبیة ا٤اإلیضاح ( تعدل أو تضاف إلى السیاسات المحاسبیة أوتحل محل و، ٢٠١٨ینایر ١لتالیة اعتباراً

.٢٠١٧المالیة لعام المقابلة لھا المذكورة في القوائم 

تصنیف الموجودات المالیة
امل اآلخر، أو  ل المالي على أنھ مقاس بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش نف األص عند االثبات األولي لھ، یص

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
ل المالي على أنھ مقاس بالتكلفة المطفأة  نف األص رطین التالیین، وفي حالة عدم تخصیص تیفاء كل من الش ھ یإذا ما تم اس بالقیمة ص

:قائمة الدخلالعادلة من خالل 
یحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال ھدفھ ھو االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، و-
لي والعمولة على - ل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األص أ عن الشروط التعاقدیة لألص ینش

المبلغ األصلي القائم.

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
خر إذا ما تم استیفاء كل من الشرطین التالیین وفي حالة عدم تخصیصھ یتم قیاس سند الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

:قائمة الدخلبالقیمة العادلة من خالل 
یحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، و-
أ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في ت- واریخ محددة، تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على ینش

المبلغ األصلي القائم.

ائر الناتجة عن  ب والخس بالقیمة العادلة، وتدرج المكاس ً امل اآلخر الحقا ندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش یتم قیاس س
ائمة الدخل قالتغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة في 

.الموحدة

أدوات حقوق الملكیة
یجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فیھ عند االثبات األولي لھا، بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة المقتناه لغیر أغراض المتاجرة، 

.ةحدعرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على 
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( غیر مدققة )

قائمة الدخلالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

نف  ة بالقیمة العادلة من خالل كافة الموجودات المالیة األخرى كتص ملكیة الأدوات حقوق مل ذلكقائمة الدخل. یمكن أن یشمقاس
ل خالل الدخل الشامالقیمة العادلة منـ ""التكلفة المطفأة" أو بكمدرجة بـمصنفة الدین غیر المقتناه ألغراض المتاجرة، وسندات ال

.اآلخر"

افة إلى ذلك، عند االثبات األولي، یجوز لل ل مجموعة أن تإض كل ال رجعة فیھ أي أص ص بش ھ –خص إذا كان یفي بمتطلبات قیاس
امل اآلخر بالتكلفة المطفأة، ل أو إذا كان القیام بذلك یزیقائمة الدخلبالقیمة العادلة من خالل –أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش

خالف ذلك.بینشأ سوالذي التماثل المحاسبيبشكل جوھري عدم –یقلص 

نیف الموجودات المالیة بعد االثبات األولي لھا، تثناء خالل الفترة التال یعاد تص أعمال إدارة بتغییر نموذجمجموعةقوم فیھا الي تباس
الموجودات المالیة.

تقویم نموذج األعمال
بتقویم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم فیھ االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك یعكس أفضل طریقة مجموعةقوم الت

إلدارة األعمال وتقدیم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على:

وبشكل خاص، فیما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة عملیاً.السیاسات واألھداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبیق تلك السیاسات-
تعاقد علیھا، والحفاظ على معدل عمولة معینة، ومطابقة فترة الموجودات المالیة مع مدة مالالعمولة تركز على تحقیق إیرادات 

دات.المطلوبات التي تمولھا تلك الموجودات المالیة أو تحقیق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجو

.مجموعةكیفیة تقویم أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلى إدارة ال-

من نموذج األعمال)، وكیفیة إدارة تلك - یة المحتفظ بھا ض مال المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات ال
المخاطر.

اس- بیل المثال فیما إذا تم التعویض على أس القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات كیفیة تعویض مدراء األعمال، على س
النقدیة التعاقدیة التي یتم تحصیلھا، و

تقبلیة. وبالرغم - اط المبیعات المس أن نش باب تلك المبیعات والتوقعات بش ابقة وأس تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات الس
بان بمفردھا، ولكن كجزء من التقویم الكلي لكیفیة تحقیق تلك المبیعات ال یمكن أخذھالمعلومات المتعلقة بمن ذلك، فإن  ا بالحس

إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. مجموعةاألھداف الموضوعة من قبل ال

"أسوأ تصوراتیتم القیام بتقویم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة بشكل معقول یمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما یسمى 
لیة، فإن  كل مختلف عن توقعات المجموعة األص غط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدیة، بعد االثبات األولي، بش حالة" أو "حالة ض

من نموذج األعمال تلك، لكن تأخذ باالعتبار نیف باقي الموجودات المالیة المحتفظ بھا ض ھذه تقبالًمسالمجموعة ال تقوم بتغییر تص
أو شراؤھا حدیثاً.استحداثھاات عند تقویم نموذج األعمال للموجودات المالیة التي تم المعلوم

اس القیمة العادلة  ل بالقیمة العادلة من خال–یتم قیاس الموجودات المالیة المقتناه ألغراض المتاجرة والتي یتم قیاس أداؤھا على أس
لعدم االحتفاظ بھذه الموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة.قائمة الدخل

تقویم التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة 
لي" القیمة العادلة للموجودات المالیة بتاری خ االثبات األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض ألغراض ھذا التقویم، یمثل "المبلغ األص

لي القائم خالل فترة ما،  یة األخرى المتعلقة بالمبلغ األص اس مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األس
وتكالیف اإلقراض األساسیة األخرى مثل (مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) وھامش الربح.

لي والعمولة، تتقویم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط دفوعند  روط بالمجموعةأخذ العات من المبلغ األص بان الش حس
التعاقدیة لألداه، ویشمل ذلك فیما إذا كان األصل المالي یشتمل على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التي 

بعین االعتبار:مجموعةأخذ الالشرط. وإلجراء ھذا التقویم، تذاال تستوفى ھ

األحداث المحتملة التي تغیر من مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.-
خصائص الرفع المالي.-
السداد المبكر وشروط التمدید.-
للتدفقات النقدیة من موجودات محددة، مثل (الترتیبات المتعلقة بحق عدم الرجوع)، ومجموعةالشروط التي تحد من مطالبة ال-
الخصائص التي تعدل العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود مثل التعدیل الدوري ألسعار العموالت. -
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( غیر مدققة )

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلالتخصیص 
یص بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وقبل عند اإلثبات األولي ینایر ١، قامت المجموعة بتخص

یص بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادل من خالل قائمة الدخل ألنھ یتم إدارة ٢٠١٨ بتخص ً ا وتقویم ، قامت المجموعة أیض
على أساس القیمة العادلة. والتصریح عن ھذه الموجودات داخلیاً

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة قبل 
ادیة  ھا اإلقتص ائص جل بالقیمة العادلة إذا كانت خص لة، وتس تقات منفص من األدوات المالیة األخرى مش تقات المدرجة ض تعتبر المش

ورة وثیقة بتلك المذكور تقات مقتناة ومخاطرھا ال تتعلق بص ي ال یعتبر بحد ذاتھ عقد مش ي، وأن العقد الرئیس ة في العقد الرئیس
من األدوات المالیة األخرى قائمة الدخلالعادلة في بالقیمةألغراض المتاجرة، أو أدوات مالیة مدرجة  تقات المدرجة ض . تقید المش

.وتدرج التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة،بالقیمة العادلة في المحفظة التجاریةالعقد الرئیسيعنالمنفصلة 

واق المال،یتم ل، إثبات كافة ودائع أس ندات الدین،والدیون الثانویة،واالقتراض،والقروض ألجل،وودائع العمالء،في األص وس
تكالیف المعامالت. ً األخرى المصدرة بالقیمة العادلة ناقصا

لدخل أو اختارت وبعد ذلك، تقاس المطلوبات  ھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة ا قیاس ً المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن مطلوبا
لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي  ً .٩المجموعة قیاسھا كمطلوبات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل طبقا

نفة بالق بة للمطلوبات المالیة المص تخدام خیار القیمة العادلة، بعد االثبات األولي لھا، یتم ن خالل قائمة الدخلیمة العادلة مبالنس باس
ة بالمجموعة ض ایة تغیرات في القیمة العادلة تعر ا–تعلق بالتغیرات في مخاطر االئتمان الخاص تقلة في الدخل الش ورة مس مل بص

امل اآلخر اآلخر، ویتم عرض كافة التغیرات األخرى في القیمة العادلة في قائمة  الدخل. ال یعاد تدویر المبالغ المدرجة في الدخل الش
المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة إلى قائمة الدخل حتى في حالة التوقف عن إثبات المطلوبات وتحقق المبالغ.

ات ن خالل قائمة الدخل، تدرج كافة تغیربالنسبة للضمانات المالیة والتزامات القروض التي تختار المجموعة قیاسھا بالقیمة العادلة م
القیمة العادلة في قائمة الدخل.

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة قبل 
ة بالتكلفة المطفأة والتي  مانات المالیة والتزامات القروض، على أنھا مقاس نیف مطلوباتھا المالیة، فیما عدا الض تقوم المجموعة بتص

من معدل العمولة الفعلي.، وأیة ر العالوة أو الخصم عند إصدار األموالیتم حسابھا بعد األخذ بعین االعتبا تكالیف تعتبر جزءاً
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( غیر مدققة )

االستثمارات، صافي-٦

تصنف االستثمارات كاآلتي:

٢٠١٨یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
( مدققة ) 

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٧یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت 
السعودیة

٤٬٠٢٧٬٩٦٨٢٬٢٧٧٬٠٧١٢٬٥٢٣٬٩١٢مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
--٤٨٬٩٨٦٬٢٠١اآلخرمدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

١٠٬٧٥٦٬٩٦٧٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣٢٥٬٨٧٤٬٦٩٦مقتناه بالتكلفة المطفأة 
٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦٢٤٬٩٧٥٬٢١٢-متاحة للبیع

٣٬١٧٨٬٩٣٠٣٬١٧١٬٢٠٥-مقتناة حتى تاریخ االستحقاق
٦٣٬٧٧١٬١٣٦٦٣٬٩١٢٬٤١٠٥٦٬٥٤٥٬٠٢٥الفرعيجمالي اإل

--)٢٬٩٠٤(االئتمانانخفاضمخصص 
٦٣٬٧٦٨٬٢٣٢٦٣٬٩١٢٬٤١٠٥٦٬٥٤٥٬٠٢٥االستثمارات، صافيجماليإ

القروض والسلف، صافي-٧
إلجمالي القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة: فیما یلي تحلیالً

٢٠١٨یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
( مدققة ) 

السعودیةبآالف الریاالت 

٢٠١٧یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة
١٬٣٦٥٬٩١٣١٬٥٤٩٬٦٢٣١٬٣٥٩٬٩٤١بطاقات ائتمان

١٦٬٥٥٧٬٧٣٨١٧٬٠٢١٬٦٩٩١٧٬٣٧١٬٠١١قروض شخصیة
١٠٠٬١٤٨٬٧٢٦٩٩٬٩٦٠٬٧١٣١٠٢٬٦٧٨٬٥٩٨قروض وسلف تجاریة

١١٨٬٠٧٢٬٣٧٧١١٨٬٥٣٢٬٠٣٥١٢١٬٤٠٩٬٥٥٠القروض والسلف العاملة 
١٬٤٣٠٬٩٧٩١٬١٢٧٬٣١٥١٬٠٧٩٬٧٥٨القروض والسلف غیر العاملة

١١٩٬٥٠٣٬٣٥٦١١٩٬٦٥٩٬٣٥٠١٢٢٬٤٨٩٬٣٠٨إجمالي القروض والسلف
)١٬٩٦٦٬٩٨٥()١٬٩٧٤٬٦٢١()٢٬٨٧١٬١٤٩(االئتمان انخفاضمخصص 

١١٦٬٦٣٢٬٢٠٧١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩١٢٠٬٥٢٢٬٣٢٣إجمالي القروض والسلف، صافي

ودائع العمالء-٨
تصنف ودائع العمالء على النحو التالي:

٢٠١٨یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
( مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٧یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة
٩٨٬٢٤٩٬٧٤١٩٩٬٥٤٦٬١١٢١٠٥٬٧٨٧٬٥٧٩تحت الطلب

٧٬٥٨٥٬٥٧٩٧٬٢٢٤٬٥١٣٧٬١٧٨٬٣٩٥ادخار
٥٦٬٧٣٧٬١٤٨٥٤٬٨٨٤٬١١٥٥٢٬٢٣٢٬٦٤٢ألجل

٦٬٠٢٥٬٤٨٩٦٬٢٦٧٬٩١٤٦٬٠١٥٬٩٩٠أخرى

١٦٨٬٥٩٧٬٩٥٧١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤١٧١٬٢١٤٬٦٠٦اإلجمالي
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( غیر مدققة )

المشتقات-٩

على حجم لھا. إن المبالغ االسمیة، التي تعتبر مؤلموحدة الموجزة إضافة إلى المبالغ االسمیة یعكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة التي تم إثباتھا في ھذه القوائم المالیة المرحلیة ا شراً
یمة ى القاالسمیة ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة والتي تقتصر عادة علالمعامالت القائمة في نھایة الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة المتعلقة بھا. وبالتالي، فإن ھذه المبالغ

العادلة اإلیجابیة للمشتقات، كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق.

لعادلة اإلیجابیة ایات مقاصة رئیسیة بالصافي، حیثما ینطبق ذلك. تتم مقاصة إجمالي القیمة یتم إظھار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي الموحدة، بالقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك، یتم إظھار كافة العقود المشمولة باتفاق
أو السلبیة مع الضمانات النقدیة المستلمة أو المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب اتفاقیة مقاصة رئیسیة ساریة المفعول.

٢٠١٨یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
مدققة )(

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٧یونیو٣٠في 
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة
القیمة العادلة 

اإلیجابیة
القیمة العادلة 

القیمة العادلة المبالغ االسمیةالسلبیة
اإلیجابیة

القیمة العادلة 
القیمة العادلة المبالغ االسمیةالسلبیة

اإلیجابیة
القیمة العادلة 

المبالغ االسمیةالسلبیة

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقایضات أسعار العموالت

٣٬٨٥٨٬٠٢٨٣٬١٨٤٬٨٦٠١٤٣٬١١٤٬٣٠٠٦٬٢٣١٬٣١٤٤٬٩٧٠٬٥٥٨١٤١٬٦٧٢٬٤٩٣٦٬٨٥٥٬٦٣٨٥٬٢٧٩٬٤١٤١٢٥٬٠٣٥٬٤٤٠

٤٤٬٩٢٦٥٨٬٨٦٦٨٬٧٢٣٬٣٨٩٣٥٬٤٥٥٤٠٬٣٠٠١٢٬٤٠٤٬٥٣٢٣٠٬٨٣٩٤٠٬٩٩٧٦٬١٤٣٬٣٧٢العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت، والخیارات

٨٤٬٢٦٠١١٣٬٠٦٤١٨٬٥٤٣٬٠٤٩١٣٩٬٥٧٤١٨٦٬١٠٨٢٩٬١١٨٬٤٠٦١٩٢٬١٥٥٢٣٩٬٥٠٩٣٧٬٣٥٤٬٢٥٩عقود الصرف األجنبي اآلجلة
٦٨٬٤٧٠٦٨٬٦٦٥١٬٨٤٤٬٠٧٤١٢٠٬٣١٦١٢١٬٣٩٥٨٬٠٠٠٬٥٨٥١٤٩٬٣٨٧١٥٧٬٤٨٢١٨٬١٧٣٬٩٥٦خیارات العمالت
٤٬٣٣١٬٤٤٠١٦٬٥٣٧٢٣٣٤٬٤٩٨٬٣١٠٨٠٬٥٧٢٤٦٬٤٢٦٥٬٦٢٥٬٠٠٠-٢١٬٢٦٣خیارات المقایضة

خیارات أسھم وسلع
١١٤٬٢٠٥١١٤٬٢٠٥١٬٢٦٥٬٠٠٠١١٥٬٦١٨١١٥٬٦١٨١٬٣٤٢٬٤٧٨١١٦٬٣٩٠١١٦٬٣٩٠١٬٤٣٠٬٦٧٠

أخــرى
-٣٦٩٧٥٩٬٨٥٦------

المقتناة لتغطیة مخاطر القیمة العادلة:
٤٤٬٤٥٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠-------مقایضات أسعار العموالت

المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة:
٤٬٧٩٦٧٤٬٨٨٣٤٬٩٠٢٬٥٠٠٤٣٬٢١٨١٤٬٢٦١٤٬٧٤٧٬٥٠٠٥٬٦١٤٧٧٬٩٤٩٤٬٣٣٢٬٥٠٠مقایضات أسعار العموالت

٤٬١٩٥٬٩٤٨٣٬٦١٤٬٩١٢١٨٣٬٤٨٣٬٦٠٨٦٬٧٠٢٬٠٣٢٥٬٤٤٨٬٤٧٣٢٠١٬٧٨٤٬٣٠٤٧٬٤٣٠٬٥٩٥٦٬٠٠٢٬٦١٧٢٠١٬٠٩٥٬١٩٧اإلجمالي الفرعي

)١٬٩١٠٬٨٠٩()١٩٨٬٦٩٠()١٬٤٧٢٬١٧٥()١٨٧٬٣٢٤()٩١١٬١٣٤()١٨٥٬٢١٣(ضمانات نقدیة مستلمة / مدفوعة

٤٬٠١٠٬٧٣٥٢٬٧٠٣٬٧٧٨٦٬٥١٤٬٧٠٨٣٬٩٧٦٬٢٩٨٧٬٢٣١٬٩٠٥٤٬٠٩١٬٨٠٨اإلجمالي



ÒÎ»BùA BJ¿Bm Ò§ÌÀâ ١٩صفحة
تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

( غیر مدققة )

القروض وعقود الضمان الماليلتزامات إ-١٠

من اآلتي:بالمجموعةالخاصة إلتزامات القروض وعقود الضمان الماليتتكون 

یونیو٣٠في 
٢٠١٧

( غیر مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٧

( مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة 

یونیو٣٠في 
٢٠١٨

( غیر مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة
٥٬٣٥٩٬٨٤٣ ٥٬٨٠٥٬٢١٩ ٤٬٤٢٨٬٧٤٠ إعتمادات مستندیة

٣٥٬٥٦١٬٣٤٧ ٣٤٬٠٥١٬٩٧٦ ٣٢٬٠٦٠٬٥٦٤ خطابات ضمان
١٬٩٦١٬٠٤١ ١٬٨٣٤٬٠٤٢ ١٬٧٥٣٬٧٣٢ قبوالت
٣٬٤٨٢٬٦٦٣ ٣٬٠٧٣٬٨٢٧ ٢٬٢٤٧٬١٨٠ التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان

٢٩٩٬٢٨٢ ٦٨٧٬١٧٧ ٧٥٣٬٩٠٠ أخــرى

٤٦٬٦٦٤٬١٧٦ ٤٥٬٤٥٢٬٢٤١ ٤١٬٢٤٤٬١١٦ اإلجمالي

مان المالي ات انخفاض االئتمان لقاء التزامات القروض وعقود الض ص یص مخص یص مبلغ قدره.بدأت المجموعة بتخص تم تخص
للمعیار الدولي للتقریر المالي والذي تم احتسابھملیون لایر سعودي ١٫٥٨٢ ً ٣٠كما في ضمن المطلوبات األخرى، وتم تصنیفھ٩وفقا
.٢٠١٨یونیو 

النقدیة وشبھ النقدیة-١١

تتكون النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة من اآلتي:

یونیو٣٠في 
٢٠١٧

( غیر مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٧

( مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة 

یونیو٣٠في 
٢٠١٨

غیر مدققة )( 
بآالف الریاالت 

السعودیة

١٨٬٨٦١٬٤٣١ ١٥٬٩٥٢٬٨٨٧ ١٣٬٨٨٢٬١٩٩ نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة ما عدا الودائع النظامیة

١٠٬٢٧١٬٩٦٩ ٥٬٠٢٠٬٣٦١ ١٤٬٠٤٣٬١٤٠
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق 

ً خالل تسعین یوما

٢٩٬١٣٣٬٤٠٠ ٢٠٬٩٧٣٬٢٤٨ ٢٧٬٩٢٥٬٣٣٩ اإلجمالي 



٢٠صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

( غیر مدققة )

القطاعات التشغیلیة-١٢

-تتكون المجموعة من القطاعات التشغیلیة الرئیسیة التالیة:

افة إلى بطاقات االئتمان –قطاع األفراد ة باألفراد، إض ابات الجاریة وتحت الطلب والتوفیر الخاص ویتعامل مع الودائع ألجل والحس
والمنتجات االستثماریة الخاصة باألفراد، والقروض الشخصیة.

روض والتسھیالت االئتمانیة ویتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجاریة وتحت الطلب والحسابات المكشوفة والق–قطاع الشركات
األخرى الخاصة بالشركات وكذلك األدوات المالیة المشتقة لعمالء المجموعة والخدمات االستشاریة المالیة الخاصة بالشركات.

ار بویقوم بشكل رئیسي بإدارة أسواق المال، والصرف األجنبي، والمتاجرة بأسعار العموالت، والمشتقات للشركات وك–قطاع الخزینة 
العمالء ولحساب المجموعة نفسھا. كما انھ مسؤول عن تمویل عملیات المجموعة، والحفاظ على السیولة وإدارة المحفظة االستثماریة 

للمجموعة وقائمة المركز المالي.

ویتضمن خدمات إدارة االستثمارات وإدارة الموجودات فیما یتعلق بعملیات التعامل واإلدارة والترتیب –الخدمات البنكیة االستثماریة 
والمشورة وحفظ األوراق المالیة. تقدم الخدمات البنكیة االستثماریة من قبل منشأة ذات كیان قانوني مستقل وھي/ شركة سامبا لألصول 

وإدارة االستثمار. 

للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة، باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وثالث شركات تابعة في الخارج. تتم النشاطات الرئیسیة
للمجموعة ككل.للمركز الماليإن نتائج العملیات في الخارج ال تعتبر جوھریة بالنسبة 

، إغالق عملیات فرع المملكة المتحدة ألن عملیاتھ لم تعد تتماشى مع استراتیجیة أعمال ٢٠١٦یونیو ٨قرر مجلس إدارة المجموعة في 
ً جمالي عملیات المجموعة.البالنسبةالمجموعة. تعتقد اإلدارة بأن األثر المالي لھذا القرار لن یكون جوھریا

للشروط التجاریة االعتیا ً دیة. یتم إعادة توزیع الموارد المالیة بشكل اعتیادي بین تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة أعاله وفقا
.القطاعات مما ینتج عنھا تحویل تكالیف الموارد المالیة. تُحمَّل عموالت خاصة على ھذه الموارد المالیة على أساس المعدالت بین البنوك

ًال توجد ھناك عناصر مھمة أخرى من اإلیرادات أو المصاریف أو اإلیرادات الداخلیة األخرى بین القطاعات التشغیلیة. فیما یلي بیانا
وإجمالي دخل العملیات ،، صافي، ودخل العموالت الخاصة٢٠١٧و ٢٠١٨یونیو٣٠بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

ین في تین المنتھیت، وصافي الدخل والمصاریف الرأسمالیة واالستھالك للفترمخصص انخفاض االئتمانوإجمالي مصاریف العملیات و
-ھذین التاریخین لكل قطاع من القطاعات التشغیلیة:

( غیر مدققة )٢٠١٨یونیو٣٠في 

اإلجمالي
الخدمات البنكیة 

االستثماریة قطاع الخزینة قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الریاالت السعودیة
٢٣١٬٧٠٠٬٨٧٤ ١٨١٬٤٧٣ ٩٩٬٧٤٤٬٢٦٣ ٩٨٬٥٦٦٬١١١ ٣٣٬٢٠٩٬٠٢٧ إجمالي الموجودات 

١٨٨٬٢٣٤٬١٨١ ١٠٤٬١٩٦ ١٣٬٥٣٣٬٤٤٣ ٨٣٬١٦٥٬٥١٣ ٩١٬٤٣١٬٠٢٩ إجمالي المطلوبات

٢٬٩٧٤٬٢٩٤ ٢٢٬٨٠٢ ٦٩٠٬٣٣٢ ١٬١٣٦٬٧٥٠ ١٬١٢٤٬٤١٠ دخل العموالت الخاصة، صافي

٤٬٠١٧٬٥٦٤ ٢٥٦٬٤٦٧ ٨٧٩٬٧٣٧ ١٬٤٧٤٬٢٤١ ١٬٤٠٧٬١١٩ إجمالي دخل العملیات

١٬٣١٢٬٠٧١ ٧٧٬٣١٩ ٤٥٬٧٢٩ ٣٤٠٬٣١٣ ٨٤٨٬٧١٠ إجمالي مصاریف العملیات 
منھ:

٦٦٬٠٣٩ - - ١٣٬٨٦٥ ٥٢٬١٧٤

ص انخفاض االئتمان ، بعد مخص
خصم المبالغ المستردة

٥٨٬٠٧٢ ٢٬٧٩٨ ٤٨٠ ٣١٬٦٥٧ ٢٣٬١٣٧ استھالك

٢٬٧٠٥٬٤٩٣ ١٧٩٬١٤٨ ٨٣٤٬٠٠٨ ١٬١٣٣٬٩٢٨ ٥٥٨٬٤٠٩ صافي دخل الفترة
١٠١٬٨٣٢ ٢٣٨ ٤٬٩٢٥ ٤٦٬١١٥ ٥٠٬٥٥٤ مصاریف رأسمالیة



٢١صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

( غیر مدققة )

( غیر مدققة )٢٠١٧یونیو٣٠في 

اإلجمالي
الخدمات البنكیة 

االستثماریة قطاع الخزینة قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الریاالت السعودیة
٢٣١٬٠٢١٬٣٧٧ ١٢٨٬٨١٥ ٩٢٬٢٠١٬٧٠٤ ١٠٤٬٠١٩٬٧٢٠ ٣٤٬٦٧١٬١٣٨ إجمالي الموجودات 

١٨٧٬١٤٤٬٨٢٩ ١٠٠٬٣٠٢ ١٠٬٦٧٢٬١٢٥ ٧٨٬٥٧٠٬١٨٠ ٩٧٬٨٠٢٬٢٢٢ إجمالي المطلوبات

٢٬٧٤٤٬٤٥٠ ١١٬٤٧٢ ٥٦١٬٦٧٦ ١٬١١٥٬٥٧٦ ١٬٠٥٥٬٧٢٦ دخل العموالت الخاصة، صافي

٣٬٩٦٧٬١١١ ٢٤٠٬٣٠٩ ٨١٢٬٣١٨ ١٬٥١٤٬٧٤٩ ١٬٣٩٩٬٧٣٥ إجمالي دخل العملیات

١٬٤٦٥٬٠٧٥ ٩٥٬٢٥٣ ٦٣٬٢٩١ ٣٩٣٬٦٥٤ ٩١٢٬٨٧٧ إجمالي مصاریف العملیات 
منھ:

١٦٧٬٧٥٦ - - ٩٥٬٥٧٥ ٧٢٬١٨١

ص انخفاض االئتمان ، بعد مخص
خصم المبالغ المستردة

٦١٬٨٠٧ ٣٬٧٧١ ٤٩١ ٣٣٬٢٠٠ ٢٤٬٣٤٥ استھالك

٢٬٥٠٢٬٠٣٦ ١٤٥٬٠٥٦ ٧٤٩٬٠٢٧ ١٬١٢١٬٠٩٥ ٤٨٦٬٨٥٨ صافي دخل الفترة

١٠٣٬٣٠٤ ٤٬٢٥٠ ٢٬٩١٦ ٤٣٬٧٠٤ ٥٢٬٤٣٤ مصاریف رأسمالیة

المخاطر المالیةإدارة -١٣
أ ) تحلیل جودة االئتمان 

یمة العادلة وسندات الدین المصنفة بالقیوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالجودة النوعیة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة
، بالنسبة للموجودات المالیة، تمثل المبالغ الظاھرة في الجدول إجمالي القیمة ما لم یظھر خالف ذلك.من خالل الدخل الشامل اآلخر

:الدفتریة
٢٠١٨یونیو٣٠

مخاطر االئتمان 
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

مخاطر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
بآالف الریاالت السعودیة 

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى بالتكلفة 
٢٠٬٢٨٨٬١٦٩--٢٠٬٢٨٨٬١٦٩المطفأة

١٠٬٧٥٦٬٩٦٧--١٠٬٧٥٦٬٩٦٧سندات دین بالتكلفة المطفأة
سندات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

٤٥٬٧٤٢٬٣٠١-٤٥٬٦٥٠٬٧٢٦٩١٬٥٧٥اآلخر 
١١١٬٥١٤٬٩٤٩٦٬٠٩٧٬٠١٤١٬٨٩١٬٣٩٣١١٩٬٥٠٣٬٣٥٦قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

١٨٨٬٢١٠٬٨١١٦٬١٨٨٬٥٨٩١٬٨٩١٬٣٩٣١٩٦٬٢٩٠٬٧٩٣
٧٦٨٬٨٥٠٥٩١٬٣٧٧١٬٥٤٨٬٩٨٤٢٬٩٠٩٬٢١١االئتمانمخصص انخفاض ناقصاً: 

١٨٧٬٤٤١٬٩٦١٥٬٥٩٧٬٢١٢٣٤٢٬٤٠٩١٩٣٬٣٨١٬٥٨٢اإلجمالي
التزامات القروض االئتمان على مخصص انخفاض 

٧٢٬٧٥٤١٢٣٬٢٣٤١٬٣٨٥٬٨٢٣١٬٥٨١٬٨١١وعقود الضمان المالي

الجوھریة في مخاطر االئتمانالزیادة –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة )  ب

كل جوھري منذ االثبات األولي لھا، فإن ال عین أخذ بتمجموعة عند تحدید فیما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالیة قد ازدادت بش
وابطاالعتبار المعلومات المؤیدة والمعقولة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما.  تمل ذلك على ض ثل ومعاییر نوعیة مویش

أساس ى علالمقترضةدرجة تصنیف المخاطر، والتأخر عن السداد، ومعلومات كمیة وتحالیل مستخدمة في تقویم التصنیف المحدد للجھة 
السابقة وتقویم االئتمان الذي یجریھ الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.مجموعةخبرة ال
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درجات مخاطر االئتمان
تخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبیق األحكام مجموعةقوم الت إلى مختلف البیانات المس تناداً یص درجة ائتمان لكل خطر اس بتخص

تخدام عوامل كمیة ونوعیة تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت  نیف مخاطر االئتمان باس والتقدیرات المبینة على الخبرة. تحدد درجات تص
.ةالمقترضع الجھةونوھذه العوامل بحسب طبیعة التعرضات 

كل متزاید عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل  نیف مخاطر االئتمان، ویتم معایرتھا بحیث تزداد مخاطر التعثر بش یتم تحدید درجات تص
.٣و ٢االئتمان مخاطرأقل من الفرق بین درجات ٢و ١مخاطرعندما یكون الفرق في مخاطر التعثر بین درجات 

ات للمراقبة تحدد درجة مخاطر اال ع التعرض ة. تخض اس المعلومات المتوفرة عن الجھة المقترض ئتمان عند االثبات األولي على أس
تعرضات استخدام البیانات التالیة:المستمرة. وقد ینتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة ال

كافة التعرضات باألفرادالتعرضات المتعلقةالتعرضات المتعلقة بالشركات  

یتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدوریة ·
مثل القوائم المالیة المدققة، وحسابات –لملفات العمیل 

اإلدارة، والموازنات التقدیریة والتوقعات. ومن األمثلة 
على النواحي التي تتطلب تركیز معین: إجمالي ھامش 

المالي، تغطیة خدمة الدین، االلتزام الربح، معدالت الرفع 
بالتعھدات، إدارة الجودة النوعیة، والتغیرات في اإلدارة 

العلیا / خطة إحالل الموظفین.
بیانات من وكاالت االئتمان المرجعیة، والمقاالت ·

الصحفیة أو التغیرات في درجات التصنیف الخارجیة.

البیانات التي یتم الحصول ·
وسلوك  ً العمیلعلیھا داخلیا

مثل استخدام تسھیالت –
البطاقات االئتمانیة.

مقاییس المالءة. ·
بیانات خارجیة من وكاالت ·

ائتمان مرجعیة.

یشمل ذلك حاالت –سجل السداد ·
التأخر عن السداد ومجموعة من 

المتغیرات المتعلقة بمعدالت 
السداد.

استخدام الحدود الممنوحة.·
طلبات ومنح االعفاء من السداد.·
تغیرات خارجیة ومتوقعة في ·

ظروف العمل والظروف المالیة 
واالقتصادیة.

تغیرات فعلیة ومتوقعة ھامة في البیئة السیاسیة ·
اوالتنظیمیة والتقنیة للجھة المقترضة أو في أنشطتھ

التجاریة.

وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد
داد لمدة  تخرجة ١٢تعتبر احتماالت التعثر عن الس ھر المس نیف داخلیة ش روط من واقع نماذج تص ي لتحدید ش معتمدة المدخل الرئیس

ول علیھا من وكاالت ائتمان مرجعیة  تخدام المعلومات التي یتم الحص اس ً ا بة لبعض المحافظ، یتم أیض داد. بالنس احتماالت التعثر عن الس
خارجیة.

اد الكلي ومقاییس التحول من أجل عمل تقدیرات تقوم المجم تخدام عوامل االقتص تقراء احتماالت التعثر ھذه عن طریق اس وعة باس
الحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي والكیفیة التي یتوقع أن تتغیر فیھا نتیجة مرور الزمن.

التحلیل على تحدید ومعایره العالقة بین التغیرات في نسب التعثر وعوامل اإلقتصاد الكلي وتحالیل معمقة ألثر بعض العوامل ھذا یشتمل 
اد الكلي  تمل عوامل االقتص ات، تش بة لمعظم التعرض داد) المتعلقة بمخاطر التعثر. بالنس األخرى (مثل الخبرة المتعلقة باالعفاء من الس

ومعدالت التضخم وأسعار النفط.اإلجمالي ناتج المحلي األساسیة على نمو ال

یح على نص ادیین بالوبناءاً بان مجموعة متنوعة من المعلوممجموعةة الخبراء االقتص ات الفعلیة الخارجیة ، وبعد األخذ في الحس
ورھمجموعةقوم التوالتوقعات،  ادیة المعنیة ابإعداد تص تقبلي للتغیرات االقتص یة" التي یكون علیھا التوجھ المس اس لـ "الحالة األس

تقبلیة). یل أدناه المتعلقة بإدراج المعلومات المس یناریوھات التوقعات المحتملة األخرى (أنظر التفاص تخدم التومجموعة من س جموعةمس
السداد.الحتمال التعثر عن اھذه التوقعات في تعدیل تقدیراتھ

تحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري
ًعبرمتتفاوت ضوابط التحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري بحسب المحفظة وتشمل تغیرات كمیة في احتماالت التعثر  ا

نوعي على أساس التأخر عن السداد.وتقویمعنھا على شكل تصنیف، 

تخدام التقدیرات  ابقة، یمكن للمجموعة أن الدیھاالئتمانالتي اجراھا خبراءوباس على الخبرة الس حدد بأن مخاطر االئتمان قد توبناءاً
رات نوعیة معینة تدل على ذلك، وأنھ لم یتم إظھار أثرھا بالكامل في ال على مؤش كل جوھري بناءاً ورة ازدادت بش تحالیل الكمیة بص

داد التي تحدث، وأحداث عالیة المخاطر، (مثل خرق التعھدات .... إلخ). وتعثر الجھات مل ذلك توقعات االعفاء منتظمة. ویش من الس
والتصنیف ضمن درجة تحت المالحظة.المقترضة، 
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داد الخاص بالمحفظة، وفیما یتعلق باحتمال ال بأن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثین مجموعةرى التتعثر عن الس
من تاریخ التأخر عن السداد. تحدد أیام التأخر عن السداد عن طریق القیام بعد أیام التأخر منذ أبكر تاریخ استحقاق مضى لم یتم  ً یھ فیوما

االستحقاق دون األخذ بعین االعتبار أي فترة سماح متاحة للجھة المقترضة.تواریخحدد تل. استالم قیمة الدفعة بالكام

داد للتأكد من بمراقبة مجموعةقوم الت / مؤشرات التأخر عن الس ً لفا نیف المحدد س ة بانتظام وذلك فیما یتعلق بالتص أداء الجھات المقترض
فعالیتھا ومالئمتھا ولتتأكد بأن:

على تحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.الضوابط قادرة ·
یوماً، و٣٠الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فیھ الموجودات متأخرة السداد لمدة ·
داد لمدة ثبات وعدم تغیر· ائر من التحول بین التعثر عن الس ص الخس (المرحلة ١٢مخص ً ھرا داد على مدى ) والتعثر عن ١ش الس

).٢العمر (المرحلة 

الموجودات المالیة المعدلة
یمكن تعدیل الشروط التعاقدیة لقرض ما ألسباب عدة منھا تغیر الظروف في السوق واالحتفاظ بالعمیل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدھور 

روطھا، ویتم إثبات القرض الذي أعید االئتماني الحالي أو المتوقع للعمیل. یجوز التوقف عن اثبات القروض الحالیة الت ي تتم تعدیل ش
للسیاسة المحاسبیة. ً التفاوض بشأنھ كقرض جدید بالقیمة العادلة وفقا

بإعادة التفاوض بشأن القروض الممنوحة للعمالء الذین یواجھون صعوبات مالیة (یشار إلیھا بـ "نشاطات االعفاء من مجموعةقوم الت
لسیاسة االعفاء من السداد الخاصة بالالسداد" لزیادة فرص التحصی ً لسداد ، یتم اعفاء العمالء من امجموعةل وتقلیل مخاطر التعثر. وطبقا

بشأن القروض على أساس اختیاري وذلك في حال تعثر المدین عن سداد دینة أو، في حالة وجود مخاطر عالیة للتعثر عن السداد، وجود 
روط التعاقدلیل على قیام المدین ببذل كافة الجھود داد وفق الش لیة وأنھ یتوقع بأن یكون المدین قادر على الوفاء دالمعقولة للس یة األص

بالشروط المعدلة. 

روط المتعلقة بالتعھدات المتعلقة  داد العمولة وتعدیل الش تحقاق، وتغییر موعد س روط المعدلة عادة على تمدید فترة االس تمل الش تش
. التفصیلیة من قبل المجموعةمن السدادسیاسة االعفاء وتنفیذبالقرض. 

اعفاء العمالء من السداد، فإن تقدیر احتمال التعثر عن السداد یعكس المجموعة بشأن بالنسبة للموجودات المالیة المعدلة كجزء من سیاسة 
تعادة قدرة ال ین أو اس ل المبلغ وخبرة مجموعةفیما إذا أدى التعدیل إلى تحس یل العمولة وأص ابقة تجاه إعفاءامجموعةالعلى تحص تالس

شرات نظر في المؤتالمعدلة وبتقویم أداء السداد للجھة المقترضة مقابل الشروط التعاقدیة مجموعةقوم التمماثلة. وكجزء من ھذه العملیة، 
السلوكیة المختلفة.

على وجود زیادة جوھریة ف نوعیاً ي مخاطر االئتمان، وأن توقع االعفاء من السداد وبشكل عام، یعتبر "اعفاء العمالء من السداد" مؤشراً
على أن األصل المالي ذي مستوى ائتماني منخفض.  وبالتالي یجب االستمرار في قیاس كافة التعرضات باستخدام خسائر قد یعتبر دلیالً

لوك جید بالدفع االئتمان المتوقعة على مدى العمر، وأنھ  كل ثابت على س أن على مدى فترة من الوقت قبلیجب على العمیل أن یدلل بش
لغ مساو قیاسھ بمبسیعادتعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر 

شھر.١٢وقعة على مدى تلمبلغ خسائر االئتمان الم

تعریف التعثر عن السداد
كل عام داد التزام مالي جوھري لمدة ،بش ي إلى قیام ال٩٠یعرف التعثر بأنھ عدم س عتبار الجھة المجموعةیوم أو وقوع أحداث قد تفض

داد التزامات االئتمان إلى ال ة غیر قادرة على س داد، فوعند تقویم فیما إذا كانت المجموعةالمقترض ة متعثرة عن الس ن إجھة المقرض
نظر في مؤشرات:تمجموعةال
مثل أي خرق للتعھدات.-نوعیة -
، ومجموعةمثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد ایة التزامات أخرى لنفس الجھة المصدرة إلى ال-كمیة -
ویتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة.تستند إ- ً لى بیانات معدة داخلیا

ألغراض رأس المال النظامي.مجموعةالیتفق تعریف التعثر عن السداد إلى حد كبیر مع التعریف المطبق من قبل
إدراج المعلومات المستقبلیة

على نصیحة لجنة الخبراء االقتصادیین ودرا ة ستقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلیة في قیاسھا لخسائر االئتمان المتوقعة. وبناءاً
تقبلي للمتغیرات  یة" للتوجھ المس اس لـ "الحالة األس وراً مختلف المعلومات الفعلیة الخارجیة والتوقعات، تقوم المجموعة بإعداد تص

اد ة االحتماالت ھذه العملیةتطلب تیة المعنیة ونطاق من التوقعات المحتملة األخرى. االقتص افیین ودراس ادیین إض ورین اقتص اعداد تص
كل نتیجة. تشتمل المعلومات الخارجیة على بیانات اقتصادیة وتوقعات منشورة من قبل جھات حكومیة وسلطات النقد في المملكة لالمتعلقة 

من القطاع الخاص.مختارین میین وخبراء توقعات وأكادی
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تخدمة من قبل  یة" النتیجة األكثر احتماالً، وتتفق مع المعلومات المس اس ألغراض أخرى مثل التخطیط المجموعةتمثل "الحالة األس
وأكثر تشاؤماً. وبشكل دوري، تاالستراتیجي والموازنة. تمثل التصورات األخرى نتائج أكثر تفاؤ د ت جھبإجراء اختباراالمجموعةقوم الً

ألفضل التصورات األخرى. اتحدیدھةرألكثر الصدمات شدة من أجل معای
اسالمجموعةقوم ت ائر االئتمان لكل محفظة أدوات مالیة وبتحدید وتوثیق المحركات األس ت، یة لمخاطر االئتمان وخس ل خدام تحلیباس

تمل ھذه المجموعة قوم تالبیانات التاریخیة،  ائر االئتمان. تش اد الكلي ومخاطر االئتمان وخس بتقدیر العالقة المقدرة بین متغیرات االقتص
أسعار ونمو الناتج المحلي االجمالي مثل، وعة من المؤشرات األساسیة على مجم٢٠١٨یونیو٣٠التصورات االقتصادیة المستخدمة في 

.وأخرىاالنفاق المالي والبیانات المتعلقة بالتضخموالنفط
األساسیة ومعدالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ الموجودات المالیة استناداًاالقتصاد الكليتم تطویر العالقات المتوقعة بین مؤشرات

عدد كبیر من السنوات الماضیة.بیانات التاریخیة على مدى لاإلى تحلیل 

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة
تمثل المدخالت األساسیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة المتغیرات التالیة:

احتمال التعثر عن السداد.-
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد.-
التعرض عند التعثر عن السداد.-

تخراجیتم  وبیانات تاریخیة أخرى، ویتم تعدیلھا لتعكس المعلومات ھذهاس ً ائیة معدة داخلیا من نماذج إحص ً رات أعاله عموما المؤش
لضمان جودة المخرجاتأعاله.االمستقبلیة، كما تم تبیانھ ً .الصادرةیتم تفعیل ھذه النماذج سنویا

ف عین یتم احتسابھا وفق نماذج تصنیف إحصائیة ویتم تقویمھا باستخدام أدوات تصنیإن تقدیرات احتماالت التعثر تعتبر تقدیرات بتاریخ م
تمل على  تش ً وخارجیا ائیة وفق بیانات مجمعة داخلیاً ات. تحدد ھذه النماذج اإلحص مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرض

وق ل تخدام بیانات الس اس ً ا ركات الكبرى. وفي حالة انتقال عوامل كمیة ونوعیة. وعند توفرھا، یمكن أیض ول على احتمال التعثر للش لحص
الطرف المقابل أو التعرضات بین فئات درجات التصنیف، فإن ذلك یمكن أن یؤدي إلى تغیر في تقدیر احتمال التعثر المعني. 

ند موعة بتقدیر مؤشرات نسبة الخسارة عتمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. تقوم المج
سبة الخسارة عند التعثر بعین االعتب سترداد المطالبات من األطراف المتعثرة. تأخذ نماذج ن على تاریخ معدالت ا سداد بناُء ر االتعثر عن ال

ال یتجزأ من األصل المالي.  ھیكل المطالبة وتكالیف استرداد الضمان الذي یعتبر جزءاً
تخراج "التعرض عند التعثر عن یمثل التعرض ات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. تقوم المجموعة باس داد التعرض عند التعثر عن الس

موح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.  ات الحالیة إلى الطرف المقابل والتغیرات المحتملة في المبلغ الحالي المس داد" من التعرض الس
تمل یمثل التعرض عند التعثر عن مانات المالیة، یش بة اللتزامات القروض والض ل مالي اجمالي القیمة الدفتریة لھ. بالنس داد ألص الس

حبھا بموجب العقد والتي یتم تقدیرھا  تقبلیة المحتملة التي یمكن س حوب والمبالغ المس داد" على المبلغ المس "التعرض عند التعثر عن الس
لغیر عمالء التجزئة ووفق مالحظات سابقة بالنسبة لمحفظة التجزئة. وفق عوامل تحویل ائتمان محددة ونظامیة 

شھر بالنسبة للموجودات المالیة التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل ١٢استخدام احتمال التعثر لمدة وبكما تم وصفھ أعاله، 
وى (بما في  بان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدیة القص جوھري، تقوم المجموعة بقیاس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحس

ة) التي تتعرض على مداھا لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغراض إدارة المخاطر، أخذت المجموعة ذلك خیارات التمدید للجھة الم قترض
ى فترة تعاقدیة إلى التاریخ التي یحق للمجموعة  داد دفعة مقدمة أو إنھاء إلتزام القرض أو فیھباالعتبار فترة أطول. تمتد أقص طلب س

الضمان.
مسحوب، رض ومكون االلتزام غیر الالتي تشتمل على كل من القاقات االئتمان الخاصة باألفرادبطبالنسبة للحسابات المكشوفة وتسھیالت 

. ال یوجد لھذه التسھیالت شروط أو فترات سداد محددة، ویتم ادارتھا شھر١٢بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى المجموعةقوم ت
اس جماعي. یمكن  ومیة االعتیادیة ولكن فقط عندما ھذا الحق التعاقدي لن ینفذ خالل اإلدارة الیإلغاؤھا فوراً، لكن للمجموعةعلى أس

بح الت ھیل. یتم تقدیر ھذه الفترة األطول بعد األخذ بعین االعتبار مجموعةص توى التس على علم بأي زیادة في مخاطر االئتمان على مس
مل ذلك تخفیض اتخاذھا والتيمجموعةإجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي یتوقع ال أنھا التقلیل من مخاطر االئتمان المتوقعة. یش من ش

من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.القائم، وإلغاء التسھیل و / أو تحویل الرصید المقررهالحدودفي 
األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:تصنیفوعند تقویم أي مؤشر على أساس جماعي، یتم 

نوع األداه-
السلوك المتعلق بالسداد-
خصائص مكتب االئتمان الخارجي-
األوليتاریخ االثبات-
األجل المتبقي حتى تاریخ االستحقاق-
الظروف الدیموغرافیة للعمیل-



٢٥صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

( غیر مدققة )

متجانسة بشكل مالئم. ،معینةمحفظة، ضمن بقاء التعرضاتیخضع التصنیف لمراجعة منتظمة للتأكد من 

الیة.الماألدوات، حسب فئة االئتمانانخفاض یوضح الجدول التالي تسویات من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة لمخصص 

والمؤسسات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأةاألرصدة لدى البنوك 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
مستوى ائتمان 

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

بآالف الریاالت 
ةالسعودی

بآالف الریاالت 
ةالسعودی

بآالف الریاالت 
ةالسعودی

بآالف الریاالت 
ةالسعودی

٢٣٬٥٣٤--٢٠١٨٢٣٬٥٣٤ینایر ١الرصید في 
٣٫٧٧١--٣٫٧٧١صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٢٢٫٦٥٧--٢٢٫٦٥٧تجدیدھا

)١٤٫٨٠٤(--)١٤٫٨٠٤(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٣٥٫١٥٨--٢٠١٨٣٥٫١٥٨یونیو٣٠الرصید في 

سندات الدین المقتناه بالتكلفة المطفأة

خسائر االئتمان 
على مدى المتوقعة 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
مستوى ائتمان 

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

١٣٬٦٨٦--٢٠١٨١٣٬٦٨٦ینایر ١الرصید في 
٥٥--٥٥صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٧٫١٠٣--٧٫١٠٣تجدیدھا

)١٧٫٩٤٠(--)١٧٫٩٤٠(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٢٫٩٠٤--٢٠١٨٢٫٩٠٤یونیو٣٠الرصید في 
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( غیر مدققة )

سندات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
مستوى ائتمان 

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٨٬٩١٥-٢٠١٨٢١٬٨٣٣٧٬٠٨٢ینایر ١الرصید في 
)١٢٫٤٨١(-)٦٫٧٤٢()٥٬٧٣٩(صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٨٬٦٦٣--٨٬٦٦٣تجدیدھا

)٢٬١٥٠(--)٢٬١٥٠(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٢٢٫٩٤٧-٢٠١٨٢٢٬٦٠٧٣٤٠یونیو٣٠الرصید في 

القروض والسلف بالتكلفة المطفأة 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
مستوى ائتمان 

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

للموجودات العمر 
المالیة ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٨٧٣٧٬٣٦٣٤٩١٬٨٠٦١٬٦٢٦٬٦٤٤٢٬٨٥٥٬٨١٣ینایر ١الرصید في 
١٢على مدى محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة

-)٥()١٠٬٨٨١(١٠٬٨٨٦شھر
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر لموجودات مالیة لیس لھا مستوى ائتمان 

-)٦٬٢٩٦(٤٦٬٢٧٠)٣٩٬٩٧٤(منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

العمر لموجودات مالیة ذات مستوى ائتماني 
-٩٬٩٠٩)٩٬٩٠٩(-منخفض 

١٥٬٥٥١)٦٤٬٨٥٧(٤٤٬٠٥٥٣٦٬٣٥٣صافي قیاس مخصص الخسارة
موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 

٣٦٤٬٥٥٣٢٢٨٬٨٩٠١٥٬٢٠٢٦٠٨٬٦٤٥تجدیدھا
)٦٠٨٬٨٦٠()٣١٬٦١٣()١٩١٬١٥٢()٣٨٦٬٠٩٥(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٢٠١٨٧٣٠٬٧٨٨٥٩١٬٣٧٧١٬٥٤٨٬٩٨٤٢٬٨٧١٬١٤٩یونیو٣٠الرصید في 
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( غیر مدققة )

ض وعقود الضمان الماليوالتزامات القر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شھر١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
مستوى ائتمان 

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٨١٤٩٬٧٤٨٥٠٬٧٧٥١٬٣٧١٬٣١٨١٬٥٧١٬٨٤١ینایر ١الرصید في 
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على 

-)١٠٠()٤٤٣(٥٤٣شھر١٢مدى 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
-)١٣٬٤٩٠(٧٧٬٩٠٤)٦٤٬٤١٤(لموجودات مالیة لیس لھا مستوى ائتمان منخفض

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
-٥١٥)٥١٥(-لموجودات مالیة ذات مستوى ائتماني منخفض 

٣٤٬٢٦٠٢٠٬٨٦٩)٥٬٨٠٤()٧٬٥٨٧(صافي قیاس مخصص الخسارة
موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه 

٣٤٬٤٢٢-٣٠٬٩٥٣٣٬٤٦٩أو تم تجدیدھا

)٤٥٬٣٢١()٦٬٦٨٠()٢٬١٥٢()٣٦٬٤٨٩(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٢٠١٨٧٢٬٧٥٤١٢٣٬٢٣٤١٬٣٨٥٬٨٢٣١٬٥٨١٬٨١١یونیو٣٠الرصید في 

رأس المال -١٤

ملیون سھم)، قیمة كل سھم ٢٬٠٠٠: ٢٠١٧ملیون سھم (٢٬٠٠٠المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من مجموعةیتكون رأسمال ال
لایر سعودي.١٠

ربح السھم األساسي والمخفض -١٥

ي والمخفض  اس ھم األس اب ربح الس یموذلك ٢٠١٧و ٢٠١٨یونیو٣٠لفترتین المنتھیتین في لتم احتس افي دخل الفترتین العائد بتقس ص
ملیون سھم. ٢٬٠٠٠على عدد األسھم البالغة مجموعةلمساھمي ال

زیعات األرباح تو-١٦

ادقة على توزیعات أرباح مرحلیة قدرھا ٢٠١٨یولیو ١بتاریخ  ھر المنتھیة في ١٫٩١١، تمت المص تة أش عودي لفترة الس ملیون لایر س
عودي)١٫٨٠٧: ٢٠١٧یونیو ٣٠(٢٠١٨یونیو ٣٠ افي الربح الموزع ملیون لایر س بح ص م الزكاة، یص اھمین. وبعد خص لدفعھا للمس

عودیین نتیجة توزیعات األرباح المرحلیة ھذه  اھمین الس ھم للمس ھم (٠٫٨٠للس عودي للس عودي ٠٫٧٥: ٢٠١٧یونیو ٣٠لایر س لایر س
المعنیة.للسھم). سیتم دفع توزیعات األرباح المرحلیة للمساھمین غیر السعودیین بعد خصم الضرائب 
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( غیر مدققة )

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٧

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات أو دفعھ عند تحویل مطلوبات بموجب معاملة نظامیة تتم بین المتعاملین
بالسوق في تاریخ القیاس. تستخدم المجموعة المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لنفس األداة (بدون تعدیل).:المستوى األول

م یم أخرى یتجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقیاألسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لمو:المستوى الثاني
تحدید كافة مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.

یم لم یتم تحدید أي من مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.یطرق تق:المستوى الثالث

بالقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة واألدوات ا ً توىفیما یلي بیانا من المس نفة ض تقة المص مي المالئم الھرلمالیة المش
للقیمة العادلة:

الریاالت السعودیةبآالف 
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠

الموجودات المالیة
٣٣٦٬١٢٠٢٬٩٩٥٬٨٨٣٦٩٥٬٩٦٥٤٬٠٢٧٬٩٦٨استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٤٬٦٥٩٬٣٨٩٣٣٬٩٤٨٬٧٥٣٣٧٨٬٠٥٩٤٨٬٩٨٦٬٢٠١الشامل اآلخراستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل
١٠٬٤١١٬٥٨٥-١٠٬٤١١٬٥٨٥-استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

٤٬٠١٠٬٧٣٥-٢٬٤١٦٤٬٠٠٨٬٣١٩اتمشتق
المطلوبات المالیة

٥٥١٬٢٢٨-٥٥١٬٢٢٨-مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٢٬٧٠٣٬٧٧٨-٣٬٠٩٤٢٬٧٠٠٬٦٨٤اتمشتق

بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالثانيالمستوى المستوى األول(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو٣٠

الموجودات المالیة
٢٬٥٢٣٬٩١٢-٢١١٬٩٢٣٢٬٣١١٬٩٨٩استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٣٬١٠٣٬٧٤٦١٠٬٧٨٤٬٨٥٩١٬٠٨٦٬٦٠٧٢٤٬٩٧٥٬٢١٢استثمارات متاحة للبیع
٣٬١١٣٬٢١٦-٢٬٩٣٦٬٣١٩١٧٦٬٨٩٧استثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق
١٩٣٬٤٧٥٢٥٬٦٥٧٬١٦٤١٦٢٬٠٩٢٢٦٬٠١٢٬٧٣١استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

٧٬٢٣١٬٩٠٥-٧٬٢٣١٬٩٠٥-اتمشتق
المطلوبات المالیة

٥٥٨٬٩٨٦-٥٥٨٬٩٨٦-مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٤٬٠٩١٬٨٠٨-٢٧٩٤٬٠٩١٬٥٢٩اتمشتق
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( غیر مدققة )

، ال تختلف والقروض والسلفاالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأةل قائمة المركز المالي، باستثناءالمالیة داخإن القیمة العادلة لألدوات 
عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة . یتم تنویع محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة الموجزةالموحدةالمرحلیةجوھریاً

علیھ، فإن القیمة العادلة لھذه بشكل جید حسب الصناعة. ی تم تجدید أسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة واحدة وبناًء
عن إن القیمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثیالمحفظة تقارب قیمتھا الدفتریة والتي تخضع لتغیرات جوھریة في ھوامش االئتمان. راً

ملیار لایر سعودي ١١٦٫٨مبلغ ٢٠١٨یونیو ٣٠العادلة لمحفظة القروض والسلف لدى المجموعة كما في بلغت القیمةقیمتھا الدفتریة.
، واألرصدة لدى وللبنوك خاصةإن القیمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعموالتملیار لایر سعودي).١٢٠٫٨: ٢٠١٧یونیو ٣٠(

عن القیمة الدفتریة والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى،والمؤسسات المالیة األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثیراً
ًالمرحلیة الموحدة الموجزة المدرجة في القوائم المالیة  ألن أسعار العموالت الحالیة السائدة في السوق ألدوات مالیة مماثلة ال تختلف كثیرا

وبسبب الفترة القصیرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك. خالل الفترة، لم یكن ھناك أي تحویالت بین مستویات عن األسعار المتعاقد علیھا 
القیمة العادلة لألدوات المالیة. 

،المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرھا، أو طرق التسعیرلالستثماراتتحدد القیمة العادلة المقدرة 
.لنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التواليبااستخدامھاعند 

إن القیمة التي تم الحصول علیھا من خالل طریقة تسعیر معینة یمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالیة ما. ویشار إلى 
ما على مدى فترة المعاملة مع تأجیلھا لحین إمكانیة إطفأ الفرق بین سعر المعاملة وطریقة التقییم بـ "ربح أو خسارة الیوم الواحد"، وت

القیمة يتحدید القیمة العادلة لألداة باستخدام البیانات القابلة للمالحظة في السوق، أو تحققھا من خالل االستبعاد. تدرج التغیرات الالحقة ف
في قائمة الدخل الواحد التي تم تأجیلھا.الموحدة بدون عكس أرباح أو خسائر الیومالعادلة مباشرةً

الخصم إذا كانت الور ً على أساس سعر السوق عند اإلغالق لذلك السھم كما في تاریخ التقییم ناقصا ة قیعتمد تقییم كل استثمار متداول علناً
المالیة مقیدة.

یة المخصومة والتي تستخدم مدخالت ) باستخدام طریقة التدفقات النقد٢تحدد القیمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى (
ة مبیانات السوق القابلة للمالحظة لمنحنیات العائد وھامش االئتمان وصافي قیمة الموجودات المعلن عنھ للصنادیق االستثماریة.  تحدد القی

والتي یتم تحدیدھا باستخدام طریقة التدفقات مجموعة) باستخدام طرق التقییم الخاصة بال٢العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى (
تحدد مدخالت البیانات لھذه الطرق وفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول فیھا، ویتم الحصول علیھا من النقدیة المخصومة.

وسطاء مستقلین.

آخر صافي قیمة موجودات معلن عنھ من قبل الجھة ) على أساس ٣تحدد القیمة العادلة لالستثمارات الخاصة التي تندرج ضمن المستوى (
) خالل الفترة بالتغیرات في ٣المستثمر فیھا بتاریخ قائمة المركز المالي. تتعلق الحركة في األدوات المالیة التي تندرج ضمن المستوى (

القیمة العادلة فقط.

كفایة رأس المال-١٨

باستخدام المنھجیة والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف البنكي المطبقة من تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفایة رأسمالھا وذلك
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لالحتفاظ برأسمال أساسي قوي لدعم تطویر العمل وللوفاء بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد 

ت، یتم قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب ھذه المعدال
، والتعھدات وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمیة للمشتقات الموحدةللمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

المخاطر التشغیلیة. كانت المجموعة، خالل الفترة، ملتزمة باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطر االئتمان النسبیة ومخاطر السوق و
بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي.

تقوم إدارة المجموعة، بشكل دوري، بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس المال كاف 
بعین االعتبار خطط أعمال المجموعة لمواجھة المخاطر المالزمة ألعمالھا الحالیة وخطط  ً النمو المستقبلیة. وللقیام بذلك، تأخذ اإلدارة أیضا

ً وكذلك الظروف االقتصادیة التي تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر على بیئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالھا طبقا
للمتطلبات النظامیة المحلیة.

واإلفصاحات المتعلقة ٣لعربي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن ھیكلة رأس المال التي أوصت بھا لجنة بازل أصدرت مؤسسة النقد ا
من  ً لتوصیات لجنة بازل ٢٠١٣ینایر ١بھا والتي سري مفعولھا اعتبارا ً لما تم احتسابھ وفقا ً ٣ً. وطبقا ، تقدم المجموعة أدناه بیانا
ة وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بھا على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غیر بالموجودات المرجحة المخاطر الموحد

:موحد بالنسبة للشركة التابعة التي یتم احتسابھا لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة
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مدققة )( غیر 

مجموعة سامبا المالیة (على أساس موحد)

٢٠١٨یونیو٣٠
(غیر مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٧دیسمبر ٣١
(مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٧یونیو٣٠
(غیر مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

١٧٨٬١٠٣٬٢٠٢١٨٧٬٩٤٤٬٤٧٥٢٠٢٬٠٤٠٬٩٢١مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

١٣٬٧١٩٬٠٤٧١٣٬٣٠٣٬٦٢٠١٣٬٣٠٣٬٦٢٠المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

٩٬٠٠٩٬٨٠٣١٥٬١٦٥٬٨٧٥١٣٬٦٣٦٬٩٣٨مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

٢٠٠٬٨٣٢٬٠٥٢٢١٦٬٤١٣٬٩٧٠٢٢٨٬٩٨١٬٤٧٩إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

٤٥٬٥٧٨٬٥٧٢)١رأس المال األساسي (تیر 
٤٤٬٦٢٢٬٦٣٨٤٣٬٨٦٣٬٩٨٧

١٬٢٧٧٬٥٦٥١٬١٢٦٬٦٨٥١٬١٣٨٬٨٠١)٢رأس المال المساند (تیر 

٤٦٬٨٥٦٬١٣٧٤٥٬٧٤٩٬٣٢٣٤٥٬٠٠٢٬٧٨٨مجموع رأس المال األساسي والمساند

نسبة كفایة رأس المال ٪
٪١٩٫٢٪٢٠٬٦٪٢٢٫٧)١األساسي (تیر نسبة رأس المال 

) + نسبة رأس المال١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
٪١٩٫٧٪٢١٬١٪٢٣٫٣)٢المساند (تیر 

باكستان–نسب كفایة رأس المال لبنك سامبا لیمیتد 
٪١٨٫٠٪١٩٬٢٪٢٠٫١)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

) + نسبة رأس المال١(تیر نسبة رأس المال األساسي 
٪١٨٫٢٪١٩٬٥٪٢٠٫٢)٢المساند (تیر 

ھـ بشأن المدخل المرحلي والترتیبات االنتقالیة للتوزیعات ١٥/٣/١٤٣٩وتاریخ ٣٩١٠٠٠٠٢٩٧٣١بموجب التعمیم رقم 
البنوك بضرورة توزیع األثر ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجیھ ٩المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

األولي على نسبة كفایة رأس المال نتیجة تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي على مدى خمس سنوات.

الزكاة وضریبة الدخل-١٩

ملیون ٢٩٦: ٢٠١٧ملیون ریـال سعودي (٣٠٠بمبلغ ٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في الزكاة المتعلقة بالمساھمین السعودیینتقدر
ضریبة الدخل المتعلقة بالمساھمین تقدركما في رأسمال البنك.) ٪٩٦٬٤٤: ٢٠١٧(٪٩٧٬٨٥ریـال سعودي) وذلك عن حصتھم البالغة 

: ٢٠١٧(٪٢٬١٥ملیون ریـال سعودي) وذلك عن حصتھم البالغة ١٦٫٦: ٢٠١٧ملیون ریـال سعودي (١٧٫٥بمبلغ غیر السعودیین
والمركز خفي ذلك التاریعلى نتائج عملیات البنك للفترة المنتھیة ةالبنك. إن التزامات الزكاة وضریبة الدخل مبنی) في رأسمال ٪٣٬٥٦

.٢٠١٨یونیو٣٠المالي في 

للفترة السابقةإعادة التصنیفعملیات -٢٠

فترة الحالیة.حسابات للتصنیف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع عرض الأعید




