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حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة تقریر

- ١ -

الرأي

المجموعة")، والتي (یشار إلیھم مجتمعین بـ" االتابعة لھ("البنك") والشركات  سامبا المالیةمجموعة لالموحدة  القوائم المالیةمراجعة لقد قمنا ب
التغیرات قائمةوالموحدة الدخل الشامل قائمة الموحدة و لدخلاقائمة و ٢٠١٩دیسمبر  ٣١تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

 اً ملخصواإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، الموحدة التدفقات النقدیة قائمةوالموحدة  الملكیةفي حقوق 
. سیاسات المحاسبیة الھامةلل

دیسمبر  ٣١تظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  في رأینا، أن القوائم المالیة الموحدة المرفقة
المعتمدة في المملكة  للتقریر الماليلمعاییر الدولیة ل الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً ، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة ٢٠١٩

بـ "المعاییر الدولیة  جمیعاً من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (ویشار إلیھا  صادرةالعربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى ال
للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").

أساس الرأي

 بالتفصیل بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا . إن مسؤولیتناالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیةللمراجعة  الدولیةمعاییر لل اً تمت مراجعتنا وفق

 لقواعد اً وفقوذلك  مجموعةالنا مستقلون عن في تقریرنا. إن "مراجعة القوائم المالیة الموحدة حولمسؤولیات مراجعي الحسابات "قسم في 

األخالقیة  تنااولیئبمسننا التزمنا أ، كما الموحدة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة آدابو سلوك
رأینا.بداء إلأساسا  ن تكونأن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة أل . باعتقادناالقواعد لتلك اً االخرى وفق

أمور المراجعة الرئیسیة

 ةفترللأھمیة بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا ھي تلك األمور الت أمور المراجعة الرئیسیةإن 
تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا حولھا، وال نقدم رأیاً منفصال حول تلك  قدلالحالیة. 
عالجتھ:فیما یلي وصفاً لكل أمر من أمور المراجعة الرئیسیة وكیفیة م األمور.
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(تتمة) أمور المراجعة الرئیسیة

 أمر المراجعة الرئیسي
أمر المراجعة الرئیسي مراجعتنا تناولتكیف 

والسلفاالنخفاض في قیمة القروض 

الخاصة  ، بلغ إجمالي القروض والسلف٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في 
لایر سعودي، جنب مقابلھا مخصص  ملیار ١٤٤٫٧ بالمجموعة
لایر سعودي. ملیار ٣٫١بمبلغ ائتمان انخفاض 

لقد اعتبرنا االنخفاض في قیمة القروض والسلف أمر مراجعة 
رئیسي ألن تحدید خسائر االئتمان المتوقعة یتطلب من اإلدارة تبني 

ھامة وأن لذلك أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة  أحكاماً 
للمجموعة. تشتمل النواحي الرئیسیة لألحكام على: 

على أساس  ٣و أ ٢و أ ١ احلتصنیف القروض ضمن المر-
تحدید:

التعرضات التي تشتمل على زیادة جوھریة ھامة في )أ
. ھاوئنشمخاطر االئتمان منذ 

المنخفضة بشكل فردي/ المتعثره.  التعرضات)ب

االفتراضات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة -
من أجل تحدید احتمال التعثر عن السداد، والخسائر عند التعثر 
عن السداد والتعرض عند التعثر عن السداد، ویشمل ذلك، وال 
یقتصر، تقویم الوضع المالي للطرف اآلخر، والتدفقات النقدیة 

. المستقبلیة المتوقعة وعوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة

الحاجة إلى تطبیق طرق إضافیة إلظھار العوامل الخارجیة -
الحالیة أو المستقبلیة التي لم یعكسھا نموذج خسائر االئتمان 

المتوقعة.

، ٩المعیار الدولي للتقریر المالي باالفصاحات المتعلقة -
اإلضافیة المتعلقــة بالمعیار الدولــي للتقریر  واالفصاحات

.٧المالــي 

اإلدارة لتقویم االنخفاض في جراءات إلبالحصول على فھم قمنا 
، ٩لمعیار الدولي للتقریر المالي ل قیمة القروض والسلف طبقاً 

ونموذج التصنیف الداخلي بالمجموعة، وسیاسة مخصص انخفاض 
منھجیة تقویم خسارة االئتمان االئتمان الخاصة بالمجموعة و

المتوقعة. 

قمنا بمقارنة سیاسة مخصص انخفاض االئتمان الخاصة بالمجموعة 
ومنھجیة خسائر االئتمان المتوقعة مع المتطلبات الواردة بالمعیار 

.٩الدولي للتقریر المالي 

قمنا بتقویم تصمیم وتطبیق واختبار فعالیة اإلجراءات الرقابیة على: 
عملیة التقویم بما في ذلك الحوكمة المتعلقة بمراقبة النماذج، -

واعتماد االفتراضات األساسیة. 
تصنیف الجھات المقترضھ إلى مراحل مختلفة والتحدید -

تحدید المنتظم للزیادة الجوھریة في خسائر مخاطر االئتمان، و
التعثر / التعرضات المنخفضة بشكل فردي،

نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. تكامل إدخال البیانات في -

قمنا بتقویم الضوابط الموضوعة من قبل المجموعة لتحدید الزیادة 
منخفضھ/ الالجوھریة في مخاطر االئتمان وتحدید التعرضات 

متعثرة، وتصنیفھا إلى مختلف المراحل. ال

فیا یتعلق بعینھ من العمالء، قمنا بتقویم: 
من قبل اإلدارة بناًء على درجات التصنیف الداخلي المحدده -

ھذه درجات التصنیف و، نموذج التصنیف الداخلي بالمجموعة
بما یتفق مع تلك المستخدمة في نماذج خسائر االئتمان 

المتوقعة.
عملیة التصنیف إلى مراحل طبقاً لما حددتھ اإلدارة، و-
عملیات احتساب اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة-

االفتراضات ذات العالقة، بما في ذلك مدى معقولیة قمنا بتقویم 
نماذج المستخدمة من قبل المجموعة في المستقبلیة االفتراضات 

خسائر االئتمان المتوقعة.
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 (تتمة) أمور المراجعة الرئیسیة

أمر المراجعة الرئیسي مراجعتنا كیف تناولت أمر المراجعة الرئیسي

والسلف (تتمة)االنخفاض في قیمة القروض 
 بخصوصحول القوائم المالیة الموحدة  ١٦-٢یرجى الرجوع إلى 

والذي یتضمن  ٦واإلیضاح المالیة  االنخفاض في قیمة الموجودات
 ٣٠القروض والسلف، واإلیضاح  قیمة اإلفصاح عن االنخفاض في

 بخصوص تفاصیل جودة االئتمان واالفتراضات األساسیة والعوامل

بالحسبان عد تحدید خسائر االئتمان المتوقعة.  االتي تم أخذھ

في الحاالت التي استخدمت فیھا اإلدارة طرق إضافیة، قمنا بتقویم 
. اإلضافیةتلك الطرق مالئمة مدى 

حتساب خسائر االئتمان المتعلقة بابیانات المدى اكتمال  اربباختقمنا 
.٢٠١٩دیسمبر  ٣١المتوقعة كما في 

قمنا بتكلیف أخصائیین، عندما یكون ذلك مالئماً، لمساعدتنا في 
مراجعة عملیات احتساب النماذج. 

قمنا بتقویم اإلفصاحات المدرجة من قبل اإلدارة في القوائم المالیة 
الموحدة.
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 أمور المراجعة الرئیسیة (تتمة)

أمر المراجعة الرئیسي مراجعتنا كیف تناولت أمر المراجعة الرئیسي

تقویم المشتقات
عقود مشتقات مختلفة بما في ذلك مقایضات  المجموعة تأبرم

اآلجلة وعقود الصرف األجنبي  ،أسعار العموالت (المقایضات)
 وخیارات أسعار العمالت والعموالت واألسھم ،(العقود اآلجلة)

عقود المشتقات األخرى. تعد المقایضات و، )الخیارات( والسلع
مشتقات  ،األخرى مشتقاتال عقودووالعقود اآلجلة والخیارات 
وبالتالي فإن تقویم ھذه العقود یعتبر  ،خارج األسواق النظامیة

من االفتراضات وعملیات  اً ذاتي ألنھ یأخذ بعین االعتبار عدد
. النماذجمعایرة 

تستخدم اض المتاجرة. إن معظم ھذه المشتقات مقتناه ألغر
ألغراض محاسبة تغطیة المخاطر  مشتقاتالبعض  المجموعة

التدفقات النقدیة تغطیة مخاطر بشأن  في القوائم المالیة الموحدة
إن التقویم غیر المالئم للمشتقات یمكن أن القیمة العادلة. أو 

تغطیة  وفي حالةیكون لھ أثر ھام على القوائم المالیة الموحدة، 
.أیضاتغطیة المخاطرغیر فعالة یؤثر على محاسبة ر مخاط

من أمور المراجعة الرئیسیة نظًرا لوجود  ھذا األمرلقد اعتبرنا 
وفي بشكل عام صعوبات وعدم موضوعیة عند اجراء التقویم 

استخدام طرق تقویم معقدة وان مدخالت  بسبب بعض الحاالت
التقویم تكون غیر قابلة للرصد في السوق. 

-٢ في االیضاح الھامةالسیاسات المحاسبیة یرجى الرجوع إلى 
بخصوص التقدیرات المحاسبیة الھامة المتعلقة بالقیمة  )(ب ٦

حول  ٨-٢ االیضاحو العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة
بخصوص السیاسة المحاسبیة المتعلقة  الموحدة القوائم المالیة

یوضح الذي  ٩واالیضاح  بالمشتقات ومحاسبة تغطیة المخاطر،
المشتقات بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة.

قمنا بتقویم تصمیم وتطبیق إجراءات اإلدارة للرقابة بشأن 
. كما قمنا ومحاسبة تغطیة المخاطر عملیات تقویم المشتقات

بما  ،باختبار فعالیة اإلجراءات الرئیسیة على ھذه العملیات
الرقابة اآللیة التي تغطي عملیة ار إجراءات بفي ذلك اخت

تحدید القیمة العادلة للمشتقات.
قمنا باختیار عینة من المشتقات و:

مقارنة الشروط باختبار دقة تفاصیل المشتقات وذلك ·
واألحكام مع االتفاقیات المعنیة وتأكیدات الصفقات.

التقویم. لنماذجالمدخالت األساسیة  اختبار·

المنفذة من قبل مستقلة للمشتقات  إجراء عملیات تقویم·
مع التقویم الذي أجرتھ  جائومقارنة النتاألخصائیین 

اإلدارة.

التحقق من فعالیة تغطیة المخاطر التي أجرتھا ·
المجموعة ومحاسبة تغطیة المخاطر المتعلقة بھا.

مدى كفایة اإلفصاحات المتبعة من قبل  النظر في·
بشأن أسس التقویم والمدخالت المستخدمة  المجموعة

في قیاس القیمة العادلة.
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٢٠١٩السنوي لعام  البنكفي تقریر  المدرجةالمعلومات األخرى 

في تقریر  المدرجةالمعلومات  منالمعلومات األخرى  تتكون عن المعلومات األخرى. لمسؤو(مجلس اإلدارة)مجلس إدارة البنك إن 
 . من المتوقع أن یكون التقریر السنويحولھا ، بخالف القوائم المالیة الموحدة وتقریر مراجعي الحسابات٢٠١٩السنوي لعام  بنكال

.ھذا متاحًا لنا بعد تاریخ تقریر مراجعي الحسابات

التأكیدات حولھا. لن نبدي أي من أشكالو الننا ال یغطي المعلومات األخرى، كما أ القوائم المالیة الموحدة حولن رأینا إ

وعند عندما تكون متاحة، مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله، وفیما یتعلق ب
كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة أو المعلومات  إذانأخذ بعین االعتبار ما بذلك، القیام 

بشكل جوھري. أنھا محرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر

.بذلك لمكلفین بالحوكمةافإنھ یتعین علینا ابالغ  ،جوھري تحریف ویتبین لنا وجودعندما نقرأ المعلومات األخرى 

المكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة الموحدةو مجلس اإلدارةمسؤولیات 

المعتمدة في  للتقریر المالي لمعاییر الدولیةلعن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقا  مسؤول مجلس اإلدارةإن 
كما أن ، بنكلل والنظام األساسيومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربیـة السعودیة ، المملكة العربیة السعودیة

ناتج عن ، جوھري تحریفٍ  ضروریة إلعداد قوائم مالیة موحدة خالیة منیراھا الرقابة الداخلیة التي أنظمة عن  مسؤول مجلس اإلدارة
.غش أو خطأ

على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ  مجموعةالمقدرة تقویم  عن مسؤول مجلس اإلدارةعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن 
مجلس عتزم یلم  ما مبدأ االستمراریة واستخداماالستمراریة واإلفصاح، حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة 

بخالف ذلك.حقیقي  بدیل عدم وجود أو ،اأو إیقاف عملیاتھ المجموعةصفیة ت اإلدارة

.المجموعةفي  التقاریر المالیة المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعدادن إ



تقریر مراجعي الحسابات المستقلین حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة
الموقرینإلى السادة مساھمي مجموعة سامبا المالیة

 (شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة) حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة تقریر

- ٦ -

مسؤولیات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

عن الغش أو ناتج جوھري،  تحریفٍ كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من  إذاتتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما 
الخطأ، وإصدار تقریر مراجعي الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، لكنھ ال یضمن بأن 

جوھري  تحریفستكشف دائمًا عن ، المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة الدولیة للمراجعة معاییرلالقیام بھا وفقا لالمراجعة التي تم 
كان یتوقع بشكل معقول بأنھا ستؤثر  إذاعن الغش أو الخطأ وُتَعد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا،  التحریفاتعند وجوده. تنشأ 

تخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.على القرارات االقتصادیة التي ی

، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةمراجعة لل الدولیة معاییرلوكجزء من المراجعة وفقا ل
نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

في القوائم المالیة الموحدة، سواء كانت ناتجھ عن الغش أو الخطأ، وتصمیم  جوھریةال التحریفاتتحدید وتقویم مخاطر وجود •
وتنفیذ إجراءات المراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة ألن تكون أساًسا إلبداء رأینا. یعد 

الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو جوھري ناتج عن الغش أعلى من  تحریفخطر عدم اكتشاف أي 
تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، ولیس •
فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة. بغرض إبداء رأي حول

مجلس بھا  واإلفصاحات ذات العالقة التي قاممدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة  تقویم•
اإلدارة.

إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا كان ھناك  واستناداً اإلدارة لمبدأ االستمراریة، مجلس استنتاج مدى مالئمة استخدام •
لمبدأ االستمراریة.  العمل وفقاحول مقدرة المجموعة على االستمرار في  كبیراً عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً 

لى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إ
رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى  تعدیلنقوم بكانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة،  إذاو، الموحدة

وفقًا لمبدأ  العملعة عن االستمرار في تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجمو
االستمراریة.

العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة تظھر  تقویم•
.عادالالمعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً 

المجموعة، إلبداء رأي  ضمنومالئمة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة  الحصول على أدلة مراجعة كافیة•
الوحیدین  ونمسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة المراجعة للمجموعة. ونظل المسؤول ونحنحول القوائم المالیة الموحدة. 

عن رأینا في المراجعة.

للمراجعة، بما في ذلك أي  الھامةبشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج  – من بین أمور أخرى – وكمةبإبالغ المكلفین بالح نقوم
في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل مراجعتنا. ھامةقصور أوجھ 
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

  2019 
 

2018 
 )معدلة(

 إيضاح  
 بآالف الرياالت 

   السعوديـــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 3,990,680   والضريبة الزكاة بعد سنةال دخل صافي
 

3,059,720 

      

إ إلى قائمة الدخل  يتم بنود لن – ساانةالدخل الشااامل ارخر لل إعادة تصاانيفها الحقا

 الموحدة:

  
   

      

      :ارخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة( أسهم) مالية موجودات

 454,287  562,034   العادلة القيمة في التغير  -

 من العادلة بالقيمة مدرجة الملكية حقوق أدوات في استثمارات بيع خسارة -

 اآلخر الشامل الدخل خالل

  
(17,869)  - 

      

 -  (115,314)  15 الموظفين منافعن إعادة قياس التزامات ع الناتجةلتغييرات ا

      

إ إلى قائمة الدخل  ساايتمبنود  – ساانةلل الدخل الشااامل ارخر إعادة تصاانيفها الحقا

 الموحدة:

  

    

 (47,594)   فروقات ترجمة العمليات الخارجية
 

(79,153) 

          

       ة من خالل الدخل الشامل ارخر:بالقيمة العادل (سندات دينموجودات مالية )

 2,115,341   التغير في القيمة العادلة  -
 

(190,102) 

 (,66877)   الموحدة  مبالغ محولة إلى قائمة الدخل -
 

(9,601) 

      

       تغطية مخاطر التدفقات النقدية

 121,576   التغير في القيمة العادلة صافي  -
 

(18,997) 

 (33,502)   الموحدة  محولة إلى قائمة الدخل مبالغ -
 

(51,974) 

 104,460  2,507,004    سنةالشامل ارخر لل الدخل

 6,497,684   سنةإجمالي الدخل الشامل لل
 

3,164,180 

       العائد على:

 6,500,474   مساهمي البنك 
 

3,170,862 

 (2,790)   حقوق الملكية غير المسيطرة
 

(6,682) 

 6,497,684   إلجمالي ا
 

3,164,180 

 

 
 

 



 
 مجموعة سامبا المالية

Public 
 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 42إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

- 11 - 

 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

  حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك   
 

 
   

 احتياطيات القيمة العادلة وأخرى
   

 
  

2019 
 إيضاح )بآالف الرياالت السعودية(

 رأس المـال
الحتياطي ا

 النظــامي
االحتياطي 

 العـــــام
 إحتياطي تحويل
 عمالت أجنبية

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 االخر

تغطية مخاطر 
 التدفقات النقدية

احتياطي 
برنامج منافع 

 الموظفين
 األرباح المبقاة

توزيعات أرباح 
 مقترحة 

 اإلجمالــي أسهم الخزينة
الملكية حقوق 

 غير المسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية

 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 السنة المعّدل

 صافي التغيرات في أسهم الخزينة
 

- - - - - - - 46,700 - 34,013 80,713 - 80,713 

 - - - - - (1,154,872) - - - - - 1,154,872 - 17 محول إلى االحتياطي النظامي

 - - - - 1,393,898 (1,393,898) - - - - - - - 27 2019توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 

 (1,437,500) - (1,437,500) - - (1,437,500) - - - - - - - 27 2019مدفوعة مرحلية توزيعات أرباح نهائية 

 (1,998,000) - (1,998,000) - (1,998,000) - - - - - - - - 27 2018توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 38,951,148 92,802 38,858,346 (962,080) 1,393,898 (269,575) - (99,797) 592,891 (275,102) 130,000 18,348,111 20,000,000  اإلجمالي الفرعي

 3,990,680 6,385 3,984,295   3,984,295         ي دخل السنة بعد الزكاة والضريبةصاف

 2,507,004 (9,175) 2,516,179 - - (17,869) (115,314) 88,074 2,593,207 (31,919) - - - 18 الدخل الشامل األخر للسنة

 إجمالي الدخل الشامل للسنة
 

- - - (31,919) 2,593,207 88,074 (115,314) 3,966,426 - - 6,500,474 (2,790) 6,497,684 

 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 نهاية السنة

               

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(
              

 42,160,327 99,484 42,060,843 (1,021,743) - 7,043,322 - (28,826) 318,206 (191,160) 130,000 15,811,044 20,000,000  الرصيد في بداية السنة 

 (2,596) - (2,596) - - (2,596) - - - - - - - 2-2 أثر التغير في المعالجة المحاسبية

 42,157,731 99,484 42,058,247 (1,021,743) - 7,040,726 - (28,826) 318,206 (191,160) 130,000 15,811,044 20,000,000  الرصيد في بداية السنة المعّدل

 - - - - - (1,382,195) - - - - - 1,382,195 - 17 محول إلى االحتياطي النظامي

 72,372 - 72,372 25,650 - 46,722 - - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 2018توزيعات أرباح مدفوعة لعام 

 )نهائية( 2017)مرحلية( ولعام   
27 - - - - - - - (5,086,348) 1,998,000 - (3,088,348) - (3,088,348) 

 39,141,755 99,484 39,042,271 (996,093) 1,998,000 618,905 - (28,826) 318,206 (191,160) 130,000 17,193,239 20,000,000  اإلجمالي الفرعي

 صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة 
 

- - - - - - - 3,051,090 - - 3,051,090 8,630 3,059,720 

 104,460 (15,312) 119,772 - - - - (70,971) 274,685 (83,942) - - - 18 )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة

 3,164,180 (6,682) 3,170,862 - - 3,051,090 - (70,971) 274,685 (83,942) - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 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 نهاية السنة المعدل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

 عــــام - 1
 

 3في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م/  -شركة مساهمـة سعوديـة  -مجموعة سامبا المالية )البنك( تأسست 

يوليو  12هـ )الموافق 1400شعبان  29م(. وقد بدأ البنك أعمــاله بتاريخ 1980فبراير  12هـ )الموافق 1400ربيع األول  26بتاريخ 

يه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية. يعمـــل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم م( بعد أن إنتقلت إل1980

 72: 2018فرعا  ) 73م( من خالل شبكة فروعه وعددها 1980ديسمبر  13هـ )الموافق 1401صفر  6بتاريخ  1010035319

فروع(. بلغ عدد موظفي البنك وفروعه بالخارج بدوام كامل  ثالثة: 2018في الخارج ) فرعينفرعا ( في المملكة العربية السعودية و 

موظف(. إن البنك مدرج في سوق األسهم السعودية، وعنوان مركزه الرئيسي هو:  3.290: 2018موظفا  ) 3.614في نهاية السنة 

 ، المملكة العربية السعودية.11421الرياض  833طريق الملك عبدالعزيز، ص. ب 
 

ي تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات بنكية خالية من العمولة موافق عليها من تتمثل أهداف البنك ف

 قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
 

جماعي بـ "المجموعة"(  فيما بعد بشكل متشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة )والتي يشار إليه

 المذكورة أدناه:

 )سامبا كابيتال( ماروإدارة اإلستث لألصولشركة سامبا  -

باسم/ شركة ، قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة له بالكامل يةسوق المالالطبقا  لـ "الئحة أعمال األوراق المالية" الصادرة عن هيئة 

هـ 1428شعبان  6الصادر من الرياض بتاريخ  1010237159ل التجاري رقم بموجب السجسامبا لألصول وإدارة االستثمار 

( إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، والترتيب، 2007أغسطس  19)الموافق 

، وبدأت بمباشرة أعمالها فعليا   يةسوق المالاليئة . وقد تم الترخيص للشركة من قِبل هوحفظ األوراق الماليةواإلدارة، وتقديم المشورة، 

 1438رجب  28إلى شركة مساهمة مقفلة في من شركة ذات مسؤولية محدودة  سامبا كابيتالتم تحويل  .2008يناير  19من  اعتبارا  

  مقفلة.المساهمة ال للشركة السجل التجاري تاريخ (، أي2017أبريل  25)الموافق  هـ

التي تم تأسيسها في  مملوكة بالكامل "شركة سامبا لالستثمار العقاري" امت سامبا كابيتال بتأسيس شركة تابعة، ق2017عام خالل 

هـ  1438شوال  23 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1010715022المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

بالنيابة و إدارة المشاريع العقاريةب وتقومت مسؤولية محدودة )ملكية فردية( الشركة كشركة ذاتم تأسيس  (.2017يوليو  17)الموافق 

  تديره شركة سامبا كابيتال. استثماريصندوق عن 

 )اس بي إل( ، الباكستانسامبا بنك ليميتد -

العالقة، وهي مدرجة مات ذات أعمال المصرفية التجارية والخدبباكستان للقيام في  تأسست ،٪84.51بنسبة  مملوكة للبنكشركة تابعة 

  سوق األسهم في باكستان. في

 ست أوف شور كابيتال ليميتد )سي أو سي إل(إنف –شركة كو  -

إدارة بعض اإلستثمارات في الخارج من خالل تأسست وفقا  لقانون جزر الكايمن لغرض شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، وهي 

قامت شركة أي سي سي إل  سي أو سي إل. ي إل( والمملوكة بالكامل لشركةانفستمنت كابيتال )كايمن( ليمتد )أي سي س شركة

بجزر الكايمن شركة ذات مسؤولية محدودة كو انفست المحدودة وهي أيضا  رأسمال شركة أكسس  في٪ تقريبا  41.2 بنسبة ستثمارالبا

 ت في الخارج.اتقوم بإدارة االستثمار

 شركة سامبا للعقارات -

الصادر  1010234757ة للبنك بالكامل، تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم وهي شركة تابعة مملوك

بعد كشركة ذات مسؤولية محدودة (. وقد تأسست الشركة 2007يونيو  24هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  9في الرياض بتاريخ 

 البنك.ية نيابة عن إدارة المشاريع العقارالحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام ب

 ألسواق العالمية المحدودةل سامبا شركة -

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

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

 المحدودة سامبا للتمويلشركة  -

 19للبنك، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب قوانين جزر الكايمن بتاريخ  %99وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 

اتها التجارية في . بدأت الشركة عمليالدين ، ويتمثل الغرض الرئيسي لها في توفير السيولة للبنك من خالل إصدار سندات2019يونيو 

 .2019الثالث لعام  عالرب
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 الموحدة: فيما يلي بيانا  بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية

 بيان االلتزام 2-1

 : وفقاً لـ ۲۰۱۹ مبرديس ۳۱المنتهية في  وللسنةتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة  المعتمدةلمعايير الدولية للتقرير المالي ا -

 القانونيين. للمحاسبينالسعودية 
 

 .كللبن األساسي والنظام السعودية العربية المملكة في الشركات ونظام البنوك مراقبة نظام حكامأ -
 

 أسس اإلعداد والعرض 2-2

 لمعايير الدولية للتقرير الماليل، وفقاً ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ وللسنة المنتهية فيتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 
صوص تطبيق معيار المحاسب ة المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخـل (بخ

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "الضرائب" بقدر  ۲۱"ضــرائب الدخل"، والتفسير  – ۱۲الدولي 
 ) ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية  والضريبة تعلقها بالزكاة

بإبالغ البنوك في المملكة العربية السعودية بأن يتم إثبات الزكاة ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ۲۰۱۹يوليو  ۱۷بتاريخ 
. وهذا يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الموحدة في قائمة الدخل

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار  والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدرات األخرى المعتمدة
 إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

وذلك بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتفق مع وضريبة الدخل وبناء على ذلك، قامت المجموعة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة 
هذا  التغير كما تم توضيح أثر . "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" – ۸المحاسبة الدولي  معيار

ل هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤۰في اإليضاح   حو

ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء القياس بالقيمة العاد إعداد يتم لمشتقات وسندات الدين المدرجة للة القوائم المالية الموحدة وفقا
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، والموجودات والمطلوبات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل 

ضاحات ذات العالقة، بالقيمة الحالية اللتزاماتها. باإلضافة إلى ذلك، وطبقاً لما هو مبين بالتفصيل في اإلي المبينهومنافع الموظفين 
 فإن الموجودات والمطلوبات المالية مغطاة المخاطر يتم قياسها بقيمتها العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها.

يدالي الغراض إعداد القوائم المالية الموحدة. ل األساسي النظام) من ۳۷بمقتضى المادة (  لبنك، يتبع البنك التقويم الال

  الموحدة بالريال السعودي، ويتم تقريباه ألقرب ألف. تظهر القوائم المالية
 

 أسس توحيد القوائم المالية 2-3

 تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة لها. يتم إعداد القوائم 

انفست أوفشور كابيتال  -فيما عدا شركة كو ، سات محاسبية مماثلةاباستخدام سينك المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للب

رير ليمتد التي تم إعداد قوائمها المالية لغاية نهاية الربع السابق لغرض توحيد القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقا

وعند الضرورة، يتم حلية ألغراض توحيد القوائم المالية رلفترة الميتم تسوية أية تغيرات جوهرية خالل االمالية للمجموعة. 

 إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك. 

 وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية. 

تعرض لمخاطر أو تسيطرة على منشأة ما عندما  للمجموعة. يكون المجموعةسيطر عليها تالتي الشركات التابعة هي المنشآت  

القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل  امع المنشأة ويكون لديه االحق في العوائد المتغيرة من خالل تعامله ايكون لديه

اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك.  على تلك المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة اممارسة سيطرته

. تدرج نتائج أعمال المجموعةويتم التوقف عن توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من 

بارا  تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو في قائمة الدخل الموحدة اعت السنةالشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل 

 مالئم.

تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة، الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة، بشكل مباشر أو 

لملكية في قائمة في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق ا المجموعةغير مباشر، من قبل 

 المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.



 مجموعة سامبا المالية

Public   
- 15 - 

  

تستخدم طريقة الشراء المحاسبية عند المحاسبة عن استحواذ البنك على الشركات التابعة. تقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة  

التبادل. تقاس الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للعوض المدفوع بتاريخ 

بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. تسجل تكلفة الشراء الزائدة عن القيمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتمييز 

 شهرة. –المستحوذ عليها كموجودات غير ملموسة 

طرف في منشآت ذات غرض خاص  أيضا  (، إن البنك 1باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإليضاح رقم ) 

تم في كل منشأة.  %50وذلك نسبة  ،تالموجودا لتأجير السعودية كيان وشركة الموجودات، لتأجير الزوار راس شركة /وهي

العربي السعودي فقط لتسهيل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة. وقد تبين  موافقة مؤسسة النقدب هذه المنشآت تأسيس

للبنك أن هذه المنشآت ال يمكن توحيدها لعدم سيطرته عليها. ومع ذلك، تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض 

 والسلف الخاصة بالبنك.

 بيق المعاير الجديدةنتيجة تطفي السياسات المحاسبية  اتالتغيرأثر  2-4

 :التغيرات المبينه في الفقرة التاليةباستثناء  السابقة لسنة ا المستخدمة في تلك مع المتبعةالسياسات المحاسبية  تتماشى

قامت المجموعة بتطبيق معيار محاسبي جديد صادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. وقد تم توضيح أثر تطبيق هذا المعيار 

 أدناه:

 : عقود اإليجار 16معيار الدولي للتقرير المالي ال

عقود اإليجار، الصادر في شهر يناير  - 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ، 2019يناير  1اعتبارا  من 

عقود  – 17الدولي . يحل هذا المعيار محل االرشادات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة 2016

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: "تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد  4اإليجار، والتفسير 

الصادر  27الحوافز، والتفسير  –الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة: عقود اإليجارات التشغيلية  15إيجار، والتفسير 

 جنة التفسيرات الدولية السابقة: تقويم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار.عن ل

على أنه يجب إثبات كافة عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المصاحبة لها  16ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 

يتعلق شهر أو أقل، أو إن عقد اإليجار  12، ما لم تكن فترة اإليجار عةمجمولل بشكل عام في قائمة المركز المالي الموحدة

 - 17القيمة. عليه، بالنسبة للمستأجرين، تم استبعاد التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي  ةمنخفض بموجودات

ل عقد إيجار، يجب على المستأجر إثبات عقود اإليجار إلى "عقود إيجارات تشغيلية" أو "عقود إيجارات تمويلية". بالنسبة لك

يتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيمة  ،وبالمقابل .التزامات اإليجار التي سيتم تكبدها في المستقبل

 جي. الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية زائدا  التكاليف المتعلقة بها مباشرة ، ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتا

عند تطبيق المعيار  16لقد اختارت المجموعة التطبيق بأثر رجعي معدل المسموح به من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي 

ألصل لألول مرة على عقود اإليجارات التشغيلية، تم قياس حق االستخدام  16الجديد. خالل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

وكوسيلة عملية،  مة الحالية اللتزام اإليجار، باستخدام معدل الفائدة بتاريخ تطبيق المعيار ألول مرة. المؤجر بشكل عام بالقي

 متشابهه.متبقيه اختارت المجموعة استخدام معدل خصم واحد على محفظة اإليجارات ذات فترات إيجار 

إثبات التزامات اإليجار المسجلة ضمن المطلوبات ألول مرة، قامت المجموعة ب 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

مليون لاير سعودي المسجلة ضمن  394مليون لاير سعودي وأصول حق االستخدام المصاحبة لها وقدرها  374األخرى وقدرها 

. تم قياس 16المالي طبقا  للمبادئ الواردة بالمعيار الدولي للتقرير  التي تبين بانها عقود إيجارالممتلكات والمعدات بشأن العقود 

يناير  1االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارات المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 

. تم قياس أصول حق االستخدام المصاحبة لها بمبلغ مساو اللتزام اإليجار، بعد تعديله بأية دفعات إيجار مدفوعة مقدما  أو 2019

 .2019ديسمبر  31حقة الدفع تتعلق بذلك اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة كما في مست
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 قياس القيمة العادلة  2-5

تُعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم  

يتم إما في السوق  مطلوبات مالسوق بتاريخ القياس. يتم قياس القيمة العادلة بافتراض أن بيع أصل أو تحويل بين متعاملين في ا

 األساسي لألصل أو المطلوبات، أو في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات في حالة عدم وجود السوق األساسي.

تراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات تُقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باف 

وأن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية. تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في اسواق نشطة 

 ألدوات المالية األخرى غير المتداولةكافة ابالنسبة لعلى أساس األسعار المتداولة في السوق أو عروض األسعار من المتعاملين. 

يم على طريقة السوق ييم المالئمة وفقا  للظروف. تشتمل طرق التقيفي األسواق النشطة، تحدد القيمة العادلة باستخدام طرق التق

األخرى بعد تعديلها عند الضرورة، وعلى أساس القيمة  )أي باستخدام آخر معامالت تمت وفقا  لشروط التعامل مع األطراف

تسعير الخيارات باستخدام  ونماذج)أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة  الدخلوطريقة  (السوقية الحالية ألدوات مماثلة لها تماما  

دات غير المالية بعين االعتبار مقدرة بيانات السوق المتوفرة والمؤيدة بطريقة ممكنة معقولة(. يأخذ قياس القيمة العادلة للموجو

المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق 

 من األصل عن طريق االستخدام األفضل واألقصى له. ونسيستفيد نوالذي

المالية الموحدة بشكل متكرر، تقرر المجموعة فيما إذا تم أي تحويل بين  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم 

على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر هامة لقياس القيمة  بناء  التصنيف ) تقييمالمستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة 

 العادلة ككل( في نهاية تاريخ كل فترة مالية.

العادلة، تقوم المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات بحسب طبيعتها، وخصائصها وألغراض اإلفصاح عن القيمة  

 والمخاطر المتعلقة بها وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  2-6

، استخدام بعض معتمدة في المملكة العربية السعوديةال الدولية للتقرير المالي، طبقا للمعايير الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية 

المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من  واألحكام التقديرات واالفتراضات

واألحكام بصورة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات  حكمهااإلدارة استخدام 

وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المهنية وتوقعات لألحداث  لمجموعةالسابقة لخبرة المستمرة وذلك على أساس 

المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف والمعطيات. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات 

 أو مارست فيها األحكام:واالفتراضات 

 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  وساااندات الديناالئتمان على األدوات المالية المقتناه بالتكلفة المطفأة انخفاض خساااائر  أ (

 الدخل الشامل ارخر.

في قيمتها. للتأكد من وجود انخفاض  االخاصة به الموجودات المالية، بشكل ربع سنوي، بمراجعة محافظ مجموعةقوم الت

تمثل المعلومات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالمجموعة مخرجات طرق معقدة باستخدام عدد 

. يرجى الرجوع إلى تعتمد على بعضها البعضالت واألمور التي معنية من أجل اختيار مختلف المدخمن االفتراضات ال

 ( لمزيد من المعلومات. ب) 30اإليضاح 

 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة ب(

 ،التقييم. وفي حالة استخدام طرق التقييمتحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق 

قبل موظفين مؤهلين مستقلين  ، ومراجعتها دوريا  منالتحقق من صحتهافي تحديد القيمة العادلة، فإنه يتم  ،بما في ذلك النماذج

للتأكد بأن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق  التقييم. يتم معايرة كافة طرق بالتقييمعن الجهة التي قامت 

البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي المتعلقة بمخاطر اإلئتمان  التقييمالمقارنة. وبقدر المستطاع، تستخدم طرق 

والطرف اآلخر( والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات. إن تغير اإلفتراضات  مجموعةاصة بال)الخ

 المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.
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  التسويةتاريخ  2-7
  

. إن العمليات اإلعتيادية التسويةت اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع األدوات المالية بتاريخ يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليا 

المتعلقة بشراء وبيع األدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو 

ر في القيمة تساب أي تغيباح مجموعةقوم التلية المقتناه بالقيمة العادلة، تلك المتعارف عليها في السوق. بالنسبة لألدوات الما

 العادلة بين تاريخ التداول وتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر 2-8

عادة  بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم  يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة. تحدد القيمة العادلة  
 التدفقات النقدية وطرق التسعير األخرى، حسبما هو مالئم. 

تغطية فعالة. تدرج أية تغيرات  عالقةتصنف األدوات المالية المشتقة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم تكن جزءا  من  

 مقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. في القيمة العادلة للمشتقات ال

، ال يتم فصل المشتقات المدمجة 9يمكن إدراج المشتقات في ترتيب تعاقدي )عقد مضيف(. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  

رة المالية المختلطة ألغراض في عقود يكون مضيفها أصل مالي يقع ضمن نطاق المعيار. بدال  من ذلك، يتم تقويم كامل األدا

 .التصنيف

 محاسبة تغطية المخاطر  

تصنف عمليات تغطية المخاطر إلى فئتين هما: )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة  

تغطي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها و )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي 

 سواء  كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة.

ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنها تتطلب بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية عند بداية التغطية،  

ي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت بحيث يتم تسوية التغيرات ف

على البند الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، 

ي ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر يجب توثيق إستراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما ف

، يتم تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة الحقا  . من قبل المجموعة المغطاة وطريقة تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر

تهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو مستمرة. يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند التوقف عن تخصيصها أو عند إن

 إنهائها أو تنفيذها أو عندما لم تعد مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر.

بالنسبة لعمليات تغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن  

ادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة . ويتم تسوية التغير في القيمة العادلة للبند إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر بقيمتها الع

الذي تمت تغطية مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند، ويدرج في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحاالت التي تتوقف فيها تغطية 

ة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر، عندئذ يتم إطفاء مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاص

 تسوية القيمة الدفترية الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة مغطاة المخاطر. 

ية المخاطر، يتم في األصل إثبات الجزء الخاص أما بالنسبة لعمليات تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشروط محاسبة تغط 

تغطية فعّالة، في اإلحتياطيات األخرى ضمن  بالربح أو الخسارة الناجمة عن تغطية أداة المخاطر، التي تم تحديدها على أنها

لمتوقع أن تكون . من احقوق المساهمين، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعّال من التغطية، إن وجد، في قائمة الدخل الموحدة

تغطية المخاطر ذات فعالية عالية إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بتغطية المخاطر خالل الفترة 

٪ وكان من المتوقع أن تتحقق هذه التسوية في الفترات 125٪ إلى 80التي تم فيها تسوية المخاطر من قبل أداة التغطية في حدود 

يتم، في األصل، تحويل األرباح أو  .تقبلية. يتم إثبات عدم فعالية التغطية في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل المتاجرةالمس

الخسائر المثبتة في االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يؤثر فيها البند المغطى مخاطرة على قائمة الدخل 

 الموحدة.

 ألجنبيةالعمالت ا 2-9

العملة الوظيفية للبنك. تحول المعامالت التي تتم بالعمالت ر أيضا  تظهر القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتب 

 النقديةاألجنبية لرياالت سعودية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات 

 )عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءا  من صافي االستثمارات في العمليات الخارجية( ت األجنبية في نهاية السنةالمسجلة بالعمال

إعداد القوائم المالية الموحدة. تحّول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة سعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ اللاير لل

ية بأسعار التحويل الفورية السائدة بالتاريخ الذي تحدد فيه القيمة العادلة. تدرج مكاسب أو خسائر العادلة والمسجلة بعملة أجنب

كجزء من تسوية القيمة العادلة وذلك إما في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق  المسجلة بالقيمة العادلة تحويل البنود غير النقدية
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تحّول الموجودات والمطلوبات غير النقدية المسجلة بعملة اجنبية والتي تم  المساهمين ويتوقف ذلك على األصل المالي المعني.

  قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار الصرف السائدة كما في تاريخ المعاملة األولية.

 تقيّد أو تحّمل األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.  

صدة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالفروع والشركات التابعة بالخارج بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم تحول أر 

المالية الموحدة. تحول قوائم الدخل للفروع والشركات التابعة بالخارج بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل السنة. وعند توحيد 

من  ويل الناجمة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت الخارجية ضمن حقوق الملكيةالقوائم المالية، تدرج فروقات التح

 .خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة

 المقاصة 2-10

الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي  يتم إجراء المقاصة بين 

ن لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات ملزم وعندما يكو

 في آن واحد. 
 

 إثبات اإليرادات  2-11

 .المجموعة نموذج واحد شامل بشأن المحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء تطبق 

ما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءا  مكمال  من العائد الفعلي ألي أداة مالية، في يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة، ب 

دخل العموالت  تسويةقائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي، وتشتمل على العالوة والخصم المطفأ خالل السنة. يتم 

 ت ذات العالقة.الخاصة عن القروض والسلف المستلمة وغير المحققة مقابل الموجودا

يتم إثبات أتعاب الخدمات البنكية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقديم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات لمنح القروض  

ض التي غالبا  ما يتم استخدامها، فيتم تأجيلها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي على تلك القرو

زمني، طبقا   -عند استخدامها. يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية والخدمات األخرى، على أساس نسبي 

لعقود الخدمات المعنية. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط المالي وخدمات الحفظ والوصاية 

لتي يتم تقديمها على مدى فترة معينة، فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة الخدمة المقدمة. يتم والخدمات المماثلة األخرى ا

المستلم وغير المتحقق كـ "مطلوبات  األتعابإثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها واإلقرار بأحقية استالمها. يُصنف دخل 

 أخرى".

األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة وتكاليف المعامالت والعالوات أو  إن احتساب معدل العمولة الفعلي يتضمن كافة 

الخصومات والتي تمثل جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تعتبر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرة بشراء 

 أو إصدار موجودات أو مطلوبات مالية.

ة عند نشأتها. وألغراض العرض في القوائم المالية الموحدة، تشتمل "أرباح تحويل يتم إثبات أرباح تحويل العمالت األجنبي 

العمالت األجنبية، صافي" على أرباح وخسائر التحويل الناجمة عن األدوات المالية المشتقة وعن تحويل الموجودات والمطلوبات 

 المسجلة بالعمالت األجنبية.
 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 2-12

مر المجموعة في إثبات األوراق المالية المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )إتفاقية إعادة شراء( في تست 

قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة، 

وسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل يمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، واالستثمارات المدرجة ق

بالتكلفة المطفأة. يتم إظهار اإللتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه  اآلخر واالستثمارات المقتناه

ة األخرى أو ودائع العمالء، حسبما هو مالئم. ويتم إعتبار الفرق بين سعر البيع اإلتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالي

 وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويستحق على مدى فترة إتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي. 

دد )إتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز الموجودات المشتراه مع وجود إلتزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي مح إثباتال يتم  

المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه اإلتفاقيات في 

هو مالئم. رى أو القروض والسلف، حسبما بنوك والمؤسسات المالية األخالنقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية أو األرصدة لدى ال

ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، ويستحق على مدى فترة إتفاقية إعادة البيع على أساس 

 العائد الفعلي. 
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 تصنيف الموجودات المالية 2-13

لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، عند االثبات األولي له، يصنف األصل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة ا 

 أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

صنننه ييصننننف األصنننل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة إذا ما تم اسنننتيفاء كل من الشنننرطين التاليين، وفي حالة عدم تخصننن 

 ل:بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخ

 يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و -

ينشننأ عن الشننروط التعاقدية لألصننل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصننلي والعمولة  -

 على المبلغ األصلي القائم.

 ت المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخرالموجودا 

يتم قياس سننننند الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننننامل اآلخر إذا ما تم اسننننتيفاء كل من الشننننرطين التاليين وفي حالة عدم  

 تخصيصه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

ه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، يحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدف -

 و

ينشننأ عن الشننروط التعاقدية لألصننل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصننلي والعمولة  -

 على المبلغ األصلي القائم.

الشننامل اآلخر الحقا  بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسننب والخسننائر الناتجة يتم قياس سننندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشننننامل اآلخر. يتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسننننائر تحويل العمالت األجنبية في 

 قائمة الدخل الموحدة.

 أدوات حقوق الملكية  

أدوات حقوق الملكية المقتناه لغير أغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن لالسننننننتثمارات في ة عند االثبات األولي لها، بالنسننننننب 

تختار بشننكل ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضننمن الدخل الشننامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أسنناس 

 .ةكل استثمار على حد

 ل قائمة الدخلالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال 

أدوات حقوق الملكية  مل ذلكقائمة الدخل. يمكن أن يشتصنف كافة الموجودات المالية األخرى كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

القيمة العادلة من خالل الدخل ـننننننن "المقتناه ألغراض المتاجرة، وسندات الدين غير المصنفة كمدرجة بـننننننن "التكلفة المطفأة" أو ب

 ر".الشامل اآلخ

إذا كان يفي بمتطلبات  –إضننننافة إلى ذلك، عند االثبات األولي، يجوز للمجموعة أن تخصننننص بشننننكل ال رجعة فيه أي أصننننل  

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام  –قياسننننه بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننننامل اآلخر 

 خالف ذلك.بينشأ سجوهري عدم التماثل المحاسبي والذي  بشكل –بذلك يزيل أو يقلص 

ال يعاد تصنننيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باسننتثناء خالل الفترة التي تقوم فيها المجموعة بتغيير نموذج أعمال  

 إدارة الموجودات المالية.

 تقويم نموذج األعمال 

ألعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصنننل على مسنننتوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضننل تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج ا 

 طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

سات عمليا . - سيا شأن المحفظة وتطبيق تلك ال سات واألهداف الموضوعة ب سيا ستراتيجية  وبشكل خاص، فيما ال إذا كانت ا

اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل عمولة معينة، ومطابقة فترة الموجودات 

 المالية مع مدة المطلوبات التي تمولها تلك الموجودات المالية أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

 محفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.كيفية تقويم أداء ال -

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك  -

 المخاطر.

ت المدارة أو كيفية تعويض مدراء األعمال، على سنننننبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أسننننناس القيمة العادلة للموجودا -

 التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و

تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السنننابقة وأسنننباب تلك المبيعات والتوقعات بشنننأن نشننناط المبيعات المسنننتقبلية.  -
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 الكلي التقويم من كجزء ولكن بمفردها، بالحسننبان أخذها يمكن ال المبيعات بتلك المتعلقة المعلومات فإن ذلك، من وبالرغم

  .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات إلدارة المجموعة قبل من الموضوعة األهداف تحقيق لكيفية

يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصننورات متوقعة بشننكل معقول يمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما يسننمى تصننورات 

ضنننننغط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدية، بعد االثبات األولي، بشنننننكل مختلف عن توقعات المجموعة "أسنننننوأ حالة" أو "حالة 

األصنننننلية، فإن المجموعة ال تقوم بتغيير تصننننننيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضنننننمن نموذج األعمال تلك، لكن تقوم 

 الية التي تم استحداثها أو شراؤها حديثا .بإدراج هذه المعلومات عند تقويم نموذج األعمال للموجودات الم

بالقيمة العادلة من  –يتم قياس الموجودات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أسننننننناس القيمة العادلة 

التدفقات النقدية كل من ل لتحصنني لتحصننيل التدفقات النقدية التعاقدية أو خالل قائمة الدخل لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية

 التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

 تقويم التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة  

 ألغراض هذا التقويم، يمثل "المبلغ األصنننننننلي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ االثبات األولي. أما "العمولة" فتمثل

العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األسنناسننية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصننلي القائم خالل 

 فترة ما، وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى مثل )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح.

أخذ المجموعة بالحسننننننبان عات من المبلغ األصننننننلي والعمولة، تعاقدية تمثل فقط دفوعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية الت

الشننننروط التعاقدية لألداه، ويشننننمل ذلك فيما إذا كان األصننننل المالي يشننننتمل على شننننرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ 

 عة بعين االعتبار:أخذ المجموذا الشرط. وإلجراء هذا التقويم، تالتدفقات النقدية التي ال تستوفى ه

 األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية. -

 خصائص الرفع المالي. -

 السداد المبكر وشروط التمديد. -

قة بحق عدم  - بات المتعل قدية من موجودات محددة، مثل )الترتي قات الن تدف بة المجموعة لل حد من مطال الشنننننننروط التي ت

 الرجوع(، و

 . (مثل التعديل الدوري ألسعار العموالت)ل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود الخصائص التي تعد -
 

 االستثمارات 2-14

 تصنف االستثمارات على النحو التالي:  

الدين هذه بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعامالت المباشرة  سنداتسندات دين مقاسه بالتكلفة المطفأة. يتم في األصل قياس  -

 الفعلي.  العائدوتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العرضية، 

الدين وأدوات حقوق الملكية المقاسة إلزاميا  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو المدرجة بالقيمة العادلة من  سندات -

 . قائمة الدخل الموحدةرة في . يتم قياس هذه األدوات بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغيرات مباشالدخل خالل قائمة

 دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و سندات -

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

سائر في الدخل الشامل الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات المكاسب أو الخ لسنداتبالنسبة  

بنفس الطريقة المتبعة بشأن الموجودات المالية المقاسة  قائمة الدخل الموحدةاآلخر باستثناء البنود التالية والتي يتم إثباتها في 

 بالتكفلة المطفأة.

 . العائد الفعليباستخدام طريقة  الخاصة تالعموال دخل -

 المتوقعة وعكس القيد، و  االئتمانخسائر  -

 ح وخسائر تحويل العمالت األجنبية.أربا -

أو الخسارة نيف الربح ، يعاد تصاألخر ل الدخل الشاملالدين المقاسة بالقيمة العادلة من خال سنداتوفي حالة التوقف عن إثبات  

 . قائمة الدخل الموحدةإلى  الموحدة حقوق الملكيةقائمة التغيرات في المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر من 

لقد اختارت المجموعة أن تعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق  

الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة. يتم هذا االختيار على أساس كل أداه على حده عند االثبات األولي وان ذلك وال رجعه 

خسائر االستثمارات في أدوات حقوق الملكية هذه إلى قائمة الدخل الموحدة على االطالق، وال يتم ال يعاد تصنيف أرباح وفيه. 

 اثبات أي انخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة. يتم اثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الموحدة ما لم تمثل بصورة
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الحالة يتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر. تحول األرباح والخسائر التراكمية  واضحة استردادا  لجزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه 

 المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاه عند استبعاد هذا االستثمار. 

 

 القروض والسلف 2-15

تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة. يتم في األصل قياس هذه القروض والسلف بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعامالت  

 . يالعائد الفعلالمباشرة العرضية، وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-16

بإثبات مخصننصننات لقاء خسننائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسننها بالقيمة العادلة  تقوم المجموعة

 قائمة الدخل:من خالل 

  تعتبر سندات دينالموجودات المالية التي. 

 لمتعلقة باالئتمان.التعهدات وااللتزامات المحتملة ا 

 السلف والقروض، و 

 .األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

بقياس مخصننصننات الخسننائر بمبلغ مسنناو لخسننائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، بإسننتثناء األدوات المالية  تقوم المجموعة

 :را  شه 12ن المتوقعة لها على مدى التالية والتي يتم قياس خسائر االئتما

 الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و سندات 

 التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصنة بها بشنكل جوهري منذ  )فيما عدا مديني عقود اإليجار( األدوات المالية األخرى

 االثبات األولي لها.

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 الئتمان المتوقعة تقديرا  احتماله مرجح لخسائر االئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:تمثل خسائر ا

  الموجودات المالية التي ليس لها مسننننتوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي

 استالمها(. تتوقع المجموعةالتدفقات النقدية التي بموجب العقد و للمجموعةالفرق بين التدفقات النقدية المستحقة 

  الموجودات المالية ذات مسننتوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة

 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

 في حالة  للمجموعةق بين التدفقات النقدية التعاقدية المسننننننتحقة التزامات القروض غير المسننننننحوبة: بالقيمة الحالية للفر

 ، واستالمهاتتوقع المجموعة سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي 

  استردادها.تتوقع المجموعة ناقصا  أية مبالغ عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد 

 الموجودات المالية المعدلة

دة التفاوض على شنننننننروط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة في حالة إعا

صنننننننعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن اثبات الموجودات المالية، ويتم قياس 

 خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي:

  إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصننننل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن

 األصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.

 لقيمة العادلة المتوقعة لألصننننننل الجديد إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصننننننل الحالي، فإنه يتم اعتبار ا

كتدفقات نقدية نهائية من األصنننننل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن اثباته. يدرج هذا المبلغ في احتسننننناب العجز النقدي 

من األصننننننل المالي الحالي الذي يتم خصننننننمه اعتبارا  من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاريخ اعداد القوائم 

 على األصل المالي الحالي.األصلي ية باستخدام معدل العمولة الفعلي المال

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

، بتاريخ اعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسنننننننجلة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة

يمة العادلة من خالل الدخل الشننامل اآلخر ذات مسننتوى ائتماني منخفض. يعتبر األصننل المالي بأنه بالقوسننندات الدين المدرجة 

 ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

 ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن مالحظتها التالية:
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 .صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر 

 و تجاوز موعد االستحقاق،خرق العقد مثل التعثر في السداد أ 

  للمجموعةوفق شروط غير مالئمة  المجموعةإعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل. 

 احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، و 

 .إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية 

وضننع الجهة المقترضننة يعتبر عادة ذي مسننتوى ائتمان منخفض ما لم يكن  إن القرض الذي يعاد التفاوض بشننأنه بسننبب تدهور

هناك دليال  على أن خطر عدم اسننتالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشننكل جوهري وأنه ال توجد مؤشننرات أخرى على 

 فأكثر قروضا  منخفضة القيمة. يوما   90االنخفاض في القيمة. إضافة إلى ذلك، تعتبر قروض األفراد المتأخرة السداد لمدة 

أخذ بعين ت المجموعةعند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان االسننننتثمار في الديون السننننيادية ذي مسننننتوى ائتماني منخفض، فإن 

 االعتبار العوامل التالية:

 .تقويم السوق للجدارة االئتمانية 

 .تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية 

  الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدين الجديد.مقدرة البلد على 

 . احتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعا  أو كرها 

 امة من والنية التي تعكسنننننها البيانات الع ،قرض آخير لذلك البلدمآليات الدعم الدولية الموضنننننوعة لتأمين الدعم الالزم ك

الحكومات والوكاالت السنننتخدام هذه األليات. ويشنننمل ذلك تقويما  لعمق تلك اآلليات )بغض النظر عن النية السنننياسنننية( 

 وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة 

 على النحو التالي:الموحدة ئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي يتم عرض مخصصات خسائر اال

 .الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصل 

 وتصنف ضمن "المطلوبات األخرى".التزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظهر عادة كمخصص ، 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننامل اآلخر: ال يتم اثبات مخصننص الخسننائر في قائمة المركز الدين المقاسننة  أدوات

ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر،  الموحدة المالي

 .ثباته في احتياطي القيمة العادلةويتم ا

 الشطب

ويكون ذلك عادة   الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة السنننننتردادها. وسننننننداتروض يتم اثبات الق

عندما تحدد المجموعة بأنه ال يوجد لدى الجهة المقرضنننة موجودات أو مصنننادر دخل يمكن أن تحقق تدفقات نقدية كافة لسنننداد 

بشننأن  المجموعةلية المشننطوبة ألنشننطة التعزيز امتثاال  إلجراءات ال تزال تخضننع الموجودات الما المبالغ الخاضننعة للشننطب.

 استرداد المبالغ المستحقة.

 العقارات األخرى المملوكة  2-17

تؤول للمجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، بعض العقارات وذلك سدادا  للقروض والسلف المستحقة. تعتبر هذه العقارات 

قها للقروض والسلف المعنية أو القيمة العادلة الحالية األولي، بصافي القيمة الممكن تحقد اإلثبات للبيع، وتظهر عن معدةموجودات 

 . أيهما أقل ،للعقارات المعنية ناقصا  تكاليف البيع

الممكن مة وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إعادة تقييم العقارات األخرى المملوكة بشكل دوري، وتسجل بالقيمة الدفترية أو صافي القي

، أيهما أقل. يحمل دخل اإليجار وكذلك األرباح أو الخسائر المحققة عن االستبعاد والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تحققها

 تقييم العقارات األخرى على قائمة الدخل الموحدة.

 الممتلكات والمعدات  2-18

ستهالك المتراكم. ال يتم استهالك األراضي المملوكة. تستهلك تكلفة تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم اال 

  -الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وكما يلي:
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 سنة   33  المباني   

 ، أيهما أقصر.(تسنوا 10) العمر اإلنتاجي فترة اإليجار أو  تحسينات العقارات المستأجرة   

 سنوات  7حتى   األثاث والمعدات والسيارات   

يتم، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم تعديلها إذا لزم األمر.  

 الموحدة. لمعدات في قائمة الدخلتدرج المكاسب والخسائر الناجمة عن استبعاد الممتلكات وا

 بة عقود اإليجارسمحا 2-19

عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة عند نشنننننننأة العقد بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد 

ترة محدده إيجار. يكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لف

 مقابل عوض. تحدد السيطرة في حالة تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام هذه الموجودات

 أصول حق االستخدام

 تطبق المجموعة نموذج التكلفة، وتقوم بقياس أصل حق االستخدام بالتكلفة: 

 تراكم في القيمة، و مطروحا  منها أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض م 

  .معدله باي إعادة قياس اللتزام يتعلق بتعديالت عقد اإليجار 

وبشننكل عام، يجب أن يكون أصننل حق االسننتخدام مسنناو اللتزام اإليجار. ومع ذلك، فإن أية تكاليف إضننافية مثل تجهيز الموقع، 

يجب إضافتها إلى قيمة  ..... الخ.تعلقة بالمعامالت والتأمينات غير القابلة لالسترداد، ورسوم التسجيل، وأية مصاريف أخرى م

 أصل حق االستخدام.

 التزام اإليجار 

 عند اإلثبات األولي، يجب احتساب التزام اإليجار بالقيمة الحالية لكافة دفعات اإليجار المتبقية للمؤجر. 

 بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يجب على المجموعة قياس التزام اإليجار بما يلي: 

 زيادة القيمة الدفترية لتعكس مصروف العمولة الخاصة على التزام اإليجار، و 

 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار، و 

 .إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديالت لعقد اإليجار 

 الشهرة -الموجودات غير الملموسة  2-20

والمطلوبات وااللتزامات القابلة للتمييز الشراء عن القيمة العادلة لحصة البنك في الموجودات  تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة 

المحتملة الخاصة بالشركة التابعة المشتراة بتاريخ الشراء. تظهر الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض المتراكم والتي يتم 

للشهرة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة في السنة أو  تحميلها على قائمة الدخل الموحدة. يتم إجراء اختبار

ال يمكن عكس خسارة االنخفاض  أكثر وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلي إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية.

 في القيمة المسجلة مقابل الشهرة.

 المطلوبات المالية 2-21

صل، بإثبات المطلوبات المالية بتاريخ استحداثها، يتم إثبات  كافة األدوات المالية األخرى )بما في ذلك تقوم المجموعة، في األ

عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا  في األحكام 

 التعاقدية لألداة. 

ة العادلة مالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا ، في حالة البنود غير المدرجة بالقيو أالموجودات المالية يتم، في األصل، قياس 

من خالل قائمة الدخل، تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة  بشرائها أو إصدارها. تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، بخالف 

سه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تقوم المجموعة بالتوقف الضمان المالي والتزامات القروض، كمقا

 عن إثبات المطلوبات المالية عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها. 

  عقود الضمان المالي وإلتزامات القروض 2-22

بتقديم التزامات لمنح االئتمان تتمثل باعتمادات مستنديه وضمانات وقبوالت.  تقوم المجموعة، خالل دورة األعمال االعتيادية،

إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة  ،يتم في األصل

المطفأة، أو أفضل تقدير  غير جاه كل ضمان بالعالوةالعالوة المستلمة. وبعد اإلثبات األولي، يتم قياس التزامات المجموعة ت

للمصاريف الالزمة لسداد أي ضمان مالي، ناجمة عن الضمانات، أيهما أعلى. يتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة 

 على مدى فترة الضمان.
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 المخصصات 2-23

ومن المحتمل أن ج عن أحداث سابقة تالتزام قانوني حالي أو متوقع نا موثوق به ألي إجراء تقديرالمخصصات عند  يتم إثبات

 . االلتزام لسدادلموارد ا يتطلب األمر استخدام

 النقدية وشبه النقدية 2-24

ة واألرصدة لدى ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعّرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدي

. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات (باستثناء الوديعة النظامية)، إعادة الشراء العكسيبنوك مركزية واتفاقيات 

 المالية األخرى التي تستحق خالل ثالثة اشهر أو أقل.

 التوقف عن إثبات األدوات المالية  2-25

أو تحويله وأن  تهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذا األصليتم التوقف عن إثبات أي أصل مالي عند إن

موجودات مالية، يتم  حّولت. في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن المجموعة التحويل سيكون مؤهال  للتوقف عن االثبات

كاسب المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال التوقف عن اإلثبات في حال قيام المجموعة بتحويل كل المخاطر والم

اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات، يتم التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي  الو تحويليتم فيها 

كل منفصل في حالة المجموعة عن السيطرة على الموجودات المالية. تقوم المجموعة بتسجيل الموجودات والمطلوبات بش

 أو االحتفاظ بها.الناتجة عن هذه العمليات الحصول على الحقوق واإللتزامات 

( العوض المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد 1وعند التوقف عند اثبات أصل مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل، و )

( أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقا  ضمن الدخل 2، و )تم الحصول عليه مطروحا  منه أي التزام جديد تم التعهد به(

 الشامل اآلخر يجب أن يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة.

ال يتم إثبات أية مكاسب أو خسائر تراكمية مثبتة في الدخل الشامل اآلخر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة 

ل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات. يتم إثبات أي حصة بالقيمة العادلة من خال

في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن اإلثبات والتي تم إنشائها واالحتفاظ بها من قبل المجموعة كموجودات أو 

 مطلوبات منفصلة. 

لمالية وذلك فقط عند إستنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء يتم التوقف عن إثبات المطلوبات ا

 مدته.

  الدفعات على أساس األسهم 2-26

امج( والمعتمدة من ن)البر الدفعات المسددة على أساس األسهمعلى أساس  امج تحفيزي محسوبنيقدم البنك لموظفيه المؤهلين بر 

 العربي السعودي. مؤسسة النقد

وبموجب شروط المكافأة طويلة األجل على أساس األسهم، يمنح الموظفين المؤهلين بالبنك أسهم بأسعار محددة سلفا  ولفترة 

المحددة بموجب شروط البرنامج، يسلم البنك األسهم المخصصة إلى الموظفين شريطة إتمام شروط  االكتسابمحددة. وبتواريخ 

 ضية.االكتساب بصورة مر

لبرنامج بالرجوع إلى القيمة السوقية ل. تحدد القيمة العادلة األسهمامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح نتقاس تكلفة البر

 التدفقات النقدية المخصومة. نموذجلألسهم في بداية البرنامج باستخدام 

ء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفين امج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفانيتم إثبات تكلفة البر

امج بتاريخ إعداد كل قوائم نالبر اهذ التي يتم احتسابها بموجب –(. تظهر المصاريف التراكمية االكتساب)تاريخ األسهم المعنيين 

البنك لعدد األسهم التي سيتم منحها في ، وأفضل تقديرات االكتسابالمدى الذي انتهت إليه فترة  – االكتسابمالية حتى تاريخ 

نهاية المطاف. يمثل المبلغ المحمل أو المقيد على قائمة الدخل الموحدة لفترة ما، الحركة في المصاريف التراكمية المثبتة في 

 بداية ونهاية تلك الفترة. 

ة مع طرف ثالث محايد لشراء األسهم المعنية يقوم البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقي

امج. وطبقا  لشروط هذه االتفاقية، لن يكون البنك، في نالبر اقة بتلك األسهم بموجب هذوذلك فقط إلدارة مخاطر األسعار المتعل

 لألسهم المعنية. القانونيأي وقت من األوقات، المالك 

 لموظفينا التزامات منافع 2-27

إكتوارية  عمليات تقويموفق ات مخصصاليتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه. وطبقا  لهذا البرنامج،  لدى البنك برنامج

المحلية المتعلقة بالفروع والشركات التابعة في  النظاميةألحكام نظام العمل والعمال السعودي والمتطلبات اللتزامات البنك طبقا  

  الخارج.
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لقيمة الحالية االلتزامات منافع الموظفين وذلك بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت العمولة تحدد ا

على السندات الحكومية عالية الجودة والمسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، ولها شروط تقارب شروط االلتزام المعني. يتم 

 .الخاصة والمصاريف األخرى المتعلقة بالتزامات المنافع المحددة في قائمة الدخل الموحدة إثبات مصاريف العموالت

عن االفتراضات االكتوارسة في الدخل الشامل االخر، وتدرج في األرباح المبقاة مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة يتم اثبات 

 ركز المالي الموحدة.لملكية الموحدة وفي قائمة المفي قائمة التغيرات في حقوق ا

 

 أسهم الخزينة  2-28

تقيد أسهم الخزينة بالتكلفة ويتم إظهارها كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها بتكاليف المعامالت وتوزيعات األرباح 

 وأرباح أو خسائر بيع هذه األسهم. وبعد شرائها، يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع.

بنك بشراء هذه األسهم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك إلبراء ذمته من التزاماته بموجب يقوم ال

 أساس األسهم، وتشتمل أيضا  على األسهم المشتراه عند سداد دين العميل. المسددهالبرامج التحفيزية للدفعات 

 

 الزكاة وضريبة الدخل 2-29

 بة الدخل:الزكاة وضريعن محاسبة ال

 التي صنندرتتعليمات ال نتيجة 2019 ديسننمبر 31المنتهية في  للسنننة، تم تغيير أسننس اإلعداد 2-2 كما هو مبين في اإليضنناح

الزكاة وضريبة الدخل في  إثباتتم كان يفي السابق، و. 2019يوليو  17مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  من قبلمؤخرا  

 11المؤرخ في  381000074519لكية الموحدة وفق ا لتعميم مؤسننسننة النقد العربي السننعودي رقم التغيرات في حقوق الم قائمة

الزكاة  إثبات، يجب 2019يوليو  17 بتاريخمؤسنننسنننة النقد العربي السنننعودي الصنننادرة عن لتعليمات ا وبموجب. 2017أبريل 

الزكاة وضننريبة الدخل عن محاسننبة الالتغيير في  هذا قامت المجموعة بالمحاسننبة عن. ةالدخل الموحد قائمةوضننريبة الدخل في 

في المالية الموحدة. نتج عن هذا التغيير انخفاض  القوائم حول 40يضنناح اإل أعاله فيفصنناح عن آثار التغير إلابأثر رجعي. تم 

غيير أي أثر لهذا الت ال يوجدمليون لاير سننعودي.  2.469بمبلغ  2018 ديسننمبر 31المنتهية في  للسنننةالمجموعة  دخلصننافي 

 .2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الموحدة التدفقات النقدية قائمةعلى 

  الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية

التي وفقا  لألسس قبل الزكاة والضريبة الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل  يتم احتساب

ضننريبة الدخل على حصننة المسنناهمين األجانب في صننافي دخل السنننة. يقوم البنك  يتم احتسنناب األنظمة الزكوية. تنص عليها

 الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. التزامات باحتساب

تحمل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للبنك. تخضع الفروع والشركات التابعة في الخارج لضريبة الدخل وفقا  

هنامنة عننند تحننديند عندم التننأكند من المعننالجننات  أحكننامبنإجراء فيهننا. تقوم المجموعنة  عمننلبلنندان التي تلفي ا والقوانينة لألنظمنن

مخصص الضريبة المؤجلة ال فإن الدخل وبالتالي  بضريبةتختلف عن تلك المتعلقة الزكاة الضريبية. إن طبيعة وأسس احتساب 

 ينطبق ألغراض احتساب الزكاة.

 لةالمؤج الضريبة

بين القيمة الدفترية التي تنشنننننأ ية سنننننكافة الفروقات المؤقته الرئيل االلتزام وذلكيتم إثبات الضنننننريبة المؤجلة باسنننننتخدام طريقة 

وبات المسننتخدمة ألغراض التقارير المالية والمبالغ المسننتخدمة ألغراض الضننريبة. يتم احتسنناب الضننريبة لللموجودات والمط

المساهمين الخاضعين للضريبة للفترة وذلك عند عكس الفروقات على أساس  لىيقها عبتي يتوقع تطدام الشرائح الخالمؤجلة باست

الشنننرائح الصنننادرة أو السنننارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. يتم إثبات موجودات الضنننريبة المؤجلة فقط بالقدر 

 .ستقبل وأنه يمكن مقابلها استخدام الموجوداتفي الم حتمل أن تتوفر فيه أرباحا  خاضعة للضريبةيالذي 

يحتمل أن  الالذي  وتخفض بالقدر دة،حتتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي مو

 .أو جزء منها ةلموجودات الضريبة المؤج كاملتوفر فيه أرباحا  خاضعة للضريبة تسمح باستخدام ي

موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية تتم مقاصة 

سلطة الضريبية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عند وجود  وعندما تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بنفس ال

أسننناس الصنننافي أو تحقيق الموجودات أو سنننداد المطلوبات في آن  للتسنننوية على ووجود النيهللمقاصنننة  للبنكحق نظامي ملزم 

 واحد.

الدخل الشنننامل قائمة بالبنود المثبتة في  القدر الذي يتعلقباسنننتثناء  قائمة الدخل الموحدة تم إثبات الضنننريبة الحالية والمؤجلة في

في قائمة الدخل الشنننامل  إثبات الضنننريبة أيضنننا  يتم  ،. وفي هذه الحالةقائمة التغيرات في حقوق المليكةأو مباشنننرة في  الموحدة

  .ةدالموحدة أو مباشرة  في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموح
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 خدمات إدارة االستثمار 2-30

يقدم البنك لعمالئه خدمات إدارة اإلستثمارات وخدمات استشارية من خالل إحدى الشركات التابعة. تتضمن هذه الخدمات إدارة 

ظ على أساس إختياري وغير إختياري، وإدارة الصناديق اإلستثمارية بالتنسيق مع مستشاري إستثمار متخصصين. يدرج المحاف

بالقيمة المدرجة أو اإلستثمارات  استثمار البنك في هذه الصناديق ضمن االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 كما تدرج األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة.. خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة 

صندوق االستثمار عادة على تقييم إجمالي الحصص االقتصادية للبنك في  بالسيطرة علىإذا كان البنك يقوم  التأكد فيما يتوقف

أنه يعمل كوكيل للمستثمرين في  تبيننك، فقد مدير الصندوق. واستنادا  إلى التقييم الذي أجراه الب بإقالةالصندوق وحق المستثمر 

 جميع الحاالت ولذلك لم يتم توحيد هذه الصناديق في هذه القوائم المالية.

ال تعتبر الموجودات المودعة لدى البنك، بصفته وصيا  أو مؤتمنا  عليها، موجودات خاصة بالبنك أو بالشركة  إضافة إلى ذلك،

 .للمجموعةقائمة المركز المالي الموحدة  وبالتالي ال تدرج في له، التابعة

  متوافقة مع الشريعةالالمنتجات البنكية   2-31

إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمعتمدة من قبل 

 الهيئة الشرعية.

وطبقا   الدولية للتقرير الماليالجة كافة المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية محاسبيا  بإستخدام المعايير يتم مع

 للسياسات المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة.

 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية - 3

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  ـــــةالسعوديــ

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 1,269,215  1,225,927 نقد في الصندوق
 8,827,242  9,243,954 وديعة نظامية
 158,200  525,547 حساب جاري

 15,164,947  7,142,653 إيداعات أسواق المال

 25,419,604  18,138,081 اإلجمالي

مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اإلحتفاظ بوديعة نظامية لدى  يتعين على المجموعة، وفقا  لنظام 

مؤسسة النقد العربي السعودي وبنوك مركزية أخرى بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار، وألجل، والودائع األخرى 

مع شراء عكسي( إعادة )ل إيداعات أسواق المال أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقية إعادة بيع . تمثعلى أساس المعدل الشهريتحسب 

 مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 

 ، صافيوالمؤسسات المالية األخرىاألرصدة لدى البنوك  - 4

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 3,321,067  2,609,176 ت جاريةحسابا

 14,317,458  1,022,832 إيداعات أسواق المال

 3,632,008  17,638,525 

 (16,499)  (3,617) االئتمانمخصص انخفاض 

 17,622,026  3,628,391 اإلجمالي
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  ستثمارات ، صافياال       - 5
 

 تصنف االستثمارات كارتي:  أ ( 

 العادلة من خالل قائمة الدخل  قيمةبالمدرجة   (1 

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة 

 

2019 
الرياالت  بآالف

 السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

 السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

 السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

 السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

 السعوديـــــة

2018 
لريـــاالت ا بآالف

 السعوديـــة

 2,221,845 2,496,515 316,236 143,381 1,905,609 2,353,134 سندات بعمولة ثابتة

 194,167 178,856 194,167 178,856 - - استثمارات مركبة

 1,655,271 1,963,836 1,655,271 1,963,836 - - صناديق تحوط

 794,716 1,078,155 794,716 1,078,155 - - أسهم خاصة 

 452,637 382,750 2,447 7,332 450,190 375,418 أسهم

المدرجة  إجمالي االستثمارات
العادلة من خالل  بالقيمة
 5,318,636 6,100,112 2,962,837 3,371,560 2,355,799 2,728,552 الدخل قائمة

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر  (2 

 اإلجمالي ملكةخارج الم داخل المملكة 

 

2019 
الرياالت  بآالف

 السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

 السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

 السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

 السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

 السعوديـــــة

2018 
 بآالف

الريـــاالت 
 السعوديـــة

 18,382,539 33,787,917 4,307,320 4,247,912 14,075,219 29,540,005 سندات بعمولة ثابتة

 28,724,813 27,420,187 9,450,995 8,687,561 19,273,818 18,732,626 سندات بعمولة عائمة 

 3,193,448 4,083,927 16,716 331,749 3,176,732 3,752,178 أسهم

مدرجة ال االستثماراتإجمالي 
بالقيمة العادلة من خالل 

 50,300,800 65,292,031 13,775,031 13,267,222 36,525,769 52,024,809 لشامل ارخرالدخل ا

 

 بالتكلفة المطفأة، صافياالستثمارات المقتناه   (3

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة 

 

2019 
الرياالت  بآالف

 السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

 السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

 لسعوديـــــةا

2018 
الريـــاالت  بآالف

 السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

 السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

 السعوديـــة

 10,733,908 13,625,057 135,183 107,785 10,598,725 13,517,272 سندات بعمولة ثابتة

 (3,090) (3,947) - - (3,090) (3,947) مخصص انخفاض االئتمان 

إجمالي االستثمارات المقتناة 
 10,730,818 13,621,110 135,183 107,785 10,595,635 13,513,325 بالتكلفة المطفأة

 66,350,254 85,013,253 16,873,051 16,746,567 49,477,203 68,266,686 إجمالي االستثمارات، صافي
 

 فيما يلي تحليال  لمكونات االستثمارات:    (ب

 

2019 
  الريـــاالت السعوديـــــــةبآالف 

2018 
 بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة

 اإلجمالي غير متداولة متداولة  اإلجمالي غير متداولة متداولة 

 31,335,202 23,248,098 8,087,104  49,905,542 36,543,964 13,361,578 سندات بعمولة ثابتة

 28,724,813 15,612,218 13,112,595  27,420,187 15,352,632 12,067,555 سندات بعمولة عائمة

 4,440,801 797,431 3,643,370  5,544,832 1,078,154 4,466,678 أسهم

 1,849,438 1,849,438 -  2,142,692 1,925,405 217,287 أخرى

 66,350,254 41,507,185 24,843,069  85,013,253 54,900,155 30,113,098 اإلجمالي
 

وسندات وصكوك سندات غير المتداولة، بشكل أساسي، على سندات تنمية حكومية سعودية وسندات سعودية بعمولة عائمة تشتمل ال 

التسعير  نموذجباستخدام إما  الدفترية صناديق تحوط واستثمارات خاصة. ونظرا  لطبيعة سوق هذه السندات، تحدد قيمتهاوخزينة 

على سندات مرهونة أعاله تشتمل السندات بعمولة ثابتة   .ةمستقل ةف ثالثاطرقبل أ منالمعلن الموجودات قيمة أو صافي  المالئم

 31مليون لاير سعودي كما في  8,056 بلغت القيمة الدفترية لهذا السندات .عادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرينبموجب إتفاقيات إ

 .)د( 19رقم  اإليضاح أيضا   انظر مليون لاير سعودي(. 1.197: 2018) 2019ديسمبر 
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 فيما يلي تحليالإ لألرباح والخسائر غير المحققة والقيمة العادلة لإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة:  (ج

 )بآالف الرياالت السعودية( 2018  )بآالف الرياالت السعودية( 2019 

 القيمة الدفترية 

إجمالي 
األرباح 
غير 

 المحققة

إجمالي 
الخسائر غير 

 القيمة الدفترية  القيمة العادلة المحققة

إجمالي 
األرباح غير 

 المحققة

إجمالي 
الخسائر غير 

 القيمة العادلة المحققة

 10,368,938 (361,880) - 10,730,818  13,926,778 (18,138) 323,806 13,621,110 سندات بعمولة ثابتة

 10,368,938 (361,880) - 10,730,818  13,926,778 (18,138) 323,806 13,621,110 المجموع الكلي

 

 فيما يلي تحليالإ لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:     ( د
  

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 45,670,022  62,737,078 حكومية وشبه حكومية
 8,899,924  11,262,654 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 9,919,142  7,271,807 شركات
 1,663,806  1,963,836 صناديق تحوط

 197,360  1,777,878 أخرى

 66,350,254  85,013,253 اإلجمالي

 

  متوافقة مع الشريعةالستثمارات اال   هـ(

 :والسقوف بما في ذلك الصكوك ة مع الشريعةمتوافقالالستثمارات ل يما يلي تحليال  ف

 
 اإلجمالي بعمولة عائمة بعمولة عائمة 

 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــة

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــة

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــة

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 2,221,845 2,496,515 - - 2,221,845 2,496,515 الدخل 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 16,300,511 25,872,955 3,675,738 3,397,626 12,624,773 22,475,329 الشامل اآلخر

 - 2,900,859 - - - 2,900,859 مقتناه بالتكلفة المطفأة

 18,522,356 31,270,329 3,675,738 3,397,626 14,846,618 27,872,703  اإلجمالي

 
 
 القروض والسلف، صافي - 6

 

 على النحو التالي:المصنفه كمقتناه بالتكلفة المطفأة تصنف القروض والسلف  أ ( 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2019
بطاقـــــــات 

 مــــــانائت
قــــــــــروض 
 شخصيـــــــة

قروض وسلف 
 المجمـــــــوع أخـــــرى تجاريــــــــــة

      
 142,770,665 392,066 123,831,533 17,117,939 1,429,127 القروض والسلف العاملة

 1,924,208 5,485 1,882,584 36,139 - القروض والسلف غير العاملة

 144,694,873 397,551 125,714,117 17,154,078 1,429,127 جمالي اإل

 (3,099,628) (4,950) (2,704,018) (285,758) (104,902) اإلئتمان انخفاضمخصص 

 141,595,245 392,601 123,010,099 16,868,320 1,324,225 صافي ،القروض والسلف
 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2018
بطاقـــــــات 

 نائتمــــــا
قــــــــــروض 
 شخصيـــــــة

قروض وسلف 
 المجمـــــــوع أخـــــرى تجاريــــــــــة

      
 114,829,137 129,134 97,117,394 16,165,086 1,417,523 القروض والسلف العاملة

 1,489,407 6,141 1,472,649 10,617 - القروض والسلف غير العاملة

 116,318,544 135,275 98,590,043 16,175,703 1,417,523 جمالي اإل

 (2,609,982) (5,428) (2,166,952) (316,978) (120,624) اإلئتمان انخفاضمخصص 

 113,708,562 129,847 96,423,091 15,858,725 1,296,899 صافي ،القروض والسلف
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 االئتمان على النحو التالي: إنخفاضحركة مخصص كانت  ب (  
 

 بطاقـات ائتمـان الرياالت السعودية()بآالف  9201

قروض 

 شخصية

قروض و سلف 

 المجمـــوع أخـرى تجاريــــة

 2,609,982 5,428 2,166,952 316,978 120,624  الرصيد في بداية السنة

 1,069,410 - 1,114,835 (29,703) (15,722) خالل السنة، صافي مجنب

 (568,695) - (568,695) - - ديون معدومة مشطوبة

 (5,126) - (4,749) (377) - مبالغ مستردة مجنبة سابقا  

 (5,943) (478) (4,325) (1,140) - تسويات تحويل عمالت

 3,099,628 4,950 2,704,018 285,758 104,902 الرصيد في نهاية السنة

 

 بطاقـات ائتمـان )بآالف الرياالت السعودية( 2018

قروض 

 شخصية

وض و سلف قر

 المجمـــوع أخـرى تجاريــــة

 2,855,813 9,402 2,420,285 320,800 105,326  الرصيد في بداية السنة

 132,089 (1,965) 106,346 (750) 28,458 خالل السنة، صافي مجنب

 (250,064) - (249,939) (125) - ديون معدومة مشطوبة

 (129,401) (7,457) (101,052) (1,037) (19,855) مبالغ مستردة مجنبة سابقا  

 1,545 5,448 (8,688) (1,910) 6,695 تسويات تحويل عمالت

 2,609,982 5,428 2,166,952 316,978 120,624 الرصيد في نهاية السنة

 

الدخل  قائمة على مليون لاير سعودي( 155.5: 2018) لاير سعودي مليون 1.103 بتحميل مبلغ قدره ،خالل السنة ت المجموعةقام

 .االئتمان والذي تم إظهاره بعد خصم المبالغ المستردة المجنبة سابقا وصافي المبالغ المشطوبة مباشرة انخفاضالموحدة ضمن مخصص 

 الجودة االئتمانية للقروض والسلف ج ( 

 منخفضة القيمةال( تحليل بأعمار القروض والسلف المتأخرة السداد وغير 1

 دية()بآالف الرياالت السعو 9201
بطاقـات 
 قروض شخصية ائتمـان

قروض و سلف 
 المجمـــوع تجاريــــة

 3,703,757 2,462,571 1,154,902 86,284 يوما   90أقل من 

 259,725 179,960 56,044 23,721 يوما  فأكثر 90

 3,963,482 2,642,531 1,210,946 110,005 اإلجمالي

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 8201
 بطاقـات
 قروض شخصية ائتمـان

قروض و سلف 
 المجمـــوع تجاريــــة

 3,559,990 2,643,278 814,249 102,463 يوما   90أقل من 

 242,506 135,954 75,123 31,429 يوما  فأكثر 90

 3,802,496 2,779,232 889,372 133,892 اإلجمالي
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 اإلئتمان حسب القطاعات االقتصادية: انخفاضبمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص  فيما يلي تحليالإ ( 2
 

 
2019 

القروض والسلف 
 العاملة

القروض والسلف 
 غير العاملة

 انخفاضمخصص 
 االئتمان

القروض والسلف، 
 صافي

 بآالف الرياالت 
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 ديـــــةالسعو

 934,501 520 - 935,021 حكومية وشبه حكومية

 9,635,096 16,888    - 9,651,984 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 4,562,602 22,880 3,260 4,582,222 زراعة وأسماك

 13,890,481 442,319 152,581 14,180,219 تصنيع

 3,582,445 8,319 414 3,590,350 مناجم وتعدين

 13,521,661 55,677 14,311 13,563,027 ، غاز، وخدمات صحيةكهرباء، ماء

 14,325,730 1,055,300 1,171,653 14,209,377 وإنشاءات بناء  

 18,097,318 621,585 469,363 18,249,540 تجارة

 11,450,825 54,229 1,402 11,503,652 نقل واتصاالت

 4,402,934 54,742 21,279 4,436,397 خدمات

 18,192,545 390,660 36,139 18,547,066 صية وبطاقات ائتمانقروض شخ

 28,999,107 376,509 53,806 29,321,810 أخرى

 141,595,245 3,099,628 1,924,208 142,770,665 اإلجمالي

 

 

 
2018 

القروض والسلف 
 العاملة

القروض والسلف 
 غير العاملة

 انخفاضمخصص 
 االئتمان

السلف، القروض و
 صافي

 بآالف الرياالت 
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 653,346 136 - 653,482 حكومية وشبه حكومية

 4,760,773 6,541 - 4,767,314 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 4,124,371 20,417 440 4,144,348 زراعة وأسماك

 17,793,139 282,664 162,616 17,913,187 تصنيع

 1,990,826 9,248 - 2,000,074 مناجم وتعدين

 13,341,721 45,232 15,849 13,371,104 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

 14,936,127 1,135,186 969,997 15,101,316 بناء  وإنشاءات

 17,385,169 412,782 298,521 17,499,430 تجارة

 7,980,673 43,538 1,402 8,022,809 نقل واتصاالت

 2,620,095 37,282 941 2,656,436 خدمات

 17,682,769 447,159 23,054 18,106,874 قروض شخصية وبطاقات ائتمان

 10,439,553 169,797 16,587 10,592,763 أخرى

 113,708,562 2,609,982 1,489,407 114,829,137 اإلجمالي

 

 الضمانات د(  

 القروض والسلف: كل فئة من فئات بالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها لدى البنك مقابل فيما يلي تحليال   

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريــاالت 

 السعوديـــــــة

 48,547,435  75,724,960 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 3,698,194  11,661,949 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 222,403  391,871 منخفضة القيمة

 52,468,032  87,778,780 اإلجمالي
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تشتمل الضمانات على ودائع، وضمانات مالية، وأوراق مالية متداولة، وعقارات. يقوم البنك بقبول تلك الضمانات غير القابلة  

لم تتغير سياسات المجموعة  ى مبالغ نقدية )مثل العقارات( بغرض التصرف بها في حالة إخفاق العميل في السداد.للتحويل إل

واليوجد أي تغير جوهري في الجودة الكلية للضمانات التي  ،المتعلقة بالحصول على الضمانات بصورة جوهرية خالل السنة

 تحتفظ بها قبل المجموعة منذ السنة الماضية.

 متوافقة مع الشريعةالالقروض والسلف   ( هـ

 :متوافقة مع الشريعةالفيما يلي تحليل القروض والسلف  

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريــاالت 

 السعوديـــــــة

 62,056,272  74,095,438 مرابحة/ تورق

 6,689,156  7,269,400 جارهإ

 68,745,428  81,364,838 اإلجمالي

 

 ، صافي الممتلكات والمعدات - 7

 

األراضي 
 والمباني

بآالف الرياالت (
 )السعودية

موجودات حق 
 االستخدام

بآالف الرياالت (
 )السعودية

تحسـينات 
العقارات 

 المستأجرة
بآالف الرياالت )

 (السعودية

األثاث والمعدات 
 يـــاراتوالس

بآالف الرياالت )
 (السعودية

2019 
 اإلجمالي

بآالف الرياالت )
 (السعودية

2018 
 اإلجمالي

بآالف الرياالت )
 (السعودية

       :التكلفة

 3,005,596 3,059,540 1,450,074 689,018 - 920,448 الرصيد في بداية السنة

 60,877 2,085,885 64,345 382,974 438,148 1,200,418 اإلضافات

 (1,806) (185,287) (180,786) (4,429) - (72) اإلستبعادات

 (5,127) (6,650) (6,650) - - - تسويات تحويل عمالت

 3,059,540 4,953,488 1,326,983 1,067,563 438,148 2,120,794 الرصيد في نهاية السنة

       :اإلستهالك المتراكم

 2,437,786 2,553,847 1,355,490 601,297 - 597,060 الرصيد في بداية السنة

 112,426 204,299 63,499 38,839 78,546 23,415 المحّمل للسنة

 (894) (183,960) (179,567) (4,393) - - االستبعادات

 4,529 3,232 3,232 - - - تسويات تحويل عمالت

 2,553,847 2,577,418 1,242,654 635,743 78,546 620,475 الرصيد في نهاية السنة

ديسمبر   31فيكما صافي القيمة الدفترية 
2019 1,500,319 359,602 431,820 84,329 2,376,070  

ديسمبر   31فيكما صافي القيمة الدفترية 
2018 323,388 - 87,721 94,584  505,693 

 2,187,750 690,788     أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 2,693,443 3,066,858     اإلجمالي

 

 الموجودات األخرى - 8

      2019 
 بآالف الرياالت
 السعوديــــــة

     2018 
 بآالف الرياالت
 السعوديــــــة

 207,379  373,490  نةمديذمم 

 5,447  4,345  عقارات أخرى، صافي 

 16,921  15,279  شهرة

 468,892  676,638  أخرى

      698,639  1,069,752  اإلجمالي
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 المشتقات  - 9

 -تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر: 
 

وتمثل اتفاقيات تعاقدية لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم  المقايضات: 

ألطراف األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات العمالت، فيتم ا

بموجبها تبادل العموالت بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة، فإنه يتم 

 المبلغ زائدا  دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة.  بموجبها تبادل أصل
 

وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في  العقود ارجلة والمستقبلية: 

اجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود المستقبل. العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا  لتلبية احتي

 الصرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية. 
 

العموالت يتم تداولها بشكل فردي خارج األسواق المالية وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار  إتفاقيات أسعار العموالت ارجلة: 

النظامية وتنص على أن يسدد نقدا  الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ 

 خالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
 

وجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس اإللتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( لبيع وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بم الخيارات: 

 أو شراء عملة أو بضاعة أو أسهم أو أداة مالية بسعر محدد سلفا  في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المحددة.
 

والتي تتطلب وجود خيارات على مكونات المقايضة بسعر ثابت. تمنح  وهي عبارة عن خيارات على المقايضات خيارات المقايضات: 

ري أو المكتتب بالخيار الحق، وليس االلتزام، إلبرام المقايضة وذلك بدفع عمولة بسعر ثابت واستالم عمولة تخيارات المقايضات المش

 عائم بتاريخ مستقبلي.بسعر 
 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

تتعلق المبيعات  ذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف.المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات، وأخالخاصة بالمجموعة و المشتقاتتتعلق معظم  

ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز يض المخاطر الحالية والمستقبلية. بطرح المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخف

وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد  .ول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشراتالسوق مع توقع الحص

  .واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك
 

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر  

لمخاطر العمالت  االمشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه مجموعةستخدم الت، اومطلوباته اإدارة موجوداته كجزء من 

العموالت. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك بإستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة وأسعار 

طية اإلستراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة، وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات المركز المالي ككل. إن التغ

 مقتناه ألغراض المتاجرة .

مقايضات  مجموعةستخدم التتغطية مخاطر عمالت محددة . كما لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت  مجموعةستخدم الت 

 .عقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت لتغطية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر العموالت بأسعار ثابتةأسعار العموالت وال

أيضا  مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم .  مجموعةستخدم التو

تغطية المخاطر وأهدافها رسميا  ، بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأداة تغطية المخاطر،  قةعالوفي مثل هذه الحاالت، يجب توثيق 

 ويتم قيد هذه المعامالت كتغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية . 

غ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق. يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبال 

قبلية أن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المست

والتي تقتصر عادة على القيمة  مجموعةتعرض لها التي إن هذه المبالغ اإلسمية ال تعبر عن مخاطر االئتمان، التفالمتعلقة بها. وبالتالي، 

 العادلة اإليجابية للمشتقات، أو مخاطر السوق. 

العقود المشمولة بإتفاقيات مقاصة  كافةبالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار ت في قائمة المركز المالي الموحدة يتم إظهار كافة المشتقا 

المدفوعة  وأ من العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة القيمةذلك. تتم مقاصة إجمالي  حيثما ينطبق ،ة بالصافيرئيسي

 .الطرف اآلخر بموجب إتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعولإلى 
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 لفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق:لها على أساس ا والمبالغ اإلسمية والقيمة العادلةباألدوات المالية المشتقة  فيما يلي تحليال   
 

 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق    

2019 

القيمة العادلة 

 اإليجابية

بآالف الرياالت )

 (السعودية

القيمة العادلة 

 السلبية

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 المبلغ اإلسمي

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 أشـهر 3خالل 

ف الرياالت بآال)

 (السعودية

 شهر 3-12

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 سنوات 1-5

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 أكثر من

 سنوات 5

بآالف الرياالت )

 (السعودية

        المقتناة ألغراض المتاجرة :

 36,510,961 89,333,984 26,859,937 1,827,998 154,532,880 2,897,942 4,479,096 مقايضات أسعار العموالت  

بأسعار  العقود المستقبلية الخاصة 

 110,454 15,994,070 1,401,750 414,466 17,920,740 65,930 77,300 العموالت، والخيارات

 - 4,578,588 9,950,346 11,868,037 26,396,971 92,914 46,339 عقود الصرف األجنبي اآلجلة  

 - - 367,351 955,474 1,322,825 8,654 10,965 خيارات العمالت  

 - - 468,750 - 468,750 7,427 3,539 خيارات المقايضة 

 - - 2,384,568 - 2,384,568 36,084 65,787 خيارات األسهم والبضائع 

القيمة المقتناة لتغطية مخاطر 
      العادلة:

- - 

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 
 - - - - راتالعموالت والخيا

 

- - 

 - - - - مقايضات أسعار العموالت
- - - 

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 
 -    :النقدية

- - - 

 6,600,000 - - - 6,600,000 131,419 7,583 مقايضات أسعار العموالت

 43,221,415 109,906,642 41,432,702 15,065,975 209,626,734 3,240,370 4,690,609 اإلجمالي الفرعي 

 المستلمة/ الضمانات النقدية
      (2,048,184) (1,598,388) المدفوعة

      1,192,186 3,092,221 اإلجمالي

 

 

 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق    

2018 

القيمة العادلة 

 اإليجابية

بآالف الرياالت )

 (السعودية

العادلة القيمة 

 )معدله( السلبية

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 المبلغ اإلسمي

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 أشـهر 3خالل 

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 شهر 3-12

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 سنوات 1-5

بآالف الرياالت )

 (السعودية

 أكثر من

 سنوات 5

بآالف الرياالت )

 (السعودية

        اض المتاجرة :المقتناة ألغر

 22,575,268 93,983,860 13,539,282 7,006,806 137,105,216 2,676,006 3,296,534 مقايضات أسعار العموالت  

 العقود المستقبلية الخاصة 

 126,820 7,736,145 345,000 2,247,063 10,455,028 95,052 66,970 بأسعار العموالت، والخيارات     

 - 6,478,064 2,174,922 5,736,950 14,389,936 65,825 57,572 ألجنبي اآلجلة عقود الصرف ا 

 - - 499,487 1,057,299 1,556,786 52,654 53,146 خيارات العمالت  

 - - - - -    -    - خيارات المقايضة 

 - - 2,689,346 15,000 2,704,346 178,622 159,529 خيارات األسهم والبضائع 

القيمة لتغطية مخاطر المقتناة 
        العادلة:

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 
 - - - 1,842,375 1,842,375 17,731 - العموالت والخيارات

 3,187,500 375,000 - - 3,562,500 117,694 61,253 مقايضات أسعار العموالت

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 
        :النقدية

 3,580,000 662,500 120,000 170,000 4,532,500 59,898 19,943 العموالت مقايضات أسعار

 29,469,588 109,235,569 19,368,037 18,075,493 176,148,687 3,263,482 3,714,947 اإلجمالي الفرعي 

 المستلمة/ الضمانات النقدية
      (806,059) (269,175) المدفوعة

      2,457,423 3,445,772 اإلجمالي
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 ، وتتكون مما يلي: متوافقة مع الشريعةالتشتمل الجداول أعاله على مقايضات معدالت األرباح اإلسالمية 

 

2019 
 

 مقتناة ألغراض المتاجرة

القيمة العادلة 
 اإليجابية

بآالف الرياالت 
 السعودية

القيمة العادلة 
 السلبية

بآالف الرياالت 
 يةالسعود

 القيمة األسمية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2,706,752 22,418 25,672 اإلسالمية األرباح التات معدمقايض
 1,157,412 7,739 258 اإلسالمية تالعموال أسعار اتاتفاقي

 3,864,164 30,157 25,930 اإلجمالي

 

2018 
 

 مقتناة ألغراض المتاجرة

القيمة العادلة 
 اإليجابية
االت بآالف الري

 السعودية

القيمة العادلة 
 السلبية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 القيمة األسمية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 1,819,107 10,279 27,582 األرباح اإلسالميةمعدالت مقايضات 
 1,165,207 233 817 اتفاقيات أسعار العموالت اإلسالمية

 2,984,314 10,512 28,399 اإلجمالي

 

 :وقيمتها العادلة ،وأداة تغطية المخاطر ،وطبيعة المخاطر المغطاة ،مخاطرهاالمغطاة ول أدناه ملخصا  بالبنود االجد عكست

 

 

 وصف البنود المغطاة 

 

 القيمة العادلة

 

 طبيعة التغطية

 

 

 أداة التغطية

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية
      

9201 

 سعوديةبآالف الرياالت ال

   

  
 131,419 7,583 مقايضات أسعار العموالت تدفق نقدي 3,600,000 سندات بعمولة عائمة

8201 

 بآالف الرياالت السعودية

   

  
 59,898 19,943 مقايضات أسعار العموالت تدفق نقدي 4,541,222 سندات بعمولة عائمة

ة الخاصة بأسعار العقود المستقبلي قيمة عادلة 998,573 سندات بعمولة ثابتة
 17,731 - العموالت والخيارات

 117,694 61,253 مقايضات أسعار العموالت قيمة عادلة 3,327,632 بعمولة ثابتةعقود مستقبلية 
 

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية

لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل  على الموجودات والمطلوبات المقتناه المستقبلية للتغيرات في التدفقات النقدية المجموعةتعرض ت

أسعار للتحوط ضد مخاطر  كأداةالخاصة  مقايضات أسعار العموالت بشكل عام تستخدم المجموعةبسعر متغير.  لة خاصةوعم

أسعار  رطعة لمخاطر العمالت األجنبية ومخا. ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية، تتعرض المجموالعموالت الخاصة هذه

 العموالت الخاصة المغطاة بمقايضات أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة.

وقع تيوالتاريخ الذي  من البند المغطىالنقدية  التدفقات الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها ،ديسمبر 31، كما في الجدول أدناه يبين

 :الموحدة قائمة الدخلبأن تؤثر فيه على 
 

9201 

 شهر 12 – 3 اشهر  3خالل  عوديةبآالف الرياالت الس

 

 اإلجمالي  سنوات 5أكثر من  سنوات 1-5
      

 1,128,734 266,794 690,424 123,413 48,103 التدفقات النقدية الواردة
      

2018 

 شهر 12 – 3 اشهر  3خالل  بآالف الرياالت السعودية

 

 اإلجمالي  سنوات 5أكثر من  سنوات 1-5

 1,088,806 283,301 581,620 165,954 57,931 دية الواردةالتدفقات النق
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ؤسسات مالية، مع م مجموعة( تقريبا  من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بال٪33: 2018) ٪42 تم إبرام ما نسبته

إعداد القوائم المالية كما في تاريخ  ىخرأف اطرأ ( من عقود القيمة العادلة اإليجابية مع٪13: 2018) ٪18 بينما أبرم أقل من

 .الموحدة
 

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى - 10

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 1,953,097  620,929 حسابات جارية

 5,918,477  15,025,879 ودائع أسواق المال

 7,871,574  15,646,808 اإلجمالي

مليون لاير  545: 2018مليون لاير سعودي ) 7.023بل بيع سنـدات بعمولـة ثابتة قدرها ودائع أسواق المال على ودائع مقا تشتمل

 رائها في تواريخ مستقبلية محددة.إلعادة ش اتفاقيةسعودي( مع 

 1.056: 2018مليون لاير سعودي ) 45بمبلغ وافقة مع الشريعة متيشتمل البند اإليضاح أعاله على ودائع أسواق المال )مرابحة( 

 مليون لاير سعودي(.

 

 ودائع العمالء   - 11

 تتكون ودائع العمالء مما يلي:  

 

2019 
الف الريـــاالت بآ

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 93,880,243  93,714,867 تحت الطلب

 7,700,822  7,563,306 ادخار

 62,680,597  73,668,526 ألجل

 5,908,384  5,218,981 أخرى

 170,170,046  180,165,680 اإلجمالي
 

مليون لاير سعودي  28.056 قدره بمبلغمتوافقة مع الشريعة  تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقبولة بموجب عقود منتجات بنكية 

 مليون لاير سعودي(. 33.999: 2018)

( ريـال سعودي مليون 393: 2018)مليون ريـال سعودي  15قدرها  ثابتة بعمولة على ودائع مقابل بيع سنداتألجل الودائع تشتمل  

 مستقبلية محددة.تواريخ إلعادة شرائها في  مع اتفاقيات

 مليون لاير سعودي( 951: 2018مليون لاير سعودي ) 700قدرها مرتبطة بالسوق  عمالءالودائع ألجل على ودائع  تشتمل 

أو  واحد نوععندما تشتمل على  ى هذا النحوتصنف الودائع عل .مصنفة كـ "مطلوبات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل"

يتم تقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا  الستراتيجية إدارة المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى، أو من المشتقات المالية  أكثر

ى هذه الودائع خالل لم يكن هناك أرباح أو خسائر جوهرية تعود للتغيرات في مخاطر االئتمان عل .مجموعةالمخاطر الموثقة لدى ال

 .2018و  2019عامي 

مليون لاير سعودي( كضمانات  1.158: 2018مليون لاير سعودي ) 1.432 كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ قدره 

 محتجزة لقاء التسهيالت الممنوحة للعمالء. 

 :يتشتمل الودائع أعاله على ودائع عمالء متوافقة مع الشريعة، وتتكون مما يل 

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 7,838,000  7,745,000 ةجاري اتحساب

 -  30,351 إدخار مضاربةودائع 

 31,863,030  27,407,388 ودائع مرابحة ألجل 

 39,701,030  35,182,739 اإلجمالي
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 ئع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:تشتمل الودائع أعاله على ودا 

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 4,344,981  6,981,406 تحت الطلب

 1,082,667  646,522 ادخار

 21,862,428  19,669,565 ألجل

 240,242  393,624 أخرى

 27,530,318  27,691,117 اإلجمالي
 
 

 القرض ألجل - 12

سنوات  3 مدته مليون دوالر أمريكي 575 بمبلغ قدره 2019يوليو  17في  بعمولة عائمةغير مضمون  مشتركأبرم البنك ترتيب قرض 

 عمولة بمعدالت متغيرة على أساس السوق.ألجل القرض  يحمل. كمقتنى بالتكلفة المطفأة ، وتم تصنيفهالبنكية العامةلألغراض 
 
 

 دات الدين المصدرة سن - 13

بموجب برنامج السندات دوالر أمريكي مليار  1سندات بالدوالر األمريكي قدرها أتم البنك، من خالل منشأة لغرض خاص، إصدار 

ج لمدة بموجب هذا البرنام هاصدارإوتم  مضمونهمليار دوالر أمريكي. إن هذه السندات غير  5المتوسطة األجل باليورو والبالغ قدره 

وتخضع لالسترداد المبكر بحسب خيار البنك وفق شروط وأحكام  2019أكتوبر  2س سنوات ابتداء من تاريخ السحب في شهر مخ

 . وتم تصنيفها كمقتناه بالتكلفة المطفأة . إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم االيرلنديةاإلصدار

 

 المطلوبات األخرى - 14
 2019  2018 

 )معدله(
الف الرياالت بآ 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة
    

 828,336  860,076 ةدائنذمم 

 517,500  720,032 (15)ايضاح  التزامات منافع الموظفين

 247,779  259,322 دخل أتعاب غير مكتسب

 7,414  126,997 عمالء مقابل عمليات االكتتاب العام  ودائع

حقة الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقية مبالغ مست

 1,482,280 (ج27)إيضاح  التسوية

 

1,852,850 

التزامات القروض وعقود مخصص انخفاض االئتمان مقابل 

 489,150 (ج 30)إيضاح  الضمان المالي

 

1,635,951 

ل بشأن تحليأدناه  اإليضاحالقيمة الحالية اللتزامات اإليجار )انظر 

 370,048 االستحقاق(تواريخ 

 

- 

 994,166  1,117,344 مستحقات ومخصص الزكاة والضريبة

 545,675  576,749 توزيعات أرباح مستحقة 

 503,651  1,233,748 )أنظر اإليضاح أدناه( أخرى

 7,133,322  7,235,746 اإلجمالي

 قدية التعاقدية غير المخصومة اللتزامات اإليجار:التدفقات الن لتواريخ استحقاق يما يلي تحليالف 

 2019  2018 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة

 -  15,362 أقل من سنة

 -  89,522 سنوات 5سنة إلى 

 -  387,342 سنوات  5أكثر من 

 -  492,226 اإلجمالي
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مليون(:  95.5: 2018مليون لاير سعودي ) 103.3 برنامج إدخار تحفيزي للموظفين قدرهغ يمثل مبلعلى األخرى  المطلوباتتشتمل  

 .ا البرنامجفيما يتعلق بهذ ،الدخل الموحد قائمةمليون( على  6.5: 2018مليون لاير سعودي ) 7.5 قدره وقد تم تحميل مبلغ

 

 الموظفين  نافعمالتزامات    -15

طريقة ب كتوارياالتقييم لل ت وفقاستحقامال تحسب. السعوديوالعمال العمل  نظامل طبقا  هاية الخدمة لموظفيه ن أةمكافل برنامج البنك لدى 

 في قائمة المركز المالي الموحدة المدرجة فيما يلي المبالغ  استحقاقها. عند المنافعويتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االئتمان المتوقعة وحدة 

 على قيمته الحالية:  بناء  ل السنة والحركة في االلتزام خال

 

 2019  2018 

بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة
    

 428,526  512,880  السنةالرصيد في بداية 

 102,985  44,643 تكلفة الخدمة الحالية

 16,446  21,166 مصروف عمولة خاصة

 (35,077)  (91,867) مدفوعة منافع

 -  115,314 خسارة اكتوارية

 512,880  602,136 السنةالرصيد في نهاية 

 

المجنب  . بلغت قيمة المخصصخالل الربع الرابع من كل سنة من أجل تقييم مدى كفاية المخصص القائمكتواري مستقل إيتم إجراء تقييم  

فتراضات االهناك العديد من مليون لاير سعودي(.  517.5: 2018ودي )مليون لاير سع 720لتقييم االكتواري كما في نهاية السنة لقاء ا

 افتراضيا  أساسيا  معدل الخصم ومستوى زيادة الرواتب  وبموجبها تم اعتبارالمحددة  المنافعالمستخدمة في تحديد القيمة الحالية اللتزامات 

 .ليعلى التوا (٪2 :2018) ٪2( و٪4.5 :2018) ٪3.75يفترض أن يكون بنسبة و

المستخدم في معدل الخصم  انخفضفيما لو لاير سعودي(  542: 2018مليون لاير سعودي ) 639إلى االكتوارية االلتزامات  ستزداد 

معدل  ازدادفيما لو مليون لاير سعودي(  487: 2018مليون لاير سعودي ) 569 إلى خفض االلتزاماتنوست ٪1 بنسبة االفتراض

مليون  542: 2018مليون لاير سعودي ) 639إلى االكتوارية االلتزامات  ادزدست. وبالمثل، ٪1بنسبة الخصم المستخدم في االفتراض 

مليون لاير سعودي  569إلى خفض االلتزامات نوست ٪1زيادة الرواتب المستخدم في االفتراض بنسبة معدل  ازدادفيما لو لاير سعودي( 

المرجح متوسط اليبلغ . ٪1بنسبة زيادة الرواتب المستخدم في االفتراض  معدلما لو انخفض في مليون لاير سعودي( 487: 2018)

 .سنوات 10 تقريبا  المحددة  المنافع لفترة التزام

 

 رأس المال -16

، قيمة كل سهم مليون سهم( 2.000: 2018) سهمليون م 2.000 مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل منن رأسيتكو 

 لاير سعودي. 10

 

 االحتياطيات النظامية والعامة - 17

٪ من صافي دخل 25ل عن لبنك، يجب تحويل ما ال يقل والنظام األساسيبمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية  

ر قابل للتوزيع إن هذا اإلحتياطي غي اإلحتياطي النظامي حتى يساوي هذا اإلحتياطي رأس المال المدفوع. قبل الزكاة والضريبةالسنة 

( إلى االحتياطي مليون لاير سعودي 1.382 :2018مليون لاير سعودي ) 1.154مبلغ قدره  قام البنك بتحويلخالل السنة،  .حاليا  

 النظامي من األرباح المبقاة.

 . ما يرى ذلك مالئما  عند لغ لالحتياطي العام لمواجهة المخاطر البنكية العامةابتجنيب مب كما يقوم البنك
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 واألخرى مة العادلةيالقاحتياطيات   - 18

 مساهمي المجموعة كاآلتي: لخالل السنة المتعلقة واألخرى كانت حركة احتياطيات القيمة العادلة  
 

 )بـاالف الرياالت السعودية(                

2019 
 )بآالف الرياالت السعودية(

تغطية مخاطر 
 التدفقات النقدية

موجودات مدرجة 
ة العادلة من بالقيم

خالل الدخل 
 الشامل ارخر

برنامج احتياطي 
 اإلجمالي منافع الموظفين

 493,094 - 592,891 (99,797) ، كما ورد سابقا  الرصيد في بداية السنة

 - - - - أثر التغير في السياسة المحاسبية

 2,695,006 (115,314) 2,688,744 121,576 التغير في القيمة العادلة خالل السنة 

ة بالقيمة العادلمدرجة خسارة بيع استثمارات في أسهم 
 (17,869) -  من خالل الدخل الشامل اآلخر

- 
(17,869) 

 (111,170) - (77,668) (33,502) محول الى قائمة الدخل الموحدة

 3,059,061 (115,314) 3,186,098 (11,723) الرصيد في نهاية السنة

2018 
 دية()بآالف الرياالت السعو

تغطية مخاطر 
 التدفقات النقدية

موجودات مدرجة 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل 
 الشامل ارخر

برنامج احتياطي 
 اإلجمالي منافع الموظفين

     

 289,674 - 318,500 (28,826) ، كما ورد سابقا  الرصيد في بداية السنة

 (294) - (294) - أثر التغير في السياسة المحاسبية

 265,289 - 284,286 (18,997) ير في القيمة العادلة خالل السنة التغ

 (61,575) - (9,601) (51,974) محول الى قائمة الدخل الموحدة

 493,094 - 592,891 (99,797) الرصيد في نهاية السنة

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة - 19
 

 الدعاوى القضائية  أ  (

 تكاليفتوقع تكبد حيث أنه ال ي 2018و  2019ديسمبر  31ى القضائية القائمة كما في لم يجنب أي مخصص لقاء الدعاو

 جوهرية .

 التعهدات الرأسمالية  ب (

مليون لاير  362: 2018) 2019ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي 527 مجموعةالتعهدات الرأسمالية لدى ال بلغت

 .تمعدا راءني وشامبإنشاء بوتتعلق سعودي( 

 مات المحتملة المتعلقة باإلئتمانالتعهدات واإللتزا ج (

المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من االعتمادات المستندية، والضمانات، والقبوالت،  وااللتزاماتتتكون التعهدات 

ان توفير األموال للعمالء عند ئتمان. إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضماإللمنح  غير القابلة للنقض وااللتزامات

بالسداد في حالة عدم تمكن  مجموعةالتي تمثل ضمانات غير قابلة للنقض من قبل ال)طلبها. إن الضمانات وإالعتمادات المستندية 

ادات تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملها القروض والسلف. إن اإلعتم (العميل من الوفاء بإلتزاماتـه تجاه األطـراف األخرى

، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر بسحب األموال وفق شروط مجموعةالتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من ال)المستندية 

تمثل القبوالت تعهدات . بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقلعادة  مضمونة  (وأحكام خاصة

. أما والت قبل سدادها من قبل العمالءقبتقديم معظم ال مجموعةتوقع الت .بة من قبل العمالءلسداد الكمبياالت المسحو مجموعةال

توقع بأن يفي العمالء بإلتزاماتهم ت مجموعةفتقل كثيرا  عن المبلغ الملتزم به ألن ال األدواتالمتطلبات النقدية بموجب هذه 

 األساسية.
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لمستخدم من التسهيالت المعتمدة لمنح اإلئتمان على شكل قروض وسلف وضمانات تمثل االلتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير ا

واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة 

لمحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا ، يتوقع أن لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة ا

يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير 

تقبلية ألن العديد من هذه إئتمان محددة. إن اجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المس

 االلتزامات يتم انهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.

 

 :الخاصة بالمجموعةالمحتملة المتعلقة باالئتمان  وااللتزاماتلقاء التعهدات  باالستحقاقات التعاقديةفيما يلي تحليال   (1

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل  )بآالف الرياالت السعودية( 9201

 717,966 1,991,279 1,999,515 اعتمادات مستندية
- 

4,708,760 

 30,163,571 - 8,254,669 14,010,403 7,898,499 خطابات ضمان

 1,111,786 - 189,825 366,021 555,940 قبوالت 

 3,522,439 377,678 1,952,618 520,561 671,582 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 

 928,719 871,470 49,255 7,994 - أخرى 

 40,435,275 1,249,148 11,164,333 16,896,258 11,125,536 اإلجمالي 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل  )بآالف الرياالت السعودية( 8201

 4,961,881 - 482,580 1,511,518 2,967,783 اعتمادات مستندية

 31,369,440 1,517 9,352,013 13,849,475 8,166,435 خطابات ضمان

 1,514,685 9,322 1,088 324,544 1,179,731 قبوالت 

 2,614,276 - 2,429,571 42,560 142,145 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 

 830,118 762,205 59,893 8,020 - أخرى 

 41,290,400 773,044 12,325,145 15,736,117 12,456,094 اإلجمالي 

 

  2019ديسمبر  31والقائمة كما في  - ن إلغاؤها في أي وقت من قبل المجموعةالتي يمك -ات زء غير المستخدم مـن االلتزامبلغ الج

 عودي(.مليون لاير س 98.210: 2018مليون لاير سعودي ) 115.309
 

 حسب األطراف األخرى:المتعلقة باالئتمان المحتملة  وااللتزاماتبالتعهدات فيما يلي تحليال   (2
 

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 35,955,390  34,745,530 شركات

 5,013,370  5,670,390 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 321,640  19,355 أخرى

 41,290,400  40,435,275 لياإلجما

 

 الموجودات المرهونة د  (

 :للقروض كضمانات وغيرها لدى المؤسسات المالية األخرى فيما يلي تحليال  للموجودات المرهونة
 

 2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 2018 
 بآالف الرياالت السعودية

المطلوبات ذات  ــوداتـالموجــ 
 العالقــة

ات ذات لمطلوبا الموجـــودات 
 العالقة

        

استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 
مدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ و

 7,889,750  8,056,166 قائمة الدخل العادلة في بالقيمة

 

1,196,612  1,165,521 
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 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  - 20

 ة على: دخل العموالت الخاص

2019 
يـــاالت بآالف الر

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

    استثمارات:

 617,339  871,498 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,072,812  1,448,100 مقتناه بالتكلفة المطفأة

 2,319,598  1,690,151 

 450,874  349,553 رىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخ

 5,397,165  5,757,633 قروض وسلف

 7,538,190  8,426,784 اإلجمالي

     ة على:مصاريف العموالت الخاص

 188,420  366,277 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1,197,878  1,630,521 ودائع العمالء

 -  53,338 قرض ألجل وسندات دين مصدرة 

 1,386,298  2,050,136 اإلجمالي

 

 :متوافقة مع الشريعةيشتمل البند أعاله على دخل ومصاريف عموالت خاصة متعلقة بمنتجات  

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 503,364  896,401 استثمارات 

 2,941,508  3,085,937 قروض وسلف

 3,982,338  3,444,872 

 620,792  662,282 ودائع العمالء 

 

 ، صافيدخل األتعاب والعموالت - 21

 على: دخل األتعاب والعموالت

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 280,737  271,458 تداول األسهم وإدارة الصناديق

 327,582  272,412 تمويل تجاري

 107,812  150,925 تمويل شركات واستشارات

 848,611  783,489 خدمات بنكية أخرى

 1,564,742  1,478,284 اإلجمالي

    على: مصاريف األتعاب والعموالت

 (130,078)  (140,632) بطاقات

 (71,313)  (69,246) خدمات بنكية أخرى

 (201,391)  (209,878) اإلجمالي

 1,363,351  1,268,406 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 

 المتاجرة، صافي دخل - 22

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 71,239  189,718 سندات دين

 (10,307)  (19,514) وأخرى مشتقات

 60,932  170,204 اإلجمالي
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 ، صافيبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخراإلستثمارات مكاسب  - 23
  2019 

بآالف الريـــاالت 
  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 9,601  77,668 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرسندات دين 

 9,601  77,668 اإلجمالي

 

 ، صافيدخل العمليات األخرى - 24

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 300  1,816 استبعاد ممتلكات ومعداتربح 

 171,215  187,827 توزيعات أرباح

 8,686  7,020 إيرادات أخرى

 180,201  196,663 اإلجمالي

 

 فين وما في حكمها رواتب الموظ - 25

الستقرار المالي فيما يتعلق منتدى اتتوافق سياسة التعويضات الخاصة بالبنك مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية ل

في الخارج عة مجموعة في المملكة العربية السعودية وفروعها وشركاتها التابالالسياسة على جميع األعمال عبر  هذهبالتعويضات. تطبق 

 مجموعة. ال فيها تعمل التيبقدر ما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلدان المضيفة المعنية 

ائهم وقياس أدائهم وعملية تقييم أدهم اللذين يتم تحديد أهدافتحدد السياسة المتبعة من قبل البنك في هذا الشأن مستوى وفئات كبار الموظفين 

المدراء  كباروفق نظام نقاط متوازن يربط تقييم األداء المالي مع المخاطر المصاحبة لذلك على مستوى البنك. تتكون فئة كبار الموظفين من 

والموظفين الذين يتولون مناصب قيادية وال يخضع تعيينهم ألي اعتراض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي(،  التنفيذيين )المدراء

بشكل مباشر  يقومون)المدراء الذين قد يكونون أو ال يكونون في مناصب عليا ولكنهم  ساسيين الذين يقومون بمهام تنطوي على مخاطراأل

مخاطر )المدراء الذين قد يكونون أو ال  ن الذين يقومون بمهمام تشمل علىمراقبيالمجموعة( والتحمل المخاطر نيابة عن بأو غير مباشر 

 مجموعة(. المخاطر نيابة عن تشمل على بشكل مباشر أو غير مباشر في أدوار  يقومونب عليا ولكنهم يكونون في مناص

نات متغيرة )ب( مكوإضافة إلى راتب األساسي والبدالت والمزايا من )أ( مكونات ثابتة تتمثل بالمجموعة اليتكون هيكل التعويضات في 

. تم تصميم هذه المكونات لتعكس مستوى مسؤولية ودور الموظف، وكذلك المجال على أساس األسهم والدفعات تتمثل بمكافآت األداء

 التجاري الذي يعمل فيه الموظف.

، والذي يأخذ في االعتبار مجموعةالب الخاصة بالمخاطر من صافي الدخل المعدَّل ةمشتق مجموعةالب ةالتعويضات المتغيرة الخاص حزمةإن 

من مخاطر الخسائر المستقبلية المحتملة. وتوجد  والتقليلمجموعة ال من أجل حماية كفاية رأسمال لهامةالمخاطر الجوهرية والمحتملة ا

أقساط سنوية للموظفين الرئيسيين. كما يتم منح جزء من التعويضات المتغيرة المؤجلة  ثالثةعملية توزيع مدفوعات تعويضات متغيرة على 

نظام مكافأة  على شكل أسهم وفق . كما يتم منح جزء من التعويضات المتغيرة المؤجلةحسب أقدمية و/ أو درجة مسئولية الموظف األساسي

والرقابة الداخلية االئتمان واالمتثال والمراجعة وة مثل إدارة المخاطر يطويلة األجل. يتم تحديد مكافآت الموظفين العاملين في وظائف رقاب

عمال التي يتم مراقبتها من قبلهم. وعالوة على ذلك، يتم إدراج ترتيبات استرداد المالية والقانونية وغيرها بشكل مستقل عن وحدات األ

في تحقيق  المجموعة تالمبالغ المدفوعة لمواجهة األداء المستقبلي السلبي. وال يسمح بالمكافآت المضمونة. ومن خالل هذه اآلليات، نجح

تبار المخاطر المرتبطة باألداء المالي والتعديالت على التعويضات المؤجلة السياسة لضمان أخذ التعويض المتغير العام في االع هذه أهداف

 مع مراعاة أي تأثير سلبي مستقبلي ناشئ عن القرارات التي تم اتخاذها خالل الفترة الحالية.

 بأي شكل المراد دفعهاالمتغيرة تحدد نسبة التعويضات  .كالهما معا  أو أسهم شكل في تدفع التعويضات المتغيرة للموظفين المؤهلين نقدا  أو 

قدرته على القيام بنشاطات رقابية  أو نشاطات أدائه وبحسب درجة المسئولية ودور كل موظف والعمل الذي يقوم به و بما يتناسب مع 

 تشتمل على مخاطر. 

مكونة من ثالثة  والتعويضاتلترشيحات ل، قام مجلس اإلدارة بالبنك بتشكيل لجنة الشركات لمتطلبات النظامية المتعلقة بحوكمةلوطبقا  

 نظام التعويضاتو/ أو مدراء غير تنفيذيين ويرأسهم عضو مجلس إدارة مستقل. إن هذه اللجنة مسئولة عن التصميم واإلشراف الكلي على 

 شهر سبتمبرقيح هذه السياسة في على ذلك، تم تن بناء  بمراجعة سياسة التعويضات لضمان مالءمتها وفعاليتها. ودوريا  تقوم اللجنة  .ومتابعته

كما تقوم اللجنة برفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات  لتعكس الهيكل التنظيمي المعدل والتسلسل الهرمي للموافقة. 2018

تطبيق سياسة التعويضات  بالتأكد من مدىدوريا  . كما تقوم اللجنة بالمجموعة التعويضات بعد األخذ بعين االعتبار مدخالت إدارة المخاطر

 .التوجيهات الصادرة على ضوءوتحقيق األهداف الموضوعة 
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 :2018و  2019لعامي مجموعة الالمدفوعة لموظفي  بالتعويضاتفيما يلي تحليال  

 

 التعويضات المتغيرة المدفوعة  التعويضات الثابتة  عدد الموظفين الفئة

 2019 2018  2019 2018  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

    

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 المجموع أسهم اإ نقد       

 38,208 42,091 6,263 8,343 31,945 33,748  29,733 33,313  20 26 فيذيين )*(كبار المدراء التن

 76,768 78,523 8,193 12,196 68,575 66,327  317,064 338,271  880 946 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 22,874 30,409 2,773 5,358 20,101 25,051  190,875 218,816  780 908 موظفون يقومون بنشاطات رقابية 

 5,192 5,875 125 154 5,067 5,721  193,131 217,225  1,610 1,734 موظفون آخرون 

 420 491 - - 420 491  20,366 31,531  207 377 بعقود خارجية آخرون موظفون 

 143,462 157,389 17,354 26,051 126,108 131,338  751,169 839,156  3,497 3,991 اإلجمالي

 المستحقةالموظفين األخرى  وتكاليفالتعويضات المتغيرة 

 494,178 648,329  خالل السنة )**(أو المدفوعة   
 

      

        1,245,347 1,487,485 إجمالي رواتب الموظفين وما في حكمها

 

 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. يقصد بكبار المدراء التنفيذيين أولئك اللذين يتطلب تعيينهم *  

بنك سامبا موظفي المتعلقة بقساط التأمين المدفوعة، واشتراكات التأمينات االجتماعية، ومصاريف النقل، واالستقدام، والتدريب، والتطوير وبعض التكاليف األخرى أتمل تكاليف الموظفين األخرى على تش ** 

 . غير المتكرره وبعض تكاليف الموظفين األخرىليمتد  



 مجموعة سامبا المالية

 

Public 

 
- 43 - 

 

 ربح السهم األساسي والمخفض  -26

سهم األساسي  سنة وذلك بتقسيم صافي دخل تم احتساب ربح ال البنك على المتوسط المرجح لعدد  مساهميل العائد والضريبةبعد الزكاة ال

 علىلمسناهمي البنك العائد  والضنريبةبعد الزكاة السننة بقسنمة صنافي دخل  المخفض. يتم احتسناب ربح السنهم السننةاألسنهم القائمة خالل 

 مليون سهم. 2.000

 : ربح السهم األساسي المخفضفيما يلي تفاصيل  

 ربح السهم المخفض  ربح السهم األساسي 

 

2019 2018 

  )معدل(

2019 2018 

 )معدل(

 2,000,000 2,000,000  1,956,973 1,957,207 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(

 1.53 1.99  1.56 2.04 ربح السهم )باللاير السعودي(

 
 ضريبة ال، والزكاة الشرعية وتوزيعات األرباح -27

 توزيعات األرباح  (أ

 ،(مليون ريـال سعودي 1.998 :2018) 2019لعام  مليون يال سعودي 1.394 اقدره صافي أرباح نهائيةمجلس اإلدارة  اقترح

لاير  1.0 :2018لاير سعودي ) 0.7 بالبنك المدفوع للمساهمين السعوديين لسهمل النهائيربح لاصافي  يصبح بحيث بعد خصم الزكاة

لاير سعودي للسهم  1.8: 2018لاير سعودي للسهم الواحد ) 1.42ساهمين السعوديين ملسنة للل الربح الموزعبلغ صافي (. سعودي

السنة. بلغ  خاللفي وقت مبكر  كتوزيعات أرباح مرحليةه لاير سعودي( تم دفع 0.8: 2018لاير سعودي ) 0.72منه  ،الواحد(

 ،مليون لاير سعودي( 1.593: 2018مليون لاير سعودي ) 1.438 مبلغ 2019خالل عام  المرحليةعات األرباح يإجمالي توز

 ودي(.مليون لاير سع 3.591: 2018مليون لاير سعودي ) 2.832 السنة إجمالي توزيعات األرباح لكامل وبالتالي يصبح

 النهائية المقترحة ضمن حقوق المساهمين لحين المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة السنوية للمساهمين.توزيعات األرباح تم إدراج 

 الزكاة والضريبة الحالية  (ب

)األنظمة(، على  ، اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية أنظمة احتساب الزكاة2019مارس  14بتاريخ 

شركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. تم إصدار األنظمة وفق ا لالئحة التنفيذية لجباية الزكاة وتسري على 

أضعاف صافي  4. باإلضافة إلى توفير أساس جديد لحساب وعاء الزكاة، قدمت األنظمة أيض ا حدا أدنى بـ 2019يناير  1الفترات من 

 أضعاف صافي الدخل عند تحديد وعاء الزكاة.  8دخل وحد أقصى بواقع ال

: 2018) %98.78ملكيتهم البالغة  صوذلك عن حصالسعوديين تم حساب االلتزامات الزكوية للسنة الحالية على المساهمين 

 %1.22ية والتي تقارب األجانب عن حصتهم في دخل السنة الحال ن(. تم احتساب التزامات ضريبة الدخل على المساهي97.7%

(2018 :2.3%). 

 حساب الزكاة للسنوات كما يلي: كان

 
 زكاة ال

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2018 
 )معدله(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 620,000 576,867 حاليةللفترة الزكاة  -
 1,816,059 -  تسوية فترات سابقة )أنظر اإليضاح أدناه( –زكاة  -

 2,436,059 576,867 اإلجمالي

 :، صافي للسنةالحالية والمؤجلة يبةفيما يلي تفاصيل مصاريف الضر

 
 الضريبة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2018 
 )معدله(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 33,000 12,133 حالية -محلية  -

 25,271 47,880 في الخارج  -

 ( 4,462) (8,073) مؤجلة -

 53,809 51,940 اإلجمالي
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:كانت الشركة في موجودات ومطلوبات الضريبة المرحلية للسنة كاآلتي  
 
 

 
2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 كما في
يناير  1

2019 
في قائمة  مثبته

 الدخل
في قائمة الدخل  مثبته

 ارخر الشامل

 كما في
ديسمبر  31

2019 

 35,924 (8,288) 8,165 36,047 فروقات مؤقتة قابلة لالستقطع
     

 2,688 - 92 2,596 فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة

 
 

2018 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 كما في
يناير  1

2018 
في قائمة  مثبته

 الدخل
في قائمة الدخل  مثبته

 ارخر الشامل

 كما في
ديسمبر  31

2018 

 36,047 6,680 4,462 24,905 فروقات مؤقتة قابلة لالستقطع
     

 2,596 - - 2,596 اضعة للضريبةفروقات مؤقتة خ
 

 السابقة للسنواتالزكوية  االلتزامات تسوية (ج

، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية )"االتفاقية"( مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك تمشيا  مع التوجيهات الصادرة 2018سنة خالل 

وتاريخ  1260(، والقرار الوزاري رقم 2018نوفمبر  28هـ )الموافق 20/3/1440وتاريخ  26بالمرسوم الملكي رقم م/

وذلك بمبلغ إجمالي  2017حتى  2006( لتسوية االلتزامات الزكوية القائمة للسنوات من 2018ديسمبر  12هـ )الموافق 5/4/1440

. وقد 2023مبر ديس 1أقساط على مدى خمس سنوات ينتهي في  6ويستحق السداد على  ،مليون لاير سعودي 2.316ونهائي قدرة 

. أعيد تصنيف المبلغ المستحق الدفع إلى 2019شهر ديسمبر  لغايةمليون لاير سعودي  833قسطين قدرهما سبق وأن قام البنك بدفع 

كاة زالهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن "المطلوبات األخرى" في القوائم المالية الموحدة. وبموجب االتفاقية، اتفق البنك والهيئة العامة لل

وفق اطار التسوية الوارد بالمرسوم الملكي والقرار الوزاري. ونتيجة لهذه االتفاقية، تمت  2018والدخل أيضا  على سداد الزكاة لعام 

 . 2017حتى  2006تسوية كافة النزاعات الزكوية بين البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من 

 الزكوية والضريبية الربوط (د

بشأن الزكاة  2005 – 2004للسنوات من  للمخالفات والمنازعات الضريبيةبنك في االعتراض لدى اللجنة االستئنافية ستمر اليس

 جة االعتراض ستكون لصالحه. يإن البنك على ثقة بأن نتبخصوص ضريبة الدخل . 2009حتى  2004من  للسنواتو

وسدد الزكاة وضريبة الدخل عن جميع السنوات حتى وبما   ،لزكاة والدخلقدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة ل

 .)ج( أعاله 27المدرجة في االيضاح  ، باستثناء المبالغ التي تم االتفاق عليها كالتزامات2018في ذلك عام 

 
 النقدية وشبه النقدية -28

  -ة من اآلتي:تتكون النقدية وشبه النقديألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة،  

  2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة

 16,592,362  8,894,127 (3نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية فيما عدا  الوديعة النظامية )إيضاح 

 7,324,107  2,661,082 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 23,916,469  11,555,209 ياإلجمال
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 التشغيليةقطاعات ال -29
 

 -الرئيسية التالية: التشغيليةقطاعات المن  مجموعةتألف الت 
 

ويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب واإلدخار الخاصة باألفراد إضافة إلى بطاقات اإلئتمان والمنتجات  - قطاع األفراد

 لخاصة باألفراد، والقروض الشخصية. اإلستثمارية ا

 

والقروض  الحسابات الجارية المدينةوالشركات تحت الطلب الخاصة بوويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية  -قطاع الشركات 

 والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والمشتقات والخدمات اإلستشارية المالية الخاصة بالشركات.
 
 

عامالت أسواق المال، والعمالت األجنبية، والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات للشركات شكل رئيسي بإدارة مب ويقوم -قطاع الخزينة 

والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة االستثمارية  مجموعةعمليات ال أنه مسئول عن تمويل. كما انفسه مجموعةولكبار العمالء ولحساب ال

 مركز المالي.قائمة الو مجموعةلل
 

المتعلقة بأنشطة التعامل واإلدارة والترتيب  األصول إدارةوويتضمن خدمات إدارة اإلستثمارات : الخدمات البنكية االستثماريةقطاع 

شركة سامبا لألصول  /تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل شركة ذات كيان قانوني مستقل وهي .والمشورة وحفظ األوراق المالية

 مار. وإدارة االستث

العمليات إن نتائج . في الخارج شركات تابعة فرعين وأربعة اولديه ربية السعوديةالرئيسي في المملكة الع انشاطه مجموعةمارس الت

 ككل. مجموعةوائم المالية الموحدة للال تعتبر جوهرية بالنسبة للق الخارجية

لتجارية اإلعتيادية. يتم في العادة إعادة توزيع األموال بين القطاعات، وفقا  لألحكام والشروط ا التشغيليةقطاعات التتم المعامالت بين 

وبالتالي إعادة توزيع تكلفتها. تحمل عمولة خاصة على هذه األموال على أساس األسعار السائدة بين البنوك. ال توجد هناك إيرادات أو 

  .التشغيلية القطاعاتبين  أو إيرادات داخلية أخرى مصاريف جوهرية أخرى

 

باإلضافة إلى دخل العموالت ، 2018و  2019ديسمبر  31كما في  المجموعةبإجمالي موجودات ومطلوبات  تحليال  يما يلي ف أ (

بعد الزكاة و وصافي الدخل االئتمان  انخفاضومخصص العمليات مصاريف العمليات وإجمالي وإجمالي دخل الخاصة، صافي، 

 :التشغيلية قطاعاتاللكل قطاع من  ين المنتهيتين في هذين التاريخينللسنتهالك والمصاريف الرأسمالية واالستالضريبة  
 

 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد آالف الرياالت السعودية()ب 9201

الخدمات قطاع 

 اإلجمالـــــــــي البنكية االستثمارية

 255,603,801 106,028 99,716,659 121,232,449 34,548,665 إجمالي الموجودات

 210,154,969 166,209 21,851,452 95,815,353 92,321,955 إجمالي المطلوبات 

 6,376,648 63,394 1,363,340 2,374,898 2,575,016 دخل العموالت الخاصة، صافي

 8,600,351 500,703 1,854,488 3,037,178 3,207,982 إجمالي دخل العمليات 

 3,980,864 229,970 162,530 1,606,392 1,981,972 ،منه ،إجمالي مصاريف العمليات

 204,299 6,341 1,847 153,881 42,230 استهالك -     

 1,103,036 - 857 1,049,976 52,203 االئتمان  انخفاضمخصص  -     

 الزكاةللسنة بعد  صافي الدخل

 ةضريبوال
1,125,306 1,137,461 1,459,723 268,190 3,990,680 

 579,683 4,554 11,839 456,909 106,381 مصاريف رأسمالية 
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 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد )بآالف الرياالت السعودية( 8201

الخدمات قطاع 

 اإلجمالـــــــــي البنكية االستثمارية

 229,938,300 160,397 101,236,772 96,225,480 32,315,651 إجمالي الموجودات

 187,632,365 105,371 10,873,714 83,003,800 93,649,480 إجمالي المطلوبات 

 6,151,892 52,525 1,366,274 2,293,588 2,439,505 دخل العموالت الخاصة، صافي

 8,156,520 456,142 1,540,181 3,028,009 3,132,188 إجمالي دخل العمليات 

 2,606,932 194,247 116,916 641,731 1,654,038 ،نهم ،إجمالي مصاريف العمليات

 112,426    5,508 909 61,850 44,159 استهالك -     

 155,518   - 3,090 65,066 87,362 االئتمان  انخفاضمخصص  -     

للسنة بعد الزكاة  صافي الدخل

 3,059,720 144,079 787,143 1,317,772 810,726 والضريبة

 167,897 336 9,198 75,626 82,737 لية مصاريف رأسما
 

 -:أعاله التشغيليةقطاعات اللكل قطاع من  مجموعةتعرض لها التلمخاطر االئتمان التي  فيما يلي تحليل ب(
 

 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد )بآالف الرياالت السعودية( 9201

الخدمات قطاع 

 ــــــياإلجمالــــ البنكية االستثمارية

 الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 

 226,143,701 35,490 87,702,606 110,695,831 27,709,774 المركز المالي  

 24,712,085 - 1,050,411 23,424,612 237,062 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 10,848,474 - 8,256,056 1,309,881 1,282,537 المشتقات
 

      ف الرياالت السعودية()بآال 8201

 الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 

 193,447,420 66,270 79,514,400 88,199,401 25,667,349 المركز المالي  

 25,826,132    - 965,803 24,584,511 275,818 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 6,739,101    - 4,973,678 1,156,489 608,934 المشتقات
 

فيما عدا  إعداد القوائم المالية الموحدة، بتاريخـودات القيمة الدفترية للموجعلى المدرجة في قائمة المركز المالي الموجودات  مخاطر تشتمل

والموجودات األخرى. تم عرض مخاطر االئتمان المتعلقة  ،والممتلكات والمعدات، والمشتقات ةك مركزيوبنالنقدية واألرصدة لدى 

 ة.المركزي البنوكطبقا  للتعليمات الصادرة عن  ت وااللتزامات المحتملة، والمشتقات بالمعادل االئتماني لهابالتعهدا

 

 

 إدارة المخاطر المالية -30
 

 مخاطر اإلئتمانأ (  

ي إلى تكبد المجموعة تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة عميل ما على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المجموعة بشأن أداة مالية مما يؤد 

 لخسارة مالية. 

ومبادئ إدارة المخاطر. قام مجلس اإلدارة بتعيين  استراتيجياتإن مجلس اإلدارة مسؤول عن طريقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد  

وتطبيق المبادئ وأطر  لجنة إدارة المخاطر بالمجلس لمراقبة عملية المخاطر الكلية بالبنك، وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية المخاطر

 العمل والسياسات والحدود.

يوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي تحددها إدارة المجموعة  اتقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئه 

عة من العمالء في أماكن أو نشاطات معينة. ومن خالل تنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجمو

 كذلك تقوم المجموعة بتقييم ومراقبة مخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر اإلئتمان المحتملة بصورة منتظمة.
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وذلك بإبرام إتفاقيات مقاصة  إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية 

رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة 

 أحيانا  بإقفال المعامالت وسدادها على أساس صافي القيمة الحالية.

دد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية ينتج التركيز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة ع 

أو يكون لهم نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف 

طر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. يشير التركيز في مخا

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.

التالية إرشنادات بخصنوص جودة ائتمان الموجودات  الفئات. تقدم اتصننيف جودة االئتمان لمحفظتهلالداخلية  اتصننيفاته مجموعةم السنتخدت

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:  الدين المالية المقاسه بالتكلفة المطفأة وسندات

 االئتمان منذ نشأتها.  جوهريا  في جودةلم تظهر انخفاضا  موجودات عاملة  مخاطر منخفضة إلى مقبولة: 

 المنناضننننننني القريننب،انخفنناض في جودة االئتمننان في وجود موجودات أظهرت عالمننات أوليننة على  : تحت المراقبة
 وتخضع لمستويات متزايدة في مخاطر االئتمان. 

 تعتبر قابلة للتعثر. ، والئتمانفي مخاطر ا ةعالي اتت تظهر بشكل رئيسي مستوياموجود : دون القياسيه

الستردادها بشكل جزئي من حيث  التوقعاتلكن ال تزال تظهر بعض  (،منخفضة)موجودات متعثرة  :  مشكوك فيها
 المبدأ في المستقبل. 

 موجودات منخفضه جنب لها مخصص بالكامل وهناك توقعات قليلة الستردادها.  : خساره

لموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من  ائتمانالمتعلقة بجودة  يوضح الجدول أدناه المعلومات 
 :، بالنسبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ الظاهرة في الجدول إجمالي القيمة الدفتريةما لم يظهر خالف ذلك .خالل الدخل الشامل اآلخر

سات المالية األخرى أرصده لدى البنوك والمؤس
 بالتكلفة المطفأة

  )بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

االئتمان  خسائر
على المتوقعة 

 شهر 12 مدى

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 جمالياإل ائتماني منخفض

ديسمبر  31
)بآالف  2018

الرياالت 
 السعودية(

 17,638,525 3,632,008 - - 3,632,008 مخاطر منخفضة إلى مقبولة

 - - - - -  تحت المالحظة

 - - - - - دون القياسية

 - - - - - مشكوك فيها

 - - - - - خسارة 

 3,632,008 - - 3,632,008 17,638,525 

 16,499 3,617 - - 3,617 مخصص انخفاض االئتمان ناقصا :

 17,622,026 3,628,391 - - 3,628,391 اإلجمالي

 
 

 سندات الدين بالتكلفة المطفأة

  )بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

االئتمان  خسائر
على المتوقعة 

 شهر 12 مدى

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ض مستوى ينخف

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 
ديسمبر  31

)بآالف  2018
الرياالت 
 السعودية(

 10,733,908 13,625,057 - - 13,625,057 مخاطر منخفضة إلى مقبولة

 - - - - -  تحت المالحظة

 - - - - - دون القياسية

 - - - - - مشكوك فيها

 - - - - - خسارة 

 13,625,057 - - 13,625,057 10,733,908 

 3,090 3,947 - - 3,947 مخصص انخفاض االئتمانناقصا : 

 10,730,818 13,621,110 - - 13,621,110 اإلجمالي
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سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل ارخر

  )بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

االئتمان  خسائر
 12 على مدىالمتوقعة 

 شهر

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 
ديسمبر  31

)بآالف   2018
الت الريا

 السعودية(

 47,107,352 61,208,104 - - 61,208,104 مخاطر منخفضة إلى مقبولة

 - - - - -  تحت المالحظة

 - - - - - دون القياسية

 - - - - - مشكوك فيها

 - - - - - خسارة 

 47,107,352 61,208,104 - - 61,208,104 اإلجمالي

 

 القروض والسلف بالتكلفة المطفأة

 )بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

 
 2018ديسمبر  31

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

االئتمان  خسائر
 12 على مدىالمتوقعة 

 شهر

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 109,598,111 134,776,281 - - 134,776,281 مخاطر منخفضة إلى مقبولة

 977,265 2,458,327 - 2,458,327 - دون القياسية

 4,253,582 5,537,926 1,383,483 4,154,443 - مشكوك فيها

 1,130,948 1,572,855 1,572,855 - - خسارة 

 - - 349,484 349,484 358,638 

 134,776,281 6,612,770 3,305,822 144,694,873 116,318,544 

 2,609,982 3,099,628 1,922,692 542,889 634,047 مخصص انخفاض االئتمانناقصا : 

 113,708,562 141,595,245 1,383,130 6,069,881 134,142,234 اإلجمالي

 

 مخاطر االئتمان الزيادة الجوهرية في –المتوقعة  ب( المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان

عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشنننننكل جوهري منذ االثبات األولي لها، فإن المجموعة تأخذ بعين 

ويشننننتمل ذلك على معلومات كمية مثل تصنننننيف االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. 

المخاطر والتأخر في السداد، ومعلومات نوعية وتحاليل مستخدمة في تقويم التصنيف المحدد للجهة المقترضة. تستند هذه المعلومات على 

 خبرة المجموعة السابقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية. 

 مخاطر االئتمان درجات

تطبيق األحكام اثناء قوم المجموعة بتخصنننيص درجة ائتمان لكل خطر اسنننتنادا  إلى مختلف البيانات المسنننتخدمة في توقع مخاطر التعثر وت

اطر على الخبرة. تحدد درجات تصنننيف مخاطر االئتمان باسننتخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخ هينالمب المتعلقة باالئتمان والتقديرات

 .ةالمقترض ونوع الجهةالتعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة التعرضات 

يتم تحديد درجات تصنننننيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشننننكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل 

 .3و  2االئتمان  مخاطررق بين درجات أقل من الف 2و  1 مخاطرعندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات 

تحدد درجة مخاطر االئتمان عند االثبات األولي على أسننننناس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضنننننة. تخضنننننع التعرضنننننات للمراقبة 

 لتالية:المستمرة. وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات ا
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 كافة التعرضات  التعرضات المتعلقة باألفراد بالشركات   التعرضات المتعلقة

  يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية

، وحسابات المراجعةمثل القوائم المالية  –لملفات العميل 

اإلدارة، والموازنات التقديرية والتوقعات. ومن األمثلة 

على النواحي التي تتطلب تركيز معين: إجمالي هامش 

الربح، معدالت الرفع المالي، تغطية خدمة الدين، االلتزام 

بالتعهدات، إدارة الجودة النوعية، والتغيرات في اإلدارة 

 العليا / خطة إحالل الموظفين.

  بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت الصحفية

 أو التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

  البيانات التي يتم الحصول

عليها داخليا  وسلوك 

مثل استخدام  –العميل 

تسهيالت البطاقات 

 االئتمانية.

  .مقاييس المالءة 

  بيانات خارجية من

 وكاالت ائتمان مرجعية.

  يشمل ذلك حاالت  –سجل السداد

التأخر عن السداد ومجموعة من 

المتغيرات المتعلقة بمعدالت 

 السداد.

 .استخدام الحدود الممنوحة 

 عفاء من السداد.طلبات ومنح اال 

  ومتوقعة في  حاليةتغيرات

ظروف العمل والظروف المالية 

 واالقتصادية.

  تغيرات فعلية ومتوقعة هامة في البيئة السياسية والتنظيمية

 التجارية. اوالتقنية للجهة المقترضة أو في أنشطته

  

 

 وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد

معتمدة المدخل الرئيسننني لتحديد شنننروط من واقع نماذج تصننننيف داخلية شنننهر المسنننتخرجة  12عن السنننداد لمدة  تعتبر احتماالت التعثر

احتماالت التعثر عن السننداد. بالنسننبة لبعض المحافظ، يتم أيضننا  اسننتخدام المعلومات التي يتم الحصننول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية 

 خارجية.

التعثر هذه عن طريق استخدام عوامل االقتصاد الكلي ومقاييس التحول من أجل عمل تقديرات الحتمال  تقوم المجموعة باستقراء احتماالت

 التعثر على مدى العمر المتبقي والكيفية التي يتوقع أن تتغير فيها نتيجة مرور الزمن.

اد الكلي وتحاليل معمقة ألثر بعض العوامل التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في نسننب التعثر وعوامل اإلقتصننهذا يشننتمل 

األخرى )مثل الخبرة المتعلقة باالعفاء من السنننداد( المتعلقة بمخاطر التعثر. بالنسنننبة لمعظم التعرضنننات، تشنننتمل عوامل االقتصننناد الكلي 

 األساسية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم وأسعار النفط.

ء االقتصننننننناديين بالمجموعة، وبعد األخذ في الحسنننننننبان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية الخارجية وبناءا  على نصنننننننيحة الخبرا

التي يكون عليها التوجه المستقبلي وحاالت "االرتفاع" و "االنخفاض" لـننننننن "الحالة األساسية"  اقوم المجموعة بإعداد تصورهتوالتوقعات، 

من سنننننيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى )أنظر التفاصنننننيل أدناه المتعلقة بإدراج جية نموذتغيرات االقتصنننننادية المعنية ومجموعة ملل

 الحتمال التعثر عن السداد. استخدم المجموعة هذه التوقعات في تعديل تقديراتهتالمعلومات المستقبلية(. 

 تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري

 ا  معبرزدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري بحسب المحفظة وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر تتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ا

 أو تغيرات في احتمال التعثر الذي يقع منذ االثبات األولي وكما تحدده ضوابط التصنيف الخاصة بالمجموعة /وعنها على شكل تصنيف، 

تمر، تقوم المجموعة بمراجعة الضوابط المستخدمة ويتم إجرء التغيرات المالئمة وبشكل مس نوعي على أساس التأخر عن السداد. تقويمو

 على احتمال التعثر. لم ينتج عن التغيرات التي تم إجراؤها خالل السنة أي أثر جوهي على القوائم المالية الموحدة. 

حدد بأن مخاطر االئتمان قد تابقة، يمكن للمجموعة أن وبناءا  على الخبرة السننننننن الديه االئتمان وباسنننننننتخدام التقديرات التي اجراها خبراء

تحاليل الكمية بصننننننورة ازدادت بشننننننكل جوهري بناءا  على مؤشننننننرات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في ال

عهدات .... إلخ(. وتعثر الجهات مل ذلك توقعات االعفاء من السنننننننداد التي تحدث، وأحداث عالية المخاطر، )مثل خرق التمنتظمة. ويشننننننن

 والتصنيف ضمن درجة تحت المالحظة.المقترضة، 

رى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثين توفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السننننداد الخاص بالمحفظة، 

عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تاريخ اسننتحقاق مضننى لم يتم فيه يوما  من تاريخ التأخر عن السننداد. تحدد أيام التأخر عن السننداد 

 االستحقاق دون األخذ بعين االعتبار أي فترة سماح متاحة للجهة المقترضة. تواريخحدد تاستالم قيمة الدفعة بالكامل. 

محدد سننلفا  / مؤشننرات التأخر عن السننداد للتأكد من أداء الجهات المقترضننة بانتظام وذلك فيما يتعلق بالتصنننيف القوم المجموعة بمراقبة ت

 فعاليتها ومالئمتها ولتتأكد بأن:

 .الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد 

  يوما ، و 30الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة 

 ( والتعثر عن السننداد على مدى 1شننهرا  )المرحلة  12مخصننص الخسننائر من التحول بين التعثر عن السننداد لمدة  ت وعدم تغيرثبا

 (.2العمر )المرحلة 
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 الموجودات المالية المعدلة

سوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخر شروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في ال ى ال تتعلق بالتدهور يمكن تعديل ال

االئتماني الحالي أو المتوقع للعميل. يجوز التوقف عن اثبات القروض الحالية التي تتم تعديل شنننننننروطها، ويتم إثبات القرض الذي أعيد 

 التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا  للسياسة المحاسبية.

للعمالء الذين يواجهون صننعوبات مالية )يشننار إليها بـنننننننن "نشنناطات االعفاء من  قوم المجموعة بإعادة التفاوض بشننأن القروض الممنوحةت

لزيادة فرص التحصنننيل وتقليل مخاطر التعثر. وطبقا  لسنننياسنننة االعفاء من السنننداد الخاصنننة بالمجموعة، يتم اعفاء العمالء من ( السنننداد" 

اد دينة أو، في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر عن السداد، السداد بشأن القروض على أساس اختياري وذلك في حال تعثر المدين عن سد

وجود دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسنننننداد وفق الشنننننروط التعاقدية األصنننننلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على 

 الوفاء بالشروط المعدلة. 

وتغيير موعد سداد العمولة وتعديل الشروط المتعلقة بالتعهدات المتعلقة بالقرض تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق، 

 . التفصيلية من قبل المجموعة سياسة االعفاء من السداد وتنفيذ

كس اعفاء العمالء من السداد، فإن تقدير احتمال التعثر عن السداد يعالمجموعة بشأن بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة 

فيما إذا أدى التعديل إلى تحسننين أو اسننتعادة قدرة المجموعة على تحصننيل العمولة وأصننل المبلغ وخبرة المجموعة السننابقة تجاه إعفاءات 

نظر في المؤشرات تقوم المجموعة بتقويم أداء السداد للجهة المقترضة مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وتمماثلة. وكجزء من هذه العملية، 

 وكية المختلفة.السل

سداد  سداد" مؤشرا  نوعيا  على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وأن توقع االعفاء من ال وبشكل عام، يعتبر "اعفاء العمالء من ال

ت وبالتالي يجب االسنننتمرار في قياس كافة التعرضنننا. أو وجود تعثر قد يعتبر دليال  على أن األصنننل المالي ذي مسنننتوى ائتماني منخفض

يجب على العميل أن يدلل بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، وأنه 

الوقت قبل أن تعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر سيعاد قياسه 

 شهر. 12مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى بمبلغ مساو ل

 تعريف التعثر عن السداد

يوم أو وقوع أحداث قد تفضنننني إلى قيام المجموعة العتبار الجهة المقترضننننة  90يعرف التعثر بأنه عدم سننننداد التزام مالي جوهري لمدة 

نظر تن المجموعة إيم فيما إذا كانت الجهة المقرضة متعثرة عن السداد، فوعند تقو .غير قادرة على سداد التزامات االئتمان إلى المجموعة

 في مؤشرات:

 مثل أي خرق للتعهدات. -نوعية  -

 ية التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة ، وألة التأخر عن السداد، وعدم سداد مثل حا -كمية  -

 مصادر خارجية.تستند إلى بيانات معدة داخليا  ويتم الحصول عليها من  -

التعريف المطبق من قبل  المسنننننننتخدم من قبل المجموعة مع 9للتقرير المالي الوارد في المعيار الدولي يتفق تعريف التعثر عن السنننننننداد 
 المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.

 إدراج المعلومات المستقبلية

الئتمان المتوقعة. وبناءا  على نصيحة لجنة الخبراء االقتصاديين ودراسة تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلية في قياسها لخسائر ا

مختلف المعلومات الفعلية الخارجية والتوقعات، تقوم المجموعة بإعداد تصننننورا  لـنننننننننن "الحالة األسنننناسننننية" للتوجه المسننننتقبلي للمتغيرات 

)ارتفاعا  اعداد تصننورين اقتصنناديين إضننافيين  هذه العمليةب تطلتمن التوقعات المحتملة األخرى.  ومجموعة نموذجيةاالقتصننادية المعنية 

كل نتيجة. تشتمل المعلومات الخارجية على بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل جهات لودراسة االحتماالت المتعلقة أو انخفاضا ( 

 ص.من القطاع الخامختارين حكومية وسلطات النقد في المملكة وخبراء توقعات وأكاديميين 

تمثل "الحالة األسننننننناسنننننننية" النتيجة األكثر احتماال ، وتتفق مع المعلومات المسنننننننتخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطيط 

االستراتيجي والموازنة. تمثل التصورات األخرى نتائج أكثر تفاؤال  وأكثر تشاؤما . وبشكل دوري، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات جهد 

 ت شدة من أجل معايرة تحديدها ألفضل التصورات األخرى. ألكثر الصدما

باسنننننتخدام تحليل ، االئتمان لكل محفظة أدوات مالية و وانخفاضتقوم المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات األسننننناسنننننية لمخاطر االئتمان 

االئتمان. تشنننتمل هذه  وانخفاضمخاطر االئتمان بتقدير العالقة المقدرة بين متغيرات االقتصننناد الكلي والمجموعة قوم تالبيانات التاريخية، 

على مجموعة من المؤشنننرات األسننناسنننية مثل، نمو الناتج المحلي االجمالي  2019 ديسنننمبر 31التصنننورات االقتصنننادية المسنننتخدمة في 

 .وأخرىاالنفاق المالي والبيانات المتعلقة بوأسعار النفط والتضخم 
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مؤشرات االقتصاد الكلي األساسية ومعدالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ الموجودات المالية استنادا   تم تطوير العالقات المتوقعة بين

 الماضية. سنة 25الـ إلى تحليل البيانات التاريخية على مدى 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

 تمال التعثر عن السداد.اح -

 نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. -

 التعرض عند التعثر عن السداد. -

يتم اسنننننننتخراج هذه المؤشنننننننرات أعاله عموما  من نماذج إحصنننننننائية معدة داخليا  وبيانات تاريخية أخرى، ويتم تعديلها لتعكس المعلومات 

 .الصادرة نماذج سنويا  لضمان جودة المخرجاتأعاله. يتم تفعيل هذه ال االمستقبلية، كما تم تبيانه

إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات تصنيف 

اخليا  وخارجيا  تشنننننتمل على مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضنننننات. تحدد هذه النماذج اإلحصنننننائية وفق بيانات مجمعة د

عوامل كمية ونوعية. وعند توفرها، يمكن أيضننا  اسننتخدام بيانات السننوق للحصننول على احتمال التعثر للشننركات الكبرى. وفي حالة انتقال 

 . الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني

تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. تقوم المجموعة بتقدير مؤشرات نسبة الخسارة عند 

سترداد المطالبات من األطراف سداد بناُء على تاريخ معدالت ا سبة الخسارة عند التعثر بعين  األخرى التعثر عن ال المتعثرة. تأخذ نماذج ن

 عتبار هيكل المطالبة وتكاليف استرداد الضمان الذي يعتبر جزءا  ال يتجزأ من األصل المالي. اال

يمثل التعرض عند التعثر عن السنننننداد التعرضنننننات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. تقوم المجموعة باسنننننتخراج "التعرض عند التعثر عن 

رات المحتملة في المبلغ الحالي المسنننموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. السنننداد" من التعرضنننات الحالية إلى الطرف المقابل والتغي

يمثل التعرض عند التعثر عن السننننداد ألصننننل مالي اجمالي القيمة الدفترية له. بالنسننننبة اللتزامات القروض والضننننمانات المالية، يشننننتمل 

قبلية المحتملة التي يمكن سنننحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها "التعرض عند التعثر عن السنننداد" على المبلغ المسنننحوب والمبالغ المسنننت

 وفق عوامل تحويل ائتمان محددة ونظامية لغير عمالء التجزئة ووفق مالحظات سابقة بالنسبة لمحفظة التجزئة. 

مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل شهر بالنسبة للموجودات المالية التي لم تزداد  12استخدام احتمال التعثر لمدة وبكما تم وصفه أعاله، 

جوهري، تقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسننبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصننوى )بما في 

أخذت المجموعة ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضنننننننة( التي تتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغراض إدارة المخاطر، 

طلب سنننننننداد دفعة مقدمة أو إنهاء إلتزام القرض أو  فيهباالعتبار فترة أطول. تمتد أقصنننننننى فترة تعاقدية إلى التاريخ التي يحق للمجموعة 

 الضمان.

ر المسحوب، بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسهيالت بطاقات االئتمان الخاصة باألفراد التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غي

شهر. ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد محددة، ويتم ادارتها  12تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

ومية االعتيادية ولكن فقط عندما على أسننننننناس جماعي. يمكن للمجموعة إلغاؤها فورا ، لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة الي

صننننبح المجموعة على علم بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مسننننتوى التسننننهيل. يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد األخذ بعين االعتبار ت

توقع المجموعة اتخاذها والتي من شنننأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة. يشنننمل ذلك تخفيض تإجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي 

 سداد محددة. بتواريخ، وإلغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد القائم من القرض إلى قرض قررهالم الحدودفي 

 وعند تقويم أي مؤشر على أساس جماعي، يتم تصنيف األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:

 ةنوع األدا -

 السلوك المتعلق بالسداد -

 خصائص مكتب االئتمان الخارجي -

 تاريخ االثبات األولي -

 ، واألجل المتبقي حتى تاريخ االستحقاق -

 الظروف الديموغرافية للعميل -
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 متجانسة بشكل مالئم.  ،معينة محفظة، ضمن يخضع التصنيف لمراجعة منتظمة للتأكد من بقاء التعرضات

 حسب فئة األدوات المالية:انخفاض االئتمان يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص ج( 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31 

 
ديسمبر  31

2018        
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات األخرى بالتكلفة 

 المطفأة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

العمر مدى 
للموجودات 

المالية التي ليس 
لها مستوى 

 منخفض يائتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 
المالية ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 23,534 16,499 - - 16,499 2019يناير  1الرصيد في 

 (20,726) (7,372) - - (7,372) صافي قياس مخصص الخسارة

 48,344 15,425 - - 15,425 ت مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدهاموجودا

 (34,653) (20,935) - - (20,935) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها 

 16,499 3,617 - - 3,617 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

      

      

 )بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31 

 
ديسمبر  31

2018        
)بآالف الرياالت 

 سندات دين بالتكلفة المطفأة  السعودية(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 

المالية التي ليس 
لها مستوى 

 منخفض يائتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

ت للموجودا
المالية ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 13,686 3,090 - - 3,090 2019يناير  1الرصيد في 

 241 (37) - - (37) صافي قياس مخصص الخسارة

 7,108 4,148 - - 4,148 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها

 (17,945) (3,254) - - (3,254) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها 

 3,090 3,947 - - 3,947 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31 

 
ديسمبر  31

2018       
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل ارخر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

ائر االئتمان خس
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 

المالية التي ليس 
لها مستوى 

 منخفض يائتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 
المالية ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 28,915 25,524 - - 25,524 2019يناير  1الرصيد في 

   - -  شهر 12قعة على مدى محول إلى خسائر االئتمان المتو

 (8,358) 1,068 - - 1,068 صافي قياس مخصص الخسارة

 10,704 43,841 - - 43,841 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها

 (5,737) (37,564) - - (37,564) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 25,524 32,869 - - 32,869 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

      



 مجموعة سامبا المالية

Public 

 
- 53 - 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31 
 

ديسمبر  31

2018      

)بآالف الرياالت 

 القروض والسلف بالتكلفة المطفأة السعودية(

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالية التي ليس لها 
 يوى ائتمانمست

 منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

للموجودات المالية 
ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

      

 2,855,813 2,609,982 1,441,455 483,960 684,567 )معدل( 2019يناير  1الرصيد في 

 - - (10,073) (162,595) 172,668 شهر 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

 منخفض يلموجودات مالية ليس لها مستوى ائتمان
(101,323) 120,094 (18,771) 

- - 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

 لموجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض 
(2,408) (289,483) 291,891 

- - 

 (46,449) 731,630 546,690 391,949 (207,009) صافي قياس مخصص الخسارة

 1,393,067 1,844,358 730,521 406,218 707,619 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها

 (1,342,385) (1,517,647) (490,327) (407,254) (620,067) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 (250,064) (568,695) (568,695) - -  مبالغ مشطوبة

 2,609,982 3,099,628 1,922,692 542,889 634,047 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

      

  ياالت السعودية()بآلف الر 2019ديسمبر  31 

 التزامات قروض وعقود الضمان المالي

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

مان خسائر االئت
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 

المالية التي ليس 
لها مستوى 

 منخفض يائتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالية ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 

ديسمبر  31

2018      

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 1,571,841 1,635,951 1,441,275 119,917 74,759 2019يناير  1الرصيد في 

 - - - (22,765) 22,765 شهر 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

 - - (3,539) 15,712 (12,173) منخفض يلموجودات مالية ليس لها مستوى ائتمان

دى العمر محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على م

 - - 12,250 (11,911) (339) لموجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض 

 95,464 (210,324) (211,136) 3,132 (2,320) صافي قياس مخصص الخسارة

جديدة مستحدثة أو تم  التزامات قروض وضمانات مالية

 83,360 179,269 101,868 9,530 67,871 تجديدها

 (114,714) 40,709 134,865 (24,600) (69,556) تم التوقف عن إثباتها ماليةوضمانات قروض التزامات 

 - (1,156,455) (1,156,455) - - مبالغ مشطوبة

 1,635,951 489,150 319,128 89,015 81,007 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 .عين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرىاألخذ ب دون مخاطر االئتمانلقصى الحد األالتالي  يوضح الجدولد( 

  

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة
     الموجودات

 17,622,026  3,628,391  ، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 61,909,453  80,546,575  استثمارات، صافي

 113,708,562  141,595,245  قروض وسلف، صافي

 207,379  373,490  موجودات أخرى معرضة لمخاطر االئتمان

 193,447,420  226,143,701  إجمالي الموجودات

 25,826,132  24,712,085  التعهدات وااللتزامات المحتملة

 6,739,101  10,848,474  المشتقات

 226,012,653  261,704,260  المجموع
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 التركيز الجغرافي  -31

 :والمشتقاتالتعهدات واإللتزامات المحتملة مخاطر االئتمان المتعلقة بفيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات و أ(  

 
المملكة العربية 

 السعوديـــة

دول مجلس  
 التعاون الخليجي

ومنطقة   األخرى
 ــــــاأوروبـ الشرق األوسط

أمريكـــــــا 
 أمريكا الالتينية الشماليـــــة

 جنوب شرق

 اإلجمالـــــــي دول أخـرى آسيــــــــــا
         )بآالف الرياالت السعودية( 9201

         الموجودات 

 18,138,081 133,869 - - - - 450,106 17,554,106 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية 

 ك والمؤسساتأرصدة لدى البنو

 3,628,391 133,024 3,396 - 1,926,612 389,978 173,244 1,002,137 ، صافيالمالية األخرى  

 85,013,253 1,716,568 163,524 63,040 6,074,535 5,321,891 1,956,564 69,717,131 استثمارات، صافي

 3,092,221 27,892 - - 793,216 234,537 2,036,576 - مشتقات

 141,595,245 3,338,616 - - 2,682,586 137,082 14,003,921 121,433,040 وسلف، صافي قروض

 251,467,191 5,349,969 166,920 63,040 11,476,949 6,083,488 18,620,411 209,706,414 اإلجمالي

         المطلوبات

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

 15,646,808 954,554 3,494 - 5,576,624 714,665 8,151,393 246,078 األخرى  

 180,165,680 1,749,200 699 419 419,056 40,809 932,149 177,023,348 ودائع العمالء

 2,168,095 - 2,168,095 - - - - - قروض ألجل

 3,746,454 - - - - 3,746,454 - -  صادرة دين سندات

 1,192,186 - - - 819,432 - 73,554 299,200 تمشتقا

 202,919,223 2,703,754 2,172,288 419 6,815,112 4,501,928 9,157,096 177,568,626 اإلجمالي

 )مبينة بالمعادل مخاطر االئتمان 

         االئتماني لها(  

 24,712,085 728,577 946,530 14,541 588,143 1,317,331 3,161,048 17,955,915 التعهدات وااللتزامات المحتملة    

 10,848,474 207,049 - - 2,754,583 814,472 7,072,370 - المشتقات    

 35,560,559 935,626 946,530 14,541 3,342,726 2,131,803 10,233,418 17,955,915 اإلجمالي
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المملكة العربية 

 السعوديـــة

جلس  دول م
 التعاون الخليجي

ومنطقة   األخرى
 أوروبـــــــا الشرق األوسط

أمريكـــــــا 
 الشماليـــــة

أمريكا 
 الالتينية

 جنوب شرق

 اإلجمالـــــــي دول أخـرى آسيــــــــــا
)بآالف الرياالت  8201

         السعودية(

         الموجودات 

 25,419,604 137,908 - - - 991 220,117 25,060,588 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

 17,622,026 382,545 6,264 - 1,206,596 1,887,688 3,172,128 10,966,805 ، صافيالمالية األخرى  

 66,350,254 354,124 186,680 61,472 6,853,035 5,364,953 2,430,857 51,099,133 استثمارات، صافي

 3,445,772 23,001 - - 273,923 - 128,024 3,020,824 قاتمشت

 113,708,562 1,767,732 - - - 344,344 8,151,882 103,444,604 قروض وسلف، صافي

 226,546,218 2,665,310 330,852 61,472 8,333,554 7,597,976 14,103,008 193,591,954 اإلجمالي

         المطلوبات

 والمؤسسات المالية أرصدة للبنوك

 7,871,574 1,196,178 8,996 - 632,114 96,012 4,641,463 1,296,811 األخرى  

 170,170,046 1,684,714 6,781 804 325,881 24,629 617,013 167,510,224 ودائع العمالء

 2,457,423 - - - - - 2,996 2,454,427 مشتقات

 180,499,043 2,880,892 15,777 804 957,995 120,641 5,261,472 171,261,462 اإلجمالي

 )مبينة بالمعادل مخاطر االئتمان 

         االئتماني لها(  

 25,826,132 709,174 1,015,163 31,564 649,396 1,088,103 3,139,471 19,193,261 التعهدات وااللتزامات المحتملة    

 6,739,101 9,602 - - 502,456 3,459,549 157,573 2,609,921 المشتقات    

 32,565,233 718,776 1,015,163 31,564 1,151,852 4,547,652 3,297,044 21,803,182 اإلجمالي

 

 ن مخاطر االئتمان مبينة بالمعادل االئتماني لها طبقا  لما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي.إ
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 االئتمان: انخفاضالسلف غير العاملة ومخصص فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض و ب(

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 

 القروض والسلف

  ، صافيغير العاملة

 

 االئتمـان انخفاضمخصص 

 2019  2018  2019  2018 

 2,439,393  2,941,323  1,300,159  1,696,632 المملكة العربية السعودية

 األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 

 108,961  95,887  125,135  162,897 الشرق األوسط ومنطقة  

 61,628  62,418  64,113  64,679 دول أخرى

 2,609,982  3,099,628  1,489,407  1,924,208 اإلجمالي

 

 السوقمخاطر  -32

ات المالية بسبب التغيرات التي تطرأ ألدوتدفقات النقدية المستقبلية لالقيمة العادلة أو ال الناتجة عن تذبذبالسوق المخاطر  مخاطرتمثل 

التي ق طر السومخا مجموعةصنف التوأسعار األسهم.  األجنبية العمالتوأسعار الخاصة التموالسوق مثل أسعار الع األسعار فيعلى 

 .العمليات المصرفية /المتاجرةغير  وأ المتاجرةتعرض لها كمخاطر تتعلق بعمليات ت

 تاجرةالمعمليات  –)أ( مخاطر السوق 

المتاجرة،  بعملياتالمتعلقة دارة مخاطر السوق إلو. عمليات المتاجرةالمقبولة في إدارة بوضع حدودا  لمستوى المخاطر  مجموعةال تقام

ير الخسائر دتقلالقائمة وأيضا  ( لتقييم مخاطر السوق القيمة المعرضة للمخاطرقوم بشكل دوري بتطبيق طريقة )ت مجموعةفإن ال

 .الظروف السائدة في السوقعلى مجموعة من االفتراضات والتغيرات في  بناء  ة المحتملة االقتصادي

وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة 

ند تقدير التغيرات المحتملة التي تطرأ على القيمة السوقية لعمليات طرق محاكاة ع مجموعةستخدم التوعلى مدى فترة زمنية محددة. 

على البيانات التاريخية. تصمم طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، في العادة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف  بناء  المتاجرة 

ترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرات  اعتيادية، وبالتالي هناك قيود على استخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ألنها

 إحصائي. التغيرات المستقبلية على شكل توزيع في أسعار السوق. كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون

محتملة ٪ من الخسائر ال99تمثل تقديرا  وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  مجموعةإن طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل ال

٪ على مدى يوم واحد 99ال يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. إن استخدام مستوى الثقة بنسبة التي 

 يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم.

تحدث خارج  يمكن أنالتي خسائر ال بعين االعتبار، وال تأخذ ما يوم عمل ند انتهاءة عفظالمح، مخاطر "ضة للمخاطررالقيمة المع"تمثل 

خاصة وأن  ،"للمخاطر القيمة المعرضة"احتساب الفعلية يمكن أن تختلف عن طرق  لمتاجرةعمليات انتائج لكن الثقة المحددة. فترة 

وللتغلب على القيود أعاله  .غير العاديةإيجابيا  عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق  ا  مؤشر تعطيال  هذه االحتساب عمليات

للمحفظة للوقوف على الظروف  جهدالالمتعلقة باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، تقوم المجموعة أيضا  بإجراء اختبارات 

جنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية، ويتم إبالغ ل

 لمراجعتها. الجهدخالل إختبارات 
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 :2018و  2019ديسمبر  31في  للسنتين المنتهيتين الخاصة بالمجموعة رمعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطفيما يلي ال
 

 )بارف الرياالت السعودية( 2019

تحويل مخاطر 
 العمالت األجنبية

مخاطر أسعار 
 اإلجمالـــي العمولة الخاصـة

 49,554 32,547 17,007 ديسمبر 31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 45,351 29,928 15,423 متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

    

    )بارف الرياالت السعودية( 2018

 33,998 20,067 13,931 ديسمبر 31في القيمة المعرضة للمخاطر كما 

 25,165 14,474 10,691 متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

 

 أو بالعمليات المصرفية المتاجرةعمليات بغير تعلقة الم –مخاطر السوق  ب( 

التغيرات التي تطرأ على أسعار المخاطر الناتجة عن لعمليات المصرفية اب المتعلقة بغير عمليات المتاجرة أوتمثل مخاطر السوق 

  .وأسعار األسهم بيةنوالعمالت األج الخاصةالعموالت 

 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة ( 1

العادلة أو التدفقات  ةأسعار العموالت الخاصة على القيم احتمال تأثير التغيرات في عنالخاصة ة العمول تنشأ مخاطر أسعار

الزمنية لفترات ا خالل الخاصة أسعار العموالت في للفجوات بوضع حدود مجموعةالقوم تلية. ية المستقبلية لألدوات الماالنقد

حدود بقاء المراكز ضمن ن اتغطية المخاطر لضم تخدم استراتيجيةستو المراكز يوميا ،بمراقبة  مجموعةقوم التة. المقرر

 .الفجوات المقررة

 ،ثابتةالتي بقيت األخرى ، وكذلك التغيرات الخاصة التالعمو أسعارفي  ر التغيرات المحتملة المعقولةأثأدناه الجدول  وضحي

العموالت في أسعار  الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضةعلى ثر األإن . حقوق الملكية وأ مجموعةعلى قائمة الدخل الموحدة لل

أغراض غير المقتناة لالمالية  باتوالمطلو اتدالموجوأساس على  وذلكلمدة سنة  العموالت الخاصة دخل على صافي الخاصة

بإعادة وذلك  لكيةعلى حقوق الميتم احتساب األثر .  التغطيةأدوات  شامال  أثر، ديسمبر 31في  كماعائمة  المتاجرة بعمولة

كما في تغطية ال أثرثابتة بما في ذلك  عمولةب المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المالية داتيم الموجويتق

حسب تاريخ  الملكيةاألثر على حقوق  وقد تم تحليل. عموالت الخاصةمفترضة في أسعار الالتغيرات على أثر الديسمبر  31

 . ةالمقايض استحقاق األصل أو
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 يتم مراقبة العمليات المصرفية وتحليلها حسب تركز العمالت، وفيما يلي تحليال  باآلثار المتعلقة بها:

 

 

 العملة

دة/ النقص الزيا
 نقاطفي 

 األساس

األثر على 
دخل العموالت 

 الخاصة 

 اإلجمالي  األثـــــر على حقوق الملكية
2019 

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

أشهر أو  6
 سنوات 5-1 شهر 12-6 أقل

 5أكثر من 
 سنوات

 (22,483) (11,942) (8,019) (1,171) (1,351) (35,002) ۱+ لاير سعودي

 -۱  35,002 1,351 1,171 8,019 11,942 22,483 

 (7,107) (2,734) (3,385) (466) (522) (5,529) ۱+ دوالر أمريكي

 -۱  5,529 522 466 3,385 2,734 7,107 

 (399) (102) (235) (31) (31) (471) ۱+ يورو

 -۱  471 31 31 235 102 399 

 العملة

الزيادة/ النقص 
 نقاطفي 

 األساس

األثر على 
العموالت دخل 

 الخاصة 

 األثـــــر على حقوق الملكية
 اإلجمالي 
2018 

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

أشهر أو  6
 سنوات 5-1 شهر 12-6 أقل

 5أكثر من 
 سنوات

 (6,974) (1,555) (4,069) (613) (737) (20,462) ۱+ لاير سعودي

 -۱  20,462 737 613 4,069 1,555 6,974 

 (3,090) (1,049) (1,519) (218) (304) (29) ۱+ دوالر أمريكي

 -۱  29 304 218 1,519 1,049 3,090 

 (74) (8) (87) 14 7 (81) ۱+ يورو

 -۱  81 (7) (14) 87 8 74 

المالي  اتقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق على مركزهالأثر لمختلف المخاطر المتعلقة ب مجموعةالتعرض ت

 مجموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات ال .دية. يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالتالنق اوتدفقاته

 مجموعةتعرض الت. تجديد األسعار أو تواريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال  اريخ وجلة بالقيم الدفترية مصنفة حسب تسالم

لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو 

بإدارة هذه المخاطر  مجموعةقوم الت .دةديد أسعارها خالل فترة زمنية محدتجسيتم  خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو

 ر.الل إستراتيجيات إدارة المخاطالموجودات والمطلوبات من خ تواريخ تجديد أسعاربمطابقة وذلك 
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2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أكثــر من سنوات 5-1 شهر 12-3 هرأش 3 خالل

 سنوات 5

غير مرتبطة 

 بعمولــــــة

 اإلجمالـــي

       الموجودات 

 18,138,081 10,995,428 - - - 7,142,653 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات

 3,628,391 2,609,176 - - 100,000 919,215 افي، صالمالية األخرى  

 85,013,253 7,502,838 38,432,156 5,411,235 6,969,696 26,697,328 إستثمارات، صافي

 3,092,221 - - - - 3,092,221 مشتقات

 141,595,245 1,178 10,492,595 14,514,402 31,606,799 84,980,271 قروض وسلف، صافي 

 3,066,858 3,066,858 - - - - صافي ممتلكات ومعدات،

 1,069,752 1,069,752 - - - - موجودات أخرى 

 255,603,801 25,245,230 48,924,751 19,925,637 38,676,495 122,831,688 إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات وحقوق الملكية

 أرصدة للبنوك والمؤسسات

 15,646,808 620,929 37,137 20,983 1,540,900 13,426,859 المالية األخرى  

 180,165,680 98,933,484 141,724 6,848,120 16,168,183 58,074,169 ودائع العمالء

 2,168,095 - - - - 2,168,095 قرض ألجل 

 3,746,454 - - 3,746,454 - - سندات دين مصدرة

 1,192,186 - - - -  1,192,186 مشتقات

 7,235,746 6,865,698 291,198 67,301 11,549 - مطلوبات أخرى

 45,448,832 45,448,832 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 255,603,801 151,868,943 470,059 10,682,858 17,720,632 74,861,309 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 المركز الفجوة للبنود داخل قائمة

  (126,623,713) 48,454,692 9,242,779 20,955,863 47,970,379 المالي  

 الفجوة للبنود خارج قائمة المركز

  - - 100,000 592,135 (692,135) المالي 

 إجمالي الفجوة الخاضعة

  (126,623,713) 48,454,692 9,342,779 21,547,998 47,278,244 لمخاطر أسعار العموالت  

 الخاضع الموقف التراكمي

   126,623,713 78,169,021 68,826,242 47,278,244 والتلمخاطر أسعار العم  
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2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أكثــر من سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل 

 سنوات 5

غير مرتبطة 

 ـــةبعمولـــ

 اإلجمالـــي

       الموجودات 

 25,419,604 10,254,657 - - - 15,164,947 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات

 17,622,026 3,304,568 - - 10,495,959 3,821,499  ، صافيالمالية األخرى  

 66,350,254 6,096,072 19,757,039 9,685,485 3,251,457 27,560,201 إستثمارات، صافي

 3,445,772 - - - - 3,445,772 مشتقات

 113,708,562 1,123 8,911,740 11,540,496 32,010,653 61,244,550 قروض وسلف، صافي 

 2,693,443 2,693,443 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 698,639 698,639 - - - - موجودات أخرى 

 229,938,300 23,048,502 28,668,779 21,225,981 45,758,069 111,236,969 إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات وحقوق الملكية

 أرصدة للبنوك والمؤسسات

 7,871,574 1,953,097 26,633 3,161 595,565 5,293,118 المالية األخرى  

 170,170,046 99,788,627 91,965 10,036 11,026,620 59,252,798 ودائع العمالء 

 2,457,423 - - - - 2,457,423 مشتقات

 7,133,322 7,133,322 - - - - مطلوبات أخرى

 42,305,935 42,305,935 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 229,938,300 151,180,981 118,598 13,197 11,622,185 67,003,339 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 المركز ائمةالفجوة للبنود داخل ق

  (128,132,479) 28,550,181 21,212,784 34,135,884 44,233,630 المالي  

 الفجوة للبنود خارج قائمة المركز

  - - 9,517,373 (1,483,894) (8,033,479) المالي  

 إجمالي الفجوة الخاضعة

  (128,132,479) 28,550,181 30,730,157 32,651,990 36,200,151 لمخاطر أسعار العموالت  

 الموقف التراكمي الخاضع 

   128,132,479 99,582,298 68,852,141 36,200,151 لمخاطر أسعار العموالت   

 

اإلسمية لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي التي تستخدم في إدارة  المبالغتمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي 

  ت.مخاطر أسعار العموال
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  العمالت مخاطر(   2

 قومت .ةفي أسعار العمالت األجنبي اتتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التغيرات في قيمة األدوات المالية بسبب التغير

 قومتالنقدية.  االمالي وتدفقاته االسائدة بالسوق على مركزهاألجنبي أسعار الصرف  في تقلباتال آثارمخاطر بإدارة  مجموعةال

واستراتيجيات  لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، لليلة واحدة وخالل اليوم حدوداإلدارة بوضع 

 :التاليةمخاطر العمالت الجوهرية كان لدى المجموعة صافي وفي نهاية السنة، ، ويتم مراقبتها يوميا . التغطية
 

 2019 
بآالف الريـاالت 

 ـةالسعوديــــــ
  )مدين( دائنمركز 

2018 
ـاالت بآالف الري

 السعوديـــــــة
 )مدين(دائن مركز 

 4,936,895  9,293,963 دوالر أمريكي

 40,636  179,810 درهم إماراتي

 (18,704)  (98,988) جنية إسترليني

 755,420  651,592 روبية باكستاني

 (97,530)  (275,002) يورو

على الموجودات  2018و  2019ديسمبر  31كما في  جوهريةلمخاطر  مجموعةال بشأنهاتعرض تالت التي يبين الجدول أدناه العم

معقولة التغيرات المحتملة الر أث والتدفقات النقدية المتوقعة. إن هذا التحليل يحتسب أغراض المتاجرةلغير المقتناة  النقدية والمطلوبات

ي مع إبقاء المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة )بسبب القيمة العادلة في أسعار صرف العمالت مقابل اللاير السعود

)بسبب تغيرات  الملكيةوعلى حقوق  (تة لمخاطر العمالضعالمقتناة لغير أغراض المتاجرة الخا النقدية للموجودات والمطلوبات

المستخدمة في تغطية مخاطر التدفقات النقدية(. يوضح  جلةوعقود الصرف األجنبي اآل تالمتعلقة بمقايضات العمالالقيمة العادلة 

النقص المحتمل في قائمة صافي السلبي  . كما يوضح األثرالملكيةحقوق  وأثر اإليجابي الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة األ

 .الملكيةحقوق  وأ ةالدخل الموحد
 

 

2019 
  (بآالف الرياالت السعودية)

2018 
 (االت السعوديةبآالف الري)

 مخاطر العمالت

نسبة التغير 
في سعر 

 العملة

األثـر على 
 صافي الدخل

األثر على 
حقـوق 
  الملكية

نسبة التغير 
في سعر 

 العملة

األثـر على 
 صافي الدخل

األثر على 
حقـوق 
 الملكية

 (1,631) 16,883 ٪1  5,025 13,088 ٪1 دوالر أمريكي

 (43) 3,424 ٪1  214 (2,457) ٪1 يورو

 

 (  مخاطر أسعار األسهم 3

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تمثل مخاطر أسعار األسهم، مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم في المحفظة االستثمارية 

كافة المتغيرات  بافتراض بقاءنتيجة التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة.  اآلخر الخاصه بالمجموعة

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في األسهم االستثمارات في قيمة ٪1بواقع  النقصإن الزيادة أو فاألخرى ثابتة، 

 31.9: 2018لاير سعودي ) ليونم 40.8بمبلغ سيؤدي إلى زيادة أو إنخفاض األسهم  2019ديسمبر  31الخاصة بالمجموعة كما في 

  ون لاير سعودي(.ملي
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 مخاطر السيولة -33

 اضطراب. تحدث مخاطر السيولة عند وجود اعلى تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة به مجموعةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة ال

ر، قامت اإلدارة خاطويل. وللتقليل من هذه المفي السوق أو إنخفاض مستوى التصنيف اإلئتماني مما يؤدي إلى قلة في بعض مصادر التم

بتنويع مصادر التمويـل وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين اإلعتبـار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم للنقدية وشبه النقدية، 

 واألوراق المالية القابلة للبيع. 

 دي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادلوطبقا  لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعو

  .على التوالي(،٪4و  ٪7: 2018) وألجلمن ودائع اإلدخار ٪ 4 من إجمالي الودائع تحت الطلب و 7٪

تياطي من التزامات ودائعه. ويكون هذا االح( ٪20: 2018)٪ 20 باحتياطي سيولة ال يقل عنأيضا  يحتفظ البنك  ،لوديعة النظاميةلإضافة 

 يوما . 30أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن  السعودية سندات الحكوميةالمن النقد أو الذهب أو 

سندات المقابل  مؤسسة النقد العربي السعوديكما يمكن للبنك استقطاب مبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء المتاحة لدى 

 للسندات المقتناه. االسميةمن القيمة ٪( 100: 2018)٪ 100 ولغايةعودية السالحكومية 

 

 ملكية الخاصة بالمجموعةدات والمطلوبات وحقوق المحفظة إستحقاقات الموجو (1

ستحقاقات ول أدناه محفظة إالجد يلخصبمراقبة محفظة اإلستحقاقات للتأكد من توفر السيولة الكافية لدى المجموعة.  بانتظام تقوم اإلدارة

. الموحدة تاريخ اعداد القوائم الماليةاالستحقاق التعاقدية ب خعلى اساس تواري مجموعةالخاصة بال الملكيةالموجودات والمطلوبات وحقوق 

 107.709: 2018ليون لاير سعودي )م 106.844 وألغراض العرض، تم إدراج الودائع تحت الطلب واالدخار واألخرى وقدرها

وذلك إلظهار بصورة صحيحة  تحت بند "بدون تاريخ استحقاق محدد" - ستحقاق تعاقديوالتي ليس لها تاريخ ا –سعودي( مليون لاير 

  .هذه الودائع محفظة االستحقاق اللتزامات

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 9201
 خــــالل

 أشـهر 3

 أكثـر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات 5

بدون تاريخ إستحقاق 

 ـددمحــــــ

 اإلجمالي

       الموجودات

 18,138,081 10,995,428 - - - 7,142,653 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 3,628,391 2,609,176 - - 100,000 919,215 األخرى، صافي 

 85,013,253 7,502,838 54,548,790 17,029,254 2,413,992 3,518,379 إستثمارات، صافي

 3,092,221 - 1,351,280 804,985 836,096 99,860 مشتقات

 141,595,245 580,296 30,131,709 35,546,097 30,583,783 44,753,360 قروض وسلف، صافي

 3,066,858 3,066,858 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 1,069,752 1,069,752 - - - - موجودات أخرى

 255,603,801 25,824,348 86,031,779 53,380,336 33,933,871 56,433,467 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية

 15,646,808 620,929 37,137 20,983 1,540,900 13,426,859 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 180,165,680 106,497,154 141,724 6,848,120 16,168,183 50,510,499 ودائع العمالء

 2,168,095 - - 2,156,250 - 11,845 قرض ألجل

 3,746,454 - - 3,720,959 - 25,495 سندات دين مصدرة 

 1,192,186 - 374,157 364,877 394,220 58,932 مشتقات

 7,235,746 5,383,418 291,198 1,179,010 382,120 - مطلوبات أخرى

 45,448,832 45,448,832 - - - - إجمالي حقوق الملكية

 255,603,801 157,950,333 844,216 14,290,199 18,485,423 64,033,630 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 )بآالف الرياالت السعودية( 8201
 خــــالل

 أشـهر 3

 أكثـر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات 5

بدون تاريخ إستحقاق 

 محـــــــدد

 اإلجمالي

       الموجودات

 25,419,604 10,254,657 - - - 15,164,947 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 17,622,026 3,304,568 - - 10,495,959 3,821,499  ، صافياألخرى

 66,350,254 6,096,072 41,879,777 15,839,131 1,021,532 1,513,742 إستثمارات، صافي

 3,445,772 - 936,840 877,513 1,345,477 285,942 مشتقات

 113,708,562 517,353 24,549,753 33,226,058 29,028,200 26,387,198 ف، صافيقروض وسل

 2,693,443 2,693,443 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 698,639 698,639 - - - - موجودات أخرى

 229,938,300 23,564,732 67,366,370 49,942,702 41,891,168 47,173,328 إجمالي الموجودات

       وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 7,871,574 1,953,097 35,344 4,195 790,355 5,088,583 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 170,170,046 107,489,449 91,965 10,036 11,026,620 51,551,976 ودائع العمالء

 2,457,423 - 794,776 504,045 941,383 217,219 مشتقات

 7,133,322 5,280,472 - 1,482,280 370,570 - مطلوبات أخرى

 42,305,935 42,305,935 - - - - إجمالي حقوق الملكية

 229,938,300 157,028,953 922,085 2,000,556 13,128,928 56,857,778 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 
 

 اقات التعاقديةتحليل المطلوبات المالية غير المخصومة على أساس الفترة المتبقية لالستحق (2

ديسمبر وذلك على أساس  31المالية الخاصة بالمجموعة كما في  يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمحفظة استحقاقات المطلوبات

التزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. إن المبالغ اإلجمالية الظاهرة في هذه الجداول ال تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة 

تم إدراج العموالت الخاصة المدفوعة وكذلك تواريخ االستحقاق التعاقدية في الجدول على أنها غير مخصومة. تم تحديد ألنه 

االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة حتى تاريخ االستحقاق 

تم إظهار  ناه التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة.التعاقدي. ال يعكس الجدول أد

 )ج(. 18االستحقاقات التعاقدية للضمانات المالية في االيضاح 
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2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 واتسن 5-1 شهر  12-3 اشهر 3خالل 

 5اكثر من 

 سنوات
 االجمالى تحت الطلب

 رصدة للبنوك والمؤسساتأ

 15,660,441 620,929 37,137 27,799 1,543,533 13,431,043 ، صافيالمالية األخرى  

 181,703,100 106,497,154 141,724 7,073,110 16,437,198 51,553,914 ودائع العمالء

 2,420,582 - - 2,352,629 42,081 25,872 قروض ألجل

 4,236,585 - - 4,159,527 38,672 38,386 سندات دين مصدرة 

 1,503,986 - 603,661 430,371 409,212 60,742 مشتقات

 7,356,496 5,381,990 387,342 1,201,231 385,933 - مطلوبات اخرى

 212,881,190 112,500,073 1,169,864 15,244,667 18,856,629 65,109,957 اإلجمالي

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 سنوات 5-1 شهر  12-3 اشهر 3خالل 

 5اكثر من 

 سنوات
 االجمالى تحت الطلب

 رصدة للبنوك والمؤسساتأ

 7,876,354 3,411,759 26,633 3,161 595,575 3,839,226 المالية األخرى  

 170,581,860 107,489,449 91,965 10,067 11,236,081 51,754,298 ودائع العمالء

 2,814,015 - 978,507 582,188 1,020,940 232,380 مشتقات

 7,233,049 5,009,629 - 1,852,850 370,570 - مطلوبات اخرى

 188,505,278 115,910,837 1,097,105 2,448,266 13,223,166 55,825,904 اإلجمالي

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -34

سعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعه عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم بين المتعاملين إن القيمة العادلة هي ال

 بالسوق في تاريخ القياس. تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 
 

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

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم  : المستوى الثاني

 تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
   

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

 

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

 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني توى األولالمس  2019

     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 اتمشتق

     المطلوبات المالية

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

 3,725,888 - - 3,725,888 مصدرةسندات دين 

 1,192,186 - 1,189,317 2,869 اتمشتق
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 عوديةبآالف الرياالت الس 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  2018

     الموجودات المالية

 5,318,636 795,017 3,842,648 680,971 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 50,300,800 - 34,797,461 15,503,339 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 10,368,938 - 10,368,938 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 3,445,772 - 3,437,020 8,752 اتمشتق

     المطلوبات المالية

 950,707 - 950,707 - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2,457,723 - 2,420,449 37,274 اتمشتق

الختامية األرصدة  إلى يبين الجدول أدناه تسوية األرصدة األفتتاحيةبين مستويات القيمة العادلة.  تحويلأي هناك  لم يكن ،السنة خالل

والمدرجة قيمتها العادلة قائمة الدخل  من خاللمدرجة قيمتها العادلة الالمالية  للموجودات وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث

 :ل الدخل الشامل اآلخرمن خال

    2019 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2018 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

 636,105  795,017 رصيد بداية السنة

 قائمة الدخل الموحدةالمدرجة في مجموع الخسائرالمحققة وغير المحققة 
 (42,210)  (8,911) وقائمة الدخل الشامل الموحدة  

 250,155  379,792 رياتمشت

 (49,033)  (82,086) مبالغ مسددة

 795,017  1,083,812 رصيد نهاية السنة 

والقروض والسلف داخل قائمة المركز المالي، بإستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة،  األخرى إن القيمة العادلة لألدوات المالية

إن محفظة القروض والسلف الممنوحة ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. ، المطفأة بالتكلفةالمقتناه 

ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة، وبالتالي فإن القيمة العادلة أكثر من  أسعار ديدجللعمالء متنوعة بشكل جيد حسب الصناعة. تم ت

امش االئتمان. إن القيمة العادلة لباقي هذه المحفظة ال تختلف كثيرا  وهام في ه ألي تغييرية، ويخضع ذلك للمحفظة تقارب قيمتها الدفتر

 31مليار لاير سعودي كما في  142.07بلغت القيمة العادلة المقدرة لمحفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة عن قيمتها الدفترية. 

واألرصدة لدى  خاصة، لعمالء المرتبطة بعموالتاودائع لإن القيمة العادلة عودي(. مليار لاير س 113.8: 2018) 2019ديسمبر 

المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة ألن  والمؤسسات المالية األخرى وللبنوك

األجل  ةقصيروللفترة دوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها الحالية السائدة في السوق أل الخاصة أسعار العموالت

 .لهذه األدوات

، يرتحدد القيمة العادلة المقدرة لإلستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها، أو طرق التسع

 )ج(. 5دات بعمولة ثابتة، على التوالي. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في اإليضاح بالنسبة لبعض السن عند إستخدامها

يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالية ما. ويشار إلى الفرق  معين نموذج تقييمإن القيمة التي تم الحصول عليها من خالل 

ما على مدى فترة المعاملة مع تأجيلها لحين إمكانية تحديد إربح أو خسارة اليوم الواحد"، وتطفأ يم بـ "يالتق ونموذجبين سعر المعاملة 

داة باستخدام البيانات القابلة للمالحظة في السوق، أو تحققها من خالل االستبعاد. تدرج التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ألالقيمة العادلة ل

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

كانت الورقة يعتمد تقييم كل استثمار متداول علنا  على سعر السوق عند اإلغالق لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ناقصا  الخصم في حال 

 المالية مقيدة.
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( باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تستخدم مدخالت 2تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى )

للصناديق االستثمارية. تحدد القيمة العائد وهامش االئتمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه  لمنحنياتالقابلة للمالحظة  بيانات السوق

الخاصة بالبنك والتي يتم تحديدها باستخدام طريقة التدفقات  التقييم نماذج( باستخدام 2العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى )

عليها من  يها، ويتم الحصولوفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول ف النماذجالبيانات لهذه  تتحدد مدخال النقدية المخصومة.

 . مستقلين وسطاء

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

( خالل السنة 3ضمن المستوى ). تتعلق الحركة في األدوات المالية التي تندرج المالية الموحدة القوائمإعداد بتاريخ المستثمر فيها 

 . فقط بالتغيرات في القيمة العادلة

 

 العالقة ويلمعامالت مع األطراف ذا -35
 

العالقة للنسب المنصوص عليها  ويع األطراف ذعالقة. تخضع المعامالت م ويطراف ذأمع  ،خالل دورة أعماله العادية ،بنكتعامل الي

الناتجة عن تلك المعامالت في القوائم  أرصدة نهاية السنةظهرت  .ةك المركزيوالبنرة عن مراقبة البنوك والتعليمات الصاد نظامفي 

 المالية الموحدة على النحو التالي:
 

  

   2019 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2018 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

 وكبار  أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار المساهمين ارخرين،

    والشركات المنتسبة لهم: في اإلدارةموظ  

 685,478  5,932,186 قروض وسلف

 8,564,747  27,821,961 ودائع العمالء

 1,112,520  43,614 التعهدات واإللتزامات المحتملة

    :صناديق سامبا االستثمارية

 106,496  101,617 ودائع العمالء

وذلك فيما يتعلق بمحفظة االئتمان  30لمتوقفه طبقا  لسياسة االئتمان المشار إليها في اإليضاح كما يقوم البنك باحتساب خسائر االئتمان ا

من رأس المال المصدر  ٪5أولئك الذين يمتلكون أكثر من  يقصد بكبار المساهمين اآلخرينالخاصة بأرصدة األطراف ذوي العالقة. 

 . والمدرج في تداول لبنكالخاص باوالمدفوع 

 العالقة المدرجة في القوائم المالية الموحدة: ويمتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذليال  باإليرادات والمصاريف الفيما يلي تح
 

 

   2019 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2018 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

 10,557  182,908 دخل عموالت خاصة

 301,222  413,057 مصاريف عموالت خاصة

 131,099  106,907 تعاب وعموالت، صافيأدخل 

 5,125  4,987 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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 : السنةكبار موظفي اإلدارة خالل لفيما يلي تحليال  بإجمالي التعويضات المدفوعة 
 

 

   2019 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2018 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

 63,368  80,055 موظفين قصيرة األجل منافع

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، ودفعات وما بعد التوظيف،  منافع

 7,437  9,540 على أساس األسهم
 

التخطيط والتوجيه بأعمال  ديهم الصالحية والمسئولية للقيامالذين ل، س التنفيذيرئياليقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم  

 واألشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

 

 رأس المال كفاية - 36

ي والمتبعة لجنة بازل لإلشراف البنكة والمعدالت المحددة من قبل وذلك باستخدام المنهجي اة رأسمالهبمراقبة مدى كفاي مجموعةقوم الت 

 النظامي متطلبات رأس المالب وللوفاءلدعم تطوير العمل  برأسمال أساسي قوي لالحتفاظ وذلك ،ؤسسة النقد العربي السعوديم من قبل

يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال  ،وبموجب هذه المعدالت من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. ةالمحدد

وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام  مالي، والتعهداتمع الموجودات المدرجة في قائمة المركز ال للمجموعة المؤهل

بالكامل  ةملتزم ،السنةخالل  ،مجموعةال ت. كانةلييالتشغوالمخاطر  قمخاطرها النسبية ومخاطر السو األرصدة المرجحة إلظهار

 .النظامي بمتطلبات رأس المال

لمواجهة  كاف رأس المال أنبومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد  األساسي الي، بمراجعة رأس المدوربشكل  تقوم اإلدارة، 

 بعين االعتبار خطة أعمال المجموعةأيضا   اإلدارةتأخذ  وعند إجراء هذا التقييم. الحالية وخطط النمو المستقبلية ألعماللاألخطار المالزمة 

 طبقا  إدارة رأسمالها غير مباشر على بيئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج بالتي تؤثر بشكل مباشر أو  وكذلك الظروف االقتصادية

 .ةالمحلي يةمتطلبات النظاملل

 (3)التي أوصت بها لجنة بازل  بشأن هيكلة رأس المالرشادات إر عمل واطإ لقد قامت مؤسسة النقد العربى السعودى باصدار 

تم ، (3)لجنة بازل  إلطار عملوطبقا  لما تم احتسابه وفقا   .2013يناير  1من  اعتبارا  ها سرى مفعولوالتي واإلفصاحات المتعلقة بها 

وعلى أساس  موحد بالنسبة للمجموعةبها على أساس  النسب المتعلقةلمخاطر وإجمالي رأس المال وا مرجحةالموجودات ال أدناه تبيان

 ديسمبر: 31ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية كما في  مانتابعة والمحسوبة لمخاطر االئتال غير موحد بالنسبة للشركة
 

 

   2019 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2018 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد(

 174,970,249  197,079,973 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 13,719,047  14,220,800 مخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرال

 11,996,356  16,998,454 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 200,685,652  228,299,227 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 44,271,381  46,907,163 (1رأس المال األساسي )تير 

 1,255,554  1,341,038 (2رأس المال المساند )تير 

 45,526,935  48,248,201 مجموع رأس المال األساسي والمساند

    ٪نسبة كفاية رأس المال 

 ٪22.1  %20.5 (1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪22.7  %21.1 (2( + نسبة رأس المال المساند )تير 1نسبة رأس المال األساسي )تير 

    باكستان كما يلي: –كانت نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد 

 ٪18.6  %18.0 (1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪18.7  %18.5 (2( + نسبة رأس المال المساند )تير 1نسبة رأس المال األساسي )تير 
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، المؤهلة مية والعامة واألخرى، وحقوق الملكية غير المسيطرة( من رأس المال، واالحتياطيات النظا1يتكون رأس المال األساسي )تير 

( من إجمالي 2موجودات غير ملموسة لدى البنك في نهاية السنة، بينما يتكون رأس المال المساند )تير أي واألرباح المبقاة ناقصا  

 المخصصات المؤهلة.

المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية  هـ بشأن المدخل15/3/1439وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم 

، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .2018اعتبارا  من شهر يناير  البنك بذلكوقام  على مدى خمس سنوات 9 ةرير المالياللتق ار الدولييمال نتيجة تطبيق المعكفاية رأس ال

 

 دمات إدارة اإلستثمارخ -37

الموجودات المدارة  بلغتتقدم خدمات إدارة االستثمار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك.  

مليون  29.117: 2018مليون لاير سعودي ) 23.648 االختيارية القائمة في نهاية السنة بما في ذلك الصناديق االستثمارية والمحافظ

 11.174: 2018مليون لاير سعودي ) 12.930 قدرها متوافقة مع الشريعةويشمل ذلك الصناديق المدارة بموجب محافظ  ،لاير سعودي(

 : ال شيء(.2018مليون لاير سعودي ) 4.111اية السنة بلغت الموجودات بموجب خدمات الحفظ في نه مليون لاير سعودي(.

لم يتم وبالتالي التابعة  تهشركبأو عليها، ال تعتبر موجودات خاصة بالبنك  مؤتمنا  أو  ا  وصي ، بصفتهالمقتناة من قبل البنكإن الموجودات  

 .للمجموعة المالية الموحدة القوائمفي إدراجها 

 

 على أساس األسهم الدفعات -38

 الهامة الخصائصالمحسوبة على أساس األسهم والقائمة في نهاية السنة. فيما يلي  التالية األجل طويلة المكافآتبرامج وجد لدى البنك ي 

 هذه البرامج:ل
 

 5 عدد البرامج القائمة 
  

 2019ويناير  2015 أغسطسبين  تاريخ المنح
  

 2024و يناير  2020بين أغسطس  تاريخ االستحقاق
  

 2.120.770 المنح  عدد األسهم الممنوحة بتاريخ
  

  بتاريخ المنح للسهم االسترشادي سعر الشراء

 التحفيزية الصادرة  باألسهم 

 لاير سعودي  20.9بين 

 لاير سعودي 37.7و 
  

 سنوات 5 االكتسابفترة 
  

 على رأس العمل بقاء الموظفين المشاركين االكتسابشروط 
  

 أسهم طريقة السداد
  

 المخصومةالتدفقات النقدية  طريقة التقييم المستخدمة 
  

 بتاريخ المنحللسهم القيمة العادلة 
 لاير سعودي 17.5بين 

 ريـال سعودي 32.7و 

 

المدخالت  تتمثل(. مليون ريـال سعودي 9.7: 2018) مليون ريـال سعودي 17.8ألسهم الممنوحة خالل السنة لبلغت القيمة العادلة 

يعات األرباح زتوو، البرنامجمدة وبتاريخ المنح، السوقسعر  في احتساب القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة في لمستخدمةا

 السنوي الخالي من المخاطر. العائدالمتوقعة ومعدل 

المصاريف  مجموع بها. بلغ  متعلقةالظروف السائدة بالسوق والشريطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعين االعتبار تمنح األسهم 

: 2018) مليون لاير سعودي 7.4 ما مقداره 2019لعام على أساس األسهم  الدفعاتة في هذه القوائم المالية الموحدة بشأن برامج جالمدر

 وتم تسجيل االحتياطي المعني في حقوق الملكية ضمن أسهم الخزينة.. مليون لاير سعودي( 5.7



 مجموعة سامبا المالية

 

Public 
 

- 69 - 

 

   وغير السارية المفعول بعدمحاسبية الصادرة المعايير ال -39

 1جب االلتزام بها للسنة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في يالتي تم نشرها و فيما يلي بيانا  بالمعايير المحاسبية والتعديالت والتنقيحات 

س لها تأثير جوهري على القوائم المالية إرتأت المجموعة عدم التطبيق  المبكر لهذه اإلصدارات والمعايير والتي لي. 2020يناير 

 الموحدة.
 

 .2202يناير  1يسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد  –عقود التأمين  :17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 السابقة للسنةعمليات إعادة التصنيف  -40
 

 هذه التصنيف إعادة عمليات أثر يكن لم. الحالية للسنة اباتالحس عرض مع تتماشى كي السابقة للسنة األرصدة بعض تبويب أعيد 

 .الموحدة المالية للقوائم بالنسبة جوهري
 

 المركز قائمة بنود على التالية اآلثار( 27 و ،27-2للتغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )المبينة في اإليضاحين  كان 

 .الموحدة الدخل وقائمة الموحدة المالي

 

  2018ديسمبر  31كما في 

 
الرصيد كما ورد 

إ   الرصيد المعدل أثر التعديل أثر إعادة التصنيف سابقا

 المطلوبات وحقوق الملكية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2,457,423 - 102,323 2,355,100 مشتقات

 7,133,322 2,596 (102,323) 7,233,049 لوبات أخرىمط

 3,669,995 (2,596) - 3,672,591 أرباح مبقاة

 
 2018 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 5,528,779 ورد أصالإ كما  السنة،صافي دخل 

 2,469,059 المحاسبية المعالجةأثر التغير في 

 3,059,720 ضريبة )معدل(البعد الزكاة و الدخلصافي 

 

 الموحدة لتاريخ قائمة المركز المالي الالحقةث احداأل . 41

دوالر  مليون 500بمبلغ قدره  سنداتال من الثانية الشريحةالبنك، من خالل منشأة لغرض خاص، بإتمام إصدار  قام، السنة نهاية بعد

دوالر أمريكي. أن هذه السندات غير مضمونة مليار  5به باليورو البالغ  الخاصه جلأمريكي بموجب برنامج السندات متوسطة األ

 خيار حسب المبكر لالسترداد وتخضع ،2020 يناير 29وصادره بموجب هذا البرنامج لمدة خمس سنوات اعتبارا  من تاريخ السحب في 

 .األيرلندية األسهم سوق في مدرجة السندات إن. اإلصدار وأحكام شروط وفق البنك

 
 

 مجلس اإلدارةاعتماد  -42
 

 هـ(.1441 جمادى اآلخر 8)  2020 فبراير 2تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 




