مجموعة سامبا المالية
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018

PUBLIC

مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الشامل الموحدة
( غير مدققة )

صافي دخل الفترة
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للثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2017
2018
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــة
1.308.077
1.416.868

للتسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2017
2018
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــة
3.810.113
4.122.361

الدددخددل الشدددددددددامددل ا خر للفترة – بنود ال يمكن إعددادة
تصنيفها الحقا ً إلى قائمة الدخل الموحدة:
موجودات مالية (أسهم) بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل ا خر:
 -التغير في القيمة العادلة

()29.442

-

490.369

-

الدخل الشددامل ا خر للفترة – بنود يمكن إعادة تصددنيفها
الحقا ً إلى قائمة الدخل الموحدة:
فروقات ترجمة العمليات الخارجية

()2.100

()5.609

()28.023

1.569

سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل ا خر /موجودات مالية متاحة للبيع:
 -التغير في القيمة العادلة

()181.555

24.717

()242.888

104.179

 -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

1.540

()18.409

()9.810

()34.821

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 -التغير في القيمة العادلة

()25.328

99.483

()42.694

172.105

 -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()12.372

()16.452

()41.874

()39.625

الدخل الشامل ا خر للفترة

()252.766

87.239

125.080

203.407

إجمالي الدخل الشامل للفترة

1.164.102

1.395.316

4.247.441

4.013.520

العائد على:
مساهمي البنك
حقوق الملكية غير المسيطرة
اإلجمالي

1.164.890

1.396.311

4.246.093

4.012.327

()788

()995

1.348

1.193

1.164.102

1.395.316

4.247.441

4.013.520

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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صفحة 5

العائدة لمساهمي البنك

االحتياطي
النظــامي
بآالف الرياالت
السعوديــة

االحتياطي
العـــام
بآالف
الرياالت
السعوديــة

احتياطيات أخرى
موجودات مالية
متاحة للبيع /
موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
احتياطي تحويل
ا خر
عمالت أجنبية
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعوديــة
السعوديــة

تغطية مخاطر
التدفقات النقدية
بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح المبقاة
بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح المقترح
توزيعها
بآالف الرياالت
السعوديــة

أسهم الخزينة
بآالف الرياالت
السعوديــة

اإلجمالــي
بآالف الرياالت
السعوديــة

حقوق الملكية
غير
المسيطرة
بآالف
الرياالت
السعوديــة

إجمالي حقوق
الملكية
بآالف الرياالت
السعوديــة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018

20.000.000

15.811.044

130.000

()191.160

318.500

()28.826

9.564.853

-

()1.021.743

44.582.668

99.484

44.682.152

-

-

-

-

()294

-

()2.521.531

-

-

()2.521.825

-

()2.521.825

الرصيد في بداية الفترة ،المعدّل

20.000.000

15.811.044

130.000

()191.160

318.206

()28.826

7.043.322

-

()1.021.743

42.060.843

99.484

42.160.327

صافي التغيرات في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

46.723

-

24.134

70.857

-

70.857

-

-

-

-

-

-

() 1.593.948

-

-

()1.593.948

-

()1.593.948

توزيعات أرباح نهائية لعام 2017

-

-

-

-

-

-

() 1.494.400

1.494.400

-

-

-

-

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2017

-

-

-

-

-

-

-

() 1.494.400

-

()1.494.400

-

()1.494.400

المجموع الفرعي

20.000.000

15.811.044

130.000

()191.160

318.206

()28.826

4.001.697

-

()997.609

39.043.352

99.484

39.142.836

صافي دخل الفترة

-

-

-

-

-

-

4.114.331

-

-

4.114.331

8.030

4.122.361

الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

() 41.068

257.398

() 84.568

-

-

-

131.762

() 6.682

125.080

اجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

-

-

-

() 41.068

257.398

() 84.568

4.114.331

-

-

4.246.093

1.348

4.247.441

الرصيد في بداية الفترة ،كما ورد سابقا
أثر التغير في السياسة المحاسبية

توزيعات أرباح مرحلية لعام 2018

4

16

-

-

-

-

-

-

() 476.250

-

-

()476.250

-

()476.250

20.000.000

15.811.044

130.000

()232.228

575.604

()113.394

7.639.778

-

()997.609

42.813.195

100.832

42.914.027

الرصيد في بداية الفترة

20.000.000

14.554.971

130.000

()168.991

217.056

()126.493

7.884.606

997.753

()1.045.623

42.443.279

101.489

42.544.768

صافي التغيرات في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

34.495

-

22.709

57.204

-

-

-

-

-

-

-

() 1.494.400

-

-

()1.494.400

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

19

الرصيد في نهاية الفترة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017

توزيعات أرباح مرحلية لعام 2017

16

57.204
()1.494.400

-

-

-

-

-

-

-

() 997.753

-

()997.753

-

()997.753

المجموع الفرعي

20.000.000

14.554.971

130.000

()168.991

217.056

()126.493

6.424.701

-

()1.022.914

40.008.330

101.489

40.109.819

صافي دخل الفترة

-

-

-

-

-

-

3.808.149

-

-

3.808.149

1.964

3.810.113

الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2016

اجمالي الدخل الشامل للفترة
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
الرصيد في نهاية الفترة

19

-

-

-

() 2.243

73.941

132.480

-

-

-

204.178

() 771

203.407

-

-

-

()2.243

73.941

132.480

3.808.149

-

-

4.012.327

1.193

4.013.520

-

-

-

-

-

-

() 468.950

-

-

()468.950

-

()468.950

20.000.000

14.554.971

130.000

()171.234

290.997

5.987

9.763.900

-

()1.022.914

43.551.707

102.682

43.654.389

PUBLIC

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الموجزة
( غير مدققة )
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صفحة 7

عــــام
تأسست مجموعة سامبا المالية ( البنك )  -شركة مساهمـة سعودية  -في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م3/
بتاريخ  26ربيع األول 1400هـ (الموافق  12فبراير 1980م) .وقد بدأ البنك أعماله بتاريـخ  29شعبان 1400هـ (الموافق 12
يوليو  1980م) بعد أن انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية .يعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم
 1010035319بتاريخ  6صفر 1401هـ (الموافق  13ديسمبر  1980م) .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو :طريق الملك
عبدالعزيز ،ص .ب  833الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية.
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية وما يتعلق بها  .كما يقدم البنك لعمالئه منتجات بنكية خالية من العمولة
موافق عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة (والتي يشار إليها فيما بعد بشكل جماعي
بـ "المجموعة") المذكورة أدناه:
-

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار (سامبا كابيتال)
طبقا ً لـ "الئحة أعمال األوراق المالية" الصادرة عن هيئة السوق المالية ،قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة له بالكامل باسم/
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار بموجب السجل التجاري رقم  1010237159الصادر من الرياض بتاريخ  6شعبان
1428هـ (الموافق  19أغسطس  )2007إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل،
والترتيب ،واإلدارة ،وتقديم المشورة ،وحفظ األوراق المالية .وقد تم الترخيص للشركة من قِبل هيئة السوق المالية ،وبدأت
بمباشرة أعمالها اعتبارا ً من  19يناير  .2008وقد تم تحويل سامبا كابيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة
سعودية مقفلة بتاريخ  28رجب 1438هـ ( 25أبريل  ،)2017أي تاريخ القيد في السجل التجاري للشركة المساهمة المقفلة.
خالل عام  ، 2017قامت سامبا كابيتال بتأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل باسم "شركة سامبا االستثمارية العقارية (شركة
شخص واحد)" التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010715022الصادر من مدينة
الرياض بتاريخ  23شوال 1438هـ (الموافق  17يوليو  .)2017تم تأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة ،وتقوم
بإدارة المشاريع العقارية بالنيابة عن صندوق استثماري تديره شركة سامبا كابيتال.

-

سامبا بنك ليميتد ،الباكستان
شركة تابعة يمتلك البنك  ٪84.51من الحصص فيها ،وتأسست في باكستان للقيام باألعمال المصرفية التجارية والخدمات ذات
العالقة ،وهي مدرجة في جميع أسواق األسهم في باكستان.

-

-

شركة كو – إنفست أوف شور كابيتال ليميتد (سي أو سي إل)
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ،تأسست وفقا ً لقوانين جزر الكايمن لغرض إدارة بعض االستثمارات في الخارج من
خالل شركة انفستمنت كابيتال (كايمن) ليمتد (أي سي سي إل) ،شركة مملوكة بالكامل لشركة سي أو سي إل .استثمرت شركة
أي سي سي إل ما يقارب  ٪41.2في رأسمال شركة أكسس كو انفست ليمتد وهي أيضا ً شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست
في جزر الكايمان ،وتقوم بإدارة هذه االستثمارات في الخارج.

شركة سامبا للعقارات
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ،تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010234757
الصادر من الرياض بتاريخ  9جمادى الثاني 1428هـ (الموافق  24سبتمبر  .)2007لقد تأسست الشركة بعد الحصول على
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة عن البنك.

-

شركة سامبا لألسواق العالمية المحدودة
وهي شركة مملوكة للبن ك بالكامل ،تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمن بتاريخ  1فبراير 2016
بغرض إدارة بعض معامالت الخزينة .بدأت الشركة عملياتها التجارية في الربع الرابع لعام .2016
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صفحة 8

أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في  30سبتمبر  2018طبقا ً لـ:
-

-

معيار المحاسبة الدولي  ،34المعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بخصوص
تطبيق معيار المحاسبة الدولي  :12ضرائب الدخل ،والتفسير ( )21الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي –
الرسوم ،بقدر تعلقها بالزكاة وضريبة الدخل ،و
نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

ال تشتمل هذه القوائم المالية المرحل ية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة
السنوية ،ويجب أن تقرأ جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
يتطلب إعداد القوائم المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إ جراء أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المصرح عنها .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ،كانت التقديرات الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية
للبنك والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2017باستثناء التغيرات في السياسات المحاسبية المفصح عنها في اإليضاح رقم (.)4
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما
يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد .ال يتم
مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به من قبل أي معيار أو تفسير محاسبي،
وطبقا ً لما تم اإلفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك.
تظهر القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف.

-3

أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة لها.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو  -انفست أوفشور كابيتال ليمتد التي تم إعداد
قوائمها المالية لغاية الربع األخير من العام الماضي لغرض توحيد القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير المالية
للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك .وقد تم استبعاد
األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.
الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك .يكون للبنك سيطرة على منشأة ما عندما يتعرض لمخاطر أو يكون لديه الحق
في العوائد المتغيرة من خالل تعامله مع المنشأة ويكون لديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سيطرته على تلك
المنشأة .يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا ً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك .ويتم التوقف عن توحيد الشركات
التابعة اعتبارا ً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من البنك .تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل
الفترة في قائمة الدخل الموحدة اعتبارا ً من تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع ،حسبما هو مالئم.
تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ،الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،من قبل البنك في الشركات التابعة ،ويتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي
الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.
تستخدم طريقة الشراء المحاسبية عند المحاسبة عن استحواذ البنك على الشرك ات التابعة .تقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للعوض
المدفوع بتاريخ التبادل .تقاس الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة بالقيمة العادلة
بتاريخ االستحواذ .تسجل تكلفة الشراء الزائدة عن القيمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتمييز المستحوذ عليها
كموجودات غير ملموسة – شهرة.
باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله في اإليضاح رقم ( ،)1إن البنك طرف في منشآت ذات غرض خاص تم تأسيسها
بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فقط لتسهيل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة .وقد تبين للبنك أن هذه
المنشآت ال يمكن توحيدها لعدم سيطرته عليها .ومع ذلك ،تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض والسلف الخاصة
بالبنك.
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صفحة 9

أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة
اعتبارا ً من  1يناير  ، 2018قامت المجموعة بتطبيق معيارين محاسبببين جديدين صببادرين عن مجلس معايير المحاسبببة الدولية .وقد
تم توضيح أثرهما أدناه:
1-4

المعيار الدولي للتقرير المالي  : 15اإليرادات من العقود مع العمالء

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي  : 15اإليرادات من العقود مع العمالء ،الصادر في شهر مايو  ،2014وسرى مفعوله
لتطبيقه بصببورة إلزامية على الفترات السببنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  . 2018يوضببح المعيار الدولي للتقرير المالي  15نموذج
واحد شببامل بشببأن المحاسبببة عن اإليرادات من العقود مع العمالء ،وحل محل االرشببادات الحالية المتعلقة بإثبات اإليرادات المذكورة
حاليا ً في العديد من المعايير والتفسبببببببيرات ضبببببببمن المعايير الدولية للتقرير المالي .لقد قامت المجموعة بإجراء تقويم داخلي ،وعلى
أسبببباسببببه تبين لها بأنه لن ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15أي أثر جوهري على السببببياسببببة المحاسبببببية للمجموعة
بخصوص إثبات اإليرادات والتي تتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق.
 2-4المعيار الدولي للتقرير المالي  : 9األدوات المالية
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية ،الصادر في شهر يوليو  2014وذلك اعتبارا ً من تاريخ التطبيق
االلزامي له في  1يناير  . 2018تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9تغيرا ً هاما ً عن معيار المحاسبببة الدولي  :39األدوات
المالية – االثبات والقياس ،المطبقة سببابقا ً من قبل المجموعة .يجمع المعيار الجديد التغيرات األسبباسببية إلى المحاسبببة عن الموجودات
المالية وإلى بعض النواحي المتعلقة بالمحاسبة عن المطلوبات المالية.
وكما يسببببمح به المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9اختارت المجموعة االسببببتمرار في المحاسبببببة عن تغطية المخاطر طبقا ً للمتطلبات
المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي .39
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
يسببمح المعيار الدولي للتقرير المالي  9باتباع ثالثة فئات تصببنيف أسبباسببية للموجودات المالية وهي :مقاسببة بالتكلفة المطفأة ،وبالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشببببببامل اآلخر ،وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يحدد هذا التصببببببنيف عادة ،باسببببببتثناء أدوات حقوق
الملكية والمشببببتق ات ،على أسبببباس نموذج األعمال الذي يدار بموجبه األصببببل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية .يسببببتبعد المعيار فئات
الت صنيف الحالية المذكورة في معيار المحاسبة الدولي  39وذلك فيما يتعلق باالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق ،والقروض
والذمم المدينة ،والمتاحة للبيع .وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9يحظر فصبببل المشبببتقات المدمجة في عقود يكون مضبببيفها
أصببل مالي يقع ضببمن نطاق المعيار .وبدالً من ذلك ،يتم تقويم كامل األداة المختلطة ألغراض التصببنيف .ولتوضببيح كيفية قيام البنك
بتصنيف الموجودات المالية طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9أنظر القسم المعني من السياسات المحاسبية الهامة.
لقد أبقى المعيار الدولي للتقرير المالي  9إلى حد كبير على المتطلبات الحالية المنصبببببببوص عليها في معيار المحاسببببببببة الدولي 39
بخصبببببوص تصبببببنيف المطلوبات المالية .وطبقا ً لمعيار المحاسببببببة الدولي  ،39كان يتم إثبات كافة تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات
المدرجة ضبببببببمن خيار القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة ،بينما طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9تم إظهار تغيرات القيمة
العادلة على النحو التالي:


تم إظهار مبلغ التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للجهة المصدرة في الدخل الشامل اآلخر ،و



يتم إظهار المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
لقد اسببببتبدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج "الخسببببارة المتكبدة" المنصببببوص عليها في معيار المحاسبببببة الدولي  39بنموذج
"خسببببارة االئتمان المتوقعة" .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9من البنك تسببببجيل مخصببببص خسببببارة االئتمان المتوقعة لكافة
القروض والموج ودات المالية األخرى (سبببببببندات الدي ن) غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مع التزامات القروض
وعقود الضبمان المالي .يحدد المخصبص على أسباس خسبارة االئتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر على مدى االثنى عشبر شبهرا ً
القادمة ،ما لم تكن مخاطر االئتمان قد ازدادت بشبببببببكل جوهري منذ نشبببببببأتها .وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشبببببببروط تعريفها
كموجودات مالية مشببتراه أو مسببتحدثة ذات مسببتوى ائتماني منخفض ،يتم تحديد المخصببص على أسبباس التغير في خسببارة االئتمان
المتوقعة على مدى عمر األصل.
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صفحة 10

الترتيبات االنتقالية
تم تطبيق التغيرات في السببببياسببببات المحاسبببببية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9بأثر رجعي معدل ،والذي يتطلب
إثبات األثر المتراكم لتطبيق المعيار ضمن حقوق الملكية.




يتم إثبات أي فرق في القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في
األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في  1يناير  . 2018عليه ،ال تعكس المعلومات المعروضببببببة لعام  2017المتطلبات المذكورة
في المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضبببببببة لعام  2018طبقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي .9
تم إجراء عمليات الت قويم التالية بناء على الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:
 .1تحديد نموذج األعمال المقتنى من خالله األصل المالي.
 .2تخصببيص وإلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المخصببصببة سببابقا ً على أنها مقاسببة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل.
 .3تخصبببيص بعض االسبببتثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناه ألغراض المتاجرة كـببببببببب "مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر".

بالنسبببة للمطلوبات المالية المخصببصببة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،يجب التحديد فيما إذا سببينشببأ عن عرض آثار التغيرات
في مخاطر االئتمان للجهة المصببببدرة في الدخل الشببببامل اآلخر أي عدم تماثل محاسبببببي في قائمة الدخل الموحدة أم سببببيضببببخمه .تم
االفتراض بأن مخاطر االئتمان لم تزدا د بشبببكل جوهري بالنسببببة لسبببندات الدين التي تحمل مخاطر ائتمان منخفضبببة بتاريخ التطبيق
األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
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صفحة 11

الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 ) 1إعادة تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بتاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
يوضبببح الجدول التالي فئات القياس األصبببلية طبقا ً لمعيار المحاسببببة الدولي  ،39وفئات القياس الجديدة طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي  9للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  1يناير :2018
التصنيف األصلي طبقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي
39

التصنيف الجديد طبقا ً
للمعيار الدولي للتقرير
المالي 9

القيمة الدفترية
األصلية طبقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي 39
بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية
الجديدة طبقا ً للمعيار
الدولي للتقرير
المالي 9

الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

25,195,066

25,195,066

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

11,031,480

11,007,946

استثمارات ،صافي:
 -سندات بعمولة ثابتة

مدرجة بالقيمة العادلة من

مدرجة بالقيمة العادلة من

خالل قائمة الدخل

خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقيمة العادلة من

مدرجة بالقيمة العادلة من

خالل قائمة الدخل

خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقيمة العادلة من

مدرجة بالقيمة العادلة من

خالل قائمة الدخل

خالل قائمة الدخل

 -سندات بعمولة ثابتة وعائمة

متاحة للبيع

مدرجة بالقيمة العادلة من

 -أسهم واستثمارات خاصة

متاحة للبيع

 -أسهم واستثمارات خاصة

متاحة للبيع

 -سندات بعمولة ثابتة وعائمة

بالتكلفة المطفأة

 استثمارات مركبة -صناديق تحوط

خالل الدخل الشامل اآلخر

315,346
62,784
1,898,941
20,766,434

315,346
62,784
1,898,941
20,752,938

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

821,459

821,459

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

2,798,693

2,798,693

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

25,916,221

25,898,145

 -مضاربة

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

11,332,532

11,318,846

مشتقات

مدرجة بالقيمة العادلة من

مدرجة بالقيمة العادلة من

خالل قائمة الدخل

خالل قائمة الدخل

6,514,708

6,514,708

قروض وسلف ،صافي

قروض وذمم مدينة

بالتكلفة المطفأة

117,684,729

116,803,537

موجودات أخرى

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

568,885

568,885

224,907,278

223,957,294

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

6,551,464

6,551,464

ودائع العمالء

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

167,363,111

167,363,111

ودائع العمالء

مدرجة بالقيمة العادلة من

مدرجة بالقيمة العادلة من

خالل قائمة الدخل

خالل قائمة الدخل

559,543

559,543

مدرجة بالقيمة العادلة من

مدرجة بالقيمة العادلة من

مشتقات
مطلوبات أخرى

خالل قائمة الدخل

خالل قائمة الدخل

3,976,298

3,976,298

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

4,413,594

5,985,435

182,864,010

184,435,851

PUBLIC

مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )
)2

صفحة 12

تسدددددددوية القيمة الدفترية طبقا ً للمعيار الدولي  39إلى القيمة الدفترية طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9عند تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي 9

يو ضح الجدول أدناه تسوية القيمة الدفترية طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير :2018
القيمة الدفترية طبقا ً
لمعيار المحاسبة
الدولي  39كما في
 31ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
طبقا ً للمعيار
الدولي للتقرير
المالي  9كما في
 1يناير 2018

إعادة القياس
إعادة التصنيف
بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
إستثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى

25,195,066
11,031,480
37,248,753
117,684,729
568,885

()25,916,221
-

()23,534
()13,686
()881,192
-

25,195,066
11,007,946
11,318,846
116,803,537
568,885

االجمالي بالتكلفة المطفأة

191,728,913

()25,916,221

()918,412

164,894,280

الموجودات المالية
متاحة للبيع
إستثمارات ،صافي

24,386,586

()24,386,586

-

-

-

46,682,655
2,798,693

()31,572
-

46,651,083
2,798,693

-

49,481,348

()31,572

49,449,776

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إستثمارات ،صافي
مشتقات
إجمالي المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

2,277,071
6.514.708

821,459
-

-

3,098,530
6.514.708

8.791.779

821,459

-

9.613.238

المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفأة
أرصده للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
االجمالي بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر
إستثمارات (سندات دين)
إستثمارات (حقوق ملكية)
إجمالي المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل ا خر

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ودائع العمالء
مشتقات
إجمالي المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

)3

6,551,464
167.363.111
4,413,594
178,328,169

-

1,571,841
1,571,841

6,551,464
167.363.111
5,985,435
179,900,010

559.543
3.976.298

-

-

559.543
3.976.298

4.535.841

-

-

4.535.841

األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى

الرصيد الختامي طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  31( 39ديسمبر )2017
إعادة تصنيف  /إعادة قياس طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
إثبات مخصص انخفاض االئتمان المتوقع طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9بما في
ذلك مديني عقود اإليجار والتزامات القروض وعقود الضمان المالي ،شاملة تلك المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
الرصيد االفتتاحي طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  1( 9يناير )2018
PUBLIC

االحتياطيات األخرى
األرباح المبقاة
بآالف الرياالت السعودية
98.514
9.564.853
()294
()2.363
()2.519.168
7.043.322

98.220
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صفحة 13

يشدددمل الجدول أدنال على تسدددوية مخصدددص انخفاض االئتمان المسدددجل طبقا ً لمتطلبات معيار المحاسدددبة الدولي  39إلى مخصدددص
انخفاض االئتمان المسجل طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي :9
 31ديسمبر
( /2017معيار
المحاسبة الدولي
)39
قروض وذمم مدينة (معيار المحاسبة الدولي  /)39موجودات
مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (المعيار الدولي للتقرير المالي )9
أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
إستثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
اإلجمالي

1,974,621
1,974,621

إعادة القياس
إعادة التصنيف
بآالف الرياالت السعودية
23,534
13,686
881,192
918,412

-

 1يناير 2018
(المعيار الدولي
للتقرير المالي )9

23,534
13,686
2,855,813
2,893,033

موجودات مالية متاحة للبيع ومقتناة حتى تاريخ االستحقاق
(معيار المحاسبة الدولي  /)39موجودات مالية مدرجة بالتكلفة
المطفأة (المعيار الدولي للتقرير المالي )9

ج)

إستثمارات ،صافي

-

-

28,915

28,915

التزامات القروض وعقود الضمان المالي

-

-

1,571,841

1,571,841

اإلجمالي

1,974,621

-

2,519,168

4,493,789

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة:
 30سبتمبر ( 2018المعيار الدولي للتقرير المالي )9
مصنفة إلزاميا ً
بالقيمة العادلة
من خالل قائمة
الدخل

مخصصة
كمدرجة
بالقيمة العادلة
من خالل قائمة
الدخل

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
ا خر – أدوات
حقوق ملكية

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
ا خر – سندات
دين

التكلفة المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

بآالف الرياالت السعودية
الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات ،صافي
مشتقات
قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات المالية
المطلوبات المالية
أرصده للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مشتقات
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المالية

-

-

-

-

-

-

-

-

4,529,657

-

46,335,972

3,218,500

22,639,682

22,639,682

18,865,946

18,865,946

10,778,191

64,862,320

3,326,851

-

-

-

-

3,326,851

-

-

-

-

114,703,350

114,703,350

1,189,890

1,189,890

-

-

-

-

7,856,508

-

46,335,972

3,218,500

-

225,588,039 168,177,059

-

-

-

6,793,838

6,793,838

-

551,238

-

-

169,071,914

169,623,152

2,328,520

-

-

-

-

2,328,520

-

-

-

-

6,618,284

6,618,284

2,328,520

551,238

-

-

182,484,036

185,363,794
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( غير مدققة )
 31ديسمبر ( 2017معيار المحاسبة الدولي )39
مقتنال ألغراض
المتاجرة  /مدرجة
بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

مخصصة
كمدرجة
بالقيمة العادلة
مقتنال حتى تاريخ
من خالل قائمة
االستحقاق
الدخل
بآالف الرياالت السعودية

قروض وذمم
مدينة

متاحة للبيع

التكلفة المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

-

-

-

-

-

25,195,066

25,195,066

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

-

-

-

-

-

11,031,480

11,031,480

استثمارات ،صافي

315,346

1,961,725

3,178,930

-

24,386,586

34,069,823

63,912,410

مشتقات

6,514,708

-

-

-

-

-

6,514,708

قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات المالية

6,830,054

1,961,725

3,178,930

117,684,729
117,684,729

24,386,586

568,885
70,865,254

117,684,729
568,885
224,907,278

المطلوبات المالية
أرصده للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مشتقات
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المالية

3,976,298
3,976,298

559,543
559,543

-

-

-

6,551,464
167,363,111
4,413,594
178,328,169

6,551,464
167,922,654
3,976,298
4,413,594
182,864,010

الموجودات المالية

-5

السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم
المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2017باستثناء السياسات الموضحة أدناه .وباتباع المعايير الجديدة
المبينة في اإليضاح ( ،)4تطبق السياسات المحاسبية التالية اعتبارا ً من  1يناير  ،2018وتحل محل أو تعدل أو تضاف إلى السياسات
المحاسبية المقابلة لها المذكورة في القوائم المالية لعام .2017
تصنيف الموجودات المالية
عند االثبات األولي له ،يصبببنف األصبببل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشبببامل اآلخر ،أو
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يصببنف األصببل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة إذا ما تم اسببتيفاء كل من الشببرطين التاليين ،وفي حالة عدم تخص بيصببه بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل:
 يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و ينشببأ عن الشببروط التعاقدية لألصببل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصببلي والعمولة علىالمبلغ األصلي القائم.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر
يتم قياس سند الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا ما تم استيفاء كل من الشرطين التاليين وفي حالة عدم تخصيصه
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
 يحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و ينشبأ عن الشبروط التعاقدية لألصبل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصبلي والعمولة علىالمبلغ األصلي القائم.
يتم قياس سبببندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشبببامل اآلخر الحقا ً بالقيمة العادلة ،وتدرج المكاسبببب والخسبببائر الناتجة عن
التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل
الموحدة.
أدوات حقوق الملكية
عند االثبات األولي لها ،بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقتناه لغير أغراض المتاجرة ،يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تصبببببنف كافة الموجودات المالية األخرى كمقاسبببببة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يمكن أن يشبببببمل ذلك أدوات حقوق الملكية
المقتناه ألغراض المتاجرة ،وسندات الدين غير المصنفة كمدرجة بـببببب "التكلفة المطفأة" أو بـببببب "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر".
إضبببافة إلى ذلك ،عند االثبات األولي ،يجوز للمجموعة أن تخصبببص بشبببكل ال رجعة فيه أي أصبببل – إذا كان يفي بمتطلبات قياسبببه
بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشببامل اآلخر – بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يزيل أو
يقلص – بشكل جوهري عدم التماثل المحاسبي والذي سينشأ بخالف ذلك.
ال يعاد تصببنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها ،باسببتثناء خالل الفترة التي تقوم فيها المجموعة بتغيير نموذج أعمال إدارة
الموجودات المالية.
تقويم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باأل صل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أف ضل طريقة
إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:
-

السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً .وبشكل خاص ،فيما إذا كانت استراتيجية 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.

-

كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.

-

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

-

كيفية تعويض مدراء األعمال ،على سبببيل المثال فيما إذا تم التعويض على أسبباس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات
النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها ،و

-

تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السببابقة وأسببباب تلك المبيعات والتوقعات بشبأن نشبباط المبيعات المسببتقبلية .وبالرغم
من ذلك ،فإن المعلومات المتعلقة ب تلك المبيعات ال يمكن أخذها بالحسبببببببان بمفردها ،ولكن كجزء من التقويم الكلي لكيفية تحقيق
األهداف الموضوعة من قبل المجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم القيام ب تقويم نموذج األعمال وفق ت صورات متوقعة بشكل معقول يمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما يسمى ت صورات "أ سوأ
حالة" أو "حالة ضببببغط" .وفي حالة تحقق التدفقات النقدية ،بعد االثبات األولي ،بشببببكل مختلف عن توقعات المجموعة األصببببلية ،فإن
المجموعة ال تقوم بتغيير تصببببنيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضببببمن نموذج األعمال تلك ،لكن تقوم بإدراج هذه المعلومات
عند تقويم نموذج األعمال للموجودات المالية التي تم استحداثها أو شراؤها حديثاً.
يتم قياس الموجودات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أسببببببباس القيمة العادلة – بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
تقويم التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
ألغراض هذا التقويم ،يمثل "المبلغ األصبببببببلي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ االثبات األولي .أما "العمولة" فتمثل العوض
مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األسببببببباسبببببببية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصبببببببلي القائم خالل فترة ما،
وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى مثل (مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) وهامش الربح.
وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصببلي والعمولة ،تأخذ المجموعة بالحسبببان الشببروط
التعاقدية لألداه ،ويشمل ذلك فيما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي
ال تستوفى ه ذا الشرط .وإلجراء هذا التقويم ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار:
-

األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.
خصائص الرفع المالي.
السداد المبكر وشروط التمديد.
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة للتدفقات النقدية من موجودات محددة ،مثل (الترتيبات المتعلقة بحق عدم الرجوع) ،و
الخصائص التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل التعديل الدوري ألسعار العموالت.
PUBLIC
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التخصيص بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
عند اإلثبات األولي  ،قامت المجموعة بتخصبببببببيص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .وقبل  1يناير
 ،2018قامت المجموعة أيضبببببببا ً بتخصبببببببيص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادل من خالل قائمة الدخل ألنه يتم إدارة وتقويم
والتصريح عن هذه الموجودات داخليا ً على أساس القيمة العادلة.
السياسة المتبعة قبل  1يناير 2018
تعتبر المشببتقات المدرجة ضببمن األدوات المالية األخرى مشببتقات منفصببلة ،وتسببجل بالقيمة العادلة إذا كانت خصببائصببها اإلقتصببادية
ومخاطرها ال تتعلق بصبببببورة وثيقة بتلك المذكورة في العقد الرئيسبببببي ،وأن العقد الرئيسبببببي ال يعتبر بحد ذاته عقد مشبببببتقات مقتناة
ألغراض المتاجرة ،أو أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل  .تقيد المشبببببتقات المدرجة ضبببببمن األدوات المالية األخرى
المنفصلة عن العقد الرئيسي بالقيمة العادلة في المحفظة التجارية ،وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.
يتم ،في األصبببببببل ،إثبات كافة ودائع أسبببببببواق المال ،وودائع العمالء ،والقروض ألجل ،والديون الثانوية ،وسبببببببندات الدين األخرى
المصدرة بالقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف المعامالت.
وبعد ذلك ،تقاس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن مطلوبا ً قياسبببببببها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اختارت
المجموعة قياسها كمطلوبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل طبقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي .9
بالنسبببببة للمطلوبات ال مالية المصببببنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل باسببببتخدام خيار القيمة العادلة ،بعد االثبات األولي لها ،يتم
عرض اية تغيرات في القيمة العادلة تتعلق بالتغيرات في مخاطر االئتمان الخاصببة بالمجموعة – بصببورة مسببتقلة في الدخل الشببامل
اآلخر ،ويتم عرض كافة التغيرات األ خرى في القيمة العادلة في قائمة الدخل .ال يعاد تدوير المبالغ المدرجة في الدخل الشببامل اآلخر
المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة إلى قائمة الدخل حتى في حالة التوقف عن إثبات المطلوبات وتحقق المبالغ.
بالنسبة للضمانات المالية والتزامات القروض التي تختار ال مجموعة قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تدرج كافة تغيرات
القيمة العادلة في قائمة الدخل.
السياسة المتبعة بعد  1يناير 2018
تقوم المجموعة بتصبببنيف مطلوباتها المالية ،فيما عدا الضبببمانات المالية والتزامات القروض ،على أنها مقاسبببة بالتكلفة المطفأة والتي
يتم حسابها بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند إصدار األموال ،وأية تكاليف تعتبر جزءا ً من معدل العمولة الفعلي.
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االستثمارات ،صافي
تصنف االستثمارات كاآلتي:
في  30سبتمبر  2018في  31ديسمبر  2017في  30سبتمبر 2017
( غير مدققة )
( مدققة )
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مقتناه بالتكلفة المطفأة
متاحة للبيع
مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
اإلجمالي الفرعي
مخصص انخفاض االئتمان
إجمالي االستثمارات ،صافي

-7

4,529,657
49,554,472
10,781,040
64,865,169
()2,849
64,862,320

2,277,071
34,069,823
24,386,586
3,178,930
63,912,410
63,912,410

2,258,173
32,279,607
25,669,544
3,203,897
63,411,221
63,411,221

القروض والسلف ،صافي
فيما يلي تحليالً إلجمالي القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة:

بطاقات ائتمان
قروض شخصية
قروض وسلف تجارية
القروض والسلف العاملة
القروض والسلف غير العاملة
إجمالي القروض والسلف
مخصص انخفاض االئتمان
إجمالي القروض والسلف ،صافي
-8

في  30سبتمبر  2018في  31ديسمبر  2017في  30سبتمبر 2017
( غير مدققة )
( مدققة )
( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية
1,519,062
1,549,623
1,490,967
17,071,683
17,021,699
16,543,370
103,009,981
99,960,713
97,954,566
121,600,726
118,532,035
115,988,903
1,074,434
1,127,315
1,605,736
122,675,160
119,659,350
117,594,639
()1,997,174
()1,974,621
()2,891,289
120,677,986
117,684,729
114,703,350

ودائع العمالء
تصنف ودائع العمالء على النحو التالي:

تحت الطلب
ادخار
ألجل
أخرى
اإلجمالي

في  30سبتمبر  2018في  31ديسمبر  2017في  30سبتمبر 2017
( غير مدققة )
( مدققة )
( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية
100,352,678
99,546,112
96,289,023
7,163,634
7,224,513
7,454,523
53,305,580
54,884,115
60,242,854
5,879,231
6,267,914
5,636,752
169,623,152
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المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسبلبية لألدوات المالية المشبتقة التي تم إثباتها في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إضبافة إلى المبالغ االسبمية لها .إن المبالغ االسبمية ،التي تعتبر مؤشبرا ً على
حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضببرورة مبالغ التدفقات النقد ية المسببتقبلية المتعلقة بها .وبالتالي ،فإن هذه المبالغ االسببمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصببر عادة
على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.
يتم إظهار كافة المشببتقات في قائمة المركز المالي الموحدة ،بالق يمة العادلة .إضببافة إلى ذلك ،يتم إظهار كافة العقود المشببمولة باتفاقيات مقاصببة رئيسببية بالصببافي ،حيثما ينطبق ذلك .تتم مقاصببة إجمالي القيمة العادلة
اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة أو المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب اتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعول.
في  30سبتمبر 2018
( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

في  30سبتمبر 2017
( غير مدققة )

في  31ديسمبر 2017
( مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
القيمة العادلة
المبالغ االسمية
السلبية
اإليجابية

المبالغ االسمية

بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
القيمة العادلة
المبالغ االسمية
السلبية
اإليجابية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت

3,329,972

2,744,547

142,154,176

6,231,314

4,970,558

141,672,493

6,686,225

5,174,848

122,421,009

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت ،والخيارات

42,928

54,568

7,722,808

35,455

40,300

12,404,532

41,125

61,640

6,130,155

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

65,799

47,987

15,728,847

139,574

186,108

29,118,406

119,711

174,484

34,579,195

خيارات العمالت

58,053

52,316

2,111,246

120,316

121,395

8,000,585

124,950

131,274

12,151,697

خيارات المقايضة

20,061

1,339

4,343,250

16,537

233

4,498,310

53,509

30,877

2,812,500

خيارات أسهم وسلع

114,205

114,205

1,265,000

115,618

115,618

1,342,478

116,012

116,012

1,362,801

أخــرى

-

305

750,000

-

-

-

-

-

-

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت

4,122

7,048

-

375,000

-

-

-

48,635

3,000,000

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت

4,589

85,471

4,902,500

43,218

14,261

4,747,500

42,501

6,615

4,832,500

اإلجمالي الفرعي

3,639,729

3,107,786

179,352,827

6,702,032

5,448,473

201,784,304

7,184,033

5,744,385

187,289,857

ضمانات نقدية مستلمة  /مدفوعة

() 312,878

() 779,266

() 187,324

() 1,472,175

() 188,836

() 1,741,871

اإلجمالي

3,326,851

2,328,520

6,514,708

3,976,298

6,995,197

4,002,514
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التزامات القروض وعقود الضمان المالي
تتكون ا لتزامات القروض وعقود الضمان المالي الخاصة بالمجموعة من اآلتي:
في  30سبتمبر
2018
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  31ديسمبر
2017
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  30سبتمبر
2017
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

إعتمادات مستندية

5,596,390

5,805,219

5,497,528

خطابات ضمان

31,814,372

34,051,976

35,205,393

قبوالت

1,467,652

1,834,042

1,537,878

التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

2,555,709

3,073,827

3,308,996

أخــرى

722,188

687,177

679,114

اإلجمالي

42,156,311

45,452,241

46,228,909

بدأت المجموعة بتخصيص مخصصات انخفاض االئتمان لقاء التزامات القروض وعقود الضمان المالي .تم تصنيف مبلغ قدره 1.594
مليون لاير سعودي والذي تم احتسابه وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ضمن المطلوبات األخرى كما في  30سبتمبر .2018
- 11

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:
في  30سبتمبر
2018
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  31ديسمبر
2017
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  30سبتمبر
2017
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع النظامية

13,672,145

15,952,887

11,726,569

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق
خالل تسعين يوما ً

8,405,891

5,020,361

5,651,742

اإلجمالي

22,078,036

20,973,248

17,378,311
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القطاعات التشغيلية
تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية-:
قطاع األفراد – ويتعامل مع الودائع ألجل والحسببببابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاصببببة باألفراد ،إضببببافة إلى بطاقات االئتمان
والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد ،والقروض الشخصية.
قطاع الشركات – ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والحسابات المكشوفة والقروض والتسهيالت االئتمانية
األخرى الخاصة بالشركات وكذلك األدوات المالية المشتقة لعمالء المجموعة والخدمات االستشارية المالية الخاصة بالشركات.
قطاع الخزينة – ويقوم بشكل رئيسي بإدارة أسواق ال مال ،والصرف األجنبي ،والمتاجرة بأسعار العموالت ،والمشتقات للشركات وكبار
العمالء ولحساب المجموعة نفسها .كما انه مسؤول عن تمويل عمليات المجموعة ،والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة االستثمارية
للمجموعة وقائمة المركز المالي.
الخدمات البنكية االستثمارية – ويتض من خدمات إدارة االستثمارات وإدارة الموجودات فيما يتعلق بعمليات التعامل واإلدارة والترتيب
والمشورة وحفظ األوراق المالية .تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل منشأة ذات كيان قانوني مستقل وهي /شركة سامبا لألصول
وإدارة االستثمار.
تتم النشاطات الرئيسية للم جموعة في المملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وثالث شركات تابعة في الخارج.
إن نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للمركز المالي للمجموعة ككل.
قرر مجلس إدارة المجموعة في  8يونيو  ، 2016إغالق عمليات فرع المملكة المتحدة ألن عملياته لم تعد تتماشى مع استراتيجية أعمال
المجموعة .تعتقد اإلدارة بأن األثر المالي لهذا القرار لن يكون جوهريا ً بالنسبة الجمالي عمليات المجموعة.
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقا ً للشروط التجارية اال عتيادية .يتم إعادة توزيع الموارد المالية بشكل اعتيادي بين
القطاعات مما ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية .تح َّمل عموالت خاصة على هذه الموارد المالية على أساس المعدالت بين البنوك.
ال توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصاريف أو اإليرادات الداخلية األخرى بين القطاعات التشغيلية .فيما يلي بيانا ً
بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  30سبتمبر  2018و  ،2017ودخل العموالت الخاصة ،صافي ،وإجمالي دخل العمليات
وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص انخفاض االئتمان  ،وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية واالستهالك للفترتين المنتهيتين في
هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية-:

بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
دخل العموالت الخاصة ،صافي

قطاع األفراد
32,836,651
89,029,133
1,782,014

في  30سبتمبر  ( 2018غير مدققة )
الخدمات البنكية
االستثمارية
قطاع الخزينة
قطاع الشركات
168,387 98,252,759
97,020,024
114,064
9,949,395
86,271,202
37,662
1,014,136
1,729,750

اإلجمالي
228,277,821
185,363,794
4,563,562

إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات
منه:
مخصبببببص انخفاض االئتمان ،بعد
خصم المبالغ المستردة
استهالك

2,253,944
1,277,400

2,248,762
496,427

1,271,055
82,491

354,500
149,582

6,128,261
2,005,900

71,361

63,301

33

-

134,695

33,588

47,116

694

4,210

85,608

صافي دخل الفترة
مصاريف رأسمالية

976,544
64,745

1,752,335
66,605

1,188,564
5,535

204,918
403

4,122,361
137,288
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بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
دخل العموالت الخاصة ،صافي
إجمالي دخل العمليات

قطاع األفراد
33,928,477
97,042,053
1,592,923
2,117,304

في  30سبتمبر  ( 2017غير مدققة )
الخدمات البنكية
االستثمارية
قطاع الخزينة
قطاع الشركات
130,330 90,558,391 104,220,643
124,098 13,066,968
74,950,333
19,586
890,928
1,687,918
358,284
1,243,416
2,269,550

اإلجمالي
228,837,841
185,183,452
4,191,355
5,988,554

إجمالي مصاريف العمليات
منه:
مخصبببببص انخفاض االئتمان ،بعد
خصم المبالغ المستردة
استهالك
صافي دخل الفترة

1,351,885

589,003

93,396

144,157

2,178,441

118,803

123,213

-

-

242,016

36,635
765,419

49,470
1,680,547

786
1,150,020

5,438
214,127

92,329
3,810,113

مصاريف رأسمالية

67,356

51,737

15,641

3,554

138,288

إدارة المخاطر المالية
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة عميل ما على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المجموعة بشأن أداة مالية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن طريقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد سياسات ومبادئ إدارة المخاطر .قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة إدارة المخاطر
ب المجلس لمراقبة عملية المخاطر الكلية بال بنك ،وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر العمل والسياسات والحدود.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئها يوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي تحددها إدارة المجموعة ومن خالل
تنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو نشاطات معينة .كذلك تقوم المجموعة
بتقييم ومراقبة مخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر اإلئتمان المحتملة بصورة منتظمة.
إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان  ،تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام إتفاقيات مقاصة 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.
ينتج التركيز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم
نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو
الظروف األخرى .يشير التركيز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية معينة.
كما تقوم المجموعة بالحد من آثار التركيز في المخاطر وذلك بوضع حدود دنيا بصورة متدرجة بشأن الفترات الطويلة ،وأخـذ الضمانات ،حسبما هو
مالئم ،لتقليل المخاطر.
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أ ) تحليل جودة االئتمان

يوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالجودة النوعية للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر .ما لم يظهر خالف ذلك  ،بالنسبة للموجودات المالية ،تمثل المبالغ الظاهرة في الجدول إجمالي القيمة
الدفترية:

مخاطر االئتمان
المتوقعة لمدة 12
شهر
أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة
المطفأة
سندات دين بالتكلفة المطفأة
سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قروض وسلف بالتكلفة المطفأة
ناقصاً :مخصص انخفاض االئتمان
اإلجمالي
مخصص انخفاض االئتمان على التزامات القروض
وعقود الضمان المالي

 30سبتمبر 2018
مخاطر االئتمان
خسائر االئتمان
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر والتي
مدى العمر ذات
لم ينخفض
مستوى ائتماني
مستوى االئتمان
منخفض
لها
بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي

18,904,407
10,781,040
46,244,397
107,442,625
183,372,469
723,143

91,575
7,928,873
8,020,448
620,999

2,223,141
2,223,141
1,588,457

18,904,407
10,781,040
46,335,972
117,594,639
193,616,058
2,932,599

182,649,326

7,399,449

634,684

190,683,459

73,554

137,319

1,382,990

1,593,863

ب) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشبببكل جوهري منذ االثبات األولي لها ،فإن المجموعة تأخذ بعين
االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما .ويشبببتمل ذلك على معلومات كمية مثل تصبببنيف
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.
درجات مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بتخصببببببيص درجة ائتمان لكل خطر اسببببببتنادا ً إلى مختلف البيانات المسببببببتخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام
والتقديرا ت المبينة على الخبرة .تحدد درجات تصببببنيف مخاطر االئتمان باسببببتخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر .تتفاوت
هذه العوامل بحسب طبيعة التعرضات ونوع الجهة المقترضة.
يتم تحديد درجات تصبببنيف مخاطر االئتمان ،ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشبببكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان ،مثل
عندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات مخاطر  1و  2أقل من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان  2و .3
تحدد درجة مخاطر االئتمان عند االثبات األولي على أسبببباس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضببببة .تخضببببع التعرضببببات للمراقبة
المستمرة .وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة .تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية:
التعرضات المتعلقة بالشركات

التعرضات المتعلقة باألفراد

كافة التعرضات

 يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية
لملفات العميل – مثل القوائم المالية المدققة ،وحسابات
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.
 تغيرات فعلية ومتوقعة هامة في البيئة السياسية والتنظيمية
والتقنية للجهة المقترضة أو في أنشطتها التجارية.

 البيانات التي يتم الحصول
عليها داخليا ً وسلوك
العميل – مثل استخدام
تسهيالت البطاقات
االئتمانية.
 مقاييس المالءة.
 بيانات خارجية من
وكاالت ائتمان مرجعية.
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سجل السداد – يشمل ذلك حاالت
التأخر عن السداد ومجموعة من
المتغيرات المتعلقة بمعدالت
السداد.
استخدام الحدود الممنوحة.
طلبات ومنح االعفاء من السداد.
تغيرات خارجية ومتوقعة في
ظروف العمل والظروف المالية
واالقتصادية.
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وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد
تعتبر احتماالت التعثر عن السبببداد لمدة  12شبببهر المسبببتخرجة من واقع نماذج تصبببنيف داخلية معتمدة المدخل الرئيسبببي لتحديد شبببروط
احتماالت التعثر عن السببداد .بالنسبببة لبعض المحافظ ،يتم أيض با ً اسببتخدام المعلومات التي يتم الحصببول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية
خارجية.
تقوم المجموعة باسببببببتقراء احتماالت التعثر هذه عن طريق اسببببببتخدام عوامل االقتصبببببباد الكلي ومقاييس التحول من أجل عمل تقديرات
الحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي والكيفية التي يتوقع أن تتغير فيها نتيجة مرور الزمن.
يشتمل هذا التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في نسب التعثر وعوامل اإلقتصاد الكلي وتحاليل معمقة ألثر بعض العوامل
األخرى (مثل الخبرة المتعلقة باالعفاء من السبببداد) المتعلقة بمخاطر التعثر .بالنسببببة لمعظم التعرضبببات ،تشبببتمل عوامل االقتصببباد الكلي
األساسية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم وأسعار النفط.
وبناءا ً على نصبببببببيحة الخبراء االقتصببببببباديين بالمجموعة ،وبعد األخذ في الحسببببببببان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية الخارجية
والتوقعات ،تقوم المجموعة بإعداد تصببورها لـببببببببب "الحالة األسبباسببية" التي يكون عليها التوجه المسببتقبلي للمتغيرات االقتصببادية المعنية
ومجموعة من سببيناريوهات التو قعات المحتملة األخرى (أنظر التفاصببيل أدناه المتعلقة بإدراج المعلومات المسببتقبلية) .تسببتخدم المجموعة
هذه التوقعات في تعديل تقديراتها الحتمال التعثر عن السداد.

تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري

تتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري بحسب المحفظة وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر معبرا ً
عنها على شكل تصنيف ،وتقويم نوعي على أساس التأخر عن السداد.
وباسبببببببتخدام التقديرات التي اجراها خبراء االئتمان لديها وبناءا ً على الخبرة السبببببببابقة ،يمكن للمجموعة أن تحدد بأن مخاطر االئتمان قد
ازدادت بشبببببكل جوهري بناءا ً على مؤشبببببرات نوعية معينة تدل على ذلك ،وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصبببببورة
منتظمة .ويشبببببب مل ذلك توقعات االعفاء من السببببببداد التي تحدث ،وأحداث عالية المخاطر( ،مثل خرق التعهدات  ....إلخ) .وتعثر الجهات
المقترضة ،والتصنيف ضمن درجة تحت المالحظة.
وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السبداد الخاص بالمحفظة ،ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثين
يوما ً من تاريخ التأخر عن السداد .تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تاريخ استحقاق مضى لم يتم فيه
استالم قيمة الدفعة بالكامل .تحدد تواريخ االستحقاق دون األخذ بعين االعتبار أي فترة سماح متاحة للجهة المقترضة.
تقوم المجموعة بمراقبة أداء الجهات المقترضببة بانتظام وذلك فيما يتعلق بالتصببنيف المحدد سببلفا ً  /مؤشببرات التأخر عن السببداد للتأكد من
فعاليتها ومالئمتها ولتتأكد بأن:
 الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخ اطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.
 الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة  30يوماً ،و
 ثبات وعدم تغير مخصببص الخسببائر من التحول بين التعثر عن السببداد لمدة  12شببهرا ً (المرحلة  )1والتعثر عن السببداد على مدى
العمر (المرحلة .)2
الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور
االئتماني الحالي أو المتوقع للعميل .يجوز التوقف عن اثبات القروض الحالية التي تتم تعديل شبببببببروطها ،ويتم إثبات القرض الذي أعيد
التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا ً للسياسة المحاسبية.
ت قوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن القروض الممنوحة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها بـببببببب "نشاطات االعفاء من
السداد" لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر .وطبقا ً لسي اسة االعفاء من السداد الخاصة بالمجموعة ،يتم اعفاء العمالء من السداد
بشأن القروض على أساس اختياري وذلك في حال تعثر المدين عن سداد دينة أو ،في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر عن السداد ،وجود
دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسبببببداد وفق الشبببببروط التعاقدية األصبببببلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على الوفاء
بالشروط المعدلة.
تشبببببتمل الشبببببروط المعدلة عادة على تمديد فترة االسبببببتحقاق ،وتغيير موعد سبببببداد العمولة وتعديل الشبببببروط المتعلقة بالتعهدات المتعلقة
بالقرض .وتنفيذ سياسة االعفاء من السداد التفصيلية من قبل المجموعة.
بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة المجموعة بشأن اعفاء العمالء من السداد ،فإن تقدير احتمال التعثر عن السداد يعكس
فيما إذا أدى التعديل إلى تحسببين أو اسببتعادة قدرة المجموعة على تحصببيل العمولة وأصببل المبلغ وخبرة المجموعة السببابقة تجاه إعفاءات
مماثلة .وكجزء من هذه العملية ،ت قوم المجموعة بتقويم أداء السداد للجهة المقترضة مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وتنظر في المؤشرات
السلوكية المختلفة.
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وبشكل عام ،يعتبر "اعفاء العمالء من السداد" مؤشرا ً نوعيا ً على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،وأن توقع االعفاء من السداد
قد يعتبر دليالً على أن األصبببل المالي ذي مسبببتوى ائتماني منخفض أو وجود تعثر .وبالتالي يجب االسبببتمرار في قياس كافة التعرضبببات
باسببتخدام خسببائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ،وأنه يجب على العميل أن يدلل بشببكل ثابت على سببلوك جيد بالدفع على مدى فترة
من الوقت قبل أن تعد خسبائر االئتمان قد انخفضبت أو وجود تعثر في السبداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصبص الخسبائر سبيعاد
قياسه بمبلغ مساو لمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر.
تعريف التعثر عن السداد
بشببكل عام ،يعرف التعثر بأنه عدم سببداد التزام مالي جوهري لمدة  90يوم أو وقوع أحداث قد تفضببي إلى قيام المجموعة العتبار الجهة
المقترضببببة غير قادرة على سببببداد التزامات االئتمان إلى المجموعة .وعند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقرضببببة متعثرة عن السببببداد ،فإن
المجموعة تنظر في مؤشرات:
 نوعية  -مثل أي خرق للتعهدات. كمية  -مثل حالة التأخر عن السداد ،وعدم سداد اية التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة  ،و تستند إلى بيانات معدة داخليا ً ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.يتفق تعريف التعثر عن السداد إلى حد كبير مع التعريف المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.
إدراج المعلومات المستقبلية
تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلية في قياسها لخسائر االئتمان المتوقعة .وبناءا ً على نصيحة لجنة الخبراء االقتصاديين ودرا سة
مختلف المعلومات الفعلية الخارجية والتوقعات ،تقوم المجموعة بإعداد تصببببورا ً لـبببببببببب "الحالة األسبببباسببببية" للتوجه المسببببتقبلي للمتغيرات
االقتصببادية المعنية ونطاق من التوقعات المحتملة األخرى .تتطلب هذه العملية اعداد تصببورين اقتصبباديين إضببافيين ودراسببة االحتماالت
المتعلقة لكل نتيجة .تشتمل المعلومات الخارجية على بي انات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل جهات حكومية وسلطات النقد في المملكة
وخبراء توقعات وأكاديميين مختارين من القطاع الخاص.
تمثل "الحالة األسببببببباسبببببببية" النتيجة األكثر احتماالً ،وتتفق مع المعلومات المسبببببببتخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطيط
االستراتيجي والموازنة .تمثل التصورات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً .وبشكل دوري ،تقوم المجموعة بإجراء اختبارات جهد
ألكثر الصدمات شدة من أجل معايرة تحديدها ألفضل التصورات األخرى.
تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات األسببببباسبببببية لمخاطر االئتمان وخسبببببائر االئتمان لكل محفظة أدوات مالية و ،باسبببببتخدام تحليل
البيانات التاريخية ،تقوم المجموعة بتقدير العالقة المقدرة بين متغيرات االقتصببباد الكلي ومخاطر االئتمان وخسبببائر االئتمان .تشبببتمل هذه
التصبببورات االقتصبببادية المسبببتخدمة في  30سببببتمبر  2018على مجموعة من المؤشبببرات األسببباسبببية مثل ،نمو الناتج المحلي االجمالي
وأسعار النفط والتضخم والبيانات المتعلقة باالنفاق المالي وأخرى.
تم تطوير العالقات المتوقعة بين مؤشرات االقتصاد الكلي األساسية ومعدالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ الموجودات المالية استنادا ً
إلى تحليل البيانات التاريخية على مدى عدد كبير من السنوات الماضية.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية:
 احتمال التعثر عن السداد. نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. التعرض عند التعثر عن السداد.ً
ً
يتم اسبببببببتخراج هذه المؤشبببببببرات أعاله عموما من نماذج إحصبببببببائية معدة داخليا وبيانات تاريخية أخرى ،ويتم تعديلها لتعكس المعلومات
المستقبلية ،كما تم تبيانها أعاله .يتم تفعيل هذه النماذج سنويا ً لضمان جودة المخرجات الصادرة.
إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقدي رات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات تصنيف
مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضبببببات .تحدد هذه النماذج اإلحصبببببائية وفق بيانات مجمعة داخليا ً وخارجيا ً تشبببببتمل على
عوامل كمية ونوعية .وعند توفرها ،يمكن أيضبا ً اسببتخدام بي انات السببوق للحصببول على احتمال التعثر للشببركات 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
التعثر عن السداد بناء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة .تأخذ نماذج نسبة الخسارة عند التعثر بعين االعتبار
هيكل المطالبة وتكاليف استرداد الضمان الذي يعتبر جزءا ً ال يتجزأ من األصل المالي.
يمثل التعرض عند التعثر عن السبببببداد التعرضبببببات المتوقعة في حالة وقوع التعثر .تقوم المجموعة باسبببببتخراج "التعرض عند التعثر عن
السببداد" من التعرضببات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسببموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.
يمثل التعرض ع ند التعثر عن السببببداد ألصببببل مالي اجمالي القيمة الدفترية له .بالنسبببببة اللتزامات القروض والضببببمانات المالية ،يشببببتمل
"التعرض عند التعثر عن السبببداد" على المبلغ المسبببحوب والمبالغ المسبببتقبلية المحتملة التي يمكن سبببحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها
وفق عوامل تحويل ائتمان مح ددة ونظامية لغير عمالء التجزئة ووفق مالحظات سابقة بالنسبة لمحفظة التجزئة.
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كما تم وصفه أعاله ،وباستخدام احتمال التعثر لمدة  12شهر بالنسبة للموجودات المالية التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل
جوهري ،تقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسبببان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصببوى (بما في
ذلك خيارات التمديد للجهة الم قترضبببببببة) التي تتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى لو ،ألغراض إدارة المخاطر ،أخذت المجموعة
باالعتبار فترة أطول .تمتد أقصبببببببى فترة تعاقدية إلى التاريخ التي يحق للمجموعة فيه طلب سبببببببداد دفعة مقدمة أو إنهاء إلتزام القرض أو
الضمان.
بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسهيالت بط اقات االئتمان الخاصة باألفراد التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غير المسحوب،
تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر .ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد محددة ،ويتم ادارتها
على أسببببببباس جماعي .يمكن للمجموعة إلغاؤها فوراً ،لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط عندما
ت صبببببح المجموعة على علم بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مسببببتوى التسببببهيل .يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد األخذ بعين االعتبار
إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها والتي من شببببأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة .يشببببمل ذلك تخفيض
في الحدود المقرره  ،وإلغاء التسهيل و  /أو تحويل الرصيد القائم من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.
وعند تقويم أي مؤشر على أساس جماعي ،يتم تصنيف األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:
 نوع األداة السلوك المتعلق بالسداد خصائص مكتب االئتمان الخارجي تاريخ االثبات األولي األجل المتبقي حتى تاريخ االستحقاق الظروف الديموغرافية للعميليخضع التصنيف لمراجعة منتظمة للتأكد من بقاء التعرضات ،ضمن محفظة معينة ،متجانسة بشكل مالئم.
يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص انخفاض االئتمان بشأن القروض والسلف:
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خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
 12شهر
بآالف الرياالت
السعودية

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر للموجودات
المالية التي ليس لها
مستوى ائتمان
منخفض
بآالف الرياالت
السعودية

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر للموجودات
المالية ذات مستوى
ائتماني منخفض
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية

الرصيد في  1يناير 2018
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
شهر
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى
العمر لموجودات مالية ليس لها مستوى ائتمان
منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى
العمر لموجودات مالية ذات مستوى ائتماني
منخفض
صافي قياس مخصص الخسارة
موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم
تجديدها
موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

737,363

491,806

1,626,644

2,855,813

12,048

()12,043

()5

-

()50,821

57,120

()6,299

-

8,720

()11,516
47,610

11,516
()25,064

31,266

572,513
()597,989

294,302
()246,281

138,709
()157,044

1,005,524
()1,001,314

الرصيد في  30سبتمبر 2018

681,834

620,998

1,588,457

2,891,289

رأس المال
يتكون رأسمال المجموعة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  2,000مليون سهم ( 2,000 :2017مليون سهم) ،قيمة كل سهم
 10لاير سعودي.
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ربح السهم األساسي والمخفض
تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في  30سبتمبر  2018و  2017وذلك بتقسيم صافي دخل الفترتين العائد
لمساهمي المجموعة على عدد األسهم البالغة  2,000مليون سهم.
PUBLIC
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 - 16توزيعات األرباح

بتاريخ  1يوليو  ، 2018تمت المصبببادقة على توزيعات أرباح مرحلية قدرها  1.911مليون لاير سبببعودي لفترة السبببتة أشبببهر المنتهية في
 30يونيو  30( 2018يونيو  1.807 :2017مليون لاير سببعودي) لدفعها للمسبباهمين .وبعد خصببم الزكاة ،يصبببح صببافي الربح الموزع
للسببهم للمسبباهمين السببعوديين نتيجة توزيعات األرباح المرحلية هذه  0.80لاير سببعودي للسببهم ( 30يونيو  0.75 :2017لاير سببعودي
للسهم) .تم دفع توزيعات األرباح المرحلية للمساهمين غير السعوديين بعد خصم الضرائب المعنية.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعه عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم بين المتعاملين
بالسوق في تاريخ القياس .تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول

:

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

المستوى الثاني

:

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم
تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.

المستوى الثالث

:

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

فيما يلي بيانا ً بالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية واألدوات المالية المشبببتقة المصبببنفة ضبببمن المسبببتوى الهرمي المالئم
للقيمة العادلة:
بآالف الرياالت السعودية
 30سبتمبر ( 2018غير مدققة)

اإلجمالي

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

الموجودات المالية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
مشتقات
المطلوبات المالية
مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مشتقات

429,107

3,334,663

765,887

4,529,657

15,038,394

34,141,914

374,164

49,554,472

-

10,241,550

-

10,241,550

3,129

3,323,722

-

3,326,851

-

551,238

-

551,238

166

2,328,354

-

2,328,520

 30سبتمبر ( 2017غير مدققة)

المستوى األول

بآالف الرياالت السعودية
الموجودات المالية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة
مشتقات
المطلوبات المالية
مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مشتقات

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

183,401

2,074,772

-

2,258,173

12,657,358

11,913,407

1,098,779

25,669,544

3,136,148

186,208

-

3,322,356

-

31,747,029

444,026

32,191,055

10,082

6,985,115

-

6,995,197

-

559,537

-

559,537

22,765

3,979,749

-

4,002,514

PUBLIC

صفحة 27

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

إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي ،باستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة والقروض والسلف ،ال تختلف
جوهريا ً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .يتم تنويع محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة
بشكل جيد حسب الصناعة .يتم تجديد أسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة واحدة وبنا ًء عليه ،فإن القيمة العادلة لهذه
المحفظة تقارب قيمتها الدفترية والتي تخضع لتغيرات جوهرية في هوامش االئتمان .إن القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيرا ً عن
قيمتها الدفترية .بلغت القيمة العادلة لمحفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة كما في  30سبتمبر  2018مبلغ  115مليار لاير
سعودي ( 30سبتمبر  121 :2017مليار لاير سعودي) .إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعموالت خاصة ،واألرصدة لدى
وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى ،المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا ً عن القيمة
الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال
تختلف كثيرا ً عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب الفترة القصيرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك .خالل الفترة ،لم يكن هناك أي تحويالت
بين مستويات القيمة العادلة لألدوات المالية.
تحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة ،على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها ،أو طرق التسعير،
عند استخدامها بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة ،على التوالي.
إن القيمة التي تم الحصول عليها من خالل طريقة تسعير معينة يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالية ما .ويشار إلى
الفرق بين سعر المعاملة وطريقة التقييم بـ "ربح أو خسارة اليوم الواحد" ،وتطفأ إما على مدى فترة المعاملة مع تأجيلها لحين إمكانية
تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام البيانات القابلة للمالحظة في السوق ،أو تحققها من خالل االستبعاد .تدرج التغيرات الالحقة في القيمة
العادلة مباشرة ً في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس أرباح أو خسائر اليوم الواحد التي تم تأجيلها.
يعتمد تقييم كل استثمار متداول علنا ً على أساس سعر السوق عند اإلغالق لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ناقصا ً الخصم إذا كانت الورقة
المالية مقيدة.
تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى ( )2باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تستخدم مدخالت
بيانات السوق القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وهامش االئتمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه للصناديق االستثمارية .تحدد القيمة
العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى ( ) 2باستخدام طرق التقييم الخاصة بالمجموعة والتي يتم تحديدها باستخدام طريقة التدفقات
النقدية المخصومة .تحدد مدخالت البيانات لهذه الطرق وفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول فيها ،ويتم الحصول عليها من
وسطاء مستقلين.
تحد د القيمة العادلة لالستثمارات الخاصة التي تندرج ضمن المستوى ( )3على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه من قبل الجهة
المستثمر فيها بتاريخ قائمة المركز المالي .تتعلق الحركة في األدوات المالية التي تندرج ضمن المستوى ( )3خالل الفترة بالتغيرات في
القيمة العادلة فقط.
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كفاية رأس المال
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف البنكي المطبقة من
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،وذلك لالحتفاظ برأسمال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .وبموجب هذه المعدالت ،يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل
للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ،والتعهدات وااللتزامات المحتملة ،والمبالغ االسمية للمشتقات
باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية .كانت المجموعة ،خالل الفترة ،ملتزمة
بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي.
تقوم إدارة المجموعة ،بشكل دوري ،بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس المال كاف
لمواجهة المخاطر المالزمة ألعمالها الحالية وخطط النمو المستقبلية .وللقيام بذلك ،تأخذ اإلدارة أيضا ً بعين االعتبار خطط أعمال المجموعة
وكذلك الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة العمل .تقوم الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالها طبقا ً
للمتطلبات النظامية المحلية.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل  3واإلفصاحات المتعلقة
بها والتي سري مفعولها اعتبارا ً من  1يناير  .2013وطبقا ً لما تم احتسابه وفقا ً لتوصيات لجنة بازل  ،3تقدم المجموعة أدناه بيانا ً
بالموجودات المرجحة المخاطر الموحدة وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غير
موحد بالنسبة للشركة التابعة التي يتم احتسابها لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية:
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مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )

مجموعة سامبا المالية (على أساس موحد)
مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 30سبتمبر 2018
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

 30سبتمبر 2017
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

178,526,247
13,719,047
11,675,673

187,944,475
13,303,620
15,165,875

201,222,796
13,303,620
12,186,775

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

203,920,967

216,413,970

226,713,191

رأس المال األساسي (تير )1
رأس المال المساند (تير )2

45,096,940
1,278,711

44,622,638
1,126,685

43,551,793
1,127,071

مجموع رأس المال األساسي والمساند

46,375,651

45,749,323

44,678,864

نسبة كفاية رأس المال ٪
نسبة رأس المال األساسي (تير )1
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )1نسبة رأس المال
المساند (تير )2
نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد – باكستان
نسبة رأس المال األساسي (تير )1
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )1نسبة رأس المال
المساند (تير )2

٪22.1

٪20,6

٪19.2

٪22.7

٪21,1

٪19.7

٪20.1

٪19,2

٪22.8

٪20.2

٪19,5

٪23.4

بموجب التعميم رقم  391000029731وتاريخ  1439/3/15هـ بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات
المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر
األولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على مدى خمس سنوات.
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الزكاة وضريبة الدخل
تقدر الزكاة المتعلقة بالمساهمين السعوديين للفترة المنتهية في  30سبتمبر  2018بمبلغ  450مليون ريـال سعودي ( 444 :2017مليون
ريـال سعودي) وذلك عن حصتهم البالغة  )٪96,44 :2017( ٪98.46في رأسمال البنك .كما تقدر ضريبة الدخل المتعلقة بالمساهمين
غير السعوديين لنفس الفترة بمبلغ  26.25مليون ريـال سعودي ( 25 :2017مليون ريـال سعودي) .إن التزامات الزكاة وضريبة الدخل
مبنية على نتائج عمليات البنك للفترة المنتهية في ذلك التاريخ والمركز المالي في  30سبتمبر .2018
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عمليات إعادة التصنيف للفترة السابقة
أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.
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