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  ٤صفحة  مجموعة سامبا المالية

Public 

 الموحدةاآلخر  قائمة الدخل الشامل
 ( غير مدققة )

 
 أشهر المنتهية في للثالثة

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱
 (معدلة)

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 ۲۰۲۰ مارس ۳۱ 
 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 

 صافي دخل الفترة ۱٫۲۷۳٫۷٥۰  ۱٫۰٦٥٫۰۳٦

    

 
 

 
 بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقاً  –للفترة  الدخل الشامل اآلخر

 إلى قائمة الدخل الموحدة:

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

 والمحققة خالل الفترةالتغير في القيمة العادلة   - )۱٫۲۱۰٫۰۹۹(  ٥۱۱٬۱۸۰

 الموظفين منافعالتغييرات بسبب إعادة قياس التزام  -      -     
    

   
 بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً  –للفترة  الدخل الشامل اآلخر

 قائمة الدخل الموحدة:إلى 

 فروقات ترجمة العمليات الخارجية )۲۲٫۲٤۹(  ۲۱۹
    
��دات دين     ، ص��افي من مخص��ص بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخرس�

 :خسائر االئتمان ذو العالقة

 التغير في القيمة العادلة  - ۹۷٦٬۹٦٥  ٦٤۷٬۹٦۷

 الموحدة  قائمة الدخلمبالغ محولة إلى  - )۳۳۹٬۷۳٤(  )۱۲۸(

    

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية   

 التغير في القيمة العادلة  - ۱٦۲٬۳۲۳  ۱۷۷٬٥۲۹

 الموحدة  مبالغ محولة إلى قائمة الدخل - )۲۸٬٦۳٥(  )۷٬۲۷۳(

  الدخل الشامل اآلخر للفترة(الخسارة)  )٤٦۱٬٤۲۹(  ۱٬۳۲۹٬٤۹٤

 الشامل للفترةإجمالي الدخل  ۸۱۲٬۳۲۱  ٥۳۰۲٬۳۹٤٬

    
   

 :إلىالعائد 

 مساهمي البنك  ۸۱۳٬۷٦۲  ۲٬۳۹٤٬۳۰۹

 حقوق الملكية غير المسيطرة )۱٬٤٤۱(  ۲۲۱

 اإلجمالي  ۸۱۲٬۳۲۱  ۲٫۳۹٤٫٥۳۰
 
 

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. ۲۳إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



  ٥صفحة  مجموعة سامبا المالية

 .ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة جزءاً  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

قوق   الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في ح
 ( غير مدققة )

 

   
 

   لمساهمي البنكالعائدة 
       القيمة العادلة واألخرىاحتياطيات      (بآالف الرياالت السعودية)

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 رأس المـال
االحتياطي 
 النظــامي

االحتياطي 
 العـــام

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

موجودات 
مالية مدرجة 

بالقيمة 
العادلة من 

الدخل خالل 
 الشامل اآلخر

تغطية مخاطر 
التدفقات 
 النقدية

 منافع احتياطي
 األرباح المبقاة الموظفين

األرباح المقترح 
 اإلجمالــي أسهم الخزينة توزيعها

حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
 إيضاح الملكية

 ٤٥٬٤٤۸٬۸۳۲ ۹۰٬۰۱۲ ٤٥٬۳٥۸٬۸۲۰ )۹٦۲٬۰۸۰( ۱٬۳۹۳٬۸۹۸ ۳٬٦۹٦٬۸٥۱ )۱۱٥٬۳۱٤( )۱۱٬۷۲۳( ۳٬۱۸٦٬۰۹۸ )۳۰۷٬۰۲۱( ۱۳۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳٤۸٬۱۱۱ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰   الرصيد في بداية الفترة 

 ۲٬۷۳۸ - ۲٬۷۳۸ )۲٬۰۳۷( - ٤٬۷۷٥ - - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة 

 )۱٬۳۹۳٬۸۹۸( - )۱٬۳۹۳٬۸۹۸( - )۱٬۳۹۳٬۸۹۸( - - - - - - - - ۱۷ ۲۰۱۹توزيعات أرباح نهائية لعام 

 44,057,672 ۹۰٬۰۱۲ 43,967,660 )۹٦٤٬۱۱۷( - ۳٬۷۰۱٬٦۲٦ )۱۱٥٬۳۱٤( )۱۱٬۷۲۳( ۳٬۱۸٦٬۰۹۸ )۳۰۷٬۰۲۱( ۱۳۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳٤۸٬۱۱۱ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  المجموع الفرعي

 ۱٬۲۷۳٬۷٥۰ ٦۹۰ ۱٬۲۷۳٬۰٦۰ - - ۱٬۲۷۳٬۰٦۰ - - - - - - -  صافي دخل الفترة

 )٤٦۱٬٤۲۹( )۲٬۱۳۱( )٤٥۹٬۲۹۸( - - ٥۹٬۱۷۲ - ۱۳۳٬٦۸۸ )٦۳۰٬۱٥۰( )۲۲٬۰۰۸( - - -  خسارة) الشامل اآلخر للفترة الدخل (ال
 ۸۱۲٬۳۲۱ )۱٬٤٤۱( ۸۱۳٬۷٦۲ - - ۱٬۳۳۲٬۲۳۲ - ۱۳۳٬٦۸۸ )٦۳۰٬۱٥۰( )۲۲٬۰۰۸( - - -  الدخل (الخسارة) الشامل للفترة اجمالي

 ٤٤٬۸٦۹٬۹۹۳ ۸۸٬٥۷۱ ٤٤٬۷۸۱٬٤۲۲ )۹٦٤٬۱۱۷( - ٥٬۰۳۳٬۸٥۸ )۱۱٥٬۳۱٤( ۱۲۱٬۹٦٥ ۲٬٥٥٥٬۹٤۸ )۳۲۹٬۰۲۹( ۱۳۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳٤۸٬۱۱۱ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  الرصيد في نهاية الفترة
 

  ۲۰۱۹مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 ً  ٤۲٬۳۰۸٬٥۳۱ ۹۲٬۸۰۲ ٤۲٬۲۱٥٬۷۲۹ )۹۹٦٬۰۹۳( ۱٬۹۹۸٬۰۰۰ ۳٬٦۷۲٬٥۹۱ - )۹۹٬۷۹۷( ٥۹۲٬۸۹۱ )۲۷٥٬۱۰۲( ۱۳۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۹۳٬۲۳۹ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  الرصيد في بداية الفترة كما ورد سابقا

 )۲٬٥۹٦( - )۲٬٥۹٦( - - )۲٬٥۹٦( - - - - - - -  أثر التغير في المعالجة المحاسبية

لمعدل)  ٤۲٬۳۰٥٬۹۳٥ ۹۲٬۸۰۲ ٤۲٬۲۱۳٬۱۳۳ )۹۹٦٬۰۹۳( ۱٬۹۹۸٬۰۰۰ ۳٬٦٦۹٬۹۹٥ - )۹۹٬۷۹۷( ٥۹۲٬۸۹۱ )۲۷٥٬۱۰۲( ۱۳۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۹۳٬۲۳۹ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  الرصيد في بداية الفترة (ا

 ۳۲٬٦۷۹ - ۳۲٬٦۷۹ ۳٬۲٤٤ - ۲۹٬٤۳٥ - - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة 
 )۱٬۹۹۸٬۰۰۰( - )۱٬۹۹۸٬۰۰۰( - )۱٬۹۹۸٬۰۰۰( - - - - - - - - ۱۷ ۲۰۱۸توزيعات أرباح نهائية لعام 

 ٤۰٬۳٤۰٬٦۱٤ ۹۲٬۸۰۲ ٤۰٬۲٤۷٬۸۱۲ )۹۹۲٬۸٤۹( - ۳٬٦۹۹٬٤۳۰ - )۹۹٬۷۹۷( ٥۹۲٬۸۹۱ )۲۷٥٬۱۰۲( ۱۳۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۹۳٬۲۳۹ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  المجموع الفرعي
 ۱٬۰٦٥٬۰۳٦ ۳۰۳ ۱٬۰٦٤٬۷۳۳ - - ۱٬۰٦٤٬۷۳۳ - - - - - - -  صافي دخل الفترة

 ۱٬۳۲۹٬٤۹٤ )۸۲( ۱٬۳۲۹٬٥۷٦ - - - - ۱۷۰٬۲٥٦ ۱٬۱٥۸٬٦٤۲ ٦۷۸ - - -  الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة 
 ۲٬۳۹٤٬٥۳۰ ۲۲۱ ۲٬۳۹٤٬۳۰۹ - - ۱٬۰٦٤٬۷۳۳ - ۱۷۰٬۲٥٦ ۱٬۱٥۸٬٦٤۲ ٦۷۸ - - -  الشامل للفترة اجمالي الدخل

 ٤۲٬۷۳٥٬۱٤٤ ۹۳٬۰۲۳ ٤۲٬٦٤۲٬۱۲۱ )۹۹۲٬۸٤۹( - ٤٬۷٦٤٬۱٦۳ - ۷۰٬٤٥۹ ۱٬۷٥۱٬٥۳۳ )۲۷٤٬٤۲٤( ۱۳۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۹۳٬۲۳۹ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  الرصيد في نهاية الفترة
 

 
 
 





  ۷صفحة  مجموعة سامبا المالية
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 ( غير مدققة )

 
 عــــام - ۱

 
 ۳في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمـة سعودية  -سامبا المالية ( البنك ) تأسست مجموعة 

 ۱۲هـ (الموافق ۱٤۰۰شعبان  ۲۹م). وقد بدأ البنك أعماله بتاريـخ ۱۹۸۰فبراير  ۱۲هـ (الموافق ۱٤۰۰ربيع األول  ۲٦بتاريخ 
ت سيتي بنك في المملكة العربية السعودية. يعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم م) بعد أن انتقلت إليه عمليا۱۹۸۰يوليو 

يسي للبنك هو: طريق الملك ۱۹۸۰ديسمبر  ۱۳هـ (الموافق ۱٤۰۱صفر  ٦بتاريخ  ۱۰۱۰۰۳٥۳۱۹ م). إن عنوان المركز الرئ
 ، المملكة العربية السعودية. ۱۱٤۲۱الرياض ، ۸۳۳عبدالعزيز، ص .ب 

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

 قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
 

ل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة (والتي  فيما بعد بشكل جماعي  ميشار إليهتشتم
 بـ "المجموعة") المذكورة أدناه:

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

شعبان  ٦الصادر من الرياض بتاريخ  ۱۰۱۰۲۳۷۱٥۹شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار بموجب السجل التجاري رقم 
دارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، ) إل۲۰۰۷أغسطس  ۱۹هـ (الموافق ۱٤۲۸

والترتيب، واإلدارة، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية. وقد تم الترخيص للشركة من قِبل هيئة السوق المالية، وبدأت 
بيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة . وقد تم تحويل سامبا كا۲۰۰۸يناير  ۱۹بمباشرة أعمالها اعتباراً من 

ي للشركة المساهمة المقفلة.۲۰۱۷أبريل  ۲٥هـ (۱٤۳۸رجب  ۲۸سعودية مقفلة بتاريخ   )، أي تاريخ القيد في السجل التجار
لعقاري" التي تم ، قامت سامبا كابيتال بتأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل باسم "شركة سامبا لالستثمار ا۲۰۱۷خالل عام 

 ۲۳الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  ۱۰۱۰۷۱٥۰۲۲تأسيسها في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
وتقوم بإدارة المشاريع العقارية  ،الشركة كشركة ذات مسئولية محدودة). تم تأسيس ۲۰۱۷يوليو  ۱۷هـ (الموافق ۱٤۳۸شوال 

ن صندوق استثمار  ي تديره شركة سامبا كابيتال.وبالنيابة ع

 سامبا بنك ليميتد، الباكستان -
حصص فيها، وتأسست في ۸٤٫٥۱شركة تابعة يمتلك البنك  ل المصرفية التجارية والخدمات ال٪ من ال باكستان للقيام باألعما

 باكستان.الذات العالقة، وهي مدرجة في أسواق األسهم في 

 (سي أو سي إل)إنفست أوف شور كابيتال ليميتد  –شركة كو  -
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست وفقاً 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 

٪ في رأس مال شركة أكسس كو انفست ليمتد وهي أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست ٤۱٫۲أي سي سي إل ما يقارب 
 في جزر الكايمان، وتقوم بإدارة هذه االستثمارات في الخارج.

 شركة سامبا للعقارات  -
 ۱۰۱۰۲۳٤۷٥۷وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

). وقد تأسست الشركة بعد الحصول على ۲۰۰۷ يونيو ۲٤هـ (الموافق ۱٤۲۸جمادى الثاني  ۹الصادر من الرياض بتاريخ 
 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة عن البنك.

 شركة األسواق العالمية المحدودة -
 ۲۰۱٦فبراير  ۱ست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمن بتاريخ مملوكة بالكامل للبنك، تأس وهي شركة

 . ۲۰۱٦بغرض إدارة بعض معامالت الخزينة. بدأت الشركة عملياتها التجارية في الربع الرابع لعام 

لتمويلشركة  -  المحدودة سامبا ل
ة مسجلة بموجب قوانين جزر الكايمن كشركة ذات مسؤولية محدود للبنك، تأسست %۹۹وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 

يسي لها في توفير السيولة للبنك من خالل إصدار السندات. بدأت الشركة عملياتها ۲۰۱۹يونيو  ۱۹بتاريخ  ، ويتمثل الغرض الرئ
 .۲۰۱۹الثالث لعام  عالتجارية في الرب
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Public 

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

 
سس اإلعداد - ۲  أ

ً لمعيار المحاسبة  ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  وللفترة المنتهيةتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في  طبقا
من الهيئة السعودية ي المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة فالمعتمد  "التقرير المالي األولي" ،۳٤الدولي 

وفقاً للمعايير الدولية  ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  للمحاسبين القانونيين.
 لمحاسبين القانونيين.للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية ل

والمعايير  ۳٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۰۱۹مارس  ۳۱للفترة المنتهية في وتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 
الدخل الدولية للتقرير المالي، على التوالي، المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة 

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية  ۲۱فسير ت"ضرائب الدخل"، وال - ۱۲(بخصوص تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
 "الضرائب" بقدر تعلقها بالزكاة وضريبة الدخل) ونظام البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. 

بأن يتم إثبات الزكاة وضريبة البنوك في المملكة العربية السعودية  بإبالغسعودي لربي ا، قامت مؤسسة النقد الع۲۰۱۹يوليو  ۱۷بتاريخ 
. وهذا يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الموحدة الدخل في قائمة الدخل

ا الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليه منواإلصدارات األخرى المعتمدة المملكة العربية السعودية والمعايير والمعتمدة في 
 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"). ربـ "المعايير الدولية للتقريمجتمعة 

بما رجعي عديل األثر بأثر الدخل على التوالي وذلك بتوضريبة  ، قامت المجموعة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاةوبناء على ذلك
هذا آثار "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، وتم اإلفصاح عن  – ۸يتفق مع معيارالمحاسبة الدولي 

ل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ۲۱التغير في اإليضاح   . حو
حدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ال تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية المو

 .۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية يتطلب إعداد القوائم المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء 

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

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

 .۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱
لي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز الما

يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم 
معيار أو تفسير محاسبي،  مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل أي

 وطبقاً لما تم اإلفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك. 
 تظهر القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللایر السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف.

سس توحيد القوائم المالية - ۳  أ
زة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة لها. تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموج

انفست أوفشور كابيتال ليمتد التي تم إعداد  -يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو 
القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير المالية للمجموعة. وعند  لغرض توحيد نهاية الربع السابققوائمها المالية لغاية 

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 
التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سيطرته على تلك  فيفي العوائد المتغيرة من خالل تعامله مع المنشأة ويكون لديه القدرة 

حيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ويتم التوقف عن توحيد الشركات المنشأة. يتم تو
ل التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من البنك. تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خال

 الدخل الموحدة اعتباراً تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو مالئم.الفترة في قائمة 
تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة، الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة، بشكل مباشر أو غير 

ي الشركات التابعة، ويتم إظهارها في قائمة الدخل  الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي مباشر، من قبل البنك ف
 الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.

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

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

وهي/ طرف في منشآت ذات غرض خاص أيضاً )، إن البنك ۱إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإليضاح رقم ( باإلضافة
في كل منشأة. تم تأسيس هذه المنشآت  %٥۰لتأجير الموجودات وذلك بنسبة  شركة رأس الزور لتأجير الموجودات، وشركة كيان

ل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة. وقد تبين للبنك أن هذه المنشآت ال موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فقط لتسهيب
  يمكن توحيدها لعدم سيطرته عليها. ومع ذلك، تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض والسلف الخاصة بالبنك.
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 السياسات المحاسبية الهامة - ٤
المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في القوائم المالية تتماشى السياسات المحاسبية 

��وية  االقتص���ادية البيئة باالعتبار األخذ بعد  الجديد،المعيار وباتباع  .۲۰۱۹ديس���مبر  ۳۱للس���نة المنتهية في  للمجموعة الموحدة الس��
 المحاس��بية الس��ياس��ات إلى تض��اف أو تعدل أو محل وتحل، ۲۰۱۹ يناير ۱ من اعتباراً  التالية المحاس��بية الس��ياس��ات تطبق  الحالية،
 .۲۰۱۹ لعام السنوية الموحدة المالية القوائم في المذكورة لها المقابلة

 الزكاة وضريبة الدخل ۱-٤
 وضريبة الدخل:الزكاة عن محاسبة ال

من مؤخراً  التي ص��درتتعليمات ال نتيجة ۲۰۱۹ مارس ۳۱، تم تغيير أس��س اإلعداد للفترة المنتهية في ۲ كما هو مبين في اإليض��اح
التغيرات  قائمةالزكاة وض��ريبة الدخل في  إثباتتم كان يفي الس��ابق، و. ۲۰۱۹يوليو  ۱۷مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي بتاريخ  قبل

. ۲۰۱۷أبريل  ۱۱المؤرخ في  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹في حقوق الملكية الموحدة وفقًا لتعميم مؤس������س������ة النقد العربي الس������عودي رقم 
الزكاة وض���ريبة الدخل في  إثبات، يجب ۲۰۱۹يوليو  ۱۷ بتاريخمؤس���س���ة النقد العربي الس���عودي الص���ادرة عن لتعليمات ا وبموجب

فص���اح عن إلاهذا التغيير في محاس���بة الزكاة وض���ريبة الدخل بأثر رجعي. تم  موعة بالمحاس���بة عنقامت المج. ةالدخل الموحد قائمة
 دخلالص�����افي في المالية المرحلية الموحدة الموجزة. نتج عن هذا التغيير انخفاض  القوائم حول ۲۱يض�����اح اإل أعاله فيآثار التغير 

 قائمةلهذا التغيير أي أثر على  ال يوجدمليون لایر س����عودي.  ۱٤۳٫۳٥بمبلغ  ۲۰۱۹ مارس ۳۱مجموعة للفترة المنتهية في لل المعلن
 .۲۰۱۹ مارس ۳۱للفترة المنتهية في  الموحدة التدفقات النقدية

  الحاليةللفترة الزكاة وضريبة الدخل  .أ
األنظمة  تنص عليها التيالزكاة على حص���ة المس���اهمين الس���عوديين في حقوق الملكية أو ص���افي الدخل وفقاً لألس���س  يتم احتس���اب

الزكاة  التزامات ض��ريبة الدخل على حص��ة المس��اهمين األجانب في ص��افي دخل الس��نة. يقوم البنك باحتس��اب يتم احتس��ابالزكوية. 
 وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي.

ل الموحدة للبنك. تخض����ع الفروع والش����ركات التابعة في الخار ج لض����ريبة الدخل وفقاً تحمل الزكاة وض����ريبة الدخل على قائمة الدخ
هامة عند تحديد عدم التأكد من المعالجات الض������ريبية. إن  بإجراء تقديراتفيها. تقوم المجموعة  عملبلدان التي تلل والقوانينلألنظمة 

مخص��ص الض��ريبة المؤجلة ال ينطبق ألغراض فإن الدخل وبالتالي  بض��ريبةتختلف عن تلك المتعلقة الزكاة طبيعة وأس��س احتس��اب 
 تساب الزكاة.اح

 المؤجلة الضريبة .ب
سية المؤقتة الفروقاتكافة ل االلتزام وذلكيتم إثبات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة  شأ  الرئي بين القيمة الدفترية للموجودات التي تن

دام خالمؤجلة باس��توبات المس��تخدمة ألغراض التقارير المالية والمبالغ المس��تخدمة ألغراض الض��ريبة. يتم احتس��اب الض��ريبة لوالمط
شرائح ساس  ال شرائحالتي يتوقع تطبيقها على المساهمين الخاضعين للضريبة للفترة وذلك عند عكس الفروقات على أ الصادرة أو  ال

الس�������ارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. يتم إثبات موجودات الض�������ريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي 
 .في المستقبل وأنه يمكن مقابلها استخدام الموجودات مل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبةحتي

توفر فيه ي الالذي  وتخفض بالقدر دة،حتتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الض�������ريبة المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي مو
 .أو جزء منها ةلموجودات الضريبة المؤج كاملأرباحاً خاضعة للضريبة تسمح باستخدام 

تتم مقاص����ة موجودات ومطلوبات الض����ريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لمقاص����ة موجودات ومطلوبات الض����ريبة الحالية 
وعندما تتعلق أرص��دة الض��ريبة المؤجلة بنفس الس��لطة الض��ريبية. تتم مقاص��ة موجودات ومطلوبات الض��ريبة الحالية عند وجود حق 

 للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات أو سداد المطلوبات في آن واحد. النية ووجودللمقاصة  للبنكنظامي ملزم 
ل الموحدة تم إثبات الض�������ريبة الحالية والمؤجلة فيي الدخل الش�������امل قائمة بالبنود المثبتة في  القدر الذي يتعلقباس�������تثناء  قائمة الدخ

شرة في  الموحدة َ  ،. وفي هذه الحالةقائمة التغيرات في حقوق المليكةأو مبا ضا شامل الموحدة  يتم إثبات الضريبة أي في قائمة الدخل ال
  .ةدأو مباشرةً في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموح

 اإلعانة الحكومية ۲-٤
يقوم البنك بإثبات اإلعانة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه س��يتم اس��تالم المنحة وأن البنك س��يلتزم بالش��روط 
المتعلقة بها. تعامل المنفعة من القرض الحكومي بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كإعانة حكومية متعلقة بالدخل. 

األدوات المالية. يتم قياس  – ۹لقرض بأقل من المعدالت الس����ائدة في الس����وق وقياس����ه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي يتم اثبات ا
 المنفعة بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض والتي يتم تحديدها وفقاً للمعيار

يتم اثبات اإلعانة . ۲۰، والمتحص����الت المس����تلمة. يتم المحاس����بة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاس����بة الدولي ۹الدولي للتقرير المالي 
ل الموحدة وفق أس��س منتظمة على مدى الفترات التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العالقة التي س��يتم  الحكومية في قائمة الدخ

 التعويض عنها.
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 صادرة وغير السارية المفعول بعدالمعايير المحاسبية ال ۳-٤
جب االلتزام بها للس��نة المحاس��بية للمجموعة التي تبدأ في يفيما يلي بياناً بالمعايير المحاس��بية والتعديالت والتنقيحات التي تم نش��رها و

القوائم المالية لهذه اإلص������دارات والمعايير والتي ليس لها تأثير جوهري على  المبكر التطبيقالمجموعة عدم  إرتأت. ۲۰۲۰يناير  ۱
 .المرحلية الموحدة الموجزة

 .۲۰۲۳يناير  ۱يسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد  –: عقود التأمين ۱۷المعيار الدولي للتقرير المالي  •

كمتداولة وغير متداولة"، الذي يس��ري على الفترة التي تبدأ في أو "تص��نيف المطلوبات  - ۱التعديالت على معيار المحاس��بة الدولي  •
 .۲۰۲۲يناير  ۱بعد 

 
 االستثمارات، صافي - ٥

 تصنف االستثمارات كاآلتي:
 

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  
 ( غير مدققة )

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱في 
 ( مدققة ) 

 بآالف الرياالت 
 السعودية

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 
 غير مدققة )( 

بآالف الرياالت 
 السعودية

    
 ٥٬٥۱۸٬٥۳۰ ٦٬۱۰۰٬۱۱۲ ٦٬۳۰۰٬۷۷۳ مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر

۷۱٬٤٤۳٬٦۸۷ ٦٥٬۲۹۲٬۰۳۱ ٥۹٬٦٤۸٬٦۳۰ 

ة المطفأة   ۱۰٬۷٦۱٬٦۸۹ ۱۳٬٦۲٥٬۰٥۷ ۱۳٬٦٤۸٬٤٤٥ مقتناه بالتكلف
 ۷٥٬۹۲۸٬۸٤۹ ۸٥٬۰۱۷٬۲۰۰ ۹۱٬۳۹۲٬۹۰٥ الفرعيجمالي اإل

 )۳٬۰٤۷( )۳٬۹٤۷( )٦٬۳۲٥( االئتمان انخفاضمخصص 
    
 ۷٥٬۹۲٥٬۸۰۲ ۸٥٫۰۱۳٫۲٥۳ ۹۱٬۳۸٦٬٥۸۰  االستثمارات، صافي جماليإ

 
 القروض والسلف، صافي - ٦

 فيما يلي تحليالً إلجمالي القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة:

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  
 ( غير مدققة )

 بآالف الرياالت السعودية

 ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱في 
 ( مدققة ) 

 بآالف الرياالت السعودية

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 
 ( غير مدققة )

     بآالف الرياالت السعودية
 ۱٬۳۸۰٬۷۱۱ ۱٬٤۲۹٬۱۲۷ ۱٬۳۰۹٬٥۷۸ بطاقات ائتمان

 ۱٦٬۱۰۳٬۱۷٥ ۱۷٬۱۱۷٬۹۳۹ ۱۸٬۰۲٥٬۲۷۲ قروض شخصية
 ۹۸٬۷۲۳٬۱۱۹ ۱۲٤٬۲۲۳٬٥۹۹ ۱۲۹٬٥۰۳٬۳۹۳ قروض وسلف تجارية

 ۱۱٦٬۲۰۷٬۰۰٥ ۱٤۲٬۷۷۰٬٦٦٥ ۱٤۸٬۸۳۸٬۲٤۳ القروض والسلف العاملة 
 ۱٬۷۱۰٬۰٤۳ ۱٬۹۲٤٬۲۰۸ ۲٬۰٤۰٬۹۰۱ القروض والسلف غير العاملة

 ۱۱۷٬۹۱۷٬۰٤۸ ۱٤٤٬٦۹٤٬۸۷۳ ۱٥۰٬۸۷۹٬۱٤٤ إجمالي القروض والسلف
 )۲٬۸٦۲٬۹۹٦( )۳٬۰۹۹٬٦۲۸( )۳٬۰٥۷٬٤۷۰( االئتمان  انخفاضمخصص 

 ۱۱٥٬۰٥٤٬۰٥۲ ۱٤۱٬٥۹٥٬۲٤٥ ۱٤۷٬۸۲۱٬٦۷٤ إجمالي القروض والسلف، صافي
  



  ۱۱صفحة  مجموعة سامبا المالية

Public 
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 ( غير مدققة )

 
 ودائع العمالء - ۷

 تصنف ودائع العمالء على النحو التالي: 

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  
 غير مدققة )( 

 بآالف الرياالت السعودية

 ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱في 
 ( مدققة ) 

 بآالف الرياالت السعودية

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 
 ( غير مدققة )

 بآالف الرياالت السعودية

 ۹۳٬۱۰٦٬٥٤٦ ۹۳٬۷۱٤٬۸٦۷ ۹۸٬۲٤٦٬۱۷۸ تحت الطلب
 ۷٬۸۸۱٬۱۸۱ ۷٬٥٦۳٬۳۰٦ ۷٬۸٦٤٬۹۰۱ ادخار
 ٦۳٬٥۰٥٬۰٥۹ ۷۳٬٦٦۸٬٥۲٦ ٦٥٬۸۲۱٬۲۹٦ ألجل

 ٥٬٦۷٤٬۱٥٤ ٥٬۲۱۸٬۹۸۱ ٥٬۷۷۷٬۲٥۸ أخرى

 ۱۷۰٬۱٦٦٬۹٤۰ ۱۸۰٬۱٦٥٬٦۸۰ ۱۷۷٬۷۰۹٬٦۳۳ اإلجمالي

 
 القرض ألجل - ۸

 ۳ مدته مليون دوالر أمريكي ٥۷٥ بمبلغ قدره ۲۰۱۹يوليو  ۱۷في  بعمولة عائمةغير مضمون  مشتركأبرم البنك ترتيب قرض 
يحمل القرض ألجل عمولة بمعدالت متغيرة على أساس . تصنيفه كمقتنى بالتكلفة المطفأةالبنكية العامة، وتم سنوات لألغراض 

 السوق.
 
 
 سندات الدين المصدرة  - ۹

مليار دوالر أمريكي بموجب برنامج السندات  ۱أتم البنم ،كن خالل منشأة لغرض خاص، إصدار سندات بالدوالر األمريكي قدرها 
 ۲۹مليون دوالر أمريكي في  ٥۰۰وقد تم إتمام اإلصدار الثاني البالغ  .مليار دوالر أمريكي ٥قدره المتوسطة األجل باليورو والبالغ 

سنوات وتخضع الالالترداد المبكر بحسب  سبع. إن هذه السندات غير مضمونه وتم إصدارها بموجب هذا البرنامج لمدة ۲۰۲۰يناير 
ة المطفأة.خيار البنك وفق شروط وأحكام اإلصدار. إن هذه السندات مد   رجة في سوق األسهم االيرلندية وتم تصنيفها كمقتناه بالتكلف
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 المشتقات - ۱۰

 
لها. إن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم  لموحدة الموجزة إضافة إلى المبالغ االسميةيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها في هذه القوائم المالية المرحلية ا

قيمة االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على ال المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ
ك ،تاقتما أنها ال تعكس مخاطر السوق.  العادلة اإليجابية للمش

 
مالي الموحدة، بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار كافة العقود المشمولة باتفاق العادلة اإليجابية يات مقاصة رئيسية بالصافي، حيثما ينطبق ذلك. تتم مقاصة إجمالي القيمة يتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز ال

 أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة أو المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب اتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعول.
 ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  

 ( غير مدقةق )
 بآالف الرياالت السعودية

 ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱في 
 مدقةق ) (

 بآالف الرياالت السعودية

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 
 مدقةق ) ( غير

 بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة  
 اإليجابية

القيمة العادلة 
 السلبية

 المبالغ االسمية
القيمة العادلة 

 اإليجابية
القيمة العادلة 

 السلبية
 المبالغ االسمية

القيمة العادلة 
 اإليجابية

القيمة العادلة 
 السلبية

 المبالغ االسمية

          المقتناة ألغراض المتاجرة:
 ۱۳٦٬٦۷۷٬۱٦٥ ۲٬٥۸۸٬٥٦۹ ۳٬٦۰۹٬٦۲۱ ۱٥٤٫٥۳۲٫۸۸۰ ۲٫۸۹۷٫۹٤۲ ٤٫٤۷۹٫۰۹٦ ۱۷٤٫٦۸۱٫٦٥٥ ۳٫۰۸۷٫۳۲۲ ٦٫٤۹۸٫۷۸۳ مقايضات أسعار العموالت

 ۹٬۸۸٦٬۷۰۱ ٦٤٬۸٦٤ ٥٥٬۳۷۲ ۱۷٫۹۲۰٫۷٤۰ ٦٥٫۹۳۰ ۷۷٫۳۰۰ ۱٦٫٤٤۳٫۹۳٥ ۲۲٦٫۳۲۳ ۲۰۰٫۰۳۳ العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، والخيارات

 ۱۷٬۱٤۹٬٤۰۲ ۷٥٬۲۰۷ ٥٤٬٤۳٥ ۲٦٫۳۹٦٫۹۷۱ ۹۲٫۹۱٤ ٤٦٫۳۳۹ ۲٥٫۹۸۸٫٦۰۳ ۱۱۹٫٥٥۲ ۹۱٫۲۰۰ عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 ۷٥٥٬۲۲٤ ۲٥٬٥٤۸ ۲٦٬۷۸۰ ۱٫۳۲۲٫۸۲٥ ۸٫٦٥٤ ۱۰٫۹٦٥ ۲٫۹۱۹٫۹۲٤ ۱۹٫۲۳۷ ۲۹٫٦۷۳ خيارات العمالت

 ۹۰۰٬۰۰۰ ۹٬۳۷۱ ۱٥٬۰٥۳ ٤٦۸٫۷٥۰ ۷٫٤۲۷ ۳٫٥۳۹ ۲۲٫۹٦۸٫۷٥۰ ۱٦٫۹۹۰ ۱۱٫۳۷۲ خيارات المقايضة

 ۲٬۰۰۱٬٥٤٥ ۱٥۹٬۸۰٥ ۱٥٥٬٦۲٦ ۲٫۳۸٤٫٥٦۸ ۳٦٫۰۸٤ ٦٥٫۷۸۷ ۲٫٤۰۹٫۸۰۲ ۱٤۳٫۹۲۲ ۲۱۹٫۹۳٦ خيارات أسهم وسلع

          المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

 ۳٬٦۸٤٬۷٥۰ ٦۸٬۸۰۱ - -     -      -     -      -     -      العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، والخيارات 

 ۳٬٥٦۲٬٥۰۰ ۱٥۰٬٦٤٤ ٥۳٬٦۳۷ -     -      -     ۱٤٫۱۱۸٫۷٥۰ ۳۳٦٫٥٥۷ ٦٥٫٥۱۱ مقايضات أسعار العموالت 

          المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

 ۳٬۸۰۷٬٥۰۰ ۱۹٦ ۱۰۷٬۹٥۲ ٦٫٦۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱٫٤۱۹ ۷٫٥۸۳ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٤٫۸۰۷ ۳٦٫۲٥٥ مقايضات أسعار العموالت

 ۱۷۸٬٤۲٤٬۷۸۷ ۳٬۱٤۳٬۰۰٥ ٤٬۰۷۸٬٤۷٦ ۲۰۹٫٦۲٦٫۷۳٤ ۳٫۲٤۰٫۳۷۰ ٤٫٦۹۰٫٦۰۹ ۲٦۹٫٤۳۱٫٤۱۹ ۳٫۹۸٤٫۷۱۰ ۷٫۱٥۲٫۷٦۳ اإلجمالي الفرعي

  )۹۰٥٬۹۲۱( )۳٥۷٬٦۳۰(  )۲٫۰٤۸٫۱۸٤( )۱٫٥۹۸٫۳۸۸(  )۲٫٤٤٤٫۳٥۰( )۱٫۷۹٦٫۰٤٦( ضمانات نقدية مستلمة / مدفوعة

  ۲٬۲۳۷٬۰۸٤ ۳٬۷۲۰٬۸٤٦  ۱٫۱۹۲٫۱۸٦ ۳٫۰۹۲٫۲۲۱  ۱٫٥٤۰٫۳٦۰ ٥٫۳٥٦٫۷۱۷ اإلجمالي
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ليلتزامات إ - ۱۱  القروض وعقود الضمان الما

 من اآلتي: بالمجموعةالخاصة  إلتزامات القروض وعقود الضمان الماليتتكون 

مارس  ۳۱في 
۲۰۱۹ 

 ( غير مدققة )
بآالف الرياالت 

 السعودية

ديسمبر  ۳۱في 
۲۰۱۹ 

 ( مدققة )
بآالف الرياالت 

 السعودية 

مارس  ۳۱في 
۲۰۲۰ 

 ( غير مدققة )
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 إعتمادات مستندية ٥٬۷٥۷٬۲۷۳ ٤٬۷۰۸٬۷٦۰ ٥٬٥۷٥٬۸۳۷

 خطابات ضمان ۲۹٬٦٦۰٬۸۰۸ ۳۰٬۱٦۳٬٥۷۱ ۳۰٬۷۹٦٬۲۹٦

 قبوالت ۱٬٤۲۰٬۰٤٦ ۱٬۱۱۱٬۷۸٦ ۹۸۱٬۳٤٥

 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان ۳٬۰۱۹٬۸۱۱ ۳٬٥۲۲٬٤۳۹ ٤٬۳۷٤٬۰٥۰

 أخــرى ۸٦٤٬۷۱۳ ۹۲۸٬۷۱۹ ۸۰٤٬۱٥۱

 اإلجمالي ٤۰٬۷۲۲٬٦٥۱ ٤۰٬٤۳٥٬۲۷٥ ٤۲٬٥۳۱٬٦۷۹

الض��مان المالي. تم حس��اب مبلغ قدره بتخص��يص مخص��ص��ات انخفاض االئتمان لقاء التزامات القروض وعقود أيض��اً بدأت المجموعة 
 ۳۱( ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  ، وتم تصنيفه ضمن المطلوبات األخرى۹للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقاً مليون لایر سعودي  ٤۹۲

 مليون لایر سعودي). ۱٫٤۳٥: ۲۰۱۹مارس  ۳۱مليون لایر سعودي، و  ٤۸۹: ۲۰۱۹ديسمبر 

 
 النقدية وشبه النقدية - ۱۲

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

مارس  ۳۱في 
۲۰۱۹ 

 ( غير مدققة )
بآالف الرياالت 

 السعودية

ديسمبر  ۳۱في 
۲۰۱۹ 

 ( مدققة )
بآالف الرياالت 

 السعودية 

مارس  ۳۱في 
۲۰۲۰ 

 ( غير مدققة )
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

    

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع  ۳٬۰۱۹٬۱٤۷ ۸٬۸۹٤٬۱۲۷ ۱۲٬۰٥۸٬۷۷۳
 النظامية

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ۲٬۷۲٦٬۳٦٥ ۲٬٦٦۱٬۰۸۲ ۸٬۳۹۲٬۰۰۸
 تستحق خالل تسعين يوماً 

 اإلجمالي  ٥٬۷٤٥٬٥۱۲ ۱۱٬٥٥٥٬۲۰۹ ۲۰٬٤٥۰٬۷۸۱
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 القطاعات التشغيلية -۱۳

 -التالية: تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية

ويتعامل مع الودائع ألجل والحس������ابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاص������ة باألفراد، إض������افة إلى بطاقات  –البنكية قطاع األفراد
 االئتمان والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد، والقروض الشخصية.

 
الجارية وتحت الطلب والحسابات المكشوفة والقروض والتسهيالت ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات  – البنكية قطاع الشركات

 االئتمانية األخرى الخاصة بالشركات وكذلك األدوات المالية المشتقة لعمالال المجموعة والخدمات االستشارية المالية الخاصة بالشركات.
 

يسي بإدارة أسواق المال، والصرف األجنبي، والمت –قطاع الخزينة  اجرة بأسعار العموالت، والمشتقات للشركات وكبار ويقوم بشكل رئ
العمالء ولحساب المجموعة نفسها. كما انه مسؤول عن تمويل عمليات المجموعة، والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة االستثمارية 

 للمجموعة وقائمة المركز المالي.
 

ويتضمن خدمات إدارة االستثمارات وإدارة الموجودات فيما يتعلق بعمليات التعامل واإلدارة والترتيب  –الخدمات البنكية االستثمارية 
ن قانوني مستقل وهي/ شركة سامبا لألصول  والمشورة وحفظ األوراق المالية. تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل منشأة ذات كيا

 وإدارة االستثمار. 
 

شركات تابعة في الخارج. إن  وأربعةفي الخارج  فرعينللمجموعة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى  تتم النشاطات الرئيسية
 للمجموعة ككل. للمركز المالينتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة 

 
ً للشروط التجارية االعتيادية.  يتم إعادة توزيع الموارد المالية بشكل اعتيادي بين تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقا

. القطاعات مما ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية. تُحمَّل عموالت خاصة على هذه الموارد المالية على أساس المعدالت بين البنوك
رى بين القطاعات التشغيلية. فيما يلي بياناً ال توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصاريف أو اإليرادات الداخلية األخ

وإجمالي دخل العمليات  ، صافي، ودخل العموالت الخاصة۲۰۱۹و  ۲۰۲۰مارس  ۳۱بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 
مالي مصاريف العمليات و خصص انخفاض االئتمانوإج ل والمصاريف الرأسمالية واالستهالك للفترتين المم نتهيتين في ، وصافي الدخ

 -هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
 

  ( غير مدققة ) ۲۰۲۰مارس  ۳۱في 

 اإلجمالي
الخدمات البنكية 

 قطاع الخزينة االستثمارية
 قطاع الشركات

 البنكية
 قطاع األفراد

 بآالف الرياالت السعودية البنكية
 إجمالي الموجودات  ۳٦٬٦۱۷٬۲٦٥ ۱۲۷٬۲۱۰٬۲۲٦ ۱۰۳٬۱۱٤٬۱٦۹ ۱٤۱٬۰۹٥ ۲٦۷٬۰۸۲٬۷٥٥

 إجمالي المطلوبات ۹٤٬۰۹٦٬۸۱۳ ۹۲٬٥۲۲٬٦۹۷ ۳٥٬٤۲۷٬٤۰٤ ۱٦٥٬۸٤۸ ۲۲۲٬۲۱۲٬۷٦۲

 دخل العموالت الخاصة، صافي ٥٥۹٬۲٤۷ ٦٤۰٬۳٥٤ ۳٥۳٬۰۹۸ ۹٬۷٥۰ ۱٬٥٦۲٬٤٤۹

 إجمالي دخل العمليات ٦۸۲٬۷۸۱ ۸۰۰٬۱۸۷ ۷۷٥٬٦۲٦ ۱۷۲٬٥۰۸ ۲٬٤۳۱٬۱۰۲

 إجمالي مصاريف العمليات  ٥٥۸٬٦۰۸ ۲۹٦٬۲۹۲ ٦۰٬۲٥۰ ٦۲٬۳۳۲ ۹۷۷٬٤۸۲

 منه:     

 استهالك ۲٦٬۰۹۹ ۳۱٬۲۹۳ ۲۷۸ ۱٬٥۳۰ ٥۹٬۲۰۰

۱۸۲٬٦۳۸ - - ۱٦٦٬۸٥٤ ۱٥٬۷۸٤ 

صص انخفاض االئتمان  ، بعد مخ
 خصم المبالغ المستردة  

 صافي دخل الفترة ۱۰۹٬۰۷۸ ٤٤۱٬۷۹٤ ٦۲٦٬۳۷۷ ۹٦٬٥۰۱ ۱٬۲۷۳٬۷٥۰
 مصاريف رأسمالية ۳٬٦۰٤ ۹٤٬٥۲۲ ۳۲۳ ٦۰ ۹۸٬٥۰۹

 



  ۱٥صفحة  مجموعة سامبا المالية

Public 

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

 
  ( غير مدققة ) ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 

 اإلجمالي
الخدمات البنكية 

 قطاع الخزينة االستثمارية
 قطاع الشركات

 البنكية
 قطاع األفراد

 بآالف الرياالت السعودية البنكية
 إجمالي الموجودات  ۳۲٬۸۰۱٬۲٤٤ ۹۸٬۱٥۰٬۹۲٦ ۱۰۰٬۰۱٥٬۰۳٤ ۱٤٤٬۲٦٦ ۲۳۱٬۱۱۱٬٤۷۰

 إجمالي المطلوبات ۹۱٬٤۳۳٬٤۰٤ ۸٦٬٤۷۳٬۱۹٦ ۱۰٬۳۲۲٬٦۲۸ ۱٤٤٬٥۰۲ ۱۸۸٬۳۷۳٬۷۳۰

 دخل العموالت الخاصة، صافي ٦۹۰٬٤۰٦ ٦۳۳٬۱۰۹ ۳۰٦٬۸۹٦ ۱٥٬٤٦٤ ۱٬٦٤٥٬۸۷٥

 العملياتإجمالي دخل  ۸۱٦٬٥٥۱ ۷۸۱٬۰۷۱ ٤٥۰٬۲۸٤ ۱٤۷٬۳۷۰ ۲٬۱۹٥٬۲۷٦

 إجمالي مصاريف العمليات  ٥۷۷٬٤۸۱ ۳۲۱٬۰٤٦ ۳٦٬٤٤۷ ۳۸٬٤۲۳ ۹۷۳٬۳۹۷

 منه:     

 استهالك ۱۸٬۲٤۰ ۲٥٬۲۰۹ ٤۳٦ ۲٬۷٥۹ ٤٦٬٦٤٤

۳۲۰٬۹۱٦ - - ۲۹۹٬۲۳۷ ۲۱٬٦۷۹ 

صص انخفاض االئتمان  ، بعد مخ
 خصم المبالغ المستردة  

 الفترةصافي دخل  ۲۰۳٬٦٥٦ ٤۰۱٬٥۳۰ ۳٦٤٬۲۹۸ ۹٥٬٥٥۳ ۱٬۰٦٥٬۰۳۷

 مصاريف رأسمالية ۱٦٬۳۸۸ ٤۲٬۳۳۰ ۲۲٬۹٦۰ ۱۰۸ ۸۱٬۷۸٦
 
 

 إدارة المخاطر المالية  -۱٤

 مخاطر االئتمان أ )  
 المالية تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية.  بالتزاماتهعدم مقدرة عميل ما على الوفاء  االئتمانتمثل مخاطر  

عن طريقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد سياسات ومبادئ إدارة المخاطر. قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة إن مجلس اإلدارة مسؤول  
إدارة المخاطر بالمجلس لمراقبة عملية المخاطر الكلية بالبنك، وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر 

 العمل والسياسات والحدود.

تي تحددها إدارة المجموعة  االئتمانيوفون بالحد األدنى من متطلبات  اوذلك بالتأكد من أن عمالئه االئتماندارة مخاطر تقوم المجموعة بإ  ال
ومن خالل تنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو نشاطات 

 المحتملة بصورة منتظمة. االئتمانبصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر  االئتمانيم ومراقبة مخاطر معينة. كذلك تقوم المجموعة بتقي

مقاصة  اتفاقياتالمتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام  االئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمانإضافة لمراقبة حدود مخاطر  
رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة 

 أحياناً بإقفال المعامالت وسدادها على أساس صافي القيمة الحالية.

ات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاط االئتمانينتج التركيز في مخاطر  
التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف  بالتزاماتهمالتي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء  االقتصاديةأو يكون لهم نفس الخصائص 

أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر إلى مدى تأثر  االئتمانأو السياسية أو الظروف األخرى. يشير التركيز في مخاطر  االقتصادية
ي المخاطر وذلك بوضع حدود دنيا بصورة متدرجة  على صناعة أو منطقة جغرافية معينة. كما تقوم المجموعة بالحد من آثار التركيز ف

ل المخاطر.  بشأن الفترات الطويلة، وأخـذ الضمانات، حسبما هو مالئم، لتقلي
  



  ۱٦صفحة  مجموعة سامبا المالية
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 تتمة  –المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 ( غير مدققة )

يوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالجودة النوعية تستخدم المجموعة درجات تصنيف داخلية لتصنف جودة االئتمان لمحفظتها.  
 :الدخل الشامل اآلخرللموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 (غير مدققة) ۲۰۲۰ مارس ۳۱ 
 

االئتمان  خسائر
 ۱۲المتوقعة لمدة 

 شهر

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض
 بآالف الرياالت السعودية  

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة 
 ٤٬٥۳۲٬٥۳۰ - - ٤٬٥۳۲٬٥۳۰ المطفأة

 ۱۳٬٦٤۸٬٤٤٥ - - ۱۳٬٦٤۸٬٤٤٥ سندات دين بالتكلفة المطفأة
 ٦۹٬۱۰۲٬٤٤٦ - - ٦۹٬۱۰۲٬٤٤٦ سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ۱٥۰٬۸۷۹٬۱٤٤ ۳٬۲۳۰٬٦۱۲ ۸٬۲٤۸٬٥۳٥ ۱۳۹٬۳۹۹٬۹۹۷ قروض وسلف بالتكلفة المطفأة
 ۲۲٦٬٦۸۳٬٤۱۸ ۸٬۲٤۸٬٥۳٥ ۳٬۲۳۰٬٦۱۲ ۲۳۸٬۱٦۲٬٥٦٥ 

صص انخفاض االئتمانناقصاً:   ۳٬۰۷۳٬۳۷۲ ۱٬۸۱۷٬۱۰٦ ٦۱۹٬٦٤٥ ٦۳٦٬٦۲۱ مخ
 ۲۳٥٬۰۸۹٬۱۹۳ ۱٬٤۱۳٬٥۰٦ ۷٬٦۲۸٬۸۹۰ ۲۲٦٬۰٤٦٬۷۹۷ اإلجمالي

صص انخفاض  التزامات القروض االئتمان على مخ
ي  ٤۹۱٬۸۰۰ ۳۳۱٬۸٦٤ ۸۲٬۸۳۷ ۷۷٬۰۹۹ وعقود الضمان المال

 
 (مدققة) ۲۰۱۹ ديسمبر ۳۱ 
 

االئتمان  خسائر
 ۱۲المتوقعة لمدة 

 شهر

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض
 بآالف الرياالت السعودية  

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة 
 المطفأة

۳٬٦۳۲٬۰۰۸ - - ۳٬٦۳۲٬۰۰۸ 
 ۱۳٬٦۲٥٬۰٥۷ - - ۱۳٬٦۲٥٬۰٥۷ سندات دين بالتكلفة المطفأة

 ٦۱٬۲۰۸٬۱۰٤ - - ٦۱٬۲۰۸٬۱۰٤ سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۱٤٤٬٦۹٤٬۸۷۳ ۳٬۳۰٥٬۸۲۲ ٦٬٦۱۲٬۷۷۰ ۱۳٤٬۷۷٦٬۲۸۱ وسلف بالتكلفة المطفأةقروض 

 ۲۱۳٬۲٤۱٬٤٥۰ ٦٬٦۱۲٬۷۷۰ ۳٬۳۰٥٬۸۲۲ ۲۲۳٬۱٦۰٬۰٤۲ 
صص انخفاض االئتمانناقصاً:   ۳٬۱۰۷٬۱۹۲ ۱٬۹۲۲٬٦۹۲ ٥٤۲٬۸۸۹ ٦٤۱٬٦۱۱ مخ

 ۲۲۰٬۰٥۲٬۸٥۰ ۱٬۳۸۳٬۱۳۰ ٦٬۰٦۹٬۸۸۱ ۲۱۲٬٥۹۹٬۸۳۹ اإلجمالي
صص انخفاض  التزامات القروض االئتمان على مخ

ي  ٤۸۹٬۱٥۰ ۳۱۹٬۱۲۸ ۸۹٬۰۱٥ ۸۱٬۰۰۷ وعقود الضمان المال

 
 (غير مدققة) ۲۰۱۹ مارس ۳۱ 
 

مخاطر االئتمان 
 ۱۲المتوقعة لمدة 

 شهر

مخاطر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى العمر 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 بآالف الرياالت السعودية  

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة 
 المطفأة

۱۱٬۰۰۱٬۰۲۱ - - ۱۱٬۰۰۱٬۰۲۱ 
 ۱۰٬۷٦۱٬٦۸۹ - - ۱۰٬۷٦۱٬٦۸۹ سندات دين بالتكلفة المطفأة

 ٥۹٬٦٤۸٬٦۳۰ - - ٥۹٬٦٤۸٬٦۳۰ سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۱۱۷٬۹۱۷٬۰٤۸ ۲٬٦۷۸٬٦۱۷ ۷٬٥۰۳٬۹٦٥ ۱۰۷٬۷۳٤٬٤٦٦ قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

 ۱۸۹٬۱٤٥٬۸۰٦ ۷٬٥۰۳٬۹٦٥ ۲٬٦۷۸٬٦۱۷ ۱۹۹٬۳۲۸٬۳۸۸ 
صص انخفاض االئتمانناقصاً:   ۲٬۸۸۱٬۰٦٦ ۱٬٦۱٥٬۷٤۲ ٥٤٦٬۰٤۷ ۷۱۹٬۲۷۷ مخ

 ۱۹٦٬٤٤۷٬۳۲۲ ۱٬۰٦۲٬۸۷٥ ٦٬۹٥۷٬۹۱۸ ۱۸۸٬٤۲٦٬٥۲۹ اإلجمالي
صص انخفاض  التزامات القروض االئتمان على مخ

ي  ۱٬٤۳٤٬۹٤٦ ۱٬۲٥٥٬۹۸۷ ۹۷٬۹۳٤ ۸۱٬۰۲٥ وعقود الضمان المال
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 ( غير مدققة )

 
 رأس المال  - ۱٥

 ۱۰مليون سهم)، قيمة كل سهم  ۲٬۰۰۰: ۲۰۱۹مليون سهم ( ۲٬۰۰۰المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  البنكيتكون رأسمال 
 لایر سعودي.

 

 ربح السهم األساسي والمخفض  - ۱٦

 البنكالعائد لمساهمي  ةوذلك بتقسيم صافي دخل الفتر ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰ مارس ۳۱تم احتساب ربح السهم األساسي للفترتين المنتهيتين في 
و  ۲۰۲۰مارس  ۳۱. تم احتس����اب ربح الس����هم المخفض للفترتين المنتهيتين في الفترة خاللعلى المتوس����ط المرجح لعدد األس����هم القائمة 

 مليون سهم.  ۲٬۰۰۰على عدد األسهم البالغ  البنكالعائد لمساهمي  ةوذلك بتقسيم صافي دخل الفتر ۲۰۱۹

 
 توزيعات األرباح   - ۱۷

��وية للمس��اهمين المنعقدة بتاريخ   مليون  ۱٫۳۹٤قدرها نهائية على توزيعات أرباح إجمالية  ۲۰۲۰ مارس ۲٥ص��ادقت الجمعية العامة الس�
�هم للمس���اهمين  ۱٫۹۹۸: ۲۰۱۸( ۲۰۱۹لایر س���عودي لعام  مليون لایر س���عودي). وبعد خص���م الزكاة، يص���بح ص���افي الربح الموزع للس��

سعوديين  سعودي ( ۰٫۷ بالبنكال سعوديين ۱: ۲۰۱۸لایر  سعودي). بلغ إجمالي صافي توزيعات األرباح للمساهمين ال سنة لایر   ۱٬٤۲ لل
سعودي سهم لایر  سعودي ۱٫۸: ۲۰۱۸( لل سهم لایر  سعودي ( ۰٬۷۲)، منه لل سبق وأن تم دفعه مرحلياً  ۰٬۸: ۲۰۱۸لایر  سعودي)  لایر 

مليون لایر  ۱٫٥۹۳,: ۲۰۱۸مليون لایر س����عودي ( ۱٫٤۳۸مبلغ  ۲۰۱۹. بلغ إجمالي توزيعات األرباح المرحلية خالل عام الس����نةخالل 
مليون لایر  ۳٫٥۹۱: ۲۰۱۸مليون لایر س������عودي ( ۲٫۸۳۲مبلغ  عن كامل الس������نةبحيث يص������بح إجمالي توزيعات األرباح  ،س������عودي)
 .۲۰۲۰أبريل  ۱۳ في ۲۰۱۹دفع توزيعات األرباح النهائية لعام  بدأسعودي). 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية -۱۸

 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: 

 

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

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

ئم فيما يلي بياناً بالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية واألدوات المالية المش���تقة المص���نفة ض���من المس���توى الهرمي المال 
 للقيمة العادلة:

 الرياالت السعودية)(بآالف 
 (غير مدققة) ۲۰۲۰مارس  ۳۱

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية
 ٦٬۳۰۰٬۷۷۳ ۱٬۰۸۷٬۳۰۹ ٤٬۷۱۹٬۰۹۸ ٤۹٤٬۳٦٦ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من الالال قائمة الدخل

 ۷۱٬٤٤۳٬٦۸۷ ٥٬٦۳٦ ٥۱٬۳۲٤٬٥۰۲ ۲۰٬۱۱۳٬٥٤۹ الشامل اآلخراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 ۱٥٬۰۸۰٬٤٤۳  ۱٥٬۰۸۰٬٤٤۳ - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 ٥٬۳٥٦٬۷۱۷ - ٥٬۲۷۲٬٥۰٥ ۸٤٬۲۱۲ اتمشتق
     المطلوبات المالية

 ۷۲۹٬۳٤۷ - ۷۲۹٬۳٤۷ - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ٥٬۱۳٤٬٤۰٦ - - ٥٬۱۳٤٬٤۰٦ دين مصدرةسندات 

 ۱٬٥٤۰٬۳٦۰ - ۱٬٤٤۱٬٤٥۰ ۹۸٬۹۱۰ اتمشتق
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 (بآالف الرياالت السعودية)
 (مدققة) ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱

 اإلجمالي الثالثالمستوى  المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية
 ٦٬۱۰۰٬۱۱۲ ۱٬۰۷۸٬۱٥٥ ٤٬۳٥۲٬۲۹۳ ٦٦۹٬٦٦٤ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٦٥٬۲۹۲٬۰۳۱ ٥٬٦٥۷ ٤٤٬٦٥۹٬۲۰٤ ۲۰٬٦۲۷٬۱۷۰ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ۱۳٬۹۲٦٬۷۷۸ - ۱۳٬۹۲٦٬۷۷۸ - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 ۳٬۰۹۲٬۲۲۱ - ۳٬۰۸٤٬۱۸٦ ۸٬۰۳٥ اتمشتق
     المطلوبات المالية

 ۷۰۰٬۳٤٤ - ۷۰۰٬۳٤٤ - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ۳٬۷۲٥٬۸۸۸  - ۳٬۷۲٥٬۸۸۸ سندات دين مصدرة

 ۱٬۱۹۲٬۱۸٦ - ۱٬۱۸۹٬۳۱۷ ۲٬۸٦۹ اتمشتق

 

 (بآالف الرياالت السعودية)
 (غير مدققة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية
 ٥٬٥۱۸٬٥۳۰ ۸۳۷٬۳٥٤ ۳٬۹۰۸٬٤٦۳ ۷۷۲٬۷۱۳ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٥۹٬٦٤۸٬٦۳۰ ٥٬٦٥۸ ۳۹٬٤٦۲٬۲٥۲ ۲۰٬۱۸۰٬۷۲۰ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ۱۰٬٤٥۸٬٤۱٥ - ۱۰٬٤٥۸٬٤۱٥ - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 ۳٬۷۲۰٬۸٤٦ - ۳٬۷۱۸٬۲٥۷ ۲٬٥۸۹ اتمشتق
     المطلوبات المالية

 ۷٦۸٬۷۹۷ - ۷٦۸٬۷۹۷ - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ۲٬۲۳۷٬۰۸٤ - ۲٬۲۲۸٬٦۱٥ ۸٬٤٦۹ اتمشتق

 

المالية المدرجة  للموجوداتيبين الجدول أدناه تسوية األرصدة األفتتاحية إلى األرصدة الختامية وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث 
 :والمدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل 

 

 

مارس  ۳۱
۲۰۲۰ 

مدققة)(غير   

مارس  ۳۱
۲۰۱۹ 

 (غير مدققة)

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ۷۹٥٬۰۱۷ ۱٬۰۸۳٬۸۱۲ الرصيد في بداية الفترة 

)۳٬٦٦۲( ةالدخل الشامل الموحد وقائمة الموحدةالدخل  قائمةإجمالي الخسائر المحققة وغير المحققة في   ۷٬۱۹۰ 
 ٤٦٬۱٥٦ ۲٤٬۸۹٥ مشتريات 

)۱۲٬۱۰۰(  مبالغ مسددة  )٥٬۳٥۱(  

 ۸٤۳٬۰۱۲ ۱٬۰۹۲٬۹٤٥ الرصيد في نهاية الفترة 

 

، ال تختلف جوهرياً والقروض والسلف إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، باستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
المالية المرحلية الموحدة الموجزة. يتم تنويع محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة بشكل جيد حسب عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم 

قيمتها الدفترية  الصناعة. يتم تجديد أسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة واحدة وبناًء عليه، فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارب
 المقدرة بلغت القيمة العادلة وهرية في هوامش االئتمان. إن القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.والتي تخضع لتغيرات ج

مليار لایر  ۱٤۲: ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱مليار لایر سعودي ( ۱٤۸٫٥مبلغ  ۲۰۲۰مارس  ۳۱المجموعة كما في ب الخاصةلمحفظة القروض والسلف 
واألرصدة والقرض ألجل، إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعموالت خاصة،  ).مليار لایر سعودي ۱۱٥: ۲۰۱۹مارس  ۳۱, سعودي

المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية  والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى، لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ي القو ائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن المدرجة ف

العادلة  األسعار المتعاقد عليها وبسبب الفترة القصيرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك. خالل الفترة، لم يكن هناك أي تحويالت بين مستويات القيمة
 دوات المالية. لأل
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ير، تحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها، أو طرق التسع
 السندات بعمولة ثابتة، على التوالي.عند استخدامها بالنسبة لبعض 

معينة يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالية ما. ويشار إلى الفرق  تقويمإن القيمة التي تم الحصول عليها من خالل طريقة 
مع تأجيلها لحين إمكانية تحديد  بين سعر المعاملة وطريقة التقييم بـ "ربح أو خسارة اليوم الواحد"، وتطفأ إما على مدى فترة المعاملة

مة العادلة القيمة العادلة لألداة باستخدام البيانات القابلة للمالحظة في السوق، أو تحققها من خالل االستبعاد. تدرج التغيرات الالحقة في القي
 مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس أرباح أو خسائر اليوم الواحد التي تم تأجيلها.

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

ت ) باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تستخدم مدخال۲تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى (
مة بيانات السوق القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وهامش االئتمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه للصناديق االستثمارية.  تحدد القي

دية والتي يتم تحديدها باستخدام طريقة التدفقات النق بالبنك) باستخدام طرق التقييم الخاصة ۲العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى (
تحدد مدخالت البيانات لهذه الطرق وفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول فيها، ويتم الحصول عليها من وسطاء  المخصومة.

 مستقلين.

) على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه من ۳الخاصة التي تندرج ضمن المستوى (األسهم تحدد القيمة العادلة الستثمارات 
 هة المستثمر فيها بتاريخ قائمة المركز المالي. قبل الج

 
 كفاية رأس المال -۱۹

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

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب هذه المعدالت، يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل 
تزامات المحتملة، والمبالغ االسمية للمشتقات ، والتعهدات وااللالموحدة للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. كانت المجموعة، خالل الفترة، ملتزمة 
  بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي.

األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس المال كاف تقوم إدارة المجموعة، بشكل دوري، بمراجعة رأس المال 
جموعة لمواجهة المخاطر المالزمة ألعمالها الحالية وخطط النمو المستقبلية. وللقيام بذلك، تأخذ اإلدارة أيضاً بعين االعتبار خطط أعمال الم

بيئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالها طبقاً  وكذلك الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على
 للمتطلبات النظامية المحلية.

واإلفصاحات المتعلقة  ۳أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل  
ً لتوصيات لجنة بازل ۲۰۱۳يناير  ۱بها والتي سري مفعولها اعتباراً من  ً لما تم احتسابه وفقا ، تقدم المجموعة أدناه بياناً ۳. وطبقا

بالموجودات المرجحة المخاطر الموحدة وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غير 
 :مان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيليةموحد بالنسبة للشركة التابعة التي يتم احتسابها لمخاطر االئت
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 مجموعة سامبا المالية (على أساس موحد)

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱
 (غير مدققة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱
 (مدققة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱
 (غير مدققة)

  الرياالتبآالف 
 السعودية

 ۱۷٤٬۰۸۳٬۳٥٥ ۱۹۷٬۰۷۹٬۹۷۳ ۲۱۱٬۸۱۸٬٥۷۰ مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 ۱٤٬۲۲۰٬۸۰۰ ۱٤٬۲۲۰٬۸۰۰ ۱٤٬٦٥٦٬۹۲۸ المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 ۱٥٬۲٦۰٬۸٤٤ ۱٦٬۹۹۸٬٤٥٤ ۲۰٬۳۹۰٬٦۲۹ بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر السوق المتعلقة 

 ۲۰۳٬٥٦٤٬۹۹۹ ۲۲۸٬۲۹۹٬۲۲۷ ۲٤٦٬۸٦٦٬۱۲۷ إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 ٤٤٬۱۷٦٬۱۹٥ ٤٦٬۹۰۷٬۱٦۳ ٤٥٬٤۸٥٬۷۸۳ )۱رأس المال األساسي (تير 
 ۱٬۳۹۹٬۲۷٦ ۱٬۳٤۱٬۰۳۸ ۱٬٤٥۲٬٥۸۱ )۲رأس المال المساند (تير 

 ٤٥٬٥۷٥٬٤۷۱ ٤۸٬۲٤۸٬۲۰۱ ٤٦٬۹۳۸٬۳٦٤ رأس المال األساسي والمساندمجموع 

    نسبة كفاية رأس المال ٪
 %۲۱٫۷ %۲۰٫٥ %۱۸٫٤ )۱نسبة رأس المال األساسي (تير 
 ) + نسبة رأس المال۱نسبة رأس المال األساسي (تير 

 %۲۲٫٤ %۲۱٫۱ %۱۹٫۰ )۲المساند (تير  

    باكستان –ليميتد نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا 
 %۱۹٫٥ %۱۸٫۰ %۱۷٫۰ )۱نسبة رأس المال األساسي (تير 
 ) + نسبة رأس المال۱نسبة رأس المال األساسي (تير 

 %۱۹٫٦ %۱۸٫٥ %۱۸٫۱ )۲المساند (تير  

 الزكاة وضريبة الدخل -۲۰
بأن تتفق المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإبالغ القطاع المصرفي ، ۲۰۱۹ يوليو ۱۷بتاريخ 

. عليه، قام البنك بتطبيق المعالجة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
قائمة الدخل الموحدة بأثر رجعي وتعديل أرقام  وذلك بتحميل الزكاة وضريبة الدخل على المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

و  ۲يرجى الرجوع إلى االيضاحين  المقارنة لتتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 للحصول على تفاصيل التغيرات في المعالجة المحاسبية. ٤

 :للسنةفيما يلي تحليالً لمصروف الزكاة 
 الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 الزكاة 
 ۲۰۲۰مارس  ۳۱

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱
 (معدله)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ۱٤۰٬۰۰۰ ۱٥٦٬۹٦۲ زكاة للفترة الحالية -
 ۱٤۰٬۰۰۰ ۱٥٦٬۹٦۲ اإلجمالي

يلي تفاصيل مصاريف الضر  :للفترة ،، صافيالحالية والمؤجلة يبةفيما 
   الضريبة 

 ۳٬۳٥٥ ۳٬۷۳۱ حالية -محلية  -
 ۱۳٬٥۱٦ ۱۷٬٥۸٤ في الخارج  -
 )۲۸( ۱٬٥۹۳ مؤجلة -

 ۱٦٬۸٤۳ ۲۲٬۹۰۸ اإلجمالي
 

مارس  ۳۱مليون لایر سعودي، و  ۱٫٤۸۲: ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱مليون لایر سعودي ( ۱٫٤۸۲تشتمل المطلوبات األخرى على مبلغ قدره 
الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقية التسوية التي وقعها البنك مع الهيئة مليون لایر سعودي) مستحق  ۱٫۸٥۳: ۲۰۱۹

) والقرار ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۸هـ (الموافق ۲۰/۳/۱٤٤۰وتاريخ  ۲٦وذلك تمشياً مع التوجيهات الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/
 ).۲۰۱۸ر ديسمب ۱۲هـ (الموافق ٥/٤/۱٤٤۰بتاريخ  ۱۲٦۰الوزاري رقم 

  



  ۲۱صفحة  مجموعة سامبا المالية

Public 

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

 للفترة السابقةعمليات إعادة التصنيف و تتعديالال -۲۱

 المركز قائمة بنود على التالية اآلثار) ۲۰ و ٤للتغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل (المبينة في اإليضاحين  كان أ )  
 .الموحدة الدخل وقائمة الموحدة المالي

 
  ۲۰۱۹ مارس ۳۱كما في 

 
الرصيد كما ورد 

 ً  سابقا
أثر إعادة 
 الرصيد المعدل أثر التعديل التصنيف

 المطلوبات وحقوق الملكية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ۹٬٥۲۲٬۹۹۰ ۲٬٥۹٦ -      ۹٬٥۲۰٬۳۹٤ مطلوبات أخرى

 ٤٬۷٦٤٬۱٦۳ )۲٬٥۹٦( -      ٤٬۷٦٦٬۷٥۹ أرباح مبقاة
 

 
للثالثة أشهر المنتهية 

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

ً ، كما ورد الفترةصافي دخل   ۱٬۲۰۸٬۳۹۱ سابقا
 )۱٤۳٬۳٥٥( أثر التغير في المعالجة المحاسبية

 ۱٬۰٦٥٬۰۳٦ معدل)الالدخل بعد الزكاة والضريبة (صافي 
 

 . الحالية للفترة الحسابات عرض مع تتماشى كي السابقة للفترة األخرى األرصدة بعض تبويب أعيدب )  
 

 على برامج مؤسسة النقد العربي السعودي. و خسائر االئتمان المتوقعة على) ۱۹ كوفيد( تأثير -۲۲
 

 بالتفشي منها إقراًرا وذلكوباء ك) ۱۹ كوفيد( المستجد كورونا فيروس تفشي عن العالمية الصحة منظمة أعلنت ،۲۰۲۰مارس  شهر خالل
ً  الوباء هذا تفشي أثر لقد. العالم أنحاء كافة في الوباء لهذا السريع . السعودية العربية المملكة ذلك في بما العربي، الخليج منطقة على أيضا

صوص،  ،السعودية العربية المملكة قامت وقد. الحتوائه اإلجراءات من العديد العالم أنحاء كافة في الحكومات اتخذت وقد على وجه الخ
عيبإقفال الحدود وإصدار التعليمات بخصوص التباعد   .المملكة أنحاء كافة في التجول ومنع العام رحظال وفرض االجتما

 
شهدت أسعار النفط تقلبات هامة خالل الفترة الحالية وذلك ليس فقط بسبب عوامل الطلب الناتجة عن فايروس كورونا المستجد  كما

اإلنتاج الذي سبق  ضخامةالعالم، ولكن أيضاً بسبب عوامل العرض الناتجة عن  اقتصادياتالذي شهدته اإلغالق بسبب  )۱۹ -(كوفيد
دارة وإدارة البنك بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء سيناريوهات اختبار الضغط على التحركات المتوقعة قام مجلس اإل .انتشار الوباء

اطر ألسعار النفط وتأثيرها على مؤشرات االئتمان والسيولة والتشغيل والمالءة المالية واألداء الرئيسية باإلضافة إلى ممارسات إدارة المخ
تشمل الخطوات  التي قد يكون لها تأثير على عملياتها وأدائها المالي. )۱۹ كوفيد( تفشيمحتمل بسبب األخرى إلدارة تعطل األعمال ال

مخاطر االئتمان على مستوى أكثر دقة مثل القطاعات االقتصادية، والمناطق، والبلد،  التي اتخذها البنك أيًضا البدء في مراجعة تركيز
الضمانات، والمراجعة في الوقت المناسب، وإجراءات التصنيف االئتماني للعمالء وقروض ، وما إلى ذلك، وحماية األطراف األخرىو

  أيضا في االعتبار آثار برامج دعم الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي. الخطوات إعادة الهيكلة المناسبة، عند االقتضاء. وتأخذ هذه
 

 االئتمانية الخسائر لتحديد المستخدمة واالفتراضات المدخالت بعض مراجعة البنك من السائد االقتصادي والوضع الجارية األحداث تطلبت
 المتوقعة االئتمانية الخسائر تقدير في البنك يستخدمها التي الكلي االقتصاد عوامل تعديل حول إما األول المقام في هذه وستدور. المتوقعة

قام  ه،أعال المذكورة تالللتعدي نتيجة. المتوقعة االئتمانية الخسائر تقدير في حاليًا البنك يستخدمها التي السيناريو احتماالت مراجعات أو
 الحال هو كماو .۲۰۲۰ مارس ۳۱ في المنتهية الفترة اللخ سعودي لایر مليون ۱۲۰ بقيمة إضافية متوقعة ائتمانية خسائربإثبات  البنك

 تلك عن مختلفة تكون قد الفعلية النتائج فإن وبالتالي وشكوك، جوهرية بأحكام مدعومة الحدوث واحتماالت التوقعات فإن توقعات، أي مع
 أساس على به المرتبط والتأثير موقفه تقييم إعادة في البنك وسيستمر تقديري أمر المؤكدة غير االقتصادية البيئة هذه تأثير إن. المتوقعة

 كان إذا ما تحديد وبالتالي موثوقية أكثر بيانات توفر مع فردي بشكل الهامة التعرضات تقييم أيًضا البنك يواصل ذلك، على عالوة. منتظم
 .الالحقة التقارير إعداد فترات في مطلوبًا المتوقعة االئتمانية الخسائر قائمة في تعديل أي

 
  



  ۲۲صفحة  مجموعة سامبا المالية

Public 

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

 
 التي تم إطالقهابرامج مؤسسة النقد العربي السعودي والمبادرات 

طالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في إ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ب)۱۹(كوفيد ة فايروس كورونا المستجد همواجل
الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي  التعريف حسبوذلك بتقديم الدعم الالزم للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم  ۲۰۲۰شهر مارس 

 يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي: .هـ ۱٤۳۸ الثانية جمادى ۱٦ بتاريخ ۳۸۱۰۰۰۰٦٤۹۰۲من خالل التعميم رقم 

 برنامج تأجيل سداد األقساط •

 برنامج اإلقراضتمويل  •

 ، وبرنامج ضمان القروض •

 نقاط البيع ودعم أتعاب خدمة التجارة االلكترونية برنامج •

كجزء من برنامج تأجيل سداد األقساط، يتعين على البنك تأجيل سداد األقساط لمدة ستة أشهر على تسهيالت القروض الممنوحة للمنشآت 
ر المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة صغيرة ومتوسطة الجحم. تعتبر عملية تأجيل سداد األقساط كدعم سيولة قصيرة األجل لمواجهة األمو

و الممنوحة  تسهيالتالتأجيل األقساط لمدة ستة أشهر دون تغيير مدة بقام البنك بتفعيل تأجيل سداد األقساط وذلك  وقد. المقرضةللجهات 
ل لهذه التغيرات في فترات التسهيالت االئتمانية، وتمت  تمأن يتحمل العميل أية تكاليف إضافية.  دونب ي المحتم تقويم األثر المحاسب

من قبل البنك  المقدمسداد األقساط  تأجيل عن نتجكتعديل في شروط الترتيب.  ۹المعيار الدولي للتقرير المالي  لمتطلباتمعالجتها وفقاً 
الخاصة  العموالت دخل صافي على سعودي لایر مليون ۸٫۱ بقيمة واحدال يومالتعديل  خسارةالشركات الصغيرة والمتوسطة  لعمالء

 االئتمان. مخاطر في جوهريةكزيادة  الخاصوجود عوامل أخرى، لم يتم اعتبار االشتراك في برنامج دعم تمويل القطاع  لعدمللبنك. نظًرا 
ولتعويض كافة التكاليف التي يتوقع أن يتكبدها البنك بموجب برامج مؤسسة النقد العربي السعودي والسلطات الحكومية األخرى، استلم 

مليار لایر سعودي. وقد تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل  ۲٫٥البنك وديعة بدون ربح من مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة 
انة بصورة منتظمة وفقاً لمتطلبات المحاسبة عن االعانة الحكومية. وقد نتجت وديعة مؤسسة النقد العربي السعودي المقدم على شكل إع

وما بعده.  ۲۰۲۰مليون لایر سعودي يتعلق بالربع الثاني من عام  ۱٤٦٫٤مليون لایر سعودي، منه مبلغ  ۱٥٤٫٥عن إجمالي دخل قدره 
 ثبات وقياس دخل المنحة هذه. قام البنك بإجراء بعض األحكام بشأن إ

 وضمان اإلقراض جنامبر لتمويلمؤسسة النقد العربي السعودي  من المقدم التمويل في البنك يشترك، لم ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما
  .القروض

الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين  وموظفالتي يبذلها  الكبيرةللجهود  وتقديراً إلى برامج ومبادرات الدعم أعاله،  إضافة
قرر البنك طواعية تأجيل سداد األقساط لموظفي الرعاية الصحية  ،)۱۹ كوفيد(تفشي فيروس كورونا المستجد مواجهة  فيوالمقيمين 

عن تأجيل سداد األقساط  جنت البنك وذلك لمدة ثالثة أشهر. منتسهيالت ائتمانية  على الحاصلينالعاملين في القطاعين العام والخاص 
مليون لایر سعودي على صافي دخل العموالت  ۱۹٫۹بقيمة   خسارة تعديل اليوم الواحدالرعاية الصحية  لموظفيالذي قدمه البنك 

 خدمة أتعاب ودعم البيع نقاط برنامج تطبيق أثر وكذلك الحكومية المنح مكاسببالمجمع لمقاصة خسائر التعديل  األثر إن الخاصة للبنك.
ً  يكن لم االلكترونية التجارة المالية تتضمن  واآلثار التوقعات فإن توقعات، أي مع الحال هو كما .للبنك المالية للقوائم بالنسبة جوهريا
 .المتوقعة تلك عن مختلفة تكون قد الفعلية النتائج فإن ولذلك ،المحيطة بها والشكوكالسائدة  للظروف بالنسبة جوهريةأحكاًما 

حول المعالجة المحاسبية والنظامية إلجراءات الدعم االستثنائي  تعليمات، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ۲۰۲۰خالل أبريل 
 ۲۰۲۰ عام من الثانيدراسة التعليمات الصادرة وتقويم األثر المحاسبي خالل الربع ب البنك يقوم). س۱۹-كوفيد(لمواجهة فيروس كورونا 

 وفقًا لذلك.
 

 الحدث الالحق لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة -۲۳
، لم تقع أية أحداث أخرى حتى تاريخ إعداد القوائم المالية يمكن أن تؤثر بصورة جوهرية ۲۲باستثناء الحدث الذي ورد في اإليضاح 

 .۲۰۲۰مارس  ۳۱أشهر المنتهية في  على المبالغ المصرح عنها في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة كما في ولفترة الثالثة
 




