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الموحدةقائمة الدخل الشامل
( غیر مدققة )

للستة أشھر المنتھیة فيللثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٨یونیو٢٠١٩٣٠یونیو٣٠

(معدلة)
٢٠١٨یونیو٢٠١٩٣٠یونیو٣٠

(معدلة)
بآالف الریاالت
السعودیـــة

بآالف الریاالت
السعودیـــة

بآالف الریاالت
السعودیـــة

بآالف الریاالت
السعودیـــة

٩٣٥٬٢٣٠١٬٢٤١٬٤٢٩٢٬٠٠٠٬٢٦٦٢٬٣٨٧٬٩٩٣بعد الزكاة والضریبةصافي دخل الفترة

ل اآلخر للفترة  ام ل الش دخ بنود ال یمكن –ال
إلى قائمة الدخل الموحدة:إعادة ً تصنیفھا الحقا

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

٣٠٧٬٤٩٨٢١٤٬١٣٦٨١٨٬٦٧٨٥١٩٬٨١١التغیر في القیمة العادلة-

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

)٢٢٬٤١٤()٥٢٬٤٤٦()١٬٢٦٧()٥٢٬٦٦٥(فروقات ترجمة العملیات الخارجیة

لدخل  عادلة من خالل ا بالقیمة ال ندات دین  س
الشامل اآلخر:

)٦١٬٣٣٣(١٬٣٤٢٬٣٢٢)٣٦٬٣٥١(٦٩٤٬٣٥٥التغیر في القیمة العادلة -
)١١٬٣٥٠()٧٧٬٦٨٣(١٬١٠٩)٧٧٬٥٥٥(الموحدة محولة إلى قائمة الدخلمبالغ -

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
)١٧٬٣٦٦(٢٠٠٬٢٦٦)٤١٬٦٩٦(٢٢٬٧٣٧التغیر في القیمة العادلة -
)٢٩٬٥٠٢()١٤٬٥١٠()١٤٬٢٧٩()٧٬٢٣٧(الموحدة مبالغ محولة إلى قائمة الدخل-

٨٨٧٬١٣٣١٢١٬٦٥٢٢٬٢١٦٬٦٢٧٣٧٧٬٨٤٦الدخل الشامل اآلخر للفترة 

١٬٨٢٢٬٣٦٣١٬٣٦٣٬٠٨١٤٬٢١٦٬٨٩٣٢٬٧٦٥٬٨٣٩إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد على:
١٬٨٢٩٬٤٥١١٬٣٥٩٬٠١٠٤٬٢٢٣٬٧٦٠٢٬٧٦٣٬٧٠٣مساھمي البنك 

٢٬١٣٦)٦٬٨٦٧(٤٬٠٧١)٧٬٠٨٨(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

١٬٨٢٢٬٣٦٣١٬٣٦٣٬٠٨١٤٬٢١٦٬٨٩٣٢٬٧٦٥٬٨٣٩اإلجمالي 

ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة.٢١إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  جزءاً
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.ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةجزءا٢١ًإلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

الموحدةالملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
( غیر مدققة )

العائدة لمساھمي البنك
احتیاطیات أخرىبآالف الریاالت السعودیة

٩٢٠١یونیو٣٠المنتھیة في ستة أشھرلفترة ال

رأس المـال
بآالف الریاالت 

السعودیــة

االحتیاطي 
النظــامي

بآالف الریاالت 
السعودیــة

االحتیاطي 
العـــام

بآالف الریاالت
السعودیــة

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

بآالف الریاالت 
السعودیــة

موجودات مالیة 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر 
بآالف الریاالت 

السعودیــة

تغطیة مخاطر 
التدفقات النقدیة
بآالف الریاالت

السعودیــة

األرباح المبقاة
بآالف الریاالت 

لسعودیــةا

األرباح المقترح 
توزیعھا

بآالف الریاالت 
السعودیــة

أسھم الخزینة
بآالف الریاالت 

السعودیــة

اإلجمالــي
بآالف الریاالت
السعودیــة

حقوق الملكیة 
غیر المسیطرة

بآالف الریاالت
السعودیــة

إجمالي حقوق 
الملكیة

بآالف الریاالت 
السعودیــة إیضاح

ً، الرصید في بدایة الفترة ٤٢٬٢١٥٬٧٢٩٩٢٬٨٠٢٤٢٬٣٠٨٬٥٣١)٩٩٦٬٠٩٣(٣٬٦٧٢٬٥٩١١٬٩٩٨٬٠٠٠)٩٩٬٧٩٧(٥٩٢٬٨٩١)٢٧٥٬١٠٢(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠كما ورد سابقا

)٢٬٥٩٦(-)٢٬٥٩٦(--)٢٬٥٩٦(------المحاسبیةةأثر التغیر في السیاس

٤٢٬٢١٣٬١٣٣٩٢٬٨٠٢٤٢٬٣٠٥٬٩٣٥)٩٩٦٬٠٩٣(٣٬٦٦٩٬٩٩٥١٬٩٩٨٬٠٠٠)٩٩٬٧٩٧(٥٩٢٬٨٩١)٢٧٥٬١٠٢(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠المعّدلالرصید في بدایة الفترة،

٤٦٬٧٧٢-٢٠٬٠٩٣٤٦٬٧٧٢-٢٦٬٦٧٩------صافي التغیرات في أسھم الخزینة

)١٬٩٩٨٬٠٠٠(-)١٬٩٩٨٬٠٠٠(-)١٬٩٩٨٬٠٠٠(-------٢٠١٨لعام مدفوعةتوزیعات أرباح نھائیة

٤٠٬٢٦١٬٩٠٥٩٢٬٨٠٢٤٠٬٣٥٤٬٧٠٧)٩٧٦٬٠٠٠(-٣٬٦٩٦٬٦٧٤)٩٩٬٧٩٧(٥٩٢٬٨٩١)٢٧٥٬١٠٢(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠المجموع الفرعي

١٬٩٩٨٬٩١٠١٬٣٥٦٢٬٠٠٠٬٢٦٦--١٬٩٩٨٬٩١٠------صافي دخل الفترة

٢٬٢١٦٬٦٢٧)٨٬٢٢٣(٢٬٢٢٤٬٨٥٠---٢٬٠٨٢٬٩٣٥١٨٥٬٧٥٦)٤٣٬٨٤١(---الشامل اآلخر للفترةالدخل (الخسارة) 

٤٬٢١٦٬٨٩٣)٦٬٨٦٧(٤٬٢٢٣٬٧٦٠--٢٬٠٨٢٬٩٣٥١٨٥٬٧٥٦١٬٩٩٨٬٩١٠)٤٣٬٨٤١(---اجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

٤٤٬٤٨٥٬٦٦٥٨٥٬٩٣٥٤٤٬٥٧١٬٦٠٠)٩٧٦٬٠٠٠(-٢٬٦٧٥٬٨٢٦٨٥٬٩٥٩٥٬٦٩٥٬٥٨٤)٣١٨٬٩٤٣(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠الرصید في نھایة الفترة

٨٢٠١یونیو٣٠المنتھیة في ستة أشھرلفترة ال

ًالرصید في بدایة الفترة،  ٤٢٬٠٦٠٬٨٤٣٩٩٬٤٨٤٤٢٬١٦٠٬٣٢٧)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٧٬٠٤٣٬٣٢٢)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠كما ورد سابقا

)٢٬٥٩٦(-)٢٬٥٩٦(--)٢٬٥٩٦(------٥٫٢المحاسبیةةأثر التغیر في السیاس

٤٢٬٠٥٨٬٢٤٧٩٩٬٤٨٤٤٢٬١٥٧٬٧٣١)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٧٬٠٤٠٬٧٢٦)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠الرصید في بدایة الفترة، المعّدل

٣٤٬٩٢٧-١٣٬٩٠٢٣٤٬٩٢٧-٢١٬٠٢٥------صافي التغیرات في أسھم الخزینة

----١٬٤٩٤٬٤٠٠)١٬٤٩٤٬٤٠٠(------٢٠١٧توزیعات أرباح نھائیة لعام 
)١٬٤٩٤٬٤٠٠(-)١٬٤٩٤٬٤٠٠(-)١٬٤٩٤٬٤٠٠(-------٢٠١٧أرباح نھائیة مدفوعة لعام توزیعات 

٤٠٬٥٩٨٬٧٧٤٩٩٬٤٨٤٤٠٬٦٩٨٬٢٥٨)١٬٠٠٧٬٨٤١(-٥٬٥٦٧٬٣٥١)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠المجموع الفرعي

٢٬٣٨٠٬٤٢٥٧٬٥٦٨٢٬٣٨٧٬٩٩٣--٢٬٣٨٠٬٤٢٥------المعدلصافي دخل الفترة

٣٧٧٬٨٤٦)٥٬٤٣٢(٣٨٣٬٢٧٨---)   ٤٦٬٨٦٨(٤٦٦٬٤٧٨)٣٦٬٣٣٢(---الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة

٢٬٧٦٣٬٧٠٣٢٬١٣٦٢٬٧٦٥٬٨٣٩--٢٬٣٨٠٬٤٢٥)   ٤٦٬٨٦٨(٤٦٦٬٤٧٨)٣٦٬٣٣٢(---اجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

٤٣٬٣٦٢٬٤٧٧١٠١٬٦٢٠٤٣٬٤٦٤٬٠٩٧)١٬٠٠٧٬٨٤١(-٧٬٩٤٧٬٧٧٦)٧٥٬٦٩٤(٧٨٤٬٦٨٤)٢٢٧٬٤٩٢(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠الرصید في نھایة الفترة
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إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة
غیر مدققة )( 

عــــام-١

٣في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرســوم الملكي رقم م/-شركة مساھمـة سعودیة -) تأسست مجموعة سامبا المالیة ( البنك
یولیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠شعبان ٢٩م). وقد بدأ البنك أعمالھ بتاریـخ ١٩٨٠فبرایر ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠ربیع األول ٢٦بتاریخ 
العربیة السعودیة. یعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم م) بعد أن انتقلت إلیھ عملیات سیتي بنك في المملكة١٩٨٠

م). إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو: طریق الملك ١٩٨٠دیسمبر ١٣ھـ (الموافق ١٤٠١صفر ٦بتاریخ ١٠١٠٠٣٥٣١٩
، المملكة العربیة السعودیة. ١١٤٢١الریاض ٨٣٣عبدالعزیز، ص .ب 

واع الخدمات المصرفیة. كما یقدم البنك لعمالئھ منتجات بنكیة موافق علیھا من قبل ھیئة شرعیة تتمثل أھداف البنك في تقدیم كافة أن
مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك.

بـ يتشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للبنك وشركاتھ التابعة (والتي یشار إلیھا فیما بعد بشكل جماع
موعة") المذكورة أدناه:"المج

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار (سامبا كابیتال)-

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

) إلدارة خدمات البنك االستثماریة وأنشطة إدارة األصول فیما یتعلق بعملیات التعامل، ٢٠٠٧أغسطس ١٩ھـ (الموافق ١٤٢٨
ت بمباشرة لیة، وبدأوالترتیب، واإلدارة، وتقدیم المشورة، وحفظ األوراق المالیة. وقد تم الترخیص للشركة من قِبل ھیئة السوق الما

من  . وقد تم تحویل سامبا كابیتال من شركة ذات مسئولیة محدودة إلى شركة مساھمة سعودیة ٢٠٠٨ینایر ١٩أعمالھا اعتباراً
)، أي تاریخ القید في السجل التجاري للشركة المساھمة المقفلة.٢٠١٧أبریل ٢٥ھـ (١٤٣٨رجب ٢٨مقفلة بتاریخ 

ا كابیتال بتأسیس شركة تابعة مملوكة لھا بالكامل باسم "شركة سامبا لالستثمار العقاري" التي تم ، قامت سامب٢٠١٧خالل عام 
شوال ٢٣الصادر من مدینة الریاض بتاریخ ١٠١٠٧١٥٠٢٢تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

وتقوم بإدارة المشاریع العقاریة وبالنیابة ،ت مسئولیة محدودة). تم تأسیس الشركة كشركة ذا٢٠١٧یولیو ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٨
عن صندوق استثماري تدیره شركة سامبا كابیتال.

سامبا بنك لیمیتد، الباكستان-
باكستان للقیام باألعمال المصرفیة التجاریة والخدمات ذات المن الحصص فیھا، وتأسست في ٪٨٤٫٥١شركة تابعة یمتلك البنك 

باكستان.المدرجة في أسواق األسھم في العالقة، وھي 

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

كة مملوكة بالكامل لشركة سي أو سي إل. استثمرت شركة خالل شركة انفستمنت كابیتال (كایمن) لیمتد (أي سي سي إل)، شر
شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست ٪٤١٫٢أي سي سي إل ما یقارب  في رأس مال شركة أكسس كو انفست لیمتد وھي أیضاً

في جزر الكایمان، وتقوم بإدارة ھذه االستثمارات في الخارج.

شركة سامبا للعقارات -
١٠١٠٢٣٤٧٥٧كامل للبنك، تأسست في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم وھي شركة تابعة مملوكة بال
). وقد تأسست الشركة بعد الحصول على ٢٠٠٧یونیو٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني ٩الصادر من الریاض بتاریخ 

عن البنك.موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقیام بإدارة المشاریع العقاریة نیابة 

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

. ٢٠١٦بغرض إدارة بعض معامالت الخزینة. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في الربع الرابع لعام 
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أسس اإلعداد-٢

لمعیار المحاسبة الدولي ٢٠١٩یونیو ٣٠تم إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتھیة في  ً وفقا
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة –٣٤

.للمحاسبین القانونیین

ي، ، على التوال٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩مارس ٣١تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللفترة والسنة المنتھیة في 
لمعیار المحاسبة الدولي  ً والمعاییر الدولیة للتقریر المالي، على التوالي، المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ٣٤وفقا

الصادر عن ٢١"ضــرائب الدخل"، والتفسیر –١٢المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخـل (بخصوص تطبیق معیار المحاسبة الدولي 
معاییر الدولیة "الضرائب" بقدر تعلقھا بالزكاة وضریبة الدخل) ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة لجنة تفسیرات ال

العربیة السعودیة. 

، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإبالغ البنوك في المملكة العربیة السعودیة بأن یتم إثبات الزكاة وضریبة ٢٠١٩یولیو ١٧بتاریخ 
قائمة الدخل. وھذا یتفق مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي وتفسیراتھا الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمدة الدخل في 

في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدرات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا مجتمعة بـ
لدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة")."المعاییر ا

وبناء على ذلك، قامت المجموعة بتغییر معالجتھا المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل على التوالي وذلك بتعدیل األثر بأثر رجعي بما 
ت المحاسبیة واألخطاء". (المفصح عنھ في اإلیضاح "السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرا–٨یتفق مع معیار المحاسبة الدولي 

.) حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة١٩

ة، یال تشتمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة السنو
إلى جنب مع ا ً .٢٠١٨دیسمبر ٣١لقوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في ویجب أن تقرأ جنبا

یتطلب إعداد القوائم المرحلیة الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء أحكام وتقدیرات وافتراضات قد تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة 
ھا. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المصرح عن

یة بعند إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة، كانت التقدیرات الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاس
ھیة في مالیة الموحدة السنویة كما في وللسنة المنتللبنك والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفسھا المطبقة على القوائم ال

.٢٠١٨دیسمبر ٣١

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما 
دات وتسدید المطلوبات في آن واحد. ال یتم یكون ھناك نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقیق الموجو

بھ من قبل أي معیار أو تفسیر محاسبي،  ً أو مسموحا ً مقاصة اإلیرادات والمصاریف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبا
لما تم اإلفصاح علیھ بشكل محدد في السیاسات المحاسبیة للبنك.  ً وطبقا

باللایر السعودي، ویتم تقریبھا ألقرب ألف.الموحدة الموجزةتظھر القوائم المالیة المرحلیة

أسس توحید القوائم المالیة-٣

تشتمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالیة والشركات التابعة لھا. 
ي تم إعداد انفست أوفشور كابیتال لیمتد الت-یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للبنك فیما عدا شركة كو 

لغرض توحید القوائم المالیة وااللتزام بالجدول الزمني لتقدیم التقاریر المالیة للمجموعة. وعند نھایة الربع السابقئمھا المالیة لغایة قوا
الضرورة، یتم إجراء التعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالیة للبنك. وقد تم استبعاد األرصدة 

امالت الھامة المتداخلة عند توحید القوائم المالیة.والمع

الشركات التابعة ھي المنشآت التي یسیطر علیھا البنك. یكون للبنك سیطرة على منشأة ما عندما یتعرض لمخاطر أو یكون لدیھ الحق 
ك ئد من خالل ممارسة سیطرتھ على تلالتأثیر على تلك العوافيفي العوائد المتغیرة من خالل تعاملھ مع المنشأة ویكون لدیھ القدرة 

من تاریخ انتقال السیطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ویتم التوقف عن توحید الشركا ً تالمنشأة. یتم توحید الشركات التابعة اعتبارا
من تاریخ انتقال السیطرة على الشركة التابعة من البنك. تدرج نتائج أعمال الشركات ا باعة خالل لتابعة المشتراة أو المالتابعة اعتباراً

تاریخ الشراء أو حتى تاریخ البیع، حسبما ھو مالئم. الفترة في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً

تمثل حقوق الملكیة غیر المسیطرة، الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة، بشكل مباشر أو غیر 
شركات التابعة، ویتم إظھارھا في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي مباشر، من قبل البنك في ال

الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساھمي البنك.
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تتمة-أسس توحید القوائم المالیة-٣

تستخدم طریقة الشراء المحاسبیة عند المحاسبة عن استحواذ البنك على الشركات التابعة. تقاس تكلفة االستحواذ بالقیمة العادلة للعوض 
ةالمدفوع بتاریخ التبادل. تقاس الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات وااللتزامات المحتملة بالقیمة العادل

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

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

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

تطبیق واطار إعداد التقاریر المالیةفي السیاسات المحاسبیة نتیجة التغیراتأثر -٤

من  سبة الدولیة. وقد تم توضیح ٢٠١٩ینایر ١اعتباراً ، قامت المجموعة بتطبیق معیار محاسبي جدید صادر عن مجلس معاییر المحا
أدناه:تطبیق ھذا المعیارأثر

عقود اإلیجار : ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
ھر ینایر -١٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  ادر في ش رى مفعولھ لتطبیقھ ٢٠١٦عقود اإلیجار، الص ، وس

على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  . یحل ھذا المعیار محل االرشادات الحالیة المتعلقة بعقود اإلیجار، بما ٢٠١٩ینایر ١إلزامیاً
بة الدولي  یر –١٧في ذلك معیار المحاس یرات المعاییر الدولیة للتقری٤عقود اإلیجار، والتفس ادر عن لجنة تفس ر المالي: "تحدید الص

–الصادر عن لجنة التفسیرات الدولیة السابقة: عقود اإلیجارات التشغیلیة ١٥فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار، والتفسیر 
یر  كل القانوني ٢٧الحوافز، والتفس ابقة: تقویم جوھري المعامالت التي تنطوي على الش یرات الدولیة الس ادر عن لجنة التفس عقد لالص

.إیجار

كل ١٦ینص المعیار الدولي للتقریر المالي  احبة لھا بش على أنھ یجب إثبات كافة عقود اإلیجار والحقوق وااللتزامات التعاقدیة المص
بة شھر أو أقل، أو إن عقد اإلیجار یعتبر منخفض القیمة. علیھ، بالنس١٢عام في قائمة المركز المالي الموحدة، ما لم تكن فترة اإلیجار 

عقود اإلیجار إلى "عقود إیجارات تشغیلیة" أو "عقود ١٧للمستأجرین، تم استبعاد التصنیف المطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي 
تقبل، وبالمقابل یتم  یتم تكبدھا في المس تأجر إثبات التزامات اإلیجار التي س بة لكل عقد إیجار، یجب على المس إیجارات تمویلیة". بالنس

التكالیف المتعلقة بھا مباشرةً، ویتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي یعادل بشكل عام القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المستقبلیة زائداً
إطفاؤھا على مدى العمر اإلنتاجي. 

موح بھ من قبل المعیار الدولي للتقریر المالي  ق المعیار الجدید، عند تطبی١٦لقد اختارت المجموعة التطبیق بأثر رجعي معدل المس
ل المؤجر ١٦خالل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  تخدام األص غیلیة، تم قیاس حق االس ألول مرة على عقود اإلیجارات التش

بشكل عام بالقیمة الحالیة اللتزام اإلیجار، باستخدام معدل الفائدة بتاریخ تطبیق المعیار ألول مرة. 

من المطلوبات األخرى ١٦للتقریر المالي عند تطبیق المعیار الدولي  جلة ض ألول مرة، قامت المجموعة بإثبات التزامات اإلیجار المس
احبة لھا وقدرھا ٣٧٤وقدرھا  تخدام المص ول حق االس ملیون لایر سعودي المسجلة ضمن الممتلكات ٣٩٤ملیون لایر سعودي وأص

للمب ً أن العقود المبرمھ كعقود إیجار طبقا لدولي للتقریر المالي والمعدات بش . تم قیاس االلتزامات بالقیمة ١٦ادئ الواردة بالمعیار ا
افي للمجموعة كما في  تخدام معدل االقتراض اإلض . تم قیاس أصول ٢٠١٩ینایر ١الحالیة لدفعات اإلیجارات المتبقیة، مخصومة باس

او اللتزام اإلیجار، بعد تعدیلھ ب احبة لھا بمبلغ مس تخدام المص تحقة تتعلق بذلك حق االس أو مس ً إلیجار اأیة دفعات إیجار مدفوعة مقدما
.٢٠١٨دیسمبر ٣١المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل: 

اح  س اإلعداد للفترة المنتھیة في ٢كما ورد في اإلیض من قبل ٢٠١٩یونیو ٣٠، تم تغییر أس درت مؤخراً نتیجة التعلیمات التي ص
ة س عودي بتاریخ مؤس ریبة الدخل في قائمة التغیرات في ٢٠١٩یولیو ١٧النقد العربي الس ابق، كان یتم إثبات الزكاة وض . وفي الس

عودي رقم دة الموححقوق الملكیة قائمة  ة النقد العربي الس س لتعمیم مؤس ً . وبموجب ٢٠١٧إبریل ١١بتاریخ ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩طبقا
عودي بتاریخ  ة النقد العربي الس س من قبل مؤس ادرة مؤخراً ریبة الدخل في ٢٠١٩یولیو ١٧التعلیمات الص ، یجب إثبات الزكاة وض

اح (. قامت المجموعة بإثبات ھذا التغیر الموحدةقائمة الدخل اح عن آثار التغیر أعاله في اإلیض ) حول ١٩بأثر رجعي. تم اإلفص
رح عنھ للمجموعة للفترة المنتھیة  افي الدخل المص القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. وقد نتج عن ھذا التغیر انخفاض في ص

عودي. ال یوجد لھذا التغیر أي أث٣١٧٫٥بمبلغ ٢٠١٨یونیو ٣٠في  ٣٠ر على قائمة التدفقات النقدیة للفترة المنتھیة في ملیون لایر س
.٢٠١٨یونیو 
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السیاسات المحاسبیة الھامة-٥
بیة  ات المحاس یاس ى الس تخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة تتماش تخدمة في القوائم المالیة المس الموجزة مع تلك المس

نویة نة المنتھیة في للمجموعةالموحدة الس مبر ٣١للس حة ٢٠١٨دیس بیة الموض ات المحاس یاس تثناء الس المعیار . وباتباع أعاله، باس
اح (الجدید المبین بیة ا٤في اإلیض ات المحاس یاس من )، تطبق الس اف إلى أو حل وتحل م،٢٠١٩ینایر ١لتالیة اعتباراً تعدل أو تض

.٢٠١٨السیاسات المحاسبیة المقابلة لھا المذكورة في القوائم المالیة الموحدة السنویة لعام 

محاسبة عقود اإلیجار١-٥
أة العقد بإجراء تقویم للتأكد فیما إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. یكون عقد اإلثبات األولي، یقوم البنك عند نش
تخدام أصل محدد لفترة محدده مقابل عوض. تحدد  العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة على اس

الة تدفق معظم المنافع إلى البنك وأنھ یمكن للبنك توجیھ استخدام ھذه الموجودات. السیطرة في ح

حق االستخدامموجودات
یطبق البنك نموذج التكلفة، ویقوم بقیاس أصل حق االستخدام بالتكلفة: 

منھا أي استھالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكم في القیمة، و · ً مطروحا
معدلھ باي إعادة قیاس اللتزام یتعلق بتعدیالت عقد اإلیجار. ·

افیة مثل تجھیز الموقع،  او اللتزام اإلیجار. ومع ذلك، فإن أیة تكالیف إض تخدام مس ل حق االس كل عام، یجب أن یكون أص وبش
.. الخ. یجب إضافتھا إلى قیمة أصلوالتأمینات غیر القابلة لالسترداد، ورسوم التسجیل، وأیة مصاریف أخرى متعلقة بالمعامالت ...

حق االستخدام.

التزام اإلیجار
عند اإلثبات األولي، یجب احتساب التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لكافة دفعات اإلیجار المتبقیة للمؤجر. 

بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یجب على البنك قیاس التزام اإلیجار بما یلي: 
لتعكس مصروف العمولة الخاصة على التزام اإلیجار، وزیادة القیمة الدفتریة ·
تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس دفعات اإلیجار، و·
إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقویم أو تعدیالت لعقد اإلیجار.·

الزكاة وضریبة الدخل٢-٥
للفترة الحالیةالزكاة وضریبة الدخل .أ

لألسس التي تنص علیھا األنظمة الزكویفي حقوق الملكیة أو صافي الدخل ساھمین السعودیین یتم احتساب الزكاة على حصة الم ً . ةوفقا
اب  ریبةیتم احتس نة. ض افي الدخل للس اھمین األجانب من ص ة المس اب البنك یقومالدخل على حص ریبةباحتس التزامات الزكاة وض

الدخل على أساس ربع سنوي.
ریبةالزكاة تحمل ریبة الدخل وفقًا قائمةالدخل على وض ركات التابعة في الخارج لض ع الفروع والش الدخل الموحدة للبنك. تخض

ھا. لألنظمة والقوانی لدان التي یعملون فی كد من المعالجات ن للب تأ ید حاالت عدم ال مة عند تحد ھا قدیرات  بإجراء ت قامت المجموعة 
ریبیة. اس الض اب الزكاة تحاتختلف طبیعة وأس ربتلك المتعلقةعن س ریبة المؤجلة ال ینطبةبیض ص الض ق الدخل وبالتالي فإن مخص

.عملیة احتساب الزكاةعلى 
الضریبة المؤجلة.ب

أ بین القیم الدفتریة للموجودات یة التي تنش تخدام طریقة االلتزام وذلك لكافة الفروقات المؤقتة الرئیس ریبة المؤجلة باس یتم إثبات الض
رائح والمطلوبات ألغراض تخدام الش ریبة المؤجلة باس ب الض ریبیة. تحس تخدمة لألغراض الض إعداد التقاریر المالیة والمبالغ المس

ریبیة  رائح الض ریبة للفترة وذلك عندما یتم عكس الفروقات وفق الش عین للض اھمین الخاض ریبیة التي یتوقع تطبیقھا على المس الض
قوائم المالیة. یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي یحتمل أن تتوفر الصادرة أو الساریة المفعول بتاریخ إعداد ال

مستقبلیة خاضعة للضریبة یمكن استخدام الموجودات مقابلھا. ً فیھ أرباحا
ریبة المؤجلة بتاریخ إعداد كل قائمة مركز مالي، وتخفض بالقدر الذي ال ًیتوفر فیتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الض یھ أرباحا

كافیة خاضعة للضریبة تسمح باستخدام كامل الضریبة المؤجلة أو جزء منھا. 
ریبة الحالیة  ویة موجودات ومطلوبات الض ریبة المؤجلة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم لتس ة موجودات ومطلوبات الض تتم مقاص

م مقاصة موجودات ومطلوبات الضریبة الحالیة عندما یكون للبنك حق وأن أرصدة الضریبة المؤجلة تتعلق بنفس السلطة الضریبیة. تت
نظامي ملزم للتسویة ووجود النیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات، في آن واحد. 

ستثناء القدر الذي یتعلق بالبنود  شتم إثبات الضریبة الحالیة والمؤجلة في قائمة الدخل الموحدة، با امل الموحدة المثبتة في قائمة الدخل ال
امل الموحدة أو  ریبة في قائمة الدخل الش إثبات الض ً ا اھمین. وفي ھذه الحالة، یتم أیض في قائمة التغیرات في حقوق المس رةً أو مباش

مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة.
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االستثمارات، صافي-٦

تصنف االستثمارات كاآلتي:

٢٠١٩یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
( مدققة )

بآالف الریاالت
السعودیة

٢٠١٨یونیو٣٠في 
مدققة )( غیر

بآالف الریاالت 
السعودیة

٥٬٨٤٠٬٤٢٥٥٬٣١٨٬٦٣٦٤٬٠٢٧٬٩٦٨مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

٦١٬١٨٦٬٢٢١٥٠٬٣٠٠٬٨٠٠٤٨٬٩٨٦٬٢٠١اآلخر

١٢٬٢٢٦٬٥٤٨١٠٬٧٣٣٬٩٠٨١٠٬٧٥٦٬٩٦٧مقتناه بالتكلفة المطفأة 
٧٩٬٢٥٣٬١٩٤٦٦٬٣٥٣٬٣٤٤٦٣٬٧٧١٬١٣٦الفرعيجمالي اإل

)٢٬٩٠٤()٣٬٠٩٠()٣٬٢٥٤(االئتمانانخفاضمخصص 

٧٩٬٢٤٩٬٩٤٠٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤٦٣٬٧٦٨٬٢٣٢االستثمارات، صافيجماليإ

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

٢٠١٩یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
( مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٨یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة
١٬٣٨٥٬٨٩١١٬٤١٧٬٥٢٣١٬٣٦٥٬٩١٣بطاقات ائتمان

١٦٬١٧٤٬٣٩١١٦٬١٦٥٬٠٨٦١٦٬٥٥٧٬٧٣٨قروض شخصیة
٩٨٬٧٤٦٬١٥٩٩٧٬٢٤٦٬٥٢٨١٠٠٬١٤٨٬٧٢٦قروض وسلف تجاریة

١١٦٬٣٠٦٬٤٤١١١٤٬٨٢٩٬١٣٧١١٨٬٠٧٢٬٣٧٧القروض والسلف العاملة 
١٬٨٢٤٬٥٥٨١٬٤٨٩٬٤٠٧١٬٤٣٠٬٩٧٩القروض والسلف غیر العاملة

١١٨٬١٣٠٬٩٩٩١١٦٬٣١٨٬٥٤٤١١٩٬٥٠٣٬٣٥٦إجمالي القروض والسلف
)٢٬٨٧١٬١٤٩()٢٬٦٠٩٬٩٨٢()٣٬٠٦٨٬٦٦٩(االئتمان انخفاضمخصص 

١١٥٬٠٦٢٬٣٣٠١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢١١٦٬٦٣٢٬٢٠٧إجمالي القروض والسلف، صافي

ودائع العمالء-٨
تصنف ودائع العمالء على النحو التالي:

٢٠١٩یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
( مدققة ) 

السعودیةبآالف الریاالت

٢٠١٨یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة

٩٦٬٠٩٤٬٦٦٥٩٣٬٨٨٠٬١٩٢٩٨٬٢٤٩٬٧٤١تحت الطلب
٧٬٦٢٤٬٥٧٢٧٬٦٩٩٬٦٠٢٧٬٥٨٥٬٥٧٩ادخار
٥٧٬٦٦١٬٠٩٧٦٢٬٤٦٠٬٩٢٩٥٦٬٧٣٧٬١٤٨ألجل

٦٬٩٢٥٬٣٠٩٦٬١٢٩٬٣٢٣٦٬٠٢٥٬٤٨٩أخرى
١٦٨٬٣٠٥٬٦٤٣١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦١٦٨٬٥٩٧٬٩٥٧اإلجمالي



١٢صفحةمجموعة سامبا المالیة

Public

تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 
( غیر مدققة )

المشتقات-٩

تقة التي تم إثباتھا في ھذه القوائم المالیة  لبیة لألدوات المالیة المش میة، التي تعتبر یعكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والس میة لھا. إن المبالغ االس افة إلى المبالغ االس المرحلیة الموحدة الموجزة إض
تقبلیة المتعلقة بھا. وبالتالي،  رورة مبالغ التدفقات النقدیة المس على حجم المعامالت القائمة في نھایة الفترة، ال تعكس بالض راً میة ال تعكس مخاطر االئتممؤش ي تتعرض لھا ان التفإن ھذه المبالغ االس

المجموعة والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات، كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق.

سیة یتم إظھار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي الموحدة، بالقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك، یتم إظھار كافة العقود المشمولة باتفاق الي القیمة بالصافي، حیثما ینطبق ذلك. تتم مقاصة إجمیات مقاصة رئی
ل.العادلة اإلیجابیة أو السلبیة مع الضمانات النقدیة المستلمة أو المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب اتفاقیة مقاصة رئیسیة ساریة المفعو

٢٠١٩یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
مدققة )(

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٨یونیو٣٠في 
( غیر مدققة )

بآالف الریاالت السعودیة
القیمة العادلة 

اإلیجابیة
القیمة العادلة 

القیمة العادلة المبالغ االسمیةالسلبیة
اإلیجابیة

القیمة العادلة 
القیمة العادلة المبالغ االسمیةالسلبیة

اإلیجابیة
القیمة العادلة

المبالغ االسمیةالسلبیة

:بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلالمقتناة 
٤٬٠٧٥٬٦٧٨٢٬٥٨٨٬٨٣٧١٤١٬٨٥٥٬٠١٦٣٬٢٩٦٬٥٣٤٢٬٦٧٢٬٧٠٦١٣٧٬١٠٥٬٢١٦٣٬٨٥٨٬٠٢٨٣٬٢٦٨٬٣٩٢١٤٣٬١١٤٬٣٠٠مقایضات أسعار العموالت

٦٦٬٠٨١٧٧٬٨١٩١٥٬٥٠٢٬٩٦٣٦٦٬٩٧٠٩٥٬٠٥٢١٠٬٤٥٥٬٠٢٨٤٤٬٩٢٦٥٨٬٨٦٦٨٬٧٢٣٬٣٨٩العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت، والخیارات
١٣٨٬٦٥٦١٩١٬١٦٢١٦٬٨٠٨٬١٥٠٥٧٬٥٧٢٦٩٬١٢٥١٤٬٣٨٩٬٩٣٦٨٤٬٢٦٠١١٣٬٠٦٤١٨٬٥٤٣٬٠٤٩عقود الصرف األجنبي اآلجلة

٤٬٦٦٠٣٬٢٦٥٦٤٥٬٣٧١٥٣٬١٤٦٥٢٬٦٥٤١٬٥٥٦٬٧٨٦٦٨٬٤٧٠٦٨٬٦٦٥١٬٨٤٤٬٠٧٤خیارات العمالت
٤٬٣٣١٬٤٤٠-٢١٬٢٦٣---١٩٬٩٦٢٢١٬٠٤٦٢٬٠٢٥٬٠٠٠خیارات المقایضة

٩٠٬٧٦٣٨٠٬١٢٥٢٬١٨٢٬٦٧٩١٥٩٬٥٢٩١٧٨٬٦٢٢٢٬٧٠٤٬٣٤٦١١٤٬٢٠٥١١٤٬٢٠٥١٬٢٦٥٬٠٠٠خیارات أسھم وسلع
٣٦٩٧٥٩٬٨٥٦-------أخــرى

المقتناة لتغطیة مخاطر القیمة العادلة:
---١٧٬٧٣١١٬٨٤٢٬٣٧٥-٧٠٠١١٢٬٨٧٥-العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت، والخیارات 

---٦٬٤١٢٬٥٠٠٦١٬٢٥٣١١٧٬٦٩٤٣٬٥٦٢٬٥٠٠-٩٬٧٨٩مقایضات أسعار العموالت 
المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة:

٢١٬٠٥٨١٬٠٠٠٬٠٠٠١٩٬٩٤٣٥٩٬٨٩٨٤٬٥٣٢٬٥٠٠٤٬٧٩٦٧٤٬٨٨٣٤٬٩٠٢٬٥٠٠-مقایضات أسعار العموالت
٤٬٤٠٥٬٥٨٩٢٬٩٨٤٬٠١٢١٨٦٬٥٤٤٬٥٥٤٣٬٧١٤٬٩٤٧٣٬٢٦٣٬٤٨٢١٧٦٬١٤٨٬٦٨٧٤٬١٩٥٬٩٤٨٣٬٦٩٨٬٤٤٤١٨٣٬٤٨٣٬٦٠٨اإلجمالي الفرعي

)٩١١٬١٣٤()١٨٥٬٢١٣()٨٠٦٬٠٥٩()٢٦٩٬١٧٥()١٬٠٢٦٬٠٣٤()٣٩٢٬٢٨٨(ضمانات نقدیة مستلمة / مدفوعة
٤٬٠١٣٬٣٠١١٬٩٥٧٬٩٧٨٣٬٤٤٥٬٧٧٢٢٬٤٥٧٬٤٢٣٤٬٠١٠٬٧٣٥٢٬٧٨٧٬٣١٠اإلجمالي
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القروض وعقود الضمان الماليلتزامات إ-١٠

من اآلتي:بالمجموعةالخاصة إلتزامات القروض وعقود الضمان الماليتتكون 

یونیو٣٠في 
٢٠١٨

( غیر مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٨

( مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة 

یونیو٣٠في 
٢٠١٩

( غیر مدققة )
الریاالت بآالف

السعودیة

٤٬٤٢٨٬٧٤٠ ٤٬٩٦١٬٨٨١ ٦٬٠١٥٬٥٨٦ إعتمادات مستندیة
٣٢٬٠٦٠٬٥٦٤ ٣١٬٣٦٩٬٤٤٠ ٢٩٬١١٤٬٤٥٢ خطابات ضمان
١٬٧٥٣٬٧٣٢ ١٬٥١٤٬٦٨٥ ١٬٢٠٦٬٥٩٤ قبوالت
٢٬٢٤٧٬١٨٠ ٢٬٦١٤٬٢٧٦ ٤٬٠٩٥٬٦٥٨ التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان

٧٥٣٬٩٠٠ ٨٣٠٬١١٨ ٧٧٤٬٦٠٤ أخــرى
٤١٬٢٤٤٬١١٦ ٤١٬٢٩٠٬٤٠٠ ٤١٬٢٠٦٬٨٩٤ اإلجمالي

بتخصیص مخصصات انخفاض االئتمان لقاء التزامات القروض وعقود الضمان المالي. تم حساب مبلغ قدره  ً بدأت المجموعة أیضا
للمعیار الدولي للتقریر المالي ٥٠١ ً عودي وفقا من المطلوبات األخرى كما في ٩ملیون لایر س نیفھ ض ٢٠١٩یونیو ٣٠، وتم تص

ملیون لایر سعودي).١٫٥٨٢: ٢٠١٨یونیو ٣٠سعودي، و ملیون لایر١٫٦٣٦: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

النقدیة وشبھ النقدیة-١١

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

یونیو٣٠في 
٢٠١٨

( غیر مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٨

( مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة 

یونیو٣٠في 
٢٠١٩

( غیر مدققة )
بآالف الریاالت 

السعودیة

١٣٬٨٨٢٬١٩٩ ١٦٬٥٩٢٬٣٦٢ ١١٬٩٩٦٬٨٧٥ نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة ما عدا الودائع النظامیة

١٤٬٠٤٣٬١٤٠ ٧٬٣٢٤٬١٠٧ ١٠٬٠٦٤٬٥٥٤
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق 

ً خالل تسعین یوما
٢٧٬٩٢٥٬٣٣٩ ٢٣٬٩١٦٬٤٦٩ ٢٢٬٠٦١٬٤٢٩ اإلجمالي 
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القطاعات التشغیلیة-١٢

الرئیسیة التالیة:عات التشغیلیة تتكون المجموعة من القطا

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

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

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

االستثماریة للمجموعة وقائمة المركز المالي.

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

وإدارة االستثمار. 

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

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

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

توجد ھناك عناصر مھمة أخرى من اإلیرادات أو المصاریف أو اإلیرادات الداخلیة األخرى بین القطاعات التشغیلیة. فیما البنوك. ال 
بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  ً وإجمالي ،، صافي، ودخل العموالت الخاصة٢٠١٨و ٢٠١٩یونیو٣٠یلي بیانا

، وصافي الدخل والمصاریف الرأسمالیة واالستھالك للفترتین مخصص انخفاض االئتمانودخل العملیات وإجمالي مصاریف العملیات 
المنتھیتین في ھذین التاریخین لكل قطاع من القطاعات التشغیلیة:

( غیر مدققة )٢٠١٩یونیو٣٠في 

اإلجمالي
الخدمات البنكیة 

االستثماریة قطاع الخزینة قطاع الشركات قطاع األفراد الریاالت السعودیةبآالف 

٢٣٥٬٥٥١٬٧٢١ ٧٤٬٧٧٤ ١٠٩٬٢٨٧٬٢٣٠ ٩٣٬٣١٧٬٨٩٣ ٣٢٬٨٧١٬٨٢٤ إجمالي الموجودات 
١٩٠٬٩٨٠٬١٢١ ١١٦٬٦٨٨ ١٧٬٨٦٣٬٩١٩ ٨١٬٧٦٦٬٣٧٠ ٩١٬٢٣٣٬١٤٤ إجمالي المطلوبات

٣٬٢٥٣٬٤٩٢ ٣١٬٠٩٤ ٦٣٤٬٨٧٦ ١٬٢٣٥٬٥٧٢ ١٬٣٥١٬٩٥٠ دخل العموالت الخاصة، صافي
٤٬٣٦٦٬٥٦٤ ٢٧٠٬٧٤٢ ٨٩٦٬٧٧٩ ١٬٥٦٠٬٧٢١ ١٬٦٣٨٬٣٢٢ إجمالي دخل العملیات
٢٬١١٧٬٧٠٦ ٧٩٬٣٤٩ ٧٨٬٣٥٦ ١٬١٠٧٬٣٠٨ ٨٥٢٬٦٩٣ إجمالي مصاریف العملیات 

منھ:
٧٨١٬٧٢٦ - ١٦٤ ٧٤٦٬١٨٢ ٣٥٬٣٨٠ انخفاض االئتمان(عكس) مخصص 

٩٤٬٠٢٤ ٥٬٦٠٢ ٧٥٢ ٥٠٬٣٧٠ ٣٧٬٣٠٠ استھالك
٢٬٠٠٠٬٢٦٦ ١٧٠٬٢٣٦ ٧٢٧٬٩٥٣ ٤٠٣٬٢٩٢ ٦٩٨٬٧٨٥ صافي دخل الفترة بعد الزكاة والضریبة
١١٠٬٤٩٧ ٦٣٥ ٣٩٬٧٦٠ ٤٥٬٥٥٥ ٢٤٬٥٤٧ مصاریف رأسمالیة
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( غیر مدققة )٢٠١٨یونیو ٣٠في 

اإلجمالي
الخدمات البنكیة 

االستثماریة الخزینةقطاع قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الریاالت السعودیة

٢٣١٬٧٠٠٬٨٧٤ ١٨١٬٤٧٣ ٩٩٬٧٤٤٬٢٦٣ ٩٨٬٥٦٦٬١١١ ٣٣٬٢٠٩٬٠٢٧ إجمالي الموجودات 
١٨٨٬٢٣٦٬٧٧٧ ١٠٤٬١٩٧ ١٣٬٥٣٣٬٦٣٠ ٨٣٬١٦٦٬٦٦٠ ٩١٬٤٣٢٬٢٩٠ إجمالي المطلوبات

٢٬٩٧٤٬٢٩٤ ٢٢٬٨٠٢ ٦٩٠٬٣٣٢ ١٬١٣٦٬٧٥٠ ١٬١٢٤٬٤١٠ العموالت الخاصة، صافيدخل 
٤٬٠١٧٬٥٦٤ ٢٥٦٬٤٦٧ ٨٧٩٬٧٣٧ ١٬٤٧٤٬٢٤١ ١٬٤٠٧٬١١٩ إجمالي دخل العملیات
١٬٣١٢٬٠٧١ ٧٧٬٣١٩ ٤٥٬٧٢٩ ٣٤٠٬٣١٣ ٨٤٨٬٧١٠ إجمالي مصاریف العملیات 

منھ:
٦٦٬٠٣٩ - - ١٣٬٨٦٥ ٥٢٬١٧٤ انخفاض االئتمان(عكس) مخصص 
٥٨٬٠٧٢ ٢٬٧٩٨ ٤٨٠ ٣١٬٦٥٧ ٢٣٬١٣٧ استھالك

٢٬٣٨٧٬٩٩٣ ١٥٨٬١٢٤ ٧٣٦٬١٣٤ ١٬٠٠٠٬٨٥٧ ٤٩٢٬٨٧٨ صافي دخل الفترة بعد الزكاة والضریبة
١٠١٬٨٣٢ ٢٣٨ ٤٬٩٢٥ ٤٦٬١١٥ ٥٠٬٥٥٤ مصاریف رأسمالیة

إدارة المخاطر المالیة -١٣

أ ) مخاطر االئتمان 
المالیة تجاه المجموعة مما یؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالیة. تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة عمیل ما على الوفاء بإلتزاماتھ

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن طریقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد سیاسات ومبادئ إدارة المخاطر. قام مجلس اإلدارة بتعیین 
عن وضع استراتیجیة المخاطر وتطبیق المبادئ لجنة إدارة المخاطر بالمجلس لمراقبة عملیة المخاطر الكلیة بالبنك، وھي مسؤولة 

وأطر العمل والسیاسات والحدود.

یوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي تحددھا إدارة اتقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئھ
اطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو المجموعة ومن خالل تنویع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركیز في المخ

نشاطات معینة. كذلك تقوم المجموعة بتقییم ومراقبة مخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحدید مخاطر اإلئتمان المحتملة 
بصورة منتظمة.

تعلقة بأنشطتھا التجاریة وذلك بإبرام إتفاقیات مقاصة إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان الم
رئیسیة والدخول في ترتیبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم 

بإقفال المعامالت وسدادھا على أساس صافي القیمة الحالیة. ً المجموعة أحیانا

ئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالھم في نفس المنطقة الجغرافیة ینتج التركیز في مخاطر اإل
أو یكون لھم نفس الخصائص اإلقتصادیة التي ستؤثر في مقدرتھم على الوفاء بإلتزاماتھم التعاقدیة عند حدوث التغیرات في الظروف 

یشیر التركیز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي اإلقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى. 
تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافیة معینة. كما تقوم المجموعة بالحد من آثار التركیز في المخاطر وذلك بوضع حدود دنیا بصورة 

قلیل المخاطر.متدرجة بشأن الفترات الطویلة، وأخـذ الضمانات، حسبما ھو مالئم، لت
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تستخدم المجموعة درجات تصنیف داخلیة لتصنف جودة االئتمان لمحفظتھا. یوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالجودة النوعیة 
:وسندات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرللموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة 

( غیر مدققة )٢٠١٩یونیو٣٠

مخاطر االئتمان 
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

مخاطر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
بآالف الریاالت السعودیة

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى بالتكلفة 
١١٬٩٧٧٬٤٩٠--١١٬٩٧٧٬٤٩٠المطفأة

١٢٬٢٢٦٬٥٤٨--١٢٬٢٢٦٬٥٤٨سندات دین بالتكلفة المطفأة
سندات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

٥٦٬٢٨٢٬١٩٩--٥٦٬٢٨٢٬١٩٩اآلخر 
١٠٧٬٤٦١٬٣١٧٨٬١٠٧٬٢٧٤٢٬٥٦٢٬٤٠٨١١٨٬١٣٠٬٩٩٩قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

١٨٧٬٩٤٧٬٥٥٤٨٬١٠٧٬٢٧٤٢٬٥٦٢٬٤٠٨١٩٨٬٦١٧٬٢٣٦
٦١١٬٩٥٧٦٦٩٬٢٧٩١٬٨٠٦٬٩٠٨٣٬٠٨٨٬١٤٤مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 

١٨٧٬٣٣٥٬٥٩٧٧٬٤٣٧٬٩٩٥٧٥٥٬٥٠٠١٩٥٬٥٢٩٬٠٩٢اإلجمالي
التزامات القروض االئتمان على مخصص انخفاض 

٧٧٬٠٨٥٨٨٬٧٧٦٣٣٥٬٥٩٦٥٠١٬٤٥٧وعقود الضمان المالي

)مدققة(٢٠١٨دیسمبر٣١

مخاطر االئتمان 
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

مخاطر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
مدى المتوقعة على

العمر ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

بآالف الریاالت السعودیة
أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى بالتكلفة 

١٧٬٦٣٨٬٥٢٥--١٧٬٦٣٨٬٥٢٥المطفأة
١٠٬٧٣٣٬٩٠٨--١٠٬٧٣٣٬٩٠٨سندات دین بالتكلفة المطفأة

سندات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
٤٧٬١٠٧٬٣٥٢--٤٧٬١٠٧٬٣٥٢اآلخر 

١٠٩٬٥٩٨٬١١١٤٬٨١٣٬٢٥٢١٬٩٠٧٬١٨١١١٦٬٣١٨٬٥٤٤قروض وسلف بالتكلفة المطفأة
١٨٥٬٠٧٧٬٨٩٦٤٬٨١٣٬٢٥٢١٬٩٠٧٬١٨١١٩١٬٧٩٨٬٣٢٩

٧٠٤٬١٥٨٤٨٣٬٩٦٠١٬٤٤١٬٤٥٣٢٬٦٢٩٬٥٧١مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 
١٨٤٬٣٧٣٬٧٣٨٤٬٣٢٩٬٢٩٢٤٦٥٬٧٢٨١٨٩٬١٦٨٬٧٥٨اإلجمالي

التزامات القروض االئتمان على مخصص انخفاض 
٧٤٬٧٥٩١١٩٬٩١٧١٬٤٤١٬٢٧٥١٬٦٣٥٬٩٥١وعقود الضمان المالي
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غیر مدققة )( ٢٠١٨یونیو٣٠

مخاطر االئتمان 
١٢المتوقعة لمدة 

شھر

مخاطر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
بآالف الریاالت السعودیة

ة األخرى بالتكلفأرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
٢٠٬٢٨٨٬١٦٩--٢٠٬٢٨٨٬١٦٩المطفأة

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

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

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

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

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

رأس المال -١٤

مال  در والمدفوع بالكامل من البنكیتكون رأس رح بھ والمص ھم (٢٬٠٠٠المص ھم ٢٬٠٠٠: ٢٠١٨ملیون س ھم)، قیمة كل س ملیون س
لایر سعودي.١٠

ربح السھم األساسي والمخفض -١٥

اسي للفترتین المنتھیتین في  اب ربح السھم األس افي ٢٠١٨و ٢٠١٩یونیو٣٠تم احتس یم ص بعد الزكاة والضریبةدخلالوذلك بتقس
طللفترتین العائدتین  اھمي البنك على متوس ھم القائمة خالل الفترة. لمس ھم المرجح لعدد األس اب ربح الس للفترتین المخفضتم احتس

افي ٢٠١٨و ٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیتین في  یم ص اھمي البنك على دخلالوذلك بتقس ریبة للفترتین العائدتین لمس بعد الزكاة والض
.ملیون سھم٢٠٠٠

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٦

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

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

األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقییم أخرى یتم :المستوى الثاني
تحدید كافة مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.

طرق تقییم لم یتم تحدید أي من مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.:المستوى الثالث
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بالقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة واألدوات  ً المالیة المشتقة المصنفة ضمن المستوى الھرمي المالئم فیما یلي بیانا
للقیمة العادلة:

(غیر مدققة)٢٠١٩یونیو ٣٠بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالموجودات المالیة

١٬٠٠٤٬٥٧٩٣٬٩٩٧٬٤٣١٨٣٨٬٤١٥٥٬٨٤٠٬٤٢٥استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٢٠٬١٨١٬٤١٤٤٠٬٩٩٩٬١٣٣٥٬٦٧٤٦١٬١٨٦٬٢٢١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٢٬١٩٥٬١٩٦-١٢٬١٩٥٬١٩٦-استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
٤٬٠١٣٬٣٠١-١٬٦٣٣٤٬٠١١٬٦٦٨اتمشتق

المطلوبات المالیة
٧٦١٬٧٧٨-٧٦١٬٧٧٨-مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلمطلوبات 

١٬٩٥٧٬٩٧٨-٩٬٣٢٦١٬٩٤٨٬٦٥٢اتمشتق

(مدققة)٢٠١٨دیسمبر٣١بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالموجودات المالیة

٦٨٠٬٩٧١٣٬٨٤٢٬٦٤٨٧٩٥٬٠١٧٥٬٣١٨٬٦٣٦العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة بالقیمة 
١٥٬٥٠٣٬٣٣٩٣٤٬٧٩١٬٧٨٠٥٬٦٨١٥٠٬٣٠٠٬٨٠٠استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٠٬٣٦٨٬٩٣٨-١٠٬٣٦٨٬٩٣٨-استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
٣٬٤٤٥٬٧٧٢-٨٬٧٥٢٣٬٤٣٧٬٠٢٠اتمشتق

المطلوبات المالیة
٩٥٠٬٧٠٧-٩٥٠٬٧٠٧-مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٢٬٤٥٧٬٤٢٣-٣٧٬٢٧٤٢٬٤٢٠٬١٤٩اتمشتق

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالموجودات المالیة

٣٣٦٬١٢٠٢٬٩٩٥٬٨٨٣٦٩٥٬٩٦٥٤٬٠٢٧٬٩٦٨استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
١٤٬٦٥٩٬٣٨٩٣٤٬٣٢١٬١١٩٥٬٦٩٣٤٨٬٩٨٦٬٢٠١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٠٬٤١١٬٥٨٥-١٠٬٤١١٬٥٨٥-استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
٤٬٠١٠٬٧٣٥-٢٬٤١٦٤٬٠٠٨٬٣١٩اتمشتق

المطلوبات المالیة
٥٥١٬٢٢٨-٥٥١٬٢٢٨-مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٢٬٧٨٧٬٣١٠-٣٬٠٩٤٢٬٧٨٤٬٢١٦اتمشتق
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، ال تختلف لفوالقروض والسإن القیمة العادلة لألدوات المالیة داخل قائمة المركز المالي، باستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم  المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. یتم تنویع محفظة القروض والسلف الخاصة جوھریاً

علیھ، فإن القیمة  بالمجموعة بشكل جید حسب الصناعة. یتم تجدید أسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة واحدة وبناًء
وھریة في ھوامش االئتمان. إن القیمة العادلة لباقي المحفظة ال العادلة لھذه المحفظة تقارب قیمتھا الدفتریة والتي تخضع لتغیرات ج

عن قیمتھا الدفتریة. ٢٠١٩یونیو٣٠المجموعة كما في بالخاصةلمحفظة القروض والسلف المقدرة بلغت القیمة العادلة تختلف كثیراً
).ملیار لایر سعودي١١٦٫٨: ٢٠١٨و یونی٣٠، ملیار لایر سعودي١١٣٫٨: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي (١١٥٫٤مبلغ 

والموجودات األخرى إن القیمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعموالت خاصة، واألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالوالمطلوبات األخرى، لموحدة الموجزة یة المرحلیة االمسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثیراً
عن األسعار المتعاقد علیھا وبسبب الفترة الخاصة ألن أسعار العموالت  الحالیة السائدة في السوق ألدوات مالیة مماثلة ال تختلف كثیراً

القصیرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك. خالل الفترة، لم یكن ھناك أي تحویالت بین مستویات القیمة العادلة. 

،دد القیمة العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرھا، أو طرق التسعیرتح
عند استخدامھا بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التوالي.

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

حققھا من خالل االستبعاد. تدرج التغیرات الالحقة فيتحدید القیمة العادلة لألداة باستخدام البیانات القابلة للمالحظة في السوق، أو ت
في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس أرباح أو خسائر الیوم الواحد التي تم تأجیلھا. القیمة العادلة مباشرةً

ً على أساس سعر السوق عند اإلغالق لذلك السھم كما في تاریخ التقییم ناقصا م إذا كانت الخصیعتمد تقییم كل استثمار متداول علناً
الورقة المالیة مقیدة.

) باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة والتي تستخدم مدخالت ٢تحدد القیمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى (
حدد یق االستثماریة.  تبیانات السوق القابلة للمالحظة لمنحنیات العائد وھامش االئتمان وصافي قیمة الموجودات المعلن عنھ للصناد

والتي یتم تحدیدھا باستخدام طریقة بالبنك) باستخدام طرق التقییم الخاصة ٢القیمة العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى (
حصول التحدد مدخالت البیانات لھذه الطرق وفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول فیھا، ویتمالتدفقات النقدیة المخصومة.
علیھا من وسطاء مستقلین.

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

بالتغیرات في القیمة العادلة فقط.

كفایة رأس المال-١٧

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

المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب ھذه المعدالت، یتم قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال 
لتزامات المحتملة، والمبالغ االسمیة ، والتعھدات واالالموحدةالمؤھل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

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

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

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

واإلفصاحات٣أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن ھیكلة رأس المال التي أوصت بھا لجنة بازل 
من  لتوصیات لجنة بازل ٢٠١٣ینایر ١المتعلقة بھا والتي سري مفعولھا اعتباراً ً لما تم احتسابھ وفقا ً ، تقدم المجموعة أدناه ٣. وطبقا

بالموجودات المرجحة المخاطر الموحدة وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بھا على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى  ً بیانا
:بالنسبة للشركة التابعة التي یتم احتسابھا لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیةأساس غیر موحد
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مجموعة سامبا المالیة (على أساس موحد)

٢٠١٩یونیو٣٠
(غیر مدققة)

السعودیةبآالف الریاالت 

٢٠١٨دیسمبر ٣١
(مدققة)

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٨یونیو٣٠
(غیر مدققة)

بآالف الریاالت السعودیة
١٧٤٬٣١٠٬٩٩٢١٧٤٬٩٧٠٬٢٤٩١٧٨٬١٠٣٬٢٠٢مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
ة  الموجودات المرجح ة ب ة المتعلق غیلی اطر التش المخ

١٤٬٢٢٠٬٨٠٠١٣٬٧١٩٬٠٤٧١٣٬٧١٩٬٠٤٧المخاطر
١٦٬٩٧٢٬٤٤٠١١٬٩٩٦٬٣٥٦٩٬٠٠٩٬٨٠٣مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

٢٠٥٬٥٠٤٬٢٣٢٢٠٠٬٦٨٥٬٦٥٢٢٠٠٬٨٣٢٬٠٥٢إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
٤٥٬٥٢٦٬٤٧٣٤٤٬٢٧١٬٣٨١٤٥٬٥٧٨٬٥٧٢)١رأس المال األساسي (تیر 

١٬٣٥٥٬٢٩١١٬٢٥٥٬٥٥٤١٬٢٧٧٬٥٦٥)٢المساند (تیر رأس المال 
٤٦٬٨٨١٬٧٦٤٤٥٬٥٢٦٬٩٣٥٤٦٬٨٥٦٬١٣٧مجموع رأس المال األساسي والمساند

نسبة كفایة رأس المال ٪
%٢٢٫٧%٢٢٫١%٢٢٫٢)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
) + نسبة رأس المال١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

%٢٣٫٣%٢٢٫٧%٢٢٫٨)٢المساند (تیر 
نباكستا–نسب كفایة رأس المال لبنك سامبا لیمیتد 

%٢٠٫١%١٨٫٦%١٧٫٥)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
) + نسبة رأس المال١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

%٢٠٫٢%١٨٫٧%١٧٫٦)٢المساند (تیر 

ضریبةالوالزكاة -١٨
(األنظمة)، على الزكاة احتسابأنظمة في المملكة العربیة السعودیة والدخلالھیئة العامة للزكاة اصدرت، ٢٠١٩مارس ١٤بتاریخ

تسري على زكاة ولجبایة الوفقًا لالئحة التنفیذیة نظمةمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. تم إصدار األالشركات التمویل
أضعاف صافي ٤أیًضا حدا أدنى بـ نظمة، قدمت األالزكاةوعاءأساس جدید لحساب یر. باإلضافة إلى توف٢٠١٩ینایر ١الفترات من 

المتعلقة لتزامات الزكویةاحتساب االیتم االستمرار فيالزكاة. وعاءأضعاف صافي الدخل عند تحدید ٨بواقعأقصى حد الدخل و
.نظمةوفقًا لألالمحددالزكاة، لكنھا لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الحد األقصى وعاءمن ٪٢٫٥بواقعلمساھمین السعودیین با

على األنظمة الجدیدة، قام البنك بتقدیر مخصص االلتزامات الزكویة المتعلقة بالمساھمین السعودیین للفترة المنتھیة في  علیھ، وبناءاً
: ٢٠١٨(٪٩٨٫٧٨ملیون ریـال سعودي) وذلك عن حصتھم البالغة ٢٠١٨:٣٠٠ملیون ریـال سعودي (٢٤٣بمبلغ ٢٠١٩یونیو٣٠

ملیون ریـال سعودي ٥٫٥بمبلغ غیر السعودیینضریبة الدخل المتعلقة بالمساھمین مخصصقدر) في رأسمال البنك. كما ٪٩٧٫٨٥
تزامات المخصصالبنك. إن) في رأسمال ٪٢٫١٥: ٢٠١٨(٪١٫٢٢ملیون ریـال سعودي) وذلك عن حصتھم البالغة ١٧٫٥: ٢٠١٨(

.٢٠١٩یونیو٣٠على نتائج عملیات البنك للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ والمركز المالي في الزكاة وضریبة الدخل مبني

: ال ٢٠١٨یونیو ٣٠ملیون لایر سعودي، ١،٨٥٣: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٫٨٥٣مل المطلوبات األخرى مبلغ تشت
لك مع الھیئة العامة للزكاة والدخل وذبموجب اتفاقیة التسویة التي وقعھا البنكالھیئة العامة للزكاة والدخلشيء) مستحق الدفع إلى 

مع التوجیھات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ ً )، والقرار الوزاري ٢٠١٨نوفمبر ٢٨ھـ (الموافق ٢٠/٣/١٤٤٠وتاریخ ٢٦تمشیا
.)٢٠١٨دیسمبر ١٢ھـ (الموافق ٥/٤/١٤٤٠وتاریخ ١٢٦٠رقم 

ًطالزكاة وضریبة الدخل عن محاسبة الیتمأنالقطاع المصرفي ببإبالغقامت مؤسسة النقد العربي السعودي الفترة،خالل لمعاییر لبقا
ریرلتقلر الدولیة معاییلوفقًا لالمحاسبیة المعالجةالبنك طبقلذلك،وفقًا المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. الماليللتقریرالدولیة 
رقام أعدیلوتالموحدةقائمة الدخل علىرجعي بأثروضریبة الدخل الزكاةتحمیلبالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة وذلكالمالي 

٢مع متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. یرجى الرجوع إلى اإلیضاحین لتتماشىالمقارنة 
لمزید من التفاصیل بشان التغیرات في السیاسة المحاسبیة.٤و 



٢١صفحة مجموعة سامبا المالیة

Public

تتمة  –إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 
( غیر مدققة )

تتمة–وضریبة الدخلالزكاة-١٨

:لزكاة والضرائب للفترةلتحلیالًفیما یلي 

عملیات إعادة التصنیف للفترة السابقةتعدیل و-١٩

قائمةالتالیة على بنود اآلثار) ١٨و ٥-٢ینیضاحفي االمبینلتغیر في السیاسة المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل (كما ھو كان ل.أ
.ةوقائمة الدخل الموحدةالمركز المالي الموحد

٢٠١٨دیسمبر٣١كما في 
الرصید المعدلأثر التعدیلتصنیفالإعادة أثر سابقاًكما ورد الرصید 

المطلوبات وحقوق الملكیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
٢٬٤٥٧٬٤٢٣-٢٬٣٥٥٬١٠٠١٠٢٬٣٢٣مشتقات

٢٬٥٩٦٧٬١٣٣٬٣٢٢)١٠٢٬٣٢٣(٧٬٢٣٣٬٠٤٩مطلوبات أخرى
٣٬٦٦٩٬٩٩٥)٢٬٥٩٦(-٣٬٦٧٢٬٥٩١أرباح مبقاة

٢٠١٨یونیو٣٠كما في 
الرصید المعدلأثر التعدیلأثر إعادة التصنیفكما ورد سابقاًالرصید 

المطلوبات وحقوق الملكیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت

السعودیة
٢٬٧٨٧٬٣١٠-٢٬٧٠٣٬٧٧٨٨٣٬٥٣٢مشتقات

٢٬٥٩٦٦٬٦٩٧٬٥٠٥)٨٣٬٥٣٢(٦٬٧٧٨٬٤٤١مطلوبات أخرى
٧٬٩٤٧٬٧٧٦)٢٬٥٩٦(٧٬٩٥٠٬٣٧٢أرباح مبقاة

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٨یونیو٣٠

للستة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٨یونیو٣٠
بآالف الریاالت 

السعودیة
الریاالت بآالف 

السعودیة
١٬٤٠٠٬١٧٩٢٬٧٠٥٬٤٩٣دخل الفترة، كما ورد سابقاًصافي 

١٥٨٬٧٥٠٣١٧٬٥٠٠المحاسبیةأثر التغیر في السیاسة
١٬٢٤١٬٤٢٩٢٬٣٨٧٬٩٩٣صافي الربح بعد الزكاة وضریبة الدخل (معدل)

لفترة الحالیة.لحسابات لمع عرض التتماشىلفترة السابقة ألخرى ارصدة ااألتم إعادة تصنیف بعض .ب

لتاریخ قائمة المركز الماليالالحقةث احداأل. ٢٠
ثالث تھمد،ملیون دوالر أمریكي٥٧٥مبلغ قدرهعمولة عائمة بغیر مضمون بمشتركبعد نھایة الفترة، أبرم البنك ترتیبات قرض 

.٢٠١٩یولیو ١٧فيتم السحب العامة.سنوات لألغراض البنكیة 

توزیعات األرباح. ٢١
لفترة والضریبةدخل الفترة بعد الزكاة ملیون لایر سعودي من صافي ١٬٤٣٨قدرھامرحلیة على توزیعات أرباح المصادقةتمت 

.دفعھا للمساھمینل٢٠١٩یولیو٢٩فيملیون لایر سعودي) ١٬٥٩٣: ٢٠١٨یونیو ٣٠(٢٠١٩یونیو ٣٠الستة أشھر المنتھیة في 
لایر ٠٫٨٠: ٢٠١٨یونیو ٣٠لایر سعودي للسھم (٠٫٧٢وبعد خصم الزكاة، یصبح صافي الربح الموزع للمساھمین السعودیین 

للمساھمین األجانب بعد خصم الضرائب المطبقة.المرحلیةاألرباح توزیعاتعدفسعودي للسھم). سیتم 

٢٠١٩یونیو٣٠
(غیر مدققة)

٢٠١٨یونیو٣٠
(غیر مدققة)

بآالف الریاالت السعودیةبآالف الریاالت السعودیة
٢٤٣٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠زكاة

٥٬٥٠٠١٧٬٥٠٠دخلضریبة
-٩٢مؤجلةضریبة

٢٤٨٬٥٩٢٣١٧٬٥٠٠اإلجمالي




