
 
  
 
  

 مجموعة سامبا المالية
الموجزةالموحدة القوائم المالية المرحلية   

٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة   

  









  4صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

 الموحدة قائمة الدخل الشامل

 ) غير مدققة (
 

 أشهر المنتهية في للثالثة

 مارس  31
2018 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 مارس 31 
2019 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 

 صافي دخل الفترة 1,208,391  1,305,314

    

 
 

 
 بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقاً  –للفترة  الدخل الشامل اآلخر

 إلى قائمة الدخل الموحدة:

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

 التغير في القيمة العادلة   - 511,180  305,675

   
 بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً  –للفترة  الدخل الشامل اآلخر

 قائمة الدخل الموحدة:إلى 

 فروقات ترجمة العمليات الخارجية 219  (21,147)

    

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:سندات دين    

 التغير في القيمة العادلة  - 647,967  (24,982)

 الموحدة  مبالغ محولة إلى قائمة الدخل - (128)  (12,459)

    

 التدفقات النقديةتغطية مخاطر    

 التغير في القيمة العادلة  - 177,529  24,330

 الموحدة  مبالغ محولة إلى قائمة الدخل - (7,273)  (15,223)

 الدخل الشامل اآلخر للفترة  1,329,494  256,194

 إجمالي الدخل الشامل للفترة   2,537,885  1,561,508

    

   

 العائد على:

 مساهمي البنك  2,538,106  1,563,443

 حقوق الملكية غير المسيطرة (221)  (1,935)

 اإلجمالي  2,537,885  1,561,508

 
 
 
 
 
 
 
 

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



  5صفحة  مجموعة سامبا المالية

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

 الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 ) غير مدققة (

 إيضاح 

 

 العائدة لمساهمي البنك
  

  
       احتياطيات أخرى   

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 رأس المـال
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

االحتياطي 

 النظــامي
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

االحتياطي 
 العـــام

بآالف 
 الرياالت

 السعوديــة

احتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر 
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

تغطية مخاطر 

 ةلنقديالتدفقات ا
 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 األرباح المبقاة
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

األرباح المقترح 

 توزيعها
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 أسهم الخزينة
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 اإلجمالــي
 بآالف الرياالت

 السعوديــة

حقوق الملكية 

 غير المسيطرة
 بآالف الرياالت

 السعوديــة

إجمالي حقوق 

 الملكية
بآالف الرياالت 

   السعوديــة

  الرصيد في بداية الفترة 
 

20,000,000 17,193,239 130,000 (275,102) 592,891 (99,797) 3,672,591 1,998,000 (996,093) 42,215,729 92,802 42,308,531 

  صافي التغيرات في أسهم الخزينة 
- - - - - - 29,435 - 3,244 32,679 - 32,679 

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

 (143,355) - (143,355) - - (143,355) - - - - - - 19 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 40,199,855 92,802 40,107,053 (992,849) - 3,558,671 (99,797) 592,891 (275,102) 130,000 17,193,239 20,000,000  المجموع الفرعي

  صافي دخل الفترة
- - - - - - 1,208,088 - - 1,208,088 303 1,208,391 

  الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للفترة 
- - - 678 1,158,642 170,256 - - - 1,329,576 (82) 1,329,494 

 2,537,885 221 2,537,664 - - 1,208,088 170,256 1,158,642 678 - - -  للفترة اجمالي الدخل )الخسارة( الشامل

  الرصيد في نهاية الفترة
20,000,000 17,193,239 130,000 (274,424) 1,751,533 70,459 4,766,759 - (992,849) 42,644,717 93,023 42,737,740 

 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

            

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

  صافي التغيرات في أسهم الخزينة 
- - - - - - - - 1,135 1,135 - 1,135 

 - - - - 1,494,400 (1,494,400) - - - - - -  2017توزيعات أرباح نهائية لعام 

 (158,750) - (158,750) - - (158,750) - - - - - - 19 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 42,002,712 99,484 41,903,228 (1,020,608) 1,494,400 5,390,172 (28,826) 318,206 (191,160) 130,000 15,811,044 20,000,000  المجموع الفرعي

  الفترة صافي دخل
- - - - - - 1,302,543 - - 1,302,543 2,771 1,305,314 

  الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للفترة 
- - - (17,661) 269,454 9,107 - - - 260,900 (4,706) 256,194 

 1,561,508 (1,935) 1,563,443 - - 1,302,543 9,107 269,454 (17,661) - - -  اجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

  الرصيد في نهاية الفترة
20,000,000 15,811,044 130,000 (208,821) 587,660 (19,719) 6,692,715 1,494,400 (1,020,608) 43,466,671 97,549 43,564,220 

 

 





  7صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 ) غير مدققة (

 

 عــــام - 1
 

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

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

العربية السعودية. يعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم  م( بعد أن انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة1980يوليو 

م(. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو: طريق الملك 1980ديسمبر  13هـ )الموافق 1401صفر  6بتاريخ  1010035319

  .، المملكة العربية السعودية11421الرياض  833عبدالعزيز، ص .ب 
 

ها من منتجات بنكية خالية من العمولة موافق علي لعمالئه أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنكتتمثل أهداف البنك في تقديم كافة 

 قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
 

شكل جماعي بتشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة )والتي يشار إليها فيما بعد 

 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  6الصادر من الرياض بتاريخ  1010237159السجل التجاري رقم شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار بموجب 

( إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، 2007أغسطس  19هـ )الموافق 1428

بل هيئة السوق المالية، وبدأت والترتيب، واإلدارة، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية. وقد تم الترخيص للشركة من ق  

وقد تم تحويل سامبا كابيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة  .2008يناير  19بمباشرة أعمالها اعتباراً من 

 (، أي تاريخ القيد في السجل التجاري للشركة المساهمة المقفلة.2018أبريل  25هـ )1438رجب  28بتاريخ مقفلة سعودية 

التي تم  "بالكامل باسم "شركة سامبا لالستثمار العقاري لها ، قامت سامبا كابيتال بتأسيس شركة تابعة مملوكة2017ام خالل ع

 23الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  1010715022تأسيسها في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

وتقوم بإدارة المشاريع العقارية  ،الشركة كشركة ذات مسئولية محدودة(. تم تأسيس 2018يوليو  17هـ )الموافق 1438شوال 

 وبالنيابة عن صندوق استثماري تديره شركة سامبا كابيتال.

 انسامبا بنك ليميتد، الباكست -

باكستان للقيام باألعمال المصرفية التجارية والخدمات المن الحصص فيها، وتأسست في  ٪84.51 يمتلك البنكشركة تابعة 

 .باكستانالذات العالقة، وهي مدرجة في أسواق األسهم في 

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

ارج من الخوهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست وفقاً لقوانين جزر الكايمن لغرض إدارة بعض االستثمارات في 

ركة استثمرت ش سي أو سي إل. انفستمنت كابيتال )كايمن( ليمتد )أي سي سي إل(، شركة مملوكة بالكامل لشركةخالل شركة 

انفست ليمتد وهي أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  س كومال شركة أكس رأس في ٪41.2أي سي سي إل ما يقارب 

 الستثمارات في الخارج.في جزر الكايمان، وتقوم بإدارة هذه ا

 شركة سامبا للعقارات  -

 1010234757بموجب السجل التجاري رقم  المملكة العربية السعوديةوهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست في 

(. وقد تأسست الشركة بعد الحصول على 2007 يونيو 24هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  9الرياض بتاريخ  منالصادر 

 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة عن البنك.

 شركة األسواق العالمية المحدودة -

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

 . 2016بغرض إدارة بعض معامالت الخزينة. بدأت الشركة عملياتها التجارية في الربع الرابع لعام 



  8صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

 أسس اإلعداد - 2

 :طبقاً لـ 2019 مارس 31المنتهي في  السنةولربع تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في 

 صبخصوعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل م، ال34معيار المحاسبة الدولي  -

( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بقدر 21والتفسير ) ،: الضرائب12تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 .تعلقها بالزكاة وضريبة الدخل، و

 نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. -

المطلوبة في القوائم المالية الموحدة  واإلفصاحاتال تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات 

 .2018ديسمبر  31السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 السياساتالقوائم المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق يتطلب إعداد 

 اإليرادات والمصاريف المصرح عنها. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.و بية ومبالغ الموجودات والمطلوباتالمحاس

اسبية حتطبيق السياسات الم عندالتي قامت بها اإلدارة  الهامة إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، كانت التقديرات عند

نة المنتهية كما في وللس السنوية على القوائم المالية الموحدة المطبقةهي نفسها  من التقديرات عدم التأكدنك والمصادر الرئيسية لللب

 .2018ديسمبر  31في 

ندما وع ملزم نظاميحق وجود  الموحدة فقط عند ائمة المركز الماليصافي في قيدرج التتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية و

ال يتم  .آن واحدالمطلوبات في  وتسديدالموجودات  تحقيقعلى أساس الصافي أو  لتسوية الموجودات مع المطلوباتنية  يكون هناك

، يمحاسب يرأو تفس إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل أي معيار الموحدة في قائمة الدخل يفرامقاصة اإليرادات والمص

  اإلفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك. وطبقاً لما تم

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف.تظهر 

 
 أسس توحيد القوائم المالية - 3

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

لتي تم إعداد انفست أوفشور كابيتال ليمتد ا -يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو 

ئمها المالية لغاية الربع األخير من العام الماضي لغرض توحيد القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير المالية قوا

اد عللمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك. وقد تم استب

 رصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.األ

ن لديه الحق أو يكو لمخاطرالشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك. يكون للبنك سيطرة على منشأة ما عندما يتعرض 

ه على تلك سيطرت سةرمام من خالل ى تلك العوائدالقدرة على التأثير عل من خالل تعامله مع المنشأة ويكون لديه العوائد المتغيرةفي 

 تالمنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ويتم التوقف عن توحيد الشركا

المباعة خالل  والتابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من البنك. تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أ

 الموحدة اعتباراً تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو مالئم. الفترة في قائمة الدخل

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

 الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي ويتم إظهارها في قائمة الدخلمباشر، من قبل البنك في الشركات التابعة، 

 الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.

 لعوضلاستحواذ البنك على الشركات التابعة. تقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة  عند المحاسبة عن ةيالشراء المحاسب ةقيتستخدم طر

قابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة بالقيمة العادلة اريخ التبادل. تقاس الموجودات الالمدفوع بت

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

 شهرة. –ات غير ملموسة كموجود

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

بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فقط لتسهيل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة. وقد تبين للبنك أن هذه 

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

  بالبنك.



  9صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 
 

 ر الجديدابية نتيجة تطبيق المعيأثر التغيرات في السياسات المحاس - 4

اسببببببببة الدولية. وقد تم عن مجلس معايير المح معيار محاسببببببببي جديد صبببببببادر بتطبيق المجموعة ت، قام2019يناير  1اعتباراً من 
 أدناه: تطبيق هذا المعيار توضيح أثر

 عقود اإليجار : 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

تطبيقه ، وسببرى مفعوله ل2019اإليجار، الصببادر في شببهر يناير  عقود - 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

. يحل هذا المعيار محل االرشبببادات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار، 2019يناير  1إلزامياً على الفترات السبببنوية التي تبدأ في أو بعد 

نة تفسبببيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: الصبببادر عن لج 4عقود اإليجار، والتفسبببير  – 17بما في ذلك معيار المحاسببببة الدولي 

عقود اإليجارات جنة التفسببيرات الدولية السببابقة: الصببادر عن ل 15، والتفسببير ان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"تحديد فيما إذا ك

 ي على الشبكلالت التي تنطوالسبابقة: تقويم جوهري المعام الدولية الصبادر عن لجنة التفسبيرات 27، والتفسبير الحوافز –التشبغيلية 
 .القانوني لعقد إيجار

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

عليه،  شبببببببهر أو أقل، أو إن عقد اإليجار يعتبر منخفض القيمة. 12عام في قائمة المركز المالي الموحدة، ما لم تكن فترة اإليجار 

 "إلى "عقود إيجارات تشغيلية عقود اإليجار 17معيار المحاسبة الدولي بالنسبة للمستأجرين، تم استبعاد التصنيف المطلوب بموجب 

بالنسببببة لكل عقد إيجار، يجب على المسبببتأجر إثبات التزامات اإليجار التي سبببيتم تكبدها في المسبببتقبل،  .أو "عقود إيجارات تمويلية"

قة لية لدفعات اإليجار المسببتقبلية زائداً التكاليف المتعل" والذي يعادل بشببكل عام القيمة الحارسببملة أصببل "حق االسببتخدام يتم وبالمقابل

 ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.  ،بها مباشرةً 

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

 األصبببل المؤجر حق االسبببتخدامد اإليجارات التشبببغيلية، تم قياس ألول مرة على عقو 16تقرير المالي خالل تطبيق المعيار الدولي لل

 بتاريخ تطبيق المعيار ألول مرة.  الفائدةبشكل عام بالقيمة الحالية اللتزام اإليجار، باستخدام معدل 

ألول مرة، قامت المجموعة بإثبات التزامات اإليجار المسبببببببجلة ضبببببببمن المطلوبات  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

مليون لاير سبعودي المسبجلة ضبمن  394ها وقدرها لالمصباحبة  االسبتخداممليون لاير سبعودي وأصبول حق  374األخرى وقدرها 

. تم قياس االلتزامات 16مه كعقود إيجار طبقاً للمبادئ الواردة بالمعيار الدولي للتقرير المالي الممتلكات والمعدات بشبببأن العقود المبر

. تم قياس 2019يناير  1في  لمجموعة كمال االقتراض اإلضافي، مخصومة باستخدام معدل المتبقيةبالقيمة الحالية لدفعات اإليجارات 

 لق بذلكتتعزام اإليجار، بعد تعديله بأية دفعات إيجار مدفوعة مقدماً أو مستحقة لتال مساوالمصاحبة لها بمبلغ  أصول حق االستخدام

 .2018ديسمبر  31اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 5

الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في القوائم المالية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية تتماشى السياسات المحاسبية 

المعيار . وباتباع أعاله، باسببتثناء السببياسببات المحاسبببية الموضببحة 2018ديسببمبر  31للسببنة المنتهية في  للمجموعة الموحدة السببنوية

تعدل أو تضبباف إلى أو وتحل محل  ،2019يناير  1لتالية اعتباراً من (، تطبق السببياسببات المحاسبببية ا4في اإليضبباح ) الجديد المبين

 .2018السياسات المحاسبية المقابلة لها المذكورة في القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 

  محاسبة عقود اإليجار 5-1

يكون يجار. إ عقد بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقدال عند نشبببببببأةعقد اإلثبات األولي، يقوم البنك 

 .مقابل عوضالسببببيطرة على اسببببتخدام أصببببل محدد لفترة محدده حق إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل  العقد عقد

 للبنك توجيه استخدام هذه الموجودات.  يمكنتحدد السيطرة في حالة تدفق معظم المنافع إلى البنك وأنه 

 أصول حق االستخدام

  بالتكلفة: ياس أصل حق االستخدامالتكلفة، ويقوم بقيطبق البنك نموذج 

 أي خسائر انخفاض متراكم في القيمة، ومطروحاً منها أي استهالك متراكم و  

 عقد اإليجار. تعديالت يتعلق ب معدله باي إعادة قياس اللتزام 

لتزام اإليجار. ومع ذلك، فإن أية تكاليف إضببببافية مثل تجهيز الموقع، ال وسببببايكون أصببببل حق االسببببتخدام موبشببببكل عام، يجب أن 

مة أصل فتها إلى قي..... الخ. يجب إضاة مصاريف أخرى متعلقة بالمعامالت وأي ،ورسوم التسجيلوالتأمينات غير القابلة لالسترداد، 

 .حق االستخدام

  



  10صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

 تتمة - محاسبة عقود اإليجار 5-1

 التزام اإليجار 

 ثبات األولي، يجب احتساب التزام اإليجار بالقيمة الحالية لكافة دفعات اإليجار المتبقية للمؤجر. اإلعند 

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

  الدفترية لتعكس مصروف العمولة الخاصة على التزام اإليجار، وزيادة القيمة 

 وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار ، 

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

 
 االستثمارات، صافي - 6

 تصنف االستثمارات كاآلتي:
 

 2019مارس  31في  

 ) غير مدققة (

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2018ديسمبر  31في 

 ) مدققة (

 بآالف الرياالت

 السعودية

 2018مارس  31في 

 ) غير مدققة (

بآالف الرياالت 

 السعودية

    

 3,882,276 5,318,636 5,518,530 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر
59,648,630 50,300,800 46,375,801 

 10,790,284 10,733,908 10,761,689 مقتناه بالتكلفة المطفأة 

 61,048,361 66,353,344 75,928,849 الفرعيجمالي اإل

 (38,663) (3,090) (3,047) االئتمان انخفاضمخصص 

 61,009,698 66,350,254 75,925,802  االستثمارات، صافي جماليإ

 

 القروض والسلف، صافي - 7

 فيما يلي تحليالً إلجمالي القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة:

 2019مارس  31في  

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 2018ديسمبر  31في 

 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2018مارس  31في 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية
    

 1,352,021 1,417,523 1,380,711 بطاقات ائتمان

 16,952,871 16,165,086 16,103,175 قروض شخصية

 99,242,365 97,246,528 98,723,119 قروض وسلف تجارية

 117,547,257 114,829,137 116,207,005 القروض والسلف العاملة 

 1,351,226 1,489,407 1,710,043 القروض والسلف غير العاملة

 118,898,483 116,318,544 117,917,048 إجمالي القروض والسلف

 (2,859,677) (2,609,982) (2,862,996) االئتمان  انخفاضمخصص 

 116,038,806 113,708,562 115,054,052 إجمالي القروض والسلف، صافي

 

  



  11صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

 ودائع العمالء - 8

 تصنف ودائع العمالء على النحو التالي: 

 2019مارس  31في  

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 2018ديسمبر  31في 

 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2018مارس  31في 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 98,932,701 93,880,192 93,106,546 تحت الطلب

 7,753,570 7,699,602 7,881,181 ادخار

 59,739,979 62,460,929 63,505,059 ألجل

 5,901,001 6,129,323 5,674,154 أخرى

 172,327,251 170,170,046 170,166,940 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 



  12صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 المشتقات - 9
 

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

يمة ى القاالسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة عل المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ

 العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

 

عادلة اإليجابية ليات مقاصة رئيسية بالصافي، حيثما ينطبق ذلك. تتم مقاصة إجمالي القيمة ايتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي الموحدة، بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار كافة العقود المشمولة باتفاق

 أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة أو المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب اتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعول.
 2019مارس  31في  

 ) غير مدققة (
 بآالف الرياالت السعودية

 2018ديسمبر  31في 
 مدققة ( )

 بآالف الرياالت السعودية

 2018مارس  31في 
 مدققة () 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:

 140,511,963 3,824,545 4,463,361 137,105,216 2,672,706 3,296,534 136,677,165 2,588,569 3,609,621 مقايضات أسعار العموالت

 7,258,807 50,972 43,216 10,455,028 95,052 66,970 9,886,701 64,864 55,372 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، والخيارات

 20,908,138 112,243 105,548 14,389,936 69,125 57,572 17,149,402 75,207 54,435 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 4,571,950 104,498 103,043 1,556,786 52,654 53,146 755,224 25,548 26,780 خيارات العمالت

 4,615,310 3,895 17,451 -    -    - 900,000 9,371 15,053 خيارات المقايضة

 1,291,625 139,331 139,331 2,704,346 178,622 159,529 2,001,545 159,805 155,626 خيارات أسهم وسلع

 754,020 143 - - - - - - - أخــرى

          المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

    -    -    - 1,842,375 17,731    - 3,684,750 68,801 - والخيارات  ،العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت

 - - - 3,562,500 117,694 61,253 3,562,500 150,644 53,637 مقايضات أسعار العموالت 

          المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

 4,747,500 39,092 54,803 4,532,500 59,898 19,943 3,807,500 196 107,952 مقايضات أسعار العموالت

 184,659,313 4,274,719 4,926,753 176,148,687 3,263,482 3,714,947 178,424,787 3,143,005 4,078,476 اإلجمالي الفرعي

  (1,315,945) (208,050)  (806,059) (269,175)  (905,921) (357,630) ضمانات نقدية مستلمة / مدفوعة

  2,958,774 4,718,703  2,457,423 3,445,772  2,237,084 3,720,846 اإلجمالي



  13صفحة  سامبا الماليةمجموعة 

 

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

 القروض وعقود الضمان الماليلتزامات إ - 10

 من اآلتي: بالمجموعةالخاصة  إلتزامات القروض وعقود الضمان الماليتتكون 

مارس  31في 
2018 

 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 

 السعودية

ديسمبر  31في 
2018 

 ) مدققة (
بآالف الرياالت 

 السعودية 

مارس  31في 
2019 

 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 إعتمادات مستندية 5,575,837 4,961,881 4,423,518

 خطابات ضمان 30,796,296 31,369,440 33,261,979

 قبوالت 981,345 1,514,685 2,178,943

 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 4,374,050 2,614,276 2,526,213

 أخــرى 804,151 830,118 722,713

 اإلجمالي 42,531,679 41,290,400 43,113,366

الضببمان المالي. تم حسبباب مبلغ قدره بتخصببيص مخصببصببات انخفاض االئتمان لقاء التزامات القروض وعقود أيضبباً بدأت المجموعة 

 2019مارس  31كما في  ، وتم تصبببنيفه ضبببمن المطلوبات األخرى9للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقاً مليون لاير سبببعودي  1.435

 مليون لاير سعودي(. 1.554: 2018مارس  31 سعودي، و مليون لاير 1.636: 2018ديسمبر  31)

 

 النقدية وشبه النقدية - 11

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

مارس  31في 
2018 

 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 

 السعودية

ديسمبر  31في 
2018 

 ) مدققة (
بآالف الرياالت 

 السعودية 

مارس  31في 
2019 

 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

    

 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع النظامية 12,058,773 16,592,362 20,671,453

6,244,038 7,324,107 8,392,008 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق 

 خالل تسعين يوماً 

 اإلجمالي  20,450,781 23,916,469 26,915,491

 



  14صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 القطاعات التشغيلية -12

 -تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:

ويتعامل مع الودائع ألجل والحسببببابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاصببببة باألفراد، إضببببافة إلى بطاقات االئتمان  – قطاع األفراد

 والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد، والقروض الشخصية.
 

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

 األخرى الخاصة بالشركات وكذلك األدوات المالية المشتقة لعمالء المجموعة والخدمات االستشارية المالية الخاصة بالشركات.
 

مال، والصرف األجنبي، والمتاجرة بأسعار العموالت، والمشتقات للشركات وكبار ويقوم بشكل رئيسي بإدارة أسواق ال –قطاع الخزينة 

العمالء ولحساب المجموعة نفسها. كما انه مسؤول عن تمويل عمليات المجموعة، والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة االستثمارية 

 للمجموعة وقائمة المركز المالي.
 

من خدمات إدارة االستثمارات وإدارة الموجودات فيما يتعلق بعمليات التعامل واإلدارة والترتيب ويتض –الخدمات البنكية االستثمارية 

والمشورة وحفظ األوراق المالية. تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل منشأة ذات كيان قانوني مستقل وهي/ شركة سامبا لألصول 

 وإدارة االستثمار. 
 

جموعة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وثالث شركات تابعة في الخارج. تتم النشاطات الرئيسية للم

 للمجموعة ككل. للمركز الماليإن نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة 

 

، إغالق عمليات فرع المملكة المتحدة ألن عملياته لم تعد تتماشى مع استراتيجية أعمال 2016يونيو  8قرر مجلس إدارة المجموعة في 

 جمالي عمليات المجموعة.ال بالنسبةالمجموعة. تعتقد اإلدارة بأن األثر المالي لهذا القرار لن يكون جوهرياً 
 

ً 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

توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصاريف أو اإليرادات الداخلية األخرى بين القطاعات التشغيلية. فيما يلي بياناً ال 

وإجمالي دخل العمليات  ، صافي، ودخل العموالت الخاصة2018و  2019مارس  31بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

، وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية واالستهالك للفترتين المنتهيتين في خصص انخفاض االئتمانموإجمالي مصاريف العمليات و

 -هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
 

  ) غير مدققة ( 2019مارس  31في 

 اإلجمالي

الخدمات البنكية 

 الرياالت السعوديةبآالف  قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة االستثمارية

 إجمالي الموجودات  32,801,244 98,150,926 100,015,034 144,266 231,111,470

 إجمالي المطلوبات 91,433,404 86,473,196 10,322,628 144,502 188,373,730

 دخل العموالت الخاصة، صافي 690,406 633,109 306,896 15,464 1,645,875

 إجمالي دخل العمليات 816,551 781,071 450,284 147,370 2,195,276

 إجمالي مصاريف العمليات  585,483 325,495 36,952 38,955 986,885

 منه:     

 مخصص انخفاض االئتمان 21,679 299,237 - - 320,916

 استهالك 18,240 25,209 436 2,759 46,644

 الفترةصافي دخل  231,068 455,576 413,332 108,415 1,208,391

 مصاريف رأسمالية 16,388 42,330 22,960 108 81,786

 



  15صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 تتمة -القطاعات التشغيلية  -12
 

  ) غير مدققة ( 2018مارس  31في 

 اإلجمالي

الخدمات البنكية 

 بآالف الرياالت السعودية قطاع األفراد الشركاتقطاع  قطاع الخزينة االستثمارية

 إجمالي الموجودات  33,265,803 97,866,370 97,600,921 177,429 228,910,523

 إجمالي المطلوبات 94,981,653 83,081,101 7,158,155 125,394 185,346,303

 دخل العموالت الخاصة، صافي 518,310 613,575 291,125 10,215 1,433,225

 إجمالي دخل العمليات 648,783 695,786 485,931 108,521 1,939,021

 إجمالي مصاريف العمليات  406,921 156,348 31,730 38,708 633,707

 منه:     

 مخصص انخفاض االئتمان 18,637 (6,445) - - 12,192

 استهالك 11,804 16,031 242 1,408 29,485

 صافي دخل الفترة 241,862 539,438 454,201 69,813 1,305,314

 مصاريف رأسمالية 23,074 34,374 129 182 57,759

 
 

 إدارة المخاطر المالية  -13

 مخاطر االئتمان أ (  

 تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة عميل ما على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية.  

 المخاطر إن مجلس اإلدارة مسؤول عن طريقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد سياسات ومبادئ إدارة المخاطر. قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة إدارة 

 ود.دبالمجلس لمراقبة عملية المخاطر الكلية بالبنك، وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر العمل والسياسات والح

يوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي تحددها إدارة المجموعة ومن خالل  اتقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئه 

عة ذلك تقوم المجموتنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو نشاطات معينة. ك

 بتقييم ومراقبة مخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر اإلئتمان المحتملة بصورة منتظمة.

سية والدخول رئيإضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام إتفاقيات مقاصة  

ً بإقفال المعامال  تفي ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة أحيانا

 وسدادها على أساس صافي القيمة الحالية.

مالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ينتج التركيز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أع 

ية أو سنفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السيا

طورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية معينة. الظروف األخرى. يشير التركيز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه الت

ا هو مكما تقوم المجموعة بالحد من آثار التركيز في المخاطر وذلك بوضع حدود دنيا بصورة متدرجة بشأن الفترات الطويلة، وأخـذ الضمانات، حسب

 مالئم، لتقليل المخاطر.

  



  16صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

يوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالجودة النوعية تستخدم المجموعة درجات تصنيف داخلية لتصنف جودة االئتمان لمحفظتها.  

 :المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرللموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين 

 )غير مدققة( 2019 مارس 31 

 

مخاطر االئتمان 
 12المتوقعة لمدة 

 شهر

مخاطر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر والتي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 بآالف الرياالت السعودية  

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة 
 المطفأة

11,001,021 - - 11,001,021 

 10,761,689 - - 10,761,689 سندات دين بالتكلفة المطفأة

 59,648,630 - - 59,648,630 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 117,917,048 2,678,617 7,503,965 107,734,466 قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

 189,145,806 7,503,965 2,678,617 199,328,388 

 2,881,066 1,615,742 546,047 719,277 مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 

 196,447,322 1,062,875 6,957,918 188,426,529 اإلجمالي

التزامات القروض االئتمان على مخصص انخفاض 
 1,434,946 1,255,987 97,934 81,025 وعقود الضمان المالي

 

 
 )مدققة( 2018 ديسمبر 31 

 

مخاطر االئتمان 
 12المتوقعة لمدة 

 شهر

مخاطر االئتمان 
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
17,638,525 - - 17,638,525 

 10,733,908 - - 10,733,908 سندات دين بالتكلفة المطفأة

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر 
47,107,352 - - 47,107,352 

 116,318,544 1,907,181 4,813,252 109,598,111 قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

 185,077,896 4,813,252 1,907,181 191,798,329 

 2,629,571 1,441,453 483,960 704,158 مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 

 189,168,758 465,728 4,329,292 184,373,738 اإلجمالي

     

التزامات القروض االئتمان على مخصص انخفاض 
 وعقود الضمان المالي

74,759 119,917 1,441,275 1,635,951 

 
  



  17صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

 
 )غير مدققة( 2018مارس  31 

 

مخاطر االئتمان 
 12المتوقعة لمدة 

 شهر

مخاطر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 بآالف الرياالت السعودية  

 المالية األخرى بالتكلفةأرصده لدى البنوك والمؤسسات 

 13,616,646 - - 13,616,646 المطفأة

 10,790,284 - - 10,790,284 سندات دين بالتكلفة المطفأة

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 43,347,587 - 91,575 43,256,012 اآلخر 

 118,898,483 1,964,094 7,258,838 109,675,551 قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

 177,338,493 7,350,413 1,964,094 186,653,000 

 2,937,241 1,610,371 545,438 781,432 مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 

 183,715,759 353,723 6,804,975 176,557,061 اإلجمالي

     
التزامات القروض االئتمان على مخصص انخفاض 

 وعقود الضمان المالي
87,882 120,665 1,345,650 1,554,197 

 

 رأس المال  - 14

 10مليون سهم(، قيمة كل سهم  2,000: 2018مليون سهم ) 2,000المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  البنكيتكون رأسمال 

 لاير سعودي.

 

 ربح السهم األساسي والمخفض  - 15

العائد  ةوذلك بتقسببيم صببافي دخل الفتر 2018و  2019 مارس 31تم احتسبباب ربح السببهم األسبباسببي والمخفض للفترتين المنتهيتين في 

 مليون سهم.  2,000لمساهمي المجموعة على عدد األسهم البالغة 

 

 توزيعات األرباح   - 16

مليون  2.324قدرها نهائية على توزيعات أرباح إجمالية  2019 مارس 25صببادقت الجمعية العامة السببنوية للمسبباهمين المنعقدة بتاريخ  

مليون لاير سبببعودي(. وبعد خصبببم الزكاة، يصببببح صبببافي الربح الموزع للسبببهم للمسببباهمين  1,807: 2017) 2018لاير سبببعودي لعام 

 1,8 للسنة لاير سعودي(. بلغ إجمالي صافي توزيعات األرباح للمساهمين السعوديين 0,75: 2017لاير سعودي ) 1.0 بالبنكالسعوديين 

لاير سبببعودي( سببببق وأن تم دفعه  0,75: 2017لاير سبببعودي ) 0,80(، منه للسبببهم لاير سبببعودي 0.75: 2017) للسبببهم لاير سبببعودي

: 2017مليون لاير سبببعودي ) 1.911مبلغ  2018. بلغ إجمالي توزيعات األرباح المقترحة المرحلية خالل عام 2018مرحلياً خالل عام 

: 2017مليون لاير سبببببعودي ) 4.235مبلغ  عن كامل السبببببنةبحيث يصببببببح إجمالي توزيعات األرباح  ،مليون لاير سبببببعودي( 1.807,

 .2019أبريل  27 في 2018هائية لعام دفع توزيعات األرباح الن بدأمليون لاير سعودي(.  3,614

  



  18صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 القيمة العادلة لألدوات المالية -17

 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 المشبببتقة المصبببنفة ضبببمن المسبببتوى الهرمي المال 

 للقيمة العادلة:
 )غير مدققة( 2019مارس  31 الرياالت السعودية()بآالف 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 5,518,530 837,354 3,908,463 772,713 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 59,648,630 336,002 39,131,908 20,180,720 الشامل اآلخراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 10,458,415 - 10,458,415 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 3,720,846 - 3,718,257 2,589 اتمشتق

     المطلوبات المالية

 768,797 - 768,797 - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2,237,084 - 2,228,615 8,469 اتمشتق

  

 )مدققة( 2018ديسمبر  31 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 5,318,636 795,017 3,842,648 680,971 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 50,300,800 - 34,797,461 15,503,339 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 

 10,368,938 - 10,368,938 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 3,445,772 - 3,437,020 8,752 اتمشتق

     المطلوبات المالية

 950,707 - 950,707 - الدخلمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2,457,423 - 2,420,149 37,274 اتمشتق

 

 )غير مدققة( 2018مارس  31 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 3,882,276 678,662 2,744,456 459,158 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 46,375,801 394,138 33,425,709 12,555,954 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 10,425,173 - 10,425,173 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 4,718,703 - 4,702,927 15,776 اتمشتق

     المطلوبات المالية

 544,228 - 544,228 - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2,958,774 - 2,949,267 9,507 اتمشتق

 

  



  19صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

، ال تختلف والقروض والسلف إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، باستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

ة عجوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. يتم تنويع محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجمو

بشكل جيد حسب الصناعة. يتم تجديد أسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة واحدة وبناًء عليه، فإن القيمة العادلة لهذه 

 المحفظة تقارب قيمتها الدفترية والتي تخضع لتغيرات جوهرية في هوامش االئتمان. إن القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيراً عن

مليار لاير  115مبلغ  2019مارس  31المجموعة كما في ب الخاصةبلغت القيمة العادلة لمحفظة القروض والسلف  متها الدفترية.قي

إن القيمة العادلة لودائع العمالء  (.مليار لاير سعودي 116: 2018مارس  31 ،مليار لاير سعودي 113.8: 2018ديسمبر 31سعودي )

المسجلة  جودات األخرى والمطلوبات األخرى،والمو المرتبطة بعموالت خاصة، واألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى

الية حبالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت ال

بنوك. الفترة القصيرة األجل لألرصدة لدى وللالسائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب 

 خالل الفترة، لم يكن هناك أي تحويالت بين مستويات القيمة العادلة لألدوات المالية. 

ر، يتحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها، أو طرق التسع

 استخدامها بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التوالي.عند 

إن القيمة التي تم الحصول عليها من خالل طريقة تسعير معينة يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالية ما. ويشار إلى 

ا على مدى فترة المعاملة مع تأجيلها لحين إمكانية الفرق بين سعر المعاملة وطريقة التقييم بـ "ربح أو خسارة اليوم الواحد"، وتطفأ إم

القيمة  يتحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام البيانات القابلة للمالحظة في السوق، أو تحققها من خالل االستبعاد. تدرج التغيرات الالحقة ف

 د التي تم تأجيلها.العادلة مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس أرباح أو خسائر اليوم الواح

ة قيعتمد تقييم كل استثمار متداول علناً على أساس سعر السوق عند اإلغالق لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ناقصاً الخصم إذا كانت الور

 المالية مقيدة.

خصومة والتي تستخدم مدخالت ( باستخدام طريقة التدفقات النقدية الم2تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى )

ة مبيانات السوق القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وهامش االئتمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه للصناديق االستثمارية.  تحدد القي

النقدية  دام طريقة التدفقاتوالتي يتم تحديدها باستخ بالبنك( باستخدام طرق التقييم الخاصة 2العادلة 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.

دات معلن عنه من ( على أساس آخر صافي قيمة موجو3الخاصة التي تندرج ضمن المستوى )األسهم تحدد القيمة العادلة الستثمارات 

( خالل الفترة 3قبل الجهة المستثمر فيها بتاريخ قائمة المركز المالي. تتعلق الحركة في األدوات المالية التي تندرج ضمن المستوى )

 بالتغيرات في القيمة العادلة فقط.
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والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف البنكي المطبقة من  تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المنهجية

قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لالحتفاظ برأسمال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد 

اية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب هذه المعدالت، يتم قياس مدى كف

، والتعهدات وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمية للمشتقات الموحدة للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

كانت المجموعة، خالل الفترة، ملتزمة  باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

  بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي.

تقوم إدارة المجموعة، بشكل دوري، بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس المال كاف 

لقيام بذلك، تأخذ اإلدارة أيضاً بعين االعتبار خطط أعمال المجموعة لمواجهة المخاطر المالزمة ألعمالها الحالية وخطط النمو المستقبلية. ول

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

 للمتطلبات النظامية المحلية.

واإلفصاحات المتعلقة  3مل وإرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار ع 

ً من  ً لتوصيات لجنة بازل 2013يناير  1بها والتي سري مفعولها اعتبارا ً لما تم احتسابه وفقا ، تقدم المجموعة أدناه بياناً 3. وطبقا

والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غير بالموجودات المرجحة المخاطر الموحدة وإجمالي رأس المال 

 :موحد بالنسبة للشركة التابعة التي يتم احتسابها لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية

 
  



  20صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 
 

 المالية )على أساس موحد(مجموعة سامبا 

 2019مارس  31

 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2018ديسمبر  31

 )مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2018مارس  31

 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 186,473,757 174,970,249 174,083,355 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 13,719,047 13,719,047 14,220,800 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 8,790,297 11,996,356 15,260,844 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 208,983,101 200,685,652 203,564,999 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 45,600,736 44,271,381 44,176,195 (1األساسي )تير رأس المال 

 1,273,080 1,255,554 1,399,276 (2رأس المال المساند )تير 

 46,873,816 45,526,935 45,575,471 مجموع رأس المال األساسي والمساند

    نسبة كفاية رأس المال ٪

 %21.8 %22.1 %21.7 (1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال1رأس المال األساسي )تير نسبة 

 %22.4 %22.7 %22.4 (2المساند )تير  

    باكستان –نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد 

 %20.5 %18.6 %19.5 (1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 %20.5 %18.7 %19.6 (2المساند )تير  
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 )األنظمة(،الزكاة  احتسابأنظمة في المملكة العربية السعودية )الهيئة(  والدخلالهيئة العامة للزكاة  اصدرت، 2019مارس  14 بتاريخ

وفقًا لالئحة التنفيذية للزكاة وتسري على  نظمةمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. تم إصدار األال على شركات التمويل

أضعاف صافي  4أيًضا حدا أدنى بـ  نظمة، قدمت األالزكاة وعاءير أساس جديد لحساب . باإلضافة إلى توف2019يناير  1الفترات من 

عوديين لمساهمين السالمتعلقة بااحتساب الزكاة  يتم االستمرار فيالزكاة.  وعاءأضعاف صافي الدخل عند تحديد  8 بواقعأقصى حد الدخل و

 .نظمةوفقًا لأل المحددالزكاة، لكنها لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الحد األقصى  وعاءمن  ٪2.5 بواقع

 

 ل من عامللربع األوالمتعلقة بالمساهمين السعوديين  عليه، وبناءاً على األنظمة الجديدة، قام البنك بتقدير مخصص االلتزامات الزكوية

( ٪97.05: 2018) ٪98.78مليون ريـال سعودي( وذلك عن حصتهم البالغة  150: 2018مليون ريـال سعودي ) 140بمبلغ  2019

 8,8: 2018مليون ريـال سعودي ) 3.3بمبلغ  غير السعوديينضريبة الدخل المتعلقة بالمساهمين  مخصص قدرفي رأسمال البنك. كما 

تزامات الزكاة وضريبة ال مخصص ( في رأسمال البنك. إن٪2.95: 2018) ٪1.22مليون ريـال سعودي( وذلك عن حصتهم البالغة 

 .2019مارس  31على نتائج عمليات البنك للفترة المنتهية في ذلك التاريخ والمركز المالي في  الدخل مبني

 

مارس  31مليون لاير سعودي،  1,853: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 1,853تشتمل المطلوبات األخرى على مبلغ قدره 

ر في المرسوم التسوية المذكو ألسس( مستحق الدفع الى الهيئة بموجب اتفاقية التسوية الموقعة من قبل البنك مع الهيئة وفقا : الشيء2018

هـ 5/4/1440بتاريخ  1260والقرار الوزاري رقم ( 2018نوفمبر  28الموافق هـ )20/3/1440بتاريخ  26الملكي الكريم رقم م/

 (.2018ديسمبر  12الموافق )
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 أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية. 




