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٥صفحةمجموعة سامبا المالیة

Public

الموحدة الشامل الدخلقائمة
) مدققةغیر(

في المنتھیةأشھرللستةفيالمنتھیةأشھر للثالثة

٢٠٢٠یونیو٣٠
یونیو٣٠

٢٠١٩
یونیو٣٠

٢٠٢٠
یونیو٣٠

٢٠١٩
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
٩٥٥٬١٠٠٩٣٥٬٢٣٠٢٬٢٢٨٬٨٥٠٢٬٠٠٠٬٢٦٦الفترةدخلصافي

الحقاً تصنیفھاإعادةیمكنالبنود–للفترةاآلخرالشاملالدخل
:الموحدةالدخلقائمةإلى

الشامل الدخلخاللمنالعادلةبالقیمة) أسھم(مالیةموجودات
: اآلخر

٨١٨٬٦٧٨)١٬٠٠٣٬٦٤٩(٢٠٦٬٤٥٠٣٠٧٬٤٩٨الفترة خاللوالمحققة العادلة القیمة في التغیر -

-٢٤٨-٢٤٨الموظفینمنافعالتزامقیاسإعادةبسببالتغیرات

إلىالحقاً تصـنیفھاإعادةیمكنبنود–للفترةاآلخرالشـاملالدخل
:الموحدةالدخلقائمة

)٥٢٬٤٤٦()٢٤٬١١٣()٥٢٬٦٦٥()١٬٨٦٤(الخارجیة العملیات ترجمةفروقات

صــافياآلخر،الشــاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةدینســندات
:العالقةذوالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصصمن

٦١٤٬٢١٣٦٩٤٬٣٥٥١٬٥٩١٬١٧٨١٬٣٤٢٬٣٢٢العادلةالقیمةفيالتغیر -

)٧٧٬٦٨٣() ٨٣٩٬٠٤٤()٧٧٬٥٥٥() ٤٩٩٬٣١٠(الموحدة الدخلقائمةإلى محولةمبالغ-

:النقدیةالتدفقاتمخاطرتغطیة
٢٤١٬١٢٦٢٢٬٧٣٧٤٠٣٬٤٤٩٢٠٠٬٢٦٦العادلةالقیمةفيالتغیر -
)١٤٬٥١٠()٧٥٬٢٤١()٧٬٢٣٧()٤٦٬٦٠٦(الموحدة الدخلقائمةإلى محولةمبالغ-

٥١٤٬٢٥٧٨٨٧٬١٣٣٥٢٬٨٢٨٢٬٢١٦٬٦٢٧للفترة اآلخرالشاملالدخل

١٬٤٦٩٬٣٥٧١٬٨٢٢٬٣٦٣٢٬٢٨١٬٦٧٨٤٬٢١٦٬٨٩٣للفترةالشاملالدخلإجمالي

:علىالعائد
١٬٤٦٧٬٩٨٨١٬٨٢٩٬٤٥١٢٬٢٨١٬٧٥٠٤٬٢٢٣٬٧٦٠البنكمساھمي
)٦٬٨٦٧()٧٢()٧٬٠٨٨(١٬٣٦٩المسیطرةغیرالملكیةحقوق

١٬٤٦٩٬٣٥٧١٬٨٢٢٬٣٦٣٢٬٢٨١٬٦٧٨٤٬٢١٦٬٨٩٣اإلجمالي

. الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهمنیتجزأال جزءاً ٢٢إلى١منالمرفقةاإلیضاحاتتعتبر 



٦صفحةمجموعة سامبا المالیة

Public

الموحدة الملكیةحقوقفي التغیراتقائمة
)مدققةغیر(

البنكلمساھميالعائدة
وأخرىالعادلةالقیمةاحتیاطیات) السعودیـــةالریاالتبآالف(

فيالمنتھیةأشھرالستةلفترة
٢٠٢٠یونیو٣٠

النظامياالحتیاطيالمالرأس
االحتیاطي
العام

تحویلاحتیاطي
أجنبیةعمالت

مالیةموجودات
بالقیمةمدرجة
خاللمنالعادلة
الشاملالدخل

اآلخر

مخاطرتغطیة
التدفقات
النقدیة

/مكاسب
)خسائر(

من اكتواریة 
منافعخطة ال

المبقاةاألرباحالمحددة
المقترحاألرباح

اإلجماليالخزینةأسھمتوزیعھا
الملكیةحقوق
الملكیةحقوقإجماليالمسیطرةغیر

٤٥٬٣٥٨٬٨٢٠٩٠٬٠١٢٤٥٬٤٤٨٬٨٣٢) ٩٦٢٬٠٨٠(٣٬٦٩٦٬٨٥١١٬٣٩٣٬٨٩٨) ١١٥٬٣١٤() ١١٬٧٢٣(٣٬١٨٦٬٠٩٨) ٣٠٧٬٠٢١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٨٬٣٤٨٬١١١١٣٠٬٠٠٠الفترةبدایةفيالرصید

أسھمفيالتغیراتصافي
٣٧٬١٦٦-١٩٬٨٦١٣٧٬١٦٦-١٧٬٣٠٥-------الخزینة

مدفوعةنھائیةأرباحتوزیعات
) ١٬٣٩٣٬٨٩٨(-) ١٬٣٩٣٬٨٩٨(-)١٬٣٩٣٬٨٩٨(--------٢٠١٩لعام

٤٤٬٠٠٢٬٠٨٨٩٠٬٠١٢٤٤٬٠٩٢٬١٠٠) ٩٤٢٬٢١٩(-٣٬٧١٤٬١٥٦) ١١٥٬٣١٤() ١١٬٧٢٣(٣٬١٨٦٬٠٩٨) ٣٠٧٬٠٢١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٨٬٣٤٨٬١١١١٣٠٬٠٠٠الفرعيالمجموع

٢٬٢٢٦٬٥١١٢٬٣٣٩٢٬٢٢٨٬٨٥٠--٢٬٢٢٦٬٥١١-------الفترةدخلصافي

اآلخرالشامل) الخسارة(/الدخل
٥٢٬٨٢٨)٢٬٤١١(٥٥٬٢٣٩--٣٢٨٬٢٠٨٢٤٨٥٩٬١٧٢)٣٠٨٬٨٠٩()٢٣٬٥٨٠(---للفترة

) الخسارة(/الدخلإجمالي
٢٬٢٨١٬٦٧٨)٧٢(٢٬٢٨١٬٧٥٠--٣٢٨٬٢٠٨٢٤٨٢٬٢٨٥٬٦٨٣)٣٠٨٬٨٠٩()٢٣٬٥٨٠(---للفترةالشامل

٤٦٬٢٨٣٬٨٣٨٨٩٬٩٤٠٤٦٬٣٧٣٬٧٧٨) ٩٤٢٬٢١٩(-٥٬٩٩٩٬٨٣٩) ١١٥٬٠٦٦(٢٬٨٧٧٬٢٨٩٣١٦٬٤٨٥) ٣٣٠٬٦٠١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٨٬٣٤٨٬١١١١٣٠٬٠٠٠الفترةنھایةفيالرصید

المنتھیةأشھرالستةلفترة
٢٠١٩یونیو٣٠في

٤٢٬٢١٣٬١٣٣٩٢٬٨٠٢٤٢٬٣٠٥٬٩٣٥) ٩٩٦٬٠٩٣(٣٬٦٦٩٬٩٩٥١٬٩٩٨٬٠٠٠-) ٩٩٬٧٩٧(٥٩٢٬٨٩١) ٢٧٥٬١٠٢(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠الفترةبدایةفيالرصید

أسھمفيالتغیراتصافي
٤٦٬٧٧٢-٢٠٬٠٩٣٤٦٬٧٧٢-٢٦٬٦٧٩-------الخزینة

مدفوعةنھائیةأرباحتوزیعات
) ١٬٩٩٨٬٠٠٠(-) ١٬٩٩٨٬٠٠٠(-)١٬٩٩٨٬٠٠٠(--------٢٠١٨لعام

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

١٬٩٩٨٬٩١٠١٬٣٥٦٢٬٠٠٠٬٢٦٦--١٬٩٩٨٬٩١٠-------الفترةدخلصافي

الشامل) الخسارة(/الدخل
٢٬٢١٦٬٦٢٧)٨٬٢٢٣(٢٬٢٢٤٬٨٥٠----٢٬٠٨٢٬٩٣٥١٨٥٬٧٥٦)٤٣٬٨٤١(---للفترةاآلخر

٤٬٢١٦٬٨٩٣)٦٬٨٦٧(٤٬٢٢٣٬٧٦٠--١٬٩٩٨٬٩١٠-٢٬٠٨٢٬٩٣٥١٨٥٬٧٥٦)٤٣٬٨٤١(---للفترةالشاملالدخلإجمالي

٤٤٬٤٨٥٬٦٦٥٨٥٬٩٣٥٤٤٬٥٧١٬٦٠٠) ٩٧٦٬٠٠٠(-٥٬٦٩٥٬٥٨٤-٢٬٦٧٥٬٨٢٦٨٥٬٩٥٩) ٣١٨٬٩٤٣(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠الفترةنھایةفيالرصید

. الموجزة الموحدة المرحلیة المالیةالقوائم ھذهمن یتجزأ الجزءاً ٢٢إلى ١من المرفقة اإلیضاحات تعتبر





٨صفحةمجموعة سامبا المالیة 

Public

الموجزة الموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

عــــام . ١

٢٦بتاریخ ٣في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرســوم الملكي رقم م/-شركة مساھمـة سعودیة -تأسست مجموعة سامبا المالیة ("البنك") 
لت  م) بعد أن انتق١٩٨٠یولیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠شعبان ٢٩م). وقد بدأ البنك أعمالھ بتاریـخ ١٩٨٠فبرایر ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠ربیع األول 

ھـ (الموافق  ١٤٠١صفر  ٦بتاریخ  ١٠١٠٠٣٥٣١٩إلیھ عملیات سیتي بنك في المملكة العربیة السعودیة. یعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم  
، المملكة العربیة السعودیة.١١٤٢١الریاض  ٨٣٣م). إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو: طریق الملك عبدالعزیز، ص. ب.  ١٩٨٠دیسمبر  ١٣

تممستقلةشرعیةھیئةقبلمنعلیھاافقتتمثل أھداف البنك في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة. كما یقدم البنك لعمالئھ منتجات بنكیة مو
. البنكقبلمنتأسیسھا

") المجموعة"بـجماعيبشكلبعدفیماإلیھا یشار والتي(التابعةوشركاتھللبنك المالیةالقوائمعلىالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمتشتمل
: أدناهالمذكورة

)كابیتالسامبا(االستثماروإدارةلألصول سامباشركة
سامباشركة/ باسمبالكامللھمملوكةتابعةشركةبتأسیسالبنك قامالمالیة،السوقھیئةعنالصادرة" المالیةاألوراقأعمالالئحة"لـطبقاً 

أغسطس١٩الموافق(ھـ١٤٢٨شعبان٦بتاریخالریاضمنالصادر ١٠١٠٢٣٧١٥٩رقمالتجاريالسجلبموجباالستثمار وإدارةلألصول
األوراقوحفظالمشورة،وتقدیمواإلدارة،والترتیب،التعامل،بعملیاتیتعلقفیمااألصولإدارةوأنشطةاالستثماریةالبنكخدماتإلدارة)  ٢٠٠٧
كابیتالسامبا تحویلتم وقد . ٢٠٠٨ینایر ١٩مناعتباراً أعمالھا بمباشرةوبدأت المالیة، السوقھیئةِقبلمنللشركةالترخیصتم وقد . ةالمالی
السجلفيالقیدتاریخأي،)٢٠١٧أبریل٢٥(ھـ١٤٣٨رجب٢٨بتاریخمقفلةسعودیةمساھمةشركةإلىمحدودةمسئولیةذاتشركةمن

. المقفلةالمساھمة للشركةالتجاري

المملكةفيتأسیسھا تم التي" العقاريلالستثمار سامباشركة"باسم بالكامل لھامملوكة تابعةشركةبتأسیس كابیتالسامبا قامت ، ٢٠١٧عامخالل
). ٢٠١٧یولیو١٧الموافق(ھـ ١٤٣٨شوال٢٣بتاریخالریاضمدینةمنالصادر ١٠١٠٧١٥٠٢٢رقمالتجاريالسجلبموجبالسعودیةالعربیة

.   كابیتالسامباشركةتدیرهاستثماريصندوق عنوبالنیابةالعقاریةالمشاریع بإدارةوتقوممحدودة،مسئولیةذاتكشركةالشركةتأسیستم

الباكستان لیمیتد،بنكسامبا
وھيالعالقة، ذاتوالخدماتالتجاریةالمصرفیةباألعمال للقیام الباكستانفيوتأسستفیھا،الحصصمن٪ ٨٤٫٥١البنكیمتلكتابعةشركة
. الباكستانفياألسھمأسواقفيمدرجة

)إلسيأوسي(لیمیتدكابیتالشورأوفإنفست–كوشركة
انفستمنتشركةخاللمنالخارجفياالستثماراتبعضإدارةلغرضالكایمنجزر لقوانینوفقاً تأسستللبنك،بالكاملمملوكةتابعةشركةوھي

رأسفي٪  ٤١٫٢یقاربماإلسيسيأيشركةاستثمرت.  إلسيأوسيلشركةبالكاملمملوكةشركة،)إلسيسيأي(لیمتد)  كایمن(كابیتال
.الخارجفياالستثماراتھذهبإدارةوتقوم الكایمان،جزر فيتأسستمحدودةمسؤولیةذاتشركةأیضاً وھيلیمتدانفست كوأكسسشركةمال

للعقارات سامباشركة
الریاض منالصادر ١٠١٠٢٣٤٧٥٧رقمالتجاريالسجلبموجبالسعودیةالعربیةالمملكةفيتأسستللبنك،بالكاملمملوكةتابعةشركةوھي
).٢٠٠٧یونیو٢٤الموافق (ھـ ١٤٢٨الثانيجمادى٩بتاریخ

وقد تأسست الشركة بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقیام بإدارة المشاریع العقاریة نیابة عن البنك. 

المحدودة العالمیةاألسواق شركة
بغرض إدارة بعض  ٢٠١٦فبرایر ١وھي شركة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في جزر الكایمن بتاریخ 

معامالت الخزینة.  

. ٢٠١٦بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في الربع الرابع لعام 

شركة سامبا للتمویل المحدودة 
،  ٢٠١٩یونیو  ١٩%للبنك، تأسست كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة بموجب قوانین جزر الكایمن بتاریخ  ٩٩وھي شركة تابعة مملوكة بنسبة  

. ٢٠١٩ویتمثل الغرض الرئیسي لھا في توفیر السیولة للبنك من خالل إصدار السندات. بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة في الربع الثالث لعام 

عن إبرامھ التفاقیة إطاریة مع البنك األھلي التجاري ("االتفاقیة اإلطاریة") وذلك لبدء البنكین بدراسات  م، أعلن البنك ٢٠٢٠یونیو ٢٥بتاریخ 
األھلي التجاري العنایة المھنیة الالزمة والتفاوض على األحكام النھائیة والملزمة فیما یتعلق بصفقة اندماج محتملة بین مجموعة سامبا المالیة والبنك 

ة").("الصفقة المقترح

المتصلة  كما اتفق الطرفان بموجب االتفاقیة اإلطاریة على التفاوض بشأن االتفاقیات النھائیة للصفقة المقترحة، والتي ستتضمن األحكام التجاریة
البنك الدامج وآلیة ) اسم٣) معامل المبادلة النھائي، (٢) الھیكلة النھائیة للصفقة المقترحة، (١بھا بما في ذلك (على سبیل المثال ال الحصر): (

) موقع المركز الرئیسي للبنك الدامج. ٥) تشكیل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجھ الطرفین بخصوص إدارتھ، و(٤التعامل مع ھویتھ وشعاره، (
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خالل-بشأنھاالتفاق توصلھما حالفي-المقترحةللصفقةالنھائیةاالتفاقیاتوتوقیعالالزمةالمھنیةالعنایةدراساتمناالنتھاء الطرفانویعتزم
. اإلعالنتاریخمنأشھر أربعة

االتفاقیةإبرامفإنوعلیھ،. المقترحةالصفقةفيباالستمرار ملزمینغیر التجارياألھليوالبنكالمالیةسامبامجموعةأن إلىاإلشارةتجدر 
بخصوص وملزمنھائياتفاق إلىسیتوصالن الطرفینبأنبالضرورةیعنيالالبنكینبینالالزمةالمھنیةالعنایةدراساتفيوالبدءاإلطاریة
الالمثالسبیلعلى تشمل،شروطلعدة خاضع سیكونالمقترحةالصفقة إتمامإن . الطرفینبینتتم سوفالمقترحةالصفقةأن أو المقترحةالصفقة 
منكلمساھميموافقةإلى باإلضافةللمنافسةالعامةوالھیئةالمالیةالسوقوھیئةالسعوديالعربيالنقد مؤسسةموافقةعلى الحصولالحصر،
. بھا المعمولالنظامیةللمتطلبات ووفقاً التجارياألھلي والبنكالمالیةسامبامجموعة

اإلعداد أسس. ٢

–٣٤الدولي المحاسبةلمعیار وفقاً ٢٠٢٠یونیو ٣٠فيالمنتھیةوللفترةفي كماللمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائم إعدادتم
تم.  القانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةمنالمعتمدةاألخرىواإلصداراتوالمعاییر السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمد"  األوليالماليالتقریر "

المملكةفيالمعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقاً ٢٠١٩دیسمبر ٣١في المنتھیةوللسنةفيكما للمجموعةالموحدة المالیةالقوائمإعداد 
. القانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةمنمعتمدةالاألخرىواإلصداراتوالمعاییر السعودیةالعربیة

أنویجب السنویة، الموحدةالمالیةالقوائم فيالمطلوبةواإلفصاحات المعلوماتكافةعلىالموجزةالموحدة المرحلیةالمالیةالقوائم ھذه تشتملال
.٢٠١٩دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنةللمجموعةالسنویةالموحدةالمالیةالقوائم معجنبإلى جنباً تقرأ

ومبالغالمحاسبیةالسیاساتتطبیقعلىتؤثر قد وافتراضاتوتقدیرات أحكامإجراءاإلدارةمنالموجزةالموحدة المرحلیةالقوائمإعدادیتطلب
. التقدیراتھذهعنالفعلیةالنتائجتختلفقد. عنھاالمصرحوالمصاریفواإلیراداتوالمطلوباتالموجودات 

للبنكالمحاسبیةالسیاسات تطبیق عند اإلدارةبھا قامت التي الھامةالتقدیراتكانت الموجزة، الموحدة المرحلیةالمالیة القوائمھذهإعداد عند
.٢٠١٩دیسمبر ٣١فيالمنتھیةوللسنةفي كماالسنویةالموحدة المالیة القوائمعلىالمطبقةنفسھاھي التقدیرات منالتأكدلعدم الرئیسیةوالمصادر 

ھناكیكونوعندماملزمنظاميحقوجودعندفقطالموحدةالماليالمركز قائمةفيالصافيویدرجالمالیةوالمطلوباتالموجوداتمقاصةتتم
والمصاریفاإلیرادات مقاصةیتم ال.  واحد آنفيالمطلوبات وتسدید الموجوداتتحقیقأوالصافيأساسعلىالمطلوباتمعالموجودات لتسویةنیة
فيمحدد بشكلعلیھاإلفصاح تملما وطبقاً محاسبي،تفسیر أو معیار أيقبلمنبھمسموحاً أومطلوباً ذلك كانإذاإالالموحدةالدخلقائمةفي

.  للبنك المحاسبیةالسیاسات 
. ألفألقربتقریبھاویتمالسعودي،باللایر الموجزةالموحدة المرحلیةالمالیةالقوائمتظھر 

المالیة القوائمتوحید. ٣

القوائم إعداد یتم.  لھاالتابعة والشركات المالیةسامبا مجموعةأعمالونتائجالماليالمركز على الموجزةالموحدة المرحلیةالمالیة القوائمھذه تشتمل
الربعنھایةلغایةالمالیةقوائمھاإعدادتمالتيلیمتدكابیتالأوفشور انفست-كوشركةعدافیماللبنكالمالیةالفترةلنفسالتابعةللشركاتالمالیة
القوائمعلىالتعدیالتإجراءیتمالضرورة،وعند. للمجموعةالمالیةالتقاریر لتقدیمالزمنيبالجدولوااللتزامالمالیةالقوائمتوحیدلغرضالسابق
. المالیةالقوائم توحیدعندالمتداخلةالھامةوالمعامالتاألرصدةاستبعاد تم وقد. للبنكالمالیةالقوائم معلتتماشىالتابعةللشركاتالمالیة

العوائد فيالحقلدیھیكونأولمخاطر یتعرضعندمامامنشأةعلىسیطرةللبنكیكون. البنك علیھایسیطر التيالمنشآتھيالتابعةالشركات
الشركاتتوحیدیتم.  المنشأةتلكعلىسیطرتھممارسةخاللمنالعوائدتلكعلىالتأثیر فيالقدرةلدیھویكونالمنشأةمعتعاملھخاللمنالمتغیرة
السیطرةانتقالتاریخمناعتباراً التابعةالشركاتتوحیدعنالتوقفویتم.  البنك إلىالتابعةالشركةعلىالسیطرةانتقالتاریخمناعتباراً التابعة
الشراءتاریخاعتباراً الموحدة الدخلقائمةفيالفترةخالل المباعةأوالمشتراةالتابعةالشركات أعمالنتائج تدرج. البنك منالتابعة الشركةعلى
. مالئمھوحسبماالبیع،تاریخحتىأو

قبلمن مباشر،غیر أومباشر بشكلالمملوكة، غیر الموجودات وصافي الخسارةأو الدخل صافيفيالحصة المسیطرةغیر الملكیةحقوقتمثل
الحقوقعنمنفصلبشكلالموحدة المالي المركز قائمةفي الملكیةحقوقوضمنالموحدةالدخلقائمةفيإظھارھا ویتم التابعة، الشركاتفيالبنك 
. البنك لمساھميالعائدة
المدفوعللعوض العادلةبالقیمةاالستحواذتكلفة تقاس. التابعةالشركاتعلىالبنك استحواذ عنالمحاسبةعند المحاسبیةالشراءطریقةتستخدم
تسجل. االستحواذبتاریخالعادلةبالقیمةالمحتملةوااللتزاماتوالمطلوباتعلیھااالستحواذتم التيللتمییز القابلةالموجوداتتقاس. التبادلبتاریخ
. شھرة–ملموسةغیر كموجوداتعلیھاالمستحوذللتمییز القابلةالموجوداتصافيفيالبنك لحصةالعادلةالقیمةعنالزائدةالشراءتكلفة

الزوررأسشركةوھيخاص،غرضذاتمنشآتفيطرفالبنكفإن،)١(اإلیضاحضمنأعالهالمذكورةالتابعةالشركاتإلىباإلضافة
العربيالنقدمؤسسةموافقةبموجبالمنشآتھذه تأسیس تم. منسأةكلفي٪٥٠بنسبةوذلكالموجوداتلتأجیر كیانوشركةالموجوداتلتأجیر 

ذلك، ومع.  علیھا سیطرتھلعدمتوحیدھا یمكن الالمنشآت ھذهأن للبنك تبینوقد.  الشریعةمع المتوافقةالتمویلترتیباتبعضلتسھیلفقطالسعودي 
.  بالبنكالخاصة والسلفالقروضمحفظةفيالمنشآت ھذهتعرضاتإدراجتم
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الھامة المحاسبیةالسیاسات. ٤

السنویةالموحدةالمالیةالقوائمفيالمستخدمةتلكمعالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهإعدادفيالمستخدمةالمحاسبیةالسیاسات تتماشى
السیاساتتطبق الحالیة، االقتصادیة البیئةباالعتبار األخذ وبعدالجدید،المعیار اتباع علىوبناءً .  ٢٠١٩دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنةللمجموعة
الموحدةالمالیةالقوائمفيالمذكورةلھاالمقابلةالمحاسبیةالسیاساتإلىتضافأوتعدلأومحلوتحل،٢٠٢٠ینایر ١مناعتباراالتالیةالمحاسبیة
. ٢٠١٩لعامالسنویة

الحكومیة اإلعانة١-٤

.  بھاالمتعلقةبالشروطسیلتزمالبنكوأنالمنحةاستالمسیتمبأنھمعقولةتأكیدات وجودعندبالدخلالمتعلقةالحكومیةاإلعانةبإثباتالبنكیقوم
منبأقلالودیعة إثبات یتم. بالدخلمتعلقةحكومیةكإعانةالسوقفيالسائدةالعمولةمعدالتعن تقلبمعدالتةالحكومیالودیعةمن المنفعةتعامل

العمولةمعدالتعن تقلبمعدالتالمنفعةقیاس یتم . المالیةاألدوات– ٩المالي للتقریر الدولي للمعیار وفقاوقیاسھالسوق فيالسائدة المعدالت
یتم. المستلمةوالمتحصالت ، ٩المالي للتقریر الدوليللمعیار وفقاً تحدیدھا یتموالتيللودیعةاألولیةالدفتریةالقیمةبینكفرق السوقفيالسائدة

الفتراتمدىعلىمنتظمةأسسوفقالموحدةالدخلقائمةفيالحكومیةاإلعانة اثباتیتم.٢٠الدوليالمحاسبةلمعیار وفقاالمنفعةعنالمحاسبة
أما. البنك ھوالنھائيالمستفید یكونعندمافقطالمنحةدخلإثباتیتم .عنھاالتعویضسیتم التيالعالقةذاتالتكالیف بإثبات البنكفیھا یقومالتي
. الصلةذاتالدفع أو القبضالمستحقةالمبالغفقطالبنكیسجلالنھائي،المستفیدھوالعمیلكانإذا

المجموعة قبل منالمطبقةالجدیدة والتعدیالت والتفسیراتالمعاییر٢-٤

أنلإلدارةتبین. ٢٠٢٠ینایر ١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالمالیةالفتراتعلىالمحاسبیةوالتفسیراتالمعاییر علىأدناهالتعدیالتتسري
. للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمعلىجوھريتأثیر لھالیسالتعدیالت

األعمال تعریف): ٣(الماليللتقریر الدولي المعیار علىالتعدیالت
النسبیةاألھمیة"تعریف): ٨(الدوليالمحاسبةومعیار ) ١(الدوليالمحاسبةمعیار علىالتعدیالت"
المالي للتقریر الدولیةالمعاییر فيالمفاھیمي باإلطار المتعلقةالمراجععلىالتعدیالت
المستأجرینعلى١٩-كوفیدلتأثیراتاستجابة" اإلیجار عقود): "١٦(الماليللتقریر الدولي المعیار علىالتعدیالت
الفائدة سعر إحالل): ٧(الماليللتقریر الدوليوالمعیار ) ٣٩(الدوليالمحاسبةومعیار ) ٩(الماليللتقریر الدوليالمعیار علىالتعدیالت

المرجعي

بعد المفعولالساریةوغیرالصادرةالمحاسبیةالمعاییر٣-٤

تبدأ التي للمجموعةالمحاسبیةبالسنةبااللتزامیتعلقفیماإلزامیةوتعتبر نشرھا تمالتيوالتنقیحات والتعدیالتالمحاسبیةبالمعاییر بیاًنا یلي فیما
المرحلیةالمالیةالقوائمعلى جوھريتأثیر لھالیسوالتي والمعاییر اإلصداراتلھذه المبكر التطبیق عدم المجموعةارتأت. ٢٠٢٠ینایر ١في

. الموجزةالموحدة 

 ٢٠٢٣ینایر ١بعد أوفيتبدأالتيالفترات علىیسري–التأمینعقود:١٧الماليللتقریر الدولي المعیار.

١بعد أوفيتبدأالتيالفتراتعلىیسريالذي،"متداولةوغیر كمتداولةالمطلوباتتصنیف-"١الدوليالمحاسبةمعیار علىالتعدیالت
.٢٠٢٢ینایر 
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صافي االستثمارات،-٥
: كاآلتياالستثماراتتصنف

٢٠١٩یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
)مدققةغیر()مدققة()مدققةغیر(
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة

٤٬٥٠٣٬٠٠٩٦٬١٠٠٬١١٢٥٬٨٤٠٬٤٢٥الدخل قائمةخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة
-اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة
٢٬٥٤٧٬٧١١٣٬٦٥١٬٢٧٣٣٬٩٩٥٬٤٠١ملكیة حقوقأدوات

-اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة
٧٢٬٥٦١٬٦٤٢٦١٬٦٤٠٬٧٥٨٥٧٬١٩٠٬٨٢٠دینسندات

١٣٬٥٨٦٬٤٨١١٣٬٦٢٥٬٠٥٧١٢٬٢٢٦٬٥٤٨المطفأة بالتكلفةمقتناة
٩٣٬١٩٨٬٨٤٣٨٥٬٠١٧٬٢٠٠٧٩٬٢٥٣٬١٩٤الفرعي اإلجمالي
)٣٬٢٥٤()٣٬٩٤٧()٥٬٥٦٦(االئتمان انخفاضمخصص
٩٣٬١٩٣٬٢٧٧٨٥٬٠١٣٬٢٥٣٧٩٬٢٤٩٬٩٤٠صافي االستثمارات،إجمالي

صافي والسلف،قروض-٦
: المطفأةبالتكلفةالمقتناةوالسلفالقروضإلجمالي تحلیالً یليفیما

٢٠١٩یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
)مدققةغیر()مدققة()مدققةغیر(
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة

١٬٢١٢٬٢٧٤١٬٤٢٩٬١٢٧١٬٣٨٥٬٨٩١ائتمان بطاقات
١٨٬٧٢٧٬٠٧٧١٧٬١١٧٬٩٣٩١٦٬١٧٤٬٣٩١شخصیةقروض
١٢٩٬٤١١٬٢٥٣١٢٤٬٢٢٣٬٥٩٩٩٨٬٧٤٦٬١٥٩تجاریةوسلفقروض

١٤٩٬٣٥٠٬٦٠٤١٤٢٬٧٧٠٬٦٦٥١١٦٬٣٠٦٬٤٤١العاملة والسلفالقروض 
٢٬١٩٥٬٩٦٤١٬٩٢٤٬٢٠٨١٬٨٢٤٬٥٥٨العاملة غیر والسلفالقروض 
١٥١٬٥٤٦٬٥٦٨١٤٤٬٦٩٤٬٨٧٣١١٨٬١٣٠٬٩٩٩والسلف القروضإجمالي

)٣٬٠٦٨٬٦٦٩()٣٬٠٩٩٬٦٢٨()٣٬٤٥٨٬٧٧١(االئتمان انخفاضمخصص
١٤٨٬٠٨٧٬٧٩٧١٤١٬٥٩٥٬٢٤٥١١٥٬٠٦٢٬٣٣٠صافي والسلف،القروضإجمالي

العمالء ودائع-٧

: التاليالنحوعلى العمالءودائعتصنف
٢٠١٩یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
)مدققةغیر()مدققة()مدققةغیر(
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
(بآالف الریاالت 

السعودیـــة)
(بآالف الریاالت 

السعودیـــة)

١٠٩٬٦٨٤٬٥١٥٩٣٬٧١٤٬٨٦٧٩٦٬٠٩٤٬٦٦٥الطلب تحت
٨٬١٩٠٬٧٧١٧٬٥٦٣٬٣٠٦٧٬٦٢٤٬٥٧٢ادخار 
٦٢٬٣٣٠٬٩٥١٧٣٬٦٦٨٬٥٢٦٥٧٬٦٦١٬٠٩٧ألجل
٧٬٠٥٣٬٠٩٧٥٬٢١٨٬٩٨١٦٬٩٢٥٬٣٠٩أخرى

١٨٧٬٢٥٩٬٣٣٤١٨٠٬١٦٥٬٦٨٠١٦٨٬٣٠٥٬٦٤٣اإلجمالي 



١٢صفحة المالیة مجموعة سامبا 

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

ألجل قرض-٨

سنوات٣مدتھ٥٧٥أمریكيدوالر ملیون٥٧٥قدرهبمبلغ٢٠١٩یولیو١٧فيعائمةبعمولةمضمونغیر مشترك قرضترتیبالبنك أبرم
.   المطفأةبالتكلفةكمقتنىتصنیفھوتمالسوق، أساس علىالمتغیرةللمعدالتوفًقاعمولةألجلالقرضیحمل. العامةالبنكیةلألغراض

المصدرة الدینسندات-٩

المتوسطةالسنداتبرنامجبموجبأمریكيدوالر ملیار ١قدرھااألمریكيبالدوالر سنداتإصدار خاص،لغرض منشأةخاللمنالبنك، أتم
ھذهإن. ٢٠٢٠ینایر ٢٩فيأمریكيدوالر ملیون ٥٠٠البالغالثانياإلصدار إتمامتم وقد . أمریكيدوالر ملیار ٥قدرهوالبالغ بالیورواألجل

وأحكام شروطوفقالبنكخیار بحسبالمبكر لالستردادوتخضعسنواتسبعلمدةالبرنامجھذابموجبإصدارھاوتممضمونھغیر السندات
. المطفأةبالتكلفةكمقتناةتصنیفھاوتماالیرلندیةاألسھمسوقفيمدرجةالسنداتھذهإن.  اإلصدار 

المشتقات -١٠

إضافةالموجزة،الموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهفيإثباتھاتمالتيالمشتقةالمالیةلألدواتوالسلبیةاإلیجابیةالعادلةالقیمةأدناهالجدولیعكس
التدفقات مبالغبالضرورةتعكسالالفترة،نھایةفيالقائمةالمعامالت حجمعلىمؤشراً تعتبر التياالسمیة،المبالغ إن. لھا االسمیةالمبالغإلى

علىعادة تقتصر والتيالمجموعةلھا تتعرضالتياالئتمانمخاطر تعكسالاالسمیةالمبالغھذه فإنوبالتالي، . بھاالمتعلقةالمستقبلیةالنقدیة
. السوقمخاطر تعكسال أنھاكماللمشتقات، اإلیجابیةالعادلةالقیمة

رئیسیةمقاصة باتفاقیات المشمولةالعقودكافةإظھار یتم ذلك، إلىإضافة.  العادلة بالقیمةالموحدة، المالي المركز قائمةفي المشتقات كافةإظھار یتم
اآلخرالطرفإلىالمدفوعةأو المستلمةالنقدیةالضماناتمعالسلبیةأواإلیجابیة العادلة القیمةإجماليمقاصةتتم. ذلكینطبقحیثمابالصافي،
. المفعولساریةرئیسیةمقاصةاتفاقیةبموجب



١٣صفحة المالیة مجموعة سامبا 

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

٢٠٢٠یونیو٣٠في 
( غیر مدققة ) 

الریاالت السعودیةبآالف 

٩٢٠١دیسمبر  ٣١في 
( مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة

٩٢٠١یونیو٣٠في 
( غیر مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة
القیمة العادلة  
اإلیجابیة

القیمة العادلة  
القیمة العادلة  المبالغ االسمیةالسلبیة

اإلیجابیة
القیمة العادلة  

القیمة العادلة  االسمیةالمبالغ السلبیة
اإلیجابیة

القیمة العادلة  
المبالغ االسمیةالسلبیة

:المتاجرةألغراضالمقتناة
٧٬٢٨٦٬٠٨٣٣٬٦٤٩٬٩٥٦١٨٩٬٨٨١٬٩٣٢٤٬٤٧٩٬٠٩٦٢٬٨٩٧٬٩٤٢١٥٤٬٥٣٢٬٨٨٠٤٬٠٧٥٬٦٧٨٢٬٥٨٨٬٨٣٧١٤١٬٨٥٥٬٠١٦العموالت أسعارمقایضات 

العموالت،بأسعار الخاصةالمستقبلیة العقود 
١٤١٬٨٤٣١٢٢٬٥٠٢٢١٬٧٣٠٬٣٢١٧٧٬٣٠٠٧١٬٨٣٧١٧٬٩٢٠٬٧٤٠٦٦٬٠٨١٨٣٬٧٢٦١٥٬٥٠٢٬٩٦٣والخیارات 

٧٨٬٢٤٩٧٤٬٠٥٢٢٤٬٨٦٩٬١١٠٤٦٬٣٣٩٩٢٬٩١٤٢٦٬٣٩٦٬٩٧١١٣٨٬٦٥٦١٩١٬١٦٢١٦٬٨٠٨٬١٥٠اآلجلة األجنبيالصرفعقود
٢٦٬٧٧٧٢٠٬٦٤٦٣٬١٠٨٬٩٦٩١٠٬٩٦٥٨٬٦٥٤١٬٣٢٢٬٨٢٥٤٬٦٦٠٣٬٢٦٥٦٤٥٬٣٧١العمالت خیارات 
٧٬٥٣٧٧٬٥٣٧٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٥٣٩١٬٥٢٠٤٦٨٬٧٥٠١٩٬٩٦٢١٥٬١٣٩٢٬٠٢٥٬٠٠٠المقایضة خیارات 
٢٠٠٬٩٥٥١٤٠٬٧٥٥٢٬٤٠٢٬٤٣٣٦٥٬٧٨٧٣٦٬٠٨٤٢٬٣٨٤٬٥٦٨٩٠٬٧٦٣٨٠٬١٢٥٢٬١٨٢٬٦٧٩وسلع أسھمخیارات 

:العادلةالقیمةمخاطرلتغطیةالمقتناة
العموالت،بأسعار الخاصةالمستقبلیة العقود 

٥٬٧٣٠-والخیارات 
٨١٤٬٨٧٥

----
٧٠٠١١٢٬٨٧٥

٦٬٤١٢٬٥٠٠-٩٬٧٨٩---٤٣٥٬٢٦٧١٢٬٣٥٦٬٢٥٠-العموالت أسعارمقایضات 
:النقدیةالتدفقات مخاطرلتغطیةالمقتناة

٢١٬٠٥٨١٬٠٠٠٬٠٠٠-١٩٨٬٤٤٥٣٧٥١٠٬٨٠٠٬٠٠٠٧٬٥٨٣١٣١٬٤١٩٦٬٦٠٠٬٠٠٠العموالت أسعارمقایضات 
٧٬٩٣٩٬٨٨٩٤٬٤٥٦٬٨٢٠٢٨٨٬٤٦٣٬٨٩٠٤٬٦٩٠٬٦٠٩٣٬٢٤٠٬٣٧٠٢٠٩٬٦٢٦٬٧٣٤٤٬٤٠٥٬٥٨٩٢٬٩٨٤٬٠١٢١٨٦٬٥٤٤٬٥٥٤الفرعي اإلجمالي
)١٬٠٢٦٬٠٣٤() ٣٩٢٬٢٨٨()٢٬٠٤٨٬١٨٤()١٬٥٩٨٬٣٨٨()٢٬٢٩٦٬٣٦٣()١٬٧٠١٬٤٧١(مدفوعة /  مستلمةنقدیةضمانات 
٦٬٢٣٨٬٤١٨٢٬١٦٠٬٤٥٧٣٬٠٩٢٬٢٢١١٬١٩٢٬١٨٦٤٬٠١٣٬٣٠١١٬٩٥٧٬٩٧٨اإلجمالي



١٤صفحةمجموعة سامبا المالیة 

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

المالي الضمان وعقودالقروضالتزامات-١١

: اآلتيمن بالمجموعةالخاصةالماليالضمان وعقود القروض التزاماتتتكون

٢٠٢٠یونیو٣٠
دیسمبر٣١

٢٠١٩یونیو٢٠١٩٣٠
)مدققةغیر()مدققة()مدققةغیر(
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة

٤٬٨٢٤٬٨٥١٤٬٧٠٨٬٧٦٠٦٬٠١٥٬٥٨٦مستندیة اعتمادات
٢٩٬٣٥٤٬١٤١٣٠٬١٦٣٬٥٧١٢٩٬١١٤٬٤٥٢ضمان خطابات
١٬١٦٨٬٨٥٥١٬١١١٬٧٨٦١٬٢٠٦٬٥٩٤قبوالت
٤٬٩٢٤٬٠٠٥٣٬٥٢٢٬٤٣٩٤٬٠٩٥٬٦٥٨االئتمان لمنحللنقضقابلةغیر التزامات
٩٨٦٬٤٥٣٩٢٨٬٧١٩٧٧٤٬٦٠٤أخرى

٤١٬٢٥٨٬٣٠٥٤٠٬٤٣٥٬٢٧٥٤١٬٢٠٦٬٨٩٤اإلجمالي 

ملیون٥٠٠قدرهمبلغحسابتم.  الماليالضمانوعقودالقروضالتزاماتلقاءاالئتمانانخفاضمخصصاتبتخصیصأیضاً المجموعةبدأت
٤٨٩:  ٢٠١٩دیسمبر٣١. (٢٠٢٠یونیو٣٠فيكمااألخرىالمطلوباتضمنتصنیفھوتم،٩الماليللتقریرالدوليللمعیاروفقاً سعوديلایر
). سعوديلایرملیون٥٠١: ٢٠١٩یونیو٣٠وسعودي،لایرملیون

النقدیةوشبھالنقدیة-١٢

: اآلتيمنالموحدةالنقدیةالتدفقاتقائمةفيالمدرجةالنقدیةوشبھالنقدیةتتكون

٢٠١٩یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
)مدققةغیر()مدققة()مدققةغیر(
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة

١٤٬١١٢٬٨٣٣٨٬٨٩٤٬١٢٧١١٬٩٩٦٬٨٧٥النظامیةالودائععدامامركزیةبنوكلدىوأرصدة نقدیة
تسعینخاللتستحقاألخرىالمالیةوالمؤسسات البنوكلدىأرصدة

١٬٣٣٩٬٠٣٤٢٬٦٦١٬٠٨٢١٠٬٠٦٤٬٥٥٤یوماً 

١٥٬٤٥١٬٨٦٧١١٬٥٥٥٬٢٠٩٢٢٬٠٦١٬٤٢٩اإلجمالي 

التشغیلیة القطاعات -١٣
- :التالیةالرئیسیةالتشغیلیةالقطاعات منالمجموعةتتكون
والمنتجات االئتمانبطاقاتإلىإضافةباألفراد،الخاصةوالتوفیر الطلبوتحتالجاریةوالحساباتألجلالودائعمعویتعامل–البنكیةاألفرادقطاع

.الشخصیةوالقروض باألفراد، الخاصةاالستثماریة

االئتمانیةوالتسھیالتوالقروضالمكشوفةوالحساباتالطلبوتحتالجاریةوالحساباتألجلالودائعمعویتعامل–البنكیةالشركاتقطاع
. بالشركاتالخاصةالمالیةاالستشاریةوالخدمات المجموعةلعمالءالمشتقةالمالیةاألدواتوكذلكبالشركات الخاصةاألخرى

العمالء وكبار للشركاتوالمشتقاتالعموالت،بأسعار والمتاجرةاألجنبي،والصرفالمال،أسواقبإدارةرئیسيبشكلویقوم–الخزینةقطاع
وقائمةللمجموعةاالستثماریةالمحفظة وإدارةالسیولةعلى والحفاظ المجموعة،عملیات تمویلعنمسؤولانھ كما . نفسھا المجموعةولحساب
. الموحدةالمالي المركز 

والمشورةوالترتیب واإلدارةالتعامل بعملیات یتعلق فیماالموجودات وإدارةاالستثمارات إدارة خدمات ویتضمن – االستثماریةالبنكیةالخدمات 
.االستثمار وإدارةلألصولسامباشركة/وھي مستقلقانونيكیانذات منشأةقبلمناالستثماریةالبنكیةالخدمات تقدم. المالیةاألوراقوحفظ

نتائجإن. الخارجفيتابعةشركاتوأربعةالخارجفيفرعینإلىباإلضافةالسعودیة،العربیةالمملكةفيللمجموعةالرئیسیةالنشاطاتتتم
.ككلللمجموعةالماليللمركز بالنسبةجوھریةتعتبر الالخارجفيالعملیات



١٥صفحةمجموعة سامبا المالیة 

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

مما القطاعاتبیناعتیاديبشكلالمالیةالمواردتوزیعإعادة یتم . االعتیادیةالتجاریةللشروطوفقاً أعاله التشغیلیةالقطاعاتبینالمعامالتتتم
عناصرھناكتوجد ال . البنوكبین المعدالتأساس علىالمالیةالموارد ھذهعلى خاصةعموالت ُتحمَّل. المالیةالمواردتكالیفتحویلعنھاینتج
ومطلوبات موجودات بإجماليبیاناً یلي فیما . التشغیلیةالقطاعاتبیناألخرىالداخلیةاإلیراداتأو المصاریفأواإلیرادات منأخرىمھمة

ومخصص العملیاتمصاریفوإجماليالعملیاتدخلوإجماليصافيالخاصة،العموالتودخل،٢٠١٩و٢٠٢٠یونیو٣٠فيكماالمجموعة
-: التشغیلیةالقطاعاتمنقطاعلكلالتاریخینھذینفيالمنتھیتیننللفترتیواالستھالكالرأسمالیةوالمصاریفالدخلوصافياالئتمان، انخفاض

) مدققةغیر(٢٠٢٠یونیو٣٠
األفرادقطاع السعودیـــةالریاالتبآالف

البنكیة
الشركاتقطاع 

البنكیةالخدماتالخزینةقطاع البنكیة
اإلجمالياالستثماریة

٣٧٬٤٠٣٬٩٣٩١٢٧٬٣٩٥٬٢٨٠١١٤٬١٠٧٬٦٨٢٣٥٤٬١٧٨٢٧٩٬٢٦١٬٠٧٩الموجودات إجمالي 
١٠٢٬٠٧٣٬٠٥٣٩٣٬٣٤٨٬٨٥٧٣٧٬٢٨٦٬٣٢٧١٧٩٬٠٦٤٢٣٢٬٨٨٧٬٣٠١المطلوبات إجمالي 
٩٥٩٬٢١٦١٬٢٣٠٬٣٧٦٧٤٦٬٥٨٨١٧٬٢١٧٢٬٩٥٣٬٣٩٧صافي الخاصة، العموالتدخل

١٬٢٠٥٬٩٩٨١٬٦٦٣٬٨٦٤١٬٦٣٨٬٥٩٠٢٨١٬٧٢٩٤٬٧٩٠٬١٨١العملیات دخلإجمالي 
١٬١٢٧٬٣١٩٨٠٤٬٣٥٩١٢٦٬٥٧٠١١٩٬٥٩٨٢٬١٧٧٬٨٤٦: منھ العملیات مصاریفإجمالي 

٤٤٬١٠٩٦٢٬٦٨٧٥٥٩٣٬٠٦٠١١٠٬٤١٥استھالك 
خصم بعد االئتمان،انخفاضمخصص

٦٤٥٬٥٢٣-٤٩٬٣٧٧٥٥٢٬٣٢٢٤٣٬٨٢٤المستردة المبالغ 
٥٩٬٢٩١٧٠٣٬٦٢٧١٬٣٢٥٬٤٧١١٤٠٬٤٦١٢٬٢٢٨٬٨٥٠الفترة دخلصافي

٢٩٬٦٦٤١٠١٬٢٣٣٩٠٬٤٩٧٢٨١٢٢١٬٦٧٥رأسمالیة مصاریف 

) مدققةغیر(٢٠١٩یونیو٣٠
األفرادقطاع السعودیـــةالریاالتبآالف

البنكیة
الشركاتقطاع 

البنكیةالخدماتالخزینةقطاع البنكیة
اإلجمالياالستثماریة

٣٢٬٨٧١٬٨٢٤٩٣٬٣١٧٬٨٩٣١٠٩٬٢٨٧٬٢٣٠٧٤٬٧٧٤٢٣٥٬٥٥١٬٧٢١الموجودات إجمالي 
٩١٬٢٣٣٬١٤٤٨١٬٧٦٦٬٣٧٠١٧٬٨٦٣٬٩١٩١١٦٬٦٨٨١٩٠٬٩٨٠٬١٢١المطلوبات إجمالي 
١٬٣٥١٬٩٥٠١٬٢٣٥٬٥٧٢٦٣٤٬٨٧٦٣١٬٠٩٤٣٬٢٥٣٬٤٩٢صافي الخاصة، العموالتدخل

١٬٦٣٨٬٣٢٢١٬٥٦٠٬٧٢١٨٩٦٬٧٧٩٢٧٠٬٧٤٢٤٬٣٦٦٬٥٦٤العملیات دخلإجمالي 

٨٤٦٬٤٣٨١٬٠٩٩٬١٨٦٧٧٬٧٨١٧٨٬٧٦٧٢٬١٠٢٬١٧٢: منھ العملیات،مصاریفإجمالي 
٣٧٬٣٠٠٥٠٬٣٧٠٧٥٢٥٬٦٠٢٩٤٬٠٢٤استھالك 
خصم بعد ،االئتمانانخفاضمخصص

٧٨١٬٧٢٦-٣٥٬٣٨٠٧٤٦٬١٨٢١٦٤المستردة المبالغ 
٦٩٨٬٧٨٥٤٠٣٬٢٩٢٧٢٧٬٩٥٣١٧٠٬٢٣٦٢٬٠٠٠٬٢٦٦الفترة دخلصافي

٢٤٬٥٤٧٤٥٬٥٥٥٣٩٬٧٦٠٦٣٥١١٠٬٤٩٧رأسمالیة مصاریف 

المالیة المخاطرإدارة-١٤

االئتمانمخاطر)أ
. مالیةلخسارةالمجموعةتكبدإلى یؤديمماالمجموعةتجاهالمالیةبالتزاماتھالوفاءعلى ماعمیلمقدرةعدماالئتمانمخاطر تمثل

إدارةلجنةبتعییناإلدارةمجلسقام . المخاطر إدارةومبادئسیاساتواعتمادكليبشكلالمخاطر إدارةطریقةعن مسؤولاإلدارةمجلس إن
والسیاساتالعملوأطر المبادئوتطبیقالمخاطر استراتیجیةوضععنمسؤولة وھيبالبنك،الكلیةالمخاطر عملیةلمراقبةبالمجلسالمخاطر 
. والحدود

ومنالمجموعةإدارة تحددھا التياالئتمان متطلبات من األدنىبالحد یوفونعمالئھا أنمنبالتأكد وذلك االئتمانمخاطر بإدارةالمجموعةتقوم
تقوم كذلك .  معینةنشاطات أوأماكنفي العمالءمنمجموعةأو بأفراد الخاصةالمخاطر فيالتركیز بتجنبوذلكاإلقراضمحفظةتنویعخالل

.منتظمةبصورةالمحتملةاالئتمانمخاطر تحدیدمن للتأكدمستمرةبصورةاالئتمانمخاطر ومراقبةبتقییمالمجموعة

رئیسیةمقاصةاتفاقیات بإبراموذلكالتجاریةبأنشطتھا المتعلقةاالئتمانمخاطر بإدارةالمجموعةتقوماالئتمان،مخاطر حدود لمراقبةإضافة
بإقفالأحیاناً المجموعةتقومكما. للمخاطر التعرضفتراتمنوالحدالمالئمةالظروففياألخرىاألطرافمعضمانترتیباتفيوالدخول
. الحالیةالقیمةصافيأساسعلى وسدادھاالمعامالت

یكونأو الجغرافیةالمنطقةنفس فيأعمالھمممارسةأو مماثلة نشاطات األخرىاألطراف منعدد مزاولةعنداالئتمان مخاطر فيالتركیز ینتج
السیاسیةأواالقتصادیةالظروففيالتغیراتحدوثعندالتعاقدیةبالتزاماتھمالوفاءعلىمقدرتھمفيستؤثر التياالقتصادیةالخصائصنفسلھم
جغرافیةمنطقةأوصناعةعلىتؤثر التيالتطوراتتجاهالمجموعةأداءتأثر مدىإلىاالئتمانمخاطر فيالتركیز یشیر . األخرىالظروفأو

الضمانات، وأخـذالطویلة،الفتراتبشأنمتدرجةبصورةدنیاحدودبوضعوذلكالمخاطر فيالتركیز آثار منبالحد المجموعةتقومكما. معینة
. المخاطر لتقلیلمالئم،ھوحسبما
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Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

للموجودات النوعیةبالجودة المتعلقةالمعلوماتأدناهالجدولیوضح. لمحفظتھااالئتمانجودة لتصنفداخلیةتصنیفدرجاتالمجموعةتستخدم
:اآلخر الشاملالدخلخاللمن العادلةبالقیمةالمصنفةالدینوسندات المطفأةبالتكلفةالمقاسةالمالیة

) مدققةغیر(٢٠٢٠یونیو٣٠

السعودیـــة الریاالتبآالف
االئتمانخسائر

لمدةالمتوقعة
شھر١٢

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
لموالتيالعمر
مستوىینخفض

لھااالئتمان

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
مستوىذاتالعمر

منخفض ائتماني
اإلجمالي 

١٬٣٤٦٬٥٤١--١٬٣٤٦٬٥٤١المطفأة بالتكلفةاألخرىالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىأرصده
١٣٬٥٨٦٬٤٨١--١٣٬٥٨٦٬٤٨١المطفأةبالتكلفةدینسندات
٧٢٬٥٦١٬٦٤٢--٧٢٬٥٦١٬٦٤٢اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةدینسندات
١٤١٬٣٨١٬٦٨٥٦٬٩٦٧٬٥١٩٣٬١٩٧٬٣٦٣١٥١٬٥٤٦٬٥٦٧المطفأة بالتكلفةوسلفقروض

٢٢٨٬٨٧٦٬٣٤٩٦٬٩٦٧٬٥١٩٣٬١٩٧٬٣٦٣٢٣٩٬٠٤١٬٢٣١
٧٢٨٬٧٠٧٧٠٦٬١٥٦٢٬٠٣٦٬٩٧٨٣٬٤٧١٬٨٤١االئتمان انخفاضمخصص:  ناقصاً 

٢٢٨٬١٤٧٬٦٤٢٦٬٢٦١٬٣٦٣١٬١٦٠٬٣٨٥٢٣٥٬٥٦٩٬٣٩٠اإلجمالي 
الضمانوعقود القروضالتزاماتعلىاالئتمانانخفاضمخصص
٧٦٬٤١٦٨٢٬٠٦٧٣٤١٬٥١٦٤٩٩٬٩٩٩المالي

)مدققة(٢٠١٩دیسمبر٣١

السعودیـــة الریاالتبآالف
االئتمانخسائر
١٢لمدةالمتوقعة

شھر

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
لموالتيالعمر
مستوىینخفض

لھااالئتمان

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
مستوىذاتالعمر

منخفض ائتماني
اإلجمالي 

٣٬٦٣٢٬٠٠٨--٣٬٦٣٢٬٠٠٨المطفأة بالتكلفةاألخرىالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىأرصده
١٣٬٦٢٥٬٠٥٧--١٣٬٦٢٥٬٠٥٧المطفأةبالتكلفةدینسندات
٦١٬٢٠٨٬١٠٤--٦١٬٢٠٨٬١٠٤اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةدینسندات
١٣٤٬٧٧٦٬٢٨١٦٬٦١٢٬٧٧٠٣٬٣٠٥٬٨٢٢١٤٤٬٦٩٤٬٨٧٣المطفأة بالتكلفةوسلفقروض

٢١٣٬٢٤١٬٤٥٠٦٬٦١٢٬٧٧٠٣٬٣٠٥٬٨٢٢٢٢٣٬١٦٠٬٠٤٢
٦٤١٬٦١١٥٤٢٬٨٨٩١٬٩٢٢٬٦٩٢٣٬١٠٧٬١٩٢االئتمان انخفاضمخصص:  ناقصاً 

٢١٢٬٥٩٩٬٨٣٩٦٬٠٦٩٬٨٨١١٬٣٨٣٬١٣٠٢٢٠٬٠٥٢٬٨٥٠اإلجمالي 
الضمانوعقود القروضالتزاماتعلىاالئتمانانخفاضمخصص
٨١٬٠٠٧٨٩٬٠١٥٣١٩٬١٢٨٤٨٩٬١٥٠المالي

) مدققةغیر(٢٠١٩یونیو٣٠

السعودیـــة الریاالتبآالف
االئتمانخسائر
١٢لمدةالمتوقعة

شھر

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
لموالتيالعمر
مستوىینخفض

لھااالئتمان

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
مستوىذاتالعمر

منخفض ائتماني
اإلجمالي 

١١٬٩٧٧٬٤٩٠--١١٬٩٧٧٬٤٩٠المطفأة بالتكلفةاألخرىالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىأرصده
١٢٬٢٢٦٬٥٤٨--١٢٬٢٢٦٬٥٤٨المطفأةبالتكلفةدینسندات
٥٦٬٢٨٢٬١٩٩--٥٦٬٢٨٢٬١٩٩اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةدینسندات
١٠٧٬٤٦١٬٣١٧٨٬١٠٧٬٢٧٤٢٬٥٦٢٬٤٠٨١١٨٬١٣٠٬٩٩٩المطفأة بالتكلفةوسلفقروض

١٨٧٬٩٤٧٬٥٥٤٨٬١٠٧٬٢٧٤٢٬٥٦٢٬٤٠٨١٩٨٬٦١٧٬٢٣٦
٦١١٬٩٥٧٦٦٩٬٢٧٩١٬٨٠٦٬٩٠٨٣٬٠٨٨٬١٤٤االئتمان انخفاضمخصص:  ناقصاً 

١٨٧٬٣٣٥٬٥٩٧٧٬٤٣٧٬٩٩٥٧٥٥٬٥٠٠١٩٥٬٥٢٩٬٠٩٢اإلجمالي 
الضمانوعقود القروضالتزاماتعلىاالئتمانانخفاضمخصص
٧٧٬٠٨٥٨٨٬٧٧٦٣٣٥٬٥٩٦٥٠١٬٤٥٧المالي
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)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

المال رأس-١٥

لایر١٠سھم كلقیمة، )سھمملیون ٢٬٠٠٠: ٢٠١٩(سھم ملیون٢٬٠٠٠من بالكاملوالمدفوع والمصدر بھالمصرحالبنك رأسمالیتكون
.سعودي

والمخفض األساسيالسھم ربح-١٦
وذلك بتقسیم صافي دخل الفترة العائد لمساھمي البنك على المتوسط ٢٠١٩و  ٢٠٢٠تم احتساب ربح السھم األساسي للفترتین المنتھیتین في یونیو 

. تم احتساب ربح السھم  )سھمملیون١،٩٥٧٫١: ٢٠١٩یونیو، سھمملیون١،٩٥٧٫٥: ٢٠٢٠(یونیو المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة
ملیون ٢٬٠٠٠وذلك بتقسیم صافي دخل الفترة العائد لمساھمي البنك على عدد األسھم البالغ  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠المخفض للفترتین المنتھیتین في یونیو  

سھم.

القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٧

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

).تعدیلبدون(األداةلنفسالنشطةالمالیةاألسواقفيالمتداولةاألسعار :األولالمستوى
مدخالتھاكافةتحدیدیتمأخرىتقییمطرقأومماثلةومطلوباتلموجوداتالنشــطةالمالیةاألســواقفيالمتداولةاألســعار :الثانيالمستوى

.السوقفيللمالحظةقابلةبیاناتوفقالھامة
. السوقفيللمالحظةقابلةبیاناتوفقالھامةمدخالتھامنأيتحدیدیتملمتقییمطرق: الثالثالمستوى

: العادلةللقیمةالمالئم الھرميالمستوىضمن المصنفةالمشتقةالمالیةواألدوات المالیةوالمطلوبات المالیةللموجوداتالعادلةبالقیمةبیاناً یليفیما

) مدققةغیر(٢٠٢٠یونیو٣٠السعودیـــةالریاالتبآالف
اإلجماليالثالث المستوىالثاني المستوىاألول المستوى:المالیةالموجودات
٤٣٠٬٧٠٣٢٬٣٣٠٬٧٦٩١٬٧٤١٬٥٣٧٤٬٥٠٣٬٠٠٩الدخل قائمةخالل منالعادلةبالقیمةمدرجة استثمارات 
٢٠٬٧٠٨٬١٥٣٥٤٬٣٩٥٬٥٤٣٥٬٦٥٧٧٥٬١٠٩٬٣٥٣اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلةبالقیمةمدرجة استثمارات 
١٤٬٧٤٥٬٤٣٣-١٤٬٧٤٥٬٤٣٣-المطفأة بالتكلفةمقتناةاستثمارات 

٦٬٢٣٨٬٤١٨-٣٦٬٠٩٦٦٬٢٠٢٬٣٢٢مشتقات 
: المالیةالمطلوبات
٦٥٨٬٦٣٨-٦٥٨٬٦٣٨-الدخل قائمةخاللمن العادلةبالقیمة مدرجة مالیة مطلوبات 
٥٬٧٠٥٬٨٠٥--٥٬٧٠٥٬٨٠٥مصدرة دینسندات

٢٬١٦٠٬٤٥٧-١٧٬٤٩٤٢٬١٤٢٬٩٦٣مشتقات 

) مدققة(٢٠١٩دیسمبر٣١السعودیـــةالریاالتبآالف
اإلجماليالثالث المستوىالثاني المستوىاألول المستوى:المالیةالموجودات
٦٦٩٬٦٦٤٤٬٣٥٢٬٢٩٣١٬٠٧٨٬١٥٥٦٬١٠٠٬١١٢الدخل قائمةخالل منالعادلةبالقیمةمدرجة استثمارات 
٢٠٬٦٢٧٬١٧٠٤٤٬٦٥٩٬٢٠٤٥٬٦٥٧٦٥٬٢٩٢٬٠٣١اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلةبالقیمةمدرجة استثمارات 
١٣٬٩٢٦٬٧٧٨-١٣٬٩٢٦٬٧٧٨-المطفأة بالتكلفةمقتناةاستثمارات 

٣٬٠٩٢٬٢٢١-٨٬٠٣٥٣٬٠٨٤٬١٨٦مشتقات 
: المالیةالمطلوبات
٧٠٠٬٣٤٤-٧٠٠٬٣٤٤-الدخل قائمةخاللمن العادلةبالقیمة مدرجة مالیة مطلوبات 
٣٬٧٢٥٬٨٨٨--٣٬٧٢٥٬٨٨٨مصدرة دینسندات

١٬١٩٢٬١٨٦-٢٬٨٦٩١٬١٨٩٬٣١٧مشتقات 



١٨صفحةمجموعة سامبا المالیة 

Public
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)مدققةغیر(

) مدققةغیر(٢٠١٩یونیو٣٠السعودیـــةالریاالتبآالف
اإلجماليالثالث المستوىالثاني المستوىاألول المستوى:المالیةالموجودات
١٬٠٠٤٬٥٧٩٣٬٩٩٧٬٤٣١٨٣٨٬٤١٥٥٬٨٤٠٬٤٢٥الدخل قائمةخالل منالعادلةبالقیمةمدرجة استثمارات 
٢٠٬١٨١٬٤١٤٤٠٬٩٩٩٬١٣٣٥٬٦٧٤٦١٬١٨٦٬٢٢١اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلةبالقیمةمدرجة استثمارات 
١٢٬١٩٥٬١٩٦-١٢٬١٩٥٬١٩٦-المطفأة بالتكلفةمقتناةاستثمارات 

٤٬٠١٣٬٣٠١-١٬٦٣٣٤٬٠١١٬٦٦٨مشتقات 
: المالیةالمطلوبات
٧٦١٬٧٧٨-٧٦١٬٧٧٨-الدخل قائمةخاللمن العادلةبالقیمة مدرجة مالیة مطلوبات 
١٬٩٥٧٬٩٧٨-٩٬٣٢٦١٬٩٤٨٬٦٥٢مشتقات 

قد تمت إما: المعاملة یتم تحدید قیاس القیمة العادلة بافتراض أن 
في السوق الرئیسیة التي یمكن الوصول إلیھا للموجودات أو المطلوبات، أو -
في أكثر األسواق فائدة والمتاحة للموجودات والمطلوبات، في حالة عدم وجود السوق الرئیسیة.-

المدرجةالمالیةللموجودات الثالث المستوىضمنالعادلة القیمةلقیاس وذلكالختامیةاألرصدةإلى االفتتاحیةاألرصدة تسویةأدناه الجدول یبین
: اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةقیمتھاوالمدرجةالدخلقائمةخاللمنالعادلة قیمتھا

٢٠٢٠یونیو٣٠
)مدققةغیر(

الریاالتبآالف
السعودیـــة 

٢٠١٩یونیو٣٠
)مدققةغیر(

الریاالتبآالف
السعودیـــة 

١٬٠٨٣٬٨١٢٧٩٥٬٠١٧الفترةبدایةفيالرصید
٤٬٦٢٥)٦٧٬٣٨١(الموحدةالشاملالدخلوقائمةالموحدةالدخلقائمةفيالمحققةوغیر المحققةالخسائر إجمالي

٨٣٢٬٣٨١٧٠٬٣٦٨مشتریات
)٢٥٬٩٢١()١٠١٬٦١٨(مسددةمبالغ

١٬٧٤٧٬١٩٤٨٤٤٬٠٨٩الفترةنھایةفيالرصید

جوھریاً تختلف الوالسلف، والقروضالمطفأة بالتكلفةالمقتناة االستثماراتباستثناءالمالي، المركز قائمةداخلالمالیةلألدوات العادلةالقیمةإن
حسبجیدبشكلبالمجموعةالخاصةوالسلفالقروضمحفظةتنویعیتم.  الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمفيالمدرجةالدفتریةالقیمةعن

الدفتریةقیمتھاتقاربالمحفظةلھذهالعادلةالقیمةفإنعلیھ،وبناءً واحدةسنةمنأقلخاللالمحفظةأرباعثالثةمنأكثر أسعار تجدیدیتم.  الصناعة
المقدرةالعادلةالقیمةبلغت.  الدفتریةقیمتھاعنكثیراً تختلفالالمحفظةلباقيالعادلةالقیمةإن.  االئتمانھوامشفيجوھریةلتغیراتتخضعوالتي

لایرملیار ١٤٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(سعوديلایرملیار ١٤٨٫٩مبلغ٢٠٢٠یونیو٣٠فيكمابالمجموعةالخاصةوالسلفالقروضلمحفظة
واألرصدة ألجل،والقرضخاصة، بعموالتالمرتبطةالعمالء لودائعالعادلةالقیمةإن ).  سعوديلایر ملیار ١١٥٫٤:  ٢٠١٩یونیو٣٠وسعودي،

الدفتریةالقیمةعنكثیراً تختلفالالمطفأةبالتكلفةالمسجلةاألخرى،والمطلوباتاألخرىوالموجوداتاألخرىالمالیةوالمؤسساتوللبنوكلدى
عنكثیراً تختلفالمماثلةمالیةألدواتالسوقفيالسائدةالحالیةالعموالتأسعار ألنالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمفيالمدرجة
العادلةالقیمةمستویات بینتحویالت أي ھناك یكنلم الفترة،خالل .  وللبنوكلدى لألرصدة األجلالقصیرةالفترةوبسببعلیھاالمتعاقد األسعار 
من التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة متكررة بطبیعتھا. ٣تعتبر قیاسات القیمة العادلة المصنفة ضمن المستوى .المالیةلألدوات

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

بینالفرق إلىیشار و. مامالیةبأداة الخاصةالمعاملةسعر عنتختلفأنیمكنمعینةتقویم طریقةخاللمن علیھاالحصولتمالتيالقیمةإن
تأجیلھا لحین إمكانیة تحدید القیمة العادلة لألداة  ،المعاملةفترةمدىعلىإماوتطفأ، "الواحدالیوم خسارةأو ربح"بـ التقییم وطریقةالمعاملةسعر 

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

قة المالیة یعتمد تقییم كل استثمار متداول علنًا على أساس سعر السوق عند اإلغالق لذلك السھم كما في تاریخ التقییم ناقصاً الخصم إذا كانت الور 
مقیدة. 

السوق بیاناتمدخالتتستخدموالتيالمخصومةالنقدیةالتدفقاتطریقةباستخدام)  ٢(المستوىضمنتندرجالتيلالستثماراتالعادلةالقیمةتحدد
التيللمشتقاتالعادلةالقیمةتحدد.  االستثماریةللصنادیقعنھالمعلنالموجوداتقیمةوصافياالئتمانوھامشالعائد لمنحنیات للمالحظةالقابلة
مدخالتتحدد. المخصومةالنقدیةالتدفقاتطریقةباستخدامتحدیدھایتموالتي بالبنكالخاصةالتقییمطرقباستخدام) ٢(المستوىضمنتندرج
.مستقلینوسطاء منعلیھاالحصولویتمفیھا،تتداولالتيللمالحظةالقابلةالسوق مؤشراتوفقالطرقلھذهالبیانات

الجھةقبلمنعنھمعلنموجوداتقیمةصافيآخر أساسعلى) ٣(المستوىضمنتندرجالتيالخاصةاألسھمالستثماراتالعادلةالقیمةتحدد
. المالي المركز قائمةبتاریخفیھاالمستثمر 
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)مدققةغیر(

المال رأسكفایة-١٨

مؤسسةقبلمنالمطبقةالبنكيلإلشرافبازللجنةقبلمنالمحددةوالمعدالتالمنھجیةباستخدام وذلكرأسمالھاكفایةمدىبمراقبةالمجموعةتقوم
النقدمؤسسةقبلمنالمحددالنظاميالمالرأسبمتطلباتوللوفاءالعملتطویر لدعمقويأساسيبرأسماللالحتفاظوذلكالسعودي،العربيالنقد

الموجودات معللمجموعةالمؤھلالمالرأسبنودبمقارنةوذلكالمالرأسكفایةمدىقیاسیتمالمعدالت،ھذهوبموجب.  السعوديالعربي
مخاطر إلظھار المرجحةاألرصدةباستخدامللمشتقاتاالسمیةوالمبالغالمحتملة،وااللتزاماتوالتعھداتالموحدة،الماليالمركز قائمةفيالمدرجة
. النظاميالمالرأس بمتطلباتبالكاململتزمةالفترة،خاللالمجموعة، كانت. التشغیلیةوالمخاطر السوقومخاطر النسبیةاالئتمان

لمواجھةكافالمالرأسبأنللتأكدالمخاطر المرجحةالموجوداتومستوىاألساسيالمالرأسبمراجعةدوري،بشكلالمجموعة،إدارةتقوم
الظروفوكذلكالمجموعةأعمالخططاالعتبار بعینأیضاً اإلدارةتأخذبذلك،وللقیام.  المستقبلیةالنمووخططالحالیةألعمالھاالمالزمةالمخاطر 

.المحلیةالنظامیةللمتطلبات طبقاً رأسمالھا بإدارةالخارجفي التابعةالشركةتقوم. العملبیئةعلى مباشر وغیر مباشر بشكلتؤثر التياالقتصادیة 

والتيبھاالمتعلقة واإلفصاحات٣بازللجنةبھا أوصتالتيالمالرأسھیكلةبشأنوإرشادات عملإطار السعوديالعربيالنقدمؤسسةأصدرت 
المرجحةبالموجوداتبیاناً أدناهالمجموعةتقدم،٣بازللجنةلتوصیات وفقاً احتسابھتم لماوطبقاً . ٢٠١٣ینایر ١من اعتباراً مفعولھاسري

التيالتابعةللشركةبالنسبةموحدغیر أساس وعلىللمجموعةبالنسبةموحدأساسعلىبھاالمتعلقةوالنسبالمال رأسوإجماليالموحدةالمخاطر 
:التشغیلیةوالمخاطر السوقومخاطر االئتمانلمخاطر احتسابھایتم

٢٠١٩یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
)مدققةغیر()مدققة()مدققةغیر(

الریاالتبآالف() موحدأساسعلى(المالیةسامبامجموعة
) السعودیـــة 

الریاالتبآالف(
) السعودیـــة 

الریاالتبآالف(
) السعودیـــة 

٢٢٢٬٧٢٢٬٦٥٥١٩٧٬٠٧٩٬٩٧٣١٧٤٬٣١٠٬٩٩٢المخاطر المرجحةبالموجوداتالمتعلقةاالئتمانمخاطر
١٤٬٦٥٦٬٩٢٨١٤٬٢٢٠٬٨٠٠١٤٬٢٢٠٬٨٠٠المخاطر المرجحةبالموجوداتالمتعلقةالتشغیلیةالمخاطر
١٩٬٩٤٣٬٢٨٥١٦٬٩٩٨٬٤٥٤١٦٬٩٧٢٬٤٤٠المخاطر المرجحةبالموجوداتالمتعلقةالسوقمخاطر
٢٥٧٬٣٢٢٬٨٦٨٢٢٨٬٢٩٩٬٢٢٧٢٠٥٬٥٠٤٬٢٣٢المخاطرالمرجحةالموجوداتإجمالي

٤٨٬٠٤٥٬٤٨٧٤٦٬٩٠٧٬١٦٣٤٥٬٥٢٦٬٤٧٣األساسيالمالرأس
١٬١٢٢٬١٨١١٬٣٤١٬٠٣٨١٬٣٥٥٬٢٩١المساندالمالرأس

٤٩٬١٦٧٬٦٦٨٤٨٬٢٤٨٬٢٠١٤٦٬٨٨١٬٧٦٤المساند المالورأساألساسيالمالرأسإجمالي

المالرأسكفایةنسبة
٪ ٢٢٫٢٪ ٢٠٫٥٪ ١٨٫٧األساسيالمالرأسنسبة
٪ ٢٢٫٨٪ ٢١٫١٪ ١٩٫١المساندالمالرأس+ األساسيالمالرأسنسبة

الباكستان لیمیتد،بنكلسامباالمالرأسكفایةنسببیانیليفیما
٪ ١٧٫٥٪ ١٨٫٠٪ ١٨٫٣األساسيالمالرأسنسبة
٪ ١٧٫٦٪ ١٨٫٥٪ ١٩٫٥المساندالمالرأس+ األساسيالمالرأسنسبة
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والضریبةالزكاة-١٩

: للسنةالزكاةلمصروفتحلیالً یليفیما
في المنتھیةأشھر للستة

الزكاة 
یونیو٣٠

٢٠٢٠
الریاالتبآالف

السعودیـــة

یونیو٣٠
٢٠١٩

الریاالتبآالف
السعودیـــة

٣٢٩٬٠٠٠٢٤٣٬٠٠٠الحالیةللفترةزكاة-
٣٢٩٬٠٠٠٢٤٣٬٠٠٠اإلجمالي 

:للفترةصافي،والمؤجلة،الحالیةالضریبةلمصروفتحلیالً یليفیما

٧٬١٠٦٥٬٥٠٠حالیة -محلیة-
٤٨٬١٨٦١٥٬٥٣٤الخارج في-
٩٢)٨٠٧(مؤجلة-

٥٤٬٤٨٥٢١٬١٢٦اإلجمالي 

: ٢٠١٩یونیو ٣٠و سعودي، لایرملیون ١٬٤٨٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(سعودي لایر ملیون ١٫٤٨٢قدره مبلغ على األخرىالمطلوبات تشتمل
معتمشیاً وذلكالھیئةمعالبنكوقعھاالتيالتسویةاتفاقیةبموجبوالدخلللزكاةالعامةالھیئةإلىالدفعمستحق) سعوديلایرملیون١٫٨٥٣

بتاریخ١٢٦٠رقمالوزاريوالقرار )  ٢٠١٨نوفمبر ٢٨الموافق(ھـ٢٠/٣/١٤٤٠وتاریخ٢٦/م رقمالكریمالملكيبالمرسومصادرةال التوجیھات
).٢٠١٨دیسمبر ١٢الموافق(ھـ٥/٤/١٤٤٠

السعودي العربيالنقدمؤسسةبرامجوالمتوقعةاالئتمانخسائرعلى ) ١٩كوفید( كورونافیروستأثیر-٢٠

كافةفيالسریعبانتشارهمنھا اقراًرابالجائحة) ١٩-كوفید(كورونافیروستفشيتصنیفالعالمیةالصحةمنظمةأعلنت ،٢٠٢٠مارسخالل
كافةفيالحكومات اتخذتوقد . السعودیةالعربیةالمملكةذلكفيبما العربي،الخلیجي منطقةعلى أیًضاالفیروس ھذا تفشيأثر لقد. العالمأنحاء
وإصدار الحدودبإقفالالخصوص،وجھعلىالسعودیة،العربیةالمملكةوقامت. الفیروسانتشار الحتواءاإلجراءاتمنالعدیدالعالمأنحاء

. المملكةأنحاءكافةفيالتجولومنعالعامالحظر وفرض االجتماعي،التباعدبشأنالتعلیمات

الذياإلغالقبسببكورونافیروسعنالناتجةالطلبعواملبسببفقطلیسوذلكالحالیة،الفترةخاللكبیرةتقلباتالنفطأسعار شھدتكما
االنتعاشبعضالنفطأسعار شھدتوقد .  الجائحةسبق الذياإلنتاج ضخامةعنالناتجةالعرضعواملبسببأیًضا ولكنالعالم، اقتصادیاتشھدتھ
حاالتمن الدولخروجنتیجةالطلب زیادةجانبإلى اإلنتاج،بخفضللنفطالمنتجةالدول قامت حیث٢٠٢٠عام منالثانيالربعأواخر في

ألسعارالمتوقعةالتغیراتعلىالضغطاختبار سیناریوھاتإجراءخاللمنالحاليالوضعبتقییمالبنكوإدارةاإلدارةمجلسقاموقد. اإلغالق 
إلدارةاألخرىالمخاطر إدارةممارساتإلى باإلضافةالرئیسیة،واألداءالمالیةوالمالءةوالعملیاتوالسیولةاالئتمانمؤشراتعلىوتأثیرھاالنفط
أیًضا البنك اتخذھاالتيالخطوات تشمل. الماليوأدائھاعملیاتھا علىتأثیر لھایكونقدالتيكورونا،فیروستفشيبسببالمحتملاألعمالتعطل
واألطرافوالبلد،والمناطق،االقتصادیة،القطاعاتحسبمراجعتھامثلدقةأكثر مستوىعلىاالئتمانمخاطر تركزاتمراجعةفيالبدء 

بصورةالقروضھیكلةوإعادة للعمالء، االئتماني التصنیفمراجعةوإجراءات،الدوریةوالمراجعةالضمانات،وحمایةذلك، إلى ومااألخرى،
. السعوديالعربيالنقد ومؤسسةالحكومةدعمبرامجآثار االعتبار فيأیضا الخطواتھذهوتأخذ . االقتضاءعندمالئمة،

المتوقعة،االئتمانخسائر لتحدیدالمستخدمةواالفتراضاتالمدخالتبعضمراجعةالبنكمناإلغالقبعدالسائدةاالقتصادیةالظروفتتطلب
االحتماالتتعدیلأو المتوقعةاالئتمان خسائر تقدیر فيالبنك یستخدمھا التيالكلي االقتصادعواملتعدیلحولإما حولأساسي بشكلتتمحور والتي 

التعدیالتبعض بإجراءالبنكقام،٢٠٢٠عاممناألولالربعفي.  المتوقعةاالئتمانخسائر تقدیر فيحالًیا البنكیستخدمھاالتيبالتوقعاتالمتعلقة
قامتموثوقیة،أكثر بیاناتتوفر ومع ،٢٠٢٠عاممنالثانيالربعخالل. المرجحةواألوزانالكلياالقتصاديبعواملالمتعلقةالتوقعاتعلى

االحتماالتتعدیلأو/والمتوقعةاالئتمانخسائرتقدیر فيالبنكیستخدمھاالتيالكلياالقتصاديعواملعلىأخرىتعدیالتبإجراءاإلدارة
ملیون ٦٧٫٦، نتج عن تحدیث عوامل االقتصاد الكلي خسائر ائتمان متوقعة إضافیة بقیمة ٢٠٢٠یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في . بالتوقعاتالمتعلقة 

لایر سعودي. 

توقعات،  ال تزال طریقة خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالبنك تتأثر بمتغیرات االقتصاد الكلي واألوزان المرجحة. وكما ھو الحال بالنسبة ألي
لیة قد تختلف عن التوقعات. إن أثر حالة عدم  فإن التصورات واحتماالت الحدوث تكون مدعمة باألحكام الھامة وعدم التأكد، وبالتالي فإن النتائج الفع

التأكد االقتصادیة ھذه تتطلب إبداء األحكام، وسیستمر البنك في إعادة تقییم موقفھ وأثر ذلك بانتظام. 
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أجراهالذي المراحلتحلیلأساس علىتحدیدھا تموالتيالشركات،بتمویلتتعلقسعوديلایرملیون ٥٨٫٩بقیمةتراكبات بإثباتأیًضا البنكقام
وبالتالي أكبر،بشكلموثوقةبیاناتتوفر عندفرديبشكلالھامةللشركاتالتعرضاتتقییمفيالبنكسیستمر .المتأثرةالمحافظإلىاستنادًاالبنك
. الالحقةالمالیةالفتراتفيالمتوقعةاالئتمانخسائر علىتعدیلأيإجراء الواجبمنكانإذاماتحدید

السعودي العربي النقدمؤسسة دعمومبادرات برامج

الخاص القطاع تمویلدعمامجن بر
الدعمبتقدیموذلك٢٠٢٠مارس فيالخاصالقطاع تمویللدعمبرنامجبإطالق السعوديالعربيالنقد مؤسسةقامتكورونا، فیروسلمواجھة
٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةتعمیمفيوردلماوفقاتعریفھاحسبوالمتوسطةوالصغیرةالصغر متناھیةللمنشآتالالزم
: اآلتيمنأساسيبشكلالبرنامجھذا یتكون. ھـ ١٤٣٨اآلخر جمادى١٦بتاریخ

األقساط، سدادتأجیلبرنامج•
اإلقراض، تمویلبرنامج•
و التمویل؛ضمانات دعمبرنامج•
. اإللكترونیةوالتجارةالبیع نقاطعملیات رسومدعمبرنامج•

متناھیةللمنشآتالممنوحةالقروضتسھیالتعلىأشھر ستةلمدةاألقساطسدادتأجیلالبنكعلىیتعیناألقساط،سدادتأجیلبرنامجمنكجزء
المحتملةالنقدیةبالتدفقات المتعلقةاألمور لمواجھةاألجلقصیرةسیولةكدعماألقساطسدادتأجیلإعفاءاتتعتبر . والمتوسطةوالصغیرةالصغر 
١٤حتى٢٠٢٠مارس١٤من الفترةخالل السداد متأخرةاألقساط بتأجیلوذلكالسداد تأجیلإعفاءات بتفعیلالبنك قاموقد . المقترضةللجھة

وتمتاالئتمانیة،التسھیالت فتراتفيالتغیرات لھذهالمحاسبياألثر تقویمتم. التسھیالتفترةفيتغییر دونأشھر ستةلمدة٢٠٢٠سبتمبر 
المنشآت لعمالء البنكقدمھالذياألقساط سداد تأجیلعننتج. الترتیبشروطفيكتعدیل٩الماليللتقریر الدوليالمعیار لمتطلباتوفقاً معالجتھا
. ٢٠٢٠مارس٣١خاللسعوديلایرملیون٨٫١بمبلغ الواحدالیوم تعدیلخسارةوالمتوسطةوالصغیرةالصغر متناھیة

الصغر متناھیةالمنشآتعمالءأقساط بتأجیلأیًضاالبنك قام،٢٠٢٠أبریلخاللالسعوديالعربيالنقدمؤسسةعنالصادرةالتوجیھاتلتنفیذ
متناھیةالمنشآتتعریفاستوفوا الذین١المرحلةضمن المصنفیناآلخرینالعمالءبعضو٢المرحلةضمنالمصنفینوالمتوسطةوالصغیرة 

عننتج. ٢٠٢٠سبتمبر ١٤إلى ٢٠٢٠مارس ١٤منالفترةأيالفترة،لنفس٢٠٢٠عاممنالثانيالربعخاللوالمتوسطةوالصغیرةالصغر 
صافيمنكجزءالتعدیلخسائر عرضتم. التواليعلى سعودي، لایرملیون٤٥٫٣وسعوديلایرملیون ٤٫٥بمبلغإضافیةتعدیلخسارةذلك
وجودلعدمنظًرااالئتمان،مخاطر فيجوھریةزیادة یعتبر ال األقساطتأجیلبرنامجفي االشتراكأنیعتقدالبنك یزالال . الخاصةالعموالت دخل

خسائربإطفاءیتعلقالدخل، قائمة علىسعوديلایر ملیون٢٦مبلغتحمیلتم ، ٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةأشھر الستةفترةخالل .  أخرىعوامل
. التعدیل

استلماألخرى،الحكومیةوالجھاتالسعوديالعربيالنقدمؤسسةبرامجبموجبالبنكیتكبدھاأنیتوقعالتيالعالقةذاتالتكالیفكافةلتعویض
تبین. ٢٠٢٠عام مناألول الربع خاللسعودي لایر ملیار ٢٫٥قدرهإجماليبمبلغالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمنعمولة بدون ودیعة البنك 

المتكبدةالتعدیلخسارةعنبالتعویضتتعلقالحكومیةالمنحةھذهأنالسعودي،العربيالنقدمؤسسةمنالواردةالمراسالتعلىبناءً لإلدارة،
. الحكومیةالمنحعنالمحاسبةلمتطلباتوفقاإعانةشكلعلىالمقدم التمویلمعدل منالمنفعةعنالمحاسبةتمت. األقساطسدادتأجیلنتیجة

عام مناألولبالربعیتعلقسعوديلایرملیون١٥٤٫٥قدرهللمنحةدخلإجمالي البرنامجھذاضمنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةودیعةعننتج
مبلغتحمیلتم، ٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةأشھر الستةفترةخالل. ھذه المنحةدخلوقیاس إثبات بشأناألحكامبعضبإجراء البنكقام. ٢٠٢٠
. الواحدالیوم دخلبتسویةیتعلقالدخل،قائمةعلىسعوديلایرملیون٩٫٤

ملیون لایر سعودي لمدة  ١٠٩، استلم البنك ودیعة إضافیة بدون عمولة من مؤسسة النقد العربي السعودي بقیمة ٢٠٢٠خالل الربع الثاني من عام 
وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومیة. وقد  منتظمعلى أساس  شھًرا. تمت المحاسبة عن المنفعة من معدل التمویل المقدم على شكل إعانة٣٦

شھًرا. قام البنك بإجراء بعض األحكام بشأن إثبات٣٦ملیون لایر سعودي، والذي تم تأجیلھ على مدى فترة ٦٫٧نتج عن ذلك إجمالي دخل قدره 
. ھذه المنحةوقیاس دخل  

، لم یشارك البنك بعد في برامج مؤسسة النقد العربي السعودي لتمویل اإلقراض وضمانات القروض. ٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في 

٧٫٩، تنازل البنك عن رسوم عملیات نقاط البیع والتجارة اإللكترونیة البالغة ٢٠٢٠یونیو ٣٠مارس إلى ١٤عالوة على ذلك، خالل الفترة من 
النھائیینالمستفیدینألن نظًرالكن ملیون لایر سعودي. یجري البنك حالًیا مناقشات مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن استرداد ھذه الرسوم. 

. ٢٠الدولي المحاسبةمعیار لوفًقاللبنك منحةكدخلاعتبارھایتملم العمالء،ھمالحالةھذهفي
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السعودي المصرفيالقطاعفيللسیولةالسعوديالعربيالنقد مؤسسةدعم

سعوديلایرملیار خمسینمبلغلضخبرنامجعنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةأعلنتوالمالي،النقدياالستقرار المتعلقة بصالحیات  ال ا مع تمشیً 
:أجلمن

تعزیز السیولة في القطاع المصرفي وتمكینھ من مواصلة دوره في تقدیم تسھیالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛ •
فیة؛ إعادة جدولة تسھیالت االئتمان الحالیة دون تكبد أي أتعاب إضا•
و الخاص؛ القطاعفيالتوظیفمستویات علىالحفاظبھدفالقائمةالخططدعم  •
.للعمالءعنھاالتنازلتمالتيالمصرفیةالخدمات رسومبعضمناإلعفاء•

تبین. تقریًباواحدةسنةوباستحقاق سعوديلایر ملیار ٣٫٩بقیمةعمولة بدونودیعة٢٠٢٠عام منالثاني الربع خاللالبنك استلم الصدد، ھذا في
تمت. السیولةبدعماألولالمقامفيتتعلقالحكومیةالمنحةھذهأنالسعودي،العربيالنقدمؤسسةمنالواردةالمراسالتعلىبناءً لإلدارة،
ذلكعننتجوقد. الحكومیةالمنحعنالمحاسبةلمتطلباتوفقاعلى أساس منتظمإعانةشكلعلىالمقدمالتمویلمعدلمنالمنفعةعنالمحاسبة

تأجیلوتم،٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةللفترةالدخلقائمةفيمنھسعوديلایرملیون٣٠إثباتتمسعودي،لایرملیون٤٥٫٣قدرهدخلإجمالي 
. المتبقيالمبلغ

الصحیةالرعایةقطاعلدعمالبنكمبادرة
البنكقرر كورونا،فیروستفشيمواجھةفيوالمقیمینالمواطنینصحةعلىالحفاظفيالصحیةالرعایةموظفویبذلھاالتيالكبیرةللجھودتقدیراً 

لمدة وذلكالبنكمنائتمانیةتسھیالتعلىالحاصلینوالخاصالعامالقطاعینفيالعاملینالصحیةالرعایةلموظفياألقساطسدادتأجیلطواعیة
وتمت،٢٠٢٠مارس٣١فيكماسعوديلایرملیون١٩٫٩بمبلغ الواحدالیومتعدیلخسارةبإثباتالبنكقیامذلكعننتجوقد. أشھر ثالثة

.  ٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةالفترةخاللتسویتھا

:)المرجعيالفائدةسعرإحالل(البنوكبینالفائدةسعرمنالتحول-٢١

بتعدیلالدولیةالمحاسبةمعاییر مجلسویقوم. العالممستوىعلىالرئیسیةالفائدةأسعار لمؤشراتأساسیةھیكلةوإعادةمراجعةإجراءحالًیایتم
.سالسةأكثر بشكلالبنوكبینالفائدةسعر منالتحولعملیةلتسھیلمرحلتینعلىإرشاداتھ

األدوات "٣٩: الدوليالمحاسبةومعیار ،"المالیةاألدوات " ٩: الماليللتقریر الدوليالمعیار على التعدیالت من األولىالمرحلة- ) ١(المرحلة
تقدم. المخاطر تغطیةبمحاسبةالمتعلقةاألمور علىاإلفصاحات : المالیةاألدوات:  "٧الماليللتقریر الدوليالمعیار ووالقیاس، اإلثبات": المالیة

التأكدلعدمالمحتملةاآلثار منإعفاءً المخاطر،تغطیةبالخاصةةیلمحاسبامتطلبات العدلتوالتي،٢٠١٩سبتمبر فيالصادرةالنھائیة،التعدیالت
التيالمخاطر تغطیةأدوات لكافةبالنسبةإلزامیةوتعتبر ، ٢٠٢٠ینایر ١من اعتباًراالتعدیالت تسري. البنوكبین الفائدةسعر إحاللعن الناتجة
المخاطر تغطیةبأدواتالمتعلقالتغطیةإعفاء معجنبإلىجنباً التعدیالت، ھذهبتطبیقالبنك قام. البنوكبینالفائدةسعر بإحاللمباشرةً تأثرت
.اإلحاللقبل

منتأكد عدم ھناكالراھن، الوقت وفي. المخاطر منخالیةبدیلة بأسعار المرجعیةالفائدةأسعار باستبدال الثانیةالمرحلةتتعلق - ) ٢(المرحلة
األسواقفيمرجعيكسعر البنوكبینالفائدةسعر استخدام یستمر ھذه، التأكد عدم لحاالتونتیجة. ٢بالمرحلةالمتعلقةالتحولوطرق توقیت
أنالبنك یعتقد وعلیھ،. البنوك بینالفائدةسعر بالمتعلقةاألدواتلنھایة المتوقعالتاریخاستحقاقھاتواریختتجاوز األدوات تقییمفيویستخدم المالیة
.٢٠٢٠یونیو٣٠حتىالمخاطر تغطیةمحاسبةاستمرار یدعمالحالي السوق ھیكل

بصورةالتحوللدعمالمعنیةالجھاتمختلفمعاالنخراطوتواصلبالبنكالخاصةالشاملةالتحولبأنشطةیتعلقمشروععلىحالًیااإلدارةتعمل
. الداخلیةوالعملیاتواألنظمةالمنتجاتعلىوسیؤثر والتعقیدالحجمحیثمنباألھمیةالمشروعیتسم. منظمة

السابقة الفترة تبویبإعادة-٢٢

. الحالیةالفترةعرضمعیتماشىبماالسابقةالفترةأرصدةبعضتصنیفاعادةتم
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