تعميم املساهمين
ً
املعد من قبل البنك األهلي التجاري وفقا ملتطلبات املادة ( )57من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة بشأن زيادة رأس مال البنك
األهلي التجاري لغرض دمج مجموعة سامبا املالية في البنك األهلي التجاري مقابل إصدارأسهم جديدة ملساهمي مجموعة سامبا املالية في
ً
البنك األهلي التجاري وفقا ألحكام املواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من
الئحة االندماج واالستحواذ ("التعميم")
أبرم البنك األهلي التجاري ("البنك األهلي") اتفاقية اندماج بتاريخ 1442/2/24هـ (املوافق 2020/10/11م) مع مجموعة سامبا املالية ("مجموعة
سامبا") ( ُويشار إليها بـ "اتفاقية االندماج") وذلك لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك األهلي
("صفقة االندماج") ،وذلك مقابل قيام البنك األهلي بإصدار مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ( )1,478,000,000سهم عادي بقيمة اسمية
تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي مجموعة سامبا ("أسهم العوض") من خالل زيادة رأس ماله املدفوع من ثالثين
مليار( )30,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون ( )44,780,000,000ريال سعودي وزيادة عدد أسهمه
من ثالثة مليارات ( )3,000,000,000سهم إلى أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ( )4,478,000,000سهم والتي تمثل زيادة بنسبة
ً
 %49.3في رأس املال الحالي للبنك األهلي ،علما بأن صفقة االندماج تخضع للشروط املحددة في اتفاقية االندماج وامللخصة في القسم ()5-12
ً
("البنود والشروط الجوهرية التفاقية االندماج") من هذا التعميم ،وعلما أنه ال يجوز تعديل هذه الشروط أو التنازل عن أي منها إال بموافقة كال
البنكين .وقد قام البنك األهلي بتاريخ 1442/2/24هـ (املوافق 2020/10/11م) باإلعالن عن إبرام اتفاقية االندماج ونيته املؤكدة لالستمرار في

صفقة االندماج وتقديم عرض ملساهمي مجموعة سامبا لهذا الغرض (وملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة القسم ("( )5التواريخ املهمة واملراحل
األساسية لصفقة االندماج") من هذا التعميم.
إن جميع األسهم في البنك األهلي من فئة واحدة وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .وستصدر أسهم العوض من نفس فئة أسهم البنك
األهلي الحالية وبنفس الحقوق التي تتمتع بها .وبموجب صفقة االندماج ،سيتم نقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي مقابل
قيام البنك األهلي بإصدار أسهم العوض ملساهمي مجموعة سامبا بحيث سيحصل مساهمي مجموعة سامبا املقيدين بسجل مساهمي مجموعة
سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج على عدد ( )0,739سهم في البنك األهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا ("معامل
ً
املبادلة") .وعند نفاذ قرار االندماج ،فسيستمر البنك األهلي في الوجود ،أما مجموعة سامبا فستنقض ي بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها وفقا
ألحكام املواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ .ويشار
إلى البنك األهلي بعد نفاذ قرار االندماج ب ـ ("البنك الدامج").
وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج ً
بناء على قيمة أسهم العوض .ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره أربعة عشرة
مليار وسبعمائة وثمانين مليون ( )14,780,000,000ريال سعودي .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره ستة وخمسين مليار
وتسعمائة وثالثة ماليين ( )56,903,000,000ريال سعودي وذلك ً
بناء على معامل املبادلة وسعر اإلغالق لسهم البنك األهلي البالغ  38.50ريال
سعودي كما في تاريخ 2020/10/8م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج) .وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم
تضمينها في القوائم املالية للبنك األهلي في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج،
وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض قد يؤثر على تحديد قيمة الشهرة (وملزيد من التفاصيل عن انخفاض قيمة الشهرة بعد
االندماج ،يرجى مراجعة القسم (" )19-1-8املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج" من هذا التعميم).
وتجدر اإلشارة إلى أن إتمام صفقة االندماج مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج
والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج .وملزيد من التفاصيل عن شروط صفقة االندماج
واإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة ،الرجاء مراجعة القسم ("( )12املعلومات القانونية") من هذا التعميم .وللتوضيح ،فإنه في حال وافقت النسبة
املطلوبة  -وهي ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع على األقل  -من مساهمي البنك األهلي على صفقة االندماج في الجمعية العامة غير العادية
للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج وتحقق جميع شروط االندماج األخرى ،فإن نسبة ملكية مساهمي البنك األهلي (بما في ذلك املساهمين
الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) ستتعرض لالنخفاض ،دون األخذ في االعتبار أي أسهم يملكونها في مجموعة سامبا ،إن وجدت،

(وملزيد من التفاصيل حول املخاطر املرتبطة بذلك ،يرجى مراجعة القسم ("( )10-1-8املخاطر املرتبطة بانخفاض نسبة ملكية مساهمي البنك
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األهلي الحاليين وانخفاض القوة التصويتية املصاحبة لذلك") من هذا التعميم) .وكذلك فإنه في حال وافقت النسبة املطلوبة  -وهي ثالثة أرباع
األسهم املمثلة في االجتماع على األقل  -من مساهمي مجموعة سامبا في الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج على
قرارات االندماج وتحقق جميع شروط االندماج األخرى ،فستنقض ي مجموعة سامبا بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها وستنتقل جميع أصولها
والتزاماتها إلى البنك الدامج .وعند إتمام صفقة االندماج ،سيحصل جميع مساهمي مجموعة سامبا (بما في ذلك املساهمين الذين صوتوا بالرفض
ً
أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في البنك الدامج وفقا ملعامل املبادلة .وسيكون ملالكي أسهم العوض الحق في الحصول على األرباح
املوزعة التي يقوم البنك الدامج باإلعالن عنها بعد تاريخ إتمام صفقة االندماج.
تحول البنك األهلي التجاري بموجب املرسوم امللكي رقم م 19/الصادر بتاريخ 1417/11/23هـ (املوافق 1997/03/31م) إلى شركة مساهمة مقيدة
في السجل التجاري رقم  4030001588والصادر بتاريخ 1376/12/27هـ (املوافق 1957/07/24م) في مدينة جدة ،وهو مرخص من قبل البنك
املركزي السعودي بمزاولة األعمال املصرفية وأنشطة التمويل .ويبلغ رأس مال البنك األهلي ثالثين مليار ( )30,000,000,000ريال سعودي مقسم
إلى ثالث مليارات ( )3,000,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة في
السوق املالية السعودية (تداول).
وتأسست مجموعة سامبا املالية بموجب املرسوم امللكي رقم م 3/الصادر بتاريخ 1400/3/26هـ (املوافق 1980/2/13م) كشركة مساهمة ومقيدة
في السجل التجاري برقم  1010035319وتاريخ 1401/2/6هـ (املوافق 1980/12/13م) الصادر في مدينة الرياض ،وهي مرخصة من قبل البنك
املركزي السعودي بمزاولة األعمال املصرفية وأنشطة التمويل .ويبلغ رأس مال مجموعة سامبا عشرين مليار ( )20,000,000,000ريال سعودي
مقسم إلى ملياري ( )2,000,000,000سهم عادي بقيمة إسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة في
السوق املالية السعودية (تداول).
وبتاريخ هذا التعميم ،يتمثل املساهمون الكبار في البنك األهلي في املساهمين التالية أسماؤهم :صندوق االستثمارات العامة (بنسبة ملكية تبلغ
 ،)%44.29واملؤسسة العامة للتقاعد (بنسبة ملكية تبلغ  ،)%5.36واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (بنسبة ملكية تبلغ  .)%5.18ويتمثل
املساهمون الكبار في مجموعة سامبا في املساهمين التالية أسماؤهم :صندوق االستثمارات العامة (بنسبة ملكية تبلغ  ،)%22.9واملؤسسة العامة
للتقاعد (بنسبة ملكية تبلغ  ،)%11.5واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (بنسبة ملكية تبلغ .)%7.1
وتجدر اإلشارة إلى أن صفقة االندماج تنطوي على وجود أطراف ذوي عالقة ،حيث يعد كل من صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة
للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من كبار املساهمين في كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا ولدى كل منهم ممثلين في مجلس ي
ً
إدارة كال البنكين .ووفقا ملتطلبات الفقرة ( )4من املادة ( )191من نظام الشركات ،فإنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهم في البنك األهلي
ومجموعة سامبا بما في ذلك املساهمين من األطراف ذوي العالقة  -التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية ألحد البنكين
(ملزيد من املعلومات في هذا الشأن ،الرجاء مراجعة القسم ("( )6-10األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة بصفقة االندماج").
كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي مصلحة في صفقة االندماج ،وقد قام كل من األستاذ /سعيد محمد الغامدي واألستاذ /راشد
إبراهيم شريف واألستاذ /مارشل شارلز بايلي واألستاذ /ديفيد جيفري مييك (بصفتهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك
ً
األهلي) ،واملهندس /أنيس أحمد مؤمنة (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة البنك األهلي ومالكا ألسهم بشكل
مباشر وغير مباشر في مجموعة سامبا) ،واألستاذ /سعود سليمان الجنهي (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة البنك األهلي)
باإلفصاح عن مصلحتهم في صفقة االندماج ملجلس إدارة البنك األهلي وقد امتنعوا إثر ذلك عن املشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة البنك

األهلي الصادر باملوافقة على إبرام اتفاقية االندماج (وملزيد من املعلومات في هذا الشأن ،الرجاء مراجعة القسم (" )6-10األطراف ذوي العالقة
وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة بصفقة االندماج") من هذا التعميم).
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ويوضح الجدول التالي أسماء وتفاصيل األطراف ذوي العالقة واألعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق
2021/01/28م):
االسم

طبيعة تعارض املصالح

امللكية املباشرة في البنك األهلي
عدد األسهم

نسبة امللكية

امللكية املباشرة في مجموعة سامبا
عدد األسهم

نسبة امللكية

املساهمين الكبار في البنكين
صندوق
االستثمارات
العامة

من كبار املساهمين في كل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا
ولديه ممثلين في مجلس ي إدارة
كال البنكين

1,328,839,999

%44.29

458,269,500

%22.9

املؤسسة

من كبار املساهمين في كل من

160,826,298

%5.36

230,858,532

%11.5

العامة للتقاعد

البنك األهلي ومجموعة سامبا
ولديها ممثلين في مجلس ي إدارة
كال البنكين

املؤسسة

من كبار املساهمين في كل من

العامة

البنك األهلي ومجموعة سامبا

للتأمينات

ولديها ممثلين في مجلس ي إدارة

االجتماعية

كال البنكين

155,400,000

%5.18

141,963,820

%7.1

أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي ذوي املصلحة بصفقة االندماج

األستاذ /سعيد

يمثل صندوق االستثمارات

محمد

العامة في مجلس إدارة البنك

الغامدي

722,478

%0.02408

ال يوجد

-

األهلي

األستاذ /راشد

يمثل صندوق االستثمارات

إبراهيم شريف

العامة في مجلس إدارة البنك

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-

األهلي
األستاذ/

يمثل صندوق االستثمارات

مارشل شارلز

العامة في مجلس إدارة البنك

بايلي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-

األهلي

األستاذ /ديفيد

يمثل صندوق االستثمارات

جيفري مييك

العامة في مجلس إدارة البنك

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-

األهلي
األستاذ /سعود

يمثل املؤسسة العامة للتقاعد

سليمان الجنهي

في مجلس إدارة البنك األهلي
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ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-

املهندس/

يمثل املؤسسة العامة

أنيس أحمد

للتأمينات االجتماعية في

مؤمنة

مجلس إدارة البنك األهلي

% 0.00133

39,900

157,826

%0,00789

ويملك أسهم بشكل مباشر
وغير مباشر في مجموعة سامبا
املصدر :البنك األهلي ومجموعة سامبا

ويوضح الجدول التالي تفاصيل امللكية في البنك األهلي لكل من املساهمين الكبار في البنك األهلي واملساهمين الكبار في مجموعة سامبا والجمهور
قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق 2021/01/28م):
املساهم

قبل إتمام صفقة االندماج

بعد إتمام صفقة االندماج

عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

صندوق االستثمارات العامة

1,328,839,999

%44.29

1,667,501,160

%37.2

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

155,400,000

%5.18

260,311,263

%5.8

املؤسسة العامة للتقاعد

160,826,298

%5.36

331,430,753

%7.4

أعضاء مجلس اإلدارة في البنك األهلي*

766,878

%0,03

766,878

%0,02

كبار التنفيذيين في البنك األهلي**

904,314

%0,03

904,314

%0,02

أسهم الخزينة

7,030,787

%0,2

***43,424,213

%1,0

الجمهور

1,346,231,724

%44,9

2,173,661,419

%48,5

اإلجمالي

3,000,000,000

%100

4,478,000,000

%100

* ً
بناء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في البنك األهلي فقط.
ً
** بناء على األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في البنك األهلي فقط.
*** تمثل أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي )1( :أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار االندماج )2( ،أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم
الخزينة اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج )3( ،أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.

وقد قام البنك األهلي بتقديم طلب إلى هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح أسهم العوض وتقديم طلب إلى شركة السوق املالية السعودية (تداول)
لقبول إدراج أسهم العوض في تداول ،كما تم استيفاء كافة متطلبات هيئة السوق املالية ،ومع مراعاة صدور املوافقات الالزمة من الجمعية العامة
غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج ،فقد تم الحصول
على كافة املوافقات النظامية املتعلقة بصفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك األهلي (وملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة القسم ()1-3-12
("املوافقات الحكومية").
وينبغي على املساهمين قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية ،ال سيما القسم "إشعار مهم" والقسم (" )8عوامل املخاطرة"،
وذلك قبل التصويت على قرارات االندماج.
ُ
يحتوي التعميم هذا على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة
الصادرة عن هيئة السوق املالية وطلب إدراج األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق املالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس
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اإلدارة الذين تظهر أسمائهم على الصفحة ( )721مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في التعميم هذا ،ويؤكدون بحسب
علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل
أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ،وال تعطيان أي تأكيدات
تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي
جزء منه.
ً
واستثناء من اإلقرار الوارد في الفقرة أعاله فيما يخص مسؤولية أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي عن دقة املعلومات الواردة في هذا التعميم ،ال يتحمل
أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي أي مسؤولية عن صحة ودقة املعلومات املتعلقة بمجموعة سامبا الواردة في هذا التعميم ،مع العلم بأن جميع
املعلومات الواردة في هذا التعميم واملتعلقة بمجموعة سامبا وشركاتها التابعة تستند إلى املعلومات املقدمة من مجموعة سامبا باإلضافة إلى املعلومات
التي تم الحصول عليها من مجموعة سامبا خالل مرحلة إجراء البنك األهلي  -بمساعدة مستشاريه  -دراسات العناية املهنية الالزمة بشأن مجموعة
سامبا .كما تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة سامبا ملتزمة بموجب اتفاقية االندماج بتزويد البنك األهلي بجميع املعلومات املطلوبة لغرض إعداد هذا
ً
التعميم .كما قدمت مجموعة سامبا بموجب اتفاقية االندماج ضمانا للبنك األهلي (بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحاالت) فيما يتعلق
بصحة واكتمال املعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) املقدمة للبنك األهلي بشأن صفقة االندماج وذلك كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك املعلومات
التي تم تقديمها خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة وإعداد مستندات االندماج بما فيها هذا التعميم ،وأن املعلومات املقدمة غير مضللة
ً
من جميع الجوانب الجوهرية .كما قدمت مجموعة سامبا ضمانا بموجب اتفاقية االندماج بأنها لم تقم بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية
متصلة بصفقة االندماج عن البنك األهلي ،وذلك باستثناء املعلومات التي تم حجبها بعلم البنك األهلي خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية
ً
الالزمة .حيث تم حجب هذه املعلومات نظرا لسريتها أو حساسيتها أو وجود قيود نظامية تمنع اإلفصاح عنها.
وقد قام أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي (من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج) باملوافقة على إبرام اتفاقية االندماج وذلك بعد دراسة أحكام
وشروط اتفاقية االندماج بعناية .وقد تم توقيع اتفاقية االندماج بتاريخ 1442/2/24هـ (املوافق 2020/10/11م).
ويرى أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي (من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج) بأن صفقة االندماج عادلة ومعقولة ،وذلك بعد بذل العناية
ً
املهنية الالزمة -بمساعدة مستشاريهم -كما يرونه مناسبا في ظل الظروف ،وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو
املستقبلية للبنك الدامج واملنافع املتوقعة من صفقة االندماج والرأي املقدم من شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية (بصفتها املستشار املالي للبنك
األهلي فيما يتعلق بصفقة االندماج) بتاريخ 1442/02/23هـ (املوافق 2020/10/11م) ملجلس إدارة البنك األهلي (مرفق نسخة من الرأي في امللحق رقم
ً
( )2من هذا التعميم) بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة البنك األهلي ووفقا للعوامل واالفتراضات املوضحة في ذلك الرأي فإن شركة جي.
بي .مورقان العربية السعودية ترى أن معامل املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية للبنك األهلي.
كما يرى أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي (من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج) أن صفقة االندماج تصب في مصلحة البنك األهلي ومساهميه،
وبالتالي يوصون باإلجماع ملساهمي البنك األهلي باملوافقة على صفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك.
وعند تقديمهم لهذه التوصية ،فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي في االعتبار املشورة الخارجية التي تلقوها بشأن املسائل القانونية واملالية
واملحاسبية واالستراتيجية وغيرها من املسائل املتعلقة بصفقة االندماج.
وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي لم يأخذوا في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو الوضع الزكوي والضريبي
ً
أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظرا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل منهم .وعليه ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على ضرورة قيام
مساهمي البنك األهلي بقراءة جميع املعلومات الواردة في هذا التعميم ودراستها بعناية ،وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه
من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج ،فإن أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي يوصون بأن يتم الحصول على
استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية واالعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة
االندماج للتأكد من مدى مالئمة صفقة االندماج واملعلومات الواردة في هذا التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع املالية الخاصة به.
كما تجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي ،الذين سيقومون بالتصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية
للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج ،سيصوتون باملوافقة على قرارات االندماج.
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وقام البنك األهلي بتعيين شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج.
املستشاراملالي

تم إصدار هذا التعميم بتاريخ  1442/6/27هـ (املوافق 2021/2/9م) ،وقد تم إعداده باللغتين العربية واالنجليزية ،وتعتبر اللغة العربية هي اللغة
املعتمدة ،وبالتالي في حال وجود اختالف بين النص العربي واإلنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.
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إشعارمهم
ً
تم إعداد هذا التعميم من قبل البنك األهلي وفقا ملتطلبات املادة ( )57من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وذلك بشأن العرض املقدم
ً
ملساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في البنك األهلي وفقا ألحكام املواد ( )191إلى
( )193من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ .يحتوي هذا التعميم على
معلومات مفصلة عن صفقة االندماج ،ويهدف إلى تقديم معلومات ملساهمي البنك األهلي حول صفقة االندماج وذلك لتمكين املساهمين من اتخاذ
قرار مبني على دراية وإدراك عند التصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج ،حيث أن
الحصول على موافقة مساهمي البنك األهلي على صفقة االندماج هو أحد شروط إتمام صفقة االندماج .وسيتم اعتبار تصويت املساهمين في
البنك األهلي على قرارات االندماج مبني على املعلومات الواردة في هذا التعميم .ويمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من املقر الرئيس ي للبنك
األهلي أو من خالل زيارة املوقع االلكتروني للبنك األهلي ( )www.alahli.comأو املوقع اإللكتروني للمستشار املالي
) (www.jpmorgansaudiarabia.comأو املوقع اإللكتروني لهيئة السوق املالية ( )www.cma.org.saأو املوقع االلكتروني لشركة السوق املالية
السعودية (تداول) ).(www.tadawul.com.sa
ال تتحمل هيئة السوق املالية وال شركة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق
بدقته أو اكتماله ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء
منه.
إن املعلومات والبيانات واإلفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا التعميم ،ما لم يتم تحديد تاريخ آخر ألي من
املعلومات أو البيانات أو اإلفادات الواردة في هذا التعميم .وبالتالي فإن املعلومات الواردة في هذا التعميم عرضة للتغير بعد تاريخ نشره .وتعكس
املعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم وجهة النظر الحالية ملجلس إدارة البنك األهلي حول املنافع واآلثار املتوقعة لصفقة االندماج ،إال أنها
ً
ُ
ال تعد ضمانا لألداء املالي للبنك الدامج بعد إتمام صفقة االندماج وينبغي التوضيح بأن هناك عوامل وجوانب متعددة قد تؤثر على أداء البنك
الدامج أو النتائج التي قد يحققها سواء بشكل إيجابي أو سلبي (وملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة القسم ("( )8عوامل املخاطرة") من هذا
التعميم).
ً
ووفقا ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،سيقوم البنك األهلي بتقديم تعميم مساهمين تكميلي في أي وقت بعد تاريخ نشر
هذا التعميم وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج وذلك في حال علم البنك األهلي بوجود تغيير مهم في
أمور جوهرية واردة في هذا التعميم أو ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها فيه.
كما يجب أن ال تعتبر أي من املعلومات الواردة في هذا التعميم على أنها توقعات أو تنبؤات حول األداء املالي املستقبلي للبنك الدامج أو أي من شركاته
التابعة ،كما أنه يجب أن ال تعتبر أي إفادة في هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للبنك الدامج ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم
البنك األهلي في الفترات املالية السابقة.
كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة البنك األهلي باستثناء ما هو مفصح
عنه في هذا التعميم .وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن البنك األهلي
أو شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية (املستشار املالي) أو أي من مستشاري البنك األهلي فيما يتعلق بصفقة االندماج.
وقد قام البنك األهلي بتعيين شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية كمستشار مالي للبنك فيما يتعلق بصفقة االندماج .وتعمل شركة جي .بي.
مورقان العربية السعودية – وهي شركة مرخص لها في اململكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق املالية – كمستشار مالي حصري للبنك األهلي
بخصوص صفقة االندماج ،ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخالف البنك األهلي عن تقديم املشورة حول صفقة االندماج أو أي مسألة أخرى
مشار إليها في هذا التعميم .لم تتحقق شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية بشكل مستقل من صحة ودقة املعلومات والبيانات الواردة في هذا
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التعميم .وعليه فإن شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية أو أي من شركاتها التابعة ال تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو
اكتمال أي من البيانات أو املعلومات الواردة في هذا التعميم.
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التوقعات واإلفادات املستقبلية
يتضمن هذا التعميم بعض التوقعات واإلفادات املستقبلية املتعلقة بالبنك األهلي .وتتمثل التوقعات واإلفادات املستقبلية في كونها غير مبنية على
حقائق تاريخية أو حالية .ومن املمكن أن يستدل على هذه اإلفادات املستقبلية من خالل استخدام مفردات وعبارات مستقبلية ،ومنها على سبيل
املثال "يتوقع" ،أو "يهدف" ،أو "يقدر" ،أو "ينوي" ،أو "يخطط" ،أو "سوف" ،أو "هدف" ،أو "يعتقد" ،أو "يسعى" ،أو "قد" ،أو "سيكون" ،أو "يمكن"،
أو "ينبغي" أو صيغ النفي لهذه املفردات أو املفردات األخرى املقاربة أو املشابهة لها في املعنى .وتتضمن اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا التعميم،
على سبيل املثال ال الحصر )1( ،التقديرات األولية للمنافع املتوقعة من صفقة االندماج ،والتوقعات املستقبلية للمصروفات الرأس مالية،
والنفقات ،واإليرادات ،واألداء املالي ،والظروف املالية ،وسياسة توزيع األرباح ،والخسائر ،وغيرها من األحداث املستقبلية )2( ،استراتيجيات العمل،
واإلدارة والتوسع وتنمية أعمال البنك األهلي بعد إتمام صفقة االندماج ( )3صفقة االندماج والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه األحداث .وال يمكن
الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من األهداف أو التوقعات املشار إليها في هذا التعميم ،وال يتحمل املستشارين الوارد ذكرهم في القسم ()3
("دليل الشركة") من هذا التعميم أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها
ً
أي شخص نظرا العتماده على أي بيانات أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم.
وينبغي اإلشارة الى أن هذه اإلفادات املستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة ،وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية
ً
أو األداء أو االستراتيجيات أو األحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه اإلفادات صراحة أو ضمنا .وتعتبر املخاطر املتعلقة باإلفادات
املستقبلية خارج سيطرة البنك األهلي وال يمكن تقديرها بشكل دقيق ،مثل أوضاع السوق املستقبلية وسلوك املشاركين اآلخرين في السوق ولهذا
ً
ينبغي عدم االعتماد على هذه اإلفادات بشكل كامل .كما أن هذه اإلفادات املستقبلية ال تعتبر ضمانا لألداء الفعلي املستقبلي للبنك األهلي ولم يتم
مراجعتها من قبل املحاسبين للبنك األهلي إال في الحاالت املشار إليها .وتستند هذه اإلفادات املستقبلية إلى افتراضات عديدة منها االفتراضات
املتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية واملستقبلية للبنك األهلي والبيئة التنظيمية التي سيمارس البنك األهلي أعماله فيها في املستقبل .ونود
التوضيح بأن كل اإلفادات املستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن البنك األهلي أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنه مقيدة بشكل صريح
في مجملها باإلشعار املهم الوارد في هذا القسم.
ومن تلك العوامل واملخاطر ،على سبيل املثال ال الحصر ،ما يلي:
•

أي تقديرات مستقبلية للمنافع املتوقعة من صفقة االندماج والتي تمثل تقديرات أولية من مجلس إدارة البنك األهلي ،ولم تخضع
للمراجعة املستقلة والتي قد يتم تعديلها بعد دراستها بشكل مفصل بعد دمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا.
األوضاع االقتصادية واملالية للسوق في اململكة بصفة عامة.

•

أداء القطاع البنكي في اململكة واملنطقة بشكل عام.

•

قدرة البنكين على ممارسة أعمالهم من خالل الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.

•

قدرة البنك الدامج على إدارة أعماله وتنميتها.
قدرة البنك الدامج على الحصول على التمويل أو الحفاظ على رأس مال كاف لتمويل عملياته الحالية واملستقبلية.
التغيرات في الظروف السياسية أو االجتماعية أو القانونية أو االقتصادية في األسواق التي يزاول فيها البنك الدامج أعماله.

•

التغيرات التي تطرأ على البيئة التنافسية في القطاع البنكي في اململكة.

•

عدم التزام البنك الدامج باللوائح واألنظمة التي يخضع لها.

•

إلغاء أو تعديل معدل الصرف الثابت بين الدوالر األمريكي والريال السعودي.

•

•
•

وملزيد من املعلومات حول هذه املخاطر ،الرجاء مراجعة القسم ("( )8عوامل املخاطرة") من هذا التعميم.
إن البنك األهلي ال يعتزم وال يتحمل أي التزام بتعديل أو تحديث اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا التعميم باستثناء ما هو مطلوب بموجب األنظمة
واللوائح السارية.
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وال ُيعد هذا التعميم وال يمكن اعتباره بمثابة استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية ،وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي
اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج ،فإن مجلس اإلدارة يوص ي بالحصول على
استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية.
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القيود املتعلقة بنشر وتوزيع التعميم
إن هذا التعميم موجه ملساهمي البنك األهلي ،مع مراعاة أي قيود في األنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة.

عرض املعلومات املالية وغيرها من املعلومات
تم إعداد القوائم املالية للبنك األهلي عن السنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م وفترة الستة أشهر
ً
املنتهية في  30يونيو 2020م وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية وغيرها من املعايير املحاسبية املطبقة في اململكة.
كما تجدر اإلشارة إلى أن املعلومات املالية الواردة في هذا التعميم قائمة على أساس تقديرات اإلدارة ولم يتم تدقيقها بشكل مستقل من قبل
املحاسبين أو غيرهم باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخالف ذلك ،كما أن جميع املعلومات مقدمة بالريال السعودي ،باستثناء ما ُيفصح عنه
بخالف ذلك.
ً
وقد تم إعداد هذا التعميم وفقا لألنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة العربية السعودية ،وعليه فقد تختلف املعلومات والبيانات املفصح عنها
في هذا التعميم عن املعلومات أو البيانات املفصح عنها بموجب أي تعميم آخر تم إعداده وفق أنظمة وقوانين أي دولة أخرى .تمثل أسهم العوض
أوراق مالية صادرة من شركة سعودية ،وعليه فإن هذا التعميم وأي مستندات أخرى ذات عالقة بصفقة االندماج وأسهم العوض قد تم إعدادها
ً
أو سيتم إعدادها وفقا ملتطلبات اإلفصاح في اململكة ،وذلك فيما يتعلق بمحتوى أو شكل هذه اإلفصاحات والتي قد تختلف عن تلك املعمول بها
في دولة أخرى.
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 .3دليل الشركة
البنك األهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
ص .ب ،3555 .جدة 21481
اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966126493333 :
رقم الفاكس+966126437426 :
البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :
املوقع اإللكترونيwww.alahli.com :

ممثلو املصدر
سعيد محمد الغامدي

طالل أحمد الخريجي

رئيس مجلس اإلدارة
البنك األهلي التجاري
ص .ب ،3555 .جدة 21481
اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966126464440 :
رقم الفاكس+966126464447 :
البريد اإللكترونيSa.alghamdi@alahli.com :
املوقع اإللكترونيwww.alahli.com :

الرئيس التنفيذي املكلف
البنك األهلي التجاري
ص .ب ،3555 .جدة 21481
اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966126463780 :
رقم الفاكس+966126272474 :
البريد اإللكترونيt.alkhereiji@alahli.com :
املوقع اإللكترونيwww.alahli.com :

املستشاراملالي للبنك األهلي
شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية
برج الفيصلية
طريق امللك فهد
ص ب 51907 :الرياض 11553
رقم الهاتف+966112993800 :
رقم الفاكس+9662993840 :
البريد اإللكترونيJPM_Champion_Core@jpmorgan.com :
املوقع اإللكترونيwww.jpmorgansaudiarabia.com :

املستشارالقانوني للبنك األهلي
شركة أبو حميد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون
قانونيون
املبنى  ،15البوابة االقتصادية
طريق مطار امللك خالد الدولي
ص.ب ،090239 :الرياض 11613
اململكة العربية السعودية.
رقم الهاتف+966 11 481 9700 :
رقم الفاكس+966 11 481 9701 :
البريد اإللكترونيinfo.ash@ashlawksa.com :
املوقع اإللكترونيwww.ashlawksa.com :
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مراجعو الحسابات للبنك األهلي
شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
شركة تضامنية
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر
طريق امللك فهد
ص.ب ،2732 :الرياض 11461
اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 112734740 :
رقم الفاكس+966 112734730 :
البريد اإللكترونيey.ksa@sa.ey.com :
املوقع اإللكترونيey.com/mena :

كي بي ام جي الفوزان محاسبون ومراجعون قانونيون
واجهة الرياض ،طريق املطار
ص.ب 92876
الرياض 11663
اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 11 874 8500 :
رقم الفاكس+966 11 874 8600 :
البريد اإللكترونيapquinton@Kpmg.Com :
املوقع اإللكترونيwww.kpmg.com/sa :

مستشارالعناية املهنية الالزمة املالي للبنك األهلي
شركة برايس واترهاوس كوبرز
برج اململكة
ص.ب ،8282 .الرياض 11482
اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 114654240 :
رقم الفاكس+966 114651663 :
البريد اإللكترونيmer_champion@pwc.com :
املوقع اإللكترونيwww.pwc.com/me :
ً
مالحظة :قدم املستشارون املوضحة أسماؤهم أعاله مو افقتهم الخطية على نشرأسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم و إفاداتهم وفقا للسياق
الوارد في هذا التعميم ،ولم يقم أي منهم بسحب تلك املو افقة حتى تاريخ هذا التعميم .كما أنه ليس لديهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان
نوعها في البنك األهلي أو شركاته التابعة.
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مصادرمعلومات القطاع والسوق
تم الحصول على املعلومات والبيانات عن القطاع املصرفي في اململكة الواردة في هذا التعميم من املعلومات املتاحة للجمهور .وبالرغم من عدم
وجود أي سبب لالعتقاد بأن هذه املعلومات تفتقر إلى الدقة في جوهرها ،إال أن أعضاء مجلس اإلدارة واملستشارين لم يتحققوا بشكل مستقل من
صحة هذه املعلومات والبيانات ،وال يمكن تقديم أي ضمان على دقتها أو اكتمالها.
وتتضمن مصادر املعلومات والبيانات الخاصة بأطراف ثالثة والتي تم االستعانة بها في هذا التعميم املصادر التالية:
البنك املركزي السعودي
شارع امللك سعود بن عبدالعزيز
ص ب 2992 :الرياض  11169اململكة
العربية السعودية
هاتف00966114633000 :
فاكس00966114662966 :
www.sama.gov.sa

وزارة املالية
طريق امللك عبدالعزيز
الرياض  11177اململكة العربية السعودية
هاتف00966114050000 :
فاكس00966114033130 :
www.mof.gov.sa

تأسس البنك املركزي السعودي عام 1372هـ (املوافق 1952م) ،وتتضمن مسؤوليات البنك املركزي الرئيسية
ما يلي:
•

القيام بأعمال مصرف الحكومة.

•

سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته
الداخلية والخارجية ،باإلضافة إلى تقوية غطاء النقد.

•

إدارة احتياطيات اململكة من النقد األجنبي.

•

إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف.

•

تشجيع نمو النظام املالي وضمان سالمته.

•

مراقبة املصارف التجارية واملشتغلين بأعمال مبادلة العمالت.

•

مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين.

•

مراقبة شركات التمويل.

•

مراقبة شركات املعلومات االئتمانية.

تأسست وزارة املالية عام 1351هـ (املوافق 1933م) ،ومن أبرز مسؤوليات الوزارة ما يلي:
•

اإلشراف على تنفيذ السياسة املالية لحكومة اململكة ومراقبة تنفيذها من قبل الجهات ذات
العالقة.

•

إعداد ميزانية حكومة اململكة ومناقشتها مع الهيئات الحكومية ومراقبة تنفيذها.

•

التحكم في الحسابات الجارية بين وزارة املالية وجميع الهيئات الحكومية األخرى.

•

اإلشراف على أنشطة تحصيل اإليرادات الحكومية لضمان توافقها مع القواعد واللوائح ذات
العالقة.
اإلشراف على اإلقفال السنوي للحسابات الحكومية ومصروفاتها.

•
شركة السوق املالية السعودية (تداول)
طريق امللك فهد – العليا 6897
وحده رقم 15 :
الرياض 3388-12211
اململكة العربية السعودية
هاتف خدمة العمالء:
00966920001919
csc@tadawul.com.sa
www.tadawul.com.sa
الهيئة العامة لإلحصاء
مدينة الرياض  -حي املربع
شارع األمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل
سعود
الرياض - 11481 :ص.ب3735 :
اململكة العربية السعودية
هاتف خدمة العمالء920020081 :
info@stats.gov.sa
https://www.stats.gov.sa/
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تأسست شركة السوق املالية السعودية (تداول) عام 1428هـ (املوافق 2007م).
وتعد تداول الجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية ،حيث
تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها ،وتعتبر تداول املصدر الرسمي لجميع املعلومات املتعلقة بالسوق املالية
السعودية ،كما إنها عضو منتسب في املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية وعضو في االتحاد الدولي
للبورصات.

تأسست الهيئة العامة لإلحصاء عام 1379هـ (املوافق 1960م) باسم مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
قبل تغيير اسمها لالسم الحالي عام 1436هـ (املوافق 2015م).
وفيما يلي بعض املهام املنوطة بالهيئة العامة لإلحصاء:
ُ
 .1تنفيذ العمل اإلحصائي باعتبارها كهيئة املرجع الرسمي والوحيد له واإلشراف والتنظيم الفني على
القطاع اإلحصائي.
 .2إعداد االستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في اململكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري .
ُ
ُ
تتضمن منهجية العمل اإلحصائي ،وتصميم وتنفيذ
 .3تطبيق املعايير الدولية املتعارف عليها والتي
املسوح ،وإجراء الدراسات البحوث ،وتحليل البيانات واملعلومات ،وكافة أعمال التوثيق والحفظ
للمعلومات والبيانات.

ُ
 .4جمع البيانات واملعلومات اإلحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في اململكة العربية السعودية
ُ
تعددة وتدوينها وتبويبها.
ِم ْن مصادرها امل
ِ
صندوق النقد الدولي
 700الشارع التاسع عشر نورث ويست.
واشنطن ،دي س ي20431 ،
هاتف+1 )202( 623 -7000 :
فاكس+1 )202( 623-4661 :
publicaffairs@imf.org
www.imf.org
البنك الدولي
 1818شارع إتش نورث ويست.
واشنطن ،دي س ي20433 ،
هاتف2024731001 :
فاكس2024731000 :
www.albankaldawli.org

تأسس صندوق النقد الدولي عام 1945م للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العاملي ويعمل صندوق النقد
الدولي على:
• متابعة االقتصادات ُ
القطرية واالقتصاد العاملي والتحذير عند استشعار بوادر الخطر.
•

تقديم املشورة ألعضائه بشأن السياسات االقتصادية ،والعمل على إرسال معايير جيدة
للسياسات االقتصادية والتنظيم املصرفي واملالي.

•

إقراض البلدان األعضاء التي تمر بمصاعب اقتصادية لتيسير قيامها بالتصحيح الالزم
ومساعدتها في عالج املشكالت االقتصادية طويلة األجل من خالل اإلصالحات.

تأسس البنك الدولي عام 1944م ،ومما يركز البنك الدولي عليه :التنمية ،والبنية التحتية.
ً
ويقدم البنك الدولي املعارف واملشورة املعدة خصيصا وفقا لظروف كل حالة .وتعمل مجموعة البنك الدولي
مع حكومات الدول ،والقطاع الخاص ،ومنظمات املجتمع املدني ،وبنوك التنمية اإلقليمية ،واملراكز البحثية،
وغيرها من املؤسسات الدولية بشأن قضايا تتراوح ما بين تغير املناخ والصراع واألمن الغذائي إلى التعليم
والزراعة والتمويل والتجارة.
ويلمس نشاط مجموعة البنك جميع القطاعات املهمة في مساندة النمو االقتصادي ،وضمان تحقيق
املكاسب املستدامة.

منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك)
هيلفيرستورفيرستراس ي 17
أيه1010-
فيينا ،النمسا
هاتف+43-1 21112-3302 :
https://www.opec.org/opec_web
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تأسست منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك) عام 1960م .وتتمثل مهام أوبك في تنسيق وتوحيد السياسات
البترولية للبلدان األعضاء فيها وضمان استقرار أسواق النفط من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية
ومنتظمة من النفط للمستهلكين ،ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس املال ألولئك الذين يستثمرون
في صناعة البترول.

 .4ملخص تفاصيل صفقة االندماج
يهدف ملخص صفقة االندماج الوارد في هذا القسم إلى تزويد مساهمي البنك األهلي بنبذة عن صفقة االندماج ،وال يتضمن هذا القسم جميع
املعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمساهمين حتى يتمكنوا من التصويت على قرارات االندماج التي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية
العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج .وعليه ،فإنه يتوجب قراءة ومراجعة هذا امللخص باعتباره ُمقدمة لصفقة االندماج
فقط ،وعلى املساهمين قراءة هذا التعميم والبيانات الواردة فيه بعناية ومراجعتها بالكامل وبناء أي قرار يتعلق بالتصويت على قرارات االندماج
على هذا التعميم بالكامل واملعلومات الواردة فيه .كما ّ
يتعين مراجعة القسم ("إشعار مهم“) وقسم (“( )8عوامل املخاطرة“) من هذا التعميم بعناية
قبل اتخاذ قرار بالتصويت في الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج.
(املصدر)
البنك األهلي

االسم والوصف
ومعلومات التأسيس

أنشطة البنك األهلي

البنك األهلي التجاري ،وهو شركة مساهمة سعودية مدرجة ،تحول إلى شركة مساهمة
بموجب املرسوم امللكي رقم م 19/الصادر بتاريخ 1417/11/23هـ (املوافق 1997/3/31م)
ويقع مركزه الرئيس في مدينة جدة واملقيد في السجل التجاري برقم  4030001588الصادر
بتاريخ 1376/12/27هـ (املوافق 1957/07/24م) ،وهو مرخص من قبل البنك املركزي
السعودي بمزاولة األعمال املصرفية وأنشطة التمويل.
ً
يتمثل نشاط البنك في تقديم الخدمات املصرفية وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك وأنظمة
ولوائح اململكة العربية السعودية األخرى .وبغير تحديد لعمومية هذه األغراض ،يزاول البنك
األهلي سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها
كافة أنواع العمليات املصرفية بما فيها العمليات التالية:
أ -فتح الحس ـ ـ ـ ــابـات الجـاريـة وحس ـ ـ ـ ــابـات التوفير وقبول الودائع النقـديـة س ـ ـ ـ ـ ً
ـواء كـانـت

ب-
ج-

د-

ه-
و-

ز-
ح-

ط-
ي-
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تس ـ ـ ـ ــتحق الـدفع عنـد الطلـب أو ألجـل أو غير ذلـك بـالش ـ ـ ـ ــروط واألحكـام التي يقررهـا
البنك من وقت آلخر ،ودفع الش ـ ـ ــيكات واألوامر التي يص ـ ـ ــدرها أي مودع لدى البنك
ً
سواء بالعملة السعودية أو بغيرها من العمالت.
فتح وإدارة حسابات االستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعمالت األخرى.
الحصـ ـ ـ ــول على األموال واقتراضـ ـ ـ ــها وجمعها والحصـ ـ ـ ــول عليها باسـ ـ ـ ــتخدام الصـ ـ ـ ــيغ
واألدوات املالية املناس ــبة مثل إص ــدار س ــندات الدين وخالف ذلك بض ــمان أو بغير
ضمان وتسديد تلك القروض واألموال عند استحقاقاها وقبله.
سـ ـ ـ ــحب وتحرير وإصـ ـ ـ ــدار وقبول وخصـ ـ ـ ــم وإعادة خصـ ـ ـ ــم وشـ ـ ـ ـراء وبيع وتحصـ ـ ـ ــيل
والتعامل في الس ـ ـ ـ ــندات واألوراق املالية والتجارية على اختالف أنواعها والتعامل بها
ً
وفقــا لطبيعــة كــل منهــا مثــل الس ـ ـ ـ ـنــدات ألمر والكمبيــاالت وقسـ ـ ـ ـ ــائم أربــاح األس ـ ـ ـ ــهم
والحواالت ووثائق الشـ ـ ــحن وسـ ـ ــندات اإليداع وسـ ـ ــندات الدين وشـ ـ ــهادات األسـ ـ ــهم
وغيرهــا من الس ـ ـ ـ ـنــدات التجــاريــة واألوراق املــاليــة القــابلــة وغير القــابلــة للتحويــل أو
ً
التداول على اختالف أنواعها والتعامل بها وفقا لطبيعة كل منها.
شـراء وبيع الســلع والذهب والفضــة والنقود املعدنية والعمالت األجنبية وغيرها مما
ينطبق عليه حكم الصرف وحفظها والتعامل بها.
اإلقراض وتقـديم خـدمـات االئتمـان وجميع أنواع التس ـ ـ ـ ــهيالت املص ـ ـ ـ ــرفيـة وكـذلـك
التمويــل التجــاري والخــدمــات املص ـ ـ ـ ــرفيــة لألش ـ ـ ـ ـخــاص الطبيعيين أو األش ـ ـ ـ ـخــاص
االعتباريين.
القيام بجميع اإلجراءات الالزمة املتعلقة باألنشطة التمويلية.
ترتيب أو االش ـ ـ ــتراك في عقد عمليات تمويل أو قروض عامة أو خاص ـ ـ ــة والحص ـ ـ ــول
عليها وإص ـ ـ ـ ــدارها في اململكة أو خارجها .مس ـ ـ ـ ــاندة أي تمويل أو قرض حكومي أو أي
تمويل آخر بما يتماش ـ ـ ى مع س ـ ــياس ـ ــات البنك أو مس ـ ــاندة أي أس ـ ــهم عامة كانت أو
خاصة.
إصدار صكوك دولية أو سندات قروض.
تقديم خدمات التوفير واالدخار بالعملة السعودية أو بغيرها من العمالت

ك -الدخول في عمليات التمويل املسند املدعمة بأصول.
ل -تقديم خدمات وتسـهيالت البيع اإللكتروني ألي شـخص طبيعي أو اعتباري ،وتقديم
خدمات تحصيل املبيعات عن طريق نقاط البيع.
املساهمون الكبار وعدد
أسهمهم ونسبة ملكيتهم
قبل إتمام صفقة
االندماج وبعدها

يتمثل املساهمون الكبار في البنك األهلي قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها في املساهمين
التالية أسماؤهم :صندوق االستثمارات العامة ،واملؤسسة العامة للتقاعد ،واملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية.
ويوضح الجدول التالي عدد األسهم اململوكة للمساهمين الكبار ونسبة ملكيتهم في البنك األهلي
قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق
2021/01/28م):
قبل إتمام صفقة االندماج
املساهم

صندوق االستثمارات العامة
املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
املؤسسة العامة للتقاعد
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بعد إتمام صفقة االندماج

عدد

نسبة

عدد

نسبة

األسهم

امللكية

األسهم

امللكية

1,328,839,999

%44.29

1,667,501,160

%37.2

155,400,000

%5.18

260,311,263

%5.8

160,826,298

%5.36

331,430,753

%7.4

رأس املال

ثالثون مليار ( )30,000,000,000ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم
البنك األهلي

ثالثة مليارات ( )3,000,000,000سهم مدفوعة بالكامل.

القيمة االسمية لكل
سهم من أسهم البنك
األهلي

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،مدفوعة بالكامل.

إجمالي عدد أسهم
العوض التي سيتم
إصدارها ملساهمي
مجموعة سامبا

مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ( )1,478,000,000سهم.

نسبة أسهم العوض من
رأس املال الحالي للبنك
األهلي

ستمثل أسهم العوض ما نسبته  %32.6من رأس املال الحالي للبنك األهلي (بدون احتساب
أسهم الخزينة لكال البنكين) كما في تاريخ هذا التعميم.

سعرإصدارأسهم
العوض

تبلغ القيمة االسمية ألسهم العوض عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وسيتم تحديد
سعر إصدار أسهم العوض (كما سيتم عكسه في القوائم املالية للبنك األهلي) في وقت الحق
بنا ًء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة
االندماج.

إجمالي قيمة إصدار
أسهم العوض

يبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض أربعة عشرة مليار وسبعمائة وثمانين مليون
( )14,780,000,000ريال سعودي .وسيتم تحديد إجمالي قيمة إصدار أسهم العوض (كما
سيتم عكسها في القوائم املالية للبنك األهلي) في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم البنك
األهلي في أخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج.

وصف صفقة االندماج

ً
سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا ألحكام املواد  191إلى  193من نظام الشركات والفقرة
الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة  49من الئحة االندماج واالستحواذ وذلك من خالل قيام
البنك األهلي بتقديم عرض ملساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك
األهلي ونقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي ،وذلك مقابل قيام البنك
األهلي بإصدار أسهم العوض لصالح املساهمين في مجموعة سامبا من خالل زيادة رأس ماله
املدفوع من ثالثين مليار ( )30,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة
وثمانين مليون ( )44,780,000,000ريال سعودي.
وعند نفاذ قرار االندماج ،سيستمر البنك األهلي في الوجود ،وأما باملقابل ستنقض ي مجموعة
سامبا بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها( .وملزيد من املعلومات حول صفقة االندماج ،الرجاء
مراجعة القسم ("( )2-10مبررات ودوافع االندماج") والقسم ("( )2-12ملخص الهيكل
القانوني لصفقة االندماج").

الشركة
املندمجة
(مجموعة
سامبا)

الوصف ومعلومات
التأسيس

النشاط

مجموعة سامبا املالية ،وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ،تأسست بموجب املرسوم امللكي
رقم م 3/الصادر بتاريخ 1400/3/26هـ (املوافق 1980/2/13م) ويقع مركزها الرئيس في
مدينة الرياض واملقيدة في السجل التجاري رقم  1010035319الصادر بتاريخ 1401/2/6ه ـ
(املوافق 1980/12/13م) ،وهي مرخصة من قبل البنك املركزي السعودي بمزاولة األعمال
املصرفية وأنشطة التمويل.
ً
يتمثل نشاط البنك في تقديم الخدمات املصرفية وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك وأنظمة
ولوائح اململكة العربية السعودية األخرى .وملزيد من املعلومات حول أنشطة البنك ،الرجاء
مراجعة القسم ("( )4-10نبذة عن عمليات مجموعة سامبا").

املساهمون الكبار في يتمثل املساهمون الكبار في مجموعة سامبا في املساهمين التالية أسماؤهم :صندوق
مجموعة سامبا وعدد االستثمارات العامة ،واملؤسسة العامة للتقاعد ،واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
أسهمهم ونسبة ملكيتهم
يوضح الجدول التالي عدد األسهم اململوكة لكبار مساهمي مجموعة سامبا ونسب ملكيتهم فيها
في كل من مجموعة
قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق
سامبا والبنك األهلي قبل
2021/01/28م):
إتمام صفقة االندماج
وبعدها
قبل إتمام صفقة االندماج
بعد إتمام صفقة االندماج
املساهم
عدد األسهم

نسبة امللكية

صندوق االستثمارات العامة

458,269,500

%22.9

املؤسسة العامة للتقاعد

230,858,532

%11.5

141,963,820

%7.1

املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

عدد األسهم

نسبة امللكية

ال ينطبق ،حيث ستنقض ي
مجموعة سامبا بموجب صفقة
االندماج.

يوضح الجدول التالي عدد األسهم اململوكة لكبار مساهمي مجموعة سامبا ونسب ملكيتهم في
البنك األهلي قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق
2021/01/28م):
قبل إتمام صفقة االندماج
املساهم

صندوق االستثمارات العامة
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بعد إتمام صفقة االندماج

عدد

نسبة

عدد

نسبة

األسهم

امللكية

األسهم

امللكية

1,328,839,999

%44.29

1,667,501,160

%37.2

املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
املؤسسة العامة للتقاعد

155,400,000

%5.18

260,311,263

%5.8

160,826,298

%5.36

331,430,753

%7.4

مساهمي سيملك مساهمي مجموعة سامبا ما نسبته  %32.6من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب
ملكية
مجموعة سامبا في البنك أسهم الخزينة لكال البنكين) بعد إتمام صفقة االندماج.
األهلي بعد إتمام صفقة
االندماج
مجموعة عشرون مليار ( )20,000,000,000ريال سعودي.

رأس مال
سامبا
إجمالي عدد أسهم ملياري ( )2,000,000,000سهم بقيمة اسمية تبلغ عشر ( )10رياالت سعودية ومدفوعة
بالكامل.
مجموعة سامبا
األطراف ذات العالقة

تنطوي صفقة االندماج على وجود أطراف ذوي عالقة ،حيث يعد كل من صندوق االستثمارات
العامة واملؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من كبار املساهمين
في كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا ولدى كل منهم ممثلين في مجلس ي إدارة كال البنكين
(ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة القسم ("( )6-10األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس
اإلدارة ذوي املصلحة بصفقة االندماج").

القيمة الكلية للعوض

يبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره أربعة عشرة مليار وسبعمائة وثمانين
مليون ( )14,780,000,000ريال سعودي .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ
وقدره ستة وخمسين مليار وتسعمائة وثالثة ماليين ( )56,903,000,000ريال سعودي وذلك
ً
بناء على معامل املبادلة وسعر اإلغالق لسهم البنك األهلي البالغ  38.50ريال سعودي كما في
تاريخ 2020/10/8م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج) .وسيتم تحديد
إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم املالية للبنك األهلي في وقت الحق
ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في أخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج،
وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض قد يؤثر على تحديد قيمة الشهرة
(وملزيد من التفاصيل عن انخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج ،يرجى مراجعة القسم (-1-8
" )19املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج" من هذا التعميم).

هيكل صفقة االندماج
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يوضح الشكل التالي نموذج مبسط عن هيكل صفقة االندماج:

هيكل امللكية في البنك األهلي قبل إتمام يوضح الجدول التالي هيكل امللكية في البنك األهلي قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك
كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق 2021/01/28م):
صفقة االندماج وبعدها
قبل إتمام صفقة االندماج
املساهم

بعد إتمام صفقة االندماج

عدد

نسبة

عدد

نسبة

األسهم

امللكية

األسهم

امللكية

1,328,839,999

%44.29

1,667,501,160

%37.2

155,400,000

%5.18

260,311,263

%5.8

160,826,298

%5.36

331,430,753

%7.4

766,878

%0,03

766,878

%0,02

904,314

%0,03

904,314

%0,02

أسهم الخزينة

7,030,787

%0,2

***43,424,213

%1,0

الجمهور

1,346,231,724

%44,9

2,173,661,419

%48,5

اإلجمالي

3,000,000,000

%100

4,478,000,000

%100

صندوق االستثمارات العامة
املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
املؤسسة العامة للتقاعد
أعضاء مجلس اإلدارة في البنك
األهلي*
كبار التنفيذيين في البنك
األهلي**

* ً
بناء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في البنك األهلي فقط.
** ً
بناء على األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في البنك األهلي فقط.
*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي )1( :أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار االندماج،
( )2أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج )3( ،أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل
مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.

هيكل امللكية في مجموعة سامبا قبل إتمام يوضح الجدول التالي هيكل امللكية في مجموعة سامبا قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها
وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق 2021/01/28م):
صفقة االندماج وبعدها
قبل إتمام صفقة االندماج
املساهم

عدد

نسبة

عدد

نسبة

األسهم

امللكية

األسهم

امللكية

صندوق االستثمارات العامة

458,269,500

%22.9

املؤسسة العامة للتقاعد

230,858,532

%11.5

141,963,820

%7.1

1,130,168

%0,1

320,687

%0.016

أسهم الخزينة

41,883,698

%2,1

الجمهور

1,125,573,595

%56,3

املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
أعضاء مجلس اإلدارة في
مجموعة سامبا*
كبار التنفيذيين في مجموعة
سامبا**

21

بعد إتمام صفقة االندماج

ال ينطبق ،حيث ستنقض ي
مجموعة سامبا بموجب صفقة
االندماج.

اإلجمالي

2,000,000,000

%100

* تمثل األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها.
** تمثل األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر

انخفاض نسبة امللكية

ستؤدي زيادة رأس مال البنك األهلي بعد إتمام صفقة االندماج إلى انخفاض نسبة ملكية
املساهمين الحاليين في البنك األهلي إلى  %67.4من إجمالي رأس مال البنك الدامج (بدون
ً
احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين) ،علما بأنه لن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في عدد األسهم
اململوكة للمساهمين الحاليين في البنك األهلي( .وملزيد من املعلومات حول املخاطر املرتبطة
بانخفاض نسبة ملكية مساهمي البنك األهلي ،الرجاء مراجعة القسم ("( )10-1-8املخاطر

املرتبطة بانخفاض نسبة ملكية مساهمي البنك األهلي الحاليين وانخفاض القوة التصويتية
املصاحبة لذلك").
بيان االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم

ً
من املتوقع أن تحقق صفقة االندماج نموا في معدل الربح لكل سهم ()Earnings per Share
لكل من مساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا (بنسبة حوالي  %3إلى  )%11وذلك باالستناد
إلى النتائج املالية للنصف األول للسنة املالية 2020م على أساس سنوي (وذلك بعد اكتمال
تحقيق املنافع املذكورة واملقدرة بمبلغ ثمانمائة مليون ( )800,000,000ريال سعودي
واستثناء التكاليف النقدية غير املكررة لدمج أعمال البنكين)ً .
وبناء على القوائم املالية
االفتراضية للنصف األول من عام 2020م ستكون أرباح السهم االفتراضية التاريخية
التوضيحية  1.55ريال سعودي للسهم الواحد في البنك الدامج نتيجة لصفقة االندماج
(باستثناء تكاليف الوفورات التي تم اإلفصاح عنها) وذلك باملقارنة مع ربحية السهم لنفس
الفترة والبالغة  1.58ريال سعودي للبنك األهلي ً
بناء على القوائم املالية التاريخية للبنك األهلي
لنفس الفترة .وتجدر اإلشارة إلى أن األرباح االفتراضية التاريخية التوضيحية لكل سهم والتي
تم اإلفصاح عنها في القوائم املالية االفتراضية تم تقديمها كمؤشر للبيانات املالية االفتراضية
لهذه املرحلة ،وقد تتغير أرباح السهم املجمعة عند تقديم القوائم املالية املجمعة األولى للبنك
الدامج.
ويجب على املساهمين عدم االعتماد على التوقعات املتعلقة باالرتفاع في ربحية السهم عند
اتخاذ قرارهم بالتصويت على قرارات االندماج ،وعدم االعتماد بشكل كامل على التوقعات
واإلفادات املستقبلية .وعليه ،يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية السهم
للبنك الدامج ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم البنك األهلي للفترات املالية السابقة.

وملزيد من املعلومات حول االرتفاع واالنخفاض في ربحية السهم ،الرجاء مراجعة القسم (-10
"( )11التأثير على الربحية").
أسباب ومبررات صفقة االندماج

ستؤدي صفقة االندماج إلى إنشاء أكبر بنك في اململكة وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق
األوسط من حيث القيمة السوقية .وستمكن صفقة االندماج البنك الدامج من تمويل
التنمية االقتصادية ودعم تجارة اململكة العربية السعودية وتدفقاتها النقدية مع املنطقة
وبقية العالم .كما ستمكن صفقة االندماج البنك الدامج من استغالل التكامل العالي بين
البنكين في تعزيز مركزه التنافس ي وتحسين وتطوير مراكز خدماته وتقديم أحدث التقنيات
لعمالئه من خالل التحول الرقمي ،وستساهم صفقة االندماج في التمكين من تحقيق الفرص
التي تتيحها رؤية اململكة  2030تحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الحضور الدولي للبنك
الدامج ،باإلضافة إلى املساهمة في إعداد قادة املستقبل في القطاع املصرفي .وملزيد من
املعلومات حول مبررات ودوافع االندماج ،الرجاء مراجعة القسم ("( )2-10مبررات ودوافع
االندماج").

ملخص اإلجراءات الرئيسية املطلوبة
لزيادة رأس املال وإصدار أسهم العوض

تتمثل الخطوات الرئيسية إلتمام صفقة االندماج فيما يلي:
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• نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا
الخاصة بصفقة االندماج.

• الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من البنك األهلي ومجموعة
سامبا على قرارات االندماج.
• نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا.
ً
• ابتداء فترة اعتراض الدائنين ،والتي ستستمر ملدة ثالثين ( )30يوما من تاريخ نشر قرارات
الجمعية العامة غير العادية.
• انتهاء فترة اعتراض الدائنين.
• نفاذ قرار االندماج.
• إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا وإدراج أسهم العوض في تداول.
• استيفاء جميع الشروط املحددة في اتفاقية االندماج وامللخصة في القسم ()5-12
("البنود والشروط الجوهرية لصفقة االندماج") ،مع العلم أنه ال يجوز تعديل أو التنازل
عن أي من الشروط الواردة في اتفاقية االندماج إال بموافقة كال البنكين.
وبعد نفاذ قرار االندماج ستنقض ي مجموعة سامبا بقوة النظام وستنتقل التزاماتها وأصولها
للبنك األهلي وذلك مقابل قيام البنك األهلي بزيادة رأس ماله وإصدار أسهم العوض ملساهمي
مجموعة سامبا والتي سوف يتم إدراجها في تداول .وملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة
القسم ("( )10صفقة االندماج") والقسم ("( )12املعلومات القانونية").
األحقية في األرباح ألسهم العوض

سيكون ملالكي أسهم العوض الحق في الحصول على أي أرباح موزعة يقوم البنك الدامج
باإلعالن عنها بعد تاريخ نفاذ قرار االندماج.

املو افقات املطلوبة لزيادة رأس املال

تتطلب صفقة االندماج وزيادة رأس املال الحصول على عدد من املوافقات كما يلي:
• عدم ممانعة البنك املركزي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك األهلي
والتعديالت املقترحة على النظام األساس ي للبنك األهلي (واملوضحة في امللحق رقم ()1
من هذا التعميم).
• عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة
االندماج.
• موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال البنك األهلي وطلب نشر مستند
العرض.
• موافقة تداول على إدراج أسهم العوض.
• الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديالت املقترحة على النظام األساس ي
للبنك األهلي.
• موافقة هيئة السوق املالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي
الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة
بصفقة االندماج.
• موافقة مساهمي البنك األهلي ومساهمي مجموعة سامبا على قرارات االندماج في
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج.
وملزيد من املعلومات حول شروط صفقة االندماج األخرى وعن الشروط التي تم استيفاؤها،
الرجاء مراجعة القسم ("( )12املعلومات القانونية") من هذا التعميم.

حقوق التصويت ألسهم العوض
القيود املفروضة على أسهم العوض
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يكون ألسهم العوض نفس حقوق التصويت التي تتمتع بها أسهم البنك األهلي الحالية ،وذلك
بما يتوافق مع نظام الشركات والنظام األساس ي للبنك األهلي.
ال يوجد أي قيود مفروضة على أسهم العوض.

إشعارهام
إن الزيادة املقترحة لرأس مال البنك األهلي مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج باإلضافة إلى
ً
موافقة الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج .وعليه ،يتوجب على مساهمي البنك األهلي قراءة التعميم كامال
(وليس فقط ملخص صفقة االندماج) قبل التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج على
قرارات االندماج.
يوضح الجدول التالي تفاصيل امللكية في البنك األهلي لكل من املساهمين الكبار في البنك األهلي واملساهمين الكبار في مجموعة سامبا والجمهور
قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها:
الجدول  – 1تفاصيل امللكية في البنك األهلي لكل من املساهمين الكبار في البنك األهلي واملساهمين الكبار في مجموعة سامبا والجمهور قبل
إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املو افق 2021/01/28م):
قبل إتمام صفقة االندماج

بعد إتمام صفقة االندماج

املساهم
عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

صندوق االستثمارات العامة

1,328,839,999

%44.29

1,667,501,160

%37.2

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

155,400,000

%5.18

260,311,263

%5.8

املؤسسة العامة للتقاعد

160,826,298

%5.36

331,430,753

%7.4

أعضاء مجلس اإلدارة في البنك األهلي*

766,878

%0,03

766,878

%0,02

كبار التنفيذيين في البنك األهلي**

904,314

%0,03

904,314

%0,02

أسهم الخزينة

7,030,787

%0,2

***43,424,213

%1,0

الجمهور

1,346,231,724

%44,9

2,173,661,419

%48,5

اإلجمالي

3,000,000,000

%100

4,478,000,000

%100

* ً
بناء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في البنك األهلي فقط.
ً
** بناء على األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في البنك األهلي فقط.
*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي )1( :أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار االندماج )2( ،أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة
اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج )3( ،أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.
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ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية مجموعة سامبا قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها:
الجدول  – 2هيكل ملكية مجموعة سامبا قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املو افق 2021/01/28م):
قبل إتمام صفقة االندماج

بعد إتمام صفقة االندماج

املساهم
عدد األسهم

نسبة امللكية

صندوق االستثمارات العامة

458,269,500

%22.9

املؤسسة العامة للتقاعد

230,858,532

%11.5

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

141,963,820

%7.1

أعضاء مجلس اإلدارة في مجموعة سامبا*

1,130,168

%0,1

كبار التنفيذيين في مجموعة سامبا**

320,687

%0,016

أسهم الخزينة

41,883,698

%2,1

الجمهور

1,125,573,595

%56,3

اإلجمالي

2,000,000,000

%100

* تمثل األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها.
** تمثل األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر

--
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عدد األسهم

نسبة امللكية

ال ينطبق ،حيث ستنقض ي مجموعة
سامبا بموجب صفقة االندماج.

 .5التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصفقة االندماج
تعتبر التواريخ املوضحة في الجدول التالي استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور ،من بينها استيفاء شروط صفقة
االندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط) (بما في ذلك  -على سبيل املثال ال الحصر  -موافقة كل من مساهمي البنك األهلي ومساهمي مجموعة
ً
سامبا على صفقة االندماج) ،ويوضح القسم (“( )12املعلومات القانونية") من هذا التعميم شروط الصفقة بشكل أكثر تفصيال .وسيقوم البنك
األهلي باإلعالن على موقع تداول عن أي تغييرات على الجدول الزمني والتواريخ املتوقعة املوضحة في الجدول أدناه.
الحدث

الجدول الزمني  /التاريخ املتوقع

 )1اإلجراءات املطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غيرالعادية
تقديم املسودة النهائية من مستند العرض للهيئة.

تم تسليم املسودة النهائية من مستند العرض للهيئة بتاريخ
1442/06/21هـ (املوافق 2021/02/03م).

موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس املال ونشر مستند العرض.

1442/6/26ه (املوافق 2021/2/8م)

موافقة هيئة السوق املالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية
للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية
ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج.

1442/6/26ه (املوافق 2021/2/8م)

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك
األهلي الخاصة بصفقة االندماج (مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني
بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول لعدم
اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع).

1442/6/26ه (املوافق 2021/2/8م)

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية ملجموعة
سامبا الخاصة بصفقة االندماج (مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني
بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول لعدم
اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع).

1442/6/26ه (املوافق 2021/2/8م)

نشر مستند العرض وتعميم املساهمين وتعميم مجلس إدارة مجموعة
سامبا.

1442/6/27ه (املوافق 2021/2/9م)

توفير املستندات املتاحة للمعاينة.

1442/6/27ه (املوافق 2021/2/9م)

بدء فترة التصويت االلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية
للبنك األهلي على بنود الجمعية.

1442/7/13ه (املوافق 2021/2/25م)

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية
ملجموعة سامبا على بنود الجمعية.

1442/7/13ه (املوافق 2021/2/25م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع األول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من
املساهمين يمثلون نصف رأس مال البنك األهلي على األقل.

1442/7/17ه (املوافق 2021/3/1م)
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الحدث

الجدول الزمني  /التاريخ املتوقع

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في
االجتماع األول  -يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من
املساهمين يمثلون ربع رأس مال البنك األهلي على األقل.

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد اجتماع
الجمعية العامة غير العادية األول الذي لم يتحقق النصاب
القانوني الالزم النعقاده.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة
االندماج (االجتماع األول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور
عدد من املساهمين يمثلون نصف رأس مال مجموعة سامبا على األقل.

1442/7/17ه (املوافق 2021/3/1م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة
االندماج (االجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم
في االجتماع األول – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من
املساهمين يمثلون ربع رأس مال مجموعة سامبا على األقل.

بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد اجتماع
الجمعية العامة غير العادية األول الذي لم يتحقق النصاب
القانوني الالزم النعقاده.

نشر قرارات االندماج التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع الثاني
للجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج على
موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في
حال عدم تحقق نصابها القانوني).

1442/7/17ه (املوافق 2021/3/1م)

نشر قرارات االندماج التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع الثاني
للجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج على
موقع تداول )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في
حال عدم تحقق نصابها القانوني).

1442/7/17ه (املوافق 2021/3/1م)

 )2اإلجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غيرالعادية
موافقة هيئة السوق املالية على الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير
العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج (االجتماع الثالث) أو
الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع الثالث).

1442/7/19ه (املوافق 2021/3/3م) (في حال عدم انعقاد
االجتماع األول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية الخاصة
بصفقة االندماج ألي من البنكين).

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك
األهلي الخاصة بصفقة االندماج (االجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير
العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج (االجتماع الثالث).

1442/7/20ه (املوافق 2021/3/4م)

بدء فترة التصويت االلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية
للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج (االجتماع الثالث) أو الجمعية
العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج (االجتماع
الثالث).

1442/8/9ه (املوافق 2021/3/22م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج
(االجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة

1442/8/12ه (املوافق 2021/3/25م)
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الجدول الزمني  /التاريخ املتوقع

بصفقة االندماج (االجتماع الثالث)– يتحقق النصاب القانوني في االجتماع
الثالث النعقاد الجمعية العامة غير العادية ًّأيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.
نشر قرارات االندماج التي تم اتخاذها في االجتماع الثالث للجمعية العامة
غير العادية للبنك األهلي أو ملجموعة سامبا (بحسب الحال) على موقع
تداول.

1442/8/15ه (املوافق 2021/3/28م)

 )3فترة اعتراض الدائنين
ابتداء فترة اعتراض الدائنين.

1442/7/17ه (املوافق 2021/3/1م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/8/15ه (املوافق 2021/3/28م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك
األهلي وملجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع الثالث).
ً
وتستمر فترة اعتراض الدائنين ملدة ثالثين ( )30يوما.

إعالن تذكيري من مجموعة سامبا عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

1442/8/16ه (املوافق 2021/3/29م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/9/13ه (املوافق 2021/4/25م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع
الثالث).

انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

1442/8/18ه (املوافق 2021/3/31م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/9/15ه (املوافق 2021/4/27م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع
الثالث).

إعالن مجموعة سامبا عن عدم وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تسويتها
أو اإلعالن عن اعتراضات الدائنين القائمة التي لم تتم تسويتها بعد.

1442/8/19ه (املوافق 2021/4/1م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/9/16ه (املوافق 2021/4/28م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع
الثالث).
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 )4إتمام صفقة االندماج
نفاذ قرار االندماج.

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية
جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج (أيهما يأتي
ً
الحقا) .ومن املتوقع أن يكون نفاذ قرار االندماج بتاريخ:
1442/8/19ه (املوافق 2021/4/1م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني)
1442/9/16ه (املوافق 2021/4/28م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع
الثالث)

تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا.

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج .ومن املتوقع أن يتم ذلك
بتاريخ:
1442/8/19ه (املوافق 2021/4/1م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
لبنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/9/16ه (املوافق 2021/4/28م) في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع
الثالث).

إعالن البنك األهلي ومجموعة سامبا عن نفاذ قرار االندماج.

1442/8/19ه (املوافق 2021/4/1م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/9/16ه (املوافق 2021/4/28م) في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك
األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع الثالث).

إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا في تداول.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج
وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا
املقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ
قرار االندماج.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج
وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.
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تعديل السجل التجاري للبنك األهلي.

1442/8/25ه (املوافق 2021/4/7م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/9/22ه (املوافق 2021/5/4م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك
األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع الثالث).

شطب وإلغاء السجل التجاري ملجموعة سامبا.

ً
خالل مدة ال تتجاوز ثالثين ( )30يوما من تاريخ نفاذ قرار
االندماج .ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
1442/9/17ه (املوافق 2021/4/29م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من
البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/10/15ه (املوافق 2021/5/27م) (في حال صدور
موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج
للبنك األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع
الثالث).

املوعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها.

ً
خالل ثالثين ( )30يوما من تاريخ نفاذ قرار االندماج .ومن املتوقع
أن يتم ذلك بتاريخ:
1442/9/17ه (املوافق 2021/4/29م) (في حال صدور موافقة
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج للبنك
األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني).
1442/10/15ه (املوافق 2021/5/27م) ( (في حال صدور
موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج
للبنك األهلي ومجموعة سامبا – بحسب الحال  -في االجتماع
الثالث).
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 .7املصطلحات والتعريفات
يقتض سياق النص خالف ذلك:
يكون للعبارات واملصطلحات التالية  -أينما وردت في هذا التعميم  -املعاني املبينة أمامها ،ما لم
ِ
تابع

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر ،أو يشترك
ً
معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث .وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل
مباشر أو غير مباشر.

"مجموعة سامبا" أو "سامبا"

مجموعة سامبا املالية ،وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ،تأسست بموجب املرسوم
امللكي رقم م 3/الصادر بتاريخ 1400/3/26هـ (املوافق 1980/2/13م) ويقع مركزها الرئيس
في مدينة الرياض واملقيدة في السجل التجاري بالرقم  1010035319الصادر بتاريخ
1401/2/6هـ (املوافق 1980/12/13م) ،وهي مرخصة من قبل البنك املركزي السعودي
بمزاولة األعمال املصرفية وأنشطة التمويل.

تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا

التعميم الذي يصدره مجلس إدارة مجموعة سامبا ملساهمي مجموعة سامبا بخصوص
العرض املقدم من البنك األهلي لالندماج حيث يبدي فيه مجلس إدارة مجموعة سامبا رأيه
للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط البنك األهلي بشأن سامبا وموظفيه.

الجمعية العامة غيرالعادية ملجموعة سامبا اجتماع الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا والذي سيعقد لغرض التصويت على
قرارات االندماج.
الخاصة بصفقة االندماج
البنكين

البنك األهلي ومجموعة سامبا.

نظام مر اقبة البنوك

نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م 5/الصادر بتاريخ 1386/02/22هـ
ّ
واملعدل بموجب املرسوم امللكي رقم م 2/الصادر بتاريخ
(املوافق 1966/06/12م)،
1391/01/06هـ (املوافق 1971/03/04م).

يوم عمل

أي يوم باستثناء يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في اململكة العربية السعودية.

زيادة رأس املال

الزيادة املقترحة في رأس مال البنك األهلي من خالل إصدار مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين
مليون ( )1,478,000,000سهم لصالح مساهمي مجموعة سامبا.

الهيئة أو هيئة السوق املالية

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

البنك الدامج

البنك األهلي بعد نفاذ قرار االندماج.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق
ّ
واملعدل بموجب املرسوم امللكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/7/25هـ (املوافق
2015/11/11م)
2018/4/11م).

األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج

كل من األستاذ /سعيد محمد الغامدي واألستاذ /راشد إبراهيم شريف واألستاذ /مارشل شارلز
بايلي واألستاذ /ديفيد جيفري مييك (بصفتهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة في مجلس
إدارة البنك األهلي) ،واملهندس /أنيس أحمد مؤمنة (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات
ً
االجتماعية في مجلس إدارة البنك األهلي ومالكا ألسهم بشكل مباشر وغير مباشر في مجموعة
سامبا) ،واألستاذ /سعود سليمان الجنهي (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس
إدارة البنك األهلي).

أسهم العوض

األسهم الجديدة في البنك األهلي والتي سيتم إصدارها ملساهمي مجموعة سامبا نتيجة لصفقة
االندماج والبالغ عددها مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ( )1,478,000,000سهم
عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
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السيطرة

ً
القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفردا أو
ً
مجتمعا مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من
حقوق التصويت في شركة أو (ب) حق تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداريُ ،وت ّ
فسر
كلمة "املسيطر" ً
وفقا لذلك.

"نفاذ قرار االندماج"

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج
ً
ً
(أيهما يأتي الحقا) وذلك فقا ألحكام نظام الشركات (وملزيد من التفاصيل حول فترة اعتراض
الدائنين  ،الرجاء مراجعة القسم ("( )3-7-12فترة اعتراض الدائنين") من هذا التعميم.

"إتمام صفقة االندماج"

إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا املقيدين بسجل
مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

قرارات االندماج

القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا فيما يتعلق
بصفقة االندماج ،وهي على النحو التالي:
ً
فيما يخص البنك األهلي :املوافقة على اندماج مجموعة سامبا في البنك األهلي وفقا ألحكام
املواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات ،من خالل إصدار البنك األهلي مليار وأربعمائة
وثمانية وسبعين مليون ( )1,478,000,000سهم وذلك بواقع ( )0,739سهم في البنك األهلي
ً
مقابل كل سهم في مجموعة سامبا ،وذلك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج ،بما في ذلك
املوافقة على األمور التالية املتعلقة بصفقة االندماج:
أ)

املوافقة على أحكام اتفاقية االندماج املبرمة بين البنك األهلي ومجموعة سامبا
بتاريخ 1442/2/24هـ (املوافق 2020/10/11م).

ب) املوافقة على زيادة رأس مال البنك األهلي من ثالثين مليار ()30.000.000.000
ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون
ً
( )44,780,000,000ريال سعودي وذلك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج،
ً
على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ قرار االندماج وفقا ألحكام نظام الشركات
واتفاقية االندماج.
ً
ج) املوافقة على التعديالت املقترحة على النظام األساس ي للبنك األهلي وفقا
للصيغة املوضحة في امللحق رقم ( )1من هذا التعميم ،على أن تسري هذه
التعديالت عند نفاذ قرار االندماج.
د)

تفويض مجلس إدارة البنك األهلي ،أو أي شخص مفوض من قبل مجلس
ً
اإلدارة ،بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من
القرارات املذكورة أعاله.

فيما يخص مجموعة سامبا :املوافقة على العرض املقدم من البنك األهلي لغرض دمج
ً
مجموعة سامبا في البنك األهلي وفقا ألحكام املواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات ،من
خالل إصدار ( )0,739سهم في البنك األهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا وانقضاء
ً
مجموعة سامبا نتيجة لذلك ،وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام
اتفاقية االندماج ،بما في ذلك املوافقة على األمور التالية املتعلقة بصفقة االندماج:
أ) املوافقة على أحكام اتفاقية االندماج املبرمة بين مجموعة سامبا والبنك األهلي
بتاريخ 1442/2/24هـ (املوافق 2020/10/11م).
ب) تفويض مجلس إدارة مجموعة سامبا ،أو أي شخص مفوض من قبل مجلس
اإلدارة ،بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من
القرارات املذكورة أعاله.
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اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية

ً
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للبنك ذو العالقة الذي يعقد وفقا للنظام
األساس ي.

معامل املبادلة

هو األساس الذي سيتم ً
بناء عليه تحديد عدد أسهم العوض املستحقة ملساهمي مجموعة
سامبا فيما يتعلق بصفقة االندماج ،والذي سينتج عنه عدد ( )0,739سهم في البنك األهلي
مقابل كل سهم في مجموعة سامبا.

الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في اململكة العربية السعودية.

مجلس التعاون لدول الخليج

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الحكومة

حكومة اململكة العربية السعودية.

معاييراملحاسبة الدولية

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية (. )IFRS

اململكة

اململكة العربية السعودية.

نظام العمل

يقصد به نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )51/وتاريخ
1426/8/23هـ ( املوافق 2005 /09/27م) واملعدل بموجب املرسوم امللكي (م )5/وتاريخ
1442/01/07هـ (املوافق 2020/08/26م).

الئحة االندماج واالستحواذ

الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم -1
 2007-50وتاريخ 1428/9/21هـ (املوافق 2007/10/3م) واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق
املالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/8/7هـ (املوافق 2018/4/23م).

اتفاقية االندماج

اتفاقية االندماج املبرمة بين البنك األهلي ومجموعة سامبا بتاريخ 1442/2/24هـ (املوافق
2020/10/11م) والتي تتضمن الشروط واألحكام املتعلقة بتنفيذ صفقة االندماج وحقوق
األطراف والتزاماتهم في هذا الشأن.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في اململكة العربية السعودية.

مستند العرض

ً
مستند العرض املعد من قبل البنك األهلي وفقا ألحكام املادة ( )38من الئحة االندماج
واالستحواذ بشأن العرض املقدم من البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج
مجموعة سامبا في البنك األهلي.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/4/9هـ (املوافق 2017/12/27م) واملعدلة
املستمرة
بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/6/1هـ املوافق 2021/1/14م.
الضوابط واإلجراءات التنظيمية

طرف ذو عالقة

ً
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة
املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب قراره رقم ( )2016-127-8وتاريخ
1438/1/16هـ (املوافق 2016/10/17م) واملعدلة بقراره رقم ( )2019-57-3وتاريخ
1440/9/15هـ (املوافق 2019/5/20م)
يقصد بها ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ما يلي:
)1
)2
)3
)4
)5
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تابعي املصدر.
املساهمين الكبار في املصدر.
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.

 )6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
 )7أي شركة يسيطر عليها شخص مشار إليه في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
ويقصد به ألغراض الئحة االندماج واالستحواذ أي شخص (سواء أكان يتصرف باالتفاق مع
البنك األهلي أو مجموعة أو أي من شركاتهم التابعة ،أو ال يتصرف باالتفاق معهم) يملك أو
يتعامل ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بأسهم البنك األهلي أو مجموعة سامبا ً
سواء عن طريق
صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحه االعتيادية كمساهم)
لديه مصلحة أو مصلحة محتملة -سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية -فيما سينتج عن
االندماج أو طرف ذو عالقة مع كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا ،بما ال يتعارض مع
التطبيق العام لهذا التعريف ،يشمل التعريف -على سبيل املثال ال الحصر -اآلتي:
 )1شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخالف ما يقوم به بنك في سياق عمله
املعتاد) إلى البنك األهلي أو مجموعة سامبا.
 )2عضو مجلس إدارة في البنك األهلي ومجموعة سامبا (أو أي من تابعيهما).
 )3شخص يملك  %20أو أكثر في البنك األهلي ومجموعة سامبا (سواء بشكل منفرد
أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق).
ً
 )4مساهم كبير في البنك األهلي ويكون في الوقت نفسه عضوا في مجلس إدارة
مجموعة سامبا أو العكس.
قريب

يقصد به ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الزوج والزوجة واألوالد
القصر .ويقصد به ألغراض الئحة االندماج واالستحواذ الزوج والزوجة واألبناء والوالدين.

دولة ّ
مقيدة

ً
أي دولة يكون طرح أسهم العوض فيها مخالفا لقوانين تلك الدولة.

"املصدر " أو "البنك األهلي"

البنك األهلي التجاري ،وهو شركة مساهمة سعودية مدرجة ،تحولت إلى شركة مساهمة
بموجب املرسوم امللكي رقم م 19/الصادر بتاريخ 1417/11/23هـ (املوافق 1997/03/31م)
ويقع مركزها الرئيس في مدينة جدة واملقيد في السجل التجاري بالرقم  4030001588وتاريخ
1376/12/27هـ (املوافق 1957/07/24م) ،وهو مرخص من قبل البنك املركزي السعودي
بمزاولة األعمال املصرفية وأنشطة التمويل.

الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي والذي سيعقد للتصويت على قرارات
االندماج.
الخاصة بصفقة االندماج
وزارة االستثمار

وزارة االستثمار في اململكة العربية السعودية.

البنك املركزي

البنك املركزي السعودي.

ريال سعودي

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

شركة تابعة

فيما يتعلق بشركة ،أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.

مساهم كبير

شخص يملك  %5أو أكثر من أسهم رأس مال البنك األهلي أو مجموعة سامبا (حيثما ينطبق).

السوق أو تداول

شركة السوق املالية السعودية (تداول).

العرض

العرض املقدم من البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في
ً
البنك األهلي مقابل إصدار أسهم العوض لهم في البنك األهلي وفقا ألحكام املواد ( )191إلى
( )193من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة
االندماج واالستحواذ.
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صفقة االندماج

فترة اعتراض الدائنين

تعارض املصالح

ً
صفقة اندماج مجموعة سامبا في البنك األهلي وفقا ألحكام املواد ( )191إلى ( )193من نظام
الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج
واالستحواذ ،والتي سينتج عنها انتقال جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي
وذلك مقابل قيام البنك األهلي بإصدار أسهم العوض لصالح املساهمين في مجموعة سامبا
وذلك من خالل زيادة رأس ماله املدفوع من ثالثين مليار ( )30,000,000,000ريال سعودي
إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون ( )44,780,000,000ريال سعودي.
ً
الفترة التي يحق لدائني مجموعة سامبا خاللها تقديم اعتراضاتهم على صفقة االندماج وفقا
ألحكام املادة ( )193من نظام الشركات ،وتبدأ من تاريخ نشر املوافقة على قرارات االندماج
ً
لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا وتستمر ملدة ( )30يوما.
تنشأ حالة تعارض املصالح لعضو مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:

)1
)2
)3
)4

عند وجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة – بشكل مباشر أو غير مباشر – تتعلق
بالعرض.
ً
أن يكون مساهما في مجموعة سامبا وعضو مجلس إدارة البنك األهلي أو العكس.
ً
أن يكون عضوا في مجلس إدارة البنك األهلي وفي الوقت نفسه عضو في مجلس
إدارة أو يشغل منصب تنفيذي في مجموعة سامبا أو العكس.
ً
أن يكون عضو مجلس اإلدارة ممثال ملساهم يملك أسهم في البنك األهلي ومجموعة
سامبا.

وتعد مصلحة أي قريب لعضو مجلس اإلدارة أو تابع له ،مصلحة للعضو نفسه.
سعراإلغالق

آخر سعر تم تداول األسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية املحددة من قبل
السوق املالية السعودية (تداول).

فترة العرض

الفترة املمتدة من تاريخ اإلعالن عن إبرام اتفاقية االندماج بين البنكين واملتضمن فيه إعالن
النية املؤكدة للبنك األهلي بتقديم عرض ملساهمي مجموعة سامبا وحتى تاريخ صدور قرار
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا
ً
ً
أوال) .وملزيد من التفاصيل حول
أو أن يتم إنهاء اتفاقية االندماج وفقا ألحكامها (أيهما يقع
أحكام إنهاء اتفاقية االندماج ،الرجاء مراجعة القسم ("( )4-1-4-12اتفاقية االندماج").

"التصنيفات االئتمانية" أو "التصنيف يقصد به رأي في مستوى األهلية االئتمانية لجهة أو في مستوى األهلية لورقة مالية باستخدام
االئتماني"
رموز أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.
وكاالت التصنيف االئتماني

يقصد بها الوكالة التي تمارس نشاط التصنيف االئتماني.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( )2017-123-3بتاريخ
1439/4/9هـ املوافق 2017/12/27م واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم -104-1
 2019وتاريخ 1441/02/01هـ (املوافق 2019/09/30م).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم (-16-8
 )2017وتاريخ 1438/5/16هـ املوافق 2017/02/13م ً
بناء على نظام الشركات الصادر
باملرسوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1437/1/28هـ املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم
 2021-7-1وتاريخ 1442/6/1هـ (املوافق 2021/1/14م).

السعودة

ما تفرضه لوائح العمل في اململكة العربية السعودية على الشركات العاملة في اململكة من
توظيف لنسبة معينة من السعوديين.
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الهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة.

الهيئة العامة لإلحصاء

الهيئة العامة لإلحصاء في اململكة.

وزارة املالية

وزارة املالية في اململكة.

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في اململكة العربية السعودية.

صندوق النقد الدولي

وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم املتحدة يعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العاملي.

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في اململكة.

مؤسسة موديزأو موديز

شركة تختص بتقديم خدمات التصنيف االئتماني واألبحاث املتعلقة بالسوق.

لجنة بازل

لجنة بازل للرقابة املصرفية.

صندوق االستثمارات العامة

صندوق االستثمارات العامة في اململكة.

املؤسسة العامة للتقاعد

املؤسسة العامة للتقاعد في اململكة.

السنة املالية

السنة املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

النظام األساس ي

النظام األساس ي للبنك ذي الصلة.

نظام ضريبة الدخل

نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي رقم م 1/بتاريخ 1425/1/15هـ.

نظام السوق املالية

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/بتاريخ 1424/6/2هـ

تعميم املساهمين

تعميم املساهمين هذا والصادر عن البنك األهلي بموجب أحكام املادة ( )57من قواعد طرح
األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

كبار التنفيذيين

ً
أي شخص طبيعي يكون مكلفا -وحده أو مع آخرين -من قبل الجهاز اإلداري للمنشأة أو من
قبل عضو في الجهاز اإلداري للمنشأة بمهام إشراف وإدارة ،وتكون مرجعيته إلى أي من)1 :
الجهاز اإلداري مباشرة )2عضو في الجهاز اإلداري  )3الرئيس التنفيذي.

هـ (هجري)

التاريخ الهجري.

م (ميالدي)

التاريخ امليالدي.

املجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة البنك ذي الصلة.

املساهمون

املساهمون في البنك ذي الصلة.

الجمهور

املساهمون دون كبار املساهمين.

املستشاراملالي

شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية

املستشار القانوني

شركة أبو حميد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون.

املستشارين

املستشار املالي واملستشار القانوني ومراجعي الحسابات ومستشار العناية املهنية املالي الواردة
أسماؤهم في القسم ("( )3دليل الشركة") من هذا التعميم.

الطرح

إصدار أوراق مالية أو دعوة الجمهور لالكتتاب في األوراق املالية أو الترويج لها بشكل مباشر
ً
ً
أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعد من حيث األثر املترتب عليه بيعا أو إصدارا
ً
أو عرضا لألوراق املالية.
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دوالر

الدوالر األمريكي.

يورو

العملة املوحدة لدول االتحاد األوروبي.

الشخص

أي شخص طبيعي أو معنوي.

القوائم املالية

البيانات املالية الخاصة بالبنك ذي العالقة والتي تحتوي على معلومات الدخل واملركز املالي
والتدفقات النقدية وغيرها.

الناتج املحلي

ً
القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات املعترف بها محليا في اململكة والتي يتم إنتاجها
فيها خالل فترة زمنية محددة.

فترة التداول

األوقات التي يمكن خاللها بيع وشراء األسهم في السوق بحسب ما تنص عليه تداول من وقت
آلخر.

لوائح البنك املركزي

القواعد واللوائح النظامية التي تصدر عن البنك املركزي ً
بناء على نظام البنك املركزي
السعودي أو نظام مراقبة البنوك أو ً
بناء على أي من األنظمة التي تخول البنك املركزي
بإصدار أي من القواعد أو اللوائح النظامية ذات الصلة.

دمج األعمال

ويقصد به دمج أعمال كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا (بما في ذلك دمج الوظائف
اإلدارية والهيكل التنظيمي وأنظمة املعلومات وغيرها) لتحقيق حسن سير أعمال البنك
الدامج بعد إتمام صفقة االندماج.

برنامج السندات متوسطة األجل والبالغ برنامج السندات متوسطة األجل البالغ قيمته خمسة مليار دوالر أمريكي الصادر عن شركة
سامبا للتمويل املحدود واملدرج في سوق األسهم األيرلندية والتي تستحق خالل مدة خمس ()5
قيمته  5ملياردوالرأمريكي
سنوات.
حدث سلبي جوهري

يقصد به  -بحسب التعريف املتفق عليه في اتفاقية االندماج  -أي حدث أو تغيير أو مجموعة
من األحداث أو التغييرات التي يكون لها ،أو من املتوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي
جوهري على األعمال أو األصول أو االلتزامات أو الوضع املالي أو الربحية أو التوقعات
املستقبلية ألي من البنكين أو شركاتهم التابعة أو على صفقة االندماج أو تنفيذها على أال
يشمل ذلك أحداث أو تغييرات معينة تم تحديدها في اتفاقية االندماج والتي تشمل:
أ)

أي تدهور في األوضاع االقتصادية أو السياسية أو أوضاع األسواق أو
أوضاع األوراق املالية أو األوضاع االئتمانية أو أوضاع األسواق املالية في
قطاع الخدمات املالية العاملية أو قطاع الخدمات املالية في الشرق األوسط
أو اململكة أو بشكل عام ما لم يؤثر ذلك الحدث بشكل سلبي على البنك
األهلي (أو أي من شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها
التابعة) (بحسب الحال) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين
الشركات األخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

ب) حدوث أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة تنفيذ اتفاقية االندماج أو
اإلعالنات املتعلقة بصفقة االندماج ،أو تعليق صفقة االندماج أو أي
صفقة أخرى مشار إليها في اتفاقية االندماج أو إتمامها ،بما في ذلك تأثير
تلك التغيرات أو التطورات على العالقات – التعاقدية أو سواها  -بين أي
من البنكين (أو أي من شركاتهم التابعة) وموظفيهم أو عمالئهم أو مورديهم
أو شركائهم.
ج) حدوث أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة عدم قدرة البنك األهلي (أو أي
من شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب
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الحال) على تحقيق التوقعات أو التقديرات أو التنبؤات أو التصورات
الداخلية بشأن اإليرادات أو األرباح أو أي مقاييس مالية أو تشغيلية أخرى
مرتبطة بأي مدة على أال تكون مسببات ذلك الحاالت الواردة في الفقرات
(أ) أو (د) إلى (ح) من هذا التعريف.
د)

أي تغير في سعر السوق أو التصنيف االئتماني الخاص بالبنك األهلي أو
مجموعة سامبا أو أسهمهم أو حجم تداول أسهمهم على أال تكون مسببات
ذلك الحاالت الواردة في الفقرات (أ) أو (ج) أو (ه) إلى (ح) من هذا التعريف.

ه) أي تغيير أو تغير مقترح في األنظمة املطبقة أو في طريقة تفسيرها ،ما عدا
التغييرات التي ينتج عنها تأثير سلبي على البنك األهلي (أو أي من شركاته
التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال)
على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات األخرى العاملة في
نفس القطاع (بحسب الحال).
و)

الظروف الجغرافية السياسية ،أو اندالع لألعمال العدائية أو تصعيدها،
أو حدوث أي من أعمال الحرب ،أو التخريب أو اإلرهاب أو أي تصعيد لها
سواء التي تكون مهددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية االندماج ،ما عدا
االحداث التي ينتج عنها تأثير سلبي على البنك األهلي (أو أي من شركاته
التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال)
على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات األخرى العاملة في
نفس القطاع (بحسب الحال).

ز)

حدوث الفيضانات أو الزالزل أو أي من الكوارث الطبيعية األخرى ،ما عدا
الحوادث التي ينتج عنها تأثير سلبي على البنك األهلي (أو أي من شركاته
التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال)
على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات األخرى العاملة في
نفس القطاع (بحسب الحال).

ح) أي تغيير أو حدث أو تطور ناتج عن أي فعل قام به البنك األهلي (أو أي من
شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب
الحال) يتوجب القيام به في سياق صفقة االندماج.
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 .8عوامل املخاطرة
يجب على مساهمي البنك األهلي قراءة املخاطر الواردة في هذا القسم ،باإلضافة إلى جميع األقسام األخرى واملعلومات الواردة في هذا التعميم
ودراستها بعناية ،وذلك للتصويت باملوافقة أو الرفض على القرارات املعروضة على الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة
ً
االندماج .علما بأن املخاطر املوضحة في هذا التعميم قد ال تشتمل على كافة املخاطر املتعلقة بصفقة االندماج ،حيث أنه قد تكون هناك عوامل
ً
ً
إضافية أخرى بخالف املخاطر الواردة في هذا القسم تؤثر سلبا على البنك الدامج لكنها غير معلومة ملجلس إدارة البنك األهلي حاليا أو أن مجلس
ً
إدارة البنك األهلي ال يعدها من عوامل املخاطرة املؤثرة حاليا.
ً
إن تحقق املخاطر الواردة في هذا القسم قد يؤثر سلبا على نشاط البنك الدامج ومركزه املالي ونتائج عملياته وتدفقاته املالية وتوقعاته املستقبلية
وربحية سهمه ،كما أن تحقق أي مخاطر أخرى بخالف املخاطر الواردة أدناه (إما لعدم علم مجلس إدارة البنك األهلي عنها أو لعدم تصنيف مجلس
إدارة البنك األهلي لها بأنها جوهرية ولكن تبين عند وقوعها أنها جوهرية) قد يؤثر أيضا بشكل سلبي على نشاط البنك الدامج ومركزه املالي ونتائج
عملياته وتدفقاته املالية وتوقعاته املستقبلية وربحية سهمه.
وفي حال كان لدى أي من املساهمين أي شك بخصوص محتوى هذا التعميم أو فيما يتعلق باإلجراء الذي يجب أن يتخذه أو بكيفية التصويت
على قرارات االندماج فإنه ينبغي عليه استشارة مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق املالية.
وتجدر اإلشارة بأن ترتيب املخاطر الواردة أدناه ال يعكس أهمية املخاطر أو احتمالية حدوثها.

 1-8املخاطر املرتبطة بصفقة االندماج وبأعمال البنك الدامج بعد إتمام صفقة االندماج
 1-1-8املخاطراملرتبطة بتأثيراإلعالن عن صفقة االندماج على أعمال البنكين
من املحتمل أن يؤثر اإلعالن عن صفقة االندماج (سواء اكتملت صفقة االندماج أم لم تكتمل) على أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا،
ً
خصوصا فيما يتعلق باملسائل اآلتية:
• تحول اهتمام إدارة البنك األهلي ومجموعة سامبا من إدارة أعمال البنكين إلى العمل على إتمام صفقة االندماج.
ً
• التأثير على قدرة البنك األهلي أو مجموعة سامبا في االحتفاظ باملوظفين واملدراء األساسيين أو توظيف موظفين ومدراء جدد نظرا ملا
قد يشع ر به املوظفين الحاليين أو املحتملين من عدم استقرار أو خوف من فقدانهم لوظائفهم في البنك الدامج بعد إتمام صفقة
االندماج.
ً
• قد يواجه العمالء الحاليون أو املحتملون نقصا في مستوى الخدمة املقدمة لهم مما قد يدفعهم إلى عدم التعامل مع البنك األهلي أو
مجموعة سامبا إلى حين إتمام صفقة االندماج.
وعليه ،في حال عدم قدرة البنكين على التعامل مع هذه املسائل وإدارتها بشكل فعال فسيؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على أعمال البنكين ونتائجهما
املالية.
 2-1-8املخاطراملرتبطة بدمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا
تتطلب صفقة االندماج دمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا ،والتي سينتج عنها عدد من الصعوبات األساسية املرتبطة في العادة بدمج
األعمال ،والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر:
•

ضرورة دمج الوظائف اإلدارية والتنسيق بينها ،وكذلك ضرورة تحسين الهيكل التنظيمي للبنك الدامج ،ودمج أنظمة املعلومات وشبكات
التوزيع وتوحيد كافة املرافق والبنى التحتية.

•

دمج وتوحيد أعضاء اإلدارة التنفيذية للبنكين وموظفيهما ورفع معنويات املوظفين واالحتفاظ باملوظفين الرئيسيين وتحفيزهم.

•

تقييم االلتزامات التعاقدية واملالية والتنظيمية والبيئية وغيرها من االلتزامات واملسؤوليات املرتبطة باستثمارات كل من البنك األهلي
ومجموعة سامبا بشكل دقيق ،بما في ذلك التنفيذ املالئم للرقابة املالية والرقابة الداخلية ،وإعداد القوائم املالية في الوقت املناسب بما
يتالءم مع السياسات املحاسبية للبنك الدامج.
القدرة على التقييم الصحيح لحركة السوق والتركيبة السكانية والبيئة التنافسية وفرص النمو في السوق.

•

الحصول على كافة التراخيص واملوافقات النظامية الالزمة من البنك املركزي وهيئة السوق املالية ووزارة التجارة وغيرها أو املحافظة على
سريانها.

•
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وتنطوي عملية دمج أنشطة وأعمال البنكين على مخاطر مالية وإدارية وقانونية وتشغيلية ،والتي تشمل التأثير على سير أعمال البنك الدامج أو
فقدان بعض أعماله أو موظفيه األساسيين .كما قد تتأثر بعض عقود البنك األهلي بصفقة االندماج والتي تشمل عقود خاصة بأعمال البنك
والخدمات التي يقدمها لعمالئه فعلى سبيل املثال قد تتضمن تلك العقود بنود متعلقة بالحصرية ،مما قد يترتب على ذلك إنهاء تلك العقود أو
املطالبة بمبالغ مالية معينة من قبل األطراف األخرى لتلك العقود (والتي تشمل تعويضات عن األضرار) نتيجة لصفقة الندماج .وفي حال لم يتمكن
البنك األهلي من تحديد تلك العقود أو عدم الحصول على موافقة األطراف األخرى فيها على صفقة االندماج (مما قد يؤدي إلى إنهاء تلك العقود
أو املطالبة بمبالغ مالية معينة من قبل األطراف األخرى لتلك العقود) فإن ذلك قد يؤثر على أعمال البنك الدامج أو سيولته ،كما قد يؤدي إلى
ً
تحمل البنك الدامج ملبالغ مالية غير متوقعة مما يؤثر سلبا على أعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية .وينطبق ذات األمر على
عقود مجموعة سامبا وملزيد من التفاصيل حول ذلك يرجى مراجعة القسم ("( )7-1-8املخاطر املرتبطة بنقل أعمال وأصول والتزامات مجموعة
سامبا") من هذا التعميم.
كما قد تؤدي أي صعوبات تتعلق بصفقة االندماج أو دمج األعمال إلى التأثير بشكل سلبي على أعمال وعمليات البنك الدامج وتوقعاته وأوضاعه
املالية.
وفي حال عدم قدرة البنك الدامج على التعامل مع عمليات دمج األعمال وإدارتها بشكل فعال ،فستتأثر استراتيجية النمو والربحية املتوقعة للبنك
ً
الدامج وقد يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق املنافع املتوقعة من االندماج وخصوصا املنافع املشار إليها في القسم ("( )2-10مبررات ودوافع االندماج")
من هذا التعميم ،أو اإلضرار بسمعة البنك الدامج مما سيؤدي إلى خسارة في العمالء أو املوظفين أو اإلضرار بالسمعة التجارية للبنك والتأثير على
املركز املالي للبنك الدامج ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية.
 3-1-8املخاطراملرتبطة بتحمل البنك األهلي بعض التكاليف غيراملتكررة املتعلقة بدمج أعمال البنكين
سيتحمل البنك األهلي ومجموعة سامبا بعض التكاليف غير املتكررة املتعلقة بخطة دمج األعمال وذلك من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى
تاريخ نفاذ قرار االندماج .باإلضافة إلى ذلك ،من املتوقع ان يتحمل البنك الدامج تكاليف غير متكررة متعلقة بدمج أعمال البنكين كالتكاليف
ً
املرتبطة بعملية مراجعة هوية البنك الدامج وعالمته التجارية ،ومن املتوقع أن تبلغ التكاليف غير املتكررة لدمج أعمال البنكين مبلغا يساوي مليار
ومئة مليون ( )1,100,000,000ريال سعودي .وقد يتكبد البنكان قبل نفاذ االندماج أو البنك الدامج بعد نفاذ االندماج تكاليف اعلى من املتوقع
أو املخصص لها مما يؤدي إلى خفض صافي املنافع املتوقعة من صفقة االندماج والذي بدوره سيؤثر على األوضاع املالية للبنك الدامج وعملياته
ونتائجه املستقبلية (وملزيد من التفاصيل عن التكاليف املتعلقة بصفقة االندماج ،يرجى مراجعة القسم ("( )8-1-8املخاطر املرتبطة بتحقيق
املنافع املرجوة من صفقة االندماج كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها") من هذا القسم.
 4-1-8املخاطراملرتبطة باستيفاء شروط إتمام صفقة االندماج
ُيشترط إلتمام صفقة االندماج االلتزام بعدد من الشروط التي تم تلخيصها في القسم ("( )12املعلومات القانونية") من هذا التعميم .وسيؤدي عدم
استيفاء هذه الشروط أو التأخر باستيفائها إلى عدم إتمام صفقة االندماج أو تأخر إتمامها .وتتمثل أهم الشروط التي لم يتم استيفاؤها بتاريخ
هذا التعميم فيما يلي )1 :انتهاء فترة اعتراض الدائنين (وملزيد من املعلومات حول املخاطر املتعلقة بفترة اعتراض الدائنين ،يرجى االطالع على القسم
("( )6-1-8املخاطر املرتبطة بعدم إتمام صفقة االندماج أو تأخرها بسبب اإلجراءات املتصلة بفترة اعتراض الدائنين") من هذا التعميم) )2 ،البنود
والشروط الجوهرية التفاقية االندماج التي يجب على األطراف االلتزام بها حتى تاريخ نفاذ قرار االندماج والتي تم تلخيصها في القسم ()12
("املعلومات القانونية") من هذا التعميم ،والتي تشمل عدم اإلخالل بالضمانات املقدمة أو متطلبات ممارسة األعمال وغيرها من الشروط املوضحة
في القسم املشار إليه في هذه الفقرة.
وتجدر اإلشارة إلى أن تأخر إتمام صفقة االندماج بسبب عدم استيفاء أي من شروط إتمام صفقة االندماج سيؤدي إلى عدم تحقق املنافع املرجوة
من صفقة االندماج ،أو تأخر تحققها ،أو يؤدي إلى زيادة التكاليف املرتبطة بالصفقة ،أو خسائر في األرباح ،أو إلى خسائر إضافية أخرى غير
متوقعة قد تنتج من تأخر إتمام صفقة االندماج.
 5-1-8املخاطراملرتبطة بأعمال البنك الدامج خارج اململكة
لدى كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا أعمال خارج اململكة يمارسونها عن طريق فروع أو مكاتب تمثيلية أو شركات تابعة في عدد من الدول
والتي تشمل  -على سبيل املثال ال الحصر -الجمهورية التركية وجمهورية باكستان اإلسالمية وجمهورية سنغافورة .وعليه فإن أعمال البنكين في تلك
الدول وأعمال البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج قد تتأثر بالظروف االقتصادية والسياسية والتنظيمية املتعلقة بتلك الدول .وفي حال تدهور
ً
أي من تلك الظروف فإن أعمال البنك الدامج ونتائج عملياته ووضعه املالي وتوقعاته املستقبلية ستتأثر بشكل سلبي ،وقد يكون ذلك األثر جوهريا.
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 6-1-8املخاطراملرتبطة بتأخرإتمام صفقة االندماج بسبب اإلجراءات املتصلة بفترة اعتراض الدائنين
ُيشترط إلتمام صفقة االندماج انقضاء فترة اعتراض الدائنين املشار إليها في املادة ( )193من نظام الشركات وتسوية أي اعتراضات مقدمة خاللها
وفق أحكام نظام الشركات ،حيث يحق لدائني مجموعة سامبا ،مثل العمالء أصحاب الودائع ومستحقي الدفع من املوردين وأطراف عقود التمويل
ً
والتحوط ،االعتراض على صفقة االندماج خالل مدة ثالثين ( )30يوما من تاريخ نشر املوافقة على قرارات االندماج لكل من البنك األهلي ومجموعة
سامبا .وفي حال وجود اعتراض من أي من الدائنين فسيتم إيقاف صفقة االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو تفي مجموعة سامبا بالدين
ً ً
ً
ً
إن كان حاال أو تقدم مجموعة سامبا أو البنك األهلي ضمانا كافيا للوفاء بالدين إن كان ذلك الدين آجال (وملزيد من التفاصيل حول فترة اعتراض
الدائنين ،يرجى مراجعة القسم ("( )3-7-12فترة اعتراض الدائنين") من هذا التعميم)( ،وملزيد من التفاصيل املتعلقة بأثر طول فترة اعتراض
الدائنين على معامل املبادلة ،يرجى مراجعة القسم ("( )9-1-8املخاطر املرتبطة بمعامل املبادلة لصفقة االندماج") من هذا التعميم.
وتجدر اإلشارة إلى أنه سيؤدي تأخر إتمام صفقة االندماج بسبب فترة اعتراض الدائنين إلى عدم تحقق املنافع املرجوة من صفقة االندماج أو تأخر
تحققها أو يؤدي إلى زيادة التكاليف املرتبطة بالصفقة أو خسائر في األرباح أو إلى خسائر إضافية أخرى غير متوقعة قد تنتج من تأخر إتمام صفقة
االندماج.
 7-1-8املخاطراملرتبطة بنقل أعمال وأصول والتزامات مجموعة سامبا
ً
سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا ألحكام نظام الشركات والئحة االندماج واالستحواذ وذلك عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي ونقل
جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي .وقد قام البنك األهلي بالتعاون مع مستشاريه بإجراء دراسة العناية املهنية الالزمة على
ً
مناسبا في ظل الظروف ،كما قام بالتوصل إلى اتفاق مع مجموعة سامبا حول معامل املبادلة ب ً
ناء على
أعمال مجموعة سامبا كما يراه البنك األهلي
عدة أمور ،من بينها نتائج التقارير املعدة من قبل مستشاري البنك األهلي والتي تم التوصل لها من خالل دراسات العناية املهنية الالزمة التي تم
إعداداها بشأن صفقة االندماج .وقد تتأثر دراسات العناية املهنية الالزمة املعدة من قبل البنك األهلي نتيجة الختالف مستوى وجودة اإلفصاح
ً
وأنظمة الرقابة الداخلية ملجموعة سامبا مقارنة بما هو متبع لدى البنك األهلي .وفي حال ظهور مخاطر تشغيلية أو قانونية أو مالية جوهرية تتعلق
بأعمال مجموعة سامبا أو أصولها أو التزاماتها والتي لم يتم رصدها من قبل البنك األهلي ومستشاريه خالل إجراءات دراسة العناية املهنية الالزمة
على مجموعة سامبا وأعمالها وأصولها ،أو لم يتم توقعها أو احتسابها أو اإلفصاح عنها للبنك األهلي من قبل مجموعة سامبا بما في ذلك املعلومات
ً
التي تم حجبها بعلم البنك األهلي خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة (حيث تم حجب هذه املعلومات نظرا لسريتها أو حساسيتها أو
وجود قيود نظامية تمنع اإلفصاح عنها) فستؤدي تلك املخاطر إلى التأثير بشكل سلبي جوهري على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائجه.
كما يوجد لدى مجموعة سامبا عقود تتيح لألطراف األخرى فيها إنهاء العقد أو املطالبة بمبالغ مالية معينة (والتي تشمل تعويضات عن األضرار)
نتيجة لصفقة الندماج (بما في ذلك عقود تتعلق بالقروض واألدوات املالية وأنظمة تقنية املعلومات واملدفوعات االلكترونية وغيرها من العقود
التي أبرمتها مجموعة سامبا) .وفي حال عدم تمكن مجموعة سامبا الحصول على موافقات األطراف األخرى في تلك العقود على صفقة االندماج
(مما قد ينتج عن ذلك إنهاء تلك العقود أو املطالبة بمبالغ مالية معينة من قبل األطراف األخرى لتلك العقود) فإن ذلك سيؤثر على أعمال البنك
ً
الدامج أو سيولته ،كما سيؤدي إلى تحمل البنك الدامج ملبالغ مالية غير متوقعة مما يؤثر سلبا على أعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته
املستقبلية.
 8-1-8املخاطراملرتبطة بتحقيق املنافع املرجوة من صفقة االندماج كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها
يعتمد نجاح صفقة االندماج بشكل كبير على قدرة البنك الدامج على تحقيق وفورات في التكاليف وتحقيق املنافع املالية وفرص النمو من خالل
دمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا (وملزيد من التفاصيل عن املنافع املرجوة من صفقة االندماج ،يرجى مراجعة القسم ("( )2-10مبررات
ودوافع االندماج" من هذا التعميم) .ومن املحتمل أن تتأثر قدرة البنك الدامج على تحقيق هذه املنافع املتوقعة (بعد تحمل تكاليف دمج األعمال)
أو يتأثر توقيت تحقيق هذه املنافع بمجموعة من العوامل الرئيسية ،والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر:
•

الصعوبة املحتملة الناشئة عن دمج العمليات اإلدارية والتجارية للبنكين في اململكة العربية السعودية بما في ذلك املكاتب اإلقليمية.

•

صعوبة تطبيق خطط التوفير في التكاليف بشكل كامل أو جزئي ،ويشمل ذلك تحسين شبكة الفروع املوحدة وأنظمة املعلومات والبنية
التحتية للوظائف اإلدارية خالل مدة مناسبة وبشكل فعال.

•

التحديات املرتبطة بدمج أعمال البنكين وقدرتهما على وجه الخصوص على دمج العمليات الجديدة مع العمليات الحالية خالل مدة مناسبة
وبشكل فعال والقدرة على إدارة نشاط تجاري أكبر بعد إتمام صفقة االندماج.

•

التأخير املحتمل والصعوبات املتعلقة بتحقيق تحسن اإليرادات من خالل التوسع في تقديم الخدمات واملنتجات لقاعدة العمالء املوحدة
وأي وفورات ممكنة من خالل توحيد قاعدة التمويل للبنك الدامج.
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•
•

التأخير املحتمل والصعوبات املتعلقة بالحصول على املوافقات الالزمة للقيام بأي عمل من األعمال الالزمة لتحقيق فوائد صفقة االندماج.
األحداث غير املتوقعة بما في ذلك التغييرات الكبيرة في السوق والبيئة التشغيلية التي يعمل فيها البنك األهلي ومجموعة سامبا.

وتستند التوقعات الخاصة بالوفورات الناتجة عن دمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا على تقديرات أولية وهي قابلة للتعديل بعد اكتمال
ً
خطة دمج األعمال بشكل أكثر تفصيال (وملزيد من التفاصيل املتعلقة بالوفورات املتوقعة ،يرجى مراجعة القسم ("( )11-10التأثير على الربحية")
ً
من هذا التعميم) .وعليه ،فمن املحتمل أال تتحقق تلك الوفورات نظرا لعدم دقة التقديرات األولية التي بنيت عليها .وال يتحمل البنك األهلي أو
مجلس إدارته أو إدارته التنفيذية أو أي شخص آخر أي مسؤولية عن النتائج املترتبة على هذه التقديرات األولية ،وال توجد نية لتحديث املنافع
ً
والوفورات املتوقعة من صفقة االندماج أو غيرها من التوقعات املستقبلية في هذا التعميم مالم يكن ذلك الزما بموجب األنظمة واللوائح ذات
العالقة.
ً
باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تتحقق الوفورات املتوقعة من االندماج خالل املدة أو بالقيمة أو بالكيفية التي تم توقعها أو قد ال تتحقق إطالقا وذلك
نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية مختلفة.
وقد يتكبد البنك الدامج تكاليف غير متكررة تتعلق بعملية دمج األعمال وغيرها من التكاليف املرتبطة بصفقة االندماج (والتي تشمل تكاليف دمج
تقنية املعلومات واملوظفين املسؤولين عن عملية دمج األعمال وتكلفة املستشارين وعملية مراجعة هوية البنك التجارية وغيرها) بشكل أعلى من
املتوقع وهو ما سيؤدي إلى خفض صافي املنافع املتوقعة من صفقة االندماج ويؤثر على األوضاع املالية للبنك الدامج ونتائج عملياته.
ً
ومن املتوقع أن تبلغ تلك التكاليف غير املتكررة مبلغا يساوي مليار ومئة مليون ( )1,100,000,000ريال سعودي وهو ما يعادل ( 1.4ضعف) قيمة
ً
املنافع السنوية املتوقعة من وفورات التكاليف الناجمة من االندماج ،علما بأن البنك األهلي ومجموعة سامبا سيتحمالن بعض هذه التكاليف
سواء تمت صفقة االندماج أم ال.
وفي حال عدم قدرة البنك الدامج على إكمال دمج األعمال وفق الجدول الزمني املتوقع لذلك (أي خالل ثالث سنوات بعد نفاذ قرار االندماج)،
فسيؤثر ذلك على عدم تحقيق كافة أو بعض املنافع املتوقعة من صفقة االندماج أو يؤدي إلى تأخر تحققها ملدة أطول من املتوقع.
 9-1-8املخاطراملرتبطة بمعامل املبادلة لصفقة االندماج
سيقوم البنك األهلي بإصدار أسهم العوض ملساهمي مجموعة سامبا في حال نفاذ قرار االندماج بناء على معامل مبادلة ثابت يبلغ ( )0,739سهم
في البنك الدامج مقابل كل سهم في مجموعة سامبا (ملزيد من التفاصيل حول معامل املبادلة يرجى مراجعة القسم ("( )10صفقة االندماج") من
هذا التعميم).
وقد تم تحديد معامل املبادلة ً
بناء على مجموعة من األسس تشمل سعر أسهم البنكين ومعلومات مالية داخلية ومعلومات أخرى تتعلق بأعمال
البنكين وتوقعات مالية وافتراضات حول أداء البنك الدامج وفوائد متوقعة من صفقة االندماج معدة من قبل إدارة البنكين ،مع افتراض أن
التوصل إلى هذه املعلومات والتوقعات واالفتراضات واملنافع قد تم على أساس أدق املعلومات املتاحة إلدارة البنكين في حينه وعلى أساس تحقق
هذه االفتراضات واملعلومات خالل املدة والطريقة املتوقعتين( .ملزيد من التفاصيل حول معامل املبادلة يرجى مراجعة القسم ("( )5-10تقييم
مجموعة سامبا") من هذا التعميم).
وفي حال عدم صحة أي من االفتراضات املشار إليها أو وقوع أو تغير كبير بين سعر سهم البنكين عند االتفاق على معامل املبادلة وسعره عند إتمام
صفقة االندماج (كنتيجة لتقلبات السوق أو كيفية إدارة أعمال البنكين أو تأخر إتمام صفقة االندماج ألي سبب من األسباب (كتأخره بسبب
طول فترة اعتراض الدائنين) أو ألسباب أو تغيرات سياسية أو اقتصادية أو غيرها من األسباب التي تؤثر على سعر السهم) ،فسيؤدي ذلك إلى التأثير
بشكل جوهري على تقييم البنكين مما قد يعني أن معامل املبادلة املتفق عليه ال يعكس القيمة العادلة للبنكين عند إتمام صفقة االندماج.
 10-1-8املخاطراملرتبطة بانخفاض نسبة ملكية مساهمي البنك األهلي الحاليين وانخفاض القوة التصويتية املصاحبة لذلك
ستبلغ نسبة ملكية مساهمي مجموعة سامبا في البنك الدامج نسبة ( %32.6بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين) بعد إتمام صفقة
االندماج مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة امللكية الحالية ملساهمي البنك األهلي في البنك الدامج (على الرغم من عدم انخفاض عدد األسهم الفعلي
اململوك لهم) (وذلك على افتراض أنهم ال يملكون أي أسهم في مجموعة سامبا قبل إتمام االندماج) (وملزيد من املعلومات حول نسب ملكية
ً
املساهمين في البنك الدامج ،يرجى مراجعة القسم ("( )1-10ملحة عامة عن صفقة االندماج") من هذا التعميم) .ونظرا إلى انخفاض نسبة ملكية
ً
مساهمي البنك األهلي( ،مقارنة بنسبة ملكيتهم في البنك األهلي) فسيؤدي ذلك إلى خفض القوة التصويتية لهم وحصصهم من األرباح الصافية في
البنك الدامج.
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 11-1-8املخاطراملرتبطة باختالف رغبة البنك الدامج في التعرض للمخاطر
من املحتمل أن تختلف رغبة البنك الدامج في التعرض للمخاطر عن رغبة البنك األهلي أو مجموعة سامبا الحالية في التعرض للمخاطر .وقد يؤدي
ذلك إلى اختالف توجه البنك الدامج فيما يتعلق باستهداف فئات معينة من العمالء أو السياسة العامة في التعامل مع العمالء في فئة من الفئات
مما قد يؤدي إلى تقليل الخدمات واملنتجات املقدمة لهم أو خفض نسبة التعرض االئتماني لهم .وعليه ،في حال انخفاض رغبة البنك الدامج في
التعرض للمخاطر فقد يقوم البنك بإنهاء عالقته مع بعض العمالء في بعض الفئات ممن ال يتوافقون مع نسبة التعرض للمخاطر املالئمة للبنك
الدامج في حينه أو تقليل االهتمام بهم ،وهو ما سيؤثر على أعمال البنك الدامج وإيراداته وتكاليفه وصافي دخله وأصوله والتزاماته وتوقعاته
املستقبلية.
 12-1-8املخاطراالئتمانية
يترتب على أعمال التمويل واالستثمار التي يقوم بها البنك الدامج مخاطر معتادة تتعلق بالتغيرات السلبية واملخاطر املتعلقة باألوراق املالية
واسترداد الديون واملبالغ املستحقة للبنك الدامج .وستؤدي التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية العاملية أو مخاطر األنظمة املالية إلى التأثير
على قيمة وقدرة استرداد أصول البنك الدامج مما يتطلب زيادة نسبة مخصصات البنك الدامج .كما سيؤدي تدهور جودة االئتمان للمقترضين
واملصدرين واألطراف األخرى التي تتعامل مع البنك الدامج أو التدهور العام في الظروف االقتصادية املحلية والعاملية إلى زيادة معدل املخاطر
ً
االئتمانية على البنك الدامج مما يؤثر سلبا على قيمة وقدرة استرداد أصول البنك الدامج ويتطلب زيادة نسبة مخصصات البنك الدامج لتعويض
انخفاض قيمة القروض أو األوراق املالية أو غيرها من الخسائر االئتمانية .باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤدي دمج دفاتر القروض بين البنكين إلى وضع
مخصصات إضافية بسبب عدم توافق سياسات الجودة واملخصصات.
وال يمكن ضمان أن استراتيجيات التخفيف من مخاطر االئتمان التي سيقوم البنك الدامج باتباعها ،كاالستفادة من األوراق املالية أو الضمانات
أو التأمين وغيرها ستقلل من املخاطر االئتمانية إلى حد مقبول للبنك الدامج.
وقد بلغت قيمة محفظة مصرفية األفراد لدى مجموعة سامبا كما في تاريخ  30يونيو 2020م عشرين مليار ( )20,000,000,000ريال سعودي،
ً
وتتألف غالبية املحفظة من قروض شخصية ورهون عقارية .وتعتبر املحفظة غير ناضجة بعد نظرا ألن غالبية املحفظة (حوالي  %58من إجمالي
املحفظة) نشأت في 2019م وحتى تاريخه .وعليه ،فإنه ال يمكن تحديد األثر على خسائر االئتمان املتوقعة إال بعد مرور مدة زمنية كافية واكتمال
املحفظة.
وفيما يتعلق بمحفظة قروض الشركات لدى مجموعة سامبا ،فقد بلغت قيمة املحفظة كما في تاريخ  30يونيو 2020م مائة وواحد وثالثين مليار
ً
ً ً
( )131,000,000,000ريال سعودي حيث حققت نموا كبيرا في 2019م وحتى تاريخه .ونظرا ألنه يتطلب مرور مدة زمنية كافية الكتمال املحفظة
وتحديد مخاطر االئتمان املحتملة املرتبطة باملقترضين فإنه ال يمكن تحديد هذه املخاطر في الوضع الراهن السيما وأنه ال يوجد بيانات تاريخية
لبعض املقترضين يمكن االستناد إليها.
 13-1-8املخاطراملرتبطة بتطبيق املعيار رقم ( )9من املعاييراملحاسبة الدولية إلعداد التقاريراملالية ()IFRS 9
ً
تم البدء بتطبيق املعيار رقم ( )9من املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية (( )IFRS9ويشار إليه فيما بعد بـ"املعيار ( )")9ابتداء من 1
ً
يناير 2018م وذلك بدال عن املعيار رقم ( )39من املعايير املحاسبية الدولية ( .)IAS 39ويفرض املعيار ( )9اتباع نموذج "خسارة االئتمان املتوقعة"
لقياس انخفاض قيمة األصول املالية ،بحيث ال يلزم وقوع حدث ائتماني لتسجيل خسارة ائتمانية .وعليه ،قام كال البنكين  -بعد البدء بتطبيق
املعيار ( )9منذ تاريخ  1يناير 2018م – بتطبيق النموذج الداخلي الخاص بكل منهما لتقدير خسائر االئتمان املتوقعة.
ويعتمد نموذج "خسارة االئتمان املتوقعة" على افتراضات يكون الغرض منها تحديد اآلتي )1( :احتمالية التعثر ،و( )2الخسارة في حال التعثر ،و()3
التعرض عند التعثر .وتشمل تلك االفتراضات – على سبيل املثال ال الحصر  -تقييم الوضع املالي للطرف النظير ،والتدفقات النقدية املستقبلية
املتوقعة وعوامل االقتصاد الكلي املستقبلية.
وقد ينتج عن دمج النماذج واملنهجيات الخاصة بالبنكين فيما يتعلق بتطبيق املعيار ( )9أثر مختلف على مخصصات خسارة االئتمان املتوقعة
للبنك الدامج مقارنة بتطبيق تلك النماذج واملنهجيات بشكل مستقل لكل بنك على حدة .لذلك فإن أي زيادة في املخصصات املتعلقة بخسائر
القروض والتي تنتج عن دمج نماذج تطبيق املعيار ( )9الخاصة بالبنكين ستؤثر بشكل سلبي على أعمال البنك الدامج ونتائج عملياته ومركزه املالي
ً
وقد يكون ذلك األثر جوهريا.
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 14-1-8املخاطراملرتبطة بالسيولة
ً
سيكون البنك الدامج معرضا ملخاطر السيولة بسبب تفاوت مواعيد حلول أصول البنك والتزاماته .ويعد هذا النوع من املخاطر من األنواع املرتبطة
بشكل وثيق بالعمليات البنكية ،إال أنه من املمكن أن يزداد تأثير هذا النوع من املخاطر ألسباب معينة تشمل الزيادة املفرطة في االعتماد على
مصدر محدد للحصول على السيولة (كالتركيز على كبار املودعين) أو التغيرات في التصنيف االئتماني أو العوامل املؤثرة على السوق بشكل عام
كحدوث الكوارث وغيرها .وفي حال فشل أو عدم فعالية سياسات البنك الدامج واملتعلقة بإدارة السيولة لدرجة تمنع البنك الدامج من تمويل
قاعدة أصوله فسيؤدي ذلك إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائجه وتوقعاته املستقبلية.
 15-1-8املخاطراملرتبطة بتكلفة التمويل وقبول املمولين لتمويل البنك الدامج
قد تنشأ مخاطر تتعلق بالتمويل بسبب عدم قدرة البنك الدامج على الحصول على تمويالت قصيرة وطويلة األجل بتكلفة مناسبة في قطاعي األفراد
والشركات لدعم عملياته املستمرة وخططه وأهدافه االستراتيجية أو عدم قدرته على الحصول على التمويل من أسواق املال املحلية والدولية .وفي
حال عدم قدرة البنك الدامج الحصول على التمويل املطلوب أو في حال انخفاض ثقة املستثمرين في الحفاظ على أوراقهم املالية أو غيرها من
أشكال التعرض االئتماني في البنك الدامج فسيؤدي ذلك إلى عدم قدرة البنك الدامج على الحصول على التمويل الالزم أو يؤدي إلى الحصول عليه
بتكلفة مرتفعة أو بشروط ال تصب في مصلحته.
 16-1-8املخاطراملرتبطة بأسعار الفائدة على االقتراض والتمويل
قد تتأثر العموالت الخاصة (ويقصد بها الدخل من فوائد القروض وغيرها) التي يحصل عليها كل من البنك األهلي أو مجموعة سامبا على أصولهما
أو التي يدفعها أي منهما مقابل التزاماته املالية بالتغيرات الحاصلة على أسعار الفائدة في السوق وهو ما سيؤدي إلى زيادة مصاريف العموالت
الخاصة في مقابل دخل العموالت الخاصة مما سيقلص من نسبة دخل العموالت الخاصة .باإلضافة إلى ذلك ،ستؤدي زيادة كلفة األجل على
التمويل إلى انخفاض طلب املقترضين على التمويل من البنك الدامج مما سيؤدي إلى التقليل من قدرة البنك الدامج على تمويل املقترضين.
وتتأثر العموالت الخاصة بشكل سريع بعدد من العوامل الخارجة عن إرادة البنك الدامج كتغير السياسات النقدية والعوامل االقتصادية املحلية
والدولية والعوامل السياسية .ومن املتوقع أن يؤدي انخفاض العموالت الخاصة إلى التأثير السلبي على البنك الدامج من حيث زيادة معدل السداد
املبكر على محافظه التمويلية وزيادة نسبة املنافسة حول الودائع وغير ذلك.
وفي حال عدم قدرة البنك الدامج ألي سبب من األسباب إعادة تسعير أو تعديل تكلفة الودائع بشكل سريع وفعال أو في حال زيادة العموالت
الخاصة ألسباب اقتصادية أو غير ذلك فإن ذلك سيؤثر على هوامش دخل العموالت الخاصة للبنك الدامج ويؤثر بشكل سلبي وجوهري على
أعماله ومركزه املالي ونتائج عملياته.
 17-1-8املخاطر املرتبطة باألوضاع الزكوية
قام البنك األهلي ومجموعة سامبا (باإلضافة إلى أغلب البنوك السعودية) بإبرام اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام 2018م
لتسوية املستحقات الزكوية للسنوات املالية من عام 2006م وحتى عام 2017م .وتم االتفاق بموجب هذه التسوية على أن يقوم البنك األهلي
بدفع مبلغ مائة واثنان وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثمانين ألف وستمائة وإحدى عشر ( )182,684,611ريال سعودي عن الزكاة املستحقة
للسنوات املالية من عام 2006م وحتى عام 2017م وذلك إلغالق املستحقات الزكوية للبنك األهلي فيما يتعلق بهذه السنوات .وبموجب اتفاقية
ال تسوية ،قام البنك األهلي بحساب ودفع املبالغ الزكوية املستحقة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م على أساس املعادلة الحسابية
والتعليمات الواردة في قرار معالي وزير املالية رقم ( )1260وتاريخ 1440/04/05هـ (املوافق 2018/12/14م) ("قرار وزيراملالية") .وبناء عليه يعتبر
الوضع الزكوي للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م مغلق .وقد تم االتفاق بموجب هذه التسوية كذلك على أن يقوم البنك األهلي بدفع
املبالغ الزكوية املستحقة للسنوات املالية من عام 2006م وحتى عام 2017م على دفعات سنوية على مدى خمس سنوات حتى تاريخ  1ديسمبر
2023م وذلك بعد دفع دفعة أولية بقيمة  %20من مبلغ التسوية .وقام البنك األهلي بتسجيل مخصص بحوالي مائة وسبعة عشر مليون
( )117,000,000ريال سعودي لتغطية الدفعات األربعة املتبقية من مبلغ التسوية.
قام البنك األهلي بحساب ودفع املبالغ الزكوية املستحقة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م على أساس قواعد حساب زكاة أنشطة
التمويل الواردة في قرار معالي وزير املالية رقم ( )2215وتاريخ 1440/07/07هـ (املوافق 2019/03/14م).
وفيما يتعلق بالوضع الزكوي ملجموعة سامبا ،فقد تضمنت اتفاقية التسوية املبرمة بين مجموعة سامبا والهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق
بتسوية املستحقات الزكوية للسنوات املالية من عام 2006م وحتى عام 2017م أحكام مماثلة ملا تضمنته اتفاقية تسوية البنك األهلي مع الهيئة
العامة للزكاة والدخ ل ،حيث تم االتفاق بموجب هذه التسوية أن تقوم مجموعة سامبا بدفع مبلغ ملياران وثالثمائة وستة عشر مليون وتسعة
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وخمسين ألف وخمسمائة وثالثة وتسعين ( )2,316,059,593ريال سعودي على دفعات سنوية على مدى خمس سنوات حتى تاريخ  1ديسمبر
2023م .كما قامت مجموعة سامبا بموجب اتفاقية التسوية بحساب ودفع املبالغ الزكوية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م على أساس
املعادلة الحسابية والتعليمات الواردة في قرار وزير املالية .وقامت مجموعة سامبا بتسجيل مخصص بحوالي مليار وأربعمائة واثنان وثمانين مليون
ومائتين وثمانية وسبعين ألف ومائة وأربعين ( )1,482,278,140ريال سعودي لتغطية الدفعات األربعة املتبقية من مبلغ التسوية.
قامت مجموعة سامبا بحساب ودفع املبالغ الزكوية املستحقة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م على أساس قواعد حساب زكاة أنشطة
التمويل الواردة في قرار معالي وزير املالية رقم ( )2215وتاريخ 1440/07/07هـ (املوافق 2019/03/14م) ،وقد استلمت مجموعة سامبا شهادة
الزكاة املتعلقة بالسنة املالية املشار إليها.
ً
وسيكون البنك الدامج ملتزما بسداد الدفعات املتبقية ملبالغ التسوية املستحقة على البنك األهلي ومجموعة سامبا وفق ما تضمنته اتفاقية
التسوية التي أبرمها كل بنك.
كما تواصل مجموعة سامبا االعتراض على املطالبات الزكوية عليها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك عن السنوات املالية من عام 2004م
وحتى عام 2005م حيث تم استئناف االعتراض أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات الضريبية ،كما تواصل مجموعة سامبا االعتراض
على املطالبات املتعلقة بضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك عن السنوات املالية من عام 2004م وحتى عام 2009م حيث
تم استئناف االعتراض أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات الضريبية .وفي حال تقرر بعد نفاذ قرار االندماج أن مجموعة سامبا ملزمة
ً
ً
بدفع أي من تلك املستحقات (والتي تقدر بحوالي ثمانين مليون ( )80,000,000ريال سعودي) فسيكون البنك الدامج ملزما بدفعها وذلك نظرا
النقضاء مجموعة سامبا نتيجة لالندماج.
 18-1-8املخاطراملرتبطة بإيرادات البنك الدامج وقدرته على توزيع األرباح على املساهمين
قد تتأثر أعمال وإيرادات البنك الدامج بعدد من العوامل (التي قد يخرج بعضها عن سيطرته وتحكمه) كالعوامل التشغيلية واملالية واالقتصادية
وظروف السوق بشكل يؤثر على أرباح البنك الدامج واحتياطاته القابلة للتوزيع مما يؤدي إلى التأثير على توزيعات األرباح على املساهمين .باإلضافة
إلى ذلك فقد تتأثر قدرة البنك الدامج على توزيع األرباح على املساهمين بالقيود املفروضة على البنك الدامج واملتعلقة بمتطلبات رأس املال أو
القيود التي تفرضها البنك املركزي وغيرها من الجهات التنظيمية أو أي اعتبارات لدى إدارة البنك الدامج واملتعلقة بالتصنيف االئتماني.
 19-1-8املخاطراملرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج
ستخضع اإلجراءات املحاسبية لصفقة االندماج ملتطلبات دمج األعمال وفق املعيار رقم ( )3من املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية
ً
ً
ً
ً
) (IFRS3بحيث يتم اعتبار البنك األهلي طرفا مستحوذا ومجموعة سامبا طرفا مستحوذا عليه .وبموجب هذه املتطلبات املحاسبية ،يلزم على
املستحوذ (أي البنك األهلي) تقييم األصول وااللتزامات ملجموعة سامبا بقيمة عادلة وذلك كما في تاريخ نفاذ قرار االندماج ،واحتساب
الطرف
ِ
الفرق بين القيمة العادلة ومبلغ الشراء كشهرة أو مكاسب ناتجة عن صفقة االندماج (ويشار إليها بعملية تخصيص سعر الشراء).
ً
سيكون لدى البنك الدامج فترة اثني عشر شهرا بعد نفاذ قرار االندماج إلنهاء عملية تخصيص سعر الشراء وفقا للمعيار رقم ( )3من املعايير
املحاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية ).(IFRS 3
وسيتمثل مبلغ الشراء في أسهم العوض التي سيستحقها مساهمو مجموعة سامبا بناء على سعر إغالق سهم البنك األهلي كما في تاريخ آخر يوم
تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج .وعليه ،فإنه إذا حصل تغيير جوهري في سعر سهم البنك األهلي بحلول تاريخ نفاذ قرار االندماج فإن ذلك
ً
ً
بشكل
قد يؤثر على احتساب قيمة الشهرة مقارنة بقيمتها بناء على سعر سهم البنك األهلي كما في تاريخ نشر هذا التعميم ،أي سترتفع قيمة الشهرة ٍ
بشكل جوهري (مع مراعاة عملية تخصيص سعر الشراء) (ملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم
جوهري في حال ارتفاع سعر سهم البنك األهلي ٍ
("( )9-1-8املخاطر املرتبطة بمعامل املبادلة لصفقة االندماج") من هذا التعميم).
ً
وفي حال نتج عن عملية تخصيص الشراء قيمة شهرة فإن هذه القيمة قد تتعرض لالنخفاض في أي وقت مستقبال في حال كانت التدفقات النقدية
املتوقعة املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة خالل فترة خمس سنوات (بشكل دائم)  -بعد خصم تكلفة رأس املال  -أقل من إجمالي األصول
وااللتزامات التشغيلية لكل وحدة توليد نقد.
 20-1-8التأثيرعلى نسبة كفاية رأس املال للبنك الدامج
تتأثر نسبة كفاية رأس مال البنك الدامج بعدد من العوامل والتي تشمل  -على سبيل املثال ال الحصر  -ما يلي )1( :نتائج استكمال دراسة القيمة
العادلة ملجموعة سامبا والتي يتعين على البنك األهلي القيام بها (وملزيد من التفاصيل عن دراسة القيمة العادلة ملجموعة سامبا ،يرجى مراجعة
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القسم (" )19-1-8املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج" من هذا التعميم) ،و( )2التغييرات في تقييم املخاطر الخاصة بأصول
ً
وقت آلخر ،و( )3االرتفاع في التمويل مستقبال والذي قد ينتج عنه خفض نسبة كفاية رأس مال البنك الدامج ،و( )4أي
البنك الدامج وربحيته من ٍ
خسائر يتعرض لها البنك الدامج والذي قد ينتج عنها خفض في نسبة كفاية رأس ماله.
وقت آلخر .وعليه،
وتجدر اإلشارة إلى أن املتطلبات التنظيمية املتعلقة بحساب نسبة وكفاية رأس املال واملستويات املطلوبة لذلك قد تتغير من ٍ
سيتعين على البنك الدامج تحديد هذه املتطلبات واالتفاق عليها مع البنك املركزي والتي قد تختلف عن متطلبات كفاية رأس املال الحالية للبنكين.
وقد يحتاج البنك الدامج لزيادة رأس ماله للتجاوب مع توقعات السوق بشأن مستويات رأس املال املناسبة وكذلك وكاالت التصنيف االئتماني.
ً
وفي حال وقوع أي مما سبق ،فإنه يتطلب على البنك الدامج الحصول على رأس مال إضافي مستقبال (سواء من خالل تمويل أو زيادة في رأس املال
املدفوع من قبل مساهميه) والذي قد ال يتوفر بشروط مالئمة أو قد ال يتوفر بشكل عام.
وتجدر اإلشارة إلى أن البنك الدامج قد يتعين عليه تغيير بعض املمارسات في أعماله (بما في ذلك تقليل املخاطر واالستفادة من بعض األنشطة)
وذلك في حال انخفاض نسبة كفاية رأس مال البنك الدامج إلى مستوى مقارب إلى مستوى الحد األدنى املحدد وفق املتطلبات التنظيمية أو مستوى
ً
الحد األدنى املحدد داخليا من قبل البنك الدامج أو املستويات املطلوبة للحفاظ على التصنيف االئتماني للبنك الدامج عند املستوى املطلوب .وفي
حال عدم قدرة البنك الدامج على الحفاظ على معدالت كفاية رأس مال مناسبة ،فقد تنخفض تصنيفاته االئتمانية وبالتالي قد تزيد تكاليف
التمويل مما سيؤثر على أعماله ووضعه املالي ونتائجه وتوقعاته املستقبلية.
 21-1-8املخاطراملرتبطة باملوظفين
يعتمد نجاح البنك الدامج في تقديم خدماته بشكل كبير على قدرة البنك على استقطاب واالحتفاظ باملوظفين ذوي الكفاءة والتأهيل العالي في
قطاعات البنك املختلفة وذلك في ظل التنافس والطلب املرتفعين على هؤالء املوظفين .وال يمكن للبنك الدامج ضمان قدرته على االحتفاظ
باملوظفين الرئيسيين الحاليين العاملين في البنك األهلي ومجموعة سامبا وخصوصا املوظفين املعتمد عليهم في تشكيل وتنفيذ استراتيجية البنك
وإدارة أعماله حيث أن الحفاظ على هؤالء املوظفين يخضع لعدد من العوامل كالظروف السائدة في السوق وقيمة التعويضات واملكافآت التي
تقدمها الشركات املنافسة لهؤالء املوظفين .وفي حال عدم قدرة البنك على املحافظة على هؤالء املوظفين فقد يضطر البنك الدامج إلى تحمل
تكاليف اضافية تتعلق باستقطاب موظفين آخرين مماثلين كما يؤدي التأخر في استقطاب موظفين بدالء إلى التأثير على قدرة البنك الدامج على
ً
تنفيذ استراتيجيته وبالتالي التأثير سلبا على البنك الدامج ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
وقد تؤدي عدم قدرة البنك الدامج على االحتفاظ باملوظفين إلى مغادرة عدد كبير من املوظفين بشكل غير متوقع في أوقات متقاربة مما قد يلزم
ً
البنك الدامج بسداد مبالغ كبيرة تتعلق بمستحقات نهاية الخدمة واملكافآت املؤجلة للموظفين وغيرها ،وهو ما سيؤثر سلبا على البنك الدامج
ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
كما يجب على البنك الدامج االلتزام بنظام العمل في عقوده وعالقته مع موظفيه .وفي حال عدم التزام البنك بمتطلبات نظام العمل فإن ذلك قد
ً
يعرض البنك لدعاوى قضائية والذي قد ينتج عنها التزام البنك الدامج بدفع مبالغ تعويضات كبيرة مما سيؤثر سلبا على البنك الدامج ونتائج
عملياته وتوقعاته املستقبلية.
 22-1-8املخاطراملرتبطة بتصرفات املوظفين في البنك الدامج
من املحتمل أن يؤدي أي سوء تصرف أو تجاوز للصالحيات من قبل موظفي البنك الدامج إلى إلزام البنك الدامج بتعامالت مالية تتجاوز الحدود
ً
املسموح بها أو تحمل مخاطرا غير مقبولة أو تؤدي إلى إخفاء بعض األنشطة غير الناجحة أو غير املصرح بها عن البنك الدامج مما قد يتسبب
بمخاطر أو خسائر جسيمة ال يمكن التنبؤ بها أو إدارتها .كما قد ينطوي سوء تصرف املوظفين على إفشاء أو سوء استخدام معلومات سرية مما
ً
ً ً
قد يؤدي إلى فرض عقوبات نظامية على البنك الدامج أو يعرضه للمساءلة القانونية أو يلحق ضررا ماليا جسيما به وبسمعته مما ينعكس بشكل
سلبي وجوهري على عمليات البنك الدامج ووضعه املالي .وال يمكن للبنك الدامج بشكل دائم منع املوظفين من ممارسة السلوكيات والتصرفات
الخاطئة أو غير النظامية كما قد ال تنجح االجراءات واالحتياطات التي يضعها البنك الدامج في جميع الحاالت في منع املوظفين من ارتكاب تلك
السلوكيات.
 23-1-8املخاطراملرتبطة بأنظمة التقنية واملعلومات الخاصة بالبنك الدامج
يحظى أمن املعلومات واألمن اإللكتروني (السيبراني) باهتمام متزايد من قبل البنوك واملؤسسات املالية وذلك ملا تحتفظ به هذه الجهات من
ً
معلومات مالية وشخصية حساسة ومهمة يجعلها عرضة وهدفا للهجمات اإللكترونية املتزايدة واملتطورة بشكل مستمر ،مما يتطلب من البنك
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الدامج االهتمام واالستثمار املستمرين في حماية املعلومات واتخاذ كافة الخطوات الالزمة لحماية أنظمته ومعلوماته ومواجهة هذه الهجمات
ً
اإللكترونية والتقليل من مخاطرها .وعلى الرغم من ذلك ،فنظرا للتقدم التقني وتزايد عدد الهجمات اإللكترونية املحتملة ونطاقها ،فمن املمكن
أن تؤدي الهجمات اإللكترونية املستقبلية إلى اختراقات أمنية كبيرة .وفي حال فشل البنك الدامج في إدارة هذه املخاطر األمنية اإللكترونية بشكل
مالئم ومراجعة وتحديث اإلجراءات األمنية املعمول بها بشكل مستمر ملجابهة التهديدات الجديدة فسيؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على البنك الدامج
وعلى سمعته وأعماله ونتائج عملياته ووضعه املالي وتوقعاته املستقبلية.
 24-1-8املخاطرالضريبية
من املحتمل أن تنشأ التزامات ضريبية أو زكوية على مساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا في اململكة العربية السعودية أو خارجها كنتيجة
لالندماج أو التصرف في ملكياتهم في البنك األهل ي أو مجموعة سامبا أو ألي سبب آخر ،مع مراعاة أي استثناءات أو إعفاءات ضريبية أو زكوية.
وقد تشمل االلتزامات التي قد يخضع لها البنكين أو مساهميهما اإلفصاح عن صفقة االندماج للجهات الضريبية والزكوية ذات العالقة داخل
اململكة أو خارجها أو سداد أي التزامات ضريبية أو زكوية قد تنشأ بسبب االندماج .ومع ذلك ،فمن غير املتوقع أن يؤدي إصدار أسهم العوض إلى
نشوء التزام برسوم اإليرادات أو ما يشابهها في اململكة (وهي الرسوم التي يتم تحصيلها من الجهات الحكومية ذات العالقة في بعض البلدان مقابل
إصدار أسهم جديدة) .
يخضع البنك األهلي داخل اململكة للزكاة فقط ،في حين تخضع مجموعة سامبا للزكاة وضريبة الدخل حيث تطبق ضريبة الدخل املحددة بـ %20
على الحصة اململوكة ألحد املساهمين األجانب (املصنف كشخص أجنبي ألغراض نظام ضريبة الدخل ("املساهم األجنبي") والذي يملك ما نسبته
 %1.22من أسهم مجموعة سامبا وذلك كما بتاريخ  30سبتمبر 2020م) .وعليه ،وحيث إن صفقة االندماج سينتج عنها حصول مساهمي مجموعة
سامبا على أسهم في البنك األهلي بما فيهم املساهم األجنبي ،فسيكون البنك الدامج خاضع لضريبة الدخل (املحددة بـ  )%20عن األسهم التي
ستصدر للمساهم األجنبي في مجموعة سامبا .وبناء عليه سيترتب على البنك الدامج االلتزام بنظام ضريبة الدخل والئحته التنفيذية ،والذي
سيترتب عليه عدم قدرة البنك الدامج تقديم إقرارات زكوية موحدة ملجموعة البنك الدامج حيث أن التوحيد ألغراض الزكاة ال ينطبق على
الشركات الخاضعة لضريبة الدخل.
ال تتضمن أنظمة الزكاة والضرائب في اململكة ما يسمح بتأجيل أو تفادي دفع الزكاة والضرائب على عمليات االندماج .وعلى الرغم من أنه قد سبق
للهيئة العامة للزكاة والدخل املوافقة على عدم فرض التزامات ضريبية أو زكوية على صفقات اندماج في أحوال معينة ،إال أنه ال يمكن التأكيد بأن
ً
الهيئة العامة للزكاة والدخل لن تقوم بفرض أي التزامات على صفقة االندماج .ونظرا النقضاء مجموعة سامبا بعد إتمام صفقة االندماج ،سيكون
ً
البنك الدامج ملزما بسداد أي التزامات ضريبية تنشأ بعد إتمام صفقة االندماج .
من املتوقع أن تتم صفقة االندماج على أساس مبدأ االستمرارية ألغراض ضريبة القيمة املضافة وفق تعريف الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة
املضافة .وحيث تعد عملية نقل األصول وااللتزامات على أساس مبدأ االستمرارية خارج نطاق ضريبة القيمة املضافة ،إال أنه ال يوجد وضوح ما
ً
إذا كانت عملية نقل األصول وااللتزامات (على أساس مبدأ االستمرارية) في سياق اندماج البنوك تعتبر أيضا خارج نطاق ضريبة القيمة املضافة.
ً
ونظرا ملرونة أنظمة الزكاة والضرائب وتغييرها من حين آلخر ،فقد يتعرض مساهمي البنك الدامج لزيادة في الزكاة والضرائب املفروضة عليهم بسبب
إصدار أنظمة زكوية أو ضريبية جديدة أو تعديل األنظمة واللوائح الحالية أو نتيجة للممارسات الزكوية والضريبية أو التفسيرات املعلنة أو غير
املعلنة من جانب الهيئة العامة للزكاة والدخل أو الجهات الضريبية ذات االختصاص خارج اململكة أو بسبب السوابق القضائية في املحاكم ذات
الصلة.
من املستحسن قيام مساهمي البنك األهلي بمناقشة أوضاعهم الزكوية والضريبية مع مستشاريهم املاليين والضريبيين في حال وجود أي شكوك
بشأن ذلك.
 25-1-8املخاطرالتشغيلية املرتبطة بأعمال البنك الدامج
ً
سيكون البنك الدامج معرضا ملخاطر تشغيلية وخسائر ناتجة عن تلك املخاطر وذلك بسبب عدم كفاية اإلجراءات واألنظمة الداخلية أو فشلها
ً
أو بسبب عوامل خارجية أخرى .وسيكون البنك الدامج أيضا عرضة لالحتيال من قبل موظفي البنك أو من أي طرف آخر بما في ذلك التعامالت
غير املصرح بها واألخطاء التشغيلية واألخطاء الكتابية وأخطاء حفظ السجالت الناتجة عن خلل في أجهزة الحاسب أو أنظمة االتصاالت ،وعليه
فال يمكن للبنك الدامج ضمان عدم تكبده ألي خسائر بسبب قصور أي من هذه الضوابط أو األنظمة في كشف أو احتواء املخاطر التشغيلية في
املستقبل .وفي حال قصور أي من اإلجراءات أو األنظمة الداخلية في البنك الدامج في الكشف عن أو احتواء مثل هذه املخاطر فسيؤدي ذلك إلى
وجود تعامالت غير مصرح بها أو أخطاء مما يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته.

48

 26-1-8املخاطراملرتبطة بتفسيرمبادئ الشريعة
سيقدم البنك الدامج منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بعد الحصول على موافقة هيئته الشرعية .ويقوم الفقهاء الشرعيين
باالجتهاد في دراسة املنتج أو الخدمة على ضوء املبادئ الشرعية ذات العالقة وفق تفسيرهم وفهمهم لها .كما يقوم القضاة بتحديد مدى توافق
املنتجات التي يقدمها البنك مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك في حال في وجود نزاع قضائي يتعلق بشرعيتها .ومن املعلوم أن العديد من املسائل
واملبادئ الشرعية تعتبر خالفية وعليه فإن الفقهاء (بما في ذلك القضاة في حال النزاع القضائي بشأن شرعية بعض املنتجات التي يقدمها البنك)
قد يكون لهم آراء مختلفة حول ذات املنتج أو الخدمة .لذا قد يرى بعض الفقهاء الشرعيين (بما في ذلك القضاة في حال النزاع القضائي بشأن
شرعية بعض املنتجات التي يقدمها البنك) قد يرون أن بعض خدمات البنك ومنتجاته غير متوافقة مع األحكام الشرعية .وفي حال اتفق عدد من
ً
الفقهاء أو القضاة على عدم شرعية جزء من خدمات البنك الدامج أو منتجاته فقد يكون لذلك أثر سلبي يكون جوهريا على سمعة البنك الدامج
وأعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
 27-1-8املخاطراملرتبطة بتمويل املشاريع
ستتضمن املحفظة التمويلية للبنك الدامج على تمويل ملشاريع طويلة األجل مثل مشاريع البنية التحتية واملشاريع الصناعية .ويتعرض هذا النوع
ً
من التمويل إلى مجموعة من املخاطر التي تختلف نوعا ما عن مخاطر التمويل بشكل عام .وتتعلق هذه املخاطر باملشاريع املمولة حيث أن سداد
التمويل يعتمد على نجاح املشروع في تحقيق العائدات املتوقعة .ومن بين هذه املخاطر التأخير في الحصول على املوافقات النظامية الالزمة
والقضايا البيئية واالجتماعية للمشاريع املمولة ومخاطر إكمال املشاريع ،مما يؤثر على قدرة املشروع على تحقيق عائدات .كما أنه ال يوجد ما
يضمن أن يكون أداء املشروع املمول كما هو متوقع وسيكون ألي خسائر في تمويل املشاريع املستقبلية أو املستويات العالية من إعادة هيكلة
التمويل تأثير سلبي على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
 28-1-8املخاطراملرتبطة بالتمويل العقاري
كجزء من األنشطة التمويلية للبنك األهلي ومجموعة سامبا ،يقوم كال البنكين بتقديم خدمات التمويل العقاري لعمالئهم من األفراد والشركات.
ولغرض الحصول على التمويل ،يقوم العمالء برهن العقار املراد شراؤه لصالح البنكين كضمان للتمويل املمنوح لهم .وتتأثر قيمة تلك العقارات
املرهونة بالتقلبات االقتصادية أو التغييرات النظامية والتي من املمكن أن تؤدي الى انخفاض في قيمة تلك العقارات املرهونة .وفي حال انخفاض
قيمة العقارات املرهونة كضمان فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم تمكن البنك الدامج من استرجاع قيمة التمويل العقاري في حال تعثر العميل في
ً
السداد مما سيؤثر سلبا على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
 29-1-8املخاطراملرتبطة بالتصنيفات االئتمانية
ً
ستقوم وكاالت التصنيف االئتماني بتصنيف البنك الدامج ائتمانيا لتقييم قدرته على الوفاء بالتزاماته املالية عند استحقاقها .ويعد تصنيف البنك
ً ً
الدامج االئتماني عامال هاما في تحديد تكلفة التمويل بالنسبة للبنك .وتتأثر معدالت الربح -التي سيدفعها البنك مقابل التمويل الذي يحصل عليه-
بتصنيفه االئتماني .ويخضع التصنيف االئتماني للمراجعة من قبل الوكالة املانحة للتصنيف من وقت آلخر وبالتالي فإنه قد يتغير إما باالنخفاض
أو االرتفاع أو قد يسحب بشكل كامل.
ً
وفي حال انخفض التصنيف االئتماني للبنك الدامج فسيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل على البنك مما سيؤثر سلبا على السيولة لدى البنك
وأعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
 30-1-8املخاطراملرتبطة بسمعة البنك الدامج
ً
تعد سمعة البنك الدامج أمرا بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واإلبقاء عليهم وإقامة عالقات قوية مع األطراف النظيرة .ويمكن أن تتضرر
سمعة البنك الدامج في املستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل -على سبيل املثال ال الحصر -تراجع نتائجها املالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانونية
أو النظامية ضد البنك الدامج أو سوء سلوك املوظفين الذي قد يتسبب في إخالل البنك الدامج باملتطلبات النظامية املعمول بها .وسيؤدي تضرر
سمعة البنك الدامج إلى آثار سلبية على البنك وأعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
 31-1-8املخاطراملرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يتعامل البنك األهلي ومجموعة سامبا في سياق أعمالهم االعتيادية مع أطراف ذوي عالقة كأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
وأقاربهم وكبار املساهمين وشركاتهم التابعة ،وتتعلق هذه التعامالت واألرصدة بشكل أساس ي بودائع العمالء وتقديم القروض والتسهيالت باإلضافة
إلى خدمات بنكية واستثمارية أخرى .وقد بلغت صافي قيمة هذه األرصدة بالنسبة للبنك األهلي مبلغ اثنا وعشرين مليار وتسعمائة وتسعة وأربعين
مليون ( )22,949,000,000ريال سعودي (بأصول تبلغ قيمتها إحدى عشر مليار ومائة وواحد وستين مليون ( )11,161,000,000ريال سعودي
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وذلك بعد خصم التزامات بقيمة تبلغ أربع وثالثون مليار ومئة وعشرة مليون ( )34,110,000,000ريال سعودي) ،كما بلغت صافي قيمة هذه
األرصدة بالنسبة ملجموعة سامبا مبلغ واحد وعشرين مليار وتسعمائة وواحد وتسعين مليون وثالثمائة واثنين وتسعين مليون ()21,991,392,000
ً
ريال سعودي (بأصول تبلغ قيمتها خمسة مليارات وتسعمائة واثنين وثالثون مليون ومائة وست وثمانين ألفا ( )5,932,186,000ريال سعودي وذلك
ً
بعد خصم التزامات بقيمة تبلغ سبعة وعشرين مليار وتسعمائة وثالثة وعشرين مليون وخمسمائة وثمانية وسبعين ألفا ( )27,923,578,000ريال
سعودي) وذلك فيما يتعلق بالسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م .وبموجب أحكام املادة ( ) 71من نظام الشركات فإنه ال يجوز أن يكون
لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية .وفي
هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أنه يوجد لدى بعض أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي وأعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في بعض هذه العقود ،والتي تم إبرامها على أسس تجارية من قبل البنك األهلي أو مجموعة سامبا (بحسب الحال) .وفي حال لم ُتبرم
ً
ابتداء أو في حال لم يتم القيام بها على أسس تجارية عادلة
التعامالت مع األطراف ذوي العالقة بشكل متوافق مع األنظمة واللوائح املعمول بها
للبنك الدامج ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على عمليات البنك الدامج ونتائجه.
 32-1-8املخاطراملرتبطة بالسيطرة املحتملة من قبل مساهمي مجموعة سامبا على البنك الدامج
ستكون نسبة امللكية اإلجمالية ملساهمي مجموعة سامبا في البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج أكثر من ( %32.6بدون احتساب أسهم الخزينة
لكال البنكين) بما في ذلك الحصة الحالية لكبار مساهمي مجموعة سامبا في البنك األهلي وهم كل من :صندوق االستثمارات العامة بنسبة ملكية
تبلغ ( %44.29والتي ستصبح بعد نفاذ قرار االندماج  ،)%37.2املؤسسة العامة للتقاعد بنسبة ملكية تبلغ ( %5.36والتي ستصبح بعد نفاذ قرار
االندماج  )%7.4واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة ملكية تبلغ ( %5.18والتي ستصبح بعد نفاذ قرار االندماج ً .)%5.8
وبناء على ذلك،
فإن مساهمي مجموعة سامبا مجتمعين (بما في ذلك امللكية الحالية لكبار مساهمي مجموعة سامبا في البنك األهلي) سيمتلكون حصة مسيطرة في
البنك الدامج .وعليه فإنه بعد نفاذ قرار االندماج سيكون هؤالء املساهمون قادرون على التأثير على أعمال البنك الدامج من خالل قدرتهم على
التأثير على قراراته بما في ذلك قرارات الجمعية العامة (مثل القرارات املتعلقة بتعيين مجلس إدارة البنك الدامج أو توزيع األرباح أو زيادة رأس املال
أو تخفيضه).
 33-1-8املخاطراملرتبطة بمطالبة مجموعة سامبا بعد انقضائها
قامت مجموعة سامبا بموجب اتفاقية االندماج بتقديم عدد من التأكيدات والضمانات واملعلومات للبنك األهلي والتي اعتمد عليها البنك األهلي
عند إبرامه التفاقية االندماج .وفي حال اتضح بعد إتمام صفقة االندماج أن أي من الضمانات والتأكيدات املقدمة من مجموعة سامبا غير
صحيحة أو دقيقة ،فإن البنك األهلي لن يتمكن من مطالبة مجموعة سامبا بأي تعويضات عن أي خسائر ناشئة عن عدم صحة تلك التأكيدات
والضمانات واملعلومات ،حيث أن مجموعة سامبا ستنقض ي نتيجة إلتمام صفقة االندماج .وعليه ،في حال نشوء خسائر جوهرية نتيجة لعدم
صحة أو دقة أي من الضمانات والتأكيدات املقدمة من مجموعة سامبا فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال البنك الدامج وأوضاعه املالية
ونتائجه.
 34-1-8املخاطر املتعلقة برأي املستشاراملالي املقدم البنك األهلي
ً
تلقى مجلس إدارة البنك األهلي بتاريخ  11أكتوبر 2020م رأيا من املستشار املالي للبنك األهلي (شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية) يفيد بأن
ً
املستشار املالي يرى أن معامل املبادلة وفقا التفاقية االندماج عادل بالنسبة للبنك األهلي من وجهة النظر املالية كما في تاريخ تقديم الرأي ،وذلك
ً
وفقا للعوامل واالفتراضات املوضحة في الرأي (وملزيد من التفاصيل حول الرأي ،الرجاء مراجعة امللحق رقم ( )2من هذا التعميم) .وحيث إنه لن
يتم تحديث الرأي املقدم من املستشار املالي ،فإنه ال يوجد ما يضمن أن يكون للمستشار املالي نفس الرأي حول عدالة معامل املبادلة في تاريخ
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج ،وذلك الحتمالية تغير العوامل واالفتراضات التي بني عليها الرأي في
تاريخ تقديمه.
 35-1-8املخاطراملرتبطة بخسارة األعمال من العمالء الرئيسيين الذين يمثلون ً
جزءا ً
كبيرا من قروض البنك الدامج وودائعه
ً ً
لدى كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا أعمال مع عمالء رئيسيون يمثلون جزءا كبيرا من قروض البنكين وودائعهم ومنتجاتهم والتي ستنتقل
إلى البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج .وفي حال قرر هؤالء العمالء التعامل مع بنوك أخرى غير البنك الدامج فإن ذلك قد يعرضه إلى خسارة
جميع هذه األعمال أو جزء منها مما سيؤثر بشكل سلبي قد يكون جوهري على أعمال البنك الدامج ونتائج عملياته وأوضاعه املالية.
 36-1-8املخاطراملرتبطة بتجاوزحد اإلقراض للعمالء املشتركين بين البنكين
على الرغم من أن البنك الدامج سيتمكن من االستفادة من حد أعلى لإلقراض لعميل واحد بموجب متطلبات البنك املركزي ذات الصلة مقارنة
ً
للحد الحالي الخاص بكل بنك على حدة ،إال أن البنك الدامج قد يتجاوز هذا الحد النظامي أو حد اإلقراض املحدد داخليا وذلك فيما يتعلق
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بالعمالء الحاليين املشتركين بين البنك األهلي ومجموعة سامبا مما قد يعرض البنك الدامج ملخالفات تنظيمية والتي تؤثر بشكل سلبي وقد يكون
جوهري على أعماله وأوضاعه املالية.
 37-1-8املخاطراملرتبطة بالتزامات البنك الدامج الحالية والتزاماته الطارئة املتعلقة باالئتمان والتي قد تؤدي إلى خسائرمحتملة
يقوم البنكان كجزء من أعمالهم املصرفية االعتيادية بإصدار ضمانات وخطابات اعتماد ،والتي سيتم احتسابها خارج القوائم املالية للبنك الدامج
لحين إلغائها أو تنفيذها .كما يقدم البنكين التزامات (قابلة لإللغاء وغير قابلة لإللغاء) ألغراض تقديم تسهيالت ائتمانية لعمالئهم ،وعلى الرغم من
أن هذه االلتزامات مشروطة إال أنها قد تعرض البنك الدامج ملخاطر متعلقة باالئتمان والسيولة .وعلى الرغم من أنه من املتوقع أن يقوم البنك
الدامج بسداد جزء من هذه االلتزامات فقط إال أنه قد يتعين عليه سداد جزء أكبر منها ،السيما في الحاالت التي تتدهور فيها في حالة السوق مما
قد ينتج عنه احتياج البنك الدامج لسيولة إضافية والتي قد ال تكون متاحة أو قد تكون متاحة ولكن بتكلفة عالية .وعليه ،فإن ذلك قد يقلل من
هوامش الربحية للبنك مما يؤثر بشكل سلبي ويكون جوهري على دخله التشغيلي وربحيته.
 38-1-8املخاطراملرتبطة بإعادة جدولة أو إعادة هيكلة القروض
سبق وأن قام البنكان بجدولة أو إعادة هيكلة جزء من قروضهما مع العمالء الذين يعانون من صعوبات مالية لتقليل مخاطر االئتمان .وتمثل
القروض املعاد جدولتها والقروض التي تم إعادة جدولة مدد سدادها بحيث تتيح هذه الجدولة االستفادة من امتيازات معينة في سداد القرض
والتي تشمل على إعادة جدولة سداد الدفعات الرئيسية للقرض ذو الصلة لفترات الحقة أو تخفيض نسب الفائدة على القرض ذو الصلة لفترة
معينة ومن ثم رفعها في فترات الحقة على أال يؤدي ذلك إلى تسجيل خسارة على البنك ذو الصلة .وتمثل القروض املعاد هيكلتها القروض التي تم
تجديد شروطها بشكل كامل أو القروض التي تم تغيير هيكلها بشكل جوهري والتي تتسبب نتيجة لذلك لخسائر في البنك ذي الصلة بسبب انخفاض
معدل الربح الناش ئ عن تلك القروض أو عدم إمكانية تحصيل املبلغ األساس ي للقرض ذو الصلة .وعلى الرغم من هذه اإلجراءات فإنه ال يوجد ما
يضمن بأنها ستساهم في الحد من املخاطر االئتمانية على البنك الدامج .كما أن أعمال البنك الدامج ونتائج عملياته ووضعه املالي قد تتأثر بشكل
سلبي وجوهري في حال فشل البنك الدامج في جدولة أو إعادة هيكلة قروض معينة بشكل مناسب ،أو في حال عدم تحقق االفتراضات التي استند
عليها في إجراءات الجدولة وإعادة الهيكلة ،أو في حال عدم قدرة الطرف املدين سداد القرض املجدول أو املعاد هيكلته مما قد يتعين على البنك
تكرار جدولته أو إعادة هيكلته وبالتالي تكبد رسوم إضافية على البنك الدامج.
 39-1-8املخاطراملرتبطة بالدعاوى القضائية
يعد البنك األهلي طرف في عدة دعاوى قضائية مختلفة ،كما يخضع من وقت آلخر لتحقيقات حكومية أو تنظيمية أو أمور مماثلة ناشئة عن
أعماله الحالية أو املستقبلية .وعليه ،فإن أي دعاوى مقامة ضده قد تضر بسمعة البنك األهلي بغض النظر عن نتائجه النهائية .كما ال يوجد ما
يضمن نجاحه في التصدي ألي دعاوى محتملة أو مستقبلية أو مسائل مماثلة بموجب األنظمة املختلفة.
باإلضافة لذلك ،فإن البنك األهلي طرف في عدد من القضايا املرفوعة ضده في سياق أعماله االعتيادية .وفي حال صدور أحكام قضائية ضد البنك
ً
ً
ً
األهلي تلزمه بدفع مبالغ تتجاوز املخصصات املرصودة لها ،فإن ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا جوهريا على البنك األهلي مما سيؤثر على أعمال البنك
الدامج ونتائجه وتوقعاته املستقبلية.
وحيث أن البنك الدامج سيتحمل كافة االلتزامات املتعلقة بالقضايا الخاصة بالبنك األهلي ومجموعة سامبا بعد نفاذ االندماج (وملزيد من
التفاصيل عن املخاطر املرتبطة بالدعاوى واملطالبات القضائية الخاصة بمجموعة سامبا ،يرجى مراجعة القسم (" )2-2-8املخاطر املرتبطة
بالدعاوى واملطالبات القضائية املتعلقة بمجموعة سامبا" من هذا التعميم) ،فإن خسارة البنك الدامج ألي نزاع قضائي أو الحكم ضده بمبلغ
ُ
ُ
املخصص أو إخفاقه في تخصيص املبالغ التي قد يتكبدها بشكل دقيق وكافي سيؤثر ً
سلبا على البنك الدامج ووضعه املالي
أعلى من املتوقع أو
ونتائجه وتوقعاته املستقبلية.

 2-8املخاطر املرتبطة بمجموعة سامبا املالية
 1-2-8املخاطراملرتبطة بملكية مبنى مجموعة سامبا في مركزامللك عبدهللا املالي
أنشأت مجموعة سامبا مبنى رئيس ي لها في مركز امللك عبدهللا املالي بمدينة الرياض وذلك بعد االتفاق املبدئي مع الجهة املالكة لألرض على شراء
األرض التي يتم إنشاء املبنى عليها ،إال أن مجموعة سامبا لم تقم بإكمال إجراءات شراء األرض حيث لم يتم توقيع عقد نهائي لشراء األرض ولم يتم
كذلك سداد قيمة الشراء حتى تاريخه .ويبلغ مبلغ شراء األرض الذي سبق االتفاق عليه مائة وثالثة وخمسون مليون وتسعمائة وألفان وثمانون
( )153,902,080ريال سعودي ،وبلغت تكلفة البناء مبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وخمسين مليون وسبعمائة وأربعة وخمسين ألف وسبعمائة
وسبعين ( )1,954,754,770.82ريال سعودي واثنان وثمانون هللة.
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وتجدر اإلشارة إلى استالم مجموعة سامبا لخطاب مؤرخ في 1442/06/19هـ (املوافق 2021/02/01م) من الجهة املالكة لألرض القائم عليها مبنى
مجموعة سامبا الواقع في مركز امللك عبدهللا املالي املتضمن إقرار تلك الجهة بأحقية مجموعة سامبا بشأن مبناها الواقع في مركز امللك عبدهللا
املالي ورغبة تلك الجهة في استكمال عملية شراء األرض بموجب عقد نهائي يشمل كافة األمور التي ترغب مجموعة سامبا والجهة املالكة لألرض
ُ
االتفاق عليها بما يكفل نقل ملكية األرض إلى مجموعة سامبا أو البنك الدامج بعد نفاذ االندماجً ،
علما بأن املفاوضات تعد في مراحلها النهائية ومن
املتوقع االنتهاء من إعداد الصيغة النهائية للعقد الكتابي بين الطرفين في القريب العاجل.
وفي حال لم تتمكن مجموعة سامبا أو البنك الدامج (بعد نفاذ قرار االندماج) خالل مدة زمنية معقولة من استكمال عملية شراء األرض بالسعر
والشروط واألحكام التي سبق ملجموعة سامبا االتفاق عليها ،فسيكون لذلك أثر سلبي جوهري على البنك الدامج وعملياته ومركزه املالي.
 2-2-8املخاطراملرتبطة بالدعاوى واملطالبات القضائية املتعلقة بمجموعة سامبا
ً
تعد مجموعة سامبا طرفا في عدة دعاوى قضائية مختلفة ،كما تخضع من وقت آلخر لتحقيقات حكومية أو تنظيمية أو أمور مماثلة ناشئة عن
أعمالها الحالية أو املستقبلية .وعليه ،فإن أي دعاوى مقامة ضدها قد تضر بسمعة مجموعة سامبا بغض النظر عن نتائجها النهائية .كما ال يوجد
ما يضمن نجاحها في التصدي ألي دعاوى محتملة أو مستقبلية أو مسائل مماثلة بموجب األنظمة املختلفة.
ً
ً
يوجد لدى مجموعة سامبا تقريبا أكثر من  330قضية مرفوعة ضدها وذلك كما في نهاية الربع الثالث من 2020م ،علما بأن بعض هذه القضايا
لم يحدد املدعون فيها مبالغ مطالباتهم .وقد قام البنك األهليً ،
بناء على ما قدمته مجموعة سامبا من معلومات ،بتقييم املخاطر املرتبطة بهذه
القضايا وانتهى إلى وجود عدد من القضايا قد ينتج عنها أثر مالي سلبي على البنك الدامج في حال تم الحكم فيها لصالح املدعين .ويبلغ إجمالي املبالغ
املطالب بها بموجب هذه القضايا مبلغ يتجاوز ستة مليارات ( )6,000.000,000ريال سعودي (وملزيد من التفاصيل عن الدعاوى القضائية
واملطالبات على مجموعة سامبا يرجى مراجعة القسم (" )9-12الدعاوى القضائية واملطالبات على مجموعة سامبا" من هذا التعميم) .وحيث إن
هذه القضايا ال يوجد لها مخصصات في القوائم املالية ملجموعة سامبا ،فقد قام البنك األهلي بأخذ املخاطر التي قدرها بشأن هذه القضايا في
ً
علما بأن مستوى الضرر الذي تم افتراضه ً
بناء على املخاطر التي تم تقديرها قد يكون أقل أو أعلى من
االعتبار عند اتفاقه على معامل املبادلة،
الضرر الفعلي الذي قد يصيب البنك الدامج في حال تم الحكم في تلك القضايا لصالح املدعيين فيها.
ً
كما اتضح للبنك األهلي وجود قضية خارج اململكة قد يكون لها أثر سلبي على البنك الدامج وسمعته في حال تم الحكم فيها لصالح املدعين ،علما
ً
وعلما كذلك بأن مجموعة سامبا أكدت ً
(بناء على استشارات محاميها خارج اململكة) اعتبار
بأن مبلغ املطالبة املالية في هذه القضية غير محدد،
هذه القضية ذات مخاطر منخفضة.
وحيث أن البنك الدامج سيتحمل كافة االلتزامات املتعلقة بالقضايا الخاصة بمجموعة سامبا بعد نفاذ االندماج ،فإن خسارة البنك الدامج ألي
ُ
ُ
نزاع قضائي أو الحكم ضده بمبلغ أعلى من املتوقع أو املخصص أو إخفاقه في تخصيص املبالغ التي قد يتكبدها بشكل دقيق وكافي سيؤثر سل ًبا
على البنك الدامج ووضعه املالي ونتائجه وتوقعاته املستقبلية.

باإلضافة ملا سبق ،تمت اإلشارة إلى بعض األمور الخاصة بمجموعة سامبا في عوامل مخاطرة مختلفة والواردة في القسم ( "( )1-8املخاطر املرتبطة
بصفقة االندماج وبأعمال البنك الدامج بعد إتمام صفقة االندماج" من هذا التعميم.

 3-8املخاطر املرتبطة باألسهم
 1-3-8املخاطراملرتبطة بتذبذب سعراألسهم حتى إتمام صفقة االندماج
من املمكن أن يؤدي اإلعالن عن صفقة االندماج ومعرفة املستثمرين عنها ،أو طريقة إدارة البنكين وأعمالهما ،أو تأخر إتمام صفقة االندماج ألي
سبب من األسباب (كتأخره بسبب طول فترة اعتراض الدائنين) أو لتغيرات سياسية أو اقتصادية أو غيرها من األسباب التي تؤثر على سعر السهم
إلى زيادة تذبذب سعر سهم البنك األهلي وسهم مجموعة سامبا حتى تتم صفقة االندماج .ومن املمكن أن يختلف سعر سهم البنك األهلي وقت
نفاذ قرار االندماج بشكل كبير عن سعره عند تاريخ نشر هذا التعميم مما سيؤثر على القيمة السوقية للبنك األهلي ،وعلى استثمارات املستثمرين
في أسهمه.
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 2-3-8املخاطراملرتبطة بانخفاض سعرسهم البنك الدامج كنتيجة لالندماج
قد ينخفض سعر سهم البنك الدامج (بما في ذلك أسهم العوض) في حال وقوع عدد من األمور املتعلقة بصفقة االندماج والتي تشمل:
•

تأخر أو عدم اكتمال دمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا خالل املدة املبدئية املتوقعة (واملتوقع أن تكون خالل ثالث سنوات من تاريخ
نفاذ قرار االندماج).

•

عدم تحقيق البنك الدامج للمنافع املتوقعة من صفقة االندماج خالل املدة أو بالقدر املتوقع من املستثمرين واملحللين املاليين أو مجلس
إدارة البنك الدامج.

•

عدم توافق األثر املالي لالندماج على البنك الدامج مع توقعات املستثمرين أو املحللين املاليين أو مجلس إدارة البنك الدامج.

 3-3-8املخاطراملرتبطة بتذبذب سعرأسهم البنك الدامج كنتيجة لالندماج
قد يتعرض سعر سهم البنك الدامج للتذبذب بسبب عدد من العوامل املتعلقة بالبنك الدامج أو غير ذلك والتي تشمل تقلبات السوق العامة
نتيجة لظروف االقتصاد وعوامل كلية أخرى ال عالقة بأداء البنك بها ،والتغير في النتائج والتوقعات املالية والتصنيفات االئتمانية والتوصيات
املقدمة من محللي األوراق املالية والتقارير التشغيلية واألخبار املتعلقة بالتغيرات والتوجهات في األسواق التي يعمل فيها البنك الدامج .ومن املمكن
أن تؤثر هذه العوامل بشكل سلبي على سعر تداول أسهم البنك الدامج بغض النظر عن األداء الفعلي للبنك .وينبغي للمساهمين التنبه إلى أن
سعر أسهم البنك الدامج (بما في ذلك أسهم العوض) واألرباح املتحصلة منها قد تزيد أو تنقص كما هو الحال مع أي استثمارات أخرى في األوراق
املالية املدرجة في السوق.
ً
 4-3-8املخاطراملرتبطة بالتداول اعتمادا على األداء السابق لسهم البنك األهلي ومخاطربيع املساهمين الكبار لحصصهم في البنك الدامج
ينبغي على مساهمي البنك الدامج التنبه إلى أن األداء السابق لسهم البنك األهلي هو أداء مستقل ويختلف عن أداء سهم البنك الدامج (وقد ال
يشبهه بأي شكل من األشكال) .كما ينبغي التنبه إلى أن قيام أو احتمالية قيام املساهمين الكبار ببيع عدد كبير من األسهم اململوكة لهم في البنك
الدامج قد يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على سعر سهم البنك الدامج.

 4-8املخاطر املرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية بشكل عام
املخاطراملرتبطة باملنافسة في مصرفية الشركات واألفراد
1-4-8
من املتوقع أن يواجه البنك الدامج منافسة شديدة ومستمرة مع البنوك واملؤسسات املالية املحلية واألجنبية التي تزاول أعمالها داخل اململكة
ً
ً
ً
ً
ً
العربية السعودية أو في املنطقة ،ويبلغ عدد البنوك في السعودية خمسة وعشرون ( )25بنكا تجاريا مرخصا من بينها اثنا عشر ( )12بنكا تجاريا
ً
ً
سعوديا وثالثة عشر ( )13فرع لبنوك أجنبية مرخصة في اململكة ،وقد ُيرخص لبنوك إضافية محلية أو أجنبية مستقبال مما سيزيد من حدة
املنافسة.
ويكون تنافس البنك الدامج مع البنوك واملؤسسات املالية األخرى على جذب العمالء واملحافظة عليهم (سواء من العمالء األفراد أو شركات القطاع
الخاص أو أجهزة القطاع العام) وذلك فيما يتعلق ببيع املنتجات واالنتشار الجغرافي في تقديم الخدمات املصرفية بشكل عام .وعليه ،ففي حال
عدم قدرة البنك الدامج على مجاراة منافسيه اآلخرين فيما يتعلق بأسعار وجودة منتجاته وخدماته ،فسيؤدي ذلك إلى التأثير على أعمال البنك
الدامج ونتائج عملياته وتقليص هامش أرباحه وتقليل فرص توسيع نطاق أعماله وزيادة تكلفة موظفيه وزيادة إنفاقه على الدعايات أو خسارته
للعمالء.
 2-4-8املخاطراملرتبطة باقتصاد اململكة واالقتصاد العاملي
يمارس كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا الجزء األغلب من عملياتهم في اململكة العربية السعودية كما تتركز أغلب مصالحهم فيها ،حيث يبلغ
التركز الجغرافي للموجودات في اململكة العربية السعودية  %79.1للبنك األهلي و %83.4ملجموعة سامبا وذلك كما في نهاية عام 2019م ،وبالتالي
فإن أعمال البنكين ونتائج عملياتهما ونتائجهما املالية قد تتأثر بشكل عام وتستمر في التأثر بالظروف املالية والسياسة واالقتصادية العامة
السائدة (بين فترة وأخرى) في اململكة بشكل خاص أو في منطقة الشرق األوسط بشكل عام.
وتتعرض هذه األسواق ملخاطر مماثلة لتلك التي تتعرض لها األسواق األخرى املتقدمة والنامية بما في ذلك املخاطر القانونية واالقتصادية
والسياسية املؤثرة .وعلى الرغم من أن اململكة العربية السعودية تسعى إلى تنويع اقتصادها ورفع الدعم الحكومي وتقليل اعتمادها على النفط إال
ً
أن قطاع النفط والغاز ال يزال هو القطاع املهيمن واألكثر تأثيرا على االقتصاد السعودي .وعليه ،ففي حال حدوث أي انخفاض في األسعار العاملية
ً
للمنتجات الهيدروكربونية فإن ذلك سيؤثر سلبا على اقتصاد اململكة العربية السعودية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي على أعمال البنك الدامج
ومركزه املالي ونتائج عملياته.
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 3-4-8املخاطراملرتبطة بالتنظيمات الوقائية
يخضع كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا لعدد من املتطلبات الوقائية والتنظيمية املفروضة من البنك املركزي وهيئة السوق املالية (بما في
ذلك حدود التعرض النقدي واالحتياطيات واملخصصات املالية ومخصصات انخفاض القيمة وغيرها) التي تهدف إلى املحافظة على سالمة
واستقرار األوضاع املالية لكل بنك وتوافقه مع األهداف االقتصادية واملجتمعية وغيرها وإلى تقليل تعرض البنكين للمخاطر .ومن املمكن أن تؤدي
هذه الضوابط أو تغيرها إلى تقليل قدرة البنك الدامج على تمويل عميل واحد أو مجموعة مترابطة من العمالء أو على زيادة حجم املحافظ التمويلية
أو تؤثر على قدرة البنك الدامج على االقتراض أو إلى رفع التكاليف املرتبطة بقيام البنك بأعماله.
ومن املحتمل أن يكون ألي تغيير في هذه األنظمة واللوائح واملتطلبات أو في كيفية تنفيذها تأثير سلبي جوهري على أعمال البنك الدامج أو وضعه
املالي أو نتائج عملياته أو توقعاته املستقبلية .كما سيؤثر أي تغيير في أنظمة أو سياسات البنك املركزي على حدود التعرض النقدي للبنك الدامج
واالحتياطيات ومخصصات انخفاض القيمة واملخصصات املالية املتعلقة به وغيرها من النسب ذات العالقة.
 4-4-8املخاطراملرتبطة بتفسيروتطبيق األنظمة واللوائح
تخضع صفقة االندماج لعدد من األنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة في اململكة العربية السعودية ،والتي تشمل نظام الشركات ونظام
ً
السوق املالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الئحة االندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة .ونظرا ألن معظم هذه
ً
األنظمة واللوائح قد صدرت مؤخرا فإنه لم يتم إجراء العديد من صفقات االندماج بين شركتين مدرجتين في ظل هذه األنظمة واللوائح حتى تاريخ
نشر هذا التعميم.
وتجدر اإلشارة إلى أن كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا لديهما أعمال تشغيلية محلية ودولية وقد حدد كال البنكين بعد التشاور مع مستشاريهم
املوافقات التنظيمية املطلوبة فيما يتعلق بصفقة االندماج .وقد قام البنك األهلي ومجموعة سامبا بتفسير وتطبيق األنظمة واللوائح (سواء داخل
ً
اململكة أو خارجها) بشكل يرونه مناسبا وذلك بعد التشاور مع مستشاريهم في هذا الشأن ،وملزيد من املعلومات حول املوافقات التي سيتم الحصول
عليها من الجهات التنظيمية ذات العالقة أو اإلشعارات التي سيتم تقديمها لتلك الجهات يرجى مراجعة القسم ("( )1-7-12املوافقات الحكومية")
من هذا التعميم .وفي حال قيام أي جهة تنظيمية أو قضائية (بما في ذلك الجهات التنظيمية خارج اململكة) بتفسير األنظمة واللوائح املطبقة على
صفقة االندماج بشكل يختلف عن طريقة تفسير وتطبيق البنك األهلي ومجموعة سامبا لها أو في حال قيام إحدى الجهات التنظيمية بعدم منح
موافقتها على صفقة االندماج أو اعتراضها عليها (بما في ذلك عدم قبول اإلشعار الخاص بإحدى الجهات التنظيمية بشأن التغير في السيطرة أو
التغير في امللكية املرتبط بصفقة االندماج) فإن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي جوهري على البنك األهلي أو مجموعة سامبا أو البنك الدامج (مثل فرض
عقوبات مالية أو غير ذلك) ،كما قد يؤدي ذلك إلى تأخير إتمام صفقة االندماج بشكل غير متوقع أو إيقافها.
وتجدر اإلشارة إلى أن البنكين قد تقدما بالحصول على موافقة كل من البنك املركزي ولجنة املنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية وذلك فيما
يتعلق بنقل ملكية مجموعة سامبا في الشركة التابعة إلى البنك الدامج كجزء من صفقة االندماج ،وقد تم الحصول على موافقة لجنة املنافسة
في جمهورية باكستان اإلسالمية في هذا الشأن .كما تم الحصول على املوافقة املبدئية من البنك املركزي في جمهورية باكستان اإلسالمية ويتوقع
الحصول على املوافقة النهائية في وقت الحق.
 5-4-8املخاطراملرتبطة بااللتزام باملتطلبات التنظيمية
سيخضع البنك الدامج إلى العديد من املتطلبات النظامية املفروضة من البنك املركزي وهيئة السوق املالية ووزارة التجارة وغيرها من الجهات التي
قد تتغير من وقت آلخر .ويقوم البنكان بتطبيق عدد من اإلجراءات واملتطلبات التنظيمية التي تفرضها الجهات التنظيمية املختصة حيث يتعرض
البنكان في سياق أعمالهم االعتيادية ملخالفات تفرضها هذه الجهات بسبب عدم االلتزام أو ضعف االلتزام بتلك اإلجراءات واملتطلبات التنظيمية
مما قد يعرضهما لعقوبات أو غرامات مالية.
ً
كما سيخضع البنك الدامج إلشراف البنك املركزي الذي يتولى تنظيم القطاع املصرفي والتمويلي في اململكة .وسيعمل البنك الدامج وفقا لقواعد
ولوائح ومتطلبات البنك املركزي الصادرة بموجب األنظمة ذات العالقة .ويقوم البنك املركزي عند وضعه لتلك املتطلبات النظامية باألخذ في
االعتبار املعايير الدولية ذات العالقة بما في ذلك متطلبات لجنة بازل .وقد يتأثر عمل البنك الدامج بشكل مباشر بأي تغير في املتطلبات النظامية
املفروضة عليه ال سيما في حال فرض متطلبات تقيد البنك الدامج من ممارسة أعمال أو أنشطة معينة أو في حال فرض شروط يصعب على البنك
ً
الدامج استيفائها .لذا ال يستطيع البنك الدامج أن يؤكد أن التغيرات املستقبلية في املتطلبات التنظيمية لن تؤثر سلبا على أعمال البنك الدامج أو
وضعه املالي أو نتائج عملياته.
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وتتضمن اإلجراءات واملتطلبات التنظيمية املفروضة على البنوك العاملة في اململكة اإلجراءات املتعلقة بتوثيق الرهون العقارية حيث ألزم البنك
ً
ً
املركزي جميع البنوك العاملة في اململكة بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد والتوقف عن اإلجراءات املتعلقة بنقل ملكية العقار بدال عن
ُ
رهنه وذلك بموجب تعميم البنك املركزي الصادر برقم  381000089828وتاريخ 1438/8/26هـ (املوافق 2017/5/23م) .كما ألزمت جميع
البنوك العاملة في اململكة بتصحيح أوضاع العقارات املسجلة باسم البنك خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املدة قد
تم تمديدها حتى تاريخ 1442/8/26هـ وذلك بموجب تعميم البنك املركزي الصادر برقم  32515/99وتاريخ 1442/3/12هـ (املوافق
ً
2020/10/29م) علما بأن مجموعة سامبا ال يزال لديها ما يقارب ألف ومائة وثمانية وثمانين ( )1188من العقارات املسجلة كضمان باسمها وذلك
ً
كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق 2021/01/28م) .كما أن البنك األهلي أيضا ال يزال لديه عدد محدود من العقارات املسجلة كضمان باسمه،
وفي حال لم يتم تعديل أوضاع هذه الرهون العقارية خالل املدة املمنوحة من البنك املركزي فإن ذلك قد يعرض البنكين (حسبما ينطبق) لعقوبات
تنظيمية بما في ذلك غرامات مالية والتي سيكون لها تأثير سلبي قد يكون جوهري على البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج ،وكما سيتحمل البنك
الدامج أي غرامات مالية غير مسددة.
كذلك يخضع البنك الدامج (باعتباره شركة مدرجة) للمتطلبات النظامية الخاصة بهيئة السوق املالية واملطبقة على الشركات املدرجة في السوق
بما في ذلك متطلبات اإلفصاح والحوكمة وغيرها من االلتزامات املستمرة .لذا فإن عمليات البنك الدامج قد تتأثر من أي تغير في تلك املتطلبات.
كما أنه تم فرض عدد من املتطلبات اإلضافية على الشركات املدرجة وذلك ً
بناء على نظام الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة
ً
ً
تنفيذا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الجديدة خصوصا فيما يتعلق باإلفصاح والحوكمة .وقد ال يتمكن البنك الدامج من مراقبة التزامه
بتلك املتطلبات بشكل ّ
فعال.
وباعتبار أن البنك الدامج سيخضع للعديد من املتطلبات التنظيمية فإن أي مخالفة لتلك املتطلبات ستعرض البنك الدامج إلى إجراءات وعقوبات
قد تتخذ ضده من قبل الجهات املعنية بما في ذلك الغرامات املالية وغيرها من العقوبات التي قد تصل في حاالت معينة إلى تعليق الترخيص البنكي
أو سحبه أو إيقاف البنك الدامج عن ممارسة أعماله .لذا فإن إخالل البنك الدامج باملتطلبات التنظيمية سيكون له تأثير سلبي على أعمال البنك
ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية .وقد تؤثر تلك املخالفات أو الغرامات املالية على سمعة البنك الدامج بما في ذلك سمعة شركاته
التابعة .كما سيتكبد البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج أي غرامات أو عقوبات للمخالفات املرتكبة فيما يتعلق بأعمال مجموعة سامبا والبنك
األهلي قبل نفاذ قرار االندماج.
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات التابعة للبنك الدامج ستخضع أيضا للعديد من املتطلبات النظامية املشددة والتي يكون لإلخالل بها تأثير سلبي
على أعمال البنك الدامج.
 6-4-8املخاطراملرتبطة بالتراخيص
ل
قد يلزم على البنك الدامج (وشركاته التابعة) ألغراض تنفيذ أعماله وتوسيعها الحصو على عدد من التراخيص والتصاريح واملوافقات املختلفة
الصادرة من الجهات والهيئات التنظيمية واإلدارية والضريبية وغيرها من الجهات في كل من اململكة أو غيرها من الدول األخرى التي يرغب البنك
الدامج بممارسة أعماله فيها (بما في ذلك أي تصاريح أو موافقات تتعلق بنقل ملكية الشركات التابعة ملجموعة سامبا إلى البنك الدامج كاملوافقات
ً
ً
ً
املطلوبة من البنك املركزي أو هيئة السوق املالية) .وغالبا ما يستغرق الحصول على هذه التصاريح واملوافقات وقتا طويال ال يمكن التنبؤ به .وفي
حال عدم تمكن البنك الدامج من املحافظة على التصاريح أو في حال عدم حصوله عليها ،فإن قدرته على تحقيق أهدافه االستراتيجية ستقل ،مما
سيؤثر بشكل سلبي على أعمال البنك الدامج أو وضعه املالي أو نتائج عملياته أو توقعاته املستقبلية .كما سيؤدي سحب أو إلغاء أي من الرخص
ً
ً
والتصاريح الجوهرية التي لدى البنك الدامج (أو شركاته التابعة) حاليا إلى التأثير سلبا على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته
وتوقعاته املستقبلية.
 7-4-8املخاطراملرتبطة بالسعودة واألنظمة واللوائح العمالية
ي
قد تلزم وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية والبنك املركز البنك الدامج بتوظيف نسبة محددة من املواطنين السعوديين باإلضافة إلى
سعودة مناصب معينة .وسيشهد البنك الدامج منافسة في توظيف وتدريب املواطنين السعوديين لذا قد يجد صعوبة بين الحين واآلخر في توظيف
مواطنين سعوديين مؤهلين واإلبقاء عليهم .وقد يؤدي عدم توظيف عدد كاف من املواطنين السعوديين من قبل البنك الدامج أو انخفاض نسبة
السعودة بسبب نقل موظفي مجموعة سامبا للبنك الدامج بعد إتمام صفقة االندماج إلى خضوع البنك الدامج للعقوبات من قبل وزارة املوارد
البشرية والتنمية االجتماعية أو البنك املركزي بشأن عدم االلتزام بهذه املتطلبات مما سيكون له تأثير سلبي على عمل البنك الدامج ووضعه املالي
ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
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ً
وفي حال عدم تقيد البنك الدامج بنسب السعودة (حيث أن نسبة السعودة الحالية لدى البنك األهلي  %98محققا النطاق البالتيني في برنامج
نطاقات املعتمد من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ،وباملقابل فإن نسبة السعودة الحالية لدى مجموعة سامبا املالية %95.75
محققة النطاق البالتيني في برنامج نطاقات املعتمد من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية) فإن ذلك سيؤدي إلى تقييد قدرته على
ً
توظيف املوظفين غير السعوديين وهو ما سيؤثر سلبا على قدرة البنك الدامج على مزاولة أعماله بشكل اعتيادي.
كما أنه ال توجد أي ضمانات بأن تلك التغييرات لن يكون لها تأثير كبير على عمالء البنك الدامج أو عمالئه في شريحة عمل معينة (مثل شركات
ً
املقاوالت التي تعتمد على قدر كبير من العمال الوافدين لدعم عملياتها) .وإذا أثرت هذه التغييرات في أنظمة العمل سلبا على واحد أو أكثر من
مقترض ي البنك الدامج الكبار ،فقد يؤثر هذا بدوره على قدرة هؤالء املقترضين على الوفاء بالتزامات السداد املحددة الواقعة عليهم تجاه البنك
الدامج بموجب تلك القروض مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
 8-4-8املخاطراملرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب والعقوبات الدولية
على البنك الدامج االلتزام بأنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها من اللوائح ذات العالقة .وتنص هذه األنظمة واللوائح على أن
يقوم البنك الدامج بعدة أمور من بينها تبني وتنفيذ سياسات وإجراءات محددة متعلقة بمبدأ "اعرف عميلك" وإبالغ السلطات املعنية عن املعامالت
املثيرة للشك .وال يستطيع البنك أن يضمن أن أنظمته وسياساته املطبقة الكتشاف ومنع استخدام شبكته املصرفية ألنشطة غسل األموال من
ً
قبل اإلرهابيين واملنظمات املرتبطة باإلرهابيين ستكون قوية بما يكفي لضمان التزامها الكامل دائما بكافة النظم واللوائح في جميع الدول ذات
ً
الصلة خصوصا بعد نقل أصول مجموعة سامبا والتزاماتها وموظفيها إلى البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج .وقد تؤدي الدعاوى املستقبلية
املرتبطة بمخالفات تلك النظم أو اللوائح إلى فرض غرامات وغيرها من العقوبات .وكذلك فإن املخالفات أو حتى االدعاءات بوقوع مخالفات،
ً
ستؤثر سلبا على سمعة البنك .وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته
املستقبلية.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد تكون عمليات البنك الدامج محدودة بسبب القيود وحظر التعامل وغيرها من العقوبات التي تفرضها منظمة األمم املتحدة
والواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وغيرها من الدول واملنظمات الدولية ،وقد يصبح البنك عرضة لتحمل التزامات بموجب تلك
الجزاءات والقيود .تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة سامبا لديها مساهم أجنبي  -نشأت ملكيته عن اندماج سابق ويملك ما نسبته  %1,22من رأس
مال مجموعة سامبا كما في تاريخ  30سبتمبر 2020م  -خاضع لعقوبات دولية مما يعني أنه بعد نفاذ قرار االندماج سيصبح أحد مساهمي البنك
الدامج (والذي سيملك أقل من  %0,5من أسهم البنك الدامج) خاضع لعقوبات دولية.
ال يستطيع البنك الدامج أن يقدم أي ضمان بأن نظم وإجراءات االلتزام واملراجعة ورفع التقارير التي يطبقها من أجل االلتزام بلوائح البنك املركزي
واملتطلبات النظامية (والتي تخضع ولتمكين ملراقبة دقيقة ودورية من قبل الجهات التنظيمية ذات العالقة) ستكون فعالة بشكل كامل ودائم .كما
أن التزام الب نك بهذه النظم واإلجراءات يتطلب استقطاب أو املحافظة على املوظفين املؤهلين لتطبيق تلك األنظمة واالجراءات بشكل فعال .وفي
حال عدم التزام البنك بلوائح البنك املركزي واملتطلبات التنظيمية ذات العالقة ،فإنه قد يكون عرضة لتحقيقات ودعاوى قضائية أو إدارية قد
يترتب عليها عقوبات أو دعاوى مدنية والتي تشمل  -على سبيل املثال ال الحصر – الدعاوى التي قد يقوم العمالء برفعها للحصول على تعويضات
مادية ،كما قد يتعرض البنك نتيجة لعدم التزامه بلوائح البنك املركزي واملتطلبات التنظيمية ذات العالقة لسحب الترخيص املمنوح له ملمارسة
األنشطة املصرفية .وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
 9-4-8املخاطراملرتبطة بتذبذب أسعارصرف العمالت األجنبية
سيستمر البنك الدامج في املحافظة على حساباته وإصدار نتائجه املالية بالريال السعودي .وعلى الرغم من أن الريال السعودي مرتبط بالدوالر
ً
األمريكي بسعر صرف ثابت حاليا ،إال أنه ال يوجد أي ضمان بأن االرتباط بالدوالر األمريكي سيستمر في املستقبل أو بأنه لن يتم تعديل سعر
ً
ً
الصرف بشكل يؤثر سلبا على نتائج عمليات البنك الدامج ووضعه املالي .باإلضافة إلى ذلك فسيمتلك البنك الدامج أصوال والتزامات مقومة بالدوالر
ً
األمريكي ،وأي تغيير في سعر الصرف أو فك لالرتباط (خصوصا في حال انخفاض الريال مقابل الدوالر) قد يعرض البنك الدامج لتذبذبات في أسعار
صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال السعودي ويسهم في زيادة هجرة رؤوس األموال خارج اململكة العربية السعودية مما سيكون له آثار سلبية قد
تكون جوهرية على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية وبالتالي يؤثر على قدرة البنك الدامج في القيام بأعماله
والتزاماته.
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 5-8املخاطر املرتبطة بوباء فيروس كورونا املستجد
قد يكون لوباء فيروس كورونا املستجد آثار سلبية وجوهرية على أعمال البنك الدامج ومركزه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.
وتجدر اإلشارة إلى أن أول إصابة بوباء فيروس كورونا املستجد قد سجلت في تاريخ ديسمبر 2019م ليتنشر بعد ذلك في جميع أنحاء العالم كوباء
عاملي بما في ذلك الدول التي يمارس فيها البنك األهلي ومجموعة سامبا أعمالهما .ونتج عن وباء فيروس كورونا املستجد تداعيات سلبية على
ً
االقتصادات اإلقليمية والعاملية واألسواق املالية مما أثر سلبا على الدول التي يمارس فيها البنك األهلي ومجموعة سامبا أعمالهما بما في ذلك
اململكة العربية السعودية .واتخذت الحكومات والقطاعات الخاصة إجراءات غير مسبوقة الحتواء انتشار فيروس كورونا املستجد والتخفيف من
آثاره ،بما في ذلك فرض الحجر الصحي وحظر السفر وفرض االلتزام باملنازل وإغالق الشركات واملدارس ووقف التحفيز املالي وغيرها من التغييرات
التنظيمية .كما قامت العديد من الحكومات واملنظمات بخفض توقعات نمو الناتج املحلي اإلجمالي لعام 2020م والسنوات التالية ملجابهة التباطؤ
االقتصادي الناجم عن انتشار وباء فيروس كورونا املستجد ،ومن املحتمل أن يؤدي تفش ي وباء فيروس كورونا املستجد إلى حدوث ركود أو أزمة
اقتصادية عاملية طويلة األمد .ورغم أن نطاق فيروس كورونا املستجد ومدته وتأثيراته تتغير بسرعة وغير معروفة بالكامل ،إال أن الوباء والجهود
ذات الصلة الحتوائه قد عطلت النشاط االقتصادي العاملي ،وأثرت ً
سلبا في أداء األسواق املالية ،كما أثرت في أسعار الفائدة ،وعطلت سالسل
التوريد والتجارة .وفي حال استمرت هذه التأثيرات لفترة طويلة أو أسفرت عن ضغوط اقتصادية مستدامة أو ركود ،فقد تتفاقم العديد من عوامل
املخاطرة املحددة في هذا التعميم مما سينتج عنها أثر سلبي قد يكون جوهري على البنك الدامج بطرق عدة تتعلق بالسيولة والعمليات وطلبات
العمالء ومخاطر أسعار الفائدة ورأس املال البشري ،كما هو موضح أدناه.
 1-5-8املخاطراملالية واالقتصادية
قد يتأثر نجاح البنك الدامج بمجموعة متنوعة من العوامل الخارجية التي قد تؤثر في سعر سهم البنك الدامج أو إمكانية تسويقه ،بما في ذلك
االضطرابات التي قد تحدث في األسواق املالية ،والتغيرات الطارئة على أسعار الفائدة التي قد تزيد من تكاليف تمويل البنك الدامج في ظل الظروف
االقتصادية واالستجابة املختلفة للسلطات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بعدد محدود من عمليات البنك الدامج .وقد أدى وباء فيروس
كورونا املستجد إلى غموض األوضاع املحيطة باالقتصاد والطلب بشكل كبير وأفض ى إلى حدوث اضطراب وتقلب في األسواق املالية العاملية خالل
عام 2020م ،مما يزيد من تكلفة رأس املال ويؤثر ً
سلبا في الحصول على رأس املال .وعلى الرغم من أن األسواق العاملية قد بدأت في التعافي ،إال أن
طول فترة التقلبات وعدم االستقرار في أوضاع السوق قد يزيد من تكاليف تمويل البنك الدامج .كما أدت التقلبات في األسواق املالية العاملية منذ
مارس 2020م إلى زيادة مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت ،مما قد يؤثر ً
سلبا على أعمال البنك الدامج.
ً
باإلضافة إلى ذلك ،قدم البنك املركزي السعودي للبنوك املحلية (بما في ذلك البنك األهلي ومجموعة سامبا) دعما في ضوء وباء فيروس كورونا
املستجد والذي قد يستمر البنك الدامج في االستفادة منه ،وبالتالي فإن إلغاء هذا الدعم قد يؤثر ً
سلبا على البنك الدامج.
 2-5-8املخاطراالستراتيجية
ً ً
نتيجة إليقاف األعمال وإغالق املنشآت ،شهد االقتصاد العاملي تباطؤا حادا أدى إلى انخفاض طلبات العمالء في جميع األسواق التي تمارس أو
تنوي البنوك ممارسة أعمالها فيها .وقد يؤثر انخفاض الطلب بشكل خاص على تطوير ونجاح مشاريع البنك الدامج الجديدة .كما قد ال يعود طلب
ً
العمالء املنخفض إلى مستواه السابق قبل انتشار وباء فيروس كورونا املستجد بشكل كلي أو جزئي ،نظرا الحتمال حدوث ركود اقتصادي أو أزمة
ُ
اقتصادية عاملية طويلة األمد .وقد تغير فترات االنكماش االقتصادي أولويات الحكومات لدعم و/أو تحفيز املشاركة في األسواق التي يعمل فيها
ً
البنك الدامج ،مما قد يؤثر سلبا على الوضع املالي للبنك الدامج ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية.
 3-5-8املخاطرالتشغيلية
ل
قد تحد القيود الحالية أو املستقبلية لوباء فيروس كورونا املستجد من قدرة موظفي البنك األهلي ومجموعة سامبا الوصو إلى مرافقهم ،مما قد
ً
ً
يحد من قدرتهم على تلبية توقعات العمالء ،والتي قد تؤثر سلبا على عمليات البنك األهلي أو مجموعة سامبا والذي بدوره سيؤثر سلبا على أعمال
البنك الدامج .باإلضافة إلى ذلك قام البنكين ،ملجابهة وباء فيروس كورونا املستجد ،بتعديل ممارسات األعمال لجميع املوظفين الذين يشغلون
ً
وظائف غير أساسية مؤقتا ،بحيث يعملون عن بعد أو بالتناوب بهدف استمرار عمليات البنكين دون انقطاع .وقد يؤدي استمرار إجراءات العمل
عن بعد إلى التعرض ملخاطر تشغيلية إضافية ،بما في ذلك زيادة مخاطر األمن السيبراني مثل زيادة عمليات التصيد االحتيالي ،والبرامج الضارة،
وهجمات األمن السيبراني األخرى ،وقابلية التعرض الضطرابات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وأنظمة االتصاالت للعمليات عن ُبعد
ً
ً
الخاصة بالبنكين ،مما قد يؤثر سلبا على البنك األهلي أو مجموعة سامبا بالتالي سيؤثر سلبا على البنك الدامج.
و ً
نظرا لعدم وجود أوبئة عاملية حديثة قابلة للمقارنة أسفرت عن تأثير عاملي مماثل ،ال يزال هناك غموض كبير فيما يتعلق بحدة األثر السلبي على
املدى القريب والبعيد لوباء فيروس كورونا املستجد على االقتصاد العاملي واألسواق املالية العاملية واقتصاد اململكة العربية السعودية واقتصاد
الدول األخرى التي يمارس فيها البنك الدامج أعماله .ونتيجة لذلك ،قد ال يتمكن البنك الدامج من التنبؤ بمدى التأثير الذي سيتسبب به وباء
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فيروس كورونا املستجد على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته سواء على املدى القريب أو البعيد .ومن املحتمل أن يتسبب وباء
فيروس كورونا املستجد الحالي في حدوث ركود اقتصادي أو أزمة اقتصادية عاملية طويلة األمد ،مما قد يكون له تأثير سلبي على اقتصاد اململكة
بشكل عام والقطاع املصرفي بشكل خاص .ويعتمد مدى تأثير تفش ي وباء فيروس كورونا املستجد على أعمال البنك الدامج ونتائج عملياته ووضعه
املالي على التطورات املستقبلية ،بما في ذلك توقيت وفعالية اإلجراءات املتخذة ،أو غير املتخذة ،الحتواء فيروس كورونا املستجد والتخفيف من
آثاره في اململكة وعلى املستوى الدولي .ومن شأن التطور املستقبلي غير املؤكد لهذه األزمة أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال البنك الدامج
أو عملياته أو نتائجه التشغيلية أو وضعه املالي أو السيولة أو مستويات رأس املال لديه.
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 .9نظرة عامة على السوق
 1-9البيئة االقتصادية في اململكة
تأسست اململكة العربية السعودية في عام 1932م على يد امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب هللا ثراه) .ويوضح أحدث تقدير أن
إجمالي عدد سكان اململكة قد بلغ  34.2مليون نسمة وذلك كما في عام 2019م ،حيث يمثل املواطنون السعوديون ما نسبته  %60.5من إجمالي
عدد سكان اململكة بينما يمثل املقيمون ما نسبته  %39.5من إجمالي عدد سكان اململكة( .املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء)
ً
ً
وشهدت اململكة نموا متسارعا بعد اكتشاف النفط على امتداد الخليج العربي ،مما أدى إلى اعتماد اململكة بشكل متزايد على إنتاجها النفطي.
َّ
و ُ
ص ِّنفت اململكة في عام 2019م كثاني أكبر ُمن ِتج للنفط في العالم حيث تمتلك ما نسبته  %16.7من احتياطيات النفط العاملية املؤكدة (املصدر:
ُ
النشرة اإلحصائية السنوية ملنظمة الدول املصدرة للنفط "أوبك") .ورغم ارتباط نمو اململكة مع إنتاج النفط ،لقد حققت القطاعات الغير نفطية
ً
ً
ً
نموا مرتفعا مؤخرا.
َ
ما زالت تحافظ اململكة على تصنيفها كأكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من حيث الناتج املحلي اإلجمالي ،حيث َبلغ إجمالي الناتج
ً
أمريكيا) وذلك ُبم َّ
ُ
ً
عادل  793مليار ً
عدل نمو بلغ  %0,8مقارنة
دوالرا
املحلي االسمي في  31ديسمبر 2019م نحو  2,97تريليون ريال سعودي (بما ي ِ
ً
بالسنة املاضيةُ ،ويعزى هذا التباطؤ في النمو مقارنة بالسنوات املاضية بصفة أساسية إلى االنخفاض الشديد في متوسط أسعار النفط الخام
على مدار العام.
وفي ظل سعي اململكة املستمر إلى تنويع اقتصادها وتقليل االعتماد على إنتاج النفط ،وضعت اململكة خطة إصالح وطنية جديدة متمثلة في "رؤية
ُ
صبح اململكة قوة استثمارية
اململكة  "2030والتي تتمحور حول ثالث ركائز وهي كاآلتي :املحافظة على مكانة اململكة في مركز العالم العربي وأن ت ِ
عاملية مما ُيسهم في تحفيز اقتصادها وتنويع إيراداتها ،واستغالل موقعها االستراتيجي الرابط بين ثالث قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا) لتصبح ً
مركزا
ِ
ً
عامليا للتجارة .ونتج عن هذا التنوع االقتصادي تغيرات هائلة تشهدها اململكة في كافة أنحائها والتي تتمثل في مشاريع عمالقة واستثمارات ضخمة
في البنية التحتية ومبادرات أخرى من شأنها تهيئة فرص النمو بمختلف القطاعات االقتصادية.
شكل وباء فيروس كورونا املستجد وتبعاته املتمثلة بهبوط أسعار النفط في عام 2020م بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات حيث َّ
تسببت التدابير
االحترازية بشأن الحد من انتشار وباء فيروس كورونا املستجد في تقييد فرص االستثمار وانخفاض االستهالك وتعطيل األنشطة التجارية لتنخفض
توقعات الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لعام 2020م بنسبة  %3.8وذلك بحسب تقديرات وزارة املالية .كما استمر تراجع القطاع النفطي في عام
ً
وخصوصا هبوط متوسط سعر خام برنت ،والذي شهد انهي ًارا ً
ً
أمريكيا لكل برميل في عام 2019م إلى ً 40,6
حادا من ً 64.4
دوالرا
دوالرا
2020م،
ً
أمريكيا لكل برميل في سبتمبر 2020م.
أعلنت الحكومة امليزانية العامة لعام 2020م بإيرادات متوقعة تبلغ ثمانمائة وثالثة وثالثين مليار ( )833,000,000,000ريال سعودي ،حيث
ً
تشكل اإليرادات غير النفطية منها ثالثمائة وعشرين مليار ( )320,000,000,000ريال سعودي ،بزيادة قدرها  %1.58مقارنة بعام 2019م .وقد
َّ
تأثرت األهداف املالية وكذلك اإلنفاق الحكومي جراء تفش ي الجائحة وتبعاتها على أسواق النفط العاملية .وانخفض الناتج املحلي اإلجمالي ً
أيضا
خالل النصف األول من عام 2020م بنسبة  ،%4.0ويعود ذلك إلى انخفاض إجمالي الناتج املحلي النفطي بنسبة  %4.9نتيجة لخفض إنتاج النفط
َّ
بموجب اتفاقية أوبك .+وتقلص الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة  %3.3بسبب التدابير االحترازية التي تم فرضها الحتواء انتشار وباء فيروس
كورونا املستجد.
ُوتفيد أحدث توقعات وزارة املالية بأن إجمالي إيرادات امليزانية بلغ سبعمائة وسبعين مليار ( )770,000,000,000ريال سعودي عن السنة املالية
ُ ّ
ً
انخفاضا بنسبة  %16.9مقارنة بالسنوات السابقة ،مع توقع حدوث انتعاش اقتصادي بحلول عام  2021لترتفع اإليرادات إلى
مثل
2020م ،بما ي ِ
ثمانمائة وستة وأربعين مليار ( )846,000,000,000ريال سعودي في عام 2021م ومن ثم تسعمائة وثمانية وعشرين مليار ()928,000,000,000
ريال سعودي في عام 2023م .كما أعلنت حكومة اململكة منذ بدء األزمة عن إدخال تعديالت على سياستها املالية إلى جانب تطبيق برامج تحفيزية
يتجاوز مجموع قيمتها ثالثمائة وخمسين مليار ()350,000,000,000ريال سعودي للتصدي لتأثير الجائحة وهبوط أسعار النفط .وتتميز هذه
ُ ّ
ً
ً
وفر ً
تضررا من الوضع االقتصادي الحالي .ونتيجة لذلك ،تتوقع وزارة
دعما ألكثر القطاعات
البرامج التحفيزية بأنها بعيدة املدى ومن املتوقع أن ت ِ
املالية أن يصل إجمالي النفقات عن السنة املالية 2020م إلى ألف وثمانية وستين مليار ( )1,068,000,000,000ريال سعودي متجاوزة ألف
وعشرين مليار ( )1,020,000,000,000ريال سعودي املرصودة بامليزانية العامة املعتمدة.
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كما تم تعديل مبلغ العجز املالي لعام 2020م ليصل إلى مائتان وثمانية وتسعين مليار ( )298,000,000,000ريال سعودي والذي ُي َّ
قدر بنحو %12
وقت سابق أن يبلغ مائة وسبعة وثمانين مليار ( )187,000,000,000ريال سعودي
من الناتج املحلي اإلجمالي للعام الحالي بعد أن كان من املتوقع في ٍ
ل
(بواقع  %6.4من إجمالي الناتج املحلي) ،إال أن وزارة املالية تتوقع أن يتقلص العجز بنسبة  %5.1بحلو عام 2021م ،وذلك بسبب تدابير تعزيز
الكفاءة وتنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية على املدى املتوسط (املصدر :وزارة املالية ،البنك املركزي ،صندوق النقد الدولي).

 2-9القطاع املصرفي في اململكة
َ
ً
ً
َبلغ عدد البنوك التجارية العاملة في اململكة كما في تاريخ  30يونيو 2020م خمسة وعشرون بنكا تجاريا ،حيث تشكل البنوك السعودية اثنا عشر
ً
ً
بنكا منها وتشكل البنوك الثالثة عشرة األخرى بنوكا أجنبية مرخصة ،وتتضمن البنوك األجنبية املرخصة فروع لبنوك يقع مقرها في دول مجلس
التعاون الخليجي وهي كاآلتي( :بنك مسقط ،وبنك اإلمارات دبي الوطني ،وبنك أبو ظبي األول ،وبنك البحرين الوطني ،وبنك الكويت الوطني ،وبنك
قطر الوطني) وفروع لبنوك دولية وهي كاآلتي( :بي إن بي باريبا ،دويتشه بنك ،وبنك باكستان الوطني ،وبنك تي س ي زراعات بانكس ي ،بنك الصين
للصناعة والتجارة ،بنك إم يو إف جي املحدودة ،وجي بي مورغان تشيز إن أيه).
ً
علما بأن جميع البنوك السعودية (باستثناء بنك الخليج الدولي – السعودية) ُمدرجة بالسوق املالية السعودية ويتم تداول أسهمهاُ .وتقدم هذه
البنوك مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات املصرفية لألفراد والشركات .ويقتصر عمل مصرف اإلنماء ومصرف الراجحي وبنك البالد وبنك
الجزيرة على املنتجات والخدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .بينما ُت ّ
قدم البنوك األخرى املتبقية ً
مزيجا من املنتجات والخدمات املصرفية
ِ
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى جانب غيرها من املنتجات والخدمات التقليدية.
باإلضافة إلى البنوك التجاريةُ ،تدير اململكة ً
عددا من املؤسسات االئتمانية منها صندوق التنمية العقارية والبنك الزراعي العربي السعودي والبنك
السعودي للتسليف واالدخار والصندوق السعودي للتنمية وبنك التنمية االجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي ،والتي تعمل على
توفير التمويل للقطاعات ذات العالقة.
تم إحصاء منافذ الخدمات املصرفية باململكة في تاريخ  30سبتمبر 2020م وكشف اإلحصاء عن وجود ً 2,036
ً
مصرفيا و 18,615جهاز
فرعا
صراف آلي و 614,285جهاز نقاط بيع (املصدر :حسب النشرة الشهرية للبنك املركزي لشهر سبتمبر 2020م).
ُ ّ
ص َ
لخص الجدول أدناه التصنيفات االئتمانية الحالية التي ُخ ّ
صت للمملكة العربية السعودية من خالل وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية
ي ِ
ِ
الثالث.
ستاندرد آند بورز
فيتش
موديز
AA
A1
 .1العملة األجنبية طويلة املدى ...
ُ
ُ
ستقرة
ستقرة
سلبية
 .2النظرة املستقبلية..........
م ِ
م ِ
َّ
ستقرة إلى سلبية من جانب مؤسسة موديز بتاريخ  1مايو
تضمنت أحدث اإلجراءات التي اتخذتها وكاالت التصنيف تغيير النظرة املستقبلية من ُم ِ
2020م وكذلك تخفيض الدرجة من [ ]A+إلى [ ]Aمن جانب وكالة فيتش كما في تاريخ  30سبتمبر 2019م.
ً
تجدر اإلشارة إلى أن نمو قروض األفراد قد ارتفع بنسبة  %9كما ارتفع نمو قروض الشركات بنسبة  %5في عام 2020م مقارنة بعام 2019م (تم
ً
احتساب هذه القروض كقروض عاملة وذلك ً
بناء على القوائم املالية املرحلية) .ويعود ذلك النمو إلى دعم برامج رؤية ( 2030خصوصا املبادرات
املتعلقة باإلسكان) وارتفاع القروض املمنوحة للمنشئات الصغيرة واملتوسطة واالستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة .باإلضافة إلى ذلك
استمر صافي هامش الفائدة في االنخفاض حيث وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة في السنوات األخيرة وذلك نتيجة لخفض أسعار
الفائدة من قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي .وفيما يتعلق بأسواق املال والخزينة ،قامت الحكومة بتحفيز البنوك على تطوير هذه األعمال مما
أدى إلى قيام البنوك بإطالق منتجات ومبادرات متطورة جديدة .وفيما يلي أعمال القطاعات الرئيسية بشكل مفصل:
أ) تمويل األفراد
ً
ً
بلغ إجمالي القروض املقدمة من أكبر أحد عشر مصرفا سعوديا لألفراد نحو ستمائة وعشر مليارات ( )610,000,000,000ريال سعودي في يونيو
ً
ً
(استنادا إلى البيانات املالية املرحلية)،
2020م مقارنة بمبلغ خمسمائة وتسعة وخمسين مليار ( )559,000,000,000ريال سعودي في عام 2019م
ُ
عادل زيادة قدرها  .%9ويعود السبب في نمو تمويل األفراد إلى االرتفاع املتزايد في حجم التمويل السكني ،وكذلك املبادرات الحكومية املتعلقة
بما ي ِ
برفع نسب تملك املساكن .كما ارتفعت قروض البطاقات االئتمانية على وجه التحديد بواقع  %5.4في 2020م بعد أن تراوحت من  19.1مليار ريال
سعودي عام 2019م إلى  20.1مليار ريال سعودي خالل الربع الثاني من 2020م (املصدر :النشرة الشهرية للبنك املركزي لشهر أغسطس 2020م).
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ُت ّ
قدم الخدمات املصرفية اإلسالمية باململكة مجموعة واسعة من منتجات الخدمات املصرفية لألفراد ،حيث ُيتاح للعمالء الحصول على تمويل
ِ
ي
شخص ي أو بطاقات ائتمانية أو خيارات تمويل عقار متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ومن املتوقع استمرار نمو هذه الشريحة في املستقبل.
ب) مصرفية الشركات
ً
ً
َّ
حققت الخدمات املصرفية للشركات تطورا مستقرا على مدار السنوات األخيرة ،ويعود ذلك إلى برامج رؤية  2030وإلى تقديم املصارف ملجموعة
واسعة من املنتجات املصرفية للشركات واملتمثلة في التجارة واإلقراض واملعامالت املصرفية وغيرها .وقد بلغ مجموع القروض العاملة للشركات
ً
ً
ً
املمنوحة ألكبر أحد عشر مصرفا
سعوديا  975مليار ريال سعودي كما تاريخ يونيو 2020م مقارنة بمبلغ تسعمائة وستة وعشرين مليار
ُ
عادل زيادة قدرها  .%5ومن املتوقع أن تلعب الخدمات
( )926,000,000,000ريال سعودي في عام 2019م (وفق البيانات املالية املرحلية) ،بما ي ِ
ً
املصرفية للشركات دورًا جوهري ًا في املساهمة بتحقيق رؤية اململكة  2030من خالل دعم املشاريع الضخمة باململكة فضال عن تعزيز ُّ
التوسع الدولي
للشركات السعودية .وفيما يخص التمويل اإلسالمي للشركات ،فقد ساهم تنامي مشروعات البنية التحتية في زيادة الطلب بشكل جوهري .حيث
تم استحداث بعض املنتجات كاإلجارة واملرابحة واملشاركة واملضاربة لتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ولتلبية احتياجات هذا القطاع.
ج) الخزينة
ً
ُّ
أصبحت األسواق املالية أكثر تطورا خالل السنوات األخيرة في ظل توسع استخدام األدوات املالية .بلغ مجموع أصول الخزينة ألكبر أحد عشر
ً
ً
ً
سعوديا ثمانمائة وثالثة وسبعين مليار ( )873,000,000,000ريال سعودي كما في تاريخ يونيو 2020م مقارنة بمبلغ  754سبعمائة وأربعة
مصرفا
وخمسين مليار ( )754,000,000,000ريال سعودي في عام 2019م (وفق البيانات املالية املرحلية) ،وذلك بزيادة قدرها  .%16ويتوقع أن تساهم
منتجات الخزينة بشكل أساس ي في املرحلة القادمة وذلك فيما يتعلق بإدارة رأس املال والتدفقات التجارية داخل اململكة وخارجها.
د) املصرفية االستثمارية وإدارة األصول
استمرت الخدمات املصرفية االستثمارية وخدمات الصناديق املشتركة بالتصاعد خالل السنوات األخيرة ،إال أنها واجهت حالة من الركود على
مدار األشهر الثمانية األولى من عام 2020م .وارتفع مؤشر تداول العام من  7,826.73نقطة إلى  8,389.23نقطة في نهاية عامي 2018م و2019م
على التوالي .بينما هبط املؤشر إلى  7,940.70نقطة بتاريخ  31أغسطس 2020م.
ً
جهودا حثيثة لرفع كفاءة وفعالية السوق املالية ،األمر الذي أفض ى إلى تحسين البنوك السعودية للخدمات واملنتجات التي
وقد بذلت الحكومة
ُ
تقدمها .وتم إصدار التراخيص لعدد من املؤسسات املالية ليتسنى لها املشاركة في معامالت السوق املالية ،كما أنشأت تلك املؤسسات شركات
تابعة أو أفرع لها بهدف اإلشراف على هذا القطاع.
ُ ّ
نظمة
كما تم السماح للمؤسسات املالية األجنبية بشراء وبيع أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية وذلك بموجب أحكام القواعد امل ِ
الستثمار املؤسسات املالية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.

 3-9امللكية وإجمالي أصول البنوك السعودية (كما في يونيو 2020م)
ملكية الحكومة

ملكية البنوك األجنبية

إجمالي األصول
(باملليون /ريال
سعودي)

البنك األهلي

صندوق االستثمارات العامة ( ،)%44.3املؤسسة
العامة للتقاعد ( ،)%5.4املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ()%5.2

-

557

مصرف الراجحي

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ()%5.9

-

418

البنوك السعودية

مجموعة سامبا
بنك الرياض
البنك السعودي الفرنس ي
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صندوق االستثمارات العامة ( ،)%22.9املؤسسة
العامة للتقاعد ( ،)%11.5املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ()%7.1
صندوق االستثمارات العامة ( ،)%21.8املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية ()%16.7
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ()%9.0

-

279
295

-

202

ساب

-

إتش إس بي س ي ()%29.2

267

البنك العربي الوطني

-

البنك العربي ()%40

187

مصرف اإلنماء

صندوق االستثمارات العامة ( ،)%10املؤسسة العامة
للتقاعد ()%5.8

-

142

البنك السعودي لالستثمار

املؤسسة العامة للتقاعد ()%14.0

-

105

بنك الجزيرة

-

-

92

بنك البالد

-

-

89

(املصدر :البيانات املالية والتقارير السنوية للبنوك كما في تاريخ  30يونيو 2020م )

 4-9أصول والتزامات البنوك السعودية (خالل النصف األول لعام 2020م)
ازداد إجمالي أصول البنوك السعودية إلى  2,633مليار ريال سعودي خالل النصف األول من عام 2020م .باإلضافة إلى ذلك ،فقد بلغت ودائع
ً
العمالء  1,862مليار ريال سعودي والقروض العاملة  1,624مليار ريال سعودي بزيادة قدرها  %7مقارنة بعام 2019م.
يتبع البنك املركزي توجيهات لجنة بازل بشأن املعايير الرأسمالية باعتبارها أحد أعضاء اللجنة ،وسبق أن نشرت مبادئها التوجيهية التفاقية بازل
الثالثة .وتنص املبادئ التوجيهية التفاقية بازل الثالثة على ضرورة محافظة البنوك لنسبة  %4.5كحد أدنى من الشريحة األولى لحقوق امللكية
املشتركة ،ونسبة  %6.0كحد أدنى من الشريحة األولى لرأس املال ،ونسبة  %8.0كحد أدنى ملُ َّ
عدل كفاية رأس املال اإلجمالي (الشريحتين األولى
والثانية) من األصول املرجحة باملخاطر.
ً
ُي ِّبين الجدول أدناه القروض املوحدة للشركات واألفراد وصافي االستثمارات وودائع العمالء لدى إحدى عشر بنكا سعودي كما في تاريخ  1يونيو
2020م.
ً
الجدول :القروض املؤسسية وقروض األفراد وودائع العمالء ّ
ً
سعوديا
املوحدة لدى أكبر 11مصرفا
البنوك السعودية
(باملليار /ريال سعودي)
البيانات املالية املوحدة كما في يونيو
2020م
البيانات املالية املوحدة للسنة املالية
2019م
نسبة الزيادة %

إجمالي األصول

َُ
والسلف
التمويل

القروض العاملة
لألفراد

القروض املؤسسية
العاملة

ودائع العمالء

2,633

1,613

610

975

1,862

2,446

1,505

559

926

1,809

%8

%7

%9

%5

%3

(املصدر :البيانات املالية والتقارير السنوية للبنوك كما في تاريخ  30يونيو 2020م)

 5-9أرباح البنوك السعودية (كما في يونيو 2020م)
ً
ً
سعوديا  49مليار ريال سعودي كما في يونيو 2020م مقابل  47.2مليار ريال سعودي كما في
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي ألكبر أحد عشر مصرفا
يونيو 2019م ً
(بناء على البيانات املالية املرحلية) ،بما يعادل زيادة بنسبة  %4في 2020م.
كما بلغ صافي الدخل بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل  20.6مليار ريال سعودي كما في يونيو 2020م (بعد تعديل انخفاض قيمة الشهرة املتعلقة
ببنك ساب) مقابل  22.2مليار ريال سعودي كما في يونيو 2019م ،بما يعادل انخفاض بنسبة  ،%7ويعود سبب االنخفاض في صافي الدخل بشكل
أساس ي إلى زيادة مصاريف التشغيل بنسبة  %8خالل نفس الفترة ( 17,5مليار ريال سعودي كما في يونيو 2020م مقابل  16.2مليار ريال سعودي
كما في يونيو 2019م).
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جدول اإليرادات التشغيلية واملصروفات التشغيلية وصافي الدخل للبنوك السعودية كما في  30يونيو 2020م
البنوك السعودية
(م َّ
ُ
قومة باملليار /ريال سعودي)
البيانات املالية املوحدة كما في
يونيو 2020م
البيانات املالية املوحدة كما في
يونيو 2019م
نسبة الزيادة %

اإليرادات التشغيلية

املصروفات التشغيلية

صافي الدخل بعد استقطاع
الزكاة وضريبة الدخل
(قيمة ّ
مسواة)

49

()17.5

20.6

47.2

()16.2

22.2

%4

%8

()%7

(املصدر :البيانات املالية والتقارير السنوية للبنوك كما في تاريخ  30يونيو 2020م)
مالحظة :صافي الدخل املعدل ال يشمل انخفاض قيمة الشهرة لبنك ساب والبالغة  7.4مليار ريال سعودي والتي تم اإلعالن عنه في الربع الثاني من 2020م ،وفي حال تم احتساب
انخفاض قيمة الشهرة لبنك ساب سينخفض صافي الدخل إلى  13.2مليار ريال سعودي كما في يونيو 2020م.

 6-9التوزيع
طور القطاع املصرفي شبكة توزيع متعددة القنوات تغطي كافة اململكة .وقد تم إحصاء منافذ الخدمات املصرفية باململكة في سبتمبر 2020م
وأظهرت النتائج اإلحصائية عن وجود ً 2,036
ً
مصرفيا و 18,615جهاز صراف آلي و 614,285جهاز نقطة بيع .وتمتاز الفروع بانتشار متوازن
فرعا
واسع النطاق في شتى أنحاء اململكة حيث تشكل الفروع في الرياض ما نسبته  %30من إجمالي شبكة الفروع ،وتشكل الفروع في مكة املكرمة ما نسبته
 %21من إجمالي شبكة الفروع ،وتشكل الفروع في املنطقة الشرقية ما نسبته  %19من إجمالي شبكة الفروع.
وتجدر اإلشارة إلى تطور التقنية املالية ،وفي ضوء السعي تجاه التحول الرقمي ،تبذل البنوك السعودية جهود متواصلة لنقل عمالئها إلى منصات
رقمية وتحديث قدراتها التقنية بأكملها وتطبيق التحول الرقمي ملعامالت عمالئها بشكل كلي.

 7-9النظرة املستقبلية
ُ
رغم ما واجهته بيئة اململكة االقتصادية من تحديات غير مسبوقة في اآلونة األخيرة بسبب وباء فيروس كورونا املستجد وعوامل االقتصاد الكلي،
َّ
إال أنه يوجد إمكانات كبيرة للنمو ،ويعود ذلك إلى التركيز املستمر على مبادرات رؤية  2030وعلى اإلمكانيات املوجودة لزيادة انتشار الخدمات
املصرفية لالفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.
 .1تمويل األفراد
ُ
• من املتوقع أن يساهم التمويل السكني في نمو قطاع تمويل األفراد بشكل جوهري ،وهو ما يعزى إلى مبادرات توفير املساكن
•

بأسعار ميسورة وإلى الدعم الحكومي املتواصل.
ً
ً
شهدت مؤشرات اإلنفاق االستهالكي (عمليات أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي) تحسنا طفيفا خالل شهر أغسطس
ً
مقارنة باالشهر املاضية ،بيد أنها تباطأت ُم َّ
جد ًدا في شهر سبتمبر 2020م.
2020م

•

ُّ
التحول إلى التجارة اإللكترونية والقنوات الرقمية مع تزايد معدل
من املتوقع استمرار الزيادة في استخدام البطاقات في ظل
قبولها وسهولة استفادة املستهلكين منها.

.2

الخدمات املصرفية للشركات
•

من املتوقع أن يساهم التركيز على مشاريع رؤية اململكة  2030في تحفيز النمو للخدمات املصرفية للشركات.

•

سيؤدي انخفاض هوامش الودائع وإعادة تسعير القروض ذات أسعار الفائدة املتغيرة إلى احتمالية انخفاض هوامش التمويل.
ً
من املتوقع أن يكون هناك ارتفاع في ُم َّ
عدالت اإلقراض نتيجة لزيادة متطلبات رأس املال العامل بهدف التغلب على تحديات

•

التدفقات النقدية.
•
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قد يؤدي تباطؤ النمو االقتصادي إلى انخفاض في نمو الودائع التجارية.

.3

األنظمة الرقمية
•

من املتوقع أن تحظى التقنية الرقمية باهتمام عالي خالل الفترة املقبلة في ظل اعتماد األنظمة الرقمية وانتشارها املستمر .وحيث
أنه يتوقع دخول أطراف جديدة في السوق فإن البنوك الحالية ستواصل في تقديم حلول ومنتجات تتركز في أساسها على التقنية
الرقمية بهدف املحافظة على حصتها ونموها في السوق.

.4

اعتبارات أخرى تخص التوقعات املستقبلية لجائحة وباء فيروس كورونا املستجد
•

تتسـ ـ ــم النظـ ـ ــرة املسـ ـ ــتقبلية ل ـ ـ ــوتيرة تعـ ـ ــافي االقتصـ ـ ــاد بدرجـ ـ ـ ٍـة عالي ـ ـ ــة مـ ـ ــن الغمـ ـ ــوض بسـ ـ ــبب الطبيع ـ ـ ــة املتغيـ ـ ــرة لجائحـ ـ ــة وب ـ ـ ــاء
في ـ ـ ــروس كورون ـ ـ ــا املس ـ ـ ــتجد .تج ـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ظه ـ ـ ــور بع ـ ـ ــض املؤش ـ ـ ـرات من ـ ـ ــذ ش ـ ـ ــهر يولي ـ ـ ــو 2020م الت ـ ـ ــي تفي ـ ـ ــد بح ـ ـ ــدوث
انتعـ ـ ــاش اقتصـ ـ ــادي ،حي ـ ـ ــث عـ ـ ــادت األنش ـ ـ ــطة مـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى وت ـ ـ ــم تخفيـ ـ ــف ت ـ ـ ــدابير اإلغـ ـ ــالق وذلـ ـ ــك بفض ـ ـ ــل الجهـ ـ ــود املس ـ ـ ــتمرة
للحكومة.
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 .10صفقة االندماج
 1-10ملحة عامة عن صفقة االندماج
قام كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا في تاريخ 1441/11/4هـ (املوافق 2020/6/25م) باإلعالن عن إبرام اتفاقية إطارية بشأن صفقة االندماج
بين البنكين ُ
(ويشار إليها بـ "االتفاقية اإلطارية") لبدء البنكين بدراسات العناية املهنية الالزمة والتفاوض على األحكام النهائية وامللزمة فيما يتصل
بصفقة االندماج .وقد تضمنت االتفاقية اإلطارية اتفاق الطرفين بشكل غير ملزم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة املحتملة ،فسيتم إتمامها
عن طريق االندماج بحيث يكون البنك األهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا املالية هي البنك املندمج .كما تضمنت االتفاقية اإلطارية
تحديد نطاق غير ملزم ملعامل املبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي مجموعة سامبا على عدد يتراوح ما بين ( )0.736و ( )0.787سهم جديد في
ً
البنك األهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامباً .
وبناء على النطاق غير امللزم ملعامل املبادلة املحدد سلفا كان إجمالي العوض الذي سيقوم
ً
البنك األهلي بعرضه ملساهمي مجموعة سامبا يتراوح ما بين ( )1,441مليون و( )1,540مليون سهم تقريبا في البنك األهلي .وقد اتفق البنكان
بموجب االتفاقية اإلطارية على التفاوض حول االتفاقيات النهائية لصفقة االندماج والتي تتضمن األحكام التجارية املتصلة بها وعدد من البنود
األخرى املتعارف عليها في مثل هذه االتفاقيات.
ً
وفي تاريخ 1442/02/24هـ (املوافق 2020/10/11م) قام البنك األهلي باإلعالن عن إبرام اتفاقية االندماج والذي تضمن أيضا اإلعالن عن نيته
املؤكدة لالستمرار في صفقة االندماج وتقديم عرض ملساهمي مجموعة سامبا لهذا الغرض .وقد تضمنت اتفاقية االندماج جميع األحكام
ً
والخطوات الالزمة لتنفيذ وإتمام صفقة االندماج بين البنكين وفقا ألحكام املواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من
الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة االندماج واالستحواذ .وملزيد من املعلومات عن أحكام اتفاقية االندماج يرجى مراجعة القسم ()1-4-12
("اتفاقية االندماج") من هذا التعميم.
في حال إتمام صفقة االندماج ،سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في اململكة وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق األوسط من حيث القيمة
السوقية .وستمكن صفقة االندماج البنك الدامج من تمويل التنمية االقتصادية ودعم تجارة اململكة العربية السعودية وتدفقاتها النقدية مع
املنطقة وبقية العالم  .كما ستمكن صفقة االندماج البنك الدامج من استغالل التكامل العالي بين البنكين في تعزيز مركزه التنافس ي وتحسين
وتطوير مراكز خدماته وتقديم أحدث التقنيات لعمالئه من خالل التحول الرقمي .وستساهم صفقة االندماج في التمكين من تحقيق الفرص التي
تتيحها رؤية اململكة  2030وتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الحضور الدولي للبنك الدامج ،باإلضافة إلى املساهمة في إعداد قادة املستقبل في
القطاع املصرفي( .وملزيد من املعلومات حول مبررات ودوافع االندماج ،الرجاء مراجعة القسم (" )2-10مبررات ودوافع االندماج" من هذا التعميم).
ً
وسيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا ألحكام املواد ( )191إلى ( )193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )49من الئحة
االندماج واالستحواذ وذلك عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك األهلي .وعند نفاذ قرار
االندماج ،فسيستمر البنك األهلي في الوجود ،أما مجموعة سامبا فستنقض ي بقوة النظام وسيلغى إدراج جميع أسهمها في تداول ،وسيقوم البنك
األهلي نتيجة لصفقة االندماج بإصدار أسهم العوض ملساهمي مجموعة سامبا املقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا كما في نهاية ثاني فترة
تداول بعد نفاذ قرار االندماج.
كما اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على معامل املبادلة النهائي والذي يتمثل في حصول مساهمي مجموعة سامبا على عدد ( )0,739سهم
في البنك األهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا ،وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض مليار وأربعمائة وثمانية وسبعون
( )1,478,000,000سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها ( )10رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم
العوض مبلغ وقدره أربعة عشر مليار وسبعمائة وثمانون مليون ( )14,780,000,000ريال سعودي .وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة رأس
مال البنك األهلي املدفوع بالكامل بنسبة  %49.3من ثالثين مليار ( )30,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين
مليون ( )44,780,000,000ريال سعودي وزيادة عدد األسهم املصدرة للبنك األهلي من ثالثة مليارات ( )3,000,000,000سهم إلى أربع مليارات
وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ( )4,478,000,000سهم مدفوعة بالكامل .وعند إتمام صفقة االندماج ،ستكون ملكية مساهمي البنك األهلي
الحاليين ما نسبته  %67.4من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين) ،وستكون ملكية مساهمي مجموعة سامبا ما
نسبته  %32.6من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين).
وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج ً
بناء على قيمة أسهم العوض .ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره أربعة عشر
مليار وسبعمائة وثمانون مليون ( )14,780,000,000ريال سعودي .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره ستة وخمسين مليار
وتسعمائة وثالثة ماليين ( )56,903,000,000ريال سعودي ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي والبالغ  38.5ريال
سعودي كما في تاريخ 1442/2/21هـ (املوافق 2020/10/8م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج) .وسيتم تحديد إجمالي قيمة
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أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم املالية للبنك األهلي في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في آخر يوم تداول يسبق
تاريخ نفاذ قرار االندماج.
وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم املستحق ألي من مساهمي مجموعة سامبا ً
بناء على معامل املبادلة كسور أسهم ،فسيتم تقريب
الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح .فعلى سبيل املثال ،إذا كان أحد مساهمي مجموعة سامبا يملك ( )100سهم في مجموعة سامبا سيخصص له
( )73سهم من أسهم العوض وليس ( )74سهم .وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي مجموعة
ً
سامبا املستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع املتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها كال حسب ما يستحقه ،وذلك خالل
ً
مدة أقصاها ثالثين ( )30يوما من تاريخ إتمام صفقة االندماج .وسيتم خصم التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت
بيع كسور األسهم.
اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على تعيين شركة استشارية متخصصة لتقديم مشورتها فيما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته،
وعليه ،فقد قررت اللجنة املعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين على اقتراح اسم (البنك األهلي السعودي) ليكون االسم الجديد للبنك الدامج
وذلك عند نفاذ قرار االندماج.
وتجدر اإلشارة إلى أن خطط البنك األهلي تجاه موظفي مجموعة سامبا تتمثل في قيام البنك الدامج بوضع معايير جديدة لتدريب املوظفين وتطوير
مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر ،ومن غير املتوقع أن ينتج عن صفقة االندماج في حال إتمامها تسريح املوظفين
بصفة إجبارية.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل امللكية في البنك األهلي لكل من املساهمين الكبار في البنك األهلي واملساهمين الكبار في مجموعة سامبا والجمهور
قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق 2021/01/28م):
قبل إتمام صفقة االندماج

بعد إتمام صفقة االندماج

املساهم
عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

صندوق االستثمارات العامة

1,328,839,999

%44.29

1,667,501,160

%37.2

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

155,400,000

%5.18

260,311,263

%5.8

املؤسسة العامة للتقاعد

160,826,298

%5.36

331,430,753

%7.4

أعضاء مجلس اإلدارة في البنك األهلي*

766,878

%0,03

766,878

%0,02

كبار التنفيذيين في البنك األهلي**

904,314

%0,03

904,314

%0,02

أسهم الخزينة

7,030,787

%0,2

***43,424,213

%1,0

الجمهور

1,346,231,724

%44,9

2,173,661,419

%48,5

اإلجمالي

3,000,000,000

%100

4,478,000,000

%100

* ً
بناء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في البنك األهلي فقط.
ً
** بناء على األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في البنك األهلي فقط.
*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي )1( :أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار االندماج )2( ،أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة
اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج )3( ،أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.

تجدر اإلشارة إلى أن أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي )1( :أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ
قرار االندماج والبالغ عددها ( )7,030,787سهم )2( ،أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار
االندماج والبالغ عددها ( )30,952,053سهم )3( ،أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج والبالغ عددها

66

( )5,441,373سهم .وعليه ،فإنه سينتج عن االندماج زيادة عدد أسهم الخزينة للبنك الدامج (مقارنة بأسهم الخزينة للبنك األهلي قبل تاريخ نفاذ
قرار االندماج) .وستأتي هذه الزيادة نتيجة األسهم املشار إليها في الفقرتين ( )2و( )3أعاله (ويشار إليها بـ “أسهم الخزينة الجديدة").
ً
وسيتم تحديد أغراض التعامل مع أسهم الخزينة الجديدة الحقا من قبل مجلس إدارة البنك الدامج والذي بدوره سيحصل على أي موافقات
مطلوبة في هذا الشأن.
ويوضح الشكل التالي نموذج مبسط عن هيكل صفقة االندماج:

2-10

مبررات ودو افع االندماج1

 1-2-10إشعار مهم
ً
إن املعلومات الواردة في هذا القسم تعكس الرأي الحالي للبنك األهلي بشأن املنافع واملزايا املتوقع حاليا تحقيقها من صفقة االندماج .ونود التنويه
بأن املعلومات الواردة في هذا القسم تتضمن توقعات وإفادات مستقبلية وبالتالي فهي عرضة للمخاطر والتقلبات ويجب عدم االعتماد عليها بشكل
كامل .وملزيد من املعلومات حول هذه املخاطر ،الرجاء مراجعة القسم ("( )8عوامل املخاطرة") من هذا التعميم.
كما تجدر اإلشارة إلى أن املعلومات الواردة في هذا القسم تم تضمينها ً
بناء على تقييمات أولية أجراها البنك األهلي وبالتالي فهي عرضة للتغيير بعد
اكتمال الدراسات والتحليالت الخاصة بكيفية دمج أعمال البنكين ،مع العلم بأنه ال يوجد نية بأن يتم تحديث أو مراجعة أي من املعلومات أو
التوقعات واإلفادات املستقبلية الواردة في هذا القسم ما لم يكن ذلك التحديث أو املراجعة مطلوبة بموجب األنظمة ذات الصلة .ويجب أال يتم
اعتبار أي من املعلومات الواردة في هذا القسم على أنها توقعات أو تنبؤات حول األداء املالي الحالي أو املستقبلي للبنك األهلي أو اعتبار أي عبارة في
هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للبنك الدامج ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم البنك األهلي للفترات املالية السابقة.
 2-2-10نبذة عامة
ستؤدي صفقة االندماج إلى إنشاء أكبر بنك في اململكة وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق األوسط من حيث القيمة السوقية 2 .وستمكن صفقة
االندماج البنك الدامج من تمويل التنمية االقتصادية ودعم تجارة اململكة العربية السعودية وتدفقاتها النقدية مع املنطقة وبقية العالم .كما
ستمكن صفقة االندماج البنك الدامج من استغالل التكامل العالي بين البنكين في تعزيز مركزه التنافس ي وتحسين وتطوير مراكز خدماته وتقديم
أحدث التقنيات لعمالئه من خالل التحول الرقمي وستساهم صفقة االندماج في التمكين من تحقيق الفرص التي تتيحها رؤية اململكة ،2030
وتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الحضور الدولي للبنك الدامج ،باإلضافة إلى املساهمة في إعداد قادة املستقبل في القطاع املصرفي .وفيما يلي
أبرز مبررات ودوافع صفقة االندماج:

 1مالحظة :تم تضمين بعض البيانات الواردة في هذا القسم ً
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في التواريخ املوضحة إال أنه سيتم تحديث هذه البيانات في مرحلة الحقة لتعكس البيانات االفتراضية.
 2مالحظة :تم احتسابها ً
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذي الصلة.
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 3-2-10تعزيزاملركزالتنافس ي
سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في
وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق األوسط بقيمة سوقية تبلغ مائة وواحد وسبعين مليار
5
( )171,000,000,000ريال سعودي (ما يعادل  46مليار دوالر أمريكي)4
 .وعلى الصعيد املحلي ،سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في اململكة من
ً
خالل خدمة حوالي  %25من قطاعي مصرفية األفراد واملصرفية التجارية 6كما سيكون للبنك الدامج أصوال تبلغ قيمتها ثمانمائة وسبعة وثالثين
مليار ()837,000,000,000ريال سعودي (ما يعادل  223مليار دوالر أمريكي) 7والتي تمثل ما نسبته  %32من الحصة السوقية ،9 8وقروض عاملة
تبلغ قيمتها أربعمائة وثمانية وستين مليار ( )468,000,000,000ريال سعودي (ما يعادل  125مليار دوالر أمريكي) 10والتي تمثل ما نسبته  %29من
الحصة السوقية ،12 11وودائع بقيمة حوالي  568مليار ريال سعودي (ما يعادل 151مليار دوالر أمريكي) 13والتي تمثل ما نسبته  %30من الحصة
16
السوقية ،15 14ودخل تشغيلي نصف سنوي يبلغ حوالي خمسة عشر مليار ( )15,000,000,000ريال سعودي (ما يعادل  4مليار دوالر أمريكي)
والذي تمثل ما نسبته  %30من الحصة السوقية ،18 17وصافي دخل يبلغ حوالي سبع مليارات ()7,0000,000,000ريال سعودي (ما يعادل  2مليار
دوالر أمريكي) 19والذي يمثل ما نسبته  %38من الحصة السوقية 21 20وقاعدة حقوق ملكية مجمعة تبلغ مائة وعشرين مليار ()120,000,000,000
ريال سعودي (ما يعادل  32مليار دوالر أمريكي) .22كما سيصبح البنك الدامج من حيث صافي الدخل البنك األول في منطقة الشرق األوسط.23
اململكة3

سيكون لدى البنك الدامج منصة مصرفية عاملية متوازنة في جميع القطاعات املصرفية .كما أن الدخل التشغيلي 24للبنك الدامج ناتج عن
القطاعات اآلتية )%41( :من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات املصرفية لألفراد )%25( ،من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات املصرفية
للشركات )%23( ،من الدخل التشغيلي ناتج عن نشاطات الخزينة )%6( ،من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات املصرفية الدولية و ( )%5من
الدخل التشغيلي ناتج عن خدمات األسواق املالية.
وسيسهم النطاق املوسع ألعمال البنك الدامج في تحقيق أعلى مستويات العوائد ومعدالت اإلنتاجية على مستوى القطاع املصرفي.
 4-2-10التكامل العالي بين البنكين
سيستفيد البنك الدامج من ريادة البنكين في مجال الخدمات املصرفية لألفراد حيث سيكون له حصة نسبتها  25%26من الحصة السوقية لقروض

مصرفية األفراد ،كما سيكون له ما نسبته  26%29من الحصة السوقية للودائعً .
وبناء على هذه اإلمكانيات ،سيطمح البنك الجديد إلى توفير أفضل
ً
الحلول الرقمية وتعزيز التملك العقاري من خالل تنمية خدمات التمويل السكني ،فضال عن دعم تنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة وإقراضها
ودعم الثقافة املالية وثقافة االدخار.

 3مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
ً
 4مالحظة :بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ  8أكتوبر 2020م.
 5مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
 6مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
 7مالحظةً :
بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ  8أكتوبر 2020م.
 8مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
ً
 9مالحظة :تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من املقاييس التي تم االستناد إليها.
 10مالحظةً :
بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ  8أكتوبر 2020م.
 11مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
ً
 12مالحظة :تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من املقاييس التي تم االستناد إليها.
 13مالحظةً :
بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ  8أكتوبر 2020م.
 14مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
ً
 15مالحظة :تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من املقاييس التي تم االستناد إليها.
 16مالحظةً :
بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ  8أكتوبر 2020م.
ً
 17مالحظة :بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
ً
 18مالحظة :تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من املقاييس التي تم االستناد إليها.
 19مالحظةً :
بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ  8أكتوبر 2020م.
 20مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
ً
 21مالحظة :تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من املقاييس التي تم االستناد إليها.
 22مالحظةً :
بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ  8أكتوبر 2020م.
 23مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
 24مالحظة :تم احتسابها ً
بناء على البيانات املالية املجمعة لكال البنكين كما بتاريخ  30يونيو 2020م.
 25مالحظةً :
بناء على أرصدة قروض مصرفية األفراد العاملة كما بتاريخ  30يونيو 2020م.
 26مالحظة :تم احتسابها ً
بناء على البيانات املالية املجمعة لكال البنكين كما بتاريخ  30يونيو 2020م.
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أما على صعيد الخدمات املصرفية للشركات ،فسيستفيد البنك الدامج من مكانة البنك األهلي باعتباره أكبر مؤسسة إقراض للشركات 27ووجهة
ّ
متخصصة في التمويل على صعيد اململكة ، 28إلى جانب شبكة العمالء الواسعة لدى مجموعة سامبا ،ليقدم ما ُتقارب نسبته  29%27من القروض
العاملة املمنوحة للشركات في السوق السعودية .ويطمح البنك الدامج ليكون الشريك املوثوق لكبرى الشركات واملؤسسات السعودية بهدف دعم
الصفقات واملشاريع الضخمة في اململكة ،والعمل في الوقت ذاته على تيسير تدفقات رأس املال والصفقات التجارية ما بين اململكة واألسواق
اإلقليمية والعاملية.
ً
واستنادا إلى التكامل بين محفظتي البنكين ،سيشكل البنك الدامج أكبر بنك في أعمال الخزينة ونشاطات األسواق املالية حيث سيدير أصول خزينة
ُتقارب قيمتها ثالثمائة وستة عشر مليار ()316,000,000,000ريال سعودي (ما يعادل  84مليار دوالر أمريكي) 30والتي تقدر نسبتها من حيث
الحصة السوقية بـ  ،%36مما سيعزز إمكانات البيع املتقاطع للبنك الدامج.
ً
ً
وسيمتلك البنك الدامج كال من شركة األهلي املالية وشركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار (سامبا كابيتال) واللتان ستشكالن معا أكبر مدير
لألصول ومقدم لخدمات الوساطة واملصرفية االستثمارية في اململكة .وقد أعلن البنك األهلي على موقع السوق املالية السعودية (تداول) في تاريخ
1442/5/9ه (املوافق 2020/12/24م) بأن اللجنة املعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين قد وافقت على دمج شركة سامبا لألصول وإدارة
االستثمار (سامبا كابيتال) وشركة األهلي املالية بعد إتمام اندماج مجموعة سامبا والبنك األهلي التجاري ،على أن يتم تحديد هيكل الدمج وتوقيته
وكافة تفاصيله األخرى في وقت الحق .كما أن صدور قرار اللجنة املعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين ال يعني أن دمج سامبا كابيتال وشركة
األهلي املالية سوف يتم ،إذ يخضع ذلك إلتمام االندماج والحصول على املوافقات النظامية الالزمة ،وغير ذلك من اإلجراءات والخطوات األخرى.
وسيتم النظر في كيفية تعامل البنك الدامج مع هاتين الشركتين إليجاد التكامل املناسب بينهما والبت في هذا األمر بشكل نهائي من خالل خطة
دمج أعمال البنكين أو وفق ما يراه مجلس إدارة البنك الدامج بعد إتمام االندماج.
 5-2-10تحسين وتطويرمراكزالخدمات
ً
سيكون البنك الدامج قادرا على تزويد العمالء بمنتجات وخدمات رقمية متكاملة ،وتقديم حلول مناسبة من خالل تطوير مقترحات رقمية جديدة.
وعند إتمام االندماج ،سيتمكن عمالء البنك الدامج من االستفادة بشكل فوري من خدماته في كافة أرجاء اململكة وذلك من خالل  501فرع
و 4,136جهاز صراف آلي ،إضافة إلى  126,831جهاز دفع آلي.31
 6-2-10التحول الرقمي
سيتمتع البنك الدامج بمركز قوي فيما يتعلق بالتحول الرقمي حيث يملك كال البنكين إمكانات رقمية متزايدة في القطاع املصرفي وفي املعامالت
املالية الرقمية .باإلضافة إلى ذلك ،فقد حصل البنك األهلي على جائزة أفضل تطبيق للخدمات املصرفية على الهاتف املحمول في اململكة ،وحصلت
مجموعة سامبا على جائزة أفضل إدارة نقدية وخزينة عبر االنترنت لعام 2019م.
ويخطط البنك الدامج على مضاعفة عملياته الرقمية واالستمرار في تطوير أدوات الذكاء االصطناعي لكافة منتجاته وخدماته املصرفية املقدمة
وتقديم أحدث التقنيات لعمالئه ،كما يخطط البنك الدامج لتدشين مشاريع وشراكات جديدة بهدف االستثمار في التحول الرقمي املصرفي لتقديم
خدمات غير مسبوقة لعمالئه.
 7-2-10سيولة معززة ومركزرأسمالي قوي ملواصلة خطط النمو
سيسعى البنك الدامج إلى االستفادة من قدرات البيع املتقاطع لكال البنكين وذلك من خالل اعتماد نموذج تشغيلي أفضل واالرتقاء باملحافظ
ّ
واملتنوعة ،إلى جانب املركز املعزز في مستوى السيولة حيث
االستثمارية لكال البنكين .وسيستفيد البنك الدامج كذلك من هيكلة التمويل الراسخة
ستبلغ نسبة قروض البنك الدامج إلى ودائعه ما يعادل ُ ،32%82يضاف إلى ذلك تمتع البنك الدامج بمركز رأسمالي متين وقوي ،وسيكون لهذا
األساس الراسخ دور داعم للبنك الدامج في رصد فرص النمو واالستفادة منها في السوقين املحلية والعاملية.

 27مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
 28مالحظةً :
بناء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ  30يونيو 2020م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة.
ً
ً
 29مالحظة :بناء على أرصدة قروض مصرفية الشركات العاملة كما بتاريخ  30يونيو 2020م ،والتي تشمل السحب على املكشوف حيثما كان هذا الوصف متاحا للجمهور في القوائم املالية.
 30مالحظةً :
بناء على البيانات املالية املجمعة لكال البنكين كما بتاريخ  30يونيو 2020م.
 31مالحظةً :
بناء على األرقام املجمعة لكال البنكين حسب نشرة البنك املركزي لشهر أغسطس 2020م.
 32مالحظةً :
بناء على البيانات املالية املجمعة لكال البنكين كما بتاريخ  30يونيو 2020م.
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 8-2-10املساهمة في تحقيق رؤية اململكة 2030
ً ً
ً
سيؤدي البنك الدامج دورا حيويا بارزا في توفير الفرص املتاحة ضمن رؤية اململكة  .2030حيث سيساهم نطاق عمل البنك الدامج وقاعدته القوية
ّ
التطور في اململكة ،وتحفيز نمو قطاع
التمويلية والرأسمالية في االستفادة من مجاالت النمو الرئيسية واالستثمار في القطاعات واملشاريع متسارعة
ً
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،ودعم نمو خدمات التمويل السكني ،وتيسير خطوات تطوير السوق املالية السعودية ،فضال عن مواصلة مسيرة
التحول الرقمي لالقتصاد املحلي.
 9-2-10تحقيق منافع مشتركة وقيمة أعلى للمساهمين
من املتوقع أن يؤدي االندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة ثمانمائة مليون ( )800,000,000مليون ريال سعودي
ً
تقريبا (ما يعادل  213مليون دوالر أمريكي) والتي ستتحقق على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين ،كما تمثل هذه الوفورات نسبة  33%9من
قاعدة التكلفة املجمعة للبنكين وإمكانية تحقيق قيمة عالية من خالل الحجم املتزايد وتبادل أفضل املمارسات ومكاسب الكفاءة السنوية .ومن
املتوقع أن يكون هن اك منافع مشتركة محتملة في اإليرادات بين البنكين .ويتوقع أن تبلغ التكاليف النقدية غير املكررة لدمج أعمال البنكين حوالي
 1.1مليار ريال سعودي (ما يعادل  293مليون دوالر أمريكي).
ً
ونتيجة لهذه املنافع املشتركةُ ،يتوقع أن يحقق االندماج نموا في معدل الربح لكل سهم ( )Earnings per Shareلكل من مساهمي البنك األهلي
ومجموعة سامبا وذلك باالستناد إلى النتائج املالية لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا للنصف األول للسنة املالية 2020م على أساس سنوي
(وذلك بعد اكتمال تحقيق املنافع املذكورة وخصم التكاليف النقدية غير املكررة لالندماج الفعلي).
 10-2-10تعزيزالحضور الدولي
ّ
سيحظى البنك الدامج بشبكة دولية واسعة والتي ستمكنه من تسهيل التدفقات النقدية والتجارة الدولية ،األمر الذي سيضع البنك الدامج في
مركز أفضل الستغالل املزيد من فرص التوسع االستراتيجي للتواصل بشكل أفضل مع األسواق العاملية.
 11-2-10املساهمة في إعداد قادة املستقبل في القطاع املصرفي
ً
ن
سيصبح البنك الدامج مركزا لتنمية الكفاءات في القطاع املالي حيث سيكو تطوير الكفاءات أحد أبرز أولويات البنك الدامج الذي سيسعى إلى
بناء قادة املستقبل في القطاع من خالل مجموعة من برامج التدريب والتطوير عاملية املستوى.

 33مالحظةً :
بناء على إجمالي مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في القيمة املجمعة لكال البنكين لعام 2019م.

70

 3-10أعضاء مجلس اإلدارة
 1-3-10يتكون مجلس إدارة البنك األهلي كما في تاريخ 1442/06/15هـ (املو افق 2021/01/28م) من تسعة ( )9أعضاء وذلك على النحو
التالي:
ملكيته في البنك األهلي
االسم

الجنسية

العمر

املنصب

صفة
العضوية

الجهة التي
يمثلها

تاريخ التعيين

املصلحة غير
املباشرة *

املجموع

النسبة

سعيد محمد
الغامدي

سعودي

56

رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

صندوق
االستثمارات
العامة

2018/5/15

722,478

ال يوجد

722,478

%0.02408

ال يوجد

ال يوجد

-

-

راشد إبراهيم
شريف

سعودي

44

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

صندوق
االستثمارات
العامة

2018/5/15

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

-

2018/5/15

39,900

3,000

42,900

0,00143

157,826

109,166

266,992

0,01334

2018/5/15

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

-

سعودي

57

عضو
مجلس
إدارة

غير
تنفيذي

ديفيد جيفري
مييك

بريطاني

54

عضو
مجلس
إدارة

غير
تنفيذي

املؤسسة
العامة
للتأمينات
االجتماعية
صندوق
االستثمارات
العامة

مارشل شارلز
بايلي

بريطاني

54

عضو
مجلس
إدارة

غير
تنفيذي

صندوق
االستثمارات
العامة

سعود سليمان
الجنهي

سعودي

42

عضو
مجلس
إدارة

سعودي

57

سعودي

52

سعودي

56

أنيس
مؤمنة

أحمد

محمد
الحوقل

علي

زياد
التونس ي

محمد

زيد عبدالرحمن
القويز

عضو
مجلس
إدارة
عضو
مجلس
إدارة
عضو
مجلس
إدارة

مباشر

املصلحة غير
املباشرة*

املجموع

ملكيته في مجموعة سامبا

النسبة

مباشر

2018/5/15

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

-

غير
تنفيذي

املؤسسة
العامة للتقاعد

2018/5/15

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

-

مستقل

-

2018/5/15

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

-

مستقل

-

2018/5/15

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

-

مستقل

-

2018/5/15

1,500

ال يوجد

1,500

0,0005

ال يوجد

ال يوجد

-

-

املصدر :البنك األهلي ومجموعة سامبا
*تشمل املصلحة غير املباشرة األسهم اململوكة لألطراف التالية:
•

أقرباء عضو مجلس اإلدارة (وألغراض الجدول أعاله ،يقصد باألقرباء الزوجة واألبناء والوالدين).

•

الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس اإلدارة.

 2-3-10التغييرات املقترحة على مجلس إدارة البنك الدامج
مع مراعاة الحصول على املوافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي البنكين ،فقد اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على اتخاذ
الخطوات الالزمة إلجراء التعديالت اآلتية على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج:
ً
زيادة أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة ( )9أعضاء إلى أحد عشر ( )11عضوا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.
ً
قيام مجلس اإلدارة الحالي ملجموعة سامبا بترشيح شخصين (خالل مدة أقصاها ثالثين يوما قبل تاريخ نفاذ قرار االندماج) ليتم
تعيينهم من قبل مجلس إدارة البنك الدامج لشغل املقعدين اإلضافيين الشاغرين في املجلس بتاريخ نفاذ قرار االندماج.

−
−

ً
وبناء على التعديالت املوضحة أعاله على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج ،فإنه من املتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ
قرار االندماج كاآلتي:
−

سيكون لدى املساهمون الكبار الحاليين في البنك األهلي ومجموعة سامبا (وهم كل من صندوق االستثمارات العامة ،واملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،واملؤسسة العامة للتقاعد) نفس عدد األعضاء املمثلين لهم في مجلس إدارة البنك األهلي بتاريخ إتمام االندماج
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ً
ً
ً
(علما بأن صندوق االستثمارات العامة لديه حاليا أربعة ممثلين في مجلس إدارة البنك األهلي ،ولدى كال من املؤسسة العامة للتأمينات
ً
االجتماعية واملؤسسة العامة للتقاعد حاليا ممثل واحد في مجلس إدارة البنك األهلي).
−

سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس اإلدارة الحالي ملجموعة سامبا كأعضاء في مجلس إدارة البنك الدامج (دون أن يكون من ضمنهم
أعضاء يمثلون كبار املساهمين) .

−

سيكون بقية األعضاء (وهم ثالثة أعضاء ً
بناء على تشكيل املجلس الحالي للبنك األهلي) من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي بتاريخ
نفاذ قرار االندماج (دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار املساهمين).

وقد اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات الالزمة لقيام مجلس إدارة البنك الدامج خالل مدة أقصاها خمسة ( )5أيام عمل بعد تاريخ نفاذ قرار
االندماج باآلتي:
ً
 تعيين املهندس/عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس اإلدارة الحالي ملجموعة سامبا) رئيسا ملجلس إدارة البنك الدامج.ً
ً
ً
ً
 تعيين األستاذ /سعيد بن محمد الغامدي (رئيس مجلس اإلدارة الحالي للبنك األهلي) عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا ملجموعة البنكالدامج.
ً
علما بأنه لن يتم تنفيذ هذه التغييرات إال بعد نفاذ قرار االندماج .وستواصل مجالس اإلدارة الحالية وفرق اإلدارة التنفيذية لكال البنكين إدارة
البنكين بشكل مستقل إلى حين نفاذ قرار االندماج.
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نبذة عن عمليات مجموعة سامبا

 1-4-10ملحة عامة
أخذت مجموعة سامبا املالية على عاتقها منذ تأسيسها كشركة سعودية مساهمة الوصول إلى أعلى مراحل النمو واالزدهار وذلك من خالل تقديم
خدمات بنكية مميزة تواكب النمو االقتصادي في اململكة وتطلعات عمالئها حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر املؤسسات املالية في اململكة التي
تحظى بتصنيف عاملي متميز وتقدم خدمات مالية عاملية املستوى في اململكة وعدد من الدول األخرى لتلبية االحتياجات املالية لعمالئها من األفراد
والشركات واملؤسسات .ويتجسد تميز مجموعة سامبا من خالل تقديم باقة متكاملة وشاملة من الخدمات واملنتجات املالية واملصرفية
واالستشارية التقليدية منها وتلك املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفق معايير عاملية املستوى .كما تعتبر مجموعة سامبا أول بنك في اململكة
يطرح مفهوم الخدمات البنكية الخاصة والخدمات البنكية الذهبية واملاسية وأجهزة الصرف اآللي ،واإليداع اآللي ،وعدد من الخدمات واملنتجات
البنكية األخرى .وعملت مجموعة سامبا على توسيع نطاق الخدمات املقدمة لعمالئها بمقوماتها واملدعمة بالخبرات والدراسات الدقيقة مراعية في
ذلك تعدد األنشطة االقتصادية املتنوعة من خالل تقديم مجموعة متكاملة من املنتجات املصرفية .ولدى مجموعة سامبا فروع تغطي كافة أرجاء
ً
اململكة وعدد من الدول األخرى بهدف تعزيز تواجدها إقليميا .وتقدم مجموعة سامبا خدماتها للشركات واملؤسسات الكبيرة والشركات املتوسطة
والصغيرة والعمالء األفراد بما في ذلك أهم الشركات والعوائل في اململكة.
تتوزع أنشطة مجموعة سامبا في أربعة قطاعات عمل رئيسية وهي قطاع األفراد وقطاع الشركات وقطاع الخزينة وقطاع االستثمار .باإلضافة إلى
ذلك ،يقدم البنك خدمات الوساطة وإدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية من خالل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار (سامبا
كابيتال) التابعة واململوكة بالكامل من قبل مجموعة سامبا .كما تمتلك املجموعة شركات تابعة أخرى وهي شركة سامبا العقارية وشركة االستثمار
ً
الخارجي املحدودة وشركة سامبا جلوبال ماركتز املحدودة وشركة سامبا للتمويل املحدود .ويمتلك البنك أيضا حصة أغلبية (بنسبة  )%84,51في
بنك سامبا املحدود والذي يزاول أعماله في باكستان ويقدم الخدمات املصرفية التجارية وغيرها من الخدمات.
وفيما يلي نبذة عن الخدمات الرئيسية املقدمة تحت كل قطاع من قطاعات البنك الرئيسية:
 1-1-4-10قطاع الشركات
يعمل قطاع الشركات على تقديم مجال واسع من املنتجات والخدمات للعمالء من الشركات واملؤسسات والتي تشمل الودائع ألجل والحسابات
الجارية والحسابات تحت الطلب واالدخار باإلضافة إلى القروض وغيرها من التسهيالت االئتمانية .ويلبي قسم الخدمات املصرفية للشركات املحلية
االحتياجات املصرفية لقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم في اململكة.
 2-1-4-10قطاع األفراد
يعمل هذا القطاع من خالل شبكة فروع محلية وأجهزة صرف آلي مدعمة بسلسلة من الخدمات املصرفية الهاتفية واإللكترونية ومصرفية الهاتف
الجوال .وتشمل املنتجات التي يوفرها هذا القطاع :حسابات الودائع ألجل والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب واالدخار ،وبطاقات
االئتمان ،والقروض الشخصية وخدمة الحواالت السريعة ويطلق عليها "سبيد كاش".
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 3-1-4-10قطاع االستثمار
يعمل قطاع االستثمار لدى املجموعة – من خالل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار (سامبا كابيتال) – على تقديم خدمات إدارة االستثمار
وكافة أنشطة األوراق املالية بما في ذلك األنشطة املتعلقة بالوساطة وإدارة األصول والصناديق االستثمارية سواء كانت بالتعامل أو الترتيب أو
اإلدارة أو املشورة أو الحفظ.
 4-1-4-10قطاع الخزينة
يقوم هذا القطاع بشكل رئيس ي بإدارة عمليات أسواق املال والعمالت األجنبية واملتاجرة بأسعار العموالت واملشتقات املالية للشركات وكبار
العمالء .كما يقوم بإدارة التمويل لعمليات البنك والحفاظ على السيولة وإدارة املركز املالي.
 2-4-10نظرة عامة على استراتيجية مجموعة سامبا
تهدف استراتيجية مجموعة سامبا إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في اململكة وتقديم خدمات وحلول عاملية املستوى لعمالئها ،والتطوير
املستمر من خالل االبتكار واملبادرة لتقديم أفضل الخدمات ،واالستثمار في املوارد البشرية من خالل التدريب والتطوير املستمر بهدف التميز
املستدام ورفع مستوى جودة الخدمات املقدمة للعمالء .كما تسعى املجموعة إلى تقديم عوائد مجزية للمستثمرين من خالل اتباع استراتيجية
ً
طويلة األمد تراعي التغيرات التي تطرا على حالة السوق.
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 3-4-10مجلس إدارة مجموعة سامبا
يتكون مجلس إدارة مجموعة سامبا املالية كما في تاريخ 1442/06/15هـ (املوافق 2021/01/28م)من عشرة ( )10أعضاء وذلك على النحو التالي:
ملكيته في البنك األهلي

ملكيته في مجموعة سامبا
العمر

املنصب

صفة
العضوية

الجهة التي
يمثلها

تاريخ التعيين

عمار
عبدالواحد
الخضيري

سعودي

57

رئيس مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي

-

2019/1/20

1000

يزيد
عبدالرحمن
ّ
الحميد

سعودي

38

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

صندوق
االستثمارات
العامة

2019/1/20

ال يوجد

ال يوجد

إبراهيم سعد
املعجل

سعودي

42

عضو مجلس
إدارة

غير تنفيذي

صندوق
االستثمارات
العامة

2019/1/20

848

17.263

18.111

سعودي

59

عضو مجلس
إدارة

غير تنفيذي

املؤسسة
العامة للتقاعد

2019/1/20

300.000

ال يوجد

300.000

%0.01500

إياد
عبدالرحمن
الحسين

سعودي

42

عضو مجلس
إدارة

غير تنفيذي

املؤسسة
العامة
للتأمينات
االجتماعية

2019/1/20

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

خالد عبدهللا
السويلم

سعودي

64

عضو مجلس
إدارة

مستقل

-

2019/1/20

2000

ال يوجد

2000

%0.00010

ال يوجد

ال يوجد

علي هادي آل
منصور

سعودي

40

عضو مجلس
إدارة

مستقل

-

2019/1/20

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

فهد إبراهيم
املفرج

سعودي

58

عضو مجلس
إدارة

مستقل

-

2019/1/20

32.633

ال يوجد

32.633

0.00163

ال يوجد

ال يوجد

-

-

عبدهللا
عبدالرحمن
الرويس

سعودي

55

عضو مجلس
إدارة

مستقل

-

2019/1/20

5000

ال يوجد

5000

%0.00025

ال يوجد

ال يوجد

-

-

وليد سليمان
أبانمي

سعودي

53

عضو مجلس
إدارة

مستقل

-

2019/1/20

560.017

211.407

771.424

%0.03957

439.551

ال يوجد

439.551

%0.01465

االسم

علي
رضا

حسين

الجنسية

مباشر

املصلحة غير
املباشرة*

املجموع

النسبة

مباشر

املصلحة غير
املباشرة*

املجموع

النسبة

ال يوجد

1000

0.00005

ال يوجد

ال يوجد

-

-

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

-

%0.00090

150

1500

1650

14.002

ال يوجد

14.002

%0.00046

ال يوجد

-

-

-

-

-

املصدر :مجموعة سامبا والبنك األهلي
*تشمل املصلحة الغير مباشرة األسهم اململوكة لألطراف التالية:
•

أقرباء عضو مجلس اإلدارة (وألغراض الجدول أعاله ،يقصد باألقرباء أي الزوجة واألبناء والوالدين).

•

الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس اإلدارة.
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%0.00005

ً
ً
 4-4-10الشركات التي تملك مجموعة سامبا حصصا أو أسهما فيها
عند إتمام صفقة االندماج ،ستنتقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي بما في ذلك الحصص واألسهم اململوكة ملجموعة
سامبا في الشركات األخرى .ونوضح فيما يلي قائمة بالشركات التي تملك فيها مجموعة سامبا حصة مباشرة تبلغ أو تتجاوز  %30من رأس املال:
اسم الشركة
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
(سامبا كابيتال)
بنك سامبا املحدود – باكستان
شركة سامبا العقارية
شركة االستثمار الخارجي املحدودة
شركة سامبا جلوبال ماركتز املحدودة
شركة سامبا للتمويل املحدود
رأس الزور لتأجير األصول
كيان السعودية لتأجير األصول

الكيان القانوني

نسبة امللكية

شركة مساهمة مقفلة

%100

بلد التأسيس
اململكة العربية
السعودية

شركة ذات مسؤولية
محدودة باألسهم
ُ(مدرجة)

%84,51

باكستان

%100

اململكة العربية
السعودية

تسجيل وحفظ األصول العقارية املفرغة
لصالح املجموعة على سبيل الضمان.

%100

جزر الكايمان

إدارة االستثمارات الخارجية.

%100

جزر الكايمان

املتاجرة في املشتقات املالية.

%100

جزر الكايمان

شركة ذات مسؤولية
محدودة
شركة ذات مسؤولية
محدودة باألسهم
شركة ذات مسؤولية
محدودة باألسهم
شركة ذات مسؤولية
محدودة باألسهم
شركة ذات مسؤولية
محدودة
شركة ذات مسؤولية
محدودة

%50
%50

اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية

النشاط الرئيس ي
أنشطة األوراق املالية.
الخدمات املصرفية التجارية.

توليد السيولة للبنك من خالل إصدار
سندات الدين.
تسهيل التزام التمويل مع متطلبات
الشريعة.
تسهيل التزام التمويل مع متطلبات
الشريعة.

 5-10تقييم مجموعة سامبا
تم االتفاق بين البنك األهلي ومجموعة سامبا على معامل املبادلة والذي يحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي مجموعة سامبا في البنك
الدامج نتيجة لصفقة االندماج وذلك بعد التفاوض والتباحث بين البنكين على مدى عدة أشهر .وخالل مرحلة التفاوض على معامل املبادلة ،قام
البنك األهلي بأخذ مشورة مستشاريه باإلضافة إلى مراجعة بيانات العناية املهنية الالزمة الخاصة بأعمال مجموعة سامبا ،وملزيد من التفاصيل
حول شروط اتفاقية االندماج ،يرجى مراجعة القسم ("( )5-12البنود والشروط الجوهرية التفاقية االندماج") من هذا التعميم.
وقـد قـام البنـك األهلي بـاتبـاع عـدد من منهجيـات التقييم من أجـل التوصـ ـ ـ ــل إلى معـامـل املبـادلـة املتعلق بصـ ـ ـ ــفقـة االنـدمـاج مع األخـذ بـاالعتبـار الـدراسـ ـ ـ ــات
التقييمية التي قامت بها شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية ،والتي تشمل ما يلي:
•

•
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طريقة التوزيعات النقدية املخصـ ـ ـ ــومة ً
بناء على تحليل القيمة الحالية للتوزيعات النقدية املسـ ـ ـ ــتقبلية لكل من مسـ ـ ـ ــاهمي البنك األهلي
ومجموعة سامبا
ً
ُتحتسب التوزيعات النقدية املستقبلية بناء على تحليالت وتوقعات داخلية معينة للبنك األهلي وتحليالت وتوقعات معينة
ملجموعة سامبا ،في كل حالة ،تم إعدادها من قبل إدارة البنك األهلي بمساعدة مستشاريه.
ً
 يتم استخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية ( ،)Capital Asset Pricing Modelوالذي يصف نظريا مبادئ حسابمعدل العائد املناسب على األصول ،لتحديد معدل الخصم لحساب القيمة الحالية للتوزيعات النقدية املستقبلية.
تحليل االنحدار لتحديد مضاعف القيمة الدفترية النظري لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا
 يحتسب معدل االنحدار من خالل مضاعف القيمة الدفترية والعائد على متوسط حقوق املساهمين ملجموعة منالشركات املشابهة للبنك األهلي ومجموعة سامبا.
ً
تحتسب القيمة الدفترية والعائد على متوسط حقوق املساهمين لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا بناء على تحليالت
وتوقعات داخلية معينة للبنك األهلي وتحليالت وتوقعات معينة ملجموعة سامبا ،في كل حالة ،تم إعدادها من قبل إدارة
البنك األهلي بمساعدة مستشاريه.
 يتم الحصول على مضاعف القيمة الدفترية والعائد على متوسط حقوق املساهمين للشركات املشابهة باستخدام مصادرالبيانات السوقية لكل من بلومبيرغ ،وآي بي إي إس ،وفاكت ست.

•

تحليل مكرر الربحية
ً
 يحتسب صافي األرباح لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا بناء على تحليالت وتوقعات داخلية معينة للبنك األهليوتحليالت وتوقعات معينة ملجموعة سامبا ،في كل حالة ،تم إعدادها من قبل إدارة البنك األهلي بمساعدة مستشاريه.
 يتم الحصول على مكررات الربحية للشركات املشابهة باستخدام مصادر البيانات السوقية لكل من بلومبيرغ ،وآي بي إيإس ،وفاكت ست.

•

االسعار املستهدفة من الوسطاء
ً
 تم احتساب متوسط األسعار املستهدفة بناء على التوصيات املقدمة من قبل األقسام املختصة في دراسة األسهم لكل منالبنكين.
ً
 تم احتساب القيمة السوقية املتوقعة بناء على متوسط األسعار املستهدفة وعدد األسهم املصدرة لكل من البنك األهليومجموعة سامبا.
تقييم السوق ً
بناء على مستويات القيمة السوقية الحالية لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا ،ومستويات القيمة السوقية
املتوقعة من خالل احتساب متوسط األسعار املرجح لثالثة أشهر لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا.
 -تم الحصول على البيانات السوقية باستخدام بلومبيرغ ،وآي بي إي إس ،وفاكت ست كمصادر لبيانات السوق.

•

تم تحديد نطاق معامل املبادلة ،والذي تم استخدامه لتحديد معامل املبادلة النهائي املتفق عليهً ،
بناء على طريقة التوزيعات النقدية املخصومة
مدعومة بمنهجيات التقييم األخرى املذكورة أعاله ،وذلك بعد مراجعة جميع منهجيات التقييم مع البنك األهلي .ويتراوح نطاق معامل املبادلة
النهائي الذي تم تقديمه ملجلس إدارة البنك األهلي من ( )0.680إلى ( )0.756سهم في البنك األهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا.
قام البنك األهلي بأخذ مشورة مستشاريه باإلضافة إلى مراجعة بيانات العناية املهنية الالزمة الخاصة بأعمال مجموعة سامبا وتحليل املنافع
املشتركة وتقييم الوضع الحالي ملجموعة سامبا ،وذلك لتحديد معامل املبادلة النهائي.
مع مراعاة منهجيات التقييم املذكورة أعاله ،تم االتفاق بين البنك األهلي ومجموعة سامبا على معامل املبادلة النهائي والبالغ  0.739سهم في البنك
األهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا .وعليه ،سيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض التي سيتم إصدارها مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون
( )1,478,000,000سهم ،مدفوع بالكامل .ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره أربعة عشر مليار وسبعمائة وثمانون مليون
( )14,780,000,000ريال سعودي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض ً
بناء على
معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي البالغ  38.50ريال سعودي كما في تاريخ  8أكتوبر 2020م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ
اإلعالن) مبلغ وقدره ستة وخمسون مليار وتسعمائة وثالثة مليون ( )56,903,000,000ريال سعودي ،34أي ما ينتج عنه تقييم ضمني لسهم
مجموعة سامبا بمبلغ وقدره  28.45ريال سعودي والذي يمثل )1( :زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة  %3.5مقارنة بسعر إغالق السهم في
السوق املالية السعودية "تداول" والبالغ  27.50ريال سعودي كما في تاريخ  08أكتوبر 2020م ،و ( )2زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة
 %23.7مقارنة بسعر إغالق السهم في السوق املالية السعودية "تداول" والبالغ  23.00ريال سعودي كما في تاريخ  24يونيو 2020م .وسيتم تحديد
إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم املالية للبنك األهلي في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في أخر يوم
تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج.
وقد قدمت شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية (بصفتها املستشار املالي للبنك األهلي) رأيها بتاريخ  11أكتوبر 2020م ملجلس إدارة البنك
ً
األهلي بما مفاده أنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة البنك األهلي ووفقا للعوامل واالفتراضات املوضحة في ذلك الرأي فإن شركة جي .بي.
مورقان العربية السعودية ترى أن معامل املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية للبنك األهلي.
وتجدر اإلشارة إلى أن شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية قد قدمت خدمات استشارية للبنك األهلي كما قدمت رأيها ملجلس إدارة البنك
األهلي لغرض مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة خالل مرحلة دراسة صفقة االندماج .وعليه ،فال يعد الرأي املقدم من شركة جي .بي .مورقان العربية
السعودية توصية ملساهمي البنك األهلي بالتصويت بطريقة معينة فيما يتعلق بالقرارات التي ستعرض على الجمعية العامة غير العادية للبنك
األهلي الخاصة بصفقة االندماج أو غيرها.
كما قامت شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية باالطالع على املستندات التالية للتوصل إلى رأيها املقدم ملجلس إدارة البنك األهلي بأن معامل
املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية للبنك األهلي )1( :اتفاقية االندماج املبرمة بين البنك األهلي ومجموعة سامبا
 34مالحظة :يبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره خمسة وخمسين مليار وسبعمائة وثالثة مليون وثالثمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ( )55,703,367,767ريال
سعودي ،وذلك باستثناء أسهم الخزينة.

76

بتاريخ  11أكتوبر 2020م ،و( )2االتفاقية اإلطارية املبرمة بين البنك األهلي ومجموعة سامبا بتاريخ  25يونيو 2020م ،و( )3مسودة مستند العرض
املتعلق بصفقة االندماج بتاريخ  10أكتوبر 2020م ،و( )4بعض املعلومات التجارية واملالية الخاصة بالبنك األهلي ومجموعة سامبا واألسواق التي
يعمل فيها البنكين وبعض الشركات األخرى املشابهة للبنك األهلي ومجموعة سامبا والتي تم الحصول عليها من مصادر عامة ،و( )5الشروط
واألحكام املالية املقترحة لصفقة االندماج مقارنة بالشروط واألحكام املالية لصفقات االندماج األخرى للشركات املشابهة والتي تم الحصول عليها
من مصادر عامة والعوض الذي تم تقديمه مقابل هذه الصفقات األخرى ،و( )6األداء املالي والفعلي للبنك األهلي ومجموعة سامبا مقارنة للشركات
األخرى املشابهة ،بما في ذلك مراجعة أسعار السوق الحالية والتاريخية ألسهم كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا وبعض األوراق املالية املدرجة
لشركات أخرى والتي تم الحصول عليها من مصادر عامة ،و ( )7القوائم املالية املدققة للبنك األهلي ومجموعة سامبا للسنوات املالية الثالث املنتهية
في  31ديسمبر  2017و  31ديسمبر  2018و  31ديسمبر  2019والقوائم املالية املرحلية املوحدة غير املدققة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م ،و ( )8تحليالت مالية غير مدققة وتوقعات وافتراضات داخلية معينة والتي تم إعدادها من قبل إدارة البنك األهلي أو إدارة مجموعة سامبا
أو بتوجيه منهم واملتعلقة بأعمال البنكين للسنوات املالية الثالث املنتهية في  31ديسمبر  2017و  31ديسمبر  2018و  31ديسمبر  2019ولفترة
الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م ،باإلضافة إلى الزمن ومقدار وفورات التكاليف املتوقعة والنفقات املتوقع تكبدها نتيجة تحقيق املنافع
املشتركة التي ستنتج عن صفقة االندماج ،و ( )9معلومات وتحليالت مالية أخرى قامت شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية باالطالع عليها
وأخذها بعين االعتبار لغرض التوصل إلى رأيها بأن معامل املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية للبنك األهلي.
كما تجدر اإلشارة إلى أن شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية قد قامت بإجراء مناقشات مع أعضاء اإلدارات العليا للبنك األهلي ومجموعة
سامبا تتعلق بجوانب مختلفة لصفقة االندماج وحول تقييماتهم للعمليات التجارية التاريخية والحالية للبنك األهلي ومجموعة سامبا والوضع
املالي والتوقعات املستقبلية للبنك األهلي ومجموعة سامبا وحول تأثير صفقة االندماج على الوضع املالي واملستقبلي للبنك الدامج وغيرها من األمور
الجوهرية ذات الصلة بالرأي املقدم من قبل شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية.
وقد قامت شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية بإرفاق كامل نص الرأي املقدم للبنك األهلي بتاريخ  11أكتوبر 2020م في امللحق رقم ( )2من
هذا التعميم والذي يحتوي على االفتراضات واإلجراءات واالعتبارات والقيود التي استند عليها هذا الرأي.
ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم املتفق عليه:
معامل املبادلة املتفق عليه

( )0,739سهم في البنك األهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا.

إجمالي عدد أسهم العوض

مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ( )1,478,000,000سهم مدفوع بالكامل.

إجمالي القيمة االسمية ألسهم
العوض

أربعة عشر مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ( )14,478,000,000ريال سعودي ً
بناء على قيمة اسمية للسهم
الواحد تبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية.

إجمالي القيمة السوقية ألسهم
العوض

ستة وخمسين مليار وتسعمائة وثالثة ماليين ( )56,903,000,000ريال سعودي وذلك ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم
البنك األهلي في تداول والبالغ  38,50ريال سعودي وذلك كما بتاريخ 2020/10/8م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ
اإلعالن عن توقيع اتفاقية االندماج) والذي ُيستدل منه على تقييم ضمني لسهم مجموعة سامبا بمبلغ  28,45ريال
سعودي والذي يمثل:
السوق
املالية السعودية "تداول"
• زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة  %3.5مقارنة بسعر إغالق السهم في
والبالغ  27,50ريال سعودي كما في تاريخ 2020/10/8م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلعالن عن توقيع
اتفاقية االندماج).
• زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة  %23.7مقارنة بسعر إغالق السهم في تداول والبالغ  23ريال سعودي
كما في تاريخ 2020/06/24م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلعالن عن توقيع االتفاقية اإلطارية).
وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم املالية للبنك األهلي في وقت الحق ً
بناء على
سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج ،وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد إجمالي
قيمة أسهم العوض قد يؤثر على تحديد قيمة الشهرة (وملزيد من التفاصيل عن انخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج،
يرجى مراجعة القسم ( " )19-1-8املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج" من هذا التعميم).
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 6-10األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة بصفقة االندماج
تنطوي صفقة االندماج على وجود أطراف ذوي عالقة ،حيث يعد كل من صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية من كبار املساهمين في كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا ولدى كل منهم ممثلين في مجلس ي إدارة كال البنكين.
وقد تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق املالية من متطلبات الفقرة (س) من املادة ( )3واملادة ( )48من الئحة االندماج واالستحواذ بحيث
يحق لكبار املساهمين الذين يملكون أسهم في البنك األهلي ومجموعة سامبا ممن لديهم ممثلين في مجلس ي إدارة البنكين التصويت على قرارات
االندماج في الجمعية العامة إلحدى البنكين مع مراعاة القيود الخاصة بعدم تصويت ممثليهم في اجتماع مجلس اإلدارة او أي من اللجان .ولذلك،
فإن املساهمين من األطراف ذوي العالقة وهم كل من صندوق االستثمارات العامة ،واملؤسسة العامة للتقاعد ،واملؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية سيكون لهم الحق في التصويت في الجمعية العامة إلحدى البنكين.
كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي مصلحة في صفقة االندماج .وقد قام كل من األستاذ /سعيد محمد الغامدي واألستاذ /راشد
إبراهيم شريف واألستاذ /مارشل شارلز بايلي واألستاذ /ديفيد جيفري مييك (بصفتهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك
ً
األهلي) ،واملهندس /أنيس أحمد مؤمنة (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة البنك األهلي ومالكا ألسهم بشكل
مباشر وغير مباشر في مجموعة سامبا) ،واألستاذ /سعود سليمان الجنهي (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة البنك األهلي)
باإلفصاح عن مصلحتهم في صفقة االندماج ملجلس إدارة البنك األهلي وقد امتنعوا إثر ذلك عن املشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة البنك
األهلي الصادر باملوافقة على إبرام اتفاقية االندماج.
ً
ووفقا ملتطلبات الفقرة ( )4من املادة ( )191من نظام الشركات ،فإنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهم في البنك األهلي ومجموعة سامبا التصويت
على قرارات االندماج إال في إحدى البنكين.
ويوضح الجدول أدناه تفاصيل األطراف ذوي العالقة واألعضاء ذوي العالقة بصفقة االندماج وذلك بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق
2021/01/28م):

امللكية املباشرة في البنك األهلي
االسم

امللكية املباشرة في مجموعة سامبا

طبيعة املصلحة
عدد األسهم

من كبار املساهمين في كل من البنك
صندوق
األهلي ومجموعة سامبا ،ولديه ممثل في
االستثمارات العامة
مجلس ي إدارة كال البنكين
من كبار املساهمين في كل من البنك
املؤسسة العامة
األهلي ومجموعة سامبا ،ولديها ممثل في
للتقاعد
مجلس ي إدارة كال البنكين
من كبار املساهمين في كل من البنك
املؤسسة العامة
للتأمينات
األهلي ومجموعة سامبا ،ولديها ممثل في
االجتماعية
مجلس ي إدارة كال البنكين

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

1,328,839,999

%44.29

458,269,500

%22.9

160,826,298

%5.36

230,858,532

%11.5

155,400,000

%5.18

141,963,820

%7.1

األستاذ /سعيد
محمد الغامدي

يمثل صندوق االستثمارات العامة في
مجلس إدارة البنك األهلي

722,478

%0.02408

ال يوجد

-

األستاذ /راشد
إبراهيم شريف

يمثل صندوق االستثمارات العامة في
مجلس إدارة البنك األهلي

ال يوجد

-

ال يوجد

-

األستاذ /مارشل
شارلز بايلي

يمثل صندوق االستثمارات العامة في
مجلس إدارة البنك األهلي

ال يوجد

-

ال يوجد

-
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األستاذ /ديفيد
جيفري مييك

يمثل صندوق االستثمارات العامة في
مجلس إدارة البنك األهلي

ال يوجد

-

ال يوجد

-

األستاذ /سعود
سليمان الجنهي

يمثل املؤسسة العامة للتقاعد في
مجلس إدارة البنك األهلي

ال يوجد

-

ال يوجد

-

املهندس /أنيس
أحمد مؤمنة

يمثل املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية في مجلس إدارة البنك
األهلي ويملك أسهم بشكل مباشر وغير
مباشر في مجموعة سامبا

39,900

%0,00133

%0,00789

157,826

املصدر :البنك األهلي ومجموعة سامبا

 7-10هيكل امللكية قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها
بعد إتمام صفقة االندماج ،ستكون ملكية مساهمي البنك األهلي الحاليين ما نسبته  %67.4من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم
الخزينة لكال البنكين) ،وسيملك مساهمي مجموعة سامبا ما نسبته  %32.6من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكال
البنكين) .ويبين الجدول التالي تفاصيل امللكية في البنك األهلي لكل من املساهمين الكبار في البنك األهلي واملساهمين الكبار في مجموعة سامبا
والجمهور قبل إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ 1442/06/15هـ (املوافق 2021/01/28م):
قبل إتمام صفقة االندماج

بعد إتمام صفقة االندماج

املساهم
عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

صندوق االستثمارات العامة

1,328,839,999

%44.29

1,667,501,160

%37.2

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

155,400,000

%5.18

260,311,263

%5.8

املؤسسة العامة للتقاعد

160,826,298

%5.36

331,430,753

%7.4

أعضاء مجلس اإلدارة في البنك األهلي*

766,878

%0,03

766,878

%0,02

كبار التنفيذيين في البنك األهلي**

904,314

%0,03

904,314

%0,02

أسهم الخزينة

7,030,787

%0,2

***43,424,213

%1,0

الجمهور

1,346,231,724

%44,9

2,173,661,419

%48,5

اإلجمالي

3,000,000,000

%100

4,478,000,000

%100

* ً
بناء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في البنك األهلي فقط.
ً
** بناء على األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في البنك األهلي فقط.
*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي )1( :أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار االندماج )2( ،أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة
اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج )3( ،أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.
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 8-10املعلومات املالية االفتراضية املوحدة واملوجزة (غيرمراجعة)

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)
املعلومات املالية االفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة)
املقدمة

تم إعداد املعلومات املالية االفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة املرفقة واإليضاحات ذات الصلة ("املعلومات املالية االفتراضية")
التالية لغرض توضيح اآلثار املتوقعة على قائمة املركز املالي املوحدة واألداء املالي للبنك األهلي التجاري والناتجة عن اتفاقية االندماج
املبرمة بين البنك األهلي التجاري ("البنك األهلي") ومجموعة سامبا املالية ("مجموعة سامبا") بتاريخ  24صفر  1442هـ (املوافق  11أكتوبر
 2020م) .تنص االتفاقية على دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي ويترتب على ذلك نقل جميع موجودات ومطلوبات مجموعة سامبا إلى
البنك األهلي ("صفقة االندماج")  ،اعتبارا من تاريخ االندماج  ،مقابل العوض املتفق عليه (إيضاح  .)4إن صفقة االندماج خاضعة
ً
الستيفاء او التنازل عن شروط معينة محددة مسبقا ،ومن املتوقع حدوثها في النصف األول من عام 2021م.
تتكون املعلومات املالية االفتراضية من قائمة املركز املالي االفتراضية املوجزة املوحدة الغير مراجعة كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر
2019م و 30يونيو 2019م وقائمة الدخل االفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة لفترتي الستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م
ً
و 30يونيو 2019م وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م للبنك األهلي أخذة في االعتبار سريان اثار االندماج كما في التواريخ املذكورة
بافتراض أن صفقة االندماج دخلت حيز التنفيذ في  1يناير 2019م ("تاريخ االندماج املحدد") ،باإلضافة إلى اإليضاحات حول املعلومات
املالية االفتراضية.
يتمثل الغرض من املعلومات املالية االفتراضية في إيضاح التأثيرات الجوهرية لصفقة االندماج بين البنك األهلي ومجموعة سامبا على
قائمة املركز املالي املوحدة التاريخية وقائمة الدخل املوحدة التاريخية بافتراض أن البنكين موجودين بالفعل وفق الهيكل القانوني لصفقة
االندماج منذ تاريخ االندماج املحدد.
بناء على افتراضات ّ
تم إعداد املعلومات املالية االفتراضية وعرضها ً
معينة (للمزيد من التفاصيل انظر إيضاح أساس اإلعداد) وذلك
ألغراض التوضيح فقط .كما أن املعلومات املالية االفتراضية ،بطبيعتها ،تتناول موقفا افتر ً
اضيا وال تمثل املركز املالي الفعلي للبنك األهلي
وأداءه املالي ،وقد ال تعكس الصورة الفعلية للمركز املالي واألداء املالي للبنك األهلي عند اكتمال صفقة االندماج .باإلضافة إلى ذلك ،ال
ّ
ُتمثل املعلومات املالية االفتراضية املركز املالي واألداء املالي الذي كان من املمكن حدوثه لو تم إجراء عملية االندماج املشار إليه في تاريخ
سابق وال تظهر نتائج التشغيل املستقبلية أو املركز املالي للبنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج.
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البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركزاملالي اإلفتراضية املوجزة املوحدة (غير مراجعة)
كما في

إيضاحات ب

 30يونيو2020
التعديالت اإلفتراضية

البنك األهلي

مجموعة سامبا

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

القوائم اإلفتراضية املوحدة

البنك األهلي

مجموعة سامبا

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2019
التعديالت اإلفتراضية
بآالف الرياالت السعودية

 30يونيو2019
القوائم اإلفتراضية املوحدة

البنك األهلي

مجموعة سامبا

التعديالت اإلفتراضية

القوائم اإلفتراضية املوحدة

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالصافي
استثمارات بالصافي
تمويل وسلف بالصافي
القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
عقارات أخرى بالصافي
ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
حق استخدام املوجودات بالصافي
الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى نتيجة االندماج
موجودات أخرى

3
3
1
1;3
1
1
1
4
1;3

إجمالي املوجودات

37,955,001
14,554,696
146,305,827
316,298,571
9,233,341
439,375
1,113,039
5,589,157
1,579,131
24,241,896
────────
557,310,034
────────

24,162,833
1,339,034
93,193,277
148,087,797
6,238,418
3,136,168
3,103,552
────────
279,261,079
────────

()179,379
()499,534
125,345
()367,473
367,473
27,152,698
()619,668
────────
25,979,462
────────

62,117,834
15,893,730
239,319,725
464,386,368
14,972,225
439,375
1,238,384
8,357,852
1,946,604
27,152,698
26,725,780
────────
862,550,575
────────

45,382,209
16,565,294
134,076,572
282,288,760
5,276,039
438,483
1,283,387
5,496,576
1,669,825
14,786,657
────────
507,263,802
────────

18,138,081
3,628,391
85,013,253
141,595,245
3,092,221
3,066,858
1,069,752
────────
255,603,801
────────

()56,146
()269,048
4,345
()359,602
359,602
27,152,698
()292,339
────────
26,539,510
────────

63,520,290
20,193,685
219,033,679
423,884,005
8,099,212
438,483
1,287,732
8,203,832
2,029,427
27,152,698
15,564,070
────────
789,407,113
────────

31,493,396
14,127,769
126,629,790
274,830,496
5,339,018
449,931
1,226,523
5,379,307
1,787,133
15,324,157
────────
476,587,520
────────

20,865,462
11,961,269
79,249,940
115,062,330
4,013,301
3,117,834
1,281,585
────────
235,551,721
────────

()1,800,538
()203,877
5,953
()379,206
379,206
27,152,698
()219,605
────────
24,934,631
────────

52,358,858
24,288,500
205,879,730
389,892,826
9,148,442
449,931
1,232,476
8,117,935
2,166,339
27,152,698
16,386,137
────────
737,073,872
────────

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
قروض الجل
سندات دين مصدرة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
مطلوبات اخرى

3
3
1;3
3

إجمالي املطلوبات

74,083,005
380,398,487
696,258
12,138,048
16,058,990
────────
483,374,788
────────

28,634,360
187,259,334
2,163,629
5,585,273
2,160,457
7,084,248
────────
232,887,301
────────

()179,379
()494,323
()499,534
────────
)(1,173,236
────────

102,717,365
567,657,821
2,163,629
6,102,152
13,804,182
22,643,704
────────
715,088,853
────────

62,186,044
353,389,315
1,016,101
6,081,580
14,802,485
────────
437,475,525
────────

15,646,808
180,165,680
2,168,095
3,746,454
1,192,186
7,235,746
────────
210,154,969
────────

()56,146
()287,994
()269,048
────────
)(613,188
────────

77,832,852
533,554,995
2,168,095
4,706,409
6,985,772
21,769,183
────────
647,017,306
────────

61,593,983
327,438,403
1,864,984
5,977,258
12,601,268
────────
409,475,896
────────

14,249,646
168,305,643
1,957,978
6,466,854
────────
190,980,121
────────

()1,800,538
()213,652
()203,877
────────
)(2,218,067
────────

74,043,091
495,744,046
1,864,984
7,721,584
18,864,245
────────
598,237,950
────────

حقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة ملساهمي البنك
رأس املال
عالوة إصدار
اسهم خزينة
احتياطي نظامي
احتياطي عام
احتياطيات أخرى (التغيرات املتراكمة في القيم العادلة)
احتياطي برنامج أسهم املوظفين
أرباح مبقاة
توزيعات أرباح مقترحة
فرق
احتياطي العملة األجنبية

4
4
1;4;5
4;5
4;5
4;5
1;4;5
4;5

حقوق امللكية العائدة ملساهمي البنك
الشريحة األولى صكوك
إجمالي حقوق امللكية بدون حقوق األقلية
حقوق األقلية
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

4;5

30,000,000
()371,028
25,650,012
1,100,538
184,782
11,298,412
()4,975,172
────────
62,887,544
────────
10,200,000
────────
73,087,544
────────
847,702
────────
73,935,246
────────

20,000,000
()942,219
18,348,111
130,000
2,748,107
5,999,839
────────
46,283,838
────────
────────
46,283,838
────────
89,940
────────
46,373,778
────────

()5,220,000
56,090,100
()550,766
()18,348,111
()130,000
()217,992
26,220
()4,496,753
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────

44,780,000
56,090,100
()1,864,013
25,650,012
3,630,653
211,002
12,801,498
()4,975,172
────────
136,324,080
────────
10,200,000
────────
146,524,080
────────
937,642
────────
147,461,722
────────

30,000,000
()357,971
25,650,012
866,542
202,508
6,621,912
3,600,000
()4,694,978
────────
61,888,025
────────
7,000,000
────────
68,888,025
────────
900,252
────────
69,788,277
────────

20,000,000
()962,080
18,348,111
130,000
2,752,040
3,696,851
1,393,898
────────
45,358,820
────────
────────
45,358,820
────────
90,012
────────
45,448,832
────────

()5,220,000
56,090,100
()548,356
()18,348,111
()130,000
()217,992
23,810
()4,496,753
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────

44,780,000
56,090,100
()1,868,407
25,650,012
3,400,590
226,318
5,822,010
4,993,898
()4,694,978
────────
134,399,543
────────
7,000,000
────────
141,399,543
────────
990,264
────────
142,389,807
────────

30,000,000
()357,971
22,894,980
669,476
145,037
10,533,482
()4,637,370
────────
59,247,634
────────
7,000,000
────────
66,247,634
────────
863,990
────────
67,111,624
────────

20,000,000
()976,000
17,193,239
130,000
2,442,842
5,695,584
────────
44,485,665
────────
────────
44,485,665
────────
85,935
────────
44,571,600
────────

()5,220,000
56,090,100
()544,826
()17,193,239
()130,000
()217,992
20,280
()5,651,625
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────

44,780,000
56,090,100
()1,878,797
22,894,980
2,894,326
165,317
10,577,441
()4,637,370
────────
130,885,997
────────
7,000,000
────────
137,885,997
────────
949,925
────────
138,835,922
────────

557,310,034
────────

279,261,079
────────

25,979,462
────────

862,550,575
────────

507,263,802
────────

255,603,801
────────

26,539,510
────────

789,407,113
────────

476,587,520
────────

235,551,721
────────

24,934,631
────────

737,073,872
────────
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البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل اإلفتراضية املوجزة املوحدة
لفترتي و السنة املنتهية (غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م

إيضاحات ب
دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة

3
3

دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي
دخل تحويل عمالت أجنبية بالصافي
دخل(/خسارة) من االستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
عمليات أخرى بالصافي (مصاريف)

2

إجمالي دخل العمليات
رواتب ومصاريف املوظفين
إيجارات ومصاريف املباني
أستهالك/إطفاء ممتلكات ،معدات ،برامج ،وحق استخدام املوجودات
مصروفات عمومية وإدارية أخرى

2

البنك األهلي

مجموعة سامبا

التعديالت اإلفتراضية

القوائم اإلفتراضية املوحدة

البنك األهلي

مجموعة سامبا

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

9,525,359
()1,630,548
────────

3,971,888
()1,018,491
────────

()62,692
62,692
────────

13,434,555
()2,586,347
────────

20,527,145
()4,720,595
────────

8,426,784
()2,050,136
────────

()88,559
88,559
────────

28,865,370
()6,682,172
────────

10,079,635
()2,418,127
────────

4,219,698
()966,206
────────

()80,884
80,884
────────

14,218,449
()3,303,449
────────

7,894,811

2,953,397

-

10,848,208

15,806,550

6,376,648

-

22,183,198

7,661,508

3,253,492

-

10,915,000

1,251,895
630,361
()60,553
569,993
()215,504
────────
10,071,003

657,278
174,683
()130,339
1,025,376
109,786
────────
4,790,181

────────
-

1,909,173
805,044
()190,892
1,595,369
()105,718
────────
14,861,184

2,527,348
1,062,347
940,477
470,256
()199,866
────────
20,607,112

1,268,406
307,022
184,226
267,386
196,663
────────
8,600,351

────────
-

3,795,754
1,369,369
1,124,703
737,642
()3,203
────────
29,207,463

1,208,136
529,738
660,723
121,505
()180,389
────────
10,001,221

611,959
131,053
44,745
223,163
102,152
────────
4,366,564

────────
-

1,820,095
660,791
705,468
344,668
()78,237
────────
14,367,785

1,766,990
157,411
438,387
858,535
────────

790,375
168,616
110,415
462,917
────────

────────

2,557,365
326,027
548,802
1,321,452
────────

3,549,789
355,306
865,935
1,560,021
────────

1,487,485
334,279
204,299
851,765
────────

────────

5,037,274
689,585
1,070,234
2,411,786
────────

1,798,990
176,408
427,344
879,327
────────

673,468
153,230
94,024
399,724
────────

────────

2,472,458
329,638
521,368
1,279,051
────────

3,221,323

1,532,323

-

4,753,646

6,331,051

2,877,828

-

9,208,879

3,282,069

1,320,446

-

4,602,515

1,224,036
────────
4,445,359
────────

645,523
────────
2,177,846
────────

────────
────────

1,869,559
────────
6,623,205
────────

1,419,930
────────
7,750,981
────────

1,103,036
────────
3,980,864
────────

────────
────────

2,522,966
────────
11,731,845
────────

470,066
────────
3,752,135
────────

781,726
────────
2,102,172
────────

────────
────────

1,251,792
────────
5,854,307
────────

5,625,644

2,612,335

-

8,237,979

12,856,131

4,619,487

-

17,475,618

6,249,086

2,264,392

-

8,513,478

()26,836
────────

────────

────────

()26,836
────────

62,447
────────

────────

────────

62,447
────────

()10,361
────────

────────

────────

()10,361
────────

5,598,808

2,612,335

-

8,211,143

12,918,578

4,619,487

-

17,538,065

6,238,725

2,264,392

-

8,503,117

()599,731
────────
4,999,077
════════

()383,485
────────
2,228,850
════════

────────
════════

()983,216
────────
7,227,927
════════

()1,434,712
────────
11,483,866
════════

()628,807
────────
3,990,680
════════

────────
════════

()2,063,519
────────
15,474,546
════════

()732,367
────────
5,506,358
════════

()264,126
────────
2,000,266
════════

────────
════════

()996,493
────────
7,506,624
════════

4,921,925
77,152
────────
4,999,077

2,226,511
2,339
────────
2,228,850

────────
-

7,148,436
79,491
────────
7,227,927

11,401,436
82,430
────────
11,483,866

3,984,295
6,385
────────
3,990,680

────────
-

15,385,731
88,815
────────
15,474,546

5,461,130
45,228
────────
5,506,358

1,998,910
1,356
────────
2,000,266

────────
-

7,460,040
46,584
────────
7,506,624

════════
1.58

════════
1.14

════════
-

════════
1.55

════════
3.68

════════
2.04

════════
-

════════
3.35

════════
1.76

════════
1.02

════════
-

════════
1.62

────────
1.58

────────
1.11

────────
-

────────
1.55

────────
3.67

────────
1.99

────────
-

────────
3.35

────────
1.76

────────
1.00

────────
-

────────
1.62

إجمالي مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في القيمة
صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة
إجمالي مصاريف العمليات

2

دخل من العمليات التشغيلية بالصافي
دخل العمليات الغير تشغيلية األخرى بالصافي (مصاريف)
صافي دخل الفترة/السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
مصروف الزكاة وضريبة الدخل
صافي دخل الفترة/السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
صافي دخل الفترة  /السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق األقلية
صافي دخل الفترة/السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
ربحية السهم األساسية (موضحة بالريال السعودي للسهم)
ربحية السهم املخفضة (موضحة بالريال السعودي للسهم)

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
التعديالت اإلفتراضية

القوائم اإلفتراضية املوحدة

البنك األهلي

مجموعة سامبا

التعديالت اإلفتراضية

صافي دخل العموالت الخاصة

2
2

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م
القوائم اإلفتراضية املوحدة

82

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول املعلومات املالية االفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة)
أساس اإلعداد

أ.

ً
تم عرض املعلومات املالية االفتراضية للبنك األهلي  ،للغرض املذكور في املقدمة  ،واعدادها ً
بناء على ووفقا ملا يلي:
القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة للبنك االهلي ومجموعة سامبا لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م ،واملعدة (أ) بموجب معيار املحاسبة الدولي
" ( 34التقرير املالي األولي") املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و (ب) وفقا ألحكام نظام
مراقبة البنوك و نظام الشركات في اململكة العربية السعودية واألنظمة األساسية للبنك األهلي ومجموعة سامبا .تم استخراج بيانات قائمة املركز املالي املرحلية املوجزة املوحدة
غير املراجعة و بيانات قائمة الدخل املرحلية املوجزة املوحدة الغير مراجعة للبنك األهلي ومجموعة سامبا كما في و لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م من املعلومات
املقارنة في القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة للبنك األهلي التجاري وسامبا كما في و لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م.

)1

ً
القوائم املالية املوحدة املراجعة للبنك األهلي ومجموعة سامبا للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م  ،املعدة (أ) وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية
ً
السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و (ب) وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك و نظام الشركات في اململكة العربية
السعودية واألنظمة األساسية للبنك األهلي ومجموعة سامبا.

)2

)3

السياسات املحاسبية الجوهرية لدى البنك األهلي واملستخدمة في إعداد القوائم املالية املوحدة املشار إليها في ( )1و ( )2أعاله .تم اإلفصاح عن هذه السياسات املحاسبية في
القوائم املالية املوحدة (مراجعة) للبنك األهلي للسنة املنتهية في  31ديسيمبر 2019م املشار اليها في ( )2أعاله .تتفق السياسات املحاسبية الجوهرية ملجموعة سامبا
واملستخدمة في إعداد القوائم املالية املشار إليها في ( )1و ( ) 2أعاله مع تلك السياسات املطبقة لدى البنك األهلي .تم تقديم ايضاحات ملبادئ تجميع هذه املعلومات املالية
االفتراضية واالفتراضات املستخدمة في أساس اإلعداد.

)4

ً
اعتبارا من تاريخ االندماج املحدد في  1يناير 2019م
متطلبات الجهات التنظيمية والتعليمات الصادرة األخرى فيما يتعلق بالشكل العام لعرض املعلومات املالية االفتراضية
(كما هو مبين في إيضاح  )4ألغراض احتساب الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى.
ً
يتم تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي " 3تجميع االعمال" على احتساب الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى اعتبارا من تاريخ االندماج الفعلي .وبموجب املعيار الدولي
للتقرير املالي " 3تجميع األعمال" ،يقوم البنك األهلي باملحاسبة على االندماج كاستحواذ البنك االهلي على مجموعة سامبا املالية بالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
واملطلوبات املحتملة القابلة للتحديد املستحوذ عليها في تاريخ االندماج املحدد كي تعكس الفرق بين قيمها العادلة وسعر الشراء كشهرة او مكسب من صفقة شراء عند
االندماج .لم يتم بعد استكمال تطبيق تحديد سعر الشراء والقيمة العادلة ("مخصص سعر الشراء") كما في تاريخ هذه املعلومات املالية االفتراضية وقد يؤدي ذلك إلى قيم
جوهرية مختلفة تعود إلى املوجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املستحوذ عليها بخالف تلك املعروضة في املعلومات املالية االفتراضية.

)5

املعيار الدولي الدولي للتقرير املالي " 10القوائم املالية املوحدة" فيما يخص توحيد األرصدة واملبالغ املفصح عنها في القوائم املالية ملجموعة سامبا ،املشار اليها في ( )1و ()2
أعاله .تم استبعاد جميع املعامالت واالرصدة الجوهرية بين البنكين ألغراض إعداد املعلومات املالية االفتراضية.

)6

إن املعلومات املالية االفتراضية ال تأخذ في االعتبار األثار الناتجة عن تحقيق أي فوائد متوقعة من عملية االندماج أو التكاليف املتكبدة لتحقيق هذه الفوائد .كما انها ال تعطي
أي إشارة إلى النتائج والوضع املالي املستقبلي ألنشطة البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج.
سوف تؤدي صفقة االندماج الى زيادة رأس املال املصدر للبنك األهلي عن طريق إصدار  1,478,000,000سهم عادي ("أسهم العوض") بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعودية
للسهم الواحد لصالح مساهمي مجموعة سامبا حسب معامل املبادلة  0.739مقابل نقل جميع اصول والتزامات مجموعة سامبا الى البنك األهلي في تاريخ االندماج.
سيكون رأس املال املصدر للبنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج  44,780,000,000ريال سعودي و سيمتلك مساهمو مجموعة سامبا بعد إصدار أسهم العوض ما
نسبته  32.6%من إجمالي رأس املال املدفوع للبنك األهلي  ،وسوف تنقض ي مجموعة سامبا إثر عملية االندماج.
وصف التعديالت االفتراضية

ب.

ُ
تستند التعديالت االفتراضية التي أجريت ألغراض إعداد المعلومات املالية االفتراضية على املعلومات املتاحة اضافة الى بعض التعديالت االفتراضية كما في االيضاحات املرفقة
ً
باملعلومات املالية االفتراضية .كما هو مذكور سابقا ،ال تحتوي املعلومات املالية االفتراضية على أي آثار متوقعة من تحقيق فوائد أو خفض في التكاليف وال على أي تعديالت
أو نفقات مستقبلية قد تنتج عن صفقة االندماج .باإلضافة الى ذلك  ،ال تعكس املعلومات املالية االفتراضية أي آثار محتملة أو مستقبلية ناتجة عن أي تعويضات أو متطلبات
تنظيمية محتملة قد يتم فرضها على البنك األهلي من قبل السلطات أو الجهات التنظيمية عند إتمام صفقة االندماج أو تتعلق بعملية االندماج كما لم يتم تعديل املعلومات
املالية االفتراضية لتعكس التكاليف املرتبطة بصفقة االندماج.
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البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول املعلومات املالية االفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة) (تتمة)
تتمثل التعديالت االفتراضية املضمنة في املعلومات املالية االفتراضية على ما يلي:
لضمان اتساق العرض في املعلومات املالية االفتراضية بين قائمتي املركز املالي املوجزة املوحدة للبنك األهلي ومجموعة سامبا كما في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2019م وقائمتي املركز املالي املوحدة للبنك األهلي ومجموعة سامبا كما في  31ديسمبر 2019م،
تم إجراء التعديالت التالية:

.1
-

عرض  115مليار ريال سعودي و 142مليار ريال سعودي و 148مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "قروض وسلف ،صافي" ضمن "تمويل وسلف بالصافي".

-

عرض مبلغ  4مليار ريال سعودي و 3مليار ريال سعودي و 6مليار سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30يونيو  2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "مشتقات" (ضمن املوجودات) ضمن "القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي".

-

عرض مبلغ  379مليون ريال سعودي و 360مليون ريال سعودي و 367مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "موجودات حق االستخدام" (التي تم تضمينها في "ممتلكات ومعدات،
صافي") ضمن "حق استخدام املوجودات بالصافي".

-

عرض مبلغ  6ماليين ريال سعودي و 4ماليين ريال سعودي و 125مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "عقارات أخرى ،صافي" (التي تم تضمينها ضمن "موجودات أخرى") ضمن
"عقارات أخرى بالصافي".

-

عرض مبلغ  2مليار ريال سعودي و 1مليار ريال سعودي و 2مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "مشتقات" (ضمن املطلوبات) ضمن "القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي".

-

عرض مبلغ  20مليون ريال سعودي و 24مليون ريال سعودي و 26مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "احتياطي دفعات على أساس األسهم" (تحت بند "أسهم خزينة") ضمن
"احتياطي برنامج أسهم املوظفين".
لضمان اتساق العرض في املعلومات املالية االفتراضية بين قائمتي الدخل املوجزة املوحدة للبنك األهلي ومجموعة سامبا لفترتي الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2019م وبين قائمتي الدخل املوحدة للبنك األهلي ومجموعة سامبا للسنة
املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،تم إجراء التعديالت التالية:

.2
-

عرض مبلغ  612مليون ريال سعودي و 1.3مليار ريال سعودي و 657مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "دخل أتعاب وعموالت ،صافي" ضمن "دخل من
رسوم خدمات مصرفية بالصافي".

-

عرض مبلغ  87مليون ريال سعودي و  20مليون ريال سعودي و  49مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "دخل ( /خسارة) املتاجرة ،صافي" ضمن
"دخل(/خسارة) من االستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل صافي".

-

عرض مبلغ  145مليون ريال سعودي و  190مليون ريال سعودي و  186مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في " دخل ( /خسارة) املتاجرة ،صافي" ضمن
"مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي".
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-

عرض مبلغ  78مليون ريال سعودي و  78مليون ريال سعودي و  839مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل االخر ،صافي" ضمن "مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي".

-

عرض مبلغ  94مليون ريال سعودي و  204مليون ريال سعودي و  110مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "استهالك" ضمن "استهالك/إطفاء ممتلكات،
معدات ،برامج ،وحق استخدام املوجودات".

-

عرض مبلغ  782مليون ريال سعودي و  1.1مليار ريال سعودي و  646مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "مخصص انخفاض االئتمان ،بعد خصم املبالغ
املستردة" ضمن "صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة".
األرصدة واملعامالت التالية بين البنك األهلي ومجموعة سامبا تم استبعادها:

.3

.4

-

استبعاد مبلغ  1.8مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م "أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى" و "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالصافي".

-

استبعاد مبلغ  56مليون ريال سعودي و  179مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي من "استثمارات بالصافي" و "سندات دين مصدرة".

-

استبعاد مبلغ  214مليون ريال سعودي و  288مليون ريال سعودي و  494مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و  31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي من "موجودات أخرى" و "القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي".

-

استبعاد مبلغ  204مليون ريال سعودي و  269مليون ريال سعودي و  500مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و  31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي من "القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي" و "مطلوبات اخرى".

-

استبعاد مبلغ  81مليون ريال سعودي و  89مليون ريال سعودي و  63مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية  30يونيو 2019م و  31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي من "دخل العموالت الخاصة" و "مصاريف العموالت الخاصة".
تم إجراء التعديالت التالية على املعلومات املالية اإلفتراضية لتسجيل إصدار أسهم العوض من قبل البنك األهلي ملساهمي مجموعة سامبا .وألغراض املعلومات املالية اإلفتراضية ،تم احتساب مقابل االندماج على أساس تبادل األسهم بسعر
 0.739سهم في البنك األهلي لكل سهم في مجموعة سامبا .وسيؤدي االندماج إلى إصدار  1,478,000,000سهم من البنك األهلي لتحل محل رأس املال املصدر ملجموعة سامبا .وقد ينتج عن ذلك نسبة  %32.6و  %67.4من حصة ملكية
مساهمي مجموعة سامبا والبنك األهلي على التوالي في البنك األهلي عند إتمام عملية االندماج على أساس إجمالي رأس املال املصدر للبنك األهلي بعد االندماج ،بعد األخذ بتأثير أسهم الخزينة.

رأس املال اإلفتراض ي للبنك األهلي بعد االندماج (أ)
الوحدات
أسهم مجموعة سامبا القائمة (باأللف وحدة) كما في  1يناير 2019م
معامل املبادلة
عدد األسهم التي سيصدرها البنك األهلي (باأللف وحدة)
القيمة االسمية لألسهم التي سيصدرها البنك األهلي (بآالف الرياالت السعودية) (أ)
رأس املال املصدر للبنك األهلي (بآالف الرياالتالسعودية) (ب)
رأس املال اإلجمالي الصادرللبنك األهلي بعد االندماج (بآالف الرياالت السعودية) (أ  +ب)
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2,000,000
0.739
────────
1,478,000
14,780,000
30,000,000
────────
44,780,000

بتطبيق أحكام املعيار الدولي للتقرير املالي  3الندماج األعمال ،فإن مقابل اندماج البنك األهلي مع سامبا سيمثل القيمة العادلة لـ  1,478,000,000سهم والتي سيتعين على البنك األهلي إصدارها ليحل محل رأس املال املصدر ملجموعة سامبا.
تم احتساب العوض املستحق عن االستحواذ على أساس سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي البالغ  47.95ريال سعودي للسهم الواحد في السوق املالية السعودية ("تداول") كما في  1يناير 2019م ويعتبر العوض املستحق عن االستحواذ استرشاديا ومن املقرر مراجعته
بحيث يعكس سعر السوق ألسهم البنك األهلي في تاريخ إتمام صفقة االندماج.

العوض اإلجمالي اإلفتراض ي (ب)
تم احساب العوض على النحو التالي:
عدد األسهم التي سيصدرها البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا (باأللف وحدة)
ً
مضروبا في :سعر سهم البنك األهلي كما في  1يناير 2019م
املقابل اإلجمالي (بآالف الرياالت السعودية) (كما في  1يناير2019م)

1,478,000
47.95
────────
70,870,100

عالوة اإلصدار للبنك األهلي اإلفتراضية بعد االندماج (ج)
نتيجة ملا ورد أعاله  ،تنشأ عالوة إصدار بقيمة  56.090مليار ريال سعودي عند إصدار البنك األهلي ألسهم العوض مقابل صفقة االندماج والتي تم احتسابها على النحو التالي:
املبالغ بآالف الرياالت السعودية
العوض اإلجمالي
ً
مخصوما منه :القيمة االسمية لألسهم الصادرة من البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا

70,870,100
14,780,000
────────
56,090,100

عالوة اإلصدار(كما في  1يناير 2019م)

الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة عن االندماج (د)
املبالغ بآالف الرياالت السعودية
العوض اإلجمالي
ً
مخصوما منه :اسهم خزينة
ً
مخصوما منه :صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في  1يناير 2019م
الشهرة واملوجودات غيرامللموسة األخرى الناتجة عن االندماج (كما في  1يناير 2019م)
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70,870,100
1,520,639
42,196,763
────────
27,152,698

البنك األهلي التجاري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول املعلومات املالية االفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة) (تتمة)
تمثل الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الزيادة في مجموع العوض عن صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في  1يناير 2019م وأسهم الخزينة التي تحتفظ بها مجموعة سامبا قبل
ً
ً
تاريخ االندماج املحدد والتي تم تحملها من اجل استبدالها بأسهم من البنك األهلي (وفقا ملعدل املقايضة  0,739باستخدام القيمة السوقية ألسهم البنك االهلي اعتبارا من  1يناير 2019م) وعلى
افتراض أن االندماج حصل كما في  1يناير 2019م.
إضافة إلى ذلك ،ال تتضمن املعلومات املالية االفتراضية أي تعديالت على القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ملجموعة سامبا كما ھو مطلوب بموجب املعيار الدولي للتقرير
املالي  3وسوف تتم اجراءات احتساب القيمة العادلة بالكامل في تاريخ االستحواذ.
تم احساب صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا عن طريق خصم بنود حقوق ملكية أخرى تمثل مصالح مستمرة ألطراف أخرى في البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج وبالتالي تم استبعادها
من حساب الشهرة و املوجودات غير امللموسة األخرى.
املبالغ بآالف الرياالت السعودية
صافي املوجودات ملجموعة سامبا كما في  1يناير 2019م
ً
مخصوما منه :بنود حقوق ملكية أخرى

42,305,935
()16,370
()92,802
────────
42,196,763

احتياطي برنامج أسهم املوظفين
حقوق األقلية
صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا (كما في  1يناير 2019م)

االختالفات وآثار ما بعد االندماج املرتبطة برأس املال االفتراض ي وعالوة اإلصدار و املقابل االجمالي والشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة عن االندماج (هـ)
تم إجراء التعديالت املذكورة في (4أ) إلى (4د) على أساس تاريخ االندماج املحدد ،وعليه فإن الحسابات ذات الصلة تعكس اثر السعر املتداول لسهم البنك األهلي و صافي املوجودات املعدلة ملجموعة
سامبا كما في ذلك التاريخ .وبالتالي فإن تغيير تاريخ االندماج املحدد الى  30يونيو 2020م واستخدام صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في ذلك التاريخ وسعر سهم البنك األهلي كما في 8
أكتوبر ( 2020وهو تاريخ إعالن صفقة االندماج في تداول) من شأنه أن يؤدي إلى ما يلي:

ـ  30يونيو 2020م

.
5

سعرالسهم

صافي املوجودات املعدلة

ريال سعودي

بآالف الرياالت السعودية

38.5

46,257,618

رأس املال

44,780,000

عالوة إصدار

42,123,000

أسهم خزينة

1,220,951

املقابل االجمالي

56,903,000

الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى

9,424,431

تمثل األرباح املبقاة املوحدة االفتراضية وأرصدة حقوق امللكية األخرى كما في تاريخ االندماج أرصدة ما قبل االندماج الخاصة بالبنك األهلي باستثناء احتياطي برنامج أسهم املوظفين و حقوق األقلية
ملجموعة سامبا حيث تم اإلبقاء عليها لكونها تمثل مصالح مستمرة في البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج.
ُ
قد يؤدي استكمال عملية تخصيص سعر الشراء إلى الحاق مبالغ مختلفة تنسب إلى املوجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ملجموعة سامبا التي تم تحملها كجزء من الدمج عن تلك املعروضة
في املعلومات املالية االفتراضية التي تم إعدادها ألغراض التوضيح .وبناء عليه ،لم يتم إجراء أي تعديالت على هذه املبالغ املخصصة في قائمة الدخل االفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة أو في
قائمة املركز املالي االفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة ،مثل إطفاء املوجودات غير امللموسة أو االنخفاض في قيمة الشهرة.
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 9-10مقارنة املؤشرات املالية ومؤشرات األداء الرئيسية كما في  30يونيو 2020م على مستوى بنك األهلي (قبل االندماج) وعلى
املستوى املوحد االفتراض ي ما بعد االندماج
إن املؤشرات املالية ومؤشرات األداء الرئيسية ما بعد االندماج هي إرشادية ،ويتم تقديمها ألغراض توضيحية فقط .املؤشرات املالية ومؤشرات
األداء الرئيسية ما بعد االندماج تعتمد على القوائم املالية االفتراضية املوحدة وعليه ،فإن هذه املؤشرات ال تحتوي على أي أثر متوقع من تحقيق
فوائد أو خفض في التكاليف وال على أي تعديالت أو نفقات مستقبلية قد تنتج عن صفقة االندماج .باإلضافة الى ذلك ،إن هذه املؤشرات ال تعكس
أي آثار محتملة أو مستقبلية ناتجة عن أي تعويضات أو متطلبات تنظيمية محتملة قد يتم فرضها على البنك األهلي من قبل السلطات أو الجهات
التنظيمية عند إتمام صفقة االندماج أو تتعلق بعملية االندماج كما لم يتم تعديل املعلومات املالية االفتراضية لتعكس التكاليف املرتبطة بصفقة
االندماج.
املؤشرات املالية ومؤشرات األداء الرئيسية كما في  30يونيو 2020م
(باملاليين ريال سعودي)

بنك األهلي

بنك األهلي

(قبل االندماج)

(ما بعد االندماج)*

املؤشرات املالية:
صافي التمويل والسلف

316,299

464,386

إجمالي املوجودات

557,310

862,551

إجمالي ودائع العمالء

380,398

567,658

إجمالي حقوق امللكية

73,935

147,462

مؤشرات األداء الرئيسية:
صافي هامش دخل العموالت الخاصة

3.5%

3.1%

العائد على متوسط حقوق املساهمين

13.9%

10.0%

نسبة التكلفة إلى الدخل

32.0%

32.0%

نسبة التمويل والسلف إلى الودائع (النسبة التنظيمية)

71.4%

70.5%

نسبة التمويل والسلف املتعثرة

1.8%

1.7%

نسبة كفاية رأس املال (الركيزة األولى)

19.0%

19.1%

* ً
وفقا للقوائم االفتراضية املوحدة

تم احتساب مؤشرات األداء الرئیسیة كما ھو محدد أدناه:
●
●
●
●
●
●

صافي هامش دخل العموالت الخاصة :تحتسب بقسمة صافي دخل العموالت الخاصة إلى متوسط املوجودات ذات العائد.
العائد على متوسط حقوق املساهمين :تحتسب بقسمة صافي دخل البنك إلى متوسط حقوق املساهمين.
نسبة التكلفة إلى الدخل :تحتسب بقسمة مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في القيمة إلى دخل العمليات.
نسبة التمويل والسلف إلى الودائع :تحتسب بقسمة إجمالي املتوسط املرجح للتمويل والسلف إلى إجمالي املتوسط املرجح لودائع العمالء
والديون طويلة األجل على النحو املحدد من قبل البنك املركزي.
نسبة التمويل والسلف املتعثرة :تحتسب على أساس نسبة إجمالي التمويل والسلف املتعثرة إلى إجمالي التمويل والسلف.
نسبة كفاية رأس املال (الركيزة األولى) :تحتسب على أساس نسبة رأس املال األساس ي واملساند (الشريحتين األولى والثانية) إلى إجمالي
الركيزة األولى  -املوجودات مرجحة املخاطر.
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 10-10التأثيرعلى امللكية
عند إتمام صفقة االندماج ،ستكون ملكية مساهمي مجموعة سامبا الحاليين ما نسبته  %32.6من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم
35

الخزينة لكال البنكين) ،وسيملك مساهمي البنك األهلي ما نسبته  %67.4من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين).
البنك

البنك األهلي

قبل االندماج

بعد االندماج

إجمالي عدد األسهم املصدرة

3,000,000,000

3,000,000,000

إجمالي عدد أسهم الخزينة36

9,581,794

9,581,794

2,990,418,206

2,990,418,206

إجمالي عدد األسهم املصدرة باستثناء أسهم الخزينة
النسبة ( )%من رأس املال

37

%100.0

%67.4

إجمالي عدد األسهم املصدرة

2,000,000,000

1,478,000,000

إجمالي عدد أسهم الخزينة38

42,164,112

31,159,279

مجموعة سامبا
1,957,835,888

1,446,840,721

إجمالي عدد األسهم املصدرة باستثناء أسهم الخزينة

%100.0

39%32.6

عدد األسهم

–

404,478,000,000

النسبة ( )%من رأس املال

–

%100

النسبة ( )%من رأس املال
البنك الدامج

 11-10التأثيرعلى الربحية
من املتوقع أن ينتج عن صفقة االندماج قيمة مضافة ملساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا من خالل تحقيق وفورات التكاليف املتوقعة والتي
تم اإلفصاح عنهاً .
وبناء على القوائم املالية االفتراضية للنصف األول من عام 2020م ستكون أرباح السهم االفتراضية التاريخية التوضيحية 1.55
ريال سعودي للسهم الواحد في البنك الدامج نتيجة لصفقة االندماج (باستثناء تكاليف الوفورات التي تم اإلفصاح عنها) وذلك باملقارنة مع ربحية
السهم لنفس الفترة والبالغة  1.58ريال سعودي للبنك األهلي ً
بناء على القوائم املالية التاريخية للبنك األهلي لنفس الفترة .وتجدر اإلشارة إلى أن
األرباح االفتراضية التاريخية التوضيحية لكل سهم والتي تم اإلفصاح عنها في القوائم املالية االفتراضية تم تقديمها كمؤشر للبيانات املالية
االفتراضية لهذه املرحلة ،وقد تتغير أرباح السهم املجمعة عند تقديم القوائم املالية املجمعة األولى للبنك الدامج.
ً
من املتوقع أن تحقق صفقة االندماج نموا في معدل الربح لكل سهم ( )Earnings per Shareلكل من مساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا وذلك
باالستناد إلى النتائج املالية للنصف األول للسنة املالية 2020م على أساس سنوي (وذلك بعد اكتمال تحقيق املنافع املذكورة واملقدرة بمبلغ
ثمانمائة مليون ( )800,000,000ريال سعودي واستثناء التكاليف النقدية غير املكررة لدمج األعمال) .وتجدر اإلشارة إلى أنه من الصعب توقع أي
أحداث أو نتائج مستقبلية ،وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد بشكل كامل على أي توقعات أو إفادات تتعلق بالنمو في ربحية السهم .وقد قام مجلس
إدارة البنك األهلي ومستشاريه باتباع منهجية متحفظة لغرض تحديد االرتفاع املتوقع في ربحية السهم للبنك الدامج ،حيث لم يقوموا بتضمين
عدد من املنافع والوفورات املتوقعة من صفقة االندماج فيما يتعلق باإليرادات والتمويل والتي ستؤدي في حال تحققها إلى تحقيق ارتفاع أعلى في
معدل ربحية السهم.
ولغرض تحديد املنافع املالية من وفورات التكاليف السنوية ،قام مجلس اإلدارة باألخذ في االعتبار املخاطر املرتبطة بالتنفيذ وتوصل إلى أنه يمكن
تحقيق انخفاض في التكاليف السنوية بقيمة ثمانمائة مليون ( )800,000,000ريال سعودي ،أي ما يعادل نسبة  %9من تكاليف السنة املالية
ً
 35مالحظة :وذلك باستثناء أسهم الخزينة اعتبارا من تاريخ  30سبتمبر 2020م.
ً
 36مالحظة :وذلك اعتبارا من تاريخ  30سبتمبر 2020م.
ً
 37مالحظة :وذلك باستثناء أسهم الخزينة اعتبارا من تاريخ  30سبتمبر 2020م.
ً
 38مالحظة :وذلك اعتبارا من تاريخ  30سبتمبر 2020م.
ً
 39مالحظة :وذلك باستثناء أسهم الخزينة اعتبارا من تاريخ  30سبتمبر 2020م.
ً
 40مالحظة :وذلك باإلضافة إلى أسهم الخزينة اعتبارا من تاريخ  30سبتمبر 2020م.
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لعام 2019م للبنكين مجتمعين ،ومن املتوقع تحقيق هذا التخفيض خالل ثالث سنوات من إتمام صفقة االندماج .وفي حال اختلفت قيمة
االنخفاض في التكاليف في املستقبل عن القيمة املتوقعة والبالغة  800مليون ريال سعودي ،فإن ذلك قد يؤدي إلى اختالف معدل االرتفاع في
ربحية السهم عن املعدل الذي تم اإلفصاح عنه .ولغرض تحديد النمو املتوقع في األرباح املستقبلية للبنك الدامج ،قام مجلس اإلدارة باألخذ في
االعتبار التحديات االقتصادية الحالية ،بما في ذلك التأثير الجوهري السلبي النتشار وباء كوفيد 19-على األسواق املالية املختلفة التي يعمل فيها
كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا.
وبعد األخذ في االعتبار فرص نمو األرباح في املستقبل واملنافع من وفورات التكاليف املشار إليها أعاله ،فإن مجلس اإلدارة يتوقع ارتفاع في ربحية
السهم ملساهمي البنك الدامج بنسبة حوالي  %3إلى  %11بعد إتمام صفقة االندماج .وفي حال تحقيق منافع وفورات التكاليف بشكل أكبر من املتوقع
أو تحقيق منافع من وفورات اإليرادات والتمويل أو تحقيق معدل نمو أعلى من املتوقع في األرباح ،فإن االرتفاع في ربحية السهم قد يكون أعلى من
املتوقع .ويجب على املساهمين عدم االعتماد على التوقعات املتعلقة باالرتفاع في ربحية السهم عند اتخاذ قرارهم بالتصويت على قرارات االندماج،
وعدم االعتماد بشكل كامل على التوقعات واإلفادات املستقبلية .وعليه ،يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للبنك
الدامج ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم البنك األهلي للفترات املالية السابقة.

 12-10التأثيرعلى نسبة كفاية رأس املال للبنك األهلي
سوف تخضع صفقة االندماج لتعديالت محاسبية متعارف عليها في الصفقات املماثلة وفقا للمعيار رقم  3من املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية واملتعلق بدمج األعمال واملتطلبات املتعلقة بكيفية قيام املستحوذ خالل عملية دمج األعمال بتحديد وتقييم األصول وااللتزامات والشهرة
وتحديد اإلفصاحات الالزمة.
ً
يتم حاليا إجراء تقييم للتعديالت املحاسبية املطلوبة .بناء على املعلومات املتوفرة حاليا ،41فإنه من املتوقع أن تؤدي التعديالت املحاسبية إلى
انخفاض نسبة الشريحة األولى لرأس مال البنك الدامج مع األخذ باالعتبار الركيزة األولى من املوجودات املرجحة املخاطر .وعلى الرغم من ذلك،
فإنه من املتوقع أن تبقى نسبة الشريحة األولى في مستويات مرتفعة مع األخذ في االعتبار االحتياطيات الكبيرة لرأس املال لدى البنكين والتي سيتم
تعزيزها مستقبال من خالل توليد رأس مال إضافي من عوائد البنك الدامج املالية.

 41مالحظة :وذلك باالستناد إلى النتائج املالية للنصف األول للسنة املالية  2020م.
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 13-10األداء التاريخي لسعر سهم البنك األهلي
تاريخ

سعرسهم البنك األهلي (ريال سعودي)

اليوم األول من كل شهرخالل السنة السابقة لتاريخ نشرالتعميم
2020/03/01

42.50

2020/04/01

34.65

2020/05/03

34.65

2020/06/01

40.85

2020/07/01

37.10

2020/08/05

36.35

2020/09/01

36.75

2020/10/01

37.25

2020/11/01

38.60

2020/12/01

42.85

2021/01/03

43.05

2021/02/01

42,30

اليوم األخير قبل بداية فترة العرض
2020/10/08

38.50

آخر تاريخ متاح قبل نشر التعميم
2021/02/08
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42,75

 .11املعلومات املالية
 1-11مقدمة
تم إعداد مناقشة وتحليل اإلدارة للنتائج املالية الخاصة بمجموعة سامبا املالية ("مجموعة سامبا" أو "سامبا") على أساس ّ
موحد باالستناد إلى
القوائم املالية املوحدة املدققة للسنوات املنتهية في  31ديسمبر سنة 2017م ("السنة املالية 2017م") و لسنة 2018م ("السنة املالية 2018م")
ولسنة 2019م ("السنة املالية 2019م") والقوائم املالية املرحلية املراجعة املوحدة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م ("فترة الستة
أشهرمن عام 2019م") و 30يونيو 2020م ("فترة الستة أشهرمن عام 2020م") ُيشار إليها مجتمعة باسم "القوائم املالية" ويجب قراءتها جنب
إلى جنب مع القوائم املالية املشار إليها أعاله .وما لم ُي ّ
حدد خالف ذلك ،فإن املعلومات املالية املقدمة في هذه املناقشة مستمدة من القوائم املالية.
ُ
ق ّ ِربت األرقام في هذا القسم إلى أقرب رقم ممكن (للمليون ريال سعودي) .ولذلك ،قد تختلف األرقام ،في حال جمعها ،عن تلك املذكورة في القوائم.
تعتمد النسب املئوية السنوية والهوامش واملصروفات ومعدالت النمو السنوي املركب على األرقام املُ ّ
قربة.

 2-11إقرارأعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم املالية
ال يتحمل أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي أية مسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات املتعلقة بمجموعة سامبا والواردة في هذا القسم والتي تتعلق
بمجموعة سامبا فقط .وقد تم الحصول على املعلومات الواردة في هذا القسم من مصادر عامة (بما في ذلك القوائم املالية ملجموعة سامبا)
باإلضافة إلى املعلومات املقدمة من مجموعة سامبا ،مع العلم بأن مجموعة سامبا ملتزمة بموجب اتفاقية االندماج بتزويد البنك األهلي بجميع
ً
املعلومات املطلوبة لغرض إعداد هذا التعميم .كما قدمت مجموعة سامبا بموجب اتفاقية االندماج ضمانا للبنك األهلي (بحسب ما هو متعارف
عليه في مثل هذه الحاالت) فيما يتعلق بصحة واكتمال املعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) املقدمة للبنك األهلي بشأن صفقة االندماج وذلك
كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك املعلومات التي تم تقديمها خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة وإعداد مستندات االندماج بما فيها هذا
ً
التعميم ،وأن املعلومات املقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية .كما قدمت مجموعة سامبا ضمانا بموجب اتفاقية االندماج بأنه لم يقم
بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة االندماج عن البنك األهلي ،وذلك باستثناء املعلومات التي تم حجبها بعلم البنك األهلي
ً
خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة .حيث تم حجب هذه املعلومات نظرا لسريتها أو حساسيتها أو وجود قيود نظامية تمنع اإلفصاح
عنها.
املعلومات الواردة في هذا القسم تم الحصول عليها من القوائم املالية املدققة ملجموعة سامبا دون إجراء أي تعديل جوهري عليها وأن القوائم املالية
ً
ملجموعة سامبا قد تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ( )IFRSكما تم تعديلها من قبل البنك املركزي ألغراض حساب الزكاة
ُ
والضرائب (وملزيد من التفاصيل حول االطار املحاسبي املعتمد لدى مجموعة سامبا ،يرجى مراجعة القسم ("( )3-11ملخص السياسات املحاسبية
املهمة") من هذا التعميم).
ً
افترض البنك األهلي بأنه ال توجد أي نية حاليا إلجراء أي تغيير جوهري في أنشطة مجموعة سامبا وأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال مجموعة
ً
سامبا يمكن أن يؤثر أو أن يكون قد أثر بشكل جوهري في الوضع املالي ملجموعة سامبا خالل فترة ال ـ ( )12شهرا التي تسبق تاريخ هذا التعميم.

 3-11ملخص السياسات املحاسبية املهمة
أسس اإلعداد والعرض
ً
تم إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م وفقا لـ :
•

املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.

•

أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األساس ي للبنك.

ً
تم إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعدلة من قبل
البنك املركزي بشأن املحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (بخصوص تطبيق معيار املحاسبة الدولي " – 12ضرائب الدخل" ،والتفسير  21الصادر
عن لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالي "الضرائب" بقدر تعلقها بالزكاة والضريبة) ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في اململكة العربية
السعودية.
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قام البنك املركزي العربي السعودي بتاريخ  17يوليو 2019م بإبالغ البنوك في اململكة العربية السعودية بوجوب إثبات الزكاة في قائمة الدخل
املوحدة .وهذا يتفق مع املعايير الدولية للتقرير املالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية واملعتمدة في اململكة العربية
السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ "املعايير الدولية للتقرير املالي
املعتمدة في اململكة العربية السعودية") .وبناء على ذلك ،قامت املجموعة بتغيير معالجتها املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل وذلك بتعديل األثر بأثر
رجعي بما يتفق مع معيار املحاسبة الدولي " – 8السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء".
ً
يتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء القياس بالقيمة العادلة للمشتقات وسندات الدين املدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،واملوجودات واملطلوبات املالية املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ومنافع املوظفين املبينة
بالقيمة الحالية اللتزاماتها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن املوجودات واملطلوبات املالية مغطاة املخاطر يتم قياسها بقيمتها العادلة بقدر املخاطر التي
يتم تغطيتها.
بمقتض ى املادة ( )38من النظام األساس ي للبنك ،يتبع سامبا التقويم امليالدي ألغراض إعداد القوائم املالية املوحدة.
ً
تم إعداد القوائم املالیة املرحلیة املوحدة املوجزة للمجموعة كما في وللفترة املنتھیة في  30يونيو 2020م وفقا ملعیار املحاسبة الدولي " - 34التقریر
املالي األولي" املعتمد في اململكة العربیة السعودیة واملعایير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبين القانونیين.
یتطلب إعداد القوائم املرحلیة املوحدة املوجزة من اإلدارة إجراء أحكام وتقدیرات وافتراضات قد تؤثر على تطبیق السیاسات املحاسبیة ومبالغ
املوجودات واملطلوبات واإلیرادات واملصاریف املصرح عنھا .قد تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.
عند إعداد القوائم املالیة املرحلیة املوحدة املوجزة كما في  30يونيو 2020م ،كانت التقدیرات الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات
املحاسبیة للبنك واملصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات هي نفسھا املطبقة على القوائم املالیة املوحدة السنویة كما في وللسنة املنتھیة في
 31دیسمبر 2019م.
لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن السياسات املحاسبية املهمة التي تطبقها مجموعة سامبا املاليةُ ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح 2من القوائم
املالية لسنة 2019م في امللحق رقم ( )3من هذا التعميم.
أثرالتغيرات في السياسات املحاسبية نتيجة تطبيق املعايرالجديدة
ً
اعتبارا من  1يناير 2018م ،اتبعت مجموعة سامبا املالية معيارين محاسبيين جديدين على النحو التالي:
•

املعیار الدولي للتقریراملالي " : 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
اتبعت املجموعة املعیار الدولي للتقریر املالي " – 15اإليرادات من العقود مع العمالء" الصادر في شھر مایو 2014م والذي یجب تطبیقه
ً
إلزامیا على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 1ینایر 2018م .یوضح املعیار الدولي للتقریر املالي  15طریقة واحدة شاملة بشأن املحاسبة
ً
عن اإليرادات مع العمالء ،وحل محل االرشادات الحالیة املتعلقة بإثبات اإليرادات املذكورة حالیا في العدید من املعایير والتفسيرات ضمن
املعایير الدولیة للتقریر املالي .قامت املجموعة بإجراء تقویم داخلي ،وبموجبه تبين بأنه لن ینتج عن اتباع املعیار الدولي للتقریر املالي  15أي
أثر جوهري على سیاسة إثبات اإليرادات الخاصة باملجموعة والتي تتفق مع املعایير الدولیة للتقریر املالي املطبقة.

•

املعیار الدولي للتقریراملالي " : 9األدوات املالیة"
قامت املجموعة بتطبیق املعیار الدولي للتقریر املالي " – 9األدوات املالیة" ،الصادر في شھر یولیو 2014م وذلك اعتبارا من تاریخ التطبیق
ً ً
اإللزامي له في 1ینایر 2018م .تمثل متطلبات املعیار الدولي للتقریر املالي  9تغيرا ھاما عن معیار املحاسبة الدولي  : 39األدوات املالیة –
االثبات والق یاس .یجمع املعیار الجدید التغيرات األساسیة إلى املحاسبة عن املوجودات املالیة وإلى بعض النواحي املتعلقة باملحاسبة عن
ً
املطلوبات املالیة .وكما یسمح به املعیار الدولي للتقریر املالي  ،9اختارت املجموعة االستمرار في املحاسبة عن تغطیة املخاطر طبقا للمتطلبات
املنصوص علیھا في معیار املحاسبة الدولي .39
تصنيف املوجودات واملطلوبات املالیة
یشتمل املعیار الدولي للتقریر املالي  9على ثالث فئات تصنیف أساسیة للموجودات املالیة وهي :مقاسة بالتكلفة املطفأة ،وبالقیمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر .یحدد ھذا التصنیف عادة ،باستثناء أدوات حقوق امللكیة واملشتقات ،على أساس نموذج األعمال الذي
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یدار بموجبه األصل املالي وتدفقاته النقدیة التعاقدیة .یستبعد املعیار فئات التصنیف الحالیة املذكورة في معیار املحاسبة الدولي  39وذلك
فیما یتعلق باالستثمارات املقتناة حتى تاریخ االستحقاق ،والقروض والذمم املدینة ،واملتاحة للبیع .وبموجب املعیار الدولي للتقریر املالي ،9
ً
یحظر فصل املشتقات املدمجة في عقود یكون مضیفھا أصل مالي یقع ضمن نطاق املعیار .وبدال من ذلك ،یتم تقویم كامل األداة املختلطة
ً
ألغراض التصنیف .ولتوضیح كیفیة قیام سامبا بتصنیف املوجودات املالیة طبقا للمعیار الدولي للتقریر املالي  ،9أنظر القسم املعني من
السیاسات املحاسبیة الھامة.
لقد أبقى املعیار الدولي للتقریر املالي  9بشكل كبير على املتطلبات املنصوص علیھا في معیار املحاسبة الدولي  39بخصوص تصنیف
ً
املطلوبات املالیة .ومع ذلك ،بالرغم من أنه طبقا ملعیار املحاسبة الدولي  ،39تم إثبات كافة تغيرات القیمة العادلة للمطلوبات املدرجة
ً
بالقیمة العادلة في قائمة الدخل املوحدة ،فإن تغيرات القیمة العادلة ،طبقا للمعیار الدولي للتقریر املالي  9تم إظھارها على النحو التالي:
•

تم إظهار مبلغ التغير في القیمة العادلة واملتعلقة بتغيرات في مخاطر االئتمان للمصدر في الدخل الشامل اآلخر.

•

تم إظهار املبلغ املتبقي للتغير في القیمة العادلة في قائمة الدخل املوحدة.

االنخفاض في قیمة املوجودات املالیة
لقد استبدل املعیار الدولي للتقریر املالي  9نموذج "الخسارة املتكبدة" املنصوص علیه في معیار املحاسبة الدولي  39بنموذج "خسارة االئتمان
املتوقعة" .یتطلب املعیار الدولي للتقریر املالي  9من سامبا تسجیل مخصص خسارة االئتمان املتوقعة لكافة القروض واملوجودات املالیة
ً
األخرى (سندات الدیون) غير املقتناة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل سویا مع التزامات القروض وعقود الضمان املالي .یحدد
ً
املخصص على أساس خسارة االئتمان املتوقعة املتعلقة باحتمال التعثر على مدى االثنا عشر شھرا القادمة ،ما لم تكن مخاطر االئتمان قد
ازدادت بشكل جوهري منذ نشأتھا .وفي تلك الحالة ،یتم تحدید املخصص على أساس احتمال التعثر على مدى عمر األصل .وإذا كانت
املوجودات املالیة تفي بشروط تعریفھا كموجودات مالیة مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض ،یتم تحدید املخصص على
أساس التغير في خسارة االئتمان املتوقعة على مدى عمر األصل.
الترتیبات االنتقالیة
تم تطبیق التغيرات في السیاسات املحاسبیة الناتجة عن تطبیق املعیار الدولي للتقریر املالي  9بأثر رجعي معدل ،والذي یتطلب إثبات األثر
املتراكم لتطبیق املعیار ضمن حقوق امللكیة.
•

یتم إثبات أي فرق في القیمة الدفتریة للموجودات املالیة واملطلوبات املالیة نتیجة تطبیق املعیار الدولي للتقریر املالي 9في األرباح املبقاة
واالحتیاطیات األخرى كما في  1يناير 2018م  .علیه ،ال تعكس املعلومات املعروضة لعام 2017م املتطلبات املذكورة في املعیار الدولي
ً
للتقریر املالي ، 9وبالتالي فإنھا غير قابلة للمقارنة مع املعلومات املعروضة لعام 2018م طبقا للمعیار الدولي للتقریر املالي . 9

•

تم إجراء عملیات التقویم التالیة بناء على الحقائق والظروف القائمة بتاریخ التطبیق األولي:
 .1تحدید نموذج األعمال املقتنى من خالله األصل املالي.
ً
 .2تخصیص وإلغاء املوجودات املالیة واملطلوبات املالیة املخصصة سابقا على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 .3تخصیص بعض االستثمارات في أدوات حقوق امللكیة غير املقتناة ألغراض املتاجرة كـ "مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر".

بالنسبة للمطلوبات املالیة املخصصة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،یجب التحدید فیما إذا سینشأ عن عرض آثار التغيرات في مخاطر
االئتمان للجھة املصدرة في الدخل الشامل اآلخر أي عدم تماثل محاسبي في قائمة الدخل أم املوحدة سیضخمه .
ُيرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم ( )2من القوائم املالية لسنة 2018م لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن املعیار الدولي للتقریر املالي " : 9األدوات
ً
ً
ً
املالیة" وتفصيال عن :)1(/فئات القیاس األصلیة طبقا ملعیار املحاسبة الدولي  ،39وفئات القیاس الجدیدة طبقا للمعیار الدولي للتقریر املالي 9
ً
ً
للموجودات واملطلوبات املالیة الخاصة بسامبا(2) ،تسویة القیمة الدفتریة طبقا ملعیار املحاسبة  39الدولي إلى القیمة الدفتریة طبقا للمعیار
الدولي للتقریر املالي  9عند تطبیق املعیار الدولي للتقریر املالي (3) ،9األثر على األرباح املبقاة واالحتیاطیات األخرى(4) ،تسویة مخصص انخفاض
ً
ً
االئتمان املسجل طبقا ملتطلبات معیار املحاسبة الدولي  39إلى مخصص انخفاض االئتمان املسجل طبقا للمعیار الدولي للتقریر املالي ،9
)(5تصنیف املوجودات واملطلوبات املالیة.
ً
اعتبارا من  1يناير 2019م ،اتبعت مجموعة سامبا املالية معيار محاسبي جديد على النحو التالي:
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•

املعيار الدولي للتقريراملالي " :16عقود اإليجار"
قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي " - 16عقود اإليجار" ،الصادر في شهر يناير2016م .يحل هذا املعيار محل االرشادات
الحالية املتعلقة بعقود اإليجار ،بما في ذلك معيار املحاسبة الدولي  – 17عقود اإليجار ،والتفسيررقم (  )4الصادر عن لجنة تفسيرات املعايير
الدولية للتقرير املالي :تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار ،والتفسير  15الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة:
عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز ،والتفسير رقم (  )27الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة :تقويم جوهر املعامالت التي
تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار.
ينص املعيار الدولي للتقرير املالي  16على أنه يجب إثبات كافة عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية املصاحبة لها بشكل عام في
قائمة املركز املالي املوحدة للمجموعة ،ما لم تكن فترة اإليجار  12شهر أو أقل ،أو إن عقد اإليجار يتعلق بموجودات منخفضة القيمة.
وعليه ،بالنسبة للمستأجرين ،تم استبعاد التصنيف املطلوب بموجب معيار املحاسبة الدولي - 17عقود اإليجار إلى "عقود إيجارات
تشغيلية" أو "عقود إيجارات تمويلية" .بالنسبة لكل عقد إيجار ،يجب على املستأجر إثبات التزامات اإليجار التي سيتم تكبدها في املستقبل.
وباملقابل ،يتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيمة الحالية لدفعات اإليجار املستقبلية زائد التكاليف املتعلقة
بها مباشرة ،ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
لقد اختارت املجموعة التطبيق بأثر رجعي معدل املسموح به من قبل املعيار الدولي للتقرير املالي  16عند تطبيق املعيار الجديد .خالل
تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  16ألول مرة على عقود اإليجارات التشغيلية ،تم قياس حق االستخدام لألصل املؤجر بشكل عام بالقيمة
الحالية اللتزام اإليجار ،باستخدام معدل الفائدة بتاريخ تطبيق املعيار ألول مرة .وكوسيلة عملية ،اختارت املجموعة استخدام معدل خصم
واحد على محفظة اإليجارات ذات فترات إيجار متبقية متشابهة.
عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  16ألول مرة ،قامت املجموعة بإثبات التزامات اإليجار املسجلة ضمن املطلوبات األخرى وقدرها
ثالثمائة وأربعة وسبعين مليون ( )374,000,000ريال سعودي وأصول حق االستخدام املصاحبة لها وقدرها ثالثمائة وأربعة وتسعين مليون
( )394,000,000ريال سعودي املسجلة ضمن املمتلكات واملعدات بشأن العقود التي تبين بانها عقود إيجار طبقا للمبادئ الواردة باملعيار
الدولي للتقرير املالي .16
تم قياس التزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارا ت املتبقية ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في  1يناير
2019م .تم قياس أصول حق االستخدام املصاحبة لها بمبلغ مساو اللتزام اإليجار ،بعد تعديله بأية دفعات إيجار مدفوعة مقدما أو
مستحقة الدفع تتعلق بذلك اإليجار املثبت في قائمة املركز املالي املوحدة كما في  31ديسمبر 2019م.
تسري التعدیالت أدناه على املعایير والتفسيرات املحاسبیة على الفترات املالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  1ینایر2020م .تبين لإلدارة أن
التعدیالت لیس لھا تأثير جوھري على القوائم املالیة املرحلیة املوحدة املوجزة للمجموعة .
•

التعدیالت على املعیار الدولي للتقریر املالي  :3تعریف األعمال

•

التعدیالت على معیار املحاسبة الدولي  1ومعیار املحاسبة الدولي  :8تعریف "األھمیة النسبیة "

•

التعدیالت على املراجع املتعلقة باإلطار املفاھیمي في املعایير الدولیة للتقریر املالي

•

التعدیالت على املعیار الدولي للتقریر املالي " :16عقود اإلیجار" استجابة لتأثيرات كوفید 19-على املستأجرین

•

التعدیالت على املعیار الدولي للتقریر املالي  9ومعیار املحاسبة الدولي  39واملعیار الدولي للتقریر املالي  :7إحالل سعر الفائدة
املرجعي.

لالطالع على مزيد من التفاصيل حول التغييرات األخيرة في السياسات املحاسبية التي يطبقها مجموعة سامبا املاليةُ ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح 4
(املعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة املطبقة من قبل املجموعة) في القوائم املالية املرحلية املوحدة لفترة الستة اشهر املنتهية في  30يونيو
2020م واإليضاح رقم ( )2في القوائم املالية املوحدة املدققة للسنة املنتهية  31ديسمبر 2019م ،وامللحق رقم ( )3من هذا التعميم.

95

 4-11نتائج العمليات
 1-4-11قائمة الدخل املوحدة املدققة للسنة املالية 2017م والسنة املالية 2018م والسنة املالية 2019م وقائمة الدخل املرحلية غير
املدققة لفترة الستة أشهراملنتهية من عام 2019م وفترة الستة أشهراملنتهية من عام 2020م
الجدول ( :)1قائمة الدخل املوحدة املدققة للسنوات املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وقائمة الدخل املرحلية املوحدة املوجزة
غير املدققة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م و 30يونيو 2020م.
معدل النمو
السنوي
املركب

فترة الستة
أشهراملنتهية
من عام 2019م
غيرمدققة

فترة الستة
أشهراملنتهية
من عام
2020م
غيرمدققة

التغير
السنوي
2017م -
2018م

التغير
السنوي
2018م-
2019م

التغيرالسنوي
يونيو2019م –
يونيو 2020م

3,972

8.8%

11.8%

)(5.9%

10.3%

16.0%

47.9%

5.4%

31.0%

3.7%

)(9.2%

5.5%

7.4%

)(5.6%
1.4%

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

دخل العموالت الخاصة

6,928

7,538

8,427

4,220

مصاريف العموالت الخاصة

)(1,196

)(1,386

)(2,050

)(966

)(1,018

دخل العموالت الخاصة ،صافي

5,732

6,152

6,377

3,253

2,953

7.3%

دخل أتعاب وعموالت ،صافي

1,423

1,363

1,268

612

657

)(4.2%

)(7.0%

أرباح تحويل عمالت األجنبية ،صافي

299

289

307

131

175

)(3.4%

6.4%

33.3%

دخل االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة
من خالل قائمة الدخل ،صافي

150

102

204

132

)(82

)(32.0%

99.7%

)(161.9%

16.5%

دخل املتاجرة ،صافي

94

61

170

58

138

)(35.4%

179.3%

135.9%

34.3%

مكاسب سندات دين مدرجة قيمتها العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،صافي

29

10

78

78

839

)(66.9%

709.0%

980.1%

63.5%

دخل العمليات األخرى ،صافي

164

180

197

102

110

9.6%

9.1%

7.5%

9.4%

إجمالي دخل العمليات

7,892

8,157

8,600

4,367

4,790

3.4%

5.4%

9.7%

4.4%

مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها

)(1,310

)(1,245

)(1,487

)(673

)(790

)(5.0%

19.4%

17.4%

6.5%

إيجار و مصاريف مباني

)(354

)(358

)(334

)(153

)(169

1.1%

)(6.5%

10.0%

)(2.8%

استهالك

)(124

)(112

)(204

)(94

)(110

)(9.0%

81.7%

17.4%

28.6%

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

)(792

)(736

)(852

)(400

)(463

)(7.1%

15.7%

15.8%

3.7%

إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص
انخفاض االئتمان

)(2,580

)(2,451

)(2,878

)(1,320

)(1,532

)(5.0%

17.4%

16.0%

5.6%

مخصص انخفاض االئتمان  ،بعد خصم
املبالغ املستردة

)(287

)(156

)(1,103

)(782

)(646

)(45.8%

609.3%

)(17.4%

96.0%

مليون ريال سعودي
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2017م-
2019م

فترة الستة
أشهراملنتهية
من عام 2019م
غيرمدققة

فترة الستة
أشهراملنتهية
من عام
2020م
غيرمدققة

التغير
السنوي
2017م -
2018م

التغير
السنوي
2018م-
2019م

التغيرالسنوي
يونيو2019م –
يونيو 2020م

)(2,178

)(9.1%

52.7%

3.6%

17.8%

10.5%

)(16.8%

15.4%

)(4.1%

)(76.3%

35.4%

ال يوجد

157.9%

ال يوجد

11.4%

)(10.9%

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

)(2,867

)(2,607

)(3,981

)(2,102

صافي دخل السنة/الفترة قبل الزكاة
والضريبة

5,024

5,550

4,619

2,264

2,612

الزكاة للسنة/للفترة

-

)(2,436

)(577

)(243

)(329

ال يوجد

الضريبة الحالية واملؤجلة للسنة/للفترة

-

)(54

)(52

)(21

)(54

ال يوجد

)(3.5%

صافي دخل السنة/الفترة بعد الزكاة
والضريبة

5,024

3,060

3,991

2,000

2,229

)(39.1%

30.4%

مليون ريال سعودي

إجمالي مصاريف العمليات

معدل النمو
السنوي
املركب
2017م-
2019م

مؤشرات األداء الرئيسية*
الربح االساس ي واملخفض للسهم ( بالريال
السعودي لكل سهم )

2.51

1.53

1.99

1.00

1.11

)(39.0%

30.1%

11.4%

)(11.0%

صافي هامش دخل العموالت الخاصة

3.0%

3.2%

3.0%

3.2%

2.5%

)(1.4%

)(7.3%

)(3.6%

)(4.4%

العائد على متوسط حقوق املساهمين

11.5%

7.0%

9.1%

9.2%

9.7%

10.8%

)(17.5%

9.3%

)(4.4%

نسبة التكاليف إلى الدخل

32.7%

30.1%

33.5%

30.2%

32.0%

)(8.1%

11.3%

5.8%

1.2%

مؤشرات أخرى
عدد املوظفين كما في آخر السنة (الفترة)

3,360

3,290

3,614

3,383

3,611

)(2.1%

9.8%

6.7%

3.7%

عدد الفروع**

73

72

73

72

73

)(1.4%

1.4%

1.4%

0.0%

(*) مؤشرات األداء الرئيسية غير ُمدققة لكامل الفترة التاريخية في الجدول أعاله باستثناء مؤشرات الربح األساس ي واملخفض للسهم
(**) عدد الفروع داخل اململكة العربية السعودية حسب التراخيص
املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة ومعلومات اإلدارة

يلخص هذا القسم االتجاهات الرئيسية للنتائج املالية التاريخية على مستو ًى ّ
موحد ،حيث يرد أدناه مناقشة تفصيلية لجميع املكونات الرئيسية
لقائمة الدخل للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م و 30يونيو 2020م.
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 1-1-4-11دخل العموالت الخاصة
الجدول ( :)2دخل العموالت الخاصة (املدققة) للسنوات املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2019م و 30يونيو 2020م (غير املدققة)
معدل النمو
السنوي
املركب

2017م

2018م

2019م

مليون ريال سعودي

مدققة

مدققة

مدققة

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2019م
غيرمدققة

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2020م
غيرمدققة

التغير
السنوي
2017م -
2018م

التغير
السنوي
2018م-
2019م

التغير
السنوي
يونيو2019م
– يونيو
2020م

2017م-
2019م

االستثمارات

1,441

1,690

2,320

1,111

1,175

17.3%

37.2%

5.8%

26.9%

قروض وسلف

5,135

5,397

5,758

2,883

2,735

5.1%

6.7%

)(5.1%

5.9%

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى

352

451

350

226

62

28.0%

)(22.5%

)(72.5%

)(0.4%

إجمالي دخل العموالت الخاصة

6,928

7,538

8,427

4,220

3,972

8.8%

11.8%

)(5.9%

10.3%

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة ومعلومات اإلدارة

ارتفع دخل العموالت الخاصة بنسبة  ،%8.8من  6,928مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى  7,538مليون ريال سعودي في عام 2018م ،نتيجة
الزيادة في )1( :دخل العموالت الخاصة على القروض والسلف والتي تمثل اإليرادات املتحققة من الفوائد على القروض بمبلغ  262مليون ريال
سعودي )2( ،ودخل العموالت الخاصة على االستثمارات والتي تمثل اإليرادات املتحققة من الفوائد على محفظة االستثمارات بمبلغ  250مليون
ريال سعودي )3( ،ودخل العموالت الخاصة على أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بمبلغ  99مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفع دخل العموالت الخاصة على القروض والسلف خالل عام 2018م على الرغم من انخفاض القروض والسلف من  117,685مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  113,709مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م ،بسبب تحسين العائد الفعال نتيجة إعادة التسعير
القروض والسلف بعد ارتفاع أسعار العموالت السائدة في السوق .وارتفع دخل العموالت الخاصة على االستثمارات خالل عام 2018م ،بسبب
ً
تحسين العائد الفعال تماشيا مع ارتفاع سعر أسعار العموالت ،إلى جانب زيادة في إجمالي محفظة اإلستثمارات من  63,912مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2017م إلى  66,350مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م .أما االرتفاع في دخل العموالت الخاصة على أرصدة لدى البنوك
ً
واملؤسسات املالية األخرى جاء بسبب تحسين العائد الفعال تماشيا مع ارتفاع سعر أسعار العموالت ،إلى جانب زيادة في األرصدة لدى البنوك
واملؤسسات املالية األخرى من  11,031مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  17,622مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م.
ارتفع دخل العموالت الخاصة بنسبة  ،%11.8من 7,538مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  8,427مليون ريال سعودي في عام 2019م ،نتيجة
الزيادة في دخل العموالت الخاصة على االستثمارات بمبلغ  629مليون ريال سعودي والزيادة في دخل العموالت الخاصة على القروض والسلف
بمبلغ  360مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .وقابله ذلك انخفاض في دخل العموالت الخاصة على أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية
األخرى بمبلغ  101مليون ريال سعودي.
ارتفع دخل العموالت الخاصة على االستثمارات خالل عام 2019م بسبب تحسين العائد الفعال ،إلى جانب زيادة محفظة اإلستثمارات من 66,350
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  85,013مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .وارتفع دخل العموالت الخاصة على القروض
والسلف خالل عام 2019م بسبب زيادة محفظة القروض والسلف من  113,709مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  141,595مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .اما العائد على القروض والسلف فبقي مستقر ً
نسبيا خالل الفترة ذاتها.
انخفض دخل العموالت الخاصة على أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى خالل عام 2019م على الرغم من تحسين العائد الفعال،
بسبب االنخفاض في األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى من  17,622مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  3,628مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
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انخفض دخل العموالت الخاصة بنسبة  ،%5.9من  4,220مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  3,972مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م ،بسبب تراجع دخل العموالت الخاصة على األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
بمبلغ  164مليون ريال سعودي والقروض والسلف بمبلغ  148مليون ريال سعودي.
ان انخفاض دخل العموالت الخاصة على األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى يعود إلى انخفاض األرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى من  11,961مليون ريال سعودي في 30يونيو 2019م إلى  1,339مليون ريال سعودي في 30يونيو 2020م .اما االنخفاض في دخل
العموالت الخاصة على القروض والسلف اتى على الرغم من ارتفاع القروض والسلف من  115,062مليون ريال سعودي في 30يونيو 2019م إلى
ً
 148,088مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م ،بسبب انخفاض العائد الفعال خالل نفس الفترة تماشيا مع انخفاض أسعار العموالت في
السوق وإعادة تسعير القروض التجارية بأسعار تنافسية.
بقيت دخل العموالت الخاصة على االستثمارات مستقرة نسبيا خالل الفترة ذاتها على الرغم من زيادة محفظة اإلستثمارات من  79,250مليون
ريال سعودي في 30يونيو 2019م إلى  93,193مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م ،بسبب تراجع العائد الفعال الذى يعود إلى انخفاض أسعار
العموالت في السوق باإلضافة إلى بيع استثمارات مرتفعة العائد واستبدالها بأخرى منخفضة العائد.
 2-1-4-11مصاريف العموالت الخاصة
الجدول ( :)3مصاريف العموالت الخاصة (املدققة) للسنوات املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الستة أشهر املنتهية في 30
يونيو 2019م و 30يونيو 2020م (غير املدققة)

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2019م
غيرمدققة

فترة الستة
أشهراملنتهية
من عام 2020م
غيرمدققة

التغير
السنوي
2017م -
2018م

التغير
السنوي
2018م-
2019م

التغيرالسنوي
يونيو2019م
– يونيو
2020م

معدل النمو
السنوي
املركب
2017م-
2019م

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية
األخرى

210

188

366

152

201

)(10.4%

94.4%

32.0%

32.0%

ودائع العمالء

985

1,198

1,631

814

712

21.6%

36.1%

)(12.5%

28.6%

قرض ألجل وسندات دين مصدرة

-

-

53

-

105

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

إجمالي مصاريف العموالت
الخاصة

1,196

1,386

2,050

966

1,018

16.0%

47.9%

5.4%

31.0%

مليون ريال سعودي

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة ومعلومات اإلدارة

ارتفعت مصاريف العموالت الخاصة بنسبة  ،%16.0من  1,196مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  1,386مليون ريال سعودي في
السنة املالية 2018م نتيجة الزيادة في مصاريف العموالت الخاصة املتكبدة على ودائع العمالء بمبلغ  213مليون ريال سعودي من  985مليون ريال
سعودي إلى  1,198مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت مصاريف العموالت الخاصة املتكبدة على ودائع العمالء بسبب الزيادة في متوسط تكلفة الودائع في السنة املالية 2017م مقارنة بالسنة
املالية 2018م ،إلى جانب الزيادة في ودائع العمالء من  167,923مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  170,170مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2018م ،والتي كانت مدفوعة بشكل رئيس ي بالزيادة في الودائع ألجل وودائع االدخار خالل نفس الفترة.
قابل ذلك انخفاض في مصاريف العموالت الخاصة على أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى بمبلغ  22مليون ريال سعودي من  210مليون
ريال سعودي إلى  188مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نتيجة انخفاض متوسط األرصدة من  9,234مليون ريال سعودي خالل العام 2017م
إلى 7,044مليون ريال سعودي خالل العام 2018م.
ارتفعت مصاريف العموالت الخاصة بنسبة  ،%47.9من  1,386مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  2,050مليون ريال سعودي في
السنة املالية 2019م ،ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى (1) :ارتفاع مصاريف العموالت الخاصة على ودائع العمالء بمبلغ  433مليون ريال سعودي من
 1,198مليون ريال سعودي إلى  1,631مليون ريال سعودي (2) ،وارتفاع مصاريف العموالت الخاصة على أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
بمبلغ  178مليون ريال سعودي من  188مليون ريال سعودي إلى  366مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
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ً
ارتفعت مصاريف العموالت الخاصة على ودائع العمالء خالل العام 2019م ،نتيجة االرتفاع في متوسط تكلفة الودائع تماشيا مع بيئة أسعار
العموالت املرتفعة ،إلى جانب الزيادة في ودائع العمالء من  170,170مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  180,166مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م ،والتي كانت مدفوعة بشكل رئيس ي بالزيادة في الودائع ألجل.
ارتفعت مصاريف العموالت الخاصة على أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى نتيجة االرتفاع في متوسط تكلفة األموال على الودائع بين
البنوك ،إلى جانب ارتفاع أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى من  7,872مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  15,647مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م.
ارتفعت مصاريف العموالت الخاصة بنسبة  ،%5.4من  966مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  1,018مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م بسبب إصدار سندات القرض والسندات ألجل في النصف الثاني من عام  2019والربع
األول من عام  ،2020والتي بلغت تكلفة تمويلها  105مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م ،إلى جانب الزيادة في مصاريف
العموالت الخاصة على أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى بمبلغ  49مليون ريال سعودي من  152مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
ً
املنتهية من عام 2019م إلى 201مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م .قابله جزئيا انخفاض في مصاريف العموالت
الخاصة على ودائع العمالء بمبلغ  101مليون ريال سعودي من  814مليون ريال سعودي إلى  712مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت مصاريف العموالت الخاصة على أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى على الرغم من انخفاض متوسط تكلفة األرصدة للبنوك
واملؤسسات املالية األخرى خالل الفترة ذاتها ،بسبب ارتفاع األرصدة من  14,250مليون ريال سعودي في 30يونيو 2019م إلى  28,634مليون ريال
سعودي في 30يونيو 2020م.
ً
انخفضت مصاريف العموالت الخاصة على ودائع العمالء ،تماشيا مع انخفاض في متوسط تكلفة الودائع والتغيير في مزيج التمويل من الودائع
ألجل إلى الودائع تحت الطلب.
 3-1-4-11دخل األتعاب والعموالت ،صافي
الجدول ( :)4صافي دخل األتعاب والعموالت (املدققة) للسنوات املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الستة أشهر املنتهية في
 30يونيو 2019م و 30يونيو 2020م (غير املدققة)
معدل النمو
السنوي
املركب

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2019م
غيرمدققة

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2020م
غيرمدققة

التغير
السنوي
2017م -
2018م

التغير
السنوي
2018م-
2019م

التغيرالسنوي
يونيو2019م –
يونيو 2020م

152

)(5.0%

)(3.3%

12.5%

)(4.2%

)(13.5%

)(16.8%

)(14.9%

)(15.2%

40.0%

12.6%

13.8%

)(0.2%

)(1.3%
)(3.7%

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

تداول األسهم وإدارة الصناديق

296

281

271

135

تمويل تجاري

379

328

272

133

113

تمويل شركات واستشارات

116

108

151

102

115

)(7.5%

خدمات بنكية أخرى

804

849

783

351

350

5.6%

)(7.7%

إجمالي دخل األتعاب
والعموالت

1,594

1,565

1,478

721

731

)(1.8%

)(5.5%

1.3%

بطاقات

)(115

)(130

)(141

)(68

)(49

12.7%

8.1%

)(29.0%

10.4%

خدمات بنكية أخرى

)(56

)(71

)(69

)(41

)(25

27.4%

)(2.9%

)(39.5%

11.2%

إجمالي مصاريف األتعاب
والعموالت

)(171

)(201

)(210

)(109

)(73

17.5%

4.2%

)(33.0%

10.6%

مليون ريال سعودي
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2017م-
2019م

مليون ريال سعودي

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

1,423

1,363

1,268

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2019م
غيرمدققة

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2020م
غيرمدققة

التغير
السنوي
2017م -
2018م

التغير
السنوي
2018م-
2019م

التغيرالسنوي
يونيو2019م –
يونيو 2020م

612

657

)(4.2%

)(7.0%

7.4%

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة ومعلومات اإلدارة

دخل األتعاب والعموالت
انخفض دخل األتعاب والعموالت بنسبة  ،%1.8من  1,594مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  1,565مليون ريال سعودي في السنة
املالية 2018م ،ويرجع ذلك بشكل اساس ي إلى )1( :االنخفاض في دخل األتعاب والعموالت من تمويل تجاري بمبلغ  51مليون ريال سعودي،
ً
( )2واالنخفاض في األتعاب والعموالت الناتجة عن تداول األسهم وإدارة الصناديق بمبلغ  15مليون ريال سعودي ،و قابله جزئيا االرتفاع في دخل
األتعاب والعموالت من خدمات بنكية أخرى بمبلغ  45مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
انخفض دخل األتعاب والعموالت بنسبة  ،%5.5من  1,565مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  1,478مليون ريال سعودي في السنة
املالية 2019م ،بسبب )1( :االنخفاض في دخل األتعاب والعموالت من تمويل تجاري بمبلغ  55مليون ريال سعودي )2( ،واالنخفاض في دخل األتعاب
ً
والعموالت من خدمات بنكية أخرى بمبلغ  65مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة ،و قابله جزئيا االرتفاع في دخل األتعاب والعموالت من تمويل
شركات واستشارات بمبلغ  43مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى زيادة الرسوم واألتعاب لتمويل الشركات واالستشارات.
ارتفع دخل األتعاب والعموالت بنسبة  ،%1.3من  721مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  731مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م ،بسبب )1( :االرتفاع في دخل األتعاب والعموالت من تداول األسهم وإدارة الصناديق بمبلغ  17مليون
ريال سعودي )2( ،واالرتفاع في دخل األتعاب والعموالت من تمويل شركات واستشارات بمبلغ  13مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة ،وقابله
االنخفاض في دخل األتعاب والعموالت من تمويل تجاري بمبلغ  20مليون ريال سعودي.
مصاريف األتعاب والعموالت
ارتفعت مصاريف األتعاب والعموالت بنسبة  ،%17.5من  171مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  201مليون ريال سعودي في السنة
املالية 2018م ،ويرجع ذلك في األساس إلى الزيادة في مصاريف األتعاب والعموالت من بطاقات االئتمان ومن خدمات بنكية أخرى بمبلغ  15مليون
ريال سعودي لكل منهما خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت مصاريف األتعاب والعموالت بنسبة  ،%4.2من  201مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  210مليون ريال سعودي في السنة
املالية 2019م بسبب الزيادة في مصاريف األتعاب والعموالت من بطاقات االئتمان بمبلغ  11مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
انخفضت مصاريف األتعاب والعموالت بنسبة  ،%33.0من  109مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  73مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م ،بسبب )1( :االنخفاض في مصاريف األتعاب والعموالت من بطاقات االئتمان بمبلغ 20
مليون ريال سعودي ( )2واالنخفاض في مصاريف األتعاب والعموالت من خدمات بنكية أخرى بمبلغ  16مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

 4-1-4-11الدخل التشغيلي من مصادر أخرى:
أ) أرباح تحويل عمالت األجنبية ،صافي
انخفضت أرباح تحويل عمالت األجنبية ،صافي بنسبة  ،%3.4من  299مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  289مليون ريال سعودي
في السنة املالية 2018م .وارتفعت في السنة املالية 2019م بنسبة  ،%6.4من  289مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  307مليون ريال
سعودي في السنة املالية 2019م.
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معدل النمو
السنوي
املركب
2017م-
2019م
)(5.6%

ارتفعت أرباح تحويل عمالت األجنبية ،صافي بنسبة  ،%33.3من  131مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى 175
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م .ويعود االرتفاع إلى الزيادة في ارباح التحويل بين البنوك نتيجة زيادة تدفق العمالء
(بالدوالر األمريكي  /ريال سعودي بشكل رئيس ي).
يعود التغيير في صافي أرباح تحويل عمالت األجنبية إلى اختالف حجم معامالت صرف العمالت األجنبية وتحركات أسعار صرف العمالت.

ب) دخل اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي
انخفض دخل اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي بنسبة  ،%32.0من  150مليون ريال سعودي في السنة املالية
2017م إلى  102مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م .وارتفع في السنة املالية 2019م بنسبة  ،%99.7من  102مليون ريال سعودي في السنة
املالية 2018م إلى  204مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م بسبب التغيرات في القيمة السوقية لهذه االستثمارات خالل نفس الفترة.
في فترة الستة أشهر املنتهية من 2020م ،سجل البنك خسارة بمبلغ  82ملیون ريال سعودي فيما يتعلق اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من
خالل قائمة الدخل ،مقارنة بربح بمبلغ  132ملیون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من 2019م .ويعود ذلك إلى تأثير جائحة كورونا السلبي
على القيمة السوقية لهذه االستثمارات

ج) دخل املتاجرة ،صافي
انخفض دخل املتاجرة ،صافي بنسبة  ،%35.4من  94مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  61مليون ريال سعودي في السنة املالية
2018م بسبب الخسارة من املتاجرة في مشتقات وأخرى بمبلغ  10ملیون ريال سعودي في السنة املالية 2018م ،مقارنة بربح بمبلغ  79ملیون ريال
سعودي في السنة املالية 2017م.
ارتفع دخل املتاجرة ،صافي في السنة املالية 2019م بنسبة  ،%179.3من  61مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  170مليون ريال
سعودي في السنة املالية 2019م بسبب االرتفاع في دخل املتاجرة من سندات دين بمبلغ  118ملیون ريال سعودي.
ارتفع دخل املتاجرة ،صافي بنسبة  ،%135.9من  58مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  138مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م.
ً
أساسا إلى حركة
يتكون دخل املتاجرة ،صافي الى حد كبير من الدخل من سندات الدين ويعود التقلب في دخل املتاجرة خالل الفترات السابقة
سوق سندات الدين.

د) مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،صافي
انخفضت مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،صافي بنسبة  ،%66.9من  29مليون ريال سعودي في
السنة املالية 2017م إلى  10مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م ،وارتفعت في السنة املالية 2019م بنسبة  ،%709.0من  10مليون ريال
سعودي في السنة املالية 2018م إلى  78مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م .ويعود االرتفاع في السنة املالية 2019م إلى الزيادة في كمية
االستثمارات املباعة املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة املالية 2019م.
ارتفعت مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،صافي بنسبة  ،%980.1من  78مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  839مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م ،ويعود االرتفاع إلى الزيادة في كمية
االستثمارات املباعة وبشكل رئيس ي السندات الحكومية.

ه) دخل العمليات االخرى ،صافي
يتكون دخل العمليات األخرى ،صافي بشكل رئيس ي من دخل توزيعات األرباح ودخل العمليات االخرى.
ارتفع دخل العمليات األخرى ،صافي بنسبة  ،%9.6من  164مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  180مليون ريال سعودي في السنة
املالية 2018م ،وواصل ارتفاعه في السنة املالية 2019م بنسبة  ،%9.1من  180مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  197مليون ريال
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سعودي في السنة املالية 2019م .ويعود االرتفاع في السنة املالية 2018م و2019م إلى ارتفاع دخل توزيعات األرباح ،من  153مليون ريال سعودي
في السنة املالية 2017م إلى  171مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م ،و  188مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م.
ارتفع دخل العمليات األخرى ،صافي بنسبة  ،%7.5من  102مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  110مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م.
 5-1-4-11مصاريف العمليات
الجدول ( :)5مصاريف العمليات (املدققة) للسنوات املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2019م و  30يونيو 2020م (غير املدققة)
معدل النمو
السنوي
املركب

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2019م
غيرمدققة

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2020م
غيرمدققة

التغير
السنوي
2017م -
2018م

التغير
السنوي
2018م-
2019م

التغير
السنوي
يونيو2019م
– يونيو
2020م

2017م-
2019م

790

)(5.0%

19.4%

17.4%

6.5%

1.1%

)(6.5%

10.0%

)(2.8%

81.7%

17.4%

28.6%

15.8%

3.7%
5.6%

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

مصاريف رواتب املوظفين وما في
حكمها

1,310

1,245

1,487

673

إيجار ومصاريف املباني.

354

358

334

153

169

استهالك

124

112

204

94

110

)(9.0%

مصاريف عمومية وادارية اخرى

792

736

852

400

463

)(7.1%

15.7%

إجمالي مصاريف العمليات قبل
مخصص انخفاض االئتمان

2,580

2,451

2,878

1,320

1,532

)(5.0%

17.4%

16.0%

مخصص انخفاض االئتمان ،
بعد خصم املبالغ املستردة

287

156

1,103

782

646

)(45.8%

609.3%

)(17.4%

96.0%

إجمالي مصاريف العمليات

2,867

2,607

3,981

2,102

2,178

)(9.1%

52.7%

3.6%

17.8%

مليون ريال سعودي

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة ومعلومات اإلدارة

تكونت مصاريف العمليات من مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها ،إيجار ومصاريف املباني ،استهالك ،مصاريف عمومية وإدارية أخرى ،ومخصص
انخفاض االئتمان ،بعد خصم املبالغ املستردة.
انخفضت مصاريف العمليات بنسبة  ،%9.1من  2,867مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  2,607مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م
بسبب )1( :االنخفاض في مخصص انخفاض االئتمان بمقدار  132مليون ريال سعودي )2( ،واالنخفاض في مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها بمقدار
 65مليون ريال سعودي )3( ،واالنخفاض في مصاريف عمومية وادارية اخرى بمقدار  56مليون ريال سعودي.
انخفض مخصص انخفاض االئتمان ،بعد خصم املبالغ املستردة بنسبة  ،%45.8من  287مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  156مليون
ريال سعودي في السنة املالية 2018م بسبب االنخفاض محفظة القروض من  117,685مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  113,709مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م.
انخفضت مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها بنسبة  ،%5.0من  1,310مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  1,245مليون ريال سعودي
في السنة املالية 2018م بسبب االنخفاض في عدد املوظفين من  3,360موظف في السنة املالية 2017م إلى  3,290موظف في السنة املالية 2018م.
انخفضت مصاريف عمومية وادارية اخرى بنسبة  ،%7.1من  792مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  736مليون ريال سعودي في السنة
املالية 2018م بسبب االنخفاض في الرسوم القانونية واملهنية بمقدار  48مليون ريال سعودي.
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ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة  ،%52.7من  2,607مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  3,981مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م
بعد )1( :الزيادة في مخصص انخفاض االئتمان بمقدار  948مليون ريال سعودي )2( ،والزيادة في مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها بمقدار 242
مليون ريال سعودي )3( ،والزيادة في مصاريف عمومية وادارية اخرى بمقدار  116مليون ريال سعودي.
ارتفع مخصص انخفاض االئتمان بنسبة  ،%609.3من  156مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  1,103مليون ريال سعودي في السنة املالية
2019م بسبب تدهور جودة االئتمان وخفض التصنيف االئتماني لبعض قروض الشركات خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها بنسبة  ،%19.4من  1,245مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  1,487مليون ريال سعودي في
السنة املالية 2019م بسبب الزيادة في عدد املوظفين من  3,290موظف في السنة املالية 2018م إلى  3,614موظف في السنة املالية 2019م .وتعود الزيادة
ً
في مصاريف رواتب املوظفين أيضا إلى الزيادة في متوسط الراتب لكل موظف ومكافآت أعلى في السنة املالية 2019م.
ارتفعت مصاريف عمومية وإدارية أخرى بنسبة  ،%15.7من  736مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  852مليون ريال سعودي في السنة املالية
2019م بسبب الزيادة في الرسوم القانونية واملهنية بمقدار  103مليون ريال سعودي.
ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة  ،%3.6من  2,102مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  2,178مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م ،بعد )1( :الزيادة في مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها بمقدار  117مليون ريال سعودي )2( ،والزيادة في
مصاريف عمومية وإدارية أخرى بمقدار  63مليون ريال سعودي قابل ذلك انخفاض في مخصص انخفاض االئتمان ،بعد خصم املبالغ املستردة بمقدار
 136مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها بنسبة  ،%17.4من  673مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  790مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م بسبب الزيادة في عدد املوظفين من  3,383موظف إلى  3,611موظف خالل الفترة ذاتها .وتعود
ً
الزيادة في مصاريف رواتب املوظفين أيضا إلى الزيادة في متوسط الراتب لكل موظف في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م.
ارتفعت مصاريف عمومية وإدارية أخرى بنسبة  ،%15.8من  400مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  463مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م بسبب الزيادة في التبرعات بمقدار 51مليون ريال سعودي.
انخفض مخصص انخفاض االئتمان ،بعد خصم املبالغ املستردة بمقدار  136مليون ريال سعودي من  782مليون ريال سعودي إلى  646مليون ريال
سعودي خالل الفترة ذاتها.
 6-1-4-11الزكاة للسنة

الجدول ( :)6الزكاة للسنة (املدققة) للسنوات املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م و
 30يونيو 2020م (غير املدققة)
معدل النمو
السنوي
املركب

2017م

2018م

2019م

مليون ريال سعودي

مدققة

مدققة

مدققة

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2019م
غيرمدققة

فترة الستة أشهر
املنتهية من عام
2020م
غيرمدققة

التغير
السنوي
2017م -
2018م

التغيرالسنوي
2018م-
2019م

التغيرالسنوي
يونيو2019م –
يونيو 2020م

2017م-
2019م

زكاة للفترة الحالية

-

620

577

243

329

ال يوجد

)(7.0%

35.4%

ال يوجد

زكاة – تسوية فترات سابقة

-

1,816

-

-

-

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

إجمالي الزكاة

-

2,436

577

243

329

ال يوجد

)(76.3%

35.4%

ال يوجد

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة ومعلومات اإلدارة

بلغ مصروف الزكاة صفر على قائمة الدخل خالل العام 2017م حيث تم خصمه مباشرة من حقوق املساهمين ً
عمال بالسياسات املحاسبية املعمول بها
آنذاك .خالل العام 2019م ،تم التغيير في املعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل ً
وفقا ألحدث التعليمات الصادرة عن البنك املركزي ،والتي أدت إلى
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االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل ً
بدال من حسمها مباشرة من حقوق املساهمين .راجعت الشركة هذا التغيير بأثر رجعي حيث سجلت
مصروف الزكاة في العام 2019م و العام 2018م على قائمة الدخل.
ً
تماشيا
بلغ مصروف الزكاة  2,436مليون ريال سعودي في عام 2018م بسبب اتفاقية التسوية التي توصل سامبا إليها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك
مع التوجيهات الصادرة باملرسوم امللكي رقم م 26/وتاريخ 1440/3/20هـ )املوافق  28نوفمبر 2018م) ،والقرار الوزاري رقم  1260وتاريخ
5/4/1440هـ )املوافق  12ديسمبر 2018م) لتسوية االلتزامات الزكوية القائمة للسنوات من 2006م حتى 2017م وذلك بمبلغ إجمالي ونهائي قدرة 2,316
مليون ريال سعودي ،ويستحق السداد على  6أقساط على مدى خمس سنوات ينتهي في  1ديسمبر 2023م .وقد سبق وأن قام سامبا بدفع قسطين قدرهما
 833مليون ريال سعودي لغاية شهر ديسمبر 2019م .وبموجب االتفاقية ،اتفق سامبا والهيئة العامة للزكاة والدخل أيضا على سداد الزكاة لعام 2018م
وفق اطار التسوية الوارد باملرسوم امللكي والقرار الوزاري .ونتيجة لهذه االتفاقية ،تمت تسوية كافة النزاعات الزكوية بين سامبا والهيئة العامة للزكاة
والدخل للسنوات من 2006م حتى 2017م.
انخفض مصروف الزكاة بنسبة  ،%76.3من  2,436مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  577مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م
بسبب (1) :انخفاض الزكاة – تسوية فترات سابقة الذي سجل في 2018م بقيمة  1,816مليون ريال سعودي (2)،وانخفاض الزكاة املتعلق بالسنة من
ً
 620مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  577مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع انخفاض صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة من
 5,550مليون ريال سعودي إلى  4,619مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفع مصروف الزكاة بنسبة  ،%35.4من  243مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى  329مليون ريال سعودي في فترة الستة
ً
أشهر املنتهية من عام 2020م تماشيا مع ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة من  2,262مليون ريال سعودي إلى  2,612مليون ريال سعودي خالل

الفترة ذاتها.

 7-1-4-11صافي دخل السنة/الفترة بعد الزكاة والضريبة الزكاة للسنة
انخفض صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة بنسبة  ،%39.1من  5,024مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  3,060مليون ريال
سعودي في السنة املالية 2018م ،بالرغم من ارتفاع صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة بقيمة  525مليون ريال سعودي من  5,024مليون ريال
سعودي إلى  5,550مليون ريال سعودي خالل فترة ذاتها ،بسبب تسوية الزكاة التي بلغت قيمتها  2,436مليون ريال سعودي خالل عام 2018م
نتيجة اتفاقية التسوية التي توصل سامبا إليها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية االلتزامات الزكوية القائمة للسنوات من 2006م حتى
2017م.
ارتفع صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة بنسبة %10.5من  5,024مليون ريال سعودي في السنة املالية 2017م إلى  5,550مليون ريال سعودي
في السنة املالية 2018م بسبب ارتفاع في دخل العموالت الخاصة ،صافي بقيمة  420مليون ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض في إجمالي مصاريف
ً
العمليات بقيمة  260مليون ريال سعودي خالل فترة ذاتها .قابله جزئيا (1) :االنخفاض في إجمالي دخل أتعاب وعموالت ،صافي بقيمة  59مليون
ريال سعودي (2) ،واالنخفاض في دخل االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي بقيمة  48مليون ريال سعودي.
ارتفع صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة بنسبة  ،%30.4من  3,060مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  3,991مليون ريال سعودي
في السنة املالية 2019م ،بالرغم من انخفاض صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة بقيمة  930مليون ريال سعودي من  5,550مليون ريال
سعودي إلى  4,619مليون ريال سعودي خالل فترة ذاتها ،بسبب انخفاض مصروف الزكاة بقيمة  1,859مليون ريال سعودي من  2,436مليون ريال
سعودي في السنة املالية 2018م إلى 577مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م.
انخفض صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة بنسبة  %16.8من  5,550مليون ريال سعودي في السنة املالية 2018م إلى  4,619مليون ريال
سعودي في السنة املالية 2019م بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بقيمة  1,374مليون ريال سعودي نتيجة االرتفاع في مخصص انخفاض
االئتمان ،بعد خصم املبالغ املستردة بقيمة  948مليون ريال سعودي ،مقابل االرتفاع في إجمالي دخل العمليات بقيمة  444مليون ريال سعودي
خالل الفترة ذاتها.
ارتفع صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة بنسبة  ،%11.4من  2,000مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلى 2,229
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م بسبب االرتفاع في صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة بقيمة  350مليون ريال
سعودي من 2,262مليون ريال سعودي إلى  2,612مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ،مقابل االنخفاض في الزكاة والضريبة الحالية واملؤجلة
بقيمة  84مليون ريال سعودي و 38مليون ريال سعودي ،على التوالي.
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ارتفع صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة بنسبة  %15.5من  2,262مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر املنتهية من عام 2019م إلى 2,612
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م بسبب االرتفاع في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،صافي بقيمة  761مليون ريال سعودي من  78مليون ريال سعودي إلى  839مليون ريال سعودي خالل فترة ذاتها .قابل هذا االرتفاع
ً
جزئيا (1) :االنخفاض في دخل العموالت الخاصة ،صافي بقيمة  300مليون ريال سعودي (2) ،واالنخفاض في دخل االستثمارات املدرجة قيمتها
العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي بقيمة  214مليون ريال سعودي (3) ،واالرتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بقيمة  74مليون ريال سعودي.
 2-4-11قائمة املركز املالي املوحدة املدققة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وقائمة املركز املالي املرحلية املوحدة غير املدققة
كما في  30يونيو 2020م
الجدول ( :)7قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30يونيو 2020م
مليون ريال سعودي

 31ديسمبر2017م

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

 30يونيو 2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

املوجودات
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

25,195

25,420

18,138

24,163

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صافي

11,031

17,622

3,628

1,339

استثمارات ،صافي

63,912

66,350

85,013

93,193

مشتقات

6,515

3,446

3,092

6,238

قروض وسلف ،صافي

117,685

113,709

141,595

148,088

ممتلكات ومعدات ،صافي

2,639

2,693

3,067

3,136

موجودات أخرى

569

699

1,070

3,104

إجمالي املوجودات

227,546

229,938

255,604

279,261

املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

6,551

7,872

15,647

28,634

ودائع العمالء

167,923

170,170

180,166

187,259

قرض ألجل

-

-

2,168

2,164

سندات دين مصدرة

-

-

3,746

5,585

مشتقات

3,976

2,457

1,192

2,160

مطلوبات اخرى

4,414

7,133

7,236

7,084

إجمالي املطلوبات

182,864

187,632

210,155

232,887

حقوق الملكية
رأس المال

20,000

20,000

20,000

20,000

احتياطي نظامي

15,811

17,193

18,348

18,348

احتياطي عام

130

130

130

130
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مليون ريال سعودي

 31ديسمبر2017م

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

 30يونيو 2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

احتياطيات القيمة العادلة وأخرى

99

218

2,752

2,748

أرباح مبقاة

9,565

3,670

3,697

6,000

توزيعات أرباح مقترحة

-

1,998

1,394

-

أسهم خزينة

)(1,022

)(996

)(962

)(942

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

44,583

42,213

45,359

46,284

حقوق الملكية غير المسيطرة

99

93

90

90

إجمالي حقوق الملكية

44,682

42,306

45,449

46,374

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

227,546

229,938

255,604

279,261

مؤشرات األداء الرئيسية*
نسبة القروض إلى الودائع**

70.6%

64.6%

70.4%

68.6%

نسبة القروض املتعثرة إلى إجمالي القروض

0.9%

1.3%

1.3%

1.4%

نسبة تغطية السيولة**

232.8%

242.2%

229.2%

242.0%

صافي معدل التمويل املستقر**

131.1%

139.8%

129.5%

120.5%

نسبة كفاية راس املال األساس ي (مدققة في 2017م 2019 -م)

20.6%

22.1%

20.5%

18.7%

نسبة كفاية رأس املال االساس ي  +راس املال املساند (مدققة في 2017م 2019 -م)

21.1%

22.7%

21.1%

19.1%

النمو في القروض ُ
والسلف

)(6.0%

)(3.4%

24.5%

4.6%

النمو في ودائع العمالء

)(2.4%

1.3%

5.9%

3.9%

(*) مؤشرات األداء الرئيسية غير ُمدققة لكامل الفترة املوضحة في الجدول أعاله باستثناء املذكور غير ذلك
ً
وفقا لنسبة املذكورة في اللوائح التنظيمية التي يقدمها سامبا في تقارير أخرى
(**)
املصدر :معلومات اإلدارة والقوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة

يلخص هذا القسم االتجاهات الرئيسية للمركز املالي التاريخي على مستو ًى ّ
موحد ،حيث يرد أدناه مناقشة تفصيلية لجميع املكونات الرئيسية
للمركز املالي للسنوات الثالثة املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م والستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م:
 1-2-4-11نقدية وارصدة لدى بنوك مركزية
الجدول ( :)8نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30يونيو 2020م
مليون ريال سعودي

 31ديسمبر2017م

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

 30يونيو 2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

نقد في الصندوق

1,214

1,269

1,226

1,615

وديعة نظامية

9,242

8,827

9,244

10,050

حساب جاري

665

158

526

1,349

107

إيداعات أسواق املال

14,073

15,165

7,143

11,150

اإلجمالي

25,195

25,420

18,138

24,163

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة

تتضمن النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية )1( :النقد في الصندوق والحساب الجاري وتتضمن السيولة النقدية املحتفظ بها في الفروع والخزائن
وأجهزة الصراف اآللي والشيكات )2( ،والوديعة النظامية وتمثل بشكل رئيس ي املبلغ الذي يتعين االحتفاظ به لدى البنك املركزي مقابل الودائع،
( )3وإيداعات أسواق املال .وتعزى التقلبات في هذه الحسابات بشكل أساس ي إلى إدارة سيولة سامبا وحجم ودائع العمالء حيث يتعين على سامبا
االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك املركزي بنسب مئوية محددة من ودائع ألجل وودائع تحت الطلب وودائع االدخار والودائع األخرى ،املحسوبة
ً
وفقا ملتطلبات قانون الرقابة املصرفية واللوائح الصادرة عن البنك املركزي.
ارتفعت النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية بمبلغ  225مليون ريال سعودي ،من  25,195مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى 25,420
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة االرتفاع في إيداعات أسواق املال بمبلغ  1,092مليون ريال سعودي ،من  14,073مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  15,165مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م.
لكن هذه الزيادة قابلها ً
جزئيا انخفاض في حساب جاري بمبلغ  507مليون ريال سعودي ،من  665مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى
 158مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م ،وانخفاض في وديعة نظامية بمبلغ  415مليون ريال سعودي ،من  9,242مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2017م إلى  8,827مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م .أتى االنخفاض في الوديعة النظامية على الرغم من الزيادة في الودائع،
خالل نفس الفترة من  167,923مليون ريال سعودي إلى 170,170مليون ريال سعودي ،ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى االنخفاض في الودائع تحت
الطلب من  99,546مليون ريال سعودي إلى 93,880مليون ريال سعودي والتي تخضع لنسبة مئوية أعلى من الودائع األخرى.
انخفضت النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية بمبلغ  7,282مليون ريال سعودي ،من  25,420مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى
 18,138مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة االنخفاض في إيداعات أسواق املال بمبلغ  8,022مليون ريال سعودي ،من 15,165
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  7,143مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،حيث تم استخدام هذه اإليداعات لتمويل
القروض واالستثمارات.
ارتفعت النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية بمبلغ  6,025مليون ريال سعودي ،من  18,138مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى 24,163
مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م ،نتيجة االرتفاع في إيداعات أسواق املال بمبلغ  4,007مليون ريال سعودي ،واالرتفاع في حساب جاري
بمبلغ  823مليون ريال سعودي ،واالرتفاع في وديعة نظامية بمبلغ  806مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع ودائع العمالء من  180,166مليون
ريال سعودي إلى 187,259مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ،و االرتفاع في نقد في الصندوق بمبلغ  389مليون ريال سعودي .ان هذا االرتفاع
ً
ً
يعود الى إدارة السيولة والعوائد للبنك بشكل اكثر تحوطا وفاعلية نظرا لتدني السيولة و تداعيات جائحة كورونا في السوق السعودي.
 2-2-4-11األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واألرصدة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى
الجدول ( :)9األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واألرصدة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م
و2019م و 30يونيو 2020م
مليون ريال سعودي

 31ديسمبر2017م

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

 30يونيو 2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صافي
حسابات جارية

3,230

3,321

2,609

814

إيداعات أسواق املال

7,801

14,317

1,023

532

إجمالي األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

11,031

17,639

3,632

1,347

)(16

)(4

)(8

مخصص انخفاض االئتمان
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-

إجمالي األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صافي

11,031

17,622

3,628

1,339

األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
الحسابات الجارية

581

1,953

621

2,105

ودائع أسواق املال

5,971

5,918

15,026

26,529

إجمالي األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

6,551

7,872

15,647

28,634
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تشمل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صافي (1) :حسابات جارية التي تمثل أرصدة بدون فوائد لدى البنوك األخرى (2) ،وإيداعات
أسواق املال التي تمثل قروض قصيرة األجل املقدمة إلى البنوك املحلية والبنوك األجنبية .وتعزى التقلبات في هذه الحسابات بشكل أساس ي إلى إدارة
سيولة سامبا.
ارتفعت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صافي بمبلغ  6,591مليون ريال سعودي ،من  11,031مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2017م إلى  17,622مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م نتيجة الزيادة في إيداعات أسواق املال بمبلغ  6,516مليون ريال سعودي ،من 7,801
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  14,317مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م .ان هذا االرتفاع يعود الى إدارة املركز املالي للبنك
(من ناحية السيولة و العوائد) بشكل أكثر فاعلية حسب وضع السوق السعودي بشكل عام باإلضافة الى استراتيجية سامبا.
انخفضت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،صافي بمبلغ  13,994مليون ريال سعودي ،من  17,622مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2018م إلى  3,628مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م نتيجة االنخفاض في إيداعات أسواق املال بمبلغ  13,295مليون ريال
سعودي ،من  14,317مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  1,023مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .انخفضت بعد ذلك بمبلغ
 2,289مليون ريال سعودي ،من  3,628مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  1,339مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م نتيجة
االنخفاض في الحسابات الجارية بمبلغ  1,795مليون ريال سعودي .يعود سبب االنخفاض في األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى،
صافي ما بين  31ديسمبر 2018م و 30يونيو 2020م إلى تحويل األموال إلى محافظ القروض واالستثمارات تماشيا مع استراتيجية سامبا التوسعية.
تشمل األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ( )1الحسابات الجارية التي تمثل حسابات بدون فوائد مودعة من جانب البنوك األخرى)2( ،
ُ
وودائع أسواق املال التي تمثل قروض قصيرة األجل املقدمة من بنوك اخرى .وتعزى التقلبات في هذه الحسابات إلى احتياجات التمويل قصيرة األجل
للبنك.
ارتفعت األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى بمبلغ  1,320ملیون ريال سعودي ،من  6,551ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2017م إلﯽ
 7,872ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2018م نتیجة الزيادة في الحسابات الجارية بمبلغ  1,372ملیون ريال سعودي بسبب الزيادة أرصدة
الشركة التابعة لفرع دبي باإلضافة إلى استراتيجية إدارة السيولة لدى سامبا.
ارتفعت األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى بمبلغ  7,775ملیون ريال سعودي ،من  7,872ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2018م إلﯽ
 15,647ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2019م نتیجة الزيادة في ودائع أسواق املال بمبلغ  9,107ملیون ريال سعودي .ارتفعت بعد ذلك بمبلغ
 12,988ملیون ريال سعودي  ،من  15,647ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2019م إلﯽ  28,634ملیون ريال سعودي في  30يونيو 2020م نتیجة
الزيادة في ودائع أسواق املال بمبلغ  11,503ملیون ريال سعودي .إن ارتفاع األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ما بين  31ديسمبر 2018م و
 30يونيو 2020م يعود إلى استراتيجية سامبا التوسعية باإلضافة إلى تنويع مصادره التمويلية.
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 3-2-4-11االستثمارات
الجدول ( :)10االستثمارات كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30يونيو 2020م
مليون ريال سعودي

 31ديسمبر2017م

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

 30يونيو 2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
سندات بعمولة ثابتة

315

2,222

2,497

372

استثمارات مركبة

63

194

179

177

صناديق تحوط

1,899

1,655

1,964

1,985

أسهم خاصة

-

795

1,078

1,742

أسهم

-

453

383

228

إجمالي االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2,277

5,319

6,100

4,503

االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
سندات بعمولة ثابتة

9,747

18,383

33,788

40,339

سندات بعمولة عائمة

11,019

28,725

27,420

31,298

أسهم

2,999

3,193

4,084

3,472

أسھم خاصة

621

-

-

-

إجمالي االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر /متاحة للبیع

24,387

50,301

65,292

75,109

االستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة ،صافي
سندات بعمولة ثابتة

18,306

10,734

13,625

13,586

سندات بعمولة عائمة

15,295

-

-

-

استثمارات مضاربة

469

-

-

-

مخصص انخفاض االئتمان

-

)(3

)(4

)(6

إجمالي االستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة ،صافي

34,070

10,731

13,621

13,581

االستثمارات املقتناه حتى تاریخ االستحقاق
سندات بعمولة ثابتة

3,179

-

-

-

إجمالي االستثمارات املقتناة حتى تاریخ االستحقاق

3,179

-

-

-

إجمالي االستثمارات ،صافي

63,912

66,350

85,013

93,193
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تكونت محفظة س ـ ـ ـ ــامبا االس ـ ـ ـ ــتثمارية كما في  30يونيو 2020م من س ـ ـ ـ ــندات دين ( 85,596مليون ريال س ـ ـ ـ ــعودي) ،وأس ـ ـ ـ ــهم ( 3,700مليون ريال
س ــعودي) ،وص ــناديق تحوط ( 1,985مليون ريال س ــعودي) ،وأس ــهم خاص ــة ( 1,742مليون ريال س ــعودي) ،واس ــتثمارات مركبة ( 177مليون ريال
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سـ ـ ــعودي) ،مقابل مخصـ ـ ــص انخفاض االئتمان بقيمة  6مليون ريال سـ ـ ــعودي .معظم سـ ـ ــندات الدين ضـ ـ ــمن محفظة سـ ـ ـامبا االسـ ـ ــتثمارية تتعلق
بسندات حكومية سعودية وسندات خزينة.
ً
في  1يناير 2018م ،اتبع س ـ ـ ــامبا املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  - 9األدوات املالية بدال من معيار املحاس ـ ـ ــبة الدولي  - 39األدوات املالية:
اإلثبات والقياس .وقد انطوى املعيار الجديد على تغييرات أس ــاس ــية في محاس ــبة اإلس ــتثمارات ،وال س ــيما فيما يتعلق بالتص ــنيف .إن املعيار الدولي
إلعداد التقارير املالية رقم  9يحتوي على ثالث فئات تص ـ ـ ـ ــنيف أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية للموجودات املاليةُ :تقاس بالقيمة املطفأة ،والقيمة العادلة من خالل
ً
الدخل الش ــامل اآلخر ،والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ــارة ،بدال من املعيار املحاس ــبي الدولي رقم  39لفئات اإلس ــتثمارات املقتناة بها حتى
تـاريخ االس ـ ـ ـ ــتحقـاق والقروض والـذمم املـدينـة واملتـاحـة للبيع .وبلغـت قيمـة أثر إعـادة القيـاس ،النـاتج عن التحول إلى املعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير
املالية رقم  ،9على االستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة ما يصل إلى  14مليون ريال سعودي وعلى االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشـ ــامل اآلخر ما يصـ ــل إلى  32مليون ريال سـ ــعودي .و تم إعادة تصـ ــنيف  25,916مليون ريال سـ ــعودي من االسـ ــتثمارات املقتناة بالتكلفة
املطفأة إلى االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (املتعلقة بسندات بعمولة ثابتة وعائمة).
ارتفعت محفظة االس ـ ـ ــتثمارات لدى س ـ ـ ــامبا بمقدار  2,438مليون ريال س ـ ـ ــعودي ،من  63,912مليون ريال س ـ ـ ــعودي في  31ديس ـ ـ ــمبر 2017م إلى
 66,350مليون ريال سـعودي في  31ديسـمبر 2018م وذلك بسـبب ارتفاع في االسـتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر
بمقدار  3,042مليون ريال س ـ ـ ـ ــعودي من  2,277مليون ريال س ـ ـ ـ ــعودي في  31ديس ـ ـ ـ ــمبر 2017م إلى  5,319مليون ريال س ـ ـ ـ ــعودي في  31ديس ـ ـ ـ ــمبر
2018م.
ارتفعت محفظة االس ـ ــتثمارات لدى س ـ ــامبا بمقدار  18,663مليون ريال س ـ ــعودي ،من  66,350مليون ريال س ـ ــعودي في  31ديس ـ ــمبر 2018م إلى
 85,013مليون ريال س ــعودي في  31ديس ــمبر 2019م وذلك بس ــبب )1) :ارتفاع في االس ــتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ــامل
اآلخر بمقدار  14,991مليون ريال سعودي من  50,301مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  65,292مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م )2) ،وارتفاع في االســتثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة بمقدار  2,890مليون ريال ســعودي من  10,731مليون ريال ســعودي في  31ديســمبر
2018م إلى  13,621مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
ارتفعت محفظة االسـ ـ ــتثمارات لدى سـ ـ ــامبا بمقدار  8,180مليون ريال سـ ـ ــعودي ،من  85,013مليون ريال سـ ـ ــعودي في  31ديسـ ـ ــمبر 2019م إلى
93,193مليون ريال س ــعودي في  30يونيو 2020م وذلك بعد االرتفاع الحاص ــل في اإلس ــتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ــامل االخر
بمقدار  9,817مليون ريال سـعودي من 65,292مليون ريال سـعودي في  31ديسـمبر 2019م إلى  75,109مليون ريال سـعودي في  30يونيو 2020م.
ً
وقابله جزئيا انخفاض في اإلس ـ ـ ـ ــتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بمقدار  1,597مليون ريال س ـ ـ ـ ــعودي من  6,100مليون ريال
سعودي إلى  4,503مليون ريال سعوديخالل الفترة ذاتها .
إن ارتفاع محفظة سامبا االستثمارية ما بين  31ديسمبر 2017م و  30يونيو 2020م أتى ضمن استراتيجية سامبا التوسعية.

أ)

االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ارتفعت االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بواقع  3,042مليون ريال سعودي  ،من  2,277مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2017م إلى  5,319مليون ريال سعودي في  31ديسمبر2018م ،وذلك نتيجة االرتفاع الحاصل في سندات بعمولة ثابتة بمقدار  1,906مليون
ريال سعودي.
ارتفعت االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بواقع  781مليون ريال سعودي ،من  5,319مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2018م إلى  6,100مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،وذلك نتيجة االرتفاع الحاصل في صناديق تحوط بمقدار 309مليون ريال
سعودي واالرتفاع في أسهم خاصة بقيمة  283مليون ريال سعودي.
انخفضت االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بواقع  1,597مليون ريال سعودي ،من  6,100مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م إلى  4,503مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م ،وذلك نتيجة اإلنخفاض في سندات بعمولة ثابتة نتيجة بيع واستحقاق سندات
صادرة عن الحكومة السعودية.

111

ب) االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر /متاحة للبیع
ارتفعت االس ــتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ــامل اآلخر /متاحة للبیع بواقع  25,914مليون ،من  24,387مليون ريال س ــعودي في
31ديسمبر 2017م إلى  50,301مليون ريال سعودي في  31ديسمبر2018م ،وذلك بش ــكل أساس ــي أثر إعادة تصنيف 25,916مليون ريال سعودي
من االس ـ ـ ـ ــتثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة إلى االس ـ ـ ـ ــتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ـ ـ ـ ــامل اآلخر ،بعد اتباع املعيار الدولي
إلعداد التقارير املالية رقم. 9
ارتفعت االس ــتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ــامل االخر بواقع  14,991مليون ريال س ــعودي ،من  50,301مليون ريال س ــعودي في
31ديسـمبر 2018م إلى  65,292مليون ريال سـعودي في  31ديسـمبر 2019م ،وذلك بشـكل رئيسـ ي نتيجة االرتفاع الحاصـل في سـندات دين بعمولة
ثابتة بمقدار 15,405مليون ريال سعودي بسبب شراء سندات دين بعمولة ثابتة.
ارتفعت االسـتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل االخر بواقع  9,817مليون ريال سـعودي ،من  65,292مليون ريال سـعودي في 31
ديسـ ــمبر 2019م إلى  75,109مليون ريال سـ ــعودي في  30يونيو 2020م ،وذلك نتيجة االرتفاع الحاصـ ــل في السـ ــندات بعمولة ثابتة بمقدار6,551
مليون ريال سعودي بسبب شراء املزيد من السندات الدين بعمولة ثابتة.

ج) االستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة ،صافي
انخفض ــت االس ــتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ــامل االخر بواقع  23,339مليون ريال س ــعودي ،من  34,070مليون ريال س ــعودي
في 31ديســمبر 2017م إلى  10,731مليون ريال ســعودي في  31ديســمبر2018م ،وذلك بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل أســاسـ ـ ـ ـ ـ ــي أثر إعادة تصــنيف  25,916مليون ريال
س ـ ــعودي من االس ـ ــتثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة إلى االس ـ ــتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ـ ــامل اآلخر ،بعد اتباع املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم. 9
زادت اإلسـ ـ ــتثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة بواقع  2,890مليون ريال سـ ـ ــعودي ،من  10,731مليون ريال سـ ـ ــعودي في  31ديسـ ـ ــمبر 2018م إلى
13,621مليون ريال س ـ ــعودي في  31ديس ـ ــمبر 2019م ،وذلك نتيجة االرتفاع الحاص ـ ــل في س ـ ــندات دين بعمولة ثابتة بمقدار  2,891مليون ريال
سعودي.
ً
بقيت اإلســتثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة مســتقرة نسـ ًـبيا مع انخفاض طفيف بواقع  40مليون ريال ســعودي ،من  13,621مليون ريال ســعودي
في  31ديسمبر 2019م إلى  13,581مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م.
د) اإلستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
انخفض ــت االس ــتثمارات املقتناة حتى تاريخ االس ــتحقاق من  3,179مليون ريال س ــعودي في  31ديس ــمبر 2017م إلى ال ش ـ يء في  31ديس ــمبر 2018م،
ً
وذلـك نتيجـة التغيرات في الس ـ ـ ـ ـيـاس ـ ـ ـ ــات املحـاس ـ ـ ـ ــبيـة تمـاش ـ ـ ـ ـ ًيـا مع اعتمـاد املعيـار  9من املعـايير الـدولي إلعـداد التقـارير املـاليـة وهو مـا أدى إلى إعـادة
تصنيفها من كونها استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق إلى استثمارات بالتكلفة املطفأة.
 4-2-4-11قروض ُ
وسلف ,صافي
الجدول ( :)11قروض وسلف ,صافي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30يونيو 2020م
مليون ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
مدققة

 31ديسمبر2019م
مدققة

 31ديسمبر2018م
مدققة

 30يونيو 2020م
غيرمدققة

القروض والسلف العاملة
بطاقات ائتمان

1,550

1,418

1,429

1,212

قروض شخصية

17,022

16,165

17,118

18,727

قروض وسلف تجارية

99,786

97,117

123,832

128,726

أخرى

174

129

392

685

112

إجمالي القروض والسلف العاملة

118,532

114,829

142,771

149,351

القروض والسلف غيرالعاملة
بطاقات ائتمان

-

-

-

-

قروض شخصية

13

11

36

36

قروض وسلف تجارية

1,103

1,473

1,883

2,154

أخرى

10

6

5

5

إجمالي القروض والسلف غيرالعاملة

1,127

1,489

1,924

2,196

إجمالي القروض والسلف

119,659

116,319

144,695

151,547

مخصص انخفاض االئتمان

)(1,975

)(2,610

)(3,100

)(3,459

إجمالي القروض والسلف ،صافي

117,685

113,709

141,595

148,088

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة ومعلومات اإلدارة

انخفضت محفظة القروض بواقع  3,976مليون ريال سعودي وذلك من  117,685مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى 113,709
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م .ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض كافة القروض والسلف خالل الفترة نفسها ،وبشكل أساس ي انخفاض
القروض والسلف التجارية والقروض الشخصية بمقدار  2,300مليون ريال سعودي و  859مليون ريال سعودي علﯽ التوالي.
خالل الفترة ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م ،ارتفعت محفظة القروض بمقدار  27,887مليون ريال سعودي ،وهو ما يمثل
إرتفاعا بنسبة  %24.5من  113,709مليون ريال سعودي إلﯽ  141,595مليون ريال سعودي ،بسبب االرتفاع امللحوظ في القروض والسلف التجارية
بمقدار  27,124مليون ريال سعودي من  98,590مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  125,714مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م.
خالل الفترة ما بين  31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2020م ،استمرت محفظة القروض باالرتفاع بمقدار  6,493مليون ريال سعودي ،وهو ما يمثل
ً
مدفوعا في املقام األول بالقروض
إرتفاعا بنسبة  %4.6من  141,595مليون ريال سعودي إلﯽ  148,088مليون ريال سعودي .وكان هذا االرتفاع
والسلف التجارية التي ارتفعت بمبلغ  5,167مليون ريال سعودي ،إلى جانب ارتفاع القروض الشخصية بمبلغ  1,609مليون ريال سعودي.
ً
خالل الفترة ما بين  31ديسمبر 2018م و 30يونيو 2020م ،شهدت محفظة القروض والسلف زيادة بواقع  34,379مليون ريال سعودي تماشيا
مع استراتيجية سامبا التوسعية.
في  30يونيو 2020م ،كانت محفظة القروض متنوعة عبر مختلف القطاعات .وشكلت القروض الشخصية وبطاقات االئتمان ما نسبته %13.2
من إجمالي املحفظة .أما باقي القروض التجارية فتوزعت على مختلف القطاعات كالتالي :قطاع التجارة ( %12.6من إجمالي القروض) ،والتصنيع
( ،)%11.9والبناء والتشييد ( ،)%11.3والخدمات (كهرباء ،غاز ،ماء ،خدمات صحية) ( ،)%9.9ونقل واتصاالت ( ،)%9.0وبنوك ومؤسسات مالية
أخرى ( ،)%6.7وقطاعات أخرى ( )%38.6بما في ذلك الخدمات والزراعة واألسماك واملناجم والتعدين وغيرها.
في  30يونيو 2020م ،بلغت القيمة العادلة للضمانات  83,515مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  87,779مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر2019م و 52,468مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م و 65,219مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م ،ويتماش ى التغيير في
القيمة العادلة للضمانات خالل الفترة ما بين  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2017م مع التغيير الحاصل في القروض ُ
والسلف خالل الفترة نفسها
ومع مخاطر العمالء والبيئة االقتصادية املتعلقة بالقطاعات التشغيلية لهؤالء العمالء .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفعت القيمة العادلة للضمانات في
عام 2019م بسبب التسهيالت التمويلية التي عرضتها املجموعة على عمالئها للمشاركة في الطرح العام األولي لشركة أرامكو مقابل رهن األسهم
لدى سامبا.
في  30يونيو 2020م ،بلغت تغطية الضمانات بالنسبة لإلجمالي الكلي للقروض  %55.1مقابل  %60.7و %45.1و %54.5في  31ديسمبر 2019م
و 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2017م على التوالي .ارتفعت تغطية الضمانات في السنة املالية 2019م للسبب املذكور أعاله واملتعلق
بـالتسهيالت التمويلية املضمونة التي عرضتها املجموعة على عمالئها للمشاركة في الطرح العام األولي لشركة أرامكو.
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مستقرا ً
ً
نسبيا ،حيث شكلت محفظة القروض املستحقة خالل سنة  %52.5من محفظة القروض في 30
ظل معدل استحقاق محفظة القروض
يونيو 2020م ،مقارنة بنسبة  %53.2كما في  31ديسمبر 2019م.
تركزت محفظة القروض في اململكة العربية السعودية حيث شكلت  %85.4من محفظة القروض في  30يونيو 2020م ،مقارنة بنسبة  %85.8و
 %91.0و %92.4في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2017م ،على التوالي .توزعت باقي محفظة القروض بشكل اساس ي بين
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ومنطقة الشرق األوسط وأمريكا الشمالية .في  30يونيو 2020م ،بلغت نسبة القروض إلى دول مجلس التعاون
الخليجي  %12.5مقارنة بنسبة  %9.9و %7.2و %6.0في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2017م ،على التوالي.

أ)

القروض والسلف التجارية

في  30يونيو 2020م ،تمثلت القروض والسلف التجارية بشكل أساس ي في مجموعة الخدمات املصرفية للشركات ( ،)%52.4والقطاع العام
( ،)%15.4وفرع دبي ( ،)%10.0والخدمات املصرفية الخاصة ( ،)%7.3واملؤسسات املالية (.)%7.2
انخفضت القروض والسلف التجارية بواقع  2,300ملیون ريال سعودي ،من  100,890ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2017م إلﯽ 98,590
ملیون ريال سعودي في  31ديسمبر2018م ويرجع ذلك بشكل اساس ي إلى سداد عدد كبير من القروض التجارية في الربع الثالث من عام 2018م.
ارتفعت القروض والسلف التجارية بواقع  27,124مليون ريال سعودي ،من  98,590مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 125,714
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،ويرجع ذلك إلى تمويل العمالء الحاليين والجدد في مجموعة الخدمات املصرفية للشركات بمقدار
 11,802مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى االرتفاع في تمويل العمالء في القطاع العام وفرع سامبا دبي بمقدار  5,894مليون ريال سعودي و6,573
مليون ريال سعودي على التوالي.
ارتفعت القروض والسلف التجارية بواقع  5,167مليون ريال سعودي ،من  125,714مليون ريال سعودي في  31دیسمبر 2019م إلﯽ 130,881
ملیون ريال سعودي في  30يونيو  2020ويرجع ذلك بشكل اساس ي إلى تمويل العمالء الحاليين والجدد في مجموعة الخدمات املصرفية للشركات
بمقدار  4,171مليون ريال سعودي.

ب) قروض شخصية
في  30يونيو 2020م ،تكونت القروض الشخصية من قروض شخصية لألفراد ( ،)%61.0وقروض وسلف عقارية (.)%39.0
انخفضت القروض الشخصية بشكل طفيف بمبلغ  859مليون ريال سعودي ،من  17,035مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى 16,176
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م بسبب انخفاض في القروض الشخصية لألفراد بمبلغ  642مليون ريال سعودي ،من 11,574مليون
ريال سعودي إلى 10,932مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ،باإلضافة إلى انخفاض في القروض العقارية بمبلغ 211مليون ريال سعودي ،من
 5,166مليون ريال سعودي إلى  4,955مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت القروض الشخصية بمبلغ  978مليون ريال سعودي ،من  16,176مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  17,154مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع القروض العقارية بمبلغ  1,189مليون ريال سعودي ،من  4,955مليون ريال سعودي إلى  6,144مليون
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت القروض الشخصية بواقع  1,609مليون ريال سعودي ،من  17,154مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  18,764مليون ريال
سعودي في  30يونيو 2020م نتيجة تنشيط قناة املبيعات املباشرة في الربع الرابع من عام 2019م وترويج صفقات خاصة مع قطاعات معينة
(باألخص القطاعات الحكومية( .استمرت محفظة التمويل العقاري في دفع الزيادة في القروض الشخصية حيث ارتفعت القروض العقارية بمبلغ
 1,167مليون ريال سعودي ،من  6,144مليون ريال سعودي إلى  7,311مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

ج) بطاقات ائتمان
انخفضت بطاقات االئتمان بمبلغ  132مليون ريال سعودي ،من  1,550مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  1,418مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2018م .و ظلت بطاقات االئتمان مستقرة ً
نسبيا في الفترة ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م مع وجود زیادة طفیفة
بواقع  12ملیون ریال سعودي حيث وصلت إلى  1,429مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .وانخفضت بطاقات االئتمان بعد ذلك بمبلغ
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 217مليون ريال سعودي ،من  1,429مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  1,212مليون ريال سعودي في 30يونيو 2020م نتيجة
انخفاض املبيعات الدولية بسبب جائحة كورونا.

ه) الجودة االئتمانية ملحفظة القروض
ً
في  1يناير 2018م ،قام سامبا باعتماد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  - 9األدوات املالية بدال من معيار املحاسبة الدولي  - 39األدوات
املالية :اإلثبات والقياس .وقد تضمن املعيار الجديد تغييرات أساسية في محاسبة القروض والسلف ،وال سيما فيما يتعلق باملخصصات ،في حين
استبدل نموذج الخسارة املتكبدة ً
سابقا لتقييم العجز بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم  39واالستعاضة عنه بنموذج الخسارة املتوقعة
("الخسارة االئتمانية املتوقعة") .وبلغت قيمة أثر إعادة القياس ،الناتج عن التحول إلى املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ،9على القروض
والسلف ما يصل إلى  881مليون ريال سعوديُ .يرجى الرجوع إلى اإليضاح ( 2أثر التغيرات في السیاسات املحاسبیة نتیجة تطبیق املعایر الجدیدة)
في إطار القوائم املالية السنوية املنتهية في  31ديسمبر 2018م.
خالل الفترة ما بین  31دیسمبر 2017م و 31دیسمبر 2019م ،ارتفع إجمالي القروض العاملة من  118,532مليون ريال سعودي إلى  142,771مليون
ريال سعودي وارتفعت القروض غير العاملة من  1,127مليون ريال سعودي إلى  1,924مليون ريال سعودي على التوالي.
ارتفعت نسبة القروض والسلف غير العاملة للبنك من  %0.9في  31ديسمبر 2017م إلى  %1.3في  31ديسمبر 2019م وذلك بعد زيادة القروض
والسلف غير العاملة من  1,127مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  1,924مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .أن هذا االرتفاع
يرجع إلى تدهور جودة االئتمان للقروض في سامبا .وزادت إجمالي مخصصات انخفاض اإلئتمان بمبلغ  1,125مليون ريال سعودي من  1,975مليون
ً
تماشيا مع الزيادة في القروض غير العاملة خالل الفترة
ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  3,100مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م
ذاتها .وعليه ،انخفضت نسبة إجمالي املخصصات إلى إجمالي القروض الغير عاملة من  %175.2في  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2018م
إلى  %161.1في  31ديسمبر 2019م.
خالل الفترة ما بین  31دیسمبر 2019م و 30يونيو 2020م ،ارتفعت القروض العاملة من 142,771مليون ريال سعودي إلى  149,351مليون ريال
سعودي وارتفعت القروض غير العاملة من  1,924مليون ريال سعودي إلى  2,196مليون ريال سعودي .وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة القروض غير
العاملة بشكل طفيف من  %1.3في  31ديسمبر 2019م إلى  %1.4في  30يونيو 2020م .وبالتالي إرتفع مخصص انخفاض االئتمان خالل نفس الفترة
من  3,100مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  3,459مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م .استمرت نسبة إجمالي املخصصات إلى
إجمالي القروض غير العاملة باالنخفاض من  %161.1في  31ديسمبر 2019م إلى %157.5في  30يونيو 2020م.
إن االرتفاع في القروض غير العاملة خالل الفترة ما بين  31دیسمبر 2017م و 30يونيو 2020م مدفوع إلى حد كبير في قطاعات التجارة والبناء
واإلنشاءات والقطاعات االخرى.
 5-2-4-11ودائع العمالء
الجدول ( :)12ودائع العمالء كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30يونيو 2020م
مليون ريال سعودي

 31ديسمبر2017م

 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

 30يونيو 2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

تحت الطلب

99,546

93,880

93,715

109,685

ألجل

54,884

62,681

73,669

62,331

ادخار

7,225

7,701

7,563

8,191

أخرى

6,268

5,908

5,219

7,053

إجمالي ودائع العمالء

167,923

170,170

180,166

187,259

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة
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تتألف ودائع العمالء من )1( :الودائع ألجل )2( ،والودائع تحت الطلب التي تمثل الحسابات الجارية )3( ،وودائع ادخار )4( ،وودائع أخرى .وتمثل
الودائع ألجل والودائع تحت الطلب في املتوسط  92%من إجمالي ودائع العمالء على مدى الفترة املمتدة من  31دیسمبر 2017م إلﯽ  30يونيو 2020م.
ارتفعت ودائع العمالء بواقع  2,247ملیون ريال سعودي ،من  167,923ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2017م إلﯽ  170,170ملیون ريال سعودي
بشكل رئيس ي إلى االرتفاع الحاصل في الودائع ألجل بمبلغ  7,796مليون ريال سعودي ،من 54,884
في  31دیسمبر 2018مُ .ويعزى االرتفاع في الودائع
ٍ
ً
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  62,681مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م .وقابله جزئيا انخفاض في الودائع تحت الطلب
بمبلغ  5,666مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت ودائع العمالء بواقع  9,996ملیون ريال سعودي ،من  170,170ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2018م إلﯽ  180,166ملیون ريال سعودي
في  31دیسمبر 2019م وذلك يعود بشكل رئيس ي الى االرتفاع في الودائع ألجل بمبلغ  10,988مليون ريال سعودي ،من  62,681مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2018م إلى  73,669مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
استمرت ودائع العمالء باالرتفاع بمبلغ  7,094ملیون ريال سعودي ،من  180,166ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2019م إلﯽ  187,259ملیون
ريال سعودي في  30يونيو 2020م نتيجة االرتفاع في الودائع تحت الطلب بمبلغ  15,970مليون ريال سعودي ،من  93,715مليون ريال سعودي في
ً
 31ديسمبر 2019م إلى  109,685مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م .وقابله جزئيا انخفاض في الودائع ألجل بمبلغ  11,338مليون ريال
سعودي خالل نفس الفترة.
ان ارتفاع ودائع العمالء ما بين  31ديسمبر 2017م و 30يونيو 2020م يعود الى الزيادة في ودائع قطاع العام باإلضافة الى الزيادة في ودائع قطاع
الشركات .ان هذا االرتفاع يعود ً
أيضا الى إدارة املركز املالي للبنك (من ناحية السيولة والعوائد) بشكل اكثر فاعلية حسب ظروف السوق السعودي
بشكل عام باإلضافة إلى توقعات أسعار العموالت.
 6-2-4-11مالحظات أخرى حول قائمة املركزاملالي

أ)

مشتقات (تحت املوجودات)

املشتقات تحت املوجودات تمثل القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات.
انخفضت عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بمبلغ  3,069ملیون ريال سعودي من  6,515ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2017م إلﯽ
 3,446ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2018م ثم انخفضت بمبلغ  354ملیون ريال سعودي إلﯽ  3,092ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2019م.
في  30يونيو 2020م ،ارتفعت عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بواقع  3,146مليون ريال سعودي وبلغت  6,238مليون ريال سعودي
مقارنة بمبلغ  3,092مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
ان التغيير في القيم املوجبة للفترات املذكورة أعاله أتى بسبب التحركات في أسعار السوق التي تكون هذه املشتقات حساسة تجاهها وبسبب أحجام
املشتقات القائمة.

ب) ممتلكات ومعدات ،صافي
زادت قيمة املمتلكات واملعدات ،صافي بما مقداره  55مليون ريال سعودي ،من  2,639مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  2,693مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م وذلك عقب االرتفاع في صافي أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بقيمة  117مليون ريال سعودي واإلضافات على
ً
األثاث واملعدات والسيــارات بقيمة  39مليون ريال سعودي .قابله جزئيا االرتفاع في االستهالك املتراكم بقيمة  116مليون ريال سعودي.
وارتفعت املمتلكات واملعدات ،صافي بمقدار  373مليون ريال سعودي ،من  2,693مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  3,067مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م نتيجة (1) :إضافات على األراض ي واملباني بقيمة  1,200مليون ريال سعودي بعد رسملة املكتب الرئيس ي
الجديد (2)،وإضافات على تحسينات العقارات املستأجرة بقيمة  383مليون ريال سعودي (3) ،وتسجيل موجودات حق اإلستخدام بقيمة صافية
ً
ً
تبلغ  438مليون ريال سعودي وفقا لتطبيق معيار الدولي للتقرير املالي  - 16عقود اإليجار .وقابله جزئيا انخفاض في أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
بقيمة  1,497مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة و مصاريف استهالك التي بلغت 204مليون ريال سعودي.
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وارتفعت املمتلكات واملعدات ،صافي بقيمة  69مليون ريال سعودي ،من  3,067مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  3,136مليون ريال
سعودي في  30يونيو 2020م.

ج) موجودات أخرى
إرتفعت املوجودات األخرى بمقدار  130مليون ريال سعودي ،من  569مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  699مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2018م ،وذلك بشكل رئيس ي بسبب ارتفاع معامالت التورق اإلسالمية التي تتم مع الوسطاء بقيمة  60مليون ريال سعودي من 125
مليون ريال سعودي إلى 186مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
وإرتفعت بعد ذلك بقيمة  371مليون ريال سعودي ،من  699مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  1,070مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م ،وذلك بسبب ) (1ارتفاع ذمم مدينة بقيمة  166مليون ريال سعودي من  207مليون ريال سعودي إلى 373مليون ريال سعودي،
) (2وارتفاع معامالت التورق اإلسالمية بقيمة  124مليون ريال سعودي من  186مليون ريال سعودي إلى 310مليون ريال سعودي (3) ،وارتفاع
الهوامش على حساب معامالت البيع والشراء مع الوسطاء بقيمة  104مليون ريال سعودي من  36مليون ريال سعودي إلى 140مليون ريال سعودي
خالل الفترة ذاتها.
خالل فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م ،ارتفعت املوجودات األخرى بشكل ملحوظ بواقع  2,034مليون ريال سعودي لتصل إلى 3,104
مليون ريال سعودي ،وذلك بسبب ارتفاع حساب املقاصة بين البنوك املتعلق بذمم مدينة قصيرة األجل بقيمة  1,523مليون ريال سعودي من ال
ش يء كما في  31ديسمبر 2019م ،باإلضافة إلى ارتفاع الهوامش على حساب معامالت البيع والشراء مع الوسطاء بقيمة  261مليون ريال سعودي
من  140مليون ريال سعودي إلى 401مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

د) قرض ألجل
أبرم سامبا ترتيب قرض مشترك غير مضمون بعمولة عائمة في  17يوليو  2019بمبلغ قدره  575مليون دوالر أمريكي )ما يعادل حوالي2,156
مليون ريال سعودي( مدته  3سنوات لألغراض البنكية العامة ،وتم تصنيفه كمقتناة بالتكلفة املطفأة .يحمل القرض ألجل عمولة خاصة بمعدالت
متغيرة على أساس السوق .تم تسجيل قرض ألجل بقيمة  2,168مليون ريال سعودي في السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م و ظل مستقر
ً
نسبيا في الفترة ما بين  31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2020م وبلغ  2,164مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م.

ه) سندات دين مصدرة
أتم سامبا ،من خالل منشأة لغرض خاص ،إصدار سندات بالدوالر األمريكي قدرها مليار دوالر أمريكي )ما يعادل حوالي  3,750مليون ريال سعودي
(بموجب برنامج السندات املتوسطة األجل والبالغ قدره  5مليار دوالر أمريكي )ما يعادل  18,750مليون ريال سعودي(  .إن هذه السندات غير
مضمونة وتم إصدارها بموجب هذا البرنامج ملدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ السحب في  2أكتوبر 2019م وتخضع لالسترداد املبكر بحسب
خيار سامبا وفق شروط وأحكام اإلصدار .إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم االيرلندية وتم تصنيفها كمقتناة بالتكلفة املطفأة.
تم تسجيل سندات دين مصدرة بقيمة  3,746مليون ريال سعودي في السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م بعد اإلصدار األول الذي أكمله
سامبا في  2أكتوبر 2019م  .وارتفعت بقيمة  1,839مليون ريال سعودي بعد اإلصدار الثاني الذي أكمله سامبا في  29يناير 2020م ليصل الرصيد
إلى  5,585مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م.

و) مشتقات (تحت املطلوبات)
املشتقات تحت املطلوبات تمثل القيمة العادلة السلبية للمشتقات.
تراجعت القيمة العادلة السلبية للمشتقات بمبلغ  1,519ملیون ريال سعودي ،من  3,976ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2017م إلﯽ 2,457
ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2018م وانخفضت بمبلغ  1,265ملیون ريال سعودي ليصل الرصيد إلﯽ  1,192ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر
2019م.
ارتفعت القيمة العادلة السلبية للمشتقات بقيمة  968ملیون ريال سعودي ،من  1,192ملیون ريال سعودي في  31دیسمبر 2019م إلﯽ  2,160ملیون
ريال سعودي في  30يونيو 2020م.
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أن التغيير في القيم السلبية للفترات املذكورة أعاله اتى بسبب التحركات في أسعار السوق التي تكون هذه املشتقات حساسة تجاهها وبسبب أحجام
املشتقات القائمة.

ز) مطلوبات اخرى
ارتفعت املطلوبات األخرى بمبلغ  2,720مليون ريال سعودي ،من  4,414مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  7,133مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2018م وذلك نتيجة) (1تسجيل مبالغ مستحقة الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقية التسوية بقيمة 1,853
مليون ريال سعودي (2) ،وتسجيل مخصص انخفاض االئتمان مقابل التزامات القروض وعقود الضمان املالي بقيمة  1,636مليون ريال سعودي
في السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م بسبب اعتماد المعیار الدولي إلعداد التقارير المالیة رقم  9مما أدى إلﯽ مخصصات إضافیة للخسائر
االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالتعهدات وااللتزامات املحتملة ،واملسجلة في إطار املطلوبات األخرى.
بقيت املطلوبات األخرى مستقرة ً
نسبيا خالل الفترة ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م وبلغت  7,236مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م .أما خالل النصف األول من 2020م ،انخفضت املطلوبات األخرى بشكل طفيف بمبلغ  151مليون ريال سعودي ،لتصل إلى
 7,084مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م بسبب (1) :انخفاض مستحقات ومخصص الزكاة والضريبة بقيمة  202مليون ريال سعودي من
 1,117مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  916مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م (2)،و انخفاض ودائع العمالء مقابل عمليات
ً
االكتتاب العام املتعلقة بشركة أرامكو بقيمة 106مليون ريال سعودي ،وقابله جزئيا ارتفاع في الحسابات املقاصة املؤجلة بقيمة  130مليون ريال
سعودي والتي تتعلق بحسابات التسوية بين البنوك.

ح) حقوق امللكية
انخفضت حقوق امللكية بواقع  2,376مليون ريال سعودي ،من  44,682مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  42,306مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2018م ،بشكل أساس ي نتيجة االنخفاض في األرباح املبقاة بقيمة 5,895مليون ريال سعودي .أتى االنخفاض في األرباح املبقاة بقيمة
5, 895مليون ريال سعودي على الرغم من دخل سامبا الصافي بقيمة  3,060مليون ريال سعودي ،ويعود ذلك إلى (1) :أثر التغير في السیاسة
املحاسبیة كما هو مذكور في ايضاح  2من القوائم املالية املوحدة لسنة 2018م (الذي سبب بانخفاض مقداره  2,522مليون ريال سعودي((2) ،
وتوزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 3,088مليون ريال سعودي وتوزيعات أرباح مقترحة بقيمة 1,998مليون ريال سعودي (3) ،وتحويل  1,382مليون
ريال سعودي من بند األرباح املبقاة إلى بند احتياطي نظامي.
ارتفعت حقوق امللكية بقيمة  3,143مليون ريال سعودي ،من  42,306مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  45,449مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة االرتفاع في احتياطات القيمة العادلة وأخرى بقيمة  2,534مليون ريال سعودي واملتعلقة بشكل أساس ي باملوجودات
املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
وارتفعت حقوق امللكية بقيمة  925مليون ريال سعودي ،من  45,449مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  46,374مليون ريال سعودي
في  30يونيو 2020م ،نتيجة دخل سامبا الصافي بقيمة  2,229مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م ،مقابل
توزيعات أرباح بقيمة 1,394مليون ريال سعودي.
 7-2-4-11كفاية رأس مال املجموعة
الجدول ( :)13كفاية رأس مال املجموعة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30يونيو 2020م
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 30يونيو 2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غير مدققة

مخاطر االئتمان

187,944

174,970

197,080

222,723

مخاطر العمليات

13,304

13,719

14,221

14,657

مخاطر السوق

15,166

11,996

16,998

19,943

إجمالي الركن  – 1موجودات مرجحة املخاطر

216,414

200,686

228,299

257,323

مليون ريال سعودي
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رأس املال األساس ي (املستوى )1

44,623

44,271

46,907

48,045

رأس املال املساند (املستوى )2

1,127

1,256

1,341

1,122

رأس املال األساس ي واملساند

45,749

45,527

48,248

49,168

نسبة كفاية رأس املال (الركيزة األولى – املستوى
)1
نسبة كفاية رأس املال (الركيزة األولى – املستوى
)2 + 1

%20.6

22.1%

%20.5

%18.7

%21.1

%22.7

%21.1

%19.1

يتكون رأس املال األساس ي (املستوى  )1من رأس املال ،واالحتياطيات النظامية والعامة واألخرى ،وحقوق امللكية غير املسيطرة املؤهلة ،واألرباح
املبقاة ناقصا أي موجودات غير ملموسة لدى سامبا في نهاية السنة ،بينما يتكون رأس املال املساند (املستوى  )2من إجمالي املخصصات املؤهلة.
بموجب التعميم رقم  391000029731وتاريخ 1439/3/15هـ بشأن املدخل املرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات املحاسبية بموجب املعيار
الدولي للتقرير املالي ، 9قام البنك املركزي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس املال نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقارير
ً
املالية  9على مدى خمس سنوات وقام سامبا بذلك اعتبارا من شهر يناير 2018م.
خالل الفترة ما بين  31ديسمبر 2017م و 30يونيو 2020م ،بقيت نسبة كفاية رأس املال للبنك أعلى من نسبة املتطلبة بموجب معيار بازل  3ومن
متطلبات البنك املركزي.
انخفضت املوجودات مرجحة املخاطر من  216,414مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  200,686مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2018م بسبب االنخفاض في مخاطر االئتمان من  187,944مليون ريال سعودي إلى  174,970مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض القروض
والسلف خالل الفترة ذاتها .اما إجمالي رأس املال األساس ي ورأس املال املساند ،فانخفض بشكل طفيف من  45,749في  31ديسمبر 2017م إلى
 45,527مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م.
وفقا لذلك ،ارتفعت نسبة كفاية رأس املال (الركيزة األولى – املستوى  )2 + 1من  %21.1في  31ديسمبر 2017م إلى  %22.7في  31ديسمبر 2018م.
ارتفعت املوجودات مرجحة املخاطر من  200,686مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  228,299مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م و  257,323مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م ،على التوالي ،نتيجة االرتفاع في املوجودات املرجحة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق
تماشيا مع إستراتيجية سامبا التوسعية لتنمية محافظ القروض واالستثمارات .اما إجمالي رأس املال األساس ي ورأس املال املساند ،فارتفع من
 45,527في  31ديسمبر 2018م إلى  48,248مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م و 49,168مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م على
التوالي ،نتيجة زيادة احتیاطیات القیمة العادلة للموجودات مالیة مدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
على الرغم من ارتفاع إجمالي رأس املال األساس ي ورأس املال املساند ،انخفضت نسبة كفاية رأس املال (الركيزة األولى – املستوى  )2 + 1من %22.7
في  31ديسمبر 2018م إلى  %21.1في  31ديسمبر 2019م و  %19.1في  30يونيو 2020م على التوالي ،بسبب االرتفاع امللحوظ في املوجودات مرجحة
املخاطر خالل الفترة ذاتها.
 8-2-4-11التعهدات وااللتزامات املحتملة للمجموعة املتعلقة باالئتمان
الجدول ( :)14التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30يونيو 2020م

مليون ريال سعودي

خطابات ضمان
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 31ديسمبر2017م

 31ديسمبر2018م

مدققة

مدققة

34,051

31,369

 31ديسمبر
2019م
مدققة
30,164

 30يونيو 2020م
غيرمدققة
29,354

اعتمادات مستندية

5,805

4,962

4,709

4,825

التزامات غير قابلة للنقد لتمديد االئتمان

3,074

2,614

3,522

4, 924

قبوالت

1,834

1,514

1,112

1,169

أخرى

687

830

929

986

إجمالي التعهدات وااللتزامات املحتملة للمجموعة
املتعلقة باالئتمان

45,451

41,289

40,436

41, 258

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة

تتكون التعھدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان بشكل أساس ي من االعتمادات املستندیة ،والضمانات ،والقبوالت ،وااللتزامات غير القابلة
للنقض ملنح االئتمان .إن الغرض الرئیس ي من وراء ھذه األدوات ھو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبھا.
إن الضمانات واالعتمادات املستندية (التي تمثل ضمانات غير قابلة للنقض من قبل املجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء
بالتزاماته تجاه األطراف األخرى) تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملھا القروض والسلف .إن االعتمادات املستندية (التي تعتبر بمثابة تعھدات
ً
خطیة من املجموعة ،نیابة عن العمیل ،تسمح للطرف اآلخر بسحب األموال وفق شروط وأحكام خاصة) مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصھا،
ً
وبالتالي فإنھا غالبا ما تحمل مخاطر أقل .تمثل القبوالت تعھدات املجموعة لسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء .تتوقع املجموعة تقدیم
ً
معظم القبوالت قبل سدادھا من قبل العمالء .أما املتطلبات النقدیة بموجب ھذه األدوات فتقل كثيرا عن املبلغ امللتزم به ألن املجموعة تتوقع بأن
یفي العمالء بالتزاماتهم األساسية.
تمثل االلتزامات ملنح االئتمان الجزء غير املستخدم من التسھیالت املعتمدة ملنح االئتمان على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مستندية.
وفیما یتعلق بمخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتمان ،فمن املحتمل أن تتعرض املجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير
ً
املستخدمة .إال أن مبلغ الخسارة املحتملة الذي ال یمكن تحديده فورا ،يتوقع أن یكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير املستخدم ألن معظم
االلتزامات ملنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير إئتمان محددة .إن اجمالي االلتزامات القائمة ملنح االئتمان ال تمثل بالضرورة
املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من ھذه االلتزامات یتم إنھاؤھا أو انتھاؤھا بدون تقديم التمويل املطلوب.
انخفضت إجمالي التعهدات وااللتزامات املتعلقة باالئتمان بقيمة  4,162مليون ريال سعودي من  45,451مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2017م إلى  41,289مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م ،بسبب (1) :انخفاض بشكل رئيس ي في خطابات الضمان من  34,051مليون ريال
سعودي إلى  31,369مليون ريال سعودي (2) ،وانخفاض خطابات االئتمان من  5,805مليون ريال سعودي إلى  4,962مليون ريال سعودي خالل
الفترة ذاتها.
انخفضت إجمالي التعهدات وااللتزامات املتعلقة باالئتمان بقيمة  853مليون ريال سعودي من  41,289مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م
إلى  40,436مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،على الرغم من ارتفاع االلتزامات الغير قابلة للنقد لتمديد االئتمان بقيمة  908مليون ريال
سعودي ،بسبب انخفاض خطابات الضمان بقيمة  1,205مليون ريال سعودي وانخفاض القبوالت بقيمة  402مليون ريال سعودي.
بقيت إجمالي التعهدات وااللتزامات املتعلقة باالئتمان مستقرة نسبيا لتصل الى  41,258مليون ريال سعودي في  30يونيو 2020م ،على الرغم من
انخفاض خطابات الضمان بقيمة  810مليون ريال سعودي والذي عوض عنه ارتفاع في االلتزامات الغير قابلة للنقد لتمديد االئتمان بقيمة 772
مليون ريال سعودي.
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 3-4-11قوائم التدفقات النقدية للسنوات 2017م و2018م و2019م وفترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو 2019م و2020م
الجدول ( :)15قوائم التدفقات النقدية للسنوات 2017م و2018م و2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م و2020م

مليون ريال سعودي

2017م

2018م

2019م

 30يونيو
2019م

 30يونيو
2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

غيرمدققة

األنشطة التشغيلية
صافي دخل السنة/الفترة قبل الزكاة والضريبة

5,024

5,550

4,619

2,264

2,612

تعديالت لـ:
إطفاء العالوة والخصم على االستثمارات املقتناة لغير
أغراض املتاجرة ،صافي

30

)(29

)(29

2

)(20

)دخل(/خسارة االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من
خالل قائمة الدخل ،صافي

)(150

)(102

)(204

)(132

82

مكاسب سندات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،صافي

)(29

)(10

)(78

)(78

)(839

استهالك

124

112

204

94

110

)مكاسب( /خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات ،صافي

)(8

)(0

)(2

)(0

0

مخصص انخفاض االئتمان ،بعد خصم املبالغ املستردة

287

156

1,103

782

646

عمولة على قرض ألجل وسندات الدين املصدرة ،بعد
استنزال الخصم

-

-

55

-

104

صافي (الزيادة)  /النقص في املوجودات التشغيلية:
ودائع نظامية لدى بنوك مركزية

318

415

)(417

)(41

)(806

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد
ً
تسعين يوما

)(5,289

)(4,303

9,343

8,401

963

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

674

2,296

203

349

)(2,257

مشتقات

)(2,073

3,069

354

)(568

)(3,146

قروض وسلف

7,262

2,986

)(28,992

)(2,133

)(7,122

موجودات أخرى

266

)(130

)(371

)(583

)(2,034

صافي الزيادة ( /النقص) في املطلوبات التشغيلية:
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مليون ريال سعودي

2017م

2018م

2019م

 30يونيو
2019م

 30يونيو
2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

غيرمدققة

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

)(4,329

1,320

7,775

6,378

12,988

ودائع العمالء

)(4,023

2,247

9,996

)(1,864

7,094

مشتقات

2,491

)(1,621

)(1,265

)(499

968

مطلوبات أخرى

)(560

)(448

197

)(784

265

الزكاة وضريبة الدخل مدفوعة

-

)(991

)(832

)(455

)(565

صافي النقدية الناتجة من ( /املستخدمة في) األنشطة
التشغيلية

16

1,660

10,517

9,043

11,132

األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

6,794

شراء استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

)(19,738

شراء ممتلكات ومعدات ،بعد خصم تسويات تحويل
العمالت
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقدية الناتجة من ( /املستخدمة في) األنشطة
االستثمارية

14,059

)(18,413

8,267

)(24,249

2,638

)(13,596

43,101

)(48,497

)(253

)(168

)(580

)(110

)(222

8

1

4

11

42

)(13,188

)(4,521

)(16,557

)(11,058

)(5,577

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

)(2,575

)(3,126

)(3,404

)(1,977

)(1,337

قرض ألجل

-

-

2,156

-

)(31

سندات دين

-

-

3,704

-

1,761

اسهم خزينة ،صافي

59

72

81

47

37

صافي النقدية الناتجة من ( /املستخدمة في) األنشطة
التمويلية

)(2,516

)(3,054

2,536

)(1,930

430

(النقص)  /الزيادة في النقدية وشبه النقدية

)(15,689

2,943

)(12,361

)(1,855

3,897

النقدية و شبه النقدية في بداية السنة /الفترة

36,662

20,973

23,916

23,916

11,555
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مليون ريال سعودي

النقدية و شبه النقدية في نهاية السنة/الفترة

2017م

2018م

2019م

 30يونيو
2019م

 30يونيو
2020م

مدققة

مدققة

مدققة

غيرمدققة

غيرمدققة

20,973

23,916

11,555

22,061

15,452

معلومات إضافية غيرنقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة واملبالغ املحولة إلى قائمة
الدخل املوحدة
موجودات حق االستخدام

199

184

2,670

2,269

77

-

-

438

379

367

املصدر :القوائم املالية املوحدة املدققة والقوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة

 1-3-4-11النقد من األنشطة التشغيلية
ً
مدفوعا بشكل رئيس ي بالزيادة في دخل
ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة بمبلغ  525مليون ريال سعودي خالل الفترة 2017م2018-م،
العموالت الخاصة ،صافي بقيمة  420مليون ريال سعودي.
ً
انخفض صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة بمبلغ  930مليون ريال سعودي خالل الفترة 2018م2019-م ،مدفوعا بشكل رئيس ي )1( :بالزيادة في
إجمالي مصاريف العمليات )2( ،وبالزيادة في مخصص انخفاض االئتمان ،بعد خصم املبالغ املستردة ،وقابل ذلك ً
جزئيا ارتفاع في دخل العموالت
الخاصة ،صافي ودخل العمليات االخرى.
أما في فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م ،ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة بمقدار  348مليون ريال سعودي بسبب الزيادة في
مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،صافي  ،مقابل االنخفاض في دخل العموالت الخاصة ،صافي.
أثر التغيير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية ً
سلبا على صافي النقد من األنشطة التشغيلية خالل السنة املالية 2017م (انخفاض بقيمة
 5,263مليون ريال سعودي) ،ويرجع ذلك في املقام األول إلى:
•
•
•
•

ً
صافي ارتفاع بقيمة  5,289مليون ريال سعودي في األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما؛
صافي انخفاض بقيمة  4,329مليون ريال سعودي في أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى؛
صافي انخفاض بقيمة  4,023مليون ريال سعودي في ودائع العمالء ،وعوضت عنه ً
جزئيا؛
صافي انخفاض بقيمة  7,262مليون ريال سعودي في قروض وسلف.

ً
أثر التغيير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية ايجابا على صافي النقد من األنشطة التشغيلية خالل السنة املالية 2018م (إرتفاع بقيمة 5,831
مليون ريال سعودي) ،ويرجع ذلك في املقام األول إلى:
•
•
•
•

صافي انخفاض بقيمة  2,986مليون ريال سعودي في قروض وسلف؛
صافي انخفاض بقيمة  2,296مليون ريال سعودي في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل؛
صافي ارتفاع بقيمة  2,247مليون ريال سعودي في ودائع العمالء ،وعوضت عنه جز ًئيا؛
ً
صافي ارتفاع بقيمة  4,303مليون ريال سعودي في األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما.

أثر التغيير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية ً
سلبا على صافي النقد من األنشطة التشغيلية خالل السنة املالية 2019م (إنخفاض بقيمة 3,177
مليون ريال سعودي) ،ويرجع ذلك في املقام األول إلى:
•
•
•
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صافي ارتفاع بقيمة  28,992مليون ريال سعودي في قروض وسلف ،وعوضت عنه ً
جزئيا؛
ً
صافي انخفاض بقيمة  9,343مليون ريال سعودي في األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما؛
صافي ارتفاع بقيمة 9,996مليون ريال سعودي في ودائع العمالء؛

•

صافي ارتفاع بقيمة 7,775مليون ريال سعودي في أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى.

ً
أثر التغيير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية ايجابا على صافي النقد من األنشطة التشغيلية خالل فترة الستة اشهر املنتهية من عام 2020م
(ارتفاع بقيمة  6,914مليون ريال سعودي) ،ويرجع ذلك في املقام األول إلى:
•
•
•
•
•
•

صافي ارتفاع بقيمة  12,988مليون ريال سعودي في أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى؛
صافي ارتفاع بقيمة  7,094مليون ريال سعودي في ودائع العمالء ،وعوضت عنه ً
جزئيا؛
صافي ارتفاع بقيمة  7,122مليون ريال سعودي في قروض وسلف؛
صافي ارتفاع بقيمة  3,146مليون ريال سعودي في مشتقات (تحت املوجودات)؛
صافي ارتفاع بقيمة  2,257مليون ريال سعودي في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل؛
صافي ارتفاع بقيمة  2,034مليون ريال سعودي في موجودات أخرى.

 2-3-4-11النقد من األنشطة االستثمارية
انخفض صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية من  13,188ملیون ريال سعودي في 2017م إلﯽ  4,521مليون ريال سعودي في 2018م
بسبب (2) :ارتفاع املتحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمة  7,265مليون ريال سعودي
من  6,794ملیون ريال سعودي في 2017م إلﯽ  14,059ملیون ريال سعودي في 2018م (2) ،وتراجع شراء استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل بقيمة  1,325مليون ريال سعودي من  19,738ملیون ريال سعودي في 2017م إلﯽ  18,413ملیون ريال سعودي في 2018م.
ارتفع صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية من  4,521ملیون ريال سعودي في 2018م إلﯽ  16,557مليون ريال سعودي في 2019م بسبب:
) (1انخفاض املتحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمة  5,791مليون ريال سعودي
من 14,059ملیون ريال سعودي في 2018م إلﯽ 8,267ملیون ريال سعودي في 2019م (2) ،وزيادة في مشتريات االستثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل بقيمة  5,836مليون ريال سعودي من  18,413ملیون ريال سعودي في 2018م إلﯽ  24,249ملیون ريال سعودي في 2019م.
انخفض صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية خالل فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م مقارنة بفترة الستة أشهر املنتهية في 30
يونيو 2019م بقيمة  5,481مليون ريال سعودي من  11,058ملیون ريال سعودي إلﯽ  5,577مليون ريال سعودي ،بسبب ارتفاع املتحصالت من بيع
واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمة  40,462مليون ريال سعودي من  2,638ملیون ريال سعودي
خالل فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2019م إلﯽ  43,101ملیون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر املنتهية من عام 2020م ،مقابل زيادة في
مشتريات االستثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمة  34,901مليون ريال سعودي من  13,596ملیون ريال سعودي إلﯽ
 48,497ملیون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
 3-3-4-11النقد من األنشطة التمويلية
ارتفع صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية من  2,516ملیون ريال سعودي في 2017م إلﯽ  3,054مليون ريال سعودي في 2018م بسبب
ارتفاع توزيعات األرباح املدفوعة بقيمة  551مليون ريال سعودي من  2,575ملیون ريال سعودي إلﯽ  3,126ملیون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
بلغ النقد الناتج من األنشطة التمويلية  2,536مليون ريال سعودي في 2019م ،مقارنة بالنقد املستخدم من األنشطة التمويلية  3,054مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في 2018م ،بسبب سندات الدين وقرض ألجل التي صدرت في عام 2019م و بلغت 3,704مليون ريال سعودي
ً
و  2,156مليون ريال سعودي على التوالي .قابله جزئيا ارتفاع في توزيعات األرباح بقيمة  278مليون ريال سعودي من  3,126مليون ريال سعودي في
2018م إلى  3,404مليون ريال سعودي في 2019م.
بلغ النقد الناتج من األنشطة التمويلية  430مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م ،مقارنة بالنقد املستخدم من
األنشطة التمويلية  1,930مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م بسبب زيادة في سندات الدين بقيمة  1,761مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م بعد اإلصدار الثاني الذي أكمله سامبا في  29يناير 2020م ،باإلضافة إلى ارتفاع في
توزيعات األرباح بقيمة 639مليون ريال سعودي من  1,977مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م في 2018م إلى
 1,337مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م.
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 .12املعلومات القانونية
1-12إقرارات أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي
يقر أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي بما يلي:
-1
-2
-3
-4

أن صفقة االندماج ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية.
ً
أن إصدار أسهم العوض ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي يكون البنك األهلي طرفا فيها مع مراعاة ما ورد في القسم ("( )2-1-8املخاطر
املرتبطة بدمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا") من هذا التعميم.
أن هذا القسم يتضمن جميع املعلومات القانونية الجوهرية املتعلقة بمستندات صفقة االندماج التي يجب على مساهمي البنك األهلي أخذها
بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك.
ى
أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم يؤدي عدم تضمينها إلى أن تصبح البيانات األخر مضللة.

وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا التعميم ،يقر األعضاء املستقلون في مجلس إدارة البنك األهلي من غير األعضاء ذوي العالقة ،أنهم ليس
لديهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من أسهم البنك األهلي أو في أسهم مجموعة سامبا أو أعمالها أو في أي عقد مبرم أو سيتم إبرامه
بين أطراف صفقة االندماج ،وأنهم يقرون بكامل استقالليتهم بخصوص صفقة االندماج موضوع هذا التعميم.
ويرى أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي (من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج) بأن صفقة االندماج عادلة ومعقولة ،وذلك بعد بذل العناية
ً
املهنية الالزمة كما يرونه مناسبا في ظل الظروف بمساعدة مستشاريهم ،وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق بتاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو
املستقبلية للبنك الدامج واملنافع املتوقعة من صفقة االندماج والرأي املقدم من شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية (بصفتها املستشار املالي للبنك
األهلي فيما يتعلق بصفقة االندماج) بتاريخ 1442/02/23هـ (املوافق 2020/10/11م) ملجلس إدارة البنك األهلي (مرفق نسخة من الرأي في امللحق رقم ()2
ً
من هذا التعميم) بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة البنك األهلي ووفقا للعوامل واالفتراضات املوضحة في ذلك الرأي فإن شركة جي بي
مورقان العربية السعودية ترى أن معامل املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية للبنك األهلي.
كما يرى أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي (من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج) أن صفقة االندماج تصب في مصلحة البنك األهلي ومساهميه،
وبالتالي يوصون باإلجماع ملساهمي البنك األهلي باملوافقة على قرارات االندماج .وعند تقديمهم لهذه التوصية ،فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة البنك
األهلي في االعتبار املشورة الخارجية التي تلقوها بشأن املسائل القانونية واملالية واملحاسبية واالستراتيجية وغيرها من املسائل املتعلقة بالصفقة.
كما تجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي ،الذين سيقومون بالتصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية
للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج ،سيصوتون باملوافقة على قرارات االندماج.
وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي (من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج) لم يأخذوا في االعتبار األهداف االستثمارية
ً
الفردية أو الوضع املالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظرا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل منهم.
وعليه ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على ضرورة قيام مساهمي البنك األهلي بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له
بخصوص صفقة االندماج ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة االندماج للتأكد من مدى مالئمة صفقة االندماج واملعلومات الواردة
في هذا التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع املالية الخاصة به.

 2-12ملخص الهيكل القانوني لصفقة االندماج
ً
سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقا ألحكام املواد  191إلى  193من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من املادة  49من الئحة
االندماج واالستحواذ .وبعد استيفاء جميع شروط اتفاقية االندماج وامللخصة في القسم ("( )5-12البنود والشروط الجوهرية التفاقية االندماج")
من هذا التعميم (مع العلم أنه ال يجوز تعديل أي من هذه الشروط أو التنازل عنها إال بموافقة كال البنكين) وإتمام صفقة االندماج ،ستنتقل
جميع أصول مجموعة سامبا في البنك األهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك األهلي .وعند نفاذ قرار االندماج ،فسيستمر البنك األهلي في
الوجود ،أما مجموعة سامبا فستنقض ي بقوة النظام وسيلغى إدراج جميع أسهمها في تداول ،وسيقوم البنك األهلي نتيجة لصفقة االندماج بإصدار
أسهم العوض ملساهمي مجموعة سامبا املقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا كما في نهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.
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كما اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على معامل املبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي مجموعة سامبا على عدد ( )0,739سهم في البنك
األهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا ،وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض مليار وأربعمائة وثمانية وسبعون مليون ()1,478,000,000
سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها ( )10رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره
أربعة عشر مليار وسبعمائة وثمانون مليون ( )14,780,000,000ريال سعودي .وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة رأس مال البنك األهلي
املدفوع بالكامل بنسبة  %49.3من ثالثين مليار ( )30,000,000,000ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون
( )44,780,000,000ريال سعودي وزيادة عدد األسهم املصدرة للبنك األهلي من ثالثة مليارات ( )3,000,000,000سهم إلى أربعة مليارات
وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ( )4,478,000,000سهم مدفوعة بالكامل .وعند إتمام صفقة االندماج ،ستكون ملكية مساهمي البنك األهلي
الحاليين ما نسبته  %67.4من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين) ،وستكون ملكية مساهمي مجموعة سامبا ما
نسبته  %32.6من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين).
وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج ب ً
ناء على قيمة أسهم العوض .ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره أربعة عشر
مليار وسبعمائة وثمانون مليون ( )14,780,000,000ريال سعودي .ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره ستة وخمسين مليار
وتسعمائة وثالثة ماليين ( )56,903,000,000ريال سعودي ً
بناء على معامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي والبالغ  38.5ريال
سعودي كما في تاريخ 2020/10/8م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج) .وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم
تضمينها في القوائم املالية للبنك األهلي في وقت الحق ً
بناء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج،
وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض قد يؤثر على تحديد قيمة الشهرة (وملزيد من التفاصيل عن انخفاض قيمة الشهرة بعد
االندماج ،يرجى مراجعة القسم (" )19-1-8املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج" من هذا التعميم).
وفي حال أنه نتج عن عملية احتساب عدد األسهم املستحق ألي من مساهمي مجموعة سامبا ً
بناء على معامل املبادلة كسور أسهم ،فسيتم تقريب
الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح .فعلى سبيل املثال ،إذا كان أحد مساهمي مجموعة سامبا يملك ( )100سهم في مجموعة سامبا سيخصص له
( )73سهم من أسهم العوض وليس ( )74سهم .وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي مجموعة
ً
سامبا املستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع املتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها كال حسب ما يستحقه ،وذلك خالل
ً
مدة أقصاها ثالثين ( )30يوما من تاريخ إتمام صفقة االندماج .وسيتم خصم التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت
بيع كسور األسهم.
اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على تعيين شركة استشارية متخصصة لتقديم مشورتها فيما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته،
وعليه ،فقد قررت اللجنة املعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين على اقتراح اسم (البنك األهلي السعودي) ليكون االسم الجديد للبنك الدامج
وذلك عند نفاذ قرار االندماج.
وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:
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 3-12املو افقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج
 1-3-12املو افقات الحكومية
تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من املوافقات الحكومية ،وهي على النحو التالي:
أ -الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك األهلي والتعديالت املقترحة على النظام األساس ي
للبنك األهلي (واملوضحة في امللحق رقم ( )1من هذا التعميم).
ب -الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج.
ج -الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال البنك األهلي وطلب نشر مستند العرض.
د -الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض.
ه -الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديالت املقترحة على النظام األساس ي للبنك األهلي (واملوضحة في امللحق رقم ( )1من هذا
التعميم).
و -الحصول على موافقة هيئة السوق املالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة
غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج ،وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول.
وقد تم الحصول على جميع املوافقات الحكومية املوضحة أعاله.
وحيث أن لدى مجموعة سامبا شركة تابعة في جمهورية باكستان اإلسالمية ،فقد قام البنكان بالتقدم بالحصول على موافقة كل من البنك املركزي
ولجنة املنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية وذلك فيما يتعلق بنقل ملكية مجموعة سامبا في الشركة التابعة إلى البنك الدامج كجزء من
صفقة االندماج .وقد تم الحصول على موافقة لجنة املنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية في هذا الشأن .كما قد تم الحصول على املوافقة
املبدئية من البنك املركزي في جمهورية باكستان اإلسالمية ويتوقع الحصول على املوافقة النهائية في وقت الحق.
كما سيتم إشعار عدد من الجهات التنظيمية خارج اململكة بشأن التغير في السيطرة على فروع مجموعة سامبا أو بشأن تغير امللكية نتيجة لصفقة
ً
االندماج ،علما بأن لبعض هذه الجهات الحق في عدم قبول هذا التغير (وملزيد من التفاصيل حول املخاطر املتعلقة بعدم الحصول على املوافقات
التنظيمية األجنبية أو عدم إشعارها (حسبما ينطبق) ،يرجى مراجعة القسم (" )4-4-8املخاطر املرتبطة بتفسير وتطبيق األنظمة واللوائح" من هذا
التعميم).
 2-3-12فترة اعتراض الدائنين
ً
وفقا ألحكام املادة ( )193من نظام الشركات ،فإنه يحق لدائني مجموعة سامبا االعتراض على صفقة االندماج خالل فترة اعتراض الدائنين (والتي
تمتد ملدة  30يوم من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية باملوافقة على صفقة االندماج( .وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم
ً
خالل املدة املشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم مجموعة سامبا بالوفاء بالدين إن كان حاال ،أو
كاف للوفاء به إن كان آجال (وملزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم ("( )3-7-12فترة
أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك األهلي بتقديم ضمان ٍ
اعتراض الدائنين") من هذا التعميم.

 4-12ملخص االتفاقيات الجوهرية
 1-4-12اتفاقية االندماج
أبرم البنك األهلي ومجموعة سامبا اتفاقية اندماج بتاريخ 1442/2/24هـ (املوافق 2020/10/11م) والتي اتفقا بموجبها على شروط وأحكام
االندماج والتزامات البنكين فيما يتعلق بتنفيذ صفقة االندماج .وتتضمن اتفاقية االندماج كذلك عدد من الضمانات املقدمة من كل بنك لآلخر
باإلضافة إلى عدد من القيود املتعلقة بممارسة األعمال( .وملزيد من التفاصيل حول شروط اتفاقية االندماج ،الرجاء مراجعة القسم ()5-12
("البنود والشروط الجوهرية التفاقية االندماج" من هذا التعميم).
وتخضع صفقة االندماج ملوافقة كل من مساهمي البنك األهلي ومجموعة سامباً .
وبناء على الفقرة ( )4من املادة ( )191من نظام الشركات ،ال يحق
ً
للمساهم الذي يملك أسهما في كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية ألحد
البنكين .وملزيد من املعلومات املتعلقة بتصويت املساهمين في الجمعية العامة غير العادية يرجى مراجعة القسم ("( )2-7-12موافقة الجمعية
العامة غير العادية") من هذا التعميم.
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 1-1-4-12قيود ممارسة األعمال
ً
تضمنت اتفاقية االندماج التزاما على البنكين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في االتفاقية تتعلق بكيفية ممارسة البنكين ألعمالهما
ً
خالل الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج أو تاريخ إنهاء اتفاقية االندماج وفقا للشروط واألحكام الواردة
ً
ً
فيها (أيهما يقع أوال) وذلك دون الحصول على موافقة الطرف اآلخر علما بان الطرف اآلخر ال يمكنه حجب موافقته دون سبب معقول .وفي حال
مخالفة أحد البنكين ألي من تلك القيود ونتج عن ذلك وقوع حدث سلبي جوهري ،فيحق للطرف اآلخر في هذه الحالة إنهاء االتفاقية بموجب
إشعار يقدمه للطرف املخالف (وملزيد من املعلومات حول أحكام إنهاء اتفاقية االندماج ،الرجاء مراجعة القسم (" )4-1-4-12أحكام إنهاء اتفاقية
االندماج" من هذا التعميم).
وتتمثل القيود املتعلقة بممارسة األعمال الواردة في اتفاقية االندماج في عدم قيام أي من البنكين وأعضاء مجموعتهما بتصرف ،أو االتفاق على
ً
ً
القيام بتصرف ،من شأنه مخالفة أي من تلك القيود ما لم يكن ذلك متطلبا نظاميا .وفيما يلي ملخص لتلك القيود:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

و)

ز)

ح)
ط)
ي)
ك)
ل)
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اقتصار األعمال التي يمارسها البنك وأعضاء مجموعته على أعمالهم االعتيادية بما ينسجم بشكل جوهري مع ممارساتهم
السابقة ،على أن يراعى في جميع األحوال عدم مخالفة األنظمة ذات العالقة.
االمتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق األعمال الخاصة بالبنك أو أي من أعضاء مجموعته أو ممارسة أي نشاطات
جوهرية جديدة.
فيما يتعلق بالبنك األهلي ،االمتناع عن االستحواذ على ،أو التصرف في أي قرض أو قروض تتجاوز قيمتها اإلجمالية  5مليارات
ريال سعودي (أو ما يعادلها بعملة أخرى).
تتجاوز
قيمتها اإلجمالية  2,5مليار
فيما يتعلق بمجموعة سامبا ،االمتناع عن االستحواذ على ،أو التصرف في أي قرض أو قروض
ريال سعودي (أو ما يعادلها بعملة أخرى).
فيما يتعلق بالبنك األهلي ،وباستثناء ما يندرج ضمن األعمال االعتيادية ،االمتناع عن االستحواذ على أي أصول مادية أو
التصرف فيها أو إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام يتعلق بذلك إذا كان سيترتب على ذلك اإلجراء تحمل عوض أو
مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي (أو ما يعادله بعملة أخرى( فيما يتعلق بأصل
واحد أو مبلغ إجمالي قدره ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي (أو ما يعادله بعملة أخرى) فيما يتعلق بمجموعة
أصول.
فيما يتعلق بمجموعة سامبا ،وباستثناء ما يندرج ضمن األعمال االعتيادية ،االمتناع عن االستحواذ على ،أو التصرف في ،أي
أصول مادية أو إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام يتعلق بذلك إذا كان سيترتب على ذلك اإلجراء تحمل عوض أو
مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ مائة وخمسين مليون ( )150,000,000ريال سعودي (أو ما يعادلها بعملة أخرى) فيما يتعلق
بأصل واحد أو مبلغ إجمالي قدره ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي (أو ما يعادله بعملة أخرى) فيما يتعلق
بمجموعة أصول .وفي جميع األحوال يتعين على مجموعة سامبا االمتناع عن تكبد أي مبلغ يتجاوز خمسة وعشرين مليون
( )25,000,000ريال سعودي فيما يتصل بأي استثمار في تقنية املعلومات الخاصة بمجموعة سامبا دون املوافقة املسبقة من
ً
البنك األهلي ما لم يكن ذلك مطلوبا بموجب األنظمة ذات العالقة.
فيما يتعلق بالبنكين فقط (أي دون أن يشمل ذلك أعضاء مجموعتهما) ،عدم القيام بأي إعالن أو توزيع أو تجنيب أو دفع ألي
ً
أرباح أو أي توزيعات أخرى (سواء أكانت نقدية أو على شكل منح أسهم أو أي شكل آخر) عن أي فترة ،ما لم يكن ذلك متماشيا
مع (أو أقل من) التغيير في الربح الصافي للبنك ذو العالقة مقارنة بآخر فترة مماثلة تم فيها توزيع أرباح وذلك ً
بناء على قوائمه
املالية املرحلية أو قوائمه املالية املراجعة (بحسب الحال).
االمتناع عن إجراء أي تغيير في رأس املال.
االمتناع عن زيادة أو خفض عدد أسهم الخزينة أو التعامل في تلك األسهم.
ً
االمتناع عن تعديل النظام األساس ي (باستثناء ما تم االتفاق عليه في اتفاقية االندماج أو إن كان ذلك التعديل ضروريا أو
ً
مستحسنا لغرض االلتزام باألنظمة ذات العالقة).
ً
االمتناع عن توظيف أي موظفين (باستثناء ما كان لغرض ملء منصب شاغر مسبقا ،وال يشمل ذلك منصب الرئيس التنفيذي
أو أي منصب تكون مرجعيته مباشرة للرئيس التنفيذي والتي ال يجوز توظيف بديل لها).
االمتناع عن توظيف أي شخص تم االستعانة بخدماته من خالل شركات اإلسناد الخارجي أو شركات تقديم الخدمات العمالية.

 2-1-4-12استثناءات قيود ممارسة األعمال
اتفق البنكان على تحديد عدد من االستثناءات لقيود ممارسة األعمال والتي تتيح لكل من البنكين ممارسة أعمال وتصرفات محددة دون أن تعد
ً
تلك املمارسات إخالال بقيود ممارسة األعمال املشار إليها أعاله ،وهي كالتالي:
التصرفات املتعلقة ببرامج أسهم موظفي البنكين وتشمل قيام أي من البنكين بشراء أسهم خزينة ألغراض برامج أسهم املوظفين،
ونقل ملكية أي من أسهم البنكين ألي من موظفيهم أو تخصيصها لهم ،والقيام بتوزيع أرباح عن أسهم املوظفين (بما يتوافق مع أحكام
اتفاقية االندماج) على أن تكون تلك التصرفات متوافقة مع األنظمة واللوائح ذات العالقة وأحكام وشروط برامج أسهم املوظفين
السارية بتاريخ اتفاقية االندماج.
فيما يتعلق بالبنك األهلي ،جميع املعامالت والنفقات املتعلقة بإنشاء وتشغيل فرع البنك األهلي بمدينة لندن في اململكة املتحدة (بما
في ذلك  -على سبيل املثال ال الحصر – تجهيز الفرع وتأثيثه وتطويره وإبرام عقود اإليجار الخاصة به).
فيما يتعلق بالبنك االهلي ،جميع التصرفات املتعلقة باندماج شركة األهلي تكافل أو القيام بأي إجراءات مشابهة أو بديلة لها.
فيما يتعلق بمجموعة سامبا ،جميع املعامالت والنفقات املتعلقة بإنشاء وتشغيل مكاتب أو أفرع ملجموعة سامبا املالية في مدينة أبو
ظبي ومركز دبي املالي العاملي باإلمارات العربية املتحدة ومركز امللك عبدهللا املالي (بما في ذلك  -على سبيل املثال ال الحصر – تجهيز
املكاتب واألفرع ذي الصلة وتأثيثها وتطويرها وإبرام عقود اإليجار الخاصة بها).

)1

)2
)3
)4

 3-1-4-12حوكمة البنك الدامج
مع مراعاة الحصول على املوافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي البنكين ،فقد اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على اتخاذ
الخطوات الالزمة إلجراء التعديالت اآلتية على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج:
ً
 −زيادة أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة ( )9أعضاء إلى أحد عشر ( )11عضوا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.
ً
 −تعيين عضوين (يتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة مجموعة سامبا خالل مدة أقصاها ثالثين يوما قبل تاريخ نفاذ قرار االندماج)
لشغل املقعدين اإلضافيين الشاغرين في املجلس بتاريخ نفاذ قرار االندماج.
ً
وبناء على التعديالت املوضحة أعاله على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج ،فإنه من املتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ
قرار االندماج كاآلتي:
−

سيكون لدى املساهمون الكبار الحاليين في البنك األهلي ومجموعة سامبا (وهم كل من صندوق االستثمارات العامة ،واملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،واملؤسسة العامة للتقاعد) نفس عدد األعضاء املمثلين لهم في مجلس إدارة البنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار
ً
ً
ً
االندماج (علما بأن صندوق االستثمارات العامة لديه حاليا أربعة ممثلين في مجلس إدارة البنك األهلي ،ولدى كال من املؤسسة العامة
ً
للتأمينات االجتماعية واملؤسسة العامة للتقاعد حاليا ممثل واحد في مجلس إدارة البنك األهلي).

−

سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس اإلدارة الحالي ملجموعة سامبا كأعضاء في مجلس إدارة البنك الدامج (دون أن يكون من ضمنهم
أعضاء يمثلون كبار املساهمين).

−

سيكون بقية األعضاء (وهم ثالثة أعضاء ً
بناء على تشكيل املجلس الحالي للبنك األهلي) من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي بتاريخ
نفاذ قرار االندماج (دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار املساهمين).

وقد اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات الالزمة لقيام مجلس إدارة البنك الدامج خالل مدة أقصاها خمسة ( )5أيام عمل بعد تاريخ نفاذ قرار
االندماج باآلتي:
ً
 تعيين املهندس/عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس اإلدارة الحالي ملجموعة سامبا) رئيسا ملجلس إدارة البنك الدامج.ً
ً
ً
ً
 تعيين األستاذ /سعيد بن محمد الغامدي (رئيس مجلس اإلدارة الحالي للبنك األهلي) عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا ملجموعة البنكالدامج.
ً
علما بأنه لن يتم تنفيذ هذه التغييرات إال بعد نفاذ قرار االندماج .وستواصل مجالس اإلدارة الحالية وفرق اإلدارة التنفيذية لكال البنكين إدارة
البنكين بشكل مستقل إلى حين نفاذ قرار االندماج.
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 4-1-4-12أحكام إنهاء اتفاقية االندماج
تنقض ي اتفاقية االندماج بأثر فوري وبذلك تنقض ي جميع حقوق والتزامات البنكين بموجب االتفاقية (باستثناء بعض الحقوق وااللتزامات التي
تظل ملزمة حتى بعد اإلنهاء مثل السرية وحل املنازعات) في حال حدوث أي من الحاالت التالية:
 -1قيام أي من البنكين بتقديم إشعار بإنهاء االتفاقية إلى الطرف اآلخر في حال إخالل أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية االندماج
بحيث أدى ذلك اإلخالل إلى وقوع حدث سلبي جوهري ،وتتضمن حاالت اإلخالل في هذا السياق ما يلي:
أ) اإلخالل بااللتزامات الواردة في البند ( )5من اتفاقية االندماج واملتعلقة بإعداد وتقديم املستندات املطلوبة لهيئة السوق املالية
للموافقة على نشر مستند العرض وطلب زيادة رأس مال البنك األهلي وتقديم كافة املعلومات املطلوبة لتمكين الطرف اآلخر من إعداد
تلك املستندات.
ب) مخالفة أي من قيود ممارسة األعمال (كما هي موضحة في القسم ( )1-1-4-12من هذا التعميم) دون الحصول على موافقة خطية من
الطرف اآلخر.
ج) اإلخالل بالضمانات املتعلقة بصحة واكتمال املعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) املقدمة للطرف اآلخر بشأن صفقة االندماج
وذلك كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك املعلومات التي تم تقديمها خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة أو لغرض إعداد
مستندات االندماج بما فيها هذا التعميم وكذلك الضمانات املتعلقة بعدم قيام أي طرف بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية
متصلة بصفقة االندماج عن الطرف اآلخر ،وذلك باستثناء املعلومات التي تم حجبها بعلم الطرف املعني خالل مرحلة إجراء دراسات
العناية املهنية الالزمة.
د) اإلخالل بالضمانات املتعلقة بصحة واكتمال أي معلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) يتم تقديمها بعد تاريخ إبرام اتفاقية
االندماج للطرف اآلخر بما في ذلك أي معلومات يتم تقديمها لغرض إعداد مستندات االندماج بما فيها هذا التعميم.
 -2قيام أي من البنكين بتقديم إشعار بإنهاء االتفاقية إلى الطرف اآلخر في حال عدم الحصول على أي من املوافقات املطلوبة من الجهات
التنظيمية األجنبية التي اتفق البنكان على ضرورة الحصول عليها ،والتي يرى الطرف املقدم لإلشعار بشكل معقول عدم إمكانية الحصول
عليها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة باالندماج لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا ،وأن عدم الحصول عليها قد
يتسبب في تأثير سلبي جوهري على البنك الدامج.
 -3عدم استيفاء شروط اتفاقية االندماج أو التنازل عن أي منها بموجب أحكام االتفاقية قبل أو بتاريخ التوقف النهائي واملحدد بتاريخ
ً
2021/10/11م (ما لم يتفق الطرفان كتابيا على تاريخ آخر).
ً
 -4عدم نفاذ قرار االندماج بحلول تاريخ التوقف النهائي واملحدد بتاريخ 2021/10/11م أو قبل ذلك (ما لم يتفق الطرفان كتابيا على تاريخ
آخر).
ً
 -5اتفاق الطرفين خطيا على إنهاء االتفاقية.

 5-12البنود والشروط الجوهرية التفاقية االندماج
ً
تتضمن اتفاقية االندماج عددا من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام صفقة االندماج .وقد التزم البنكين بالسعي الستيفائها في أقرب
وقت ممكن والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن ،كما اتفق البنكان على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إال باملوافقة الخطية
لكال البنكين .وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

الحصول على جميع املوافقات املطلوبة من البنك املركزي فيما يتعلق بصفقة االندماج.
الحصول على جميع املوافقات املطلوبة من هيئة السوق املالية فيما يتعلق بصفقة االندماج.
الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض في تداول وأي موافقات أخرى قد تطلبها تداول فيما يتعلق بصفقة االندماج.
الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بصفقة االندماج أو انتهاء املدة الزمنية ملراجعة طلب التركز االقتصادي من
قبل الهيئة العامة للمنافسة ،حسب ما هو محدد في نظام املنافسة.
الحصول على موافقة وزارة التجارة أو البنك املركزي أو الهيئة (حسبما ينطبق) على التعديالت املقترحة على النظام األساس ي للبنك األهلي
واملوضحة في امللحق رقم ( )1من هذا التعميم.
فيما يتعلق ببرنامج السندات متوسطة األجل الخاص بمجموعة سامبا ،الحصول على جميع املوافقات أو اإلعفاءات من األطراف ذوي الصلة
ً
تبعا لالتفاقيات الخاصة بالبرنامج ،أو دفع كامل املبالغ املستحقة لتلك السندات ،أو استردادها بالكامل.
موافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي البنك األهلي على قرارات االندماج.
موافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا على قرارات االندماج.
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-9

-10
-11

-12

عدم اإلخالل بعدد من الضمانات املقدمة من كال البنكين بموجب اتفاقية االندماج (مالم يقم الطرف املخل بتصحيح اإلخالل املعني بشكل
ً
مقبول للطرف اآلخر إذا كان ذلك اإلخالل قابال للتصحيح) ،وهي كالتالي:
أ -أن لدى كال البنكين صالحية إبرام اتفاقية االندماج وتنفيذ التزاماتهما الناشئة عنها.
ب -أن االلتزامات الناشئة عن اتفاقية االندماج تعد التزامات ملزمة لكل من البنكين.
ج -أن إبرام اتفاقية االندماج وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنها لن يؤدي إلى:
 .1إخالل جوهري بأحكام النظام األساس ي ألي من البنكين.
 .2اإلخالل بشكل جوهري أو حصول حالة إخالل أو إعطاء أي طرف آخر الحق في إنهاء أي اتفاقية جوهرية (وفق
ً
التعريف املتفق عليه في اتفاقية االندماج) يكون أي من البنكين طرفا فيها بحيث يؤدي ذلك إلى التأثير بشكل سلبي
جوهري على صفقة االندماج أو معامل املبادلة ،مالم يتم اإلفصاح عن ذلك للطرف اآلخر.
ُ
ُ
انتهاء فترة اعتراض دائني مجموعة سامبا دون وجود أي اعتراضات من الدائنين ،أو في حال قدم أي اعتراض خالل هذه الفترة فإنه يشترط
أن يتنازل الدائن عن اعتراضه أو تتم معالجة االعتراض وفق أحكام نظام الشركات.
عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في اململكة (ويشمل ذلك أي جهة حكومية
أو شبه حكومية أو تشريعية أو تنظيمية بما في ذلك هيئة السوق املالية والبنك املركزي والهيئة العامة للمنافسة) يجعل إتمام صفقة
ً
االندماج  -وفقا ألحكام اتفاقية االندماج  -غير نظامي أو قانوني.
عدم وقوع حدث سلبي جوهري واستمراره.

 6-12مستندات أو اتفاقيات أخرى تتعلق باتفاقية االندماج
باستثناء االتفاقية اإلطارية واتفاقية االندماج ال يوجد أي مستندات أو اتفاقيات أخرى تتعلق بصفقة االندماج.

 7-12اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االندماج
مع مراعاة استيفاء جميع الشروط املنصوص عليها في اتفاقية االندماج ،تتمثل اإلجراءات الرئيسية الالزمة إلتمام صفقة االندماج فيما يلي:
 1-7-12املو افقات الحكومية
تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من املوافقات الحكومية ،وهي على النحو التالي:
أ -الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك األهلي والتعديالت املقترحة على النظام األساس ي
للبنك األهلي (واملوضحة في امللحق رقم ( )1من هذا التعميم).
ب -الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج.
ج -الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال البنك األهلي ونشر مستند العرض.
د -الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض.
ه -الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديالت املقترحة على النظام األساس ي للبنك األهلي (واملوضحة في امللحق رقم ( )1من هذا
التعميم).
و -الحصول على موافقة هيئة السوق املالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة
غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج ،وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول.
وقد تم الحصول على جميع املوافقات الحكومية املوضحة أعاله.
وحيث أن لدى مجموعة سامبا شركة تابعة في جمهورية باكستان اإلسالمية ،فقد قام البنكان بالتقدم بالحصول على موافقة كل من البنك املركزي
ولجنة املنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية وذلك فيما يتعلق بنقل ملكية مجموعة سامبا في الشركة التابعة إلى البنك الدامج كجزء من
صفقة االندماج .وقد تم الحصول على موافقة لجنة املنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية في هذا الشأن .كما قد تم الحصول على املوافقة
املبدئية من البنك املركزي في جمهورية باكستان اإلسالمية ويتوقع الحصول على املوافقة النهائية في وقت الحق.
كما سيتم إشعار عدد من الجهات التنظيمية خارج اململكة بشأن التغير في السيطرة على فروع مجموعة سامبا أو بشأن تغير امللكية نتيجة لصفقة
ً
االندماج ،علما بأن لبعض هذه الجهات الحق في عدم قبول هذا التغير (وملزيد من التفاصيل حول املخاطر املتعلقة بعدم الحصول على املوافقات
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التنظيمية األجنبية أو عدم إشعارها (حسبما ينطبق) ،يرجى مراجعة القسم (" )4-4-8املخاطر املرتبطة بتفسير وتطبيق األنظمة واللوائح" من هذا
التعميم).
 2-7-12مو افقة الجمعية العامة غيرالعادية
ل
تتمثل أحد شروط إتمام صفقة االندماج في الحصو على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي ومجموعة سامبا على صفقة االندماج
وذلك على النحو التالي:
 -1موافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي البنك األهلي على قرارات االندماج.
 -2موافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا على قرارات االندماج.
وسيقوم البنك األهلي بالتقدم لهيئة السوق املالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية بعد نشر هذا التعميم .وبعد الحصول على موافقة
هيئة السوق املالية في هذا الخصوص سيقوم البنك األهلي بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج والتي
يجب أن تعقد خالل مدة ال تزيد عن ( )28يوم عمل كحد أقص ى من تاريخ نشر مستند العرض (أو أي تاريخ آخر يتم االتفاق عليه بين البنكين
وتوافق عليه الهيئة).
ً
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك األهلي على األقل .فإذا لم
يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول
(بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة النعقاد
ً
االجتماع األول عند عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع) .ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس
املال على األقل .وفي حال لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،فسيقوم البنك األهلي بالتقدم إلى هيئة السوق املالية للحصول على موافقتها
على انعقاد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية .وعند الحصول على موافقتها ،سيقوم البنك األهلي بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة
غير العادية وسيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد مدة ال تقل عن واحد وعشرين ( )21يوم من تاريخ نشر الدعوة .وسيكون االجتماع
ً
الثالث صحيحا أي كان عدد األسهم املمثلة فيه.
ويحق لجميع املساهمين املقيدين بسجل مساهمي البنك األهلي بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة
االندماج حضور الجمعية العامة غير العادية .وسيكون بإمكان املساهم الحضور والتصويت على جدول األعمال (سواء بنفسه أو بواسطة
ً
ً
ً
التصويت اإللكتروني أو عن طريق الوكالة) وفقا لإلجراءات ذات العالقة .ويجب أن يكون التوكيل خطيا وموقعا عليه من قبل املساهم املفوض
ً
ومصادقا عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو األشخاص املرخص لهم من هيئة السوق املالية أو كتابة العدل أو األشخاص املرخص
لهم بأعمال التوثيق .ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل املصادق عليه يوم اجتماع الجمعية باإلضافة إلى صورة من الهوية الوطنية أو جواز
السفر أو هوية املقيم للوكيل.
تتم املوافقة على قرارات االندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج إذا صدر قرار املوافقة بأغلبية
ثالث أرباع األسهم املمثلة في االجتماع سواء باإلصالة أو الوكالةً .
وبناء على الفقرة ( )4من املادة ( )191من نظام الشركات ،ال يحق للمساهم الذي
ً
يملك أسهما في كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا التصويت على قرارات االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى البنكين.
ً
كما سيكون بمقدور املساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن بعد (إلكترونيا ) عن طريق خدمة "تداوالتي"
ً
املقدمة من تداول ،على أن يكون املساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة "تداوالتي" علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداوالتي" متاح
ً
ً
مجانا لجميع املساهمين .للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة الرابط www.tadawulaty.com.sa :سيكون التصويت اإللكتروني متاحا قبل انعقاد
الجمعية العامة غير العادية بثالثة أيام على األقل ،وسيتم تحديد التواريخ التي سيتاح فيها التصويت اإللكتروني في دعوة الجمعية العامة غير
العادية.
تحسب األصوات في الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ،وسيخسر املساهم الذي يعتذر عن حضور الجمعية العامة
غير العادية (سواء بنفسه أو بواسطة التصويت اإللكتروني أو عن طريق الوكالة) حقه في التصويت في الجمعية العامة غير العادية ولن تؤخذ
األصوات املرتبطة بأسهمه في عين االعتبار.
على الرغم من أن جميع مساهمي البنك األهلي يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج والتصويت
على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في املصالح أو أي قيود أخرى بموجب األنظمة املعمول بها في اململكة) إال
أنه ينبغي على مساهمي البنك األهلي املقيمين خارج اململكة األخذ في االعتبار بأن تعميم املساهمين لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية
خارج اململكة .وعليه ،في حال كان أي من مساهمي البنك األهلي مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن يقوم البنك األهلي بأي إجراءات تمكن املساهم
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املعني من التصويت على قرارات االندماج بشكل نظامي ،فإنه يجب على املساهم املعني عدم املشاركة في التصويت على القرارات املقترحة في
الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج .وفي حال قام املساهم املعني بالتصويت على قرارات االندماج ،فإنه يحق
للبنك األهلي بعد االتفاق مع مجموعة سامبا عدم االستمرار في صفقة االندماج إال في حال أن صفقة االندماج قد تم املوافقة عليها من قبل
األغلبية املطلوبة من مساهمي البنك األهلي دون احتساب األصوات الخاصة باملساهم املعني.
 3-7-12فترة اعتراض الدائنين
بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكال البنكين على صفقة االندماج ،سيقوم البنك األهلي ومجموعة سامبا بنشر قرارات
الجمعية العامة غير العادية .وسيشير اإلعالن إلى حق أي دائن ملجموعة سامبا في االعتراض على صفقة االندماج من خالل إرسال خطاب مسجل
ً
إلى املركز الرئيس ي ملجموعة سامبا وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج.
ً
ً
وبموجب نظام الشركات ،يكون قرار االندماج نافذا بعد انقضاء ثالثين ( )30يوما من اإلعالن عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من
أي من دائني مجموعة سامبا على صفقة االندماج .وفي حال ت قدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل املدة املشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى
ً
أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم مجموعة سامبا بالوفاء بالدين إن كان حاال ،أو أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك األهلي بتقديم
كاف للوفاء به إن كان آجال.
ضمان ٍ
وبموجب اتفاقية االندماج ،فقد اتفق البنكان على أنه في حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل فترة اعتراض الدائنين فسيتم إيقاف
االندماج إلى أن يتم أي مما يلي:
• يتنازل الدائن عن معارضته.
ً
• تقوم مجموعة سامبا بدفع مستحقات الدائنين املعترضين أو االتفاق معهم على تأجيل دفعها إذا كان الدين حاال قبل أو بتاريخ انتهاء
كاف للوفاء بالدين في حال كان الدين سيحل بعد
فترة اعتراض الدائنين أو أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك األهلي بتقديم ضمان ٍ
ً
انتهاء فترة اعتراض الدائنين ،على أن يكون الضمان ملزما على البنك األهلي بعد نفاذ قرار االندماج.
•

تقوم املحكمة املختصة برفض طلب الدائن بإيقاف االندماج.

كما اتفق البنكان على التنسيق فيما بينهم واتخاذ إجراءات محددة عند التعامل مع أي اعتراض بما يضمن توافقهما على اإلجراء املراد اتخاذه
بشأن كل اعتراض.
وستقوم مجموعة سامبا باإلعالن على موقع تداول عن نتائج تلك الفترة وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك على النحو اآلتي:
أ .أنه لم يتم استالم أي اعتراضات خالل تلك الفترة ،أو أنه تم استالم اعتراضات ولكنها ُسحبت أو تمت تسويتها أو تم تأجيل دفعها أو
تم تقديم ضمان بشأنها أو أن املحكمة املختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف االندماج ،أو
ب .توضيح تفاصيل االعتراضات املستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم االتفاق عليه مع البنك األهلي في ذلك
الحين .وفي هذه الحالة ،سيقوم البنك األهلي كذلك بعد االنتهاء من تسوية جميع االعتراضات املستلمة باإلعالن عن ذلك على موقع
تداول.
 4-7-12إتمام صفقة االندماج
ً
بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج (أيهما يأتي الحقا) ،سيكون قرار
ً
االندماج نافذا وستنتقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي وسيستمر البنك األهلي في الوجود ،أما مجموعة سامبا
فستنقض ي بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها ،وسيقوم البنك األهلي نتيجة لصفقة االندماج بإصدار أسهم العوض ملساهمي مجموعة سامبا
املقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج .وسيقوم البنك األهلي باإلعالن عن نفاذ قرار االندماج
في حينه.

 8-12الدعاوى القضائية واملطالبات على البنك األهلي
إن البنك األهلي وشركاته التابعة طرف في عدد من الدعاوى القضائية واملطالبات القائمة التي تدخل من ضمن سياق أعمالهم االعتيادية باإلضافة
ً
ً
ً
إلى عدد من القضايا العمالية ،علما بأنه ال يوجد من ضمن هذه الدعاوى واملطالبات القائمة أي دعاوى أو مطالبات يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا
على أعمال البنك األهلي وشركاته التابعة أو مركزه املالي .كما أنه ال يوجد (على حد علم البنك األهلي) أي دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة يمكن
ً
ً
أن تؤثر تأثيرا جوهريا على أعمال البنك األهلي وشركاته التابعة أو مركزه املالي.
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 9-12الدعاوى القضائية واملطالبات على مجموعة سامبا
إن مجموعة سامبا وشركاتها التابعة طرف في عدد من الدعاوى القضائية واملطالبات القائمة التي تدخل من ضمن سياق أعمالهم االعتيادية
باإلضافة إلى عدد من القضايا العمالية.
وقد قام البنك األهليً ،
بناء على ما قدمته مجموعة سامبا من معلومات ،بتقييم املخاطر املرتبطة بهذه القضايا وانتهى إلى وجود عدد من القضايا
قد ينتج عنها أثر مالي سلبي على البنك الدامج في حال تم الحكم فيها لصالح املدعين .وبلغ إجمالي املبالغ املطالب بها بموجب هذه القضايا مبلغ
ً
يتجاوز ستة مليارات ( )6,000.000,000ريال سعودي وذلك كما في نهاية الربع الثالث من 2020م علما بأنه قد صدرت أحكام قضائية ابتدائية
لصالح مجموعة سامبا برد عدد من تلك الدعاوى والتي تبلغ حجم املطالبة فيها أكثر من  4مليارات ريال سعودي إال أن هذه األحكام ال تعد نهائية
وهي قابلة لالستئناف.
وحيث إن هذه القضايا ال يوجد لها مخصصات في القوائم املالية ملجموعة سامبا ،فقد قام البنك األهلي بأخذ املخاطر التي قدرها بشأن هذه
ً
علما بأن مستوى الضرر الذي تم افتراضه ً
بناء على املخاطر التي تم تقديرها قد يكون أقل أو
القضايا في االعتبار عند اتفاقه على معامل املبادلة،
أعلى من الضرر الفعلي الذي قد يصيب البنك الدامج في حال تم الحكم في تلك القضايا لصالح املدعيين فيها.
ً
كما اتضح للبنك األهلي وجود قضية خارج اململكة قد يكون لها أثر سلبي على البنك الدامج وسمعته في حال تم الحكم فيها لصالح املدعين ،علما
ً
وعلما كذلك بأن مجموعة سامبا أكدت ً
(بناء على استشارات محاميها خارج اململكة) اعتبار
بأن مبلغ املطالبة املالية في هذه القضية غير محدد،
ً
هذه القضية ذات مخاطر منخفضة ،أي أن فرص مجموعة سامبا في كسب تلك الدعوى جيدة جدا.
ً
ً
باستثناء القضايا الواردة أعاله ،فإنه ال يوجد ً
(بناء على تأكيد مجموعة سامبا) أي دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا
على أعمال مجموعة سامبا وشركاتها التابعة أو مركزها املالي.

وملزيد من املعلومات حول املخاطر املرتبطة باملنازعات القضائية ملجموعة سامبا يرجى مراجعة القسم ("( )2-2-8املخاطر املرتبطة بالدعاوى
واملطالبات القضائية املتعلقة بمجموعة سامبا ") من هذا التعميم.

 10-12اإلفالس
لم يتعرض أي من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي (أو أعضاء مجلس اإلدارة املقترحين في البنك الدامج) أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس
اإلدارة ألي حالة إفالس.

 11-12اإلعسار
لم يسبق ألي من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي خالل السنوات الخمس السابقة (أو أعضاء مجلس اإلدارة املقترحين في البنك الدامج) أو كبار
التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة العمل في أي شركة معسرة بمنصب إداري أو إشرافي.
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 .13إفادات الخبراء
ً
قدم املستشارين املوضحة أسمائهم في القسم ("( )3دليل الشركة") موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقا
للسياق الوارد في هذا التعميم ،ولم يقم أي منهم بسحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذا التعميم .كما أنه ليس لديهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان
نوعها في البنك األهلي أو أي من شركاته التابعة .ولم يتم تضمين أي إفادة مقدمة من خبير في التعميم.
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 .14املصاريف
تقدر التكاليف واملصاريف املتعلقة بإتمام صفقة االندماج بحوالي خمسة وسبعين مليون ( )75,000,000ريال سعودي .وتشمل هذه املصروفات
أتعاب املستشار املالي واملستشار القانوني ومستشار العناية املهنية املالي ومراجعي الحسابات وغيرهم من املستشارين ،إضافة إلى رسوم الجهات
الحكومية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وجميع تكاليف أو مصاريف أخرى متعلقة بصفقة االندماج .وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ التكاليف
واملصاريف املشار إليه أعاله ال يشمل التكاليف املتعلقة بدمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا بعد إتمام صفقة االندماج (وملزيد من
التفاصيل ،الرجاء مراجعة (" )8-1-8املخاطر املتعلقة بتحقيق املنافع املرجوة من صفقة االندماج كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها").
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 .15اإلعفاءات
تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق املالية من متطلبات الفقرة (س) من املادة ( )3واملادة ( )48من الئحة االندماج واالستحواذ بحيث يحق
لكبار املساهمين الذين يملكون أسهم في البنك األهلي ومجموعة سامبا ممن لديهم ممثلين في مجلس ي إدارة البنكين التصويت على قرارات االندماج
في الجمعية العامة ألي من البنكين مع مراعاة القيود الخاصة بعدم تصويت ممثليهم في اجتماع مجلس اإلدارة أو أي من اللجان .لذلك فإن
املساهمين من األطراف ذوي العالقة (وهم كل من صندوق االستثمارات العامة ،واملؤسسة العامة للتقاعد ،واملؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية) سيكون لهم الحق في التصويت في الجمعية العامة إلحدى البنكين.
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 .16املستندات املتاحة للمعاينة
سيقوم البنك األهلي بتوفير نسخ من املستندات التالية للمراجعة في مقره الرئيس ي بمدينة جدة وفرعه بمدينة الرياض خالل ساعات العمل
االعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
النظام األساس ي ملجموعة سامبا متضمنا جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخه (إن وجدت) وعقد تأسيسها.
اتفاقية االندماج.
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م باإلضافة
إلى القوائم املالية األولية ملجموعة سامبا لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م.
تقرير التقييم.
املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة (غير مراجعة).
خطابات موافقات املستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.
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امللحق رقم ()1
التعديالت على النظام األساس ي املرتبطة بصفقة االندماج

42

سيتم تعديل املادة ( )1من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:
ً
ً
 .1البنك األهلي السعودي شركة مساهمة سعودية ،تأسست طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة البنوك ولوائحه ،وطبقا لهذا
النظام.
 .2اندمجت مجموعة سامبا املالية واملقيدة في السجل التجاري برقم  1010035319وتاريخ 1401/2/6هـ (املوافق 1980/12/13م) في الشركة
ً
وانتقلت جميع الحقوق واألصول املنقولة وغير املنقولة وااللتزامات الخاصة بمجموعة سامبا املالية للشركة ،وأصبحت الشركة خلفا
ملجموعة سامبا املالية في جميع ما ذكر أعاله.
سيتم تعديل املادة  2من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:
اسم الشركة هو البنك األهلي السعودي شركة مساهمة مدرجة.
سيتم تعديل املادة  3من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة البنك األهلي السعودي.
البنك :البنك األهلي السعودي.
الشركة :البنك األهلي السعودي.
البنك املركزي :البنك املركزي السعودي.
الهيئة :هيئة السوق املالية.
ً
ً
العضو :عضو مجلس إدارة البنك األهلي السعودي املعين تعيينا صحيحا.
النظام :نظام البنك األهلي السعودي األساس املعتمد من الجمعية العامة غير العادية
شخص :أي شخص طبيعي أو اعتباري.
وسائل التقنية الحديثة :تعني جميع وسائل االتصال التي يتحقق املقصود منها بعلم املبلغ ومنها على سبيل املثال ال الحصر (البريد اإللكتروني
ورسائل الهاتف الجوال النصية وحساب الشخص اإللكتروني لدى البنك وغيرها).
نظام السوق املالية :نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه ،وأي
تعديالت تطرأ عليهم.
نظام مراقبة البنوك :نظام مراقبة البنوك الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )5 /وتاريخ 1386/02/22هـ ولوائحه وأي تعديالت تطرأ عليهم.
املساهم :هو مالك أي سهم من أسهم الشركة املصدرة.
نظام الشركات :نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28هـ واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه ،وأي تعديالت تطرأ
عليهم.
ُ
وقت إلى آخر.
األنظمة :جميع األنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة العربية السعودية الصادرة من الجهات املختصة وكما تعدل من ٍ
42مالحظة :يعتزم البنك إجراء عدد من التعديالت العامة (غير مرتبطة بصفقة االندماج) على النظام األساس ي والتي سيتم التصويت عليها في الجمعية التي ستعقد للتصويت على صفقة االندماج .وتجدر
اإلشارة إلى أن النصوص املعدلة الواردة في هذا امللحق تعكس تلك التعديالت حيثما تنطبق .وملزيد من املعلومات عن طبيعة هذه التعديالت العامة ،يرجى مراجعة جدول أعمال الجمعية الخاصة بصفقة
االندماج والتي ستنشر على موقع شركة السوق املالية السعودية (تداول) في وقت الحق.
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سيتم تعديل املادة  6من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:
يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض ،ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل هذا املركز إلى أي مكان آخر داخل اململكة .وللشركة
فتح فروع ،ومكاتب ،وتعيين وكالء لها ،داخل اململكة وخارجها ،بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي وصدور قرار من مجلس اإلدارة ،مع
مراعاة األنظمة واللوائح السارية في اململكة بهذا الخصوص.
سيتم تعديل املادة  8من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:
رأس مال الشركة هو أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون ( )44,780,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعة مليار وأربعمائة وثمانية
وسبعين مليون ( )4,478,000,000سهم عادي متساوية القيمة ،القيمة االسمية للسهم الواحد ( )10عشرة رياالت سعودية مدفوعة بالكامل
ً
ترتب حقوقا والتزامات متساوية لجميع املساهمين.
سيتم تعديل املادة  16من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:
ً
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات وذلك باتباع أسلوب التصويت
التراكمي ،وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي املسبقة  ،ويجوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته.
سيتم تعديل الفقرة  1من املادة  19من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:
 -1إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا في املركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة ،بعد الحصول على
عدم ممانعة البنك املركزي ،ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والهيئة ،وفقا للمواعيد املحددة من قبل كل جهة ،وأن يعرض التعيين على الجمعية
العامة العادية في أول اجتماع لها إلقراره ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
سيتم تعديل الفقرة الفرعية أ من الفقرة  2من املادة  24من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:
 -2نصاب اجتماع مجلس اإلدارة:
ً
أ) ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره على األقل ستة أعضاء سواء بأنفسهم أو باإلنابة.
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ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻡﺍﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﻟﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱۸
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة
2020م
ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٨و ٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

٥٬٥٢٨٬٧٧٩

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٥٬٠٢٤٬٢٩٠

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ – ﺑﻧود ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ
ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة:
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ )أﺳﮭم( ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:
 -اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٤٥٤٬٢٨٧

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ – ﺑﻧود ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة:
ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

)(٧٩٬١٥٣

ﺳﻧدات دﯾن ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /ﻣوﺟودات
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ:
 -اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

)(١٩٠٬١٠٢

١٣٠٬٤٨١

 -ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

)(٩٬٦٠١

)(٢٩٬٠٣٧

-

)(٢٧٬٣٩٩

ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 -اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

)(١٨٬٩٩٧

١٥٣٬٨٢٦

 -ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

)(٥١٬٩٧٤

)(٥٦٬١٥٩

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ

١٠٤٬٤٦٠

١٧١٬٧١٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

٥٬٦٣٣٬٢٣٩

٥٬١٩٦٬٠٠٢

ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك

٥٬٦٣٩٬٩٢١

٥٬١٩٨٬٠٠٧

)(٦٬٦٨٢

)(٢٬٠٠٥

٥٬٦٣٣٬٢٣٩

٥٬١٩٦٬٠٠٢

اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ:
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٩ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
- ١٠ -
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2020م

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٨و ٢٠١٧
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻧظــﺎﻣﻲ

رأس اﻟﻣـﺎل

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻌـــــﺎم

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻻﺧر/
ﻣوﺟودات
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺑﯾﻊ

إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوﯾل
ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ

إﯾﺿﺎح

)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ

٤ -٢

أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔاﻟﻣﻌد ّل
١٥

ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

١٥٬٨١١٬٠٤٤

١٣٠٬٠٠٠

)( ١٩١٬١٦٠

٣١٨٬٥٠٠

ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر
اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ

)(٢٨٬٨٢٦

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﻣﻘﺗرﺣﺔ

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة

اﻹﺟﻣﺎﻟــﻲ

أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ

٩٬٥٦٤٬٨٥٣

-

)٤٤٬٥٨٢٬٦٦٨ ( ١٬٠٢١٬٧٤٣

-

-

-

-

)(٢٩٤

-

)( ٢٬٥٢١٬٥٣١

-

-

)( ٢٬٥٢١٬٨٢٥

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٥٬٨١١٬٠٤٤

١٣٠٬٠٠٠

)( ١٩١٬١٦٠

٣١٨٬٢٠٦

)(٢٨٬٨٢٦

٧٬٠٤٣٬٣٢٢

-

)٤٢٬٠٦٠٬٨٤٣ ( ١٬٠٢١٬٧٤٣

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٩٩٬٤٨٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢

-

)( ٢٬٥٢١٬٨٢٥

٩٩٬٤٨٤

٤٢٬١٦٠٬٣٢٧

-

١٬٣٨٢٬١٩٥

-

-

-

-

)( ١٬٣٨٢٬١٩٥

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٤٦٬٧٢٢

-

٢٥٬٦٥٠

٧٢٬٣٧٢

-

٧٢٬٣٧٢

-

-

-

-

-

-

)( ٣٬٠٨٨٬٣٤٨

-

-

)( ٣٬٠٨٨٬٣٤٨

-

)( ٣٬٠٨٨٬٣٤٨

-

-

-

-

-

-

)( ١٬٩٩٨٬٠٠٠

١٬٩٩٨٬٠٠٠

-

-

-

-

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٧٬١٩٣٬٢٣٩

١٣٠٬٠٠٠

)( ١٩١٬١٦٠

٣١٨٬٢٠٦

)(٢٨٬٨٢٦

٦٢١٬٥٠١

١٬٩٩٨٬٠٠٠

)(٩٩٦٬٠٩٣

٣٩٬٠٤٤٬٨٦٧

٩٩٬٤٨٤

٣٩٬١٤٤٬٣٥١

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

-

-

-

٥٬٥٢٠٬١٤٩

-

-

٥٬٥٢٠٬١٤٩

٨٬٦٣٠

٥٬٥٢٨٬٧٧٩

)اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى( اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٨
٢٥

)ﻣرﺣﻠﯾﺔ( وﻟﻌﺎم ) ٢٠١٧ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ(
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻌﺎم ) ٢٠١٨ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ(
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ

-

-

-

)( ٨٣٬٩٤٢

٢٧٤٬٦٨٥

)(٧٠٬٩٧١

-

-

١١٩٬٧٧٢

)( ١٥٬٣١٢

١٠٤٬٤٦٠

-

-

-

)(٨٣٬٩٤٢

٢٧٤٬٦٨٥

)(٧٠٬٩٧١

٥٬٥٢٠٬١٤٩

-

-

٥٬٦٣٩٬٩٢١

)(٦٬٦٨٢

٥٬٦٣٣٬٢٣٩

ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل – ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

٢٥

-

-

-

-

-

-

)( ٦٥٣٬٠٠٠

-

-

)( ٦٥٣٬٠٠٠

ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة  -ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ

٢٥

١٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

-

-

-

-

-

)( ١٬٨١٦٬٠٥٩

-

-

)( ١٬٨١٦٬٠٥٩

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٧٬١٩٣٬٢٣٩

١٣٠٬٠٠٠

)( ٢٧٥٬١٠٢

٥٩٢٬٨٩١

)(٩٩٬٧٩٧

٣٬٦٧٢٬٥٩١

١٬٩٩٨٬٠٠٠

)(٩٩٦٬٠٩٣

٤٢٬٢١٥٬٧٢٩

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٤٬٥٥٤٬٩٧١

١٣٠٬٠٠٠

)( ١٦٨٬٩٩١

٢١٧٬٠٥٦

)( ١٢٦٬٤٩٣

٧٬٨٨٤٬٦٠٦

٩٩٧٬٧٥٣

)٤٢٬٤٤٣٬٢٧٩ ( ١٬٠٤٥٬٦٢٣

١٥

ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

)( ٦٥٣٬٠٠٠
)( ١٬٨١٦٬٠٥٩
٩٢٬٨٠٢

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١

١٠١٬٤٨٩

٤٢٬٥٤٤٬٧٦٨

-

١٬٢٥٦٬٠٧٣

-

-

-

-

)( ١٬٢٥٦٬٠٧٣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٣٤٬٨٥٥

-

٢٣٬٨٨٠

٥٨٬٧٣٥

-

٥٨٬٧٣٥

-

-

-

-

-

-

)( ١٬٤٩٤٬٤٠٠

)( ٩٩٧٬٧٥٣

-

)( ٢٬٤٩٢٬١٥٣

-

)( ٢٬٤٩٢٬١٥٣

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٥٬٨١١٬٠٤٤

١٣٠٬٠٠٠

)( ١٦٨٬٩٩١

٢١٧٬٠٥٦

)( ١٢٦٬٤٩٣

٥٬١٦٨٬٩٨٨

-

)٤٠٬٠٠٩٬٨٦١ ( ١٬٠٢١٬٧٤٣

١٠١٬٤٨٩

٤٠٬١١١٬٣٥٠

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

-

-

-

-

-

-

٥٬٠٢١٬٠٦٥

٣٬٢٢٥

٥٬٠٢٤٬٢٩٠

)اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى( اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻻﺧر
ﻟﻠﺳﻧﮫ

١٦

ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

٢٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٧
٢٥

)ﻣرﺣﻠﯾﺔ( وﻟﻌﺎم ) ٢٠١٦ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ(
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

-

-

-

-

)( ٢٢٬١٦٩

١٠١٬٤٤٤

٩٧٬٦٦٧

-

-

-

١٧٦٬٩٤٢

)(٥٬٢٣٠

١٧١٬٧١٢

-

-

-

)(٢٢٬١٦٩

١٠١٬٤٤٤

٩٧٬٦٦٧

٥٬٠٢١٬٠٦٥

-

-

٥٬١٩٨٬٠٠٧

)(٢٬٠٠٥

٥٬١٩٦٬٠٠٢

-

-

-

-

-

-

)( ٦٢٥٬٢٠٠

-

-

)( ٦٢٥٬٢٠٠

-

)( ٦٢٥٬٢٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٥٬٨١١٬٠٤٤

١٣٠٬٠٠٠

)( ١٩١٬١٦٠

٣١٨٬٥٠٠

)(٢٨٬٨٢٦

٩٬٥٦٤٬٨٥٣

-

)٤٤٬٥٨٢٬٦٦٨ ( ١٬٠٢١٬٧٤٣

٩٩٬٤٨٤

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٩ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
- ١١ -
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٥٬٠٢١٬٠٦٥

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2017م و
ديسمبر
املنتهية
املالية
للسنوات
٢٠١٧
 ٢٠١٨و
31دﯾﺳﻣﺑر
ﻓﻲفي٣١
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن
ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن
-١

ﻋــــﺎم

2020م

ﺗﺄﺳﺳت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﺑﻧك(  -ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣـﺔ ﺳﻌودﯾـﺔ  -ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳــوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم م٣/
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٦رﺑﯾﻊ اﻷول ١٤٠٠ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢ﻓﺑراﯾر ١٩٨٠م( .وﻗد ﺑدأ اﻟﺑﻧك أﻋﻣــﺎﻟﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﺷﻌﺑﺎن ١٤٠٠ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢ﯾوﻟﯾو
١٩٨٠م( ﺑﻌد أن إﻧﺗﻘﻠت إﻟﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﻌﻣـــل اﻟﺑﻧـك ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗــم ١٠١٠٠٣٥٣١٩
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٦ﺻﻔر ١٤٠١ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٣دﯾﺳﻣﺑر ١٩٨٠م( ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻓروﻋﮫ وﻋددھﺎ  ٧٢ﻓرﻋﺎ ً ) ٧٣ :٢٠١٧ﻓرﻋﺎً( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ و  ٣ﻓروع ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ) ٣ :٢٠١٧ﻓروع( .ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك وﻓروﻋﮫ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑدوام ﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ٣٫٢٩٠
ﻣوظﻔﺎ ً ) ٣٫٣٦٠ :٢٠١٧ﻣوظف( .إن اﻟﺑﻧك ﻣدرج ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻋﻧوان ﻣرﻛزه اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو :طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز،
ص .ب  ٨٣٣اﻟرﯾﺎض  ،١١٤٢١اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗﺗﻣﺛل أھداف اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﮫ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه )وﯾﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ھﻧﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑـ"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(:
-

ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول وإدارة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(
طﺑﻘﺎ ً ﻟـ "ﻻﺋﺣﺔ أﻋﻣﺎل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳم/
ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٣٧١٥٩اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٦ﺷﻌﺑﺎن
١٤٢٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٩أﻏﺳطس  (٢٠٠٧ﻹدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻷﺻول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل،
واﻟﺗرﺗﯾب ،واﻹدارة ،وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ،وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗِﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺑدأت ﺑﻣﺑﺎﺷرة
أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ً اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١٩ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٠٨ﺗم ﺗﺣوﯾل ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻣن ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ
 ٢٨رﺟب  ١٤٣٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٥أﺑرﯾل  ،(٢٠١٧أي ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﻘﻔﻠﺔ.
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل "ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري" اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٧١٥٠٢٢اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ﺷوال  ١٤٣٨ھـ
)اﻟﻣواﻓﻖ  ١٧ﯾوﻟﯾو  .(٢٠١٧ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة )ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓردﯾﺔ( وﺗﻘوم ﺑﺈدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
ﻋن ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗدﯾره ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل.

-

ﺳﺎﻣﺑﺎ ﺑﻧك ﻟﯾﻣﯾﺗد ،اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،٪٨٤٫٥١ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وھﻲ
ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.

-

ﺷرﻛﺔ ﻛو – إﻧﻔﺳت أوف ﺷور ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻟﯾﻣﯾﺗد )ﺳﻲ أو ﺳﻲ إل(
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺗﺄﺳﺳت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣن ﻟﻐرض إدارة ﺑﻌض اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼل
ﺷرﻛﺔ اﻧﻔﺳﺗﻣﻧت ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل )ﻛﺎﯾﻣن( ﻟﯾﻣﺗد )أي ﺳﻲ ﺳﻲ إل( واﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻲ أو ﺳﻲ إل .ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ أي ﺳﻲ ﺳﻲ إل
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٤١٫٢ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ أﻛﺳس ﻛو اﻧﻔﺳت اﻟﻣﺣدودة وھﻲ أﯾﺿﺎ ً ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﺟزر
اﻟﻛﺎﯾﻣن ﺗﻘوم ﺑﺈدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.

-

ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٣٤٧٥٧اﻟﺻﺎدر
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٢٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٤ﯾوﻧﯾو  .(٢٠٠٧وﻗد ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﻌد
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻧك.

-

ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺗﺄﺳﺳت ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١ﻓﺑراﯾر  ٢٠١٦ﺑﻐرض
إدارة ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧزﯾﻧﺔ .ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻟﻌﺎم .٢٠١٦
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﻣﻠﺧص ﻷھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
-٢
2020م
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺄھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
١-٢

ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام
ﺗُﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻋن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  ٢-٢أدﻧﺎه( .ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﺑﻧوك ،وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك.

٢-٢

أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘواﺋم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
-

"اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ "
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " - ١٢ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ "واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ) (٢١اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ "اﻟﺮﺳﻮم "
ﺑﻘﺪر ﺗﻌﻠﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ  .ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻤﯿﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي رﻗﻢ  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١١
أﺑﺮﯾﻞ  ٢٠١٧واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ" ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي" ،ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺿﻤﻦ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ،و

-

أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أﻟﻐﻰ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  ١ﯾﻨﺎﯾﺮ  .٢٠١٧اﻧﻈﺮ إﯾﻀﺎح  ٢٧-٢ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت وﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣدرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻻﺧر ،واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺑﯾﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻐطﺎة اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻘدر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ.
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة ) (٣٧ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ،ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﯾﻼدي ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗظﮭر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،وﯾﺗم ﺗﻘرﯾﺑﮭﺎ ﻷﻗرب أﻟف.
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أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرﻛﺔ ﻛو -إﻧﻔﺳت أوف
ﺷور ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻟﯾﻣﯾﺗد)ﺳﻲ أو ﺳﻲ إل( اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ وذﻟك ﻷﻏراض اﻟﺗوﺣﯾد ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن
ﻣن اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ أﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﺟوھرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻷﻏراض
ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك وﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺑﻧك.
ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

- ١٤ -

229

امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺳﯾطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر
أو ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن
ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة إﻟﻰ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﺗم إﯾﻘﺎف ﺗوﺣﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾطرة .إن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗراة
أو اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء أو ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ،ﺣﺳب ﻣﺎ ھو
ﻣﻼﺋم.

ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ،اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ،ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ،ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،وﯾﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك.
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك طرﯾﻘﺔ اﻟﺷراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﻘﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﺎدل .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺷﺗراة ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء .ﺗﻘﯾد اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺷﺗراه ﻛــ
"ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ  -ﺷﮭرة".
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎح رﻗم ) ،(١إن اﻟﺑﻧك طرف ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ذات ﻏرض ﺧﺎص ﺗم
ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻓﻘط ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ .وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﻧك أن
ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﺣﯾدھﺎ ﻟﻌدم ﺳﯾطرﺗﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗم إدراج ﺗﻌرﺿﺎت ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك.
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أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾر اﻟﺟدﯾدة
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠١٨اﺗﺑﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻗد ﺗم ﺗوﺿﯾﺢ أﺛر ھذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن أدﻧﺎه:
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :١٥اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
اﺗﺑﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " :١٥اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء" اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎﯾو  ٢٠١٤واﻟذي
ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻘﮫ إﻟزاﻣﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٨ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ١٥طرﯾﻘﺔ
واﺣدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻹﯾرادات ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،وﺣل ﻣﺣل اﻻرﺷﺎدات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻣذﻛورة ﺣﺎﻟﯾﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات ﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم داﺧﻠﻲ ،وﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺗﺑﯾن
ﺑﺎﻧﮫ ﻟن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ١٥أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " : ٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  – ٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو  ٢٠١٤وذﻟك اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﮫ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٨ﺗﻣﺛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﺗﻐﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻋن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ  :٣٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻻﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وإﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﮫ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،٩اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ .٣٩
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺷ���ﺗﻣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺋﺎت ﺗﺻ���ﻧﯾف أﺳ���ﺎﺳ���ﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وھﻲ :ﻣﻘﺎﺳ���ﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷ����ﺎﻣل اﻵﺧر ،وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﯾﺣدد ھذا اﻟﺗﺻ����ﻧﯾف ﻋﺎدة ،ﺑﺎﺳ����ﺗﺛﻧﺎء
أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﺷ�����ﺗﻘﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳ�����ﺎ� ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾدار ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻷﺻ�����ل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
ﯾﺳ��ﺗﺑﻌد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺻ��ﻧﯾف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ��ﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ٣٩وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳ��ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳ�������ﺗﺣﻘﺎق ،واﻟﻘروض واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ .وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،٩ﯾﺣظر ﻓﺻ�������ل
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود ﯾﻛون ﻣﺿﯾﻔﮭﺎ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر .وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ،ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ﻛﺎﻣل اﻷداة اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
ﻷﻏراض اﻟﺗﺻﻧﯾف .وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،٩أﻧظر اﻟﻘﺳم
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.

ﻟﻘد أﺑﻘﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﺑﺷ�������ﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻ�������وص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�������ﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ٣٩
ﺑﺧﺻ����وص ﺗﺻ����ﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ����ﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ،٣٩ﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻐﯾرات
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
·
·

ﺗم إظﮭﺎر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣﺻدر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،و
ﺗم إظﮭﺎر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻘد اﺳ����ﺗﺑدل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻧﻣوذج "اﻟﺧﺳ����ﺎرة اﻟﻣﺗﻛﺑدة" اﻟﻣﻧﺻ����وص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ����ﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ٣٩
ﺑﻧﻣوذج "ﺧﺳ����ﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" .ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻣن اﻟﺑﻧك ﺗﺳ����ﺟﯾل ﻣﺧﺻ����ص ﺧﺳ����ﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘروض واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى )ﺳﻧدات اﻟدﯾون( ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺳوﯾﺎ ً
ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿ�ﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺣدد اﻟﻣﺧﺻ�ص ﻋﻠﻰ أﺳ�ﺎ� ﺧﺳ�ﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻﺛﻧﻰ ﻋﺷ��ر ﺷ��ﮭرا ً اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗد ازدادت ﺑﺷ��ﻛل ﺟوھري ﻣﻧذ ﻧﺷ��ﺄﺗﮭﺎ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺻ����ص ﻋﻠﻰ أﺳ����ﺎ� اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷﺻ����ل .وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺷ����روط ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ
ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷ���ﺗراة أو ﻣﺳ���ﺗﺣدﺛﺔ ذات ﻣﺳ���ﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺻ���ص ﻋﻠﻰ أﺳ���ﺎ� اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺧﺳ���ﺎرة
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷﺻل.
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳ����ﯾﺎﺳ����ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ����ﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻣﻌدل ،واﻟذي
ﯾﺗطﻠب إﺛﺑﺎت اﻷﺛر اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
·

·

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓرق ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ٩ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٨ﻋﻠﯾﮫ ،ﻻ ﺗﻌﻛ� اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿ�������ﺔ ﻟﻌﺎم
 ٢٠١٧اﻟﻣﺗطﻠ ﺑﺎت اﻟ ﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻌ ﯾﺎر ا ﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟ ﻣﺎﻟﻲ  ،٩و ﺑﺎﻟ ﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑ ﻠﺔ ﻟﻠﻣ ﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .٩
ﺗم إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ:
 .١ﺗﺣدﯾد ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺗﻧﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 .٢ﺗﺧﺻﯾص وإﻟﻐﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
 .٣ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺗﻧﺎ� ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻛ������� "ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر".

ﺑﺎﻟﻧﺳ���ﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻ���ﺻ���ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،ﯾﺟب اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺳ���ﯾﻧﺷ���ﺄ ﻋن ﻋرض �ﺛﺎر
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﺻ����درة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷ����ﺎﻣل اﻵﺧر أي ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل ﻣﺣﺎﺳ����ﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة أم
ﺳﯾﺿﺧﻣﮫ.
ﺗم اﻻﻓﺗراض ﺑﺄن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟم ﺗزداد ﺑﺷ��ﻛل ﺟوھري ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ ﻟﺳ��ﻧدات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿ��ﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .٩
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
أ(

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 ( ١إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ٩
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻷﺻﻠﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ،٣٩وﻓﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺟدﯾدة طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ٩ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر :٢٠١٨
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻﻠﻲ طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
٣٩

اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟدﯾد طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ ٩

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻷﺻﻠﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ٣٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟﺟدﯾدة طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ ٩

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦

أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١١٬٠٣١٬٤٨٠

١١٬٠٠٧٬٩٤٦

 -ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ:

 -اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣرﻛﺑﺔ

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

٣١٥٬٣٤٦

٣١٥٬٣٤٦

٦٢٬٧٨٤

٦٢٬٧٨٤

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

١٬٨٩٨٬٩٤١

١٬٨٩٨٬٩٤١

 -ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻋﺎﺋﻣﺔ

ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٢٠٬٧٦٦٬٤٣٤

٢٠٬٧٥٢٬٩٣٨

 -أﺳﮭم واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

٨٢١٬٤٥٩

٨٢١٬٤٥٩

 -أﺳﮭم واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٢٬٧٩٨٬٦٩٣

٢٬٧٩٨٬٦٩٣

 -ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻋﺎﺋﻣﺔ

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٢٥٬٩١٦٬٢٢١

٢٥٬٨٩٨٬١٤٥

١١٬٣٣٢٬٥٣٢

١١٬٣١٨٬٨٤٦

 -ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﺗﺣوط

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

 -ﻣﺿﺎرﺑﺔ

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﻣﺷﺗﻘﺎت

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

٦٬٥١٤٬٧٠٨

٦٬٥١٤٬٧٠٨

ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

ﻗروض وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

١١٦٬٨٠٣٬٥٣٧

ﻣوﺟودات أﺧرى

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٥٦٨٬٨٨٥

٥٦٨٬٨٨٥

٢٢٤٬٩٠٧٬٢٧٨

٢٢٣٬٩٥٧٬٢٩٤

أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٦٬٥٥١٬٤٦٤

٦٬٥٥١٬٤٦٤

١٦٧٬٣٦٣٬١١١

١٦٧٬٣٦٣٬١١١

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﻣﺷﺗﻘﺎت
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

٥٥٩٬٥٤٣

٥٥٩٬٥٤٣

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٤٬٤١٣٬٥٩٤

٥٬٩٨٥٬٤٣٥

١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠

١٨٤٬٤٣٥٬٨٥١
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
(٢

ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ٣٩إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ٩

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ٣٩إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻋﻧد
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر :٢٠١٨
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ  ٣٩ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨

إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ
أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات أﺧرى

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦
١١٬٠٣١٬٤٨٠
٣٧٬٢٤٨٬٧٥٣
١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩
٥٦٨٬٨٨٥

)(٢٥٬٩١٦٬٢٢١
-

)(٢٣٬٥٣٤
)(١٣٬٦٨٦
)(٨٨١٬١٩٢
-

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦
١١٬٠٠٧٬٩٤٦
١١٬٣١٨٬٨٤٦
١١٦٬٨٠٣٬٥٣٧
٥٦٨٬٨٨٥

اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١٩١٬٧٢٨٬٩١٣

)(٢٥٬٩١٦٬٢٢١

)(٩١٨٬٤١٢

١٦٤٬٨٩٤٬٢٨٠

ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦

)(٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦

-

-

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
إﺳﺗﺛﻣﺎرات )ﺳﻧدات دﯾن(
إﺳﺗﺛﻣﺎرات )ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ(
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر

-

٤٦٬٦٨٢٬٦٥٥
٢٬٧٩٨٬٦٩٣

)(٣١٬٥٧٢
-

٤٦٬٦٥١٬٠٨٣
٢٬٧٩٨٬٦٩٣

-

٤٩٬٤٨١٬٣٤٨

)(٣١٬٥٧٢

٤٩٬٤٤٩٬٧٧٦

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺷﺗﻘﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

٢٬٢٧٧٬٠٧١
٦٫٥١٤٫٧٠٨
٨٫٧٩١٫٧٧٩

٨٢١٬٤٥٩
٨٢١٬٤٥٩

-

٣٬٠٩٨٬٥٣٠
٦٫٥١٤٫٧٠٨
٩٫٦١٣٫٢٣٨

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
أرﺻده ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٦٬٥٥١٬٤٦٤
١٦٧٫٣٦٣٫١١١
٤٬٤١٣٬٥٩٤
١٧٨٬٣٢٨٬١٦٩

-

١٬٥٧١٬٨٤١
١٬٥٧١٬٨٤١

٦٬٥٥١٬٤٦٤
١٦٧٫٣٦٣٫١١١
٥٬٩٨٥٬٤٣٥
١٧٩٬٩٠٠٬٠١٠

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﻣﺷﺗﻘﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

٥٥٩٫٥٤٣
٣٫٩٧٦٫٢٩٨
٤٫٥٣٥٫٨٤١

-

-

٥٥٩٫٥٤٣
٣٫٩٧٦٫٢٩٨
٤٫٥٣٥٫٨٤١

(٣

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ٣١) ٣٩دﯾﺳﻣﺑر (٢٠١٧
إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف  /إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ٩
إﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻊ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،٩
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣدﯾﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ،
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر(
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ١) ٩ﯾﻧﺎﯾر (٢٠١٨
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اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
اﻷﺧرى
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
٩٨٫٥١٤
٩٫٥٦٤٫٨٥٣
)(٢٩٤
)(٢٫٣٦٣
)(٢٫٥١٩٫١٦٨
٧٫٠٤٣٫٣٢٢

٩٨٫٢٢٠

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﯾﺷ����ﻣل اﻟﺟدول أدﻧﺎ� ﻋﻠﻰ ﺗﺳ����وﯾﺔ ﻣﺧﺻ����� اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺳ����ﺟل طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ����ﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ٣٩إﻟﻰ ﻣﺧﺻ�����
اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺳﺟل طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ :٩

ب(

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧
)ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ (٣٩

إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻗروض وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ )ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  /(٣٩ﻣوﺟودات
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (٩
أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

 ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
)اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (٩

-

-

٢٣٬٥٣٤

٢٣٬٥٣٤

إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

١٣٬٦٨٦

١٣٬٦٨٦

ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

١٬٩٧٤٬٦٢١

-

٨٨١٬١٩٢

٢٬٨٥٥٬٨١٣

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٬٩٧٤٬٦٢١

-

٩١٨٬٤١٢

٢٬٨٩٣٬٠٣٣

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ وﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق )ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  (٣٩ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
)اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (٩
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

٢٨٬٩١٥

٢٨٬٩١٥

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ

-

-

١٬٥٧١٬٨٤١

١٬٥٧١٬٨٤١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٬٩٧٤٬٦٢١

-

٢٬٥١٩٬١٦٨

٤٬٤٩٣٬٧٨٩

ج(

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة:

ﻣﺻﻧﻔﺔ إﻟزاﻣﯾﺎ ً
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (٩
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻛﻣدرﺟﺔ
اﻵﺧر –
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻵﺧر – ﺳﻧدات
أدوات ﺣﻘوق
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﻠﻛﯾﺔ
دﯾن
اﻟدﺧل
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
-

-

-

-

٢٥٬٤١٩٬٦٠٤

٢٥٬٤١٩٬٦٠٤

اﻷﺧرى

-

-

-

-

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

٣٬٠٩٦٬٧٩١

٢٬٢٢١٬٨٤٥

٤٧٬١٠٧٬٣٥٢

٣٬١٩٣٬٤٤٨

١٠٬٧٣٠٬٨١٨

٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٣٬٤٤٥٬٧٧٢

-

-

-

-

٣٬٤٤٥٬٧٧٢

ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

-

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢

ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ
أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣوﺟودات أﺧرى

-

-

-

-

٦٩٨٬٦٣٩

٦٩٨٬٦٣٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٦٬٥٤٢٬٥٦٣

٢٬٢٢١٬٨٤٥

٤٧٬١٠٧٬٣٥٢

٣٬١٩٣٬٤٤٨

١٦٨٬١٧٩٬٦٤٩

٢٢٧٬٢٤٤٬٨٥٧

أرﺻده ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

-

-

-

-

٧٬٨٧١٬٥٧٤

٧٬٨٧١٬٥٧٤

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

٩٥٠٬٧٠٧

-

-

-

١٦٩٬٢١٩٬٣٣٩

١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٢٬٣٥٥٬١٠٠

-

-

-

-

٢٬٣٥٥٬١٠٠

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

-

-

-

-

٧٬٢٣٣٬٠٤٩

٧٬٢٣٣٬٠٤٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٣٬٣٠٥٬٨٠٧

-

-

-

١٨٤٬٣٢٣٬٩٦٢

١٨٧٬٦٢٩٬٧٦٩

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻷﻏراض
اﻟﻣﺗﺎﺟرة  /ﻣدرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﻣﺧﺻﺻﺔ
ﻛﻣدرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٧ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (٣٩

ﻣﻘﺗﻧﺎه ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

ﻗروض وذﻣم
ﻣدﯾﻧﺔ

ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ

-

-

-

-

-

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦

أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺧرى

-

-

-

-

-

١١٬٠٣١٬٤٨٠

١١٬٠٣١٬٤٨٠

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

٣١٥٬٣٤٦

١٬٩٦١٬٧٢٥

٣٬١٧٨٬٩٣٠

-

٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦

٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣

٦٣٬٩١٢٬٤١٠

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٦٬٥١٤٬٧٠٨

-

-

-

-

-

٦٬٥١٤٬٧٠٨

ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

-

-

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

ﻣوﺟودات أﺧرى

-

-

-

-

-

٥٦٨٬٨٨٥

٥٦٨٬٨٨٥

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٦٬٨٣٠٬٠٥٤

١٬٩٦١٬٧٢٥

٣٬١٧٨٬٩٣٠

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦

٧٠٬٨٦٥٬٢٥٤

٢٢٤٬٩٠٧٬٢٧٨

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أرﺻده ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺧرى

-

-

-

-

-

٦٬٥٥١٬٤٦٤

٦٬٥٥١٬٤٦٤

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

-

٥٥٩٬٥٤٣

-

-

-

١٦٧٬٣٦٣٬١١١

١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

-

-

-

-

-

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

-

-

-

-

-

٤٬٤١٣٬٥٩٤

٤٬٤١٣٬٥٩٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

٥٥٩٬٥٤٣

-

-

-

١٧٨٬٣٢٨٬١٦٩

١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮫ ،ﯾﺻ�����ﻧف اﻷﺻ�����ل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷ�����ﺎﻣل
اﻵﺧر ،أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﯾﺻ��ﻧف اﻷﺻ��ل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة �ذا ﻣﺎ ﺗم اﺳ��ﺗﯾﻔﺎء ﻛل ﻣن اﻟﺷ��رطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺧﺻ �ﯾﺻ��ﮫ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل:
-

ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ھدﻓﮫ ھو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،و

-

ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ،ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌد ﻓﻘط دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺳ��ﻧد اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷ��ﺎﻣل اﻵﺧر �ذا ﻣﺎ ﺗم اﺳ��ﺗﯾﻔﺎء ﻛل ﻣن اﻟﺷ��رطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل:
-

ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻷﺻ������ل ﺿ������ﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾ� ھدﻓﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺻ������ﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،و

-

ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ،ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌد ﻓﻘط دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم.

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺳﻧدات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟ ﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗدرج اﻟﻣﻛﺎ ﺳب واﻟﺧ ﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷ�ﺎﻣل اﻵﺧر .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت دﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ وأرﺑﺎ� وﺧﺳ�ﺎﺋر ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟ�ﺎ ،ﺑﺎﻟﻧﺳ����ﺑﺔ ﻟﻼﺳ����ﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن
ﺗﺧﺗﺎر ﺑﺷﻛل ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮫ ﻋرض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﯾﺗم ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣدة.

- ٢٠ -
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﺗﺻ�����ﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﻣﻘﺎﺳ�����ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷ�����ﻣل ذﻟك أدوات ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،وﺳﻧدات اﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣدرﺟﺔ ﺑ����� "اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة" أو ﺑ����� "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر".
إﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺧﺻ���ص ﺑﺷ���ﻛل ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮫ أي أﺻ���ل – إذا ﻛﺎن ﯾﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻗﯾﺎﺳ��ﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷ��ﺎﻣل اﻵﺧر – ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل إذا ﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎم
ﺑذﻟك ﯾزﯾل أو ﯾﻘﻠص – ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟذي ﺳﯾﻧﺷﺄ ﺑﺧﻼف ذﻟك.
ﻻ ﯾﻌﺎد ﺗﺻ�������ﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺑﺎﺳ�������ﺗﺛﻧﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج
أﻋﻣﺎل إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻘوﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ذﻟك ﯾﻌﻛس أﻓﺿل
طرﯾﻘﺔ ﻹدارة اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻹدارة .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم أﺧذھﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ:
-

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺗطﺑﯾﻖ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎً .وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ،ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻹدارة ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ إﯾرادات اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣدة اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣوﻟﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات.

-

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘوﯾم أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ورﻓﻊ ﺗﻘرﯾر ﺑذﻟك إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

-

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل )واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺿ������ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل( ،وﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة
ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.

-

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌوﯾض ﻣدراء اﻷﻋﻣﺎل ،ﻋﻠﻰ ﺳ���ﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳ���ﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣدارة أو
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ،و

-

ﺗﻛرار وﺣﺟم وﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳ��ﺎﺑﻘﺔ وأﺳ��ﺑﺎ� ﺗﻠك اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷ��ﺄن ﻧﺷ��ﺎط اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳ��ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن أﺧذھﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳ�������ﺑﺎن ﺑﻣﻔردھﺎ ،وﻟﻛن ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم
اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘوﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل وﻓﻖ ﺗﺻورات ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث دون اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺗﺻورات
"أﺳ���وأ ﺣﺎﻟﺔ" أو "ﺣﺎﻟﺔ ﺿ���ﻐط" .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﺑﻌد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺷ���ﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻷﺻ���ﻠﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺗﺻ���ﻧﯾف ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺿ���ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻠك ،ﻟﻛن ﺗﻘوم
ﺑﺈدراج ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد ﺗﻘوﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺣداﺛﮭﺎ أو ﺷراؤھﺎ ﺣدﯾﺛﺎً.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أداؤھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ���ﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ – ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻌدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻘوﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻘط دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﻷﻏراض ھذا اﻟﺗﻘوﯾم ،ﯾﻣﺛل "اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻ�������ﻠﻲ" اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾ� اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ .أﻣﺎ "اﻟﻌﻣوﻟﺔ" ﻓﺗﻣﺛل
اﻟﻌوض ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود وﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺧﻼل
ﻓﺗرة ﻣﺎ ،وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل )ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ( وھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.
وﻋﻧد ﺗﻘوﯾم ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻘط دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻ����ﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳ����ﺑﺎن
اﻟﺷ���روط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟ�داه ،وﯾﺷ���ﻣل ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻ���ل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺷ���ﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺷ���رط ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻐﯾر ﺗوﻗﯾت أو ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ھذا اﻟﺷرط .وﻹﺟراء ھذا اﻟﺗﻘوﯾم ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر:
-

اﻷﺣداث اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺑﻠﻎ وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﺧﺻﺎﺋص اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
اﻟﺳداد اﻟﻣﺑﻛر وﺷروط اﻟﺗﻣدﯾد.
اﻟﺷ�������روط اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺣددة ،ﻣﺛل )اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻖ ﻋدم
اﻟرﺟوع( ،و
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻌدل اﻟﻌوض ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود )ﻣﺛل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدوري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت(.
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .وﻗﺑل  ١ﯾﻧﺎﯾر
 ،٢٠١٨ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدل ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻷﻧﮫ ﯾﺗم إدارة وﺗﻘوﯾم
واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋن ھذه اﻟﻣوﺟودات داﺧﻠﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻗﺑل  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻ��ل ،إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ وداﺋﻊ أﺳ��واق اﻟﻣﺎل ،ووداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،واﻟﻘروض ﻷﺟل ،واﻟدﯾون اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ،وﺳ��ﻧدات اﻟدﯾن اﻷﺧرى
اﻟﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
وﺑﻌد ذﻟك ،ﺗﻘﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣطﻠوﺑﺎ ً ﻗﯾﺎﺳ����ﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو اﺧﺗﺎرت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .٩
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﻌد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ،
ﯾﺗم ﻋرض اﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻ�����ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ – ﺑﺻ�����ورة ﻣﺳ�����ﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،وﯾﺗم ﻋرض ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﻻ ﯾﻌﺎد ﺗدوﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟدﺧل اﻟﺷ�������ﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻ�������ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ.
ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ ﻟﻠﺿ��ﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗ�اﻣﺎت اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾﺎﺳ��ﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،ﺗدرج ﻛﺎﻓﺔ
ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
٥-٢

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗُﻌرف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻟﺑﯾﻊ أﺻل أو اﻟﺳﻌر اﻟﻣدﻓوع ﻟﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم
ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﺑﯾﻊ أﺻل أو ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﺗم إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺻل أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﺗُﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات أو
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ
اﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق أو ﻋروض اﻷﺳﻌﺎر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ،ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠظروف.
ﺗﺷﺗﻣل طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺳوق )أي ﺑﺎﺳﺗﺧدام آﺧر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣت وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ
ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷدوات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً( وطرﯾﻘﺔ اﻹﯾرادات )أي ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻧﻣﺎذج ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧﯾﺎرات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺗوﻓرة واﻟﻣؤﯾدة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ( .ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘدرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل
ﻟﻸﺻل أو ﺑﯾﻌﮫ ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن آﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟذﯾن ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻷﺻل ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﻗﺻﻰ ﻟﮫ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ،ﺗﻘرر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم أي ﺗﺣوﯾل ﺑﯾن
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ھﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﻷﻏراض اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ،وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ
واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
٦-٢

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة اﺳﺗﺧدام ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺑرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
وﻋواﻣل أﺧرى ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷورة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف
واﻟﻣﻌطﯾﺎت .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻹدارة اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت أو ﻣﺎرﺳت ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺣﻛﺎم:
أ(

ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺷﻛل رﺑﻊ ﺳﻧوي ،ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .ﺗﻣﺛل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧرﺟﺎت طرق ﻣﻌﻘدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋدد ﻣن
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدﺧﻼت واﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) ٢٨ب(
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

ب( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷط ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام طرق
اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻣﺎذج ،ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ ،وﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ دورﯾﺎ ً ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﯾن
ﻣؤھﻠﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم .ﯾﺗم ﻣﻌﺎﯾرة ﻛﺎﻓﺔ طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﺑﺄن اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺗﻌﻛس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
وأﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .وﺑﻘدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ،ﺗﺳﺗﺧدم طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻘط ،ﻟﻛن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر
اﻹﺋﺗﻣﺎن )اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟطرف اﻵﺧر( واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﻷﻣور اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة إﺟراء اﻟﺗﻘدﯾرات .إن ﺗﻐﯾر
اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌواﻣل ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٧-٢

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت واﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷراء وﺑﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ .إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻹﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷراء وﺑﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺟودات ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻷﻧظﻣﺔ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب أي ﺗﻐﯾر
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول وﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .

٨-٢

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﺎدة ً ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق وطرق ﺧﺻم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وطرق اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻷﺧرى ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم.
ﺗﺻﻧف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻛـ "ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة" ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺟزءا ً ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .ﺗدرج أﯾﺔ
ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﯾﻣﻛن ادراج اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺗﻌﺎﻗدي )ﻋﻘد ﻣﺿﯾف( .ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ، ٩ﻻ ﯾﺗم ﻓﺻل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻟﻣدﻣﺟﮫ ﻓﻲ ﻋﻘود ﯾﻛون ﻣﺿﯾﻔﮭﺎ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر .ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ،ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ﻛﺎﻣل اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
ﻷﻏراض اﻟﺗﺻﻧﯾف..
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻗﺑل  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﻛﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻣﺧﺎطرھﺎ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛل وﺛﯾﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺿﯾف ،وأن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺿﯾف ﻧﻔﺳﮫ ﻏﯾر ﻣﻘﺗﻧﻰ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ﻣدرج ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﺗﺳﺟل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺿﯾف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺻﻧف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن ھﻣﺎ) :أ( ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ و )ب( ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ.
وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣؤھﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗطﻠب ﺑﺄن ﺗﻛون ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ
اﻟﺗﻐطﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات
اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد اﻟذي ﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطره ،وﯾﺟب أن ﺗﻛون ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .وﻋﻧد ﺑداﯾﺔ
ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﯾﺟب ﺗوﺛﯾﻖ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وأھداف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣدﯾد أداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺑﻧد اﻟذي ﺳﯾﺗم
ﺗﻐطﯾﺗﮫ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة وطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻻﺣﻘﺎ ً ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة .ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ أو ﻋﻧد إﻧﺗﮭﺎء ﺳرﯾﺎن
أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ أو إﻧﮭﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻣؤھﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺷروط ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗدرج أﯾﺔ ﻣﻛﺎﺳب أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس أدوات ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة  .وﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد
اﻟذي ﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطره ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﺑﻧد ،وﯾدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﻓﯾﮭﺎ
ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺷرط ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم
إطﻔﺎء ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻸداة ﻣﻐطﺎة
اﻟﻣﺧﺎطر.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺷروط ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻل إﺛﺑﺎت اﻟﺟزء
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ أداة اﻟﻣﺧﺎطر ،اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى
ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻔﻌّﺎل ﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺔ ،إن وﺟد ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن
ﺗﻛون ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺧﻼل
اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻗﺑل أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود  ٪٨٠إﻟﻰ  ٪١٢٥وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﻘﻖ ھذه اﻟﺗﺳوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،ﺗﺣوﯾل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾؤﺛر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ ﻣﺧﺎطرة ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
٩-٢

اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗظﮭر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ً اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟرﯾﺎﻻت ﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗوارﯾﺦ إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .ﻛﻣﺎ ﺗﺣول أرﺻدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ )ﻋدا اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ(
ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻟﻠ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدةّ .
اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺣدد ﻓﯾﮫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدرج ﻣﻛﺎﺳب أو ﺧﺳﺎﺋر
ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك إﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة أو ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﯾﺗوﻗف ذﻟك
ﺗﺣول اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲّ .
ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ.
ﺗﻘﯾ ّد أو ﺗﺣ ّﻣل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺣول أرﺻدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﺗﺣول ﻗواﺋم اﻟدﺧل ﻟﻠﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
وﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗدرج ﻓروﻗﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة.
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١٠-٢

اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ

ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج ﺻﺎﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﻧظﺎﻣﻲ
ﻣﻠزم وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳدﯾد
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
١١-٢

إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
طﺑﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :١٥اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎﯾو  ،٢٠١٤وﺳرى
ﻣﻔﻌوﻟﮫ ﻟﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺑﺻورة إﻟزاﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٨ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ١٥ﻧﻣوذج واﺣد ﺷﺎﻣل ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،وﺣل ﻣﺣل اﻻرﺷﺎدات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت
اﻹﯾرادات اﻟﻣذﻛورة ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات ﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت دﺧل وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻣﻛﻣﻼ ً ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷي أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ،
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼوة واﻟﺧﺻم اﻟﻣطﻔﺄ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ دﺧل
اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣوﺟودات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﺗﻌﺎب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ .أﻣﺎ أﺗﻌﺎب اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻘروض
اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ،ﻓﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘروض
ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣدارة واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﻲ  -زﻣﻧﻲ ،طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻌﻘود اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .أﻣﺎ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻋن إدارة اﻟﻣوﺟودات واﻷﻣوال وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻔظ واﻟوﺻﺎﯾﺔ
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ واﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ .ﯾُﺻﻧف دﺧل اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺳﺗﻠم وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﻘﻖ ﻛـ "ﻣطﻠوﺑﺎت
أﺧرى".
إن اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻼوات أو
اﻟﺧﺻوﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋرﺿﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷراء
أو إﺻدار ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أرﺑﺎح ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ .وﻷﻏراض اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﺷﺗﻣل "أرﺑﺎح ﺗﺣوﯾل
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ" ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ وﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.

١٢-٢

اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﻟﺷراء
ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻹﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣدد )إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻋﺎدة ﺷراء(
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة،
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،وﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺗم إظﮭﺎر اﻹﻟﺗزام ﺗﺟﺎه اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻧﮫ ﺑﻣوﺟب ھذه
اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﻲ اﻷرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى أو وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم .وﯾﺗم إﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر
اﻟﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ،وﯾﺳﺗﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ.
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ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺷﺗراه ﻣﻊ وﺟود إﻟﺗزام ﻹﻋﺎدة ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣدد )إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز
2020م
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻌدم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗدرج اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﻲ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ أو اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى أو اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو
ﻣﻼﺋم .وﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺷراء وإﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ﻛدﺧل ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ،وﯾﺳﺗﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ.
١٣-٢

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﺗﺷﺗﻣل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﺳﻧدات دﯾن ﻣﻘﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻل ﻗﯾﺎس ﺳﻧدات اﻟدﯾن ھذه ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدا ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﻌرﺿﯾﺔ ،وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﺳﻧدات اﻟدﯾن وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ إﻟزاﻣﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻷدوات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،و
أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻔﻠﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
-

دﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻋﻛس اﻟﻘﯾد ،و
أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧر ،ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾف اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﻟﻘد اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻌرض ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﯾﺗم ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداه ﻋﻠﻰ ﺣده ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ وان ذﻟك وﻻ رﺟﻌﮫ
ﻓﯾﮫ .ﻻ ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾف أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق ،وﻻ ﯾﺗم
اﺛﺑﺎت أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻣﺎ ﻟم ﺗﻣﺛل ﺑﺻورة
واﺿﺣﺔ اﺳﺗردادا ً ﻟﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﺗﺣول اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎه ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻗﺑل  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل،
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷراء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات .ﻻ ﺗﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،إن وﺟدت ،إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت
اﻷوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﺗطﻔﺄ اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗرﺣل إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗداوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ،ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق
ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣدارة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮫ.
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻸدوات اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎً ،أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻠك اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ذات اﻟﺻﻠﺔ.

وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻋﺎدة ً ﺑﺈﺟراء أﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﯾﺣدد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ-:
أ(

اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﺗﺻﻧف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﻣن ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻛـ "إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة" أو ﻛـ "إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل" وذﻟك ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم ﺷراء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺷراء ﺧﻼل ﻓﺗرة وﺟﯾزة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸداة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة
ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻗد ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻧود ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻣدة أطول ﺣﺳب ظروف اﻟﺳوق أو ﻣوﻗف اﻹدارة .وﯾﺟوز ﺗﺻﻧﯾف
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻛـ "إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل" إذا ﺧﻔﺿت أو ﻗﻠﻠت ﺑﺷﻛل
ﺟوھري ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس أو اﻻﺛﺑﺎت )ﯾُﺷﺎر إﻟﯾﮫ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑـ "ﻋدم اﻟﺗواﻓﻖ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ"( واﻟذي ﻗد ﯾظﮭر ﺑﺷﻛل
آﺧر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر وﻓﻖ أﺳس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،أو أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻼھﻣﺎ ﻗد ﺗم إدارﺗﮭﺎ وﺗﻘﯾﯾم أداؤھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،طﺑﻘﺎ ً ﻹدارة
اﻟﻣﺧﺎطر أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوﺛﻘﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻘدﻣﺔ داﺧﻠﯾﺎ ً ﻟﻛﺑﺎر
ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺗﻘﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺗم إدراج اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﯾﮭﺎ.

ب(

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗﻘﺎس ھذه اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺑﻌد اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻟﺣﯾن اﻧﺗﻔﺎء أﺳﺑﺎب إﺛﺑﺎت ﺗﻠك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات أو إﻧﺧﻔﺎض
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،وﻋﻧدھﺎ ﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ – اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن – ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة.
ﯾﺗم إدراج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻣن
ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺑﻘدر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطرھﺎ.

ج(

اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺗﺻﻧف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷط – ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺗراه
ﺑﻧﯾﺔ ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ً أو ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ،واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ – ﻛـ "إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة" .ﺗظﮭر ھذه اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﻣﺧﺻص اﻹﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد إﻧﺗﻔﺎء أﺳﺑﺎب إﺛﺑﺎت ﺗﻠك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات أو إﻧﺧﻔﺎض
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
د(

اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

ﺗﺻﻧف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎراتذات اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣدد ،ﻣﻊ ﺗوﻓر اﻟﻧﯾ ّﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
واﻟﻣﻘدرة ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  -ﺑﺧﻼف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺄﺳس ﺗﻌرﯾف
"اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل" أو "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ" أو "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة" ،ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .ﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻗﯾﺎس ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻧﺎﻗﺻﺎ ً
ﻣﺧﺻص اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء
وﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻋن ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﻧﺗﻔﺎء أﺳﺑﺎب إﺛﺑﺎت ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
أو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ.
إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛـ "اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق" ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﮭﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ دون أن ﺗﺗﺄﺛر
ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ،وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺑﻧد ﻣﻐطﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
أو اﻟﺳداد اﻟﻣﺑﻛر ﻛوﻧﮭﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل.
١٤-٢

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﺗﻘﺎس اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻل ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدا ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌرﺿﯾﺔ ،وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻗﺑل  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ھﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ وذات دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ ،وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷط.
ﺗﻘﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺷراء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ،إن وﺟدت .ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ
ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻋﺎدة ﺑﺈﺟراء أﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷط واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطرھﺎ ،ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟذي ﺗم ﺗﻐطﯾﺗﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﻷﻏراض اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﯾﺗم ﺧﺻم ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف.

١٥-٢

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻘﺎء ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل:
·

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻧدات دﯾن.

·

اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن.

·

اﻟﺳﻠف واﻟﻘروض ،و

·

اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى.
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎو ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ،ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﮭرا ً:
·

ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﺑﺄن ﻟﮭﺎ ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،و

·

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣدﯾﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر( اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗزداد ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻ����ﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺷ����ﻛل ﺟوھري
ﻣﻧذ اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ.

ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺗﻣﺛل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﻘدﯾرا ً اﺣﺗﻣﺎﻟﮫ ﻣرﺟﺢ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
·

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻣﺳ�������ﺗوى اﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔض ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺟز اﻟﻧﻘدي
)أي اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ(.

·

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣﺳ������ﺗوى اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻔرق ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة.

·

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﺳ���ﺣوﺑﺔ :ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺳ���ﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺳﺣب اﻻﻟﺗزام واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ،و
ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻟﺣﺎﻣل اﻟﻌﻘد ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗردادھﺎ.

·

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷ�����روط اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ،أو ﺗﺑدﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺧرى ﺟدﯾدة ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺻ�������ﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﻘﺗرض ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﯾﺟب اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎس
ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
·

إذا ﻟم ﯾ�دي اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻷﺻ�������ل اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إدرا� اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻷﺻل اﻟﺣﺎﻟﻲ.

·

إذا أدى اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت اﻷﺻ���ل اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻ���ل اﻟﺟدﯾد
ﻛﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻷﺻ��ل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎﺗﮫ .ﯾدر� ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﺣﺗﺳ��ﺎب اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدي
ﻣن اﻷﺻ���ل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﺧﺻ���ﻣﮫ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺗوﻗف ﻋن اﻻﺛﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳ�������ﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
وﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ذات ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض .ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ
ذو ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض ﻋﻧد وﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ.
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ذو ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض ،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
·

ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﻘﺗرض أو اﻟﻣﺻدر.

·

ﺧرق اﻟﻌﻘد ﻣﺛل اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد أو ﺗﺟﺎوز ﻣوﻋد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق،

·

إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟﻘرض أو اﻟﺳﻠﻔﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻖ ﺷروط ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

·

اﺣﺗﻣﺎل دﺧول اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻲ اﻻﻓﻼس أو إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ،و

·

إﺧﺗﻔﺎء ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻟﺗﻠك اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ.
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
إن اﻟﻘرض اﻟذي ﯾﻌﺎد اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄﻧﮫ ﺑﺳﺑب ﺗدھور وﺿﻊ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎدة ذي ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔض ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن
ھﻧﺎك دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ أن ﺧطر ﻋدم اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻗد اﻧﺧﻔض ﺑﺷﻛل ﺟوھري وأﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات أﺧرى ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻌﺗﺑر ﻗروض اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد ﻟﻣدة  ٩٠ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄﻛﺛر ﻗروﺿﺎ ً ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ.

ﻋﻧد إﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺳ���ﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدﯾون اﻟﺳ���ﯾﺎدﯾﺔ ذي ﻣﺳ���ﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
·

ﺗﻘوﯾم اﻟﺳوق ﻟﻠﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.

·

ﺗﻘوﯾم وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻟﻠﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.

·

ﻣﻘدرة اﻟﺑﻠد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ أﺳواق اﻟﻣﺎل ﺑﺧﺻوص إﺻدار اﻟدﯾن اﻟﺟدﯾد.
اﺣﺗﻣﺎل ﺟدوﻟﺔ اﻟﻘرض ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد ﺣﺎﻣل ارﺗﺑﺎط اﻟﻘرض ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺳداد طوﻋﺎ ً أو ﻛرھﺎً.

·

�ﻟﯾﺎت اﻟدﻋم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿ����وﻋﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻛﻘرض �ﺧﯾر ﻟذﻟك اﻟﺑﻠد .واﻟﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳ����ﮭﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن
اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟوﻛﺎﻻت ﻻﺳ�ﺗﺧدام ھذه اﻷﻟﯾﺎت .وﯾﺷ�ﻣل ذﻟك ﺗﻘوﯾﻣﺎ ً ﻟﻌﻣﻖ ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺎت �ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺳ�ﯾﺎﺳ�ﯾﺔ�
وﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

·

ﻋرض ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﯾﺗم ﻋرض ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
·

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة :ﺗظﮭر ﻛﺧﺻم ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل.

·

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ :ﺗظﮭر ﻋﺎدة ﻛﻣﺧﺻص ،وﺗﺻﻧف ﺿﻣن "اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى".

·

أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟ ﺷﺎﻣل اﻵﺧر :ﻻ ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﻣﺧ ﺻص اﻟﺧ ﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم اﻹﻓﺻ�������ﺎ� ﻋن ﻣﺧﺻ�������ص
اﻟﺧﺳﺎﺋر ،وﯾﺗم اﺛﺑﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

اﻟﺷطب
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻘروض وﺳ��ﻧدات اﻟدﯾن �ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ أو ﺑﻣﺟﻣﻠﮭﺎ� ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳ��ﺗردادھﺎ .وﯾﻛون ذﻟك ﻋﺎدة ً
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘرﺿ��ﺔ ﻣوﺟودات أو ﻣﺻ��ﺎدر دﺧل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘﻖ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺳ�داد
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺿ��ﻌﺔ ﻟﻠﺷ��طب .ﻻ ﺗزال ﺗﺧﺿ��ﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷ��طوﺑﺔ ﻷﻧﺷ��طﺔ اﻟﺗﻌزﯾز اﻣﺗﺛﺎﻻً ﻹﺟراءات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷ��ﺄن
اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻗﺑل  ١ﯾﻧﺎﯾر ١٨
ﯾﺗم ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ،إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
أي ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺷﺗﻣل اﻟدﻟﯾل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات
ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ،أو اﻹﺧﻔﺎق أو اﻟﺗﺄﺧر ﻋن ﺳداد أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،
أو اﺣﺗﻣﺎل اﻹﻓﻼس ،أو إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻓﻲ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺳداد .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟذﻟك اﻷﺻل ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ذﻟك اﻹﻧﺧﻔﺎض
ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﻻ ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﮭﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻐرض ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
وإذا اﻧﺧﻔض ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ وإن ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﯾﻌود ﺑﺻورة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدث وﻗﻊ ﺑﻌد إﺛﺑﺎت
ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،وذﻟك ﺑﺗﻌدﯾل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗم ﻋﻛﺳﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﺗﺗم إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟﻘروض ﺑﮭدف إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء وزﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ ،إن أﻣﻛن ،دون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺻﺎدرة
2020م
أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟرھوﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ .ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرات اﻟﺳداد و )أو( اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻗراض ﺟدﯾدة .وﻋﻧد
اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘرض ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﺄﺧر اﻟﺳداد .ﺗﻘوم اﻹدارة ،ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ،ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ أﻋﯾد
ﺟدوﻟﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط ﻗد ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮭﺎ وأﻧﮫ ﺳﯾﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
أ(

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺗُﺻﻧف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟوﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر
ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات )ﺣدث ﺧﺳﺎرة( وأن ﻟﺣدث اﻟﺧﺳﺎرة أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ.
ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﺧﺎص ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ أي ﻗرض أو أي ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .ﯾﻣﺛل ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺧﺎص اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻷﺻﻠﻲ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺧﺎص ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻘﺎء أي إﻧﺧﻔﺎض ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺣﻔظﺔ وذﻟك
ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧﺳﺎﺋـر ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋـم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ھذا اﻟﻣﺧﺻص
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻘﺗرض أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن واﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺎﻟﻲ
وﺧﺑرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗرض أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن وأﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم
ﺗﻌدﯾل اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ وذﻟك ﻹظﮭﺎر أﺛر اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب
ﻣﺧﺻص ،وﯾدرج ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ب(

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﯾﺗم
ﺗﺣوﯾل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ .إذا
ازدادت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟدﯾون ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ وإن ھذه اﻟزﯾﺎدة ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﺣدث اﺋﺗﻣﺎن ﺑﻌد إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﻓﺈن اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟوھري أو اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗرداد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة طﺎﻟﻣﺎ ظل اﻷﺻل ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن أي زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد إدراج اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت ﯾﺟب أن
ﺗﺳﺟل ﻓﻘط ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن .ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت ،ﯾﺗم إدراج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ – اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن  -ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة.
١٦-٢

اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ
ﺗؤول ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺧﻼل دورة أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎرات وذﻟك ﺳدادا ً ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣوﺟودات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،وﺗظﮭر ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ.
وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺷﻛل دوري ،وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﯾﺣﻣل دﺧل اﻹﯾﺟﺎر وﻛذﻟك اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
 ١٧-٢اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
2020
م اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ .ﺗﺳﺗﮭﻠك ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺧﺻم
ﺗظﮭر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌد
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻷﺧرى ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات وﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ-:

 ٣٣ﺳﻧﺔ
ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ) ١٠ﺳﻧوات( ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.
ﺣﺗﻰ  ٧ﺳﻧوات

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
اﻷﺛﺎث واﻟﻣﻌدات واﻟﺳﯾﺎرات

ﯾﺗم ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ،ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات وﻣن ﺛم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ إذا ﻟزم اﻷﻣر.
ﺗدرج اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
١٨-٢

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  -اﻟﺷﮭرة
ﺗﻣﺛل اﻟﺷﮭرة اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء .ﺗظﮭر اﻟﺷﮭرة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم
ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺷﮭرة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وذﻟك ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ أو
أﻛﺛر وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻷﺣداث أو اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف إﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ .ﻻ ﯾﻣﻛن ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷﮭرة.

١٩-٢

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣداﺛﮭﺎ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول ،أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة.
ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋداً ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل،
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ً ﺑﺷراﺋﮭﺎ أو إﺻدارھﺎ .ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺧﻼف اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻘروض ،ﻛﻣﻘﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو اﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮭﺎ.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻗﺑل  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،ووداﺋﻊ أﺳواق اﻟﻣﺎل ،وﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻدرة
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء ،وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ،اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗم ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء ،إن وﺟدت ،ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،وﺗدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة.
وﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل،
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺻم أو اﻟﻌﻼوة ﻋﻧد اﻟﺳداد .ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ
ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻐطﺎة ﻣﺧﺎطرھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻘدر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ.
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳوق وﺗﻣﺛل وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺄداء اﻷدوات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻣﻼت واﻷﺳﮭم واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،ﯾﺗم ﺳداد أﺻل
اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﺑﻌد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﯾﻌﺎد ﻗﯾﺎس ھذه اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗدرج أﯾﺔ
أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ.

٢٠-٢

ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ وإﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ،ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﮫ وﺿﻣﺎﻧﺎت وﻗﺑوﻻت.
ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻل ،إﺛﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻌﻼوة اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه ﻛل ﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﻌﻼوة ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة ،أو أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر
ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺳداد أي ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ ،ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼوة اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
 ٢١-٢اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
2020م
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ أو ﻣﺗوﻗﻊ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣوارد ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزام وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ.

٢٢-٢

اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﻌرف اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻟدى
ﻷﻏراض إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدةّ ،
ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺷراء اﻟﻌﻛﺳﻲ) ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ( .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر أو أﻗل.

٢٣-٢

اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت أي أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد إﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾﻠﮫ وأن
ﺣوﻟت ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ،
اﻟﺗﺣوﯾل ﺳﯾﻛون ﻣؤھﻼ ً ﻟﻠﺗوﻗف ﻋن اﻻﺛﺑﺎت .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﯾﮭﺎ دﻻﻻت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ّ
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣوﯾل أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ،ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻘط ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻹﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.
وﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد اﺛﺑﺎت أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ،و ) (١اﻟﻌوض اﻟﻣﺳﺗﻠم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي أﺻل ﺟدﯾد
ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻣطروﺣﺎ ً ﻣﻧﮫ أي اﻟﺗزام ﺟدﯾد ﺗم اﻟﺗﻌﮭد ﺑﮫ( ،و ) (٢أﯾﺔ ﻣﻛﺎﺳب أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗراﻛﻣﯾﺔ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺿﻣن اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﯾﺟب أن ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﯾﺔ ﻣﻛﺎﺳب أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت ھذه اﻷدوات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﺣﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻠﺗوﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣوﺟودات أو
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧد إﺳﺗﻧﻔﺎذھﺎ ،أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو إﻟﻐﺎؤه أو
إﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ.

٢٤-٢

اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم
ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻟﻣوظﻔﯾﮫ اﻟﻣؤھﻠﯾن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣﻔﯾزي ﻣﺣﺳوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم )اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ( واﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي.
وﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم ،ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك أﺳﮭم ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ً وﻟﻔﺗرة
ﻣﺣددة .وﺑﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﯾﺳﻠم اﻟﺑﻧك اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺷرﯾطﺔ إﺗﻣﺎم
ﺷروط اﻻﻛﺗﺳﺎب ﺑﺻورة ﻣرﺿﯾﺔ.
ﺗﻘﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ اﻷﺳﮭم .ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
ﻟﻸﺳﮭم ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟوﻓﺎء ﺑﺷرط اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﻖ ﻓﯾﮫ اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻷﺳﮭم )ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻛﺗﺳﺎب( .ﺗظﮭر اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ – اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل
ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻛﺗﺳﺎب – اﻟﻣدى اﻟذي اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ ﻓﺗرة اﻻﻛﺗﺳﺎب ،وأﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات اﻟﺑﻧك ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻣﻧﺣﮭﺎ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف .ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻣل أو اﻟﻣﻘﯾد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ،اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ،ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ طرف ﺛﺎﻟث ﻣﺣﺎﯾد ﻟﺷراء اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
وذﻟك ﻓﻘط ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﺳﮭم ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .وطﺑﻘﺎ ً ﻟﺷروط ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﻟن ﯾﻛون اﻟﺑﻧك ،ﻓﻲ
أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت ،اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
 ٢٥-٢اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
2020م
ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﮫ .وطﺑﻘﺎ ً ﻟﮭذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت وﻓﻖ أﺳس إﻛﺗوارﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم
ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﻌودي واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.

ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن وذﻟك ﺑﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌده ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،وﻟﮭﺎ ﺷروط ﺗﻘﺎرب ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻌﻧﻲ .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
٢٦-٢

أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﺗﻘﯾد أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﻛﺑﻧد ﻣﺧﺻوم ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
وأرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺑﯾﻊ ھذه اﻷﺳﮭم .وﺑﻌد ﺷراﺋﮭﺎ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ھذه اﻷﺳﮭم ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺷراء ھذه اﻷﺳﮭم ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي وذﻟك ﻹﺑراء ذﻣﺗﮫ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻣوﺟب
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ ﻟﻠدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳدده أﺳﺎس اﻷﺳﮭم ،وﺗﺷﺗﻣل أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺷﺗراه ﻋﻧد ﺳداد دﯾن اﻟﻌﻣﯾل.

٢٧-٢

اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن وﻏﯾر اﻟﺳﻌودﯾﯾن،
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﺗﺣﺳب اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳس اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ
اﻟزﻛوﯾﺔ .ﺗﺣﺳب ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ.
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟزﻛوﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻧوي :وﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﺎﻧت اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﺗﺧﺻم
ﻣن ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ،وﻛﺎن ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت.
ﻻ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،ﺣﯾث ﯾﺗم دﻓﻌﮭﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔً ﻋن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﺗﺧﺻم ﻣن اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣوزﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن .ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل
ﻓﯾﮭﺎ.

٢٨-٢

ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﮫ ﺧدﻣﺎت إدارة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺧدﻣﺎت إدارة
اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺧﺗﯾﺎري وﻏﯾر إﺧﺗﯾﺎري ،وإدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎري إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن .ﯾدرج
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل أو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻟﻣدرﺟﺔ ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻛﻣﺎ ﺗدرج اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﯾﺗوﻗف اﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺻص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ
اﻟﺻﻧدوق وﺣﻖ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق .واﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذي أﺟراه اﻟﺑﻧك ،ﻓﻘد ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﯾﻌﻣل ﻛوﻛﯾل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت وﻟذﻟك ﻟم ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد ھذه اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك ،ﺑﺻﻔﺗﮫ وﺻﯾﺎ ً أو ﻣؤﺗﻣﻧﺎ ً ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻣوﺟودات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك أو ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

٢٩-٢

اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﮫ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن
ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ.
ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ً ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وطﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

- ٣٤ -
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
-٣
2020م
٢٠١٧
٢٠١٨
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ودﯾﻌﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ
ﺣﺳﺎب ﺟﺎري
إﯾداﻋﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎل
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
١٬٢٦٩٬٢١٥
٨٬٨٢٧٬٢٤٢
١٥٨٬٢٠٠
١٥٬١٦٤٬٩٤٧

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
١٬٢١٤٬٤٤٨
٩٬٢٤٢٬١٧٩
٦٦٥٬٠٢٦
١٤٬٠٧٣٬٤١٣

٢٥٬٤١٩٬٦٠٤

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦

ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑودﯾﻌﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ
ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي وﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ أﺧرى ﺑﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ،واﻹدﺧﺎر ،وﻷﺟل ،واﻟوداﺋﻊ
اﻷﺧرى ﺗﺣﺳب ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺷﮭر .ﺗﻣﺛل إﯾداﻋﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎل أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗراة ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ )إﻋﺎدة ﺷراء ﻋﻛﺳﻲ(
ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي.
-٤

اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٣٬٣٠٤٬٥٦٨
١٤٬٣١٧٬٤٥٨
١٧٬٦٢٢٬٠٢٦

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
إﯾداﻋﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎل
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
-٥

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٣٬٢٣٠٬٣٦٧
٧٬٨٠١٬١١٣
١١٬٠٣١٬٤٨٠

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  ،ﺻﺎﻓﻲ
أ ( ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 (١ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
١٬٩٠٥٬٦٠٩
٤٥٠٬١٩٠

ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣرﻛﺑﺔ
ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﺗﺣوط
أﺳﮭم ﺧﺎﺻﺔ
أﺳﮭم
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ
٢٬٣٥٥٬٧٩٩
اﻟدﺧل

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٦٢٬١٥٩
-

٣١٦٬٢٣٦
١٩٤٬١٦٧
١٬٦٥٥٬٢٧١
٧٩٤٬٧١٦
٢٬٤٤٧

٥٣٬١٨٧
٦٢٬٧٨٤
١٬٨٩٨٬٩٤١
-

٢٬٢٢١٬٨٤٥
١٩٤٬١٦٧
١٬٦٥٥٬٢٧١
٧٩٤٬٧١٦
٤٥٢٬٦٣٧

٣١٥٬٣٤٦
٦٢٬٧٨٤
١٬٨٩٨٬٩٤١
-

٢٦٢٬١٥٩

٢٬٩٦٢٬٨٣٧

٢٬٠١٤٬٩١٢

٥٬٣١٨٬٦٣٦

٢٬٢٧٧٬٠٧١

 (٢ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ
أﺳﮭم ﺧﺎﺻﺔ
أﺳﮭم
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

١٤٬٠٧٥٬٢١٩
١٩٬٢٧٣٬٨١٨
٣٬١٧٦٬٧٣٢

٢٬٣٧٨٬١١٩
٤٬٢٢٧٬٧٧٤
٢٬٩١٨٬٧٠٤

٤٬٣٠٧٬٣٢٠
٩٬٤٥٠٬٩٩٥
١٦٬٧١٦

٧٬٣٦٩٬١٥٥
٦٬٧٩١٬٣٨٦
٦٢٠٬٩٥٦
٨٠٬٤٩٢

١٨٬٣٨٢٬٥٣٩
٢٨٬٧٢٤٬٨١٣
٣٬١٩٣٬٤٤٨

٩٬٧٤٧٬٢٧٤
١١٬٠١٩٬١٦٠
٦٢٠٬٩٥٦
٢٬٩٩٩٬١٩٦

٣٦٬٥٢٥٬٧٦٩

٩٬٥٢٤٬٥٩٧

١٣٬٧٧٥٬٠٣١

١٤٬٨٦١٬٩٨٩

٥٠٬٣٠٠٬٨٠٠

٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦

- ٣٥ -
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  ، ٢٠١٨ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق
2020ماﻵﺧر .ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ٢٠١٧ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ .وﻗد
ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻷﻧﮫ ﯾﺗوﻗﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى
اﻟطوﯾل ﻷﻏراض إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وأن ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﺻل إﻟﻰ  ١٣٩٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.

ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد أي ﻣن ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ، ٢٠١٨وﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺗﺣوﯾﻼت ﻷﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر
ﺗراﻛﻣﯾﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
 (٣اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه
ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

-

٣٬١٧٨٬٩٣٠

-

٣٬١٧٨٬٩٣٠

-

٣٬١٧٨٬٩٣٠

-

٣٬١٧٨٬٩٣٠

 (٤اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﺻﺎﻓﻲ
داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺿﺎرﺑﺔ
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

١٠٬٥٩٨٬٧٢٥
)(٣٬٠٩٠

١٨٬١٤٨٬٦٠٥
١٥٬٢٩٤٬٥١٣
-

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
١٣٥٬١٨٣
-

١٥٧٬٤٥٢
٤٦٩٬٢٥٣
-

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

١٠٬٧٣٣٬٩٠٨
)(٣٬٠٩٠

١٨٬٣٠٦٬٠٥٧
١٥٬٢٩٤٬٥١٣
٤٦٩٬٢٥٣
-

١٠٬٥٩٥٬٦٣٥

٣٣٬٤٤٣٬١١٨

١٣٥٬١٨٣

٦٢٦٬٧٠٥

١٠٬٧٣٠٬٨١٨

٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣

٤٩٬٤٧٧٬٢٠٣

٤٣٬٢٢٩٬٨٧٤

١٦٬٨٧٣٬٠٥١

٢٠٬٦٨٢٬٥٣٦

٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤

٦٣٬٩١٢٬٤١٠

ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات:
ﻣﺗداوﻟﺔ

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

ﻣﺗداوﻟﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ
أﺳﮭم
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺿﺎرﺑﺔ
أﺧرى

٨٬٠٨٧٬١٠٤
١٣٬١١٢٬٥٩٥
٣٬٦٤٣٬٣٧٠
-

٢٣٬٢٤٨٬٠٩٨
١٥٬٦١٢٬٢١٨
٧٩٧٬٤٣١
١٬٨٤٩٬٤٣٨

٣١٬٣٣٥٬٢٠٢
٢٨٬٧٢٤٬٨١٣
٤٬٤٤٠٬٨٠١
١٬٨٤٩٬٤٣٨

١٢٬٥٨٤٬٢١٧
١٠٬٨٥٢٬٧٦٠
٣٫٠٠٣٫٥٠٤
٦٢٬٧٨٤

١٨٬٩٦٣٬٣٩٠
١٥٬٤٦٠٬٩١٣
٦١٦٫٦٤٨
٤٦٩٬٢٥٣
١٫٨٩٨٫٩٤١

٣١٬٥٤٧٬٦٠٧
٢٦٬٣١٣٬٦٧٣
٣٫٦٢٠٫١٥٢
٤٦٩٬٢٥٣
١٫٩٦١٫٧٢٥

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٤٬٨٤٣٬٠٦٩

٤١٬٥٠٧٬١٨٥

٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤

٢٦٫٥٠٣٫٢٦٥

٣٧٫٤٠٩٫١٤٥

٦٣٬٩١٢٬٤١٠

ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺳﻧدات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ،ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﻌودﯾﺔ وﺳﻧدات ﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ وﺻﻛوك وﺳﻧدات
ﺧزﯾﻧﺔ وﺻﻧﺎدﯾﻖ ﺗﺣوط واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎﺻﺔ .وﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺳوق ھذه اﻟﺳﻧدات ،ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﻣﺎ ﻧﻣوذج اﻟﺗﺳﻌﯾر
اﻟﻣﻼﺋم أو ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻠن ﻣن ﻗﺑل أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات ﻣرھوﻧﺔ
ﺑﻣوﺟب إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة ﺷراء ﻟدى ﺑﻧوك وﻋﻣﻼء آﺧرﯾن .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺳﻧدات  ١٫١٩٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٤٫٨٦٧ :٢٠١٧) ٢٠١٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي() .اﻧظر أﯾﺿﺎ ً اﻹﯾﺿﺎح رﻗم ) ١٧د(.
اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﺗﻘدﯾم أﻣوال ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﻐرض ﺗﺟﺎري ﻣﺣدد.
ﯾﺗم ﺗﻘﺎﺳم ﻋواﺋد ھذه اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﯾل وﻓﻖ أﺳس ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ً .ﺗدرج اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺿﻣن "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة" .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ھذه ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ ﺑﺄن ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ً ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼ ً ﻟﻸرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات
ج(
2020م
اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة:

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
إﺟﻣﺎﻟﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻷرﺑﺎح
اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر
ﻏﯾر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

-

-

-

-

٣٫١٧٨٫٩٣٠

٨٢٫٤٥٤

-

٣٫٢٦١٫٣٨٤

-

-

-

-

٣٫١٧٨٫٩٣٠

٨٢٫٤٥٤

-

٣٫٢٦١٫٣٨٤

)( ٣٦١٬٨٨٠

١٠٬٣٦٨٬٩٣٨

١٨٬٣٠٦٬٠٥٧

٣٬١٥٥

)( ٤٣٤٫٧٨٥

١٧٬٨٧٤٬٤٢٧

-

-

١٥٬٢٩٤٬٥١٣

-

-

١٥٬٢٩٤٬٥١٣

-

-

٤٦٩٬٢٥٣

-

-

٤٦٩٬٢٥٣

١٠٬٣٦٨٬٩٣٨

٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣

٣٬١٥٥

)(٤٣٤٫٧٨٥

٣٣٬٦٣٨٬١٩٣

١٠٬٣٦٨٬٩٣٨

٣٧٬٢٤٨٬٧٥٣

٨٥٬٦٠٩

)(٤٣٤٫٧٨٥

٣٦٬٨٩٩٬٥٧٧

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
١٠٬٧٣٠٬٨١٨

-

-

-

ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺿﺎرﺑﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة - ١٠٬٧٣٠٬٨١٨

)(٣٦١٬٨٨٠

١٠٬٧٣٠٬٨١٨

-

)(٣٦١٬٨٨٠

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ

د(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺳب اﻷطراف اﻷﺧرى:

ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
ﺷرﻛﺎت
ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﺗﺣوط
أﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٤٥٬٦٧٠٬٠٢٢
٨٬٨٩٩٬٩٢٤
٩٬٩١٩٬١٤٢
١٬٦٦٣٬٨٠٦
١٩٧٬٣٦٠

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٤٦٬٤١٦٬٢٨٠
١٢٬٣٢٦٬٣٨٥
٢٬١٩٧٬٥٢٥
١٬٨٩٨٬٩٤١
١٬٠٧٣٬٢٧٩

٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤

٦٣٬٩١٢٬٤١٠

امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ
-٦
2020م
أ ( ﺗﺻﻧف اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﺻﻧﻔﮫ ﻛﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

ﻗــــــــــروض
ﺷﺧﺻﯾـــــــﺔ

ﺑطﺎﻗـــــــﺎت
اﺋﺗﻣــــــﺎن

ﻗروض وﺳﻠف
ﺗﺟﺎرﯾــــــــــﺔ

أﺧـــــرى

اﻟﻣﺟﻣـــــــوع

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

١٬٤١٧٬٥٢٣
-

١٦٬١٦٥٬٠٨٦
١٠٬٦١٧

٩٧٬١١٧٬٣٩٤
١٬٤٧٢٬٦٤٩

١٢٩٬١٣٤
٦٬١٤١

١١٤٬٨٢٩٬١٣٧
١٬٤٨٩٬٤٠٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻹﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

١٬٤١٧٬٥٢٣
)(١٢٠٬٦٢٤
١٬٢٩٦٬٨٩٩

١٦٬١٧٥٬٧٠٣
)(٣١٦٬٩٧٨
١٥٬٨٥٨٬٧٢٥

٩٨٬٥٩٠٬٠٤٣
)(٢٬١٦٦٬٩٥٢
٩٦٬٤٢٣٬٠٩١

١٣٥٬٢٧٥
)(٥٬٤٢٨
١٢٩٬٨٤٧

١١٦٬٣١٨٬٥٤٤
)(٢٬٦٠٩٬٩٨٢
١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢

ﻗروض وﺳﻠف
ﺗﺟﺎرﯾــــــــــﺔ

أﺧـــــرى

ﻗــــــــــروض
ﺷﺧﺻﯾـــــــﺔ

ﺑطﺎﻗـــــــﺎت
اﺋﺗﻣــــــﺎن

اﻟﻣﺟﻣـــــــوع

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

١٬٥٤٩٬٦٢٣
-

١٧٬٠٢١٬٦٩٩
١٣٬٣٦٣

٩٩٬٧٨٦٬٤٤٠
١٬١٠٣٬٤٦٠

١٧٤٬٢٧٣
١٠٬٤٩٢

١١٨٬٥٣٢٬٠٣٥
١٬١٢٧٬٣١٥

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻹﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

١٬٥٤٩٬٦٢٣
)(٥٢٬٤٤٢
١٬٤٩٧٬١٨١

١٧٬٠٣٥٬٠٦٢
)(٢٢٦٬٦٩٣
١٦٬٨٠٨٬٣٦٩

١٠٠٬٨٨٩٬٩٠٠
)(١٬٦٨٨٬٦٧٨
٩٩٬٢٠١٬٢٢٢

١٨٤٬٧٦٥
)(٦٬٨٠٨
١٧٧٬٩٥٧

١١٩٬٦٥٩٬٣٥٠
)(١٬٩٧٤٬٦٢١
١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ ،واﻹﺟﺎره ،واﻟﺗورق،
واﻟﺗﻲ ﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٦٧٫٥٤٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٧١٫٠٧٩ :٢٠١٧
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ب(

ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )إﯾﺿﺎح
٤-٢ب(
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌدل
ﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
دﯾون ﻣﻌدوﻣﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗردة ﻣﺟﻧﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ﺗﺳوﯾﺎت ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻼت

ﺑطﺎﻗـﺎت اﺋﺗﻣـﺎن
٥٢٬٤٤٢

ﻗروض
ﺷﺧﺻﯾﺔ
٢٢٦٬٦٩٣

ﻗروض و ﺳﻠف
ﺗﺟﺎرﯾــــﺔ
١٬٦٨٨٬٦٧٨

أﺧـرى
٦٬٨٠٨

اﻟﻣﺟﻣـــوع
١٬٩٧٤٬٦٢١

٥٢٬٨٨٤
١٠٥٬٣٢٦
٢٨٬٤٥٨
-

٩٤٬١٠٧
٣٢٠٬٨٠٠
)(٧٥٠
)(١٢٥

٧٣١٬٦٠٧
٢٬٤٢٠٬٢٨٥
١٠٦٬٣٤٦
)(٢٤٩٬٩٣٩

٢٬٥٩٤
٩٬٤٠٢
)(١٬٩٦٥
-

٨٨١٬١٩٢
٢٬٨٥٥٬٨١٣
١٣٢٬٠٨٩
)(٢٥٠٬٠٦٤

)(١٩٬٨٥٥
٦٬٦٩٥

)(١٬٠٣٧
)(١٬٩١٠

)(١٠١٬٠٥٢
)(٨٬٦٨٨

)(٧٬٤٥٧
٥٬٤٤٨

)(١٢٩٬٤٠١
١٬٥٤٥

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٢٠٬٦٢٤

٣١٦٬٩٧٨

٢٬١٦٦٬٩٥٢

٥٬٤٢٨

٢٬٦٠٩٬٩٨٢

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

ﺑطﺎﻗـﺎت اﺋﺗﻣـﺎن

ﻗروض
ﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻗروض و ﺳﻠف
ﺗﺟﺎرﯾــــﺔ

أﺧـرى

اﻟﻣﺟﻣـــوع

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
دﯾون ﻣﻌدوﻣﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗردة ﻣﺟﻧﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً

٤١٬٠٢٨
١١٬٤١٤
-

٢٢٧٬٣٣٧
٥٩٢
)(١١٥

١٬٥٨٦٬٢٧٠
١٦٥٬٨٥٨
)(٤٣٬٨١٦

١٧٬٠٤٠
)(٩٬٤١٨
)(٣٠

١٬٨٧١٬٦٧٥
١٦٨٬٤٤٦
)(٤٣٬٩٦١

-

)(٣٢٥
)(٧٩٦

)(١٦٬٥٣٥
)(٣٬٠٩٩

)(٢٧٤
)(٥١٠

)(١٧٬١٣٤
)(٤٬٤٠٥

٥٢٬٤٤٢

٢٢٦٬٦٩٣

١٬٦٨٨٬٦٧٨

٦٬٨٠٨

١٬٩٧٤٬٦٢١

ﺗﺳوﯾﺎت ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻼت
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺑﺗﺣﻣﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٥٥٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٢٨٧٫٢ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة ﺿﻣن ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟذي ﺗم إظﮭﺎره ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة اﻟﻣﺟﻧﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺷطوﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ج ( اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف
2020م
 (١ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺄﻋﻣﺎر اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻏﯾر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
أﻗل ﻣن  ٩٠ﯾوﻣﺎ ً
 ٩٠ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄﻛﺛر

ﺑطﺎﻗـﺎت
اﺋﺗﻣـﺎن

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻗروض و ﺳﻠف
ﺗﺟﺎرﯾــــﺔ

أﺧـرى

اﻟﻣﺟﻣـــوع

١٠٢٬٤٦٣
٣١٬٤٢٩

٨١٤٬٢٤٩
٧٥٬١٢٣

٢٬٦٤٣٬٢٧٨
١٣٥٬٩٥٤

-

٣٬٥٥٩٬٩٩٠
٢٤٢٬٥٠٦

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٣٣٬٨٩٢

٨٨٩٬٣٧٢

٢٬٧٧٩٬٢٣٢

-

٣٬٨٠٢٬٤٩٦

ﺑطﺎﻗـﺎت
اﺋﺗﻣـﺎن

ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ

ﻗروض و ﺳﻠف
ﺗﺟﺎرﯾــــﺔ

أﺧـرى

اﻟﻣﺟﻣـــوع

١٠١٬٩١٧
٣١٬٧٩٥
١٣٣٬٧١٢

٧٧٩٬٠٨٠
٩٣٬٩٨٣
٨٧٣٬٠٦٣

١٬٢٥٩٬٣٩١
١١٨٬٠٣٩
١٬٣٧٧٬٤٣٠

-

٢٬١٤٠٬٣٨٨
٢٤٣٬٨١٧
٢٬٣٨٤٬٢٠٥

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
أﻗل ﻣن  ٩٠ﯾوﻣﺎ ً
 ٩٠ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄﻛﺛر
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 (٢ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﻣﺧﺎطر ﺗرﻛزات اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف وﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:

ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
زراﻋﺔ وأﺳﻣﺎك
ﺗﺻﻧﯾﻊ
ﻣﻧﺎﺟم وﺗﻌدﯾن
ﻛﮭرﺑﺎء ،ﻣﺎء ،ﻏﺎز ،وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ
ﺑﻧﺎ ًء وإﻧﺷﺎءات
ﺗﺟﺎرة
ﻧﻘل واﺗﺻﺎﻻت
ﺧدﻣﺎت
ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
أﺧرى

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
٦٥٣٬٤٨٢
٤٬٧٦٧٬٣١٤
٤٬١٤٤٬٣٤٨
١٧٬٩١٣٬١٨٧
٢٬٠٠٠٬٠٧٤
١٣٬٣٧١٬١٠٤
١٥٬١٠١٬٣١٦
١٧٬٤٩٩٬٤٣٠
٨٬٠٢٢٬٨٠٩
٢٬٦٥٦٬٤٣٦
١٨٬١٠٦٬٨٧٤
١٠٬٥٩٢٬٧٦٣

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
٤٤٠
١٦٢٬٦١٦
١٥٬٨٤٩
٩٦٩٬٩٩٧
٢٩٨٬٥٢١
١٬٤٠٢
٩٤١
٢٣٬٠٥٤
١٦٬٥٨٧

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
١٣٦
٦٬٥٤١
٢٠٬٤١٧
٢٨٢٬٦٦٤
٩٬٢٤٨
٤٥٬٢٣٢
١٬١٣٥٬١٨٦
٤١٢٬٧٨٢
٤٣٬٥٣٨
٣٧٬٢٨٢
٤٤٧٬١٥٩
١٦٩٬٧٩٧

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف،
ﺻﺎﻓﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
٦٥٣٬٣٤٦
٤٬٧٦٠٬٧٧٣
٤٬١٢٤٬٣٧١
١٧٬٧٩٣٬١٣٩
١٬٩٩٠٬٨٢٦
١٣٬٣٤١٬٧٢١
١٤٬٩٣٦٬١٢٧
١٧٬٣٨٥٬١٦٩
٧٬٩٨٠٬٦٧٣
٢٬٦٢٠٬٠٩٥
١٧٬٦٨٢٬٧٦٩
١٠٬٤٣٩٬٥٥٣

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١١٤٬٨٢٩٬١٣٧

١٬٤٨٩٬٤٠٧

٢٬٦٠٩٬٩٨٢

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢

ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
زراﻋﺔ وأﺳﻣﺎك
ﺗﺻﻧﯾﻊ
ﻣﻧﺎﺟم وﺗﻌدﯾن
ﻛﮭرﺑﺎء ،ﻣﺎء ،ﻏﺎز ،وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ
ﺑﻧﺎ ًء وإﻧﺷﺎءات
ﺗﺟﺎرة
ﻧﻘل واﺗﺻﺎﻻت
ﺧدﻣﺎت
ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
أﺧرى

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
٦٨١٬٨٥٤
٥٬٠٢٨٬٧١٦
٤٬٠٥٠٬٦٠٨
١٨٬٧٦١٬٣٠٩
١٬٤٣٦٬٠٢٧
١٢٬٠٥٩٬٢٦٩
١٦٬٦٤٨٬٩٣٩
١٨٬١١٠٬٨٢٧
٩٬١٥٣٬٦٨٣
٢٬٧٧٥٬٧٧١
١٨٬٥٧١٬٣٢٢
١١٬٢٥٣٬٧١٠

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
٤٤٠
١٩٢٬٢٦٢
٢٠٬٠٤٨
٧١٠٬٧٠١
١٦٥٬٦٧٢
١٬٤٠٢
٩٤١
١٣٬٣٦٣
٢٢٬٤٨٦

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
٢٤٢
١٩٬٦٢٧
٩٬٤١٥
٢٥١٬٦٩٧
٧٬٠١٩
٤٦٬٩٠٨
١٬٠٠١٬٩٨٦
١٦١٬٢٦٤
٣٨٬٠١١
٢٦٬١٦٥
٢٧٩٬١٣٥
١٣٣٬١٥٢

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف،
ﺻﺎﻓﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــﺔ
٦٨١٬٦١٢
٥٬٠٠٩٬٠٨٩
٤٬٠٤١٬٦٣٣
١٨٬٧٠١٬٨٧٤
١٬٤٢٩٬٠٠٨
١٢٬٠٣٢٬٤٠٩
١٦٬٣٥٧٬٦٥٤
١٨٬١١٥٬٢٣٥
٩٬١١٧٬٠٧٤
٢٬٧٥٠٬٥٤٧
١٨٬٣٠٥٬٥٥٠
١١٬١٤٣٬٠٤٤

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١١٨٬٥٣٢٬٠٣٥

١٬١٢٧٬٣١٥

١٬٩٧٤٬٦٢١

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

٢٠١٨

٢٠١٧
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
د( اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
2020م
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻣﻘﺎﺑل ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف:

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻏﯾر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻏﯾر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٤٨٬٥٤٧٬٤٣٥
٣٬٦٩٨٬١٩٤
٢٢٢٬٤٠٣

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٦٣٬٠٢١٬٣٤٣
١٬٩٥٢٬٨٥٨
٢٤٤٬٧٥٥

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٥٢٬٤٦٨٬٠٣٢

٦٥٬٢١٨٬٩٥٦

ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ،وﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ،وأوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ،وﻋﻘﺎرات .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻘﺑول ﺗﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﻌﻘﺎرات( ﺑﻐرض اﻟﺗﺻرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﺳداد .ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،وﻻﯾوﺟد أي ﺗﻐﯾر ﺟوھري ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
ﻣﺣﺗﻔض ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.
-٧

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ،ﺻﺎﻓﻲ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻹﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺳوﯾﺎت ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻼت

اﻷﺛﺎث
واﻟﻣﻌدات
واﻟﺳﯾـــﺎرات
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٢٠١٨
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٢٠١٧
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٩١٨٬٤٩٢
١٬٩٥٦
-

٦٧٥٬٩٧٠
١٣٬٠٨٢
)(٣٤
-

١٬٤١١٬١٣٤
٤٥٬٨٣٩
)(١٬٧٧٢
)(٥٬١٢٧

٣٬٠٠٥٬٥٩٦
٦٠٬٨٧٧
)(١٬٨٠٦
)(٥٬١٢٧

٢٬٩١٧٬٠٠٤
٩٦٬٤٢٦
)(٦٬٧٨٦
)(١٬٠٤٨

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٩٢٠٬٤٤٨

٦٨٩٬٠١٨

١٬٤٥٠٬٠٧٤

٣٬٠٥٩٬٥٤٠

٣٬٠٠٥٬٥٩٦

٥٨٥٬٩٢٣
١١٬١٣٧
٥٩٧٬٠٦٠
٣٢٣٬٣٨٨
٣٣٢٬٥٦٩

٥٦٩٬٦١٨
٣١٬٦٧٩
٦٠١٬٢٩٧
٨٧٬٧٢١
١٠٦٬٣٥٢

١٬٢٨٢٬٢٤٥
٦٩٬٦١٠
)(٨٩٤
٤٬٥٢٩
١٬٣٥٥٬٤٩٠
٩٤٬٥٨٤
١٢٨٬٨٨٩

٢٬٤٣٧٬٧٨٦
١١٢٬٤٢٦
)(٨٩٤
٤٬٥٢٩
٢٬٥٥٣٬٨٤٧
٥٠٥٬٦٩٣

٢٬٣٢٠٬٩١٩
١٢٣٬٥٦٥
)(٦٬٥٣٤
)(١٦٤
٢٬٤٣٧٬٧٨٦

اﻹﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣ ّﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺳوﯾﺎت ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻼت
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧
أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

-٨

اﻷراﺿﻲ
واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت
اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــــــﺔ

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
ﻋﻘﺎرات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺷﮭرة
أﺧرى

٢٠٧٬٣٧٩
٥٬٤٤٧
١٦٬٩٢١
٤٦٨٬٨٩٢

١٥٨٬٨٧١
٤٬٧٥٧
٢١٬٤٠٤
٣٨٣٬٨٥٣

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦٩٨٬٦٣٩

٥٦٨٬٨٨٥
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٢٬١٨٧٬٧٥٠
٢٬٦٩٣٬٤٤٣

٥٦٧٬٨١٠
٢٬٠٧١٬٠٧٤
٢٬٦٣٨٬٨٨٤
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
-٩
م
2020
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺧﻼل دورة أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر-:
اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت :وﺗﻣﺛل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺗﺑﺎدل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺄﺧرى .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘوم
اﻷطراف اﻷﺧرى ﺑﺗﺑﺎدل دﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت وﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋم وﺑﻌﻣﻠﺔ واﺣدة ،دون ﺗﺑﺎدل أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ .أﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت اﻟﻌﻣﻼت ،ﻓﯾﺗم
ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﻣﻊ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ وذﻟك ﺑﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم
ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﺑﺎدل أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ زاﺋدا ً دﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت وﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋم وﺑﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ :وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﺔ أو ﺑﺿﺎﻋﺔ أو أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳﻌر وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣددﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ ھﻲ ﻋﻘود ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ ﺧﺻﯾﺻﺎ ً ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺣددة واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ ﺧﺎرج اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ .أﻣﺎ ﻋﻘود
اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﻓﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ وﻓﻖ أﺳﻌﺎر ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ.
إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻵﺟﻠﺔ :وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﯾﺗم ﺗداوﻟﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي ﺧﺎرج اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳدد ﻧﻘدا ً اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻌر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣدد وذﻟك ﻋن أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
اﻟﺧﯾﺎرات :وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،ﯾﻣﻧﺢ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ )ﻣﺻدر اﻟﺧﯾﺎر( اﻟﺣﻖ ،وﻟﯾس اﻹﻟﺗزام ،ﻟﻠﻣﺷﺗري )اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر( ﻟﺑﯾﻊ
أو ﺷراء ﻋﻣﻠﺔ أو ﺑﺿﺎﻋﺔ أو أﺳﮭم أو أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣدد أو ﻓﻲ أي وﻗت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة.
ﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت :وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧﯾﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب وﺟود ﺧﯾﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت .ﺗﻣﻧﺢ
ﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت اﻟﻣﺷﺗري أو اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر اﻟﺣﻖ ،وﻟﯾس اﻻﻟﺗزام ،ﻹﺑرام اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ وذﻟك ﺑدﻓﻊ ﻋﻣوﻟﺔ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت واﺳﺗﻼم ﻋﻣوﻟﺔ
ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋم ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﻌظم اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،وأﺧذ اﻟﻣراﻛز ،وﻣوازﻧﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف .ﺗﺗﻌﻠﻖ
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑطرح اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﺗﺣوﯾل أو ﺗﻌدﯾل أو ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﯾﺗﻌﻠﻖ أﺧذ اﻟﻣراﻛز ﺑﺈدارة
ﻣﺧﺎطر ﻣراﻛز اﻟﺳوق ﻣﻊ ﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﻣﻌدﻻت أو اﻟﻣؤﺷرات .وﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣوازﻧﺔ أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف ﺑﺗﺣدﯾد واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺑﯾن اﻷﺳواق أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣن ذﻟك.
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻛﺟزء ﻣن إدارة ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻷﻏراض ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وذﻟك ﻟﺗﻘﻠﯾل ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت .وﯾﺗم ذﻟك ﻋﺎدة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺣددة وﻛذﻟك ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻛل .إن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﺗﻘﯾد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻣﺷﺗﻘﺎت
ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻵﺟﻠﺔ وﻣﻘﺎﯾﺿﺎت اﻟﻌﻣﻼت ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت ﻣﺣددة  .ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ.
وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺑﻌض ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋم .
وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﯾﺟب ﺗوﺛﯾﻖ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وأھداﻓﮭﺎ رﺳﻣﯾﺎ ً  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎة وأداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر،
وﯾﺗم ﻗﯾد ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .
ﯾﻌﻛس اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق .أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا ً ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﺎدة
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ،أو ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق.
ﯾﺗم إظﮭﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم إظﮭﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
ﻣﻘﺎﺻﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك .ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن أو
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﻣوﺟب إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺳﻣﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق:
2020م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

٢٠١٨

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

ﺧﻼل  ٣أﺷـﮭر

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺳﻣﻲ

 ٥-١ﺳﻧوات

 ١٢-٣ﺷﮭر

أﻛﺛر ﻣن
 ٥ﺳﻧوات

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة :
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٣٬٢٩٦٬٥٣٤

٢٬٥٧٣٬٦٨٣

١٣٧٬١٠٥٬٢١٦

٧٬٠٠٦٬٨٠٦

١٣٬٥٣٩٬٢٨٢

٩٣٬٩٨٣٬٨٦٠

٢٢٬٥٧٥٬٢٦٨

٦٦٬٩٧٠

٩٥٬٠٥٢

١٠٬٤٥٥٬٠٢٨

٢٬٢٤٧٬٠٦٣

٣٤٥٬٠٠٠

٧٬٧٣٦٬١٤٥

١٢٦٬٨٢٠

٥٧٬٥٧٢

٦٥٬٨٢٥

١٤٬٣٨٩٬٩٣٦

٥٬٧٣٦٬٩٥٠

٢٬١٧٤٬٩٢٢

٦٬٤٧٨٬٠٦٤

-

ﺧﯾﺎرات اﻟﻌﻣﻼت

٥٣٬١٤٦

٥٢٬٦٥٤

١٬٥٥٦٬٧٨٦

١٬٠٥٧٬٢٩٩

٤٩٩٬٤٨٧

-

-

اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ،واﻟﺧﯾﺎرات
ﻋﻘود اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻵﺟﻠﺔ
ﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ

-

-

-

-

-

-

-

ﺧﯾﺎرات اﻷﺳﮭم واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

١٥٩٬٥٢٩

١٧٨٬٦٢٢

٢٬٧٠٤٬٣٤٦

١٥٬٠٠٠

٢٬٦٨٩٬٣٤٦

-

-

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﺧﯾﺎرات
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

-

١٧٬٧٣١

١٬٨٤٢٬٣٧٥

١٬٨٤٢٬٣٧٥

-

-

-

٦١٬٢٥٣

١١٧٬٦٩٤

٣٬٥٦٢٬٥٠٠

-

-

٣٧٥٬٠٠٠

٣٬١٨٧٬٥٠٠

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ:

١٩٬٩٤٣

٥٩٬٨٩٨

٤٬٥٣٢٬٥٠٠

١٧٠٬٠٠٠

١٢٠٬٠٠٠

٦٦٢٬٥٠٠

٣٬٥٨٠٬٠٠٠

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ

٣٬٧١٤٬٩٤٧

٣٬١٦١٬١٥٩

١٧٦٬١٤٨٬٦٨٧

١٨٬٠٧٥٬٤٩٣

١٩٬٣٦٨٬٠٣٧

١٠٩٬٢٣٥٬٥٦٩

٢٩٬٤٦٩٬٥٨٨

اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ/
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ

)( ٢٦٩٬١٧٥

)( ٨٠٦٬٠٥٩

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٣٬٤٤٥٬٧٧٢

٢٬٣٥٥٬١٠٠

ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

٢٠١٧

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

ﺧﻼل  ٣أﺷـﮭر

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺳﻣﻲ

 ٥-١ﺳﻧوات

 ١٢-٣ﺷﮭر

أﻛﺛر ﻣن
 ٥ﺳﻧوات

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة :
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٦٬٢٣١٬٣١٤

٤٬٩٧٠٬٥٥٨

١٤١٬٦٧٢٬٤٩٣

٩٬٨٢٣٬٨٦٤

١٥٬٤٩٨٬٦٨٤

٩١٬٩٨٨٬٠٢٥

٢٤٬٣٦١٬٩٢٠

٣٥٬٤٥٥

٤٠٬٣٠٠

١٢٬٤٠٤٬٥٣٢

٥٬٩٣٣٬٦٢٩

٨٤٠٬٥٠٠

٤٬٩٧٢٬٢٢٠

٦٥٨٬١٨٣

١٣٩٬٥٧٤

١٨٦٬١٠٨

٢٩٬١١٨٬٤٠٦

١١٬٧١٩٬٣٣٠

١٢٬٣٥٠٬٨٥١

٥٬٠٤٨٬٢٢٥

-

ﺧﯾﺎرات اﻟﻌﻣﻼت

١٢٠٬٣١٦

١٢١٬٣٩٥

٨٬٠٠٠٬٥٨٥

٣٬٨٣٨٬٠٢٩

٣٬٨٩٠٬٧٣٩

٢٧١٬٨١٧

-

ﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ

١٦٬٥٣٧

٢٣٣

٤٬٤٩٨٬٣١٠

-

٤٬٤٩٨٬٣١٠

-

-

ﺧﯾﺎرات اﻷﺳﮭم واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

١١٥٬٦١٨

١١٥٬٦١٨

١٬٣٤٢٬٤٧٨

٧٧٬٤٧٨

-

١٬٢٦٥٬٠٠٠

-

اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ،واﻟﺧﯾﺎرات
ﻋﻘود اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻵﺟﻠﺔ

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﺧﯾﺎرات

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٤٣٬٢١٨

١٤٬٢٦١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ

٦٬٧٠٢٬٠٣٢

٥٬٤٤٨٬٤٧٣

اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ/
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ

)( ١٨٧٬٣٢٤

)( ١٬٤٧٢٬١٧٥

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦٬٥١٤٬٧٠٨

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

٤٬٧٤٧٬٥٠٠
٢٠١٬٧٨٤٬٣٠٤
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٣١٬٣٩٢٬٣٣٠

٧٧٠٬٠٠٠
٣٧٬٨٤٩٬٠٨٤

٩٥٢٬٥٠٠

٣٬٠٢٥٬٠٠٠

٢٨٬٠٤٥٬١٠٣ ١٠٤٬٤٩٧٬٧٨٧

امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﺗﻌﻛس اﻟﺟداول أدﻧﺎه ﻣﻠﺧﺻﺎ ً ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎة ﻣﺧﺎطرھﺎ ،وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة ،وأداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
2020م
وﺻف اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻐطﺎة

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻋﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ

٤٬٥٤١٬٢٢٢
٩٩٨٬٥٧٣

ﺗدﻓﻖ ﻧﻘدي
ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ

٣٬٣٢٧٬٦٣٢

ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ

ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﺧﯾﺎرات
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٦١٬٢٥٣

٤٬٧٥٦٬٧٢٣

ﺗدﻓﻖ ﻧﻘدي

ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٤٣٬٢١٨

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

١٩٬٩٤٣

٥٩٬٨٩٨
٤٢٬٨٨٣
١١٧٬٦٩٤

١٤٬٢٦١

ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ
ﺗﺣﻣل ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﺗﻐﯾر .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﺣوط ﺿد ﻣﺧﺎطر
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ھذه .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﻛدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ،اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣدث ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ
ﺑﺄن ﺗؤﺛر ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة:
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺧﻼل  ٣اﺷﮭر

 ١٢ – ٣ﺷﮭر

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة

٥٧٬٩٣١

١٦٥٬٩٥٤

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺧﻼل  ٣اﺷﮭر

 ١٢ – ٣ﺷﮭر

 ٥-١ﺳﻧوات

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة

١٧٬٨٢٨

٨٦٬٨٣٠

٤٨٩٬٧٨٠

 ٥-١ﺳﻧوات
٥٨١٬٦٢٠

أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٨٣٬٣٠١

١٬٠٨٨٬٨٠٦

أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٤٢٢٬٥١٨

١٬٠١٦٬٩٥٦

ﺗم إﺑرام ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  (٪٢٥ :٢٠١٧) ٪٣٣ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣن ﻋﻘود اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ،
ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺑرم أﻗل ﻣن  (٪١٣ :٢٠١٧) ٪١٣ﻣن ﻋﻘود اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ أي أطراف أﺧرى ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة.
- ١٠

اﻷرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
١٬٩٥٣٬٠٩٧
٥٬٩١٨٬٤٧٧
٧٬٨٧١٬٥٧٤

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
وداﺋﻊ أﺳواق اﻟﻣﺎل
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٥٨٠٬٦٦٥
٥٬٩٧٠٬٧٩٩
٦٬٥٥١٬٤٦٤

ﺗﺷﺗﻣل وداﺋﻊ أﺳواق اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ ﺳﻧـدات ﺑﻌﻣوﻟـﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗدرھﺎ  ٥٤٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣٫٨٢٣ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي( ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﺷراﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣددة.
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
 - ١١وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
2020م
ﺗﺗﻛون وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﺣت اﻟطﻠب
ادﺧﺎر
ﻷﺟل
أﺧرى

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٩٣٬٨٨٠٬١٩٢
٧٬٦٩٩٬٦٠٢
٦٢٬٤٦٠٬٩٢٩
٦٬١٢٩٬٣٢٣

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٩٩٬٥٤٦٬١١٢
٧٬٢٢٤٬٥١٣
٥٤٬٨٨٤٬١١٥
٦٬٢٦٧٬٩١٤

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦

١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤

ﺗﺷﺗﻣل اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٣٣٫٩٩٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
) ٣٠٫٤٢٨ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ ﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗدرھﺎ  ٣٩٣ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل ﺳﻌودي ) ٦٨١ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل
ﺳﻌودي( ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻹﻋﺎدة ﺷراﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣددة.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﻋﻣﻼء ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳوق ﻗدرھﺎ  ٩٥١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٥٦٠ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(
ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛـ "ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل" .ﺗﺻﻧف اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻧوع واﺣد
أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ،أو ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺟوھرﯾﺔ ﺗﻌود ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ھذه اﻟوداﺋﻊ
ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٨و .٢٠١٧
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫١٥٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ١٫٣٢٢ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻣﺣﺗﺟزة ﻟﻘﺎء اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟوداﺋﻊ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﺗﺣت اﻟطﻠب
ادﺧﺎر
ﻷﺟل
أﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
- ١٢

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى

٢٧٬٥٣٠٬٣١٨

٢٢٬٥٤٣٬٧٥٥

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــــــﺔ

ذﻣم داﺋﻧﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )اﯾﺿﺎح (١٣
دﺧل أﺗﻌﺎب ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳب
وداﺋﻊ ﻋﻣﻼء ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
اﻟﺗﺳوﯾﺔ )إﯾﺿﺎح ٢٥ج(
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﻲ )إﯾﺿﺎح  ٢٨ج(
أﺧرى

٨٢٨٬٣٣٦
٥١٧٬٥٠٠
٢٤٧٬٧٧٩
٧٬٤١٤

٩٧٦٬٣٨٠
٤٣٦٬٦٠٤
٢٧٩٬٥٢٩
٢١٬٣٤٠

١٬٨٥٢٬٨٥٠

-

١٬٦٣٥٬٩٥١
٢٬١٤٣٬٢١٩

٢٬٦٩٩٬٧٤١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٧٬٢٣٣٬٠٤٩

٤٬٤١٣٬٥٩٤

- ٤٤ -
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٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٤٬٣٤٤٬٩٨١
١٬٠٨٢٬٦٦٧
٢١٬٨٦٢٬٤٢٨
٢٤٠٬٢٤٢

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
١٠٬٣٤٦٬٣٨٧
١٬٠٧٩٬٨٥٢
١٠٬٧٧٩٬٣٩٢
٣٣٨٬١٢٤

امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
-١٣
2020م
ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﮫ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﻌودي .ﺗﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري ﺑطرﯾﻘﺔ
وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣوﺣدة واﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ:
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــــــﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺻروف ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ

٤٢٨٬٥٢٦
١٠٢٬٩٨٥
١٦٬٤٤٦
)(٣٥٬٠٧٧

٣٧٣٬٢٥٧
٧٨٬٣٤٣
١٥٬٤٧٥
)(٣٨٬٥٤٩

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٥١٢٬٨٨٠

٤٢٨٬٥٢٦

ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻘﺎﺋم .ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻص
اﻟﻣﺟﻧب ﻟﻘﺎء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ  ٥١٧٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٤٣٦٫٦ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة وﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم وﻣﺳﺗوى زﯾﺎدة
اﻟرواﺗب اﻓﺗراﺿﯾﺎ ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً وﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﺑﻧﺳﺑﺔ  (٪٤ :٢٠١٧) ٪٤٫٥و (٪٢ :٢٠١٧) ٪٢ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﺳﺗزداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ إﻟﻰ  ٥٤١٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٤٥١٫٣ :٢٠١٧﷼ ﺳﻌودي( ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم
ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض أﻗل ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪١وﺳﺗﻧﺧﻔض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ  ٤٨٧٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٤٠٨٫١ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻓﯾﻣﺎ ﻟو
ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض أﻋﻠﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪١وﺑﺎﻟﻣﺛل ،ﺳﺗزداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ إﻟﻰ  ٥٤٢٫٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
) ٤٣٩٫٩ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض أﻋﻠﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪١وﺳﺗﻧﺧﻔض
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ  ٤٨٦٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٤١٨٫٣ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
اﻻﻓﺗراض أﻗل ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪١ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻔﺗرة اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ٥ﺳﻧوات.
-١٤

رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺗﻛون رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ واﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن  ٢٫٠٠٠ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ) ٢٫٠٠٠ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﺳﮭم( ،ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺳﮭم
 ١٠﷼ ﺳﻌودي.

- ١٥

اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ،ﯾﺟب ﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن  ٪٢٥ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧل
اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺎوي ھذا اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع .إن ھذا اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً .ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٣٨٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ١٫٢٥٦ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻣن
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻟﻠﺑﻧك.
ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺟﻧﯾب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎ ً.

- ٤٥ -
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
- ١٦
2020م
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

٢٠١٨
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺣول اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٧
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺣول اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
- ١٧

)ﺑـﺎﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﻣوﺟودات ﻣدرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻵﺧر
٣١٨٬٥٠٠
)(٢٨٬٨٢٦
)(٢٩٤
٢٨٤٬٢٨٦
)(١٨٬٩٩٧
)(٩٬٦٠١
)(٥١٬٩٧٤
٥٩٢٬٨٩١
)(٩٩٬٧٩٧
)ﺑـﺎﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
٢١٧٬٠٥٦
)(١٢٦٬٤٩٣
١٣٠٬٤٨١
١٥٣٬٨٢٦
)(٢٩٬٠٣٧
)(٥٦٬١٥٩
٣١٨٬٥٠٠
)(٢٨٬٨٢٦

اﻟﻣﺟﻣوع
٢٨٩٬٦٧٤
)(٢٩٤
٢٦٥٬٢٨٩
)(٦١٬٥٧٥
٤٩٣٬٠٩٤

اﻟﻣﺟﻣوع
٩٠٬٥٦٣
٢٨٤٬٣٠٧
)(٨٥٬١٩٦
٢٨٩٬٦٧٤

اﻟﺗﻌﮭدات واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
أ (

اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻟم ﯾﺟﻧب أي ﻣﺧﺻص ﻟﻘﺎء اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٨و  ٢٠١٧ﺣﯾث أﻧﮫ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﻛﺑد ﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺟوھرﯾﺔ .

ب(

اﻟﺗﻌﮭدات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻠﻐت اﻟﺗﻌﮭدات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ٣٦٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٤٢ :٢٠١٧) ٢٠١٨ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( وﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺑﺎﻧﻲ وﺷراء ﻣﻌدات.

ج(

اﻟﺗﻌﮭدات واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺋﺗﻣﺎن
ﺗﺗﻛون اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ،واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،واﻟﻘﺑوﻻت،
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘض ﻟﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن .إن اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن وراء ھذه اﻷدوات ھو ﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﻋﻧد طﻠﺑﮭﺎ .إن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وإﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘض ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺳداد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗـﮫ ﺗﺟﺎه اﻷطـراف اﻷﺧرى( ﺗﺣﻣل ﻧﻔس ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف.
إن اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﮭدات ﺧطﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﯾل ،ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠطرف اﻵﺧر ﺑﺳﺣب
اﻷﻣوال وﻓﻖ ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ( ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻋﺎدة ً ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر أﻗل .ﺗﻣﺛل
اﻟﻘﺑوﻻت ﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺳداد اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء .ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌظم اﻟﻘﺑوﻻت ﻗﺑل ﺳدادھﺎ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء .أﻣﺎ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻷدوات ﻓﺗﻘل ﻛﺛﯾر اً ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮫ ﻷن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗوﻗﻊ ﺑﺄن ﯾﻔﻲ
اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﺗﻣﺛل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗروض وﺳﻠف وﺿﻣﺎﻧﺎت
واﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ،ﻓﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﺎدل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .إﻻ أن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾده ﻓوراً ،ﯾﺗوﻗﻊ أن
ﯾﻛون أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻷن ﻣﻌظم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر
إﺋﺗﻣﺎن ﻣﺣددة .إن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻻ ﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷن اﻟﻌدﯾد ﻣن ھذه
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺗم اﻧﮭﺎؤھﺎ أو اﻧﺗﮭﺎؤھﺎ ﺑدون ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﻠوب.
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
 (١ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺗﻌﮭدات2020م
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

 ١٢-٣ﺷﮭر

ﺧﻼل  ٣أﺷﮭر

 ٥-١ﺳﻧوات

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات

اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن
ﻗﺑوﻻت
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘض ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
أﺧرى

٢٬٩٦٧٬٧٨٣
٨٬١٦٦٬٤٣٥
١٬١٧٩٬٧٣١
١٤٢٬١٤٥
-

١٬٥١١٬٥١٨
١٣٬٨٤٩٬٤٧٥
٣٢٤٬٥٤٤
٤٢٬٥٦٠
٨٬٠٢٠

٤٨٢٬٥٨٠
٩٬٣٥٢٬٠١٣
١٬٠٨٨
٢٬٤٢٩٬٥٧١
٥٩٬٨٩٣

١٬٥١٧
٩٬٣٢٢
٧٦٢٬٢٠٥

٤٬٩٦١٬٨٨١
٣١٬٣٦٩٬٤٤٠
١٬٥١٤٬٦٨٥
٢٬٦١٤٬٢٧٦
٨٣٠٬١١٨

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٢٬٤٥٦٬٠٩٤

١٥٬٧٣٦٬١١٧

١٢٬٣٢٥٬١٤٥

٧٧٣٬٠٤٤

٤١٬٢٩٠٬٤٠٠

ﺧﻼل  ٣أﺷﮭر

 ١٢-٣ﺷﮭر

 ٥-١ﺳﻧوات

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات

اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن
ﻗﺑوﻻت
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘض ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
أﺧرى

٢٬٨٨٢٬٦١٤
١٠٬٥٢٣٬٧٣٠
١٬٠٠٩٬٣٠٢
١٬٣٨٣٬١٧٢
-

٢٬٦١٧٬١٠١
١٥٬٣٤٠٬٤٩٠
٨١١٬٥١٧
٦٩٤٬٥٠٨
٨٬٠٢٠

٣٠٥٬٥٠٤
٨٬١٨٥٬٩٤١
٣٬٨٤٧
٨٩٦٬١٤٧
٧١٬٢٢٨

١٬٨١٥
٩٬٣٧٦
١٠٠٬٠٠٠
٦٠٧٬٩٢٩

٥٬٨٠٥٬٢١٩
٣٤٬٠٥١٬٩٧٦
١٬٨٣٤٬٠٤٢
٣٬٠٧٣٬٨٢٧
٦٨٧٬١٧٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٥٬٧٩٨٬٨١٨

١٩٬٤٧١٬٦٣٦

٩٬٤٦٢٬٦٦٧

٧١٩٬١٢٠

٤٥٬٤٥٢٬٢٤١

ﺑﻠﻎ اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣـن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  -اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎؤھﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  -واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٨ﻣﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ  ٩٨٫٢١٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٨٨٫٠٥٧ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
 (٢ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن ﺣﺳب اﻷطراف اﻷﺧرى:

ﺷرﻛﺎت
ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
أﺧرى

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٣٥٬٩٥٥٬٣٩٠
٥٬٠١٣٬٣٧٠
٣٢١٬٦٤٠

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٤٠٬٣٤٥٬٨٠٥
٤٬٨٠٤٬٢٩٤
٣٠٢٬١٤٢

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٤١٬٢٩٠٬٤٠٠

٤٥٬٤٥٢٬٢٤١

د (

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرھوﻧﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣرھوﻧﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى وﻏﯾرھﺎ ﻛﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻘروض-:
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات
اﻟﻣوﺟـــــودات
اﻟﻌﻼﻗــﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺑﯾﻊ ،وﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل

ھـ (

١٬١٩٦٬٦١٢

١٬١٦٥٬٥٢١

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات
اﻟﻣوﺟـــودات
اﻟﻌﻼﻗﺔ

٤٬٨٦٧٬٢٨٣

٤٬٨٥٤٬٥٣٣

اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺗزاﻣـﺎت ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـود إﯾﺟـﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾـﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﻟﻐـﺎء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑـر  ٢٠١٨و .٢٠١٧
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
دﺧل وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ
- ١٨
2020م
٢٠١٨
٢٠١٧
دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ:
اﺳﺗﺛﻣﺎرات:
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة /ﻣﻘﺗﻧﺎه ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻗروض وﺳﻠف
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ:
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
- ١٩

دﺧل اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت ،ﺻﺎﻓﻲ
دﺧل اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت ﻋﻠﻰ:
ﺗداول اﻷﺳﮭم وإدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ
ﺗﻣوﯾل ﺗﺟﺎري
ﺗﻣوﯾل ﺷرﻛﺎت واﺳﺗﺷﺎرات
ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ أﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت ﻋﻠﻰ:
ﺑطﺎﻗﺎت
ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ أﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
دﺧل اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت ،ﺻﺎﻓﻲ

- ٢٠

دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﺻﺎﻓﻲ

ﺳﻧدات دﯾن
ﻣﺷﺗﻘﺎت وأﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
- ٢١

ﻣﻛﺎﺳب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﺻﺎﻓﻲ

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /إﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة /إﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى ﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٦١٧٬٣٣٩

٦٥٨٬٨٠٣

١٬٠٧٢٬٨١٢
١٬٦٩٠٬١٥١
٤٥٠٬٨٧٤
٥٬٣٩٧٬١٦٥
٧٬٥٣٨٬١٩٠

٧٨١٬٨٤١
١٬٤٤٠٬٦٤٤
٣٥٢٬١٩٥
٥٬١٣٤٬٩٠١
٦٬٩٢٧٬٧٤٠

١٨٨٬٤٢٠
١٬١٩٧٬٨٧٨
١٬٣٨٦٬٢٩٨

٢١٠٬٢٩٨
٩٨٥٬٢١٧
١٬١٩٥٬٥١٥

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٢٨٠٬٧٣٧
٣٢٧٬٥٨٢
١٠٧٬٨١٢
٨٤٨٬٦١١
١٬٥٦٤٬٧٤٢

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٢٩٥٬٥٤٤
٣٧٨٬٦٠٦
١١٦٬٤٩٢
٨٠٣٬٥٣٢
١٬٥٩٤٬١٧٤

)(١٣٠٬٠٧٨
)(٧١٬٣١٣
)(٢٠١٬٣٩١
١٬٣٦٣٬٣٥١

)(١١٥٬٤٦٢
)(٥٥٬٩٧٧
)(١٧١٬٤٣٩
١٬٤٢٢٬٧٣٥

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٧١٬٢٣٩
)(١٠٬٣٠٧
٦٠٬٩٣٢

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
١٥٬٦٥٣
٧٨٬٧٢٤
٩٤٬٣٧٧

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٩٬٦٠١
٩٬٦٠١

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٢٨٬١٩٥
٨٤٢
٢٩٬٠٣٧

امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
- ٢٢
2020م
٢٠١٨
٢٠١٧

- ٢٣

رﺑﺢ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
رﺑﺢ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋﻘﺎرات أﺧرى
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
إﯾرادات أﺧرى

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٣٠٠
١٧١٬٢١٥
٨٬٦٨٦

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٧٬٧٩٢
٢٬٣٤١
١٥٢٬٧٧٢
١٬٥١٢

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٨٠٬٢٠١

١٦٤٬٤١٧

رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ
ﺗﺗواﻓﻖ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت .ﺗطﺑﻖ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻓروﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻛﻣﺎ ﻟدى ﺳﺎﻣﺑﺎ
ﺑﻧك ﻟﯾﻣﯾﺗد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻣﺳﺗوى وﻓﺋﺎت ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻠذﯾن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أھداﻓﮭم وﻗﯾﺎس أداﺋﮭم وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮭم
وﻓﻖ ﻧظﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺗوازن ﯾرﺑط ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك .ﺗﺗﻛون ﻓﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﻛﺑﺎر
اﻟﻣدراء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن )اﻟﻣدراء اﻟذﯾن ﯾﺗوﻟون ﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ وﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﻷي اﻋﺗراض ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي(،
واﻟﻣوظﻔﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﻣﮭﺎم ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر )اﻟﻣدراء اﻟذﯾن ﻗد ﯾﻛوﻧون أو ﻻ ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﯾﺎ وﻟﻛﻧﮭم ﯾﻘوﻣون
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﻣﮭﻣﺎم ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر )اﻟﻣدراء اﻟذﯾن ﻗد
ﯾﻛوﻧون أو ﻻ ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﯾﺎ وﻟﻛﻧﮭم ﯾﻘوﻣون ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ أدوار ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ(.
ﯾﺗﻛون ھﯾﻛل اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن )أ( ﻣﻛوﻧﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟراﺗب اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺑدﻻت واﻟﻣزاﯾﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ )ب( ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺗﻐﯾرة
ﺗﺗﻣﺛل ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت اﻷداء واﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم .ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻟﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ودور اﻟﻣوظف ،وﻛذﻟك اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮫ اﻟﻣوظف.
إن ﺣزﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﻌدﱠل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟذي ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
وﺗوﺟد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣﺗﻐﯾرة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎط ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺣﺳب أﻗدﻣﯾﺔ و /أو درﺟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظف اﻷﺳﺎﺳﻲ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﺳﮭم وﻓﻖ
ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺄة طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ وظﺎﺋف رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﮭم .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم إدراج
ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ .وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ .وﻣن ﺧﻼل ھذه اﻵﻟﯾﺎت ،ﻧﺟﺣت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﺧذ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أي ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻧﻘدا ً أو ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﮭم أو ﻛﻼھﻣﺎ ﻣﻌﺎ ً .ﺗﺣدد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣراد دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺄي
ﺷﻛل ﺑﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ودور ﻛل ﻣوظف واﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ و ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أداﺋﮫ وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ أو
ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر.
وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣدراء ﻏﯾر
ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وﯾرأﺳﮭم ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﺳﺗﻘل .إن ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻹﺷراف اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ و /أو ﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ.
ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ دورﯾﺎ ً ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻼءﻣﺗﮭﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗم ﺗﻧﻘﯾﺢ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٨
ﻟﺗﻌﻛس اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺗوى وﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣدﺧﻼت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ دورﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت
وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺻﺎدرة.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٨و :٢٠١٧
ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن

اﻟﻔﺋﺔ

٢٠١٨

٢٠١٧

اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ

اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٧

ﺑﺂﻻف

ﺑﺂﻻف

ﺑﺂﻻف

ﺑﺂﻻف

ﺑﺂﻻف

ﺑﺂﻻف

ﺑﺂﻻف

ﺑﺂﻻف

اﻟرﯾﺎﻻت

اﻟرﯾﺎﻻت

اﻟرﯾﺎﻻت

اﻟرﯾﺎﻻت

اﻟرﯾﺎﻻت

اﻟرﯾﺎﻻت

اﻟرﯾﺎﻻت

اﻟرﯾﺎﻻت

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻧﻘدا ً

اﻟﻣﺟﻣوع

أﺳﮭم

ﻛﺑﺎر اﻟﻣدراء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن )*(

٢٠

١٩

٢٩٬٧٣٣

٢٨٬٧٦٦

٣١٬٩٤٥

٢٩٬٨٨٢

٦٬٢٦٣

٣٬٦١٩

٣٨٬٢٠٨

٣٣٬٥٠١

ﻣوظﻔون ﯾﻘوﻣون ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر

٨٨٠

٩٢٧

٣١٧٬٠٦٤

٣٢٨٬٦٠٢

٦٨٬٥٧٥

٦٥٬٤٢٩

٨٬١٩٣

٥٬١٨٢

٧٦٬٧٦٨

٧٠٬٦١١

ﻣوظﻔون ﯾﻘوﻣون ﺑﻧﺷﺎطﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ

٧٨٠

٧٤٩

١٩٠٬٨٧٥

١٨٨٬٤٨٠

٢٠٬١٠١

١٩٬٠٥١

٢٬٧٧٣

٢٬٠٦١

٢٢٬٨٧٤

٢١٬١١٢

ﻣوظﻔون آﺧرون

١٫٦١٠

١٫٦٦٥

١٩٣٬١٣١

٢٠٥٬٧٥٥

٥٬٠٦٧

٥٬٠٧٥

١٢٥

١١٥

٥٬١٩٢

٥٬١٩٠

ﻣوظﻔون آﺧرون ﺑﻌﻘود ﺧﺎرﺟﯾﺔ

٢٠٧

١٧٠

٢٠٬٣٦٦

١٧٬٠٣٣

٤٢٠

٤١٩

-

-

٤٢٠

٤١٩

اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ

٣٬٤٩٧

٣٬٥٣٠

٧٥١٬١٦٩

٧٦٨٬٦٣٦

١٢٦٬١٠٨

١١٩٬٨٥٦

١٧٬٣٥٤

١٠٬٩٧٧

١٤٣٬٤٦٢

١٣٠٬٨٣٣

٤٩٤٬١٧٨

٥٤١٬٧١٨

١٬٢٤٥٬٣٤٧

١٬٣١٠٬٣٥٤

اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أو اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )**(
إﺟﻣﺎﻟﻲ رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ

*

ﯾﻘﺻد ﺑﻛﺑﺎر اﻟﻣدراء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن أوﻟﺋك اﻟﻠذﯾن ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي.

**

ﺗﺷﺗﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ،واﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل ،واﻻﺳﺗﻘدام ،واﻟﺗدرﯾب ،واﻟﺗطوﯾر وﺑﻌض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﺎﻣﺑﺎ ﺑﻧك ﻟﯾﻣﺗد
وﺑﻌض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛرره.
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض
-٢٤
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾم ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٨و  ٢٠١٧ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﺑﺎﻟﻎ  ٢٫٠٠٠ﻣﻠﯾون
ﺳﮭم.
-٢٥

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ،واﻟزﻛﺎة اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
أ(

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

اﻗﺗرح ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ٢٫٣٢٤ﻣﻠﯾون ﯾﺎل ﺳﻌودي ﻟﻌﺎم  ١٫٨٠٧ :٢٠١٧) ٢٠١٨ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل
ﺳﻌودي( .ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟزﻛﺎة ،ﯾﺻﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻟﻠﺳﮭم اﻟﻣدﻓوع ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك  ١٫٠﷼ ﺳﻌودي ):٢٠١٧
 ٠٫٧٥﷼ ﺳﻌودي( .ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣوزع ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن  ١٫٨﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد )٠٫٧٥ :٢٠١٧﷼
ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد( ،ﻣﻧﮫ  ٠٫٨﷼ ﺳﻌودي ) ٠٫٧٥ :٢٠١٧﷼ ﺳﻌودي( ﺗم دﻓﻌﮫ ﻛﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ .ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٨ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٩١١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ١٫٨٠٧ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻛﺎﻣل اﻟﺳﻧﺔ  ٤٫٢٣٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣٫٦١٤ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﺗم إدراج ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻟﺣﯾن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن.
ب( اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟزﻛوﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﻘدر اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤٤٣٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌــودي ) ٥٩٢ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻋن ﺣﺻﺗﮭم
ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ،(٪٩٦٫٤٤ :٢٠١٧) ٪٩٧٫٧وﺳﯾﺗم ﺧﺻﻣﮭﺎ ﻣن ﺣﺻﺗﮭم ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ .ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻖ اطﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻖ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن
 ٢٠٠٦ﺣﺗﻰ  ٢٠١٧طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻔﺻل أدﻧﺎه ،وﺳﯾﺗم دﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎه  ٣٠إﺑرﯾل .٢٠١٩
ﺗﻘدر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻋن ﺣﺻﺗﮭم ﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ):٢٠١٧
 ٣٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺻﺗﮭم اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  (٪٣٫٥٦ :٢٠١٧) ٪٢٫٣ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل .ﺳﯾﺗم ﺧﺻم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺳددة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،إن وﺟدت ،ﻣن ﺣﺻﺗﮭم ﻣن ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ.
ج( اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺗوﺻل اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ )"اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ"( ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل وذﻟك ﺗﻣﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﻣرﺳوم
اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم م ٢٦/وﺗﺎرﯾﺦ ١٤٤٠/٣/٢٠ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٨ﻧوﻓﻣﺑر  ،(٢٠١٨واﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ١٢٦٠وﺗﺎرﯾﺦ ١٤٤٠/٤/٥ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ
 ١٢دﯾﺳﻣﺑر  (٢٠١٨ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٦ﺣﺗﻰ  ٢٠١٧وذﻟك ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ وﻧﮭﺎﺋﻲ ﻗدرة ٢٫٣١٦
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .وﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ  ٦أﻗﺳﺎط ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺧﻣس ﺳﻧوات ﯾﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ  ١دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠٢٣وﻗد ﺳﺑﻖ وأن ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑدﻓﻊ
اﻟﻘﺳط اﻷول وﺑﻠﻎ  ٤٦٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠١٨أﻋﯾد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة
واﻟدﺧل ﺿﻣن "اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى" ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،اﺗﻔﻖ اﻟﺑﻧك واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺳداد اﻟزﻛﺎة ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨وﻓﻖ اطﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ واﻟﻘرار اﻟوزاري .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮭذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟزﻛوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٦ﺣﺗﻰ .٢٠١٧
ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ﺑﺷﺄن اﻟزﻛﺎة
وﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٤ﺣﺗﻰ  .٢٠٠٩ﺑﺧﺻوص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل إن اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗراض ﺳﺗﻛون ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ.
ﻗدم اﻟﺑﻧك إﻗراراﺗﮫ اﻟزﻛوﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ،وﺳدد اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ وﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل
ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
-٢٦
ﻷﻏراض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻵﺗﻲ-:

-٢٧

ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٣
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
١٦٬٥٩٢٬٣٦٢
٧٬٣٢٤٬١٠٧

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
١٥٬٩٥٢٬٨٨٧
٥٬٠٢٠٬٣٦١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٣٬٩١٦٬٤٦٩

٢٠٬٩٧٣٬٢٤٨

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-:
ﻗطﺎع اﻷﻓراد  -وﯾﺷﻣل اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب واﻹدﺧﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ،واﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت  -وﯾﺷﻣل اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻘروض
واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت.
ﻗطﺎع اﻟﺧزﯾﻧﺔ  -وﯾﻘوم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺈدارة ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺳواق اﻟﻣﺎل ،واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت
وﻟﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء وﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ .ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻣﺳﺋول ﻋن ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ :وﯾﺗﺿﻣن ﺧدﻣﺎت إدارة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات وإدارة اﻷﺻول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻹدارة واﻟﺗرﺗﯾب
واﻟﻣﺷورة وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ذات ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل وھﻲ /ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول
وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻟدﯾﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع وﺛﻼث ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج .إن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل.
ﻗرر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ  ٨ﯾوﻧﯾو  ٢٠١٦إﻏﻼق ﻓرع اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﮭذا اﻟﻘرار ﻟن ﯾﻛون ﺟوھرﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل.
ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ .ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ .ﺗﺣﻣل ﻋﻣوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك .ﻻ ﺗوﺟد ھﻧﺎك إﯾرادات أو
ﻣﺻﺎرﯾف ﺟوھرﯾﺔ أﺧرى أو إﯾرادات داﺧﻠﯾﺔ أﺧرى ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ً
أ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٨و  ،٢٠١٧ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ ،وإﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وإﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل واﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ ھذﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:

) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

ﻗطـﺎع اﻷﻓـراد

ﻗطـﺎع اﻟﺷرﻛﺎت

ﻗطـﺎع اﻟﺧزﯾﻧـﺔ

ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟـــــــــﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،ﻣﻧﮫ،
 اﺳﺗﮭﻼك ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎنﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل
ﻣﺻﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

٣٢٬٣١٥٬٦٥١
٩٣٬٦٤٩٬٤٨٠
٢٬٤٣٩٬٥٠٥
٣٬١٣٢٬١٨٨
١٬٦٦٧٬٢٤١
٤٤٬١٥٩
٨٧٬٣٦٢
١٬٤٦٤٬٩٤٧
٨٢٬٧٣٧

٩٦٬٢٢٥٬٤٨٠
٨٣٬٠٠٣٬٨٠٠
٢٬٢٩٣٬٥٨٨
٣٬٠٢٨٬٠٠٩
٦٤٦٬٨٥٣
٦١٬٨٥٠
٦٥٬٠٦٦
٢٬٣٨١٬١٥٦
٧٥٬٦٢٦

١٠١٬٢٣٦٬٧٧٢
١٠٬٨٧١٬١١٨
١٬٣٦٦٬٢٧٤
١٬٥٤٠٬١٨١
١١٧٬٨٤٩
٩٠٩
٣٬٠٩٠
١٬٤٢٢٬٣٣٢
٩٬١٩٨

١٦٠٬٣٩٧
١٠٥٬٣٧١
٥٢٬٥٢٥
٤٥٦٬١٤٢
١٩٥٬٧٩٨
٥٬٥٠٨
٢٦٠٬٣٤٤
٣٣٦

٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠
١٨٧٬٦٢٩٬٧٦٩
٦٬١٥١٬٨٩٢
٨٬١٥٦٬٥٢٠
٢٬٦٢٧٬٧٤١
١١٢٬٤٢٦
١٥٥٬٥١٨
٥٬٥٢٨٬٧٧٩
١٦٧٬٨٩٧

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

ﻗطـﺎع اﻷﻓـراد

ﻗطـﺎع اﻟﺷرﻛﺎت

ﻗطـﺎع اﻟﺧزﯾﻧـﺔ

ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟـــــــــﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،ﻣﻧﮫ،
 اﺳﺗﮭﻼك ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎنﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل
ﻣﺻﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

٣٣٬٤٣٢٬٩٨٠
٩٢٬١٤٦٬٨١٠
٢٬١٢٨٬٠٩١
٢٬٧٧٢٬٧٣٢
١٬٧٦٣٬٦٩٣
٤٨٬٥٩٠
١٣٨٬٧٤٦
١٬٠٠٩٬٠٣٩
١١١٬٨٩٣

١٠٠٬٩٤٦٬٥٨٢
٨١٬٢٤١٬١٠٦
٢٬٢٥٨٬٢٨٣
٢٬٩٩٨٬٢٦١
٧٨٥٬٣٣٠
٦٦٬٩٤٢
١٤٨٬٤٢٠
٢٬٢١٢٬٩٣١
١٠٦٬٨٦٢

٩٢٬٩٩٥٬٥٧١
٩٬٣٥٦٬٨٤١
١٬٣١٧٬٨٦٠
١٬٦٦٧٬١١٣
١٣١٬١٣١
١٬٠٣٣
١٬٥٣٥٬٩٨٢
٢٨٬٥٠٨

١٧١٬٠٢٩
١١٩٬٢٥٣
٢٧٬٩٩١
٤٥٣٬٤٦٠
١٨٧٬١٢٢
٧٬٠٠٠
٢٦٦٬٣٣٨
٥٬٢٥٨

٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢
١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠
٥٬٧٣٢٬٢٢٥
٧٬٨٩١٬٥٦٦
٢٬٨٦٧٬٢٧٦
١٢٣٬٥٦٥
٢٨٧٬١٦٦
٥٬٠٢٤٬٢٩٠
٢٥٢٬٥٢١

ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﻋﻼه-:
) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

ﻗطـﺎع اﻷﻓـراد

ﻗطـﺎع اﻟﺷرﻛﺎت

ﻗطـﺎع اﻟﺧزﯾﻧـﺔ

ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟــــــــــﻲ

ﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

٢٥٬٦٦٧٬٣٤٩

٨٨٬١٩٩٬٤٠١

٧٩٬٥١٤٬٤٠٠

٦٦٬٢٧٠

١٩٣٬٤٤٧٬٤٢٠

٢٧٥٬٨١٨

٢٤٬٥٨٤٬٥١١

٩٦٥٬٨٠٣

-

٢٥٬٨٢٦٬١٣٢

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

٦٠٨٬٩٣٤

١٬١٥٦٬٤٨٩

٤٬٩٧٣٬٦٧٨

-

٦٬٧٣٩٬١٠١

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

٢٦٬١٩١٬٢٥٢

٩١٬٥٩٠٬٠١٤

٧١٬٣٢٣٬٧٥٩

٦٢٬٣١٣

١٨٩٬١٦٧٬٣٣٨

٢٧٧٬٢٥٧

٢٦٬٢١٦٬٨٣٢

٧٦٠٬٥٦٠

-

٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

٥٠٬٧٧٣

٢٬٤١٤٬٥٧٨

١٠٬٣١٦٬٣١٦

-

١٢٬٧٨١٬٦٦٧

ﺗﺷﺗﻣل ﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟـودات ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ،واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ،واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى .ﺗم ﻋرض ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
 -٢٨إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أ ( ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋدم ﻣﻘدرة ﻋﻣﯾل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﺄن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
إن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤول ﻋن طرﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ واﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﻌﯾﯾن
ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ،وھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﺎدئ وأطر
اﻟﻌﻣل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺣدود.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﯾوﻓون ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
وﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻹﻗراض وذﻟك ﺑﺗﺟﻧب اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓراد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أو ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﻛذﻟك ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣدود ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻟك ﺑﺈﺑرام إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻘﺎﺻﺔ
رﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺣد ﻣن ﻓﺗرات اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺳدادھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧد ﻣزاوﻟﺔ ﻋدد ﻣن اﻷطراف اﻷﺧرى ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
أو ﯾﻛون ﻟﮭم ﻧﻔس اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻘدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟظروف اﻷﺧرى .ﯾﺷﯾر اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛر أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﺣدود دﻧﯾﺎ ﺑﺻورة ﻣﺗدرﺟﺔ
ﺑﺷﺄن اﻟﻔﺗرات اﻟطوﯾﻠﺔ ،وأﺧـذ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر.
ﺗﺳ������ﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺻ������ﻧﯾﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﺻ������ﻧﯾف ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺣﻔظﺗﮭﺎ .ﺗﻘدم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إرﺷ������ﺎدات ﺑﺧﺻ������وص ﺟودة اﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻻﺧر:
ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺑوﻟﺔ:
:
ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ
دون اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﮫ
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ

:
:

ﺧﺳﺎره

:

ﻣوﺟودات ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟم ﺗظﮭر اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ.
ﻣوﺟودات أظﮭرت ﻋﻼﻣ��ﺎت أوﻟﯾ��ﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔ��ﺎض ﻓﻲ ﺟودة اﻻﺋﺗﻣ��ﺎن ﻓﻲ اﻟﻣ��ﺎﺿ�������ﻲ اﻟﻘرﯾ��ب،
وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﻣوﺟودات ﺗظﮭر ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺛر.
ﻣوﺟودات ﻣﺗﻌﺛرة )ﻣﻧﺧﻔ ﺿﺔ( ،ﻟﻛن ﻻ ﺗزال ﺗظﮭر ﺑﻌض اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻻﺳﺗردادھﺎ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ ﻣن ﺣﯾث
اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﮫ ﺟﻧب ﻟﮭﺎ ﻣﺧﺻص ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وھﻧﺎك ﺗوﻗﻌﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻻﺳﺗردادھﺎ.

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟودة اﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻣﺎ ﻟم ﯾظﮭر ﺧﻼف ذﻟك ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟظﺎھرة ﻓﻲ اﻟﺟدول إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:

أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺗﺣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ
دون اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ﺧﺳﺎرة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر واﻟﺗﻲ ﻟم
اﻟﻌﻣر ذات ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﮭﺎ
 ١٢ﺷﮭر
١٧٬٦٣٨٬٥٢٥
-

-

-

١٧٬٦٣٨٬٥٢٥
-

١٧٬٦٣٨٬٥٢٥
١٦٬٤٩٩

-

-

١٧٬٦٣٨٬٥٢٥
١٦٬٤٩٩

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦

-

-

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦
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 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻌﻣر واﻟﺗﻲ ﻟم
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى
اﻟﻌﻣر ذات ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﮭﺎ
 ١٢ﺷﮭر

ﺳﻧدات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺗﺣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ
دون اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ﺧﺳﺎرة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺳﻧدات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر
ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺗﺣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ
دون اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ﺧﺳﺎرة
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٠٬٧٣٣٬٩٠٨
١٠٬٧٣٣٬٩٠٨
٣٬٠٩٠
١٠٬٧٣٠٬٨١٨

-

-

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر واﻟﺗﻲ ﻟم
اﻟﻌﻣر ذات ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﮭﺎ
 ١٢ﺷﮭر
٤٧٬١٠٧٬٣٥٢
٤٧٬١٠٧٬٣٥٢

-

-

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر واﻟﺗﻲ ﻟم
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣر ذات ﻣﺳﺗوى
ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﮭﺎ
ﻣدى  ١٢ﺷﮭر
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺗﺣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ
دون اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ
ﺧﺳﺎرة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٠٩٬٥٩٨٬١١١
١٠٩٬٥٩٨٬١١١
٦٨٤٬٥٦٩
١٠٨٬٩١٣٬٥٤٢

- ٥٥ -
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٩٧٧٬٢٦٥
٣٬٨٣٥٬٩٨٧
٤٬٨١٣٬٢٥٢
٤٨٣٬٩٦٠
٤٬٣٢٩٬٢٩٢

٤١٧٬٥٩٥
١٬١٣٠٬٩٤٨
٣٥٨٬٦٣٨
١٬٩٠٧٬١٨١
١٬٤٤١٬٤٥٣
٤٦٥٬٧٢٨

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
١٠٬٧٣٣٬٩٠٨
١٠٬٧٣٣٬٩٠٨
٣٬٠٩٠
١٠٬٧٣٠٬٨١٨

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٤٧٬١٠٧٬٣٥٢
٤٧٬١٠٧٬٣٥٢

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
١٠٩٬٥٩٨٬١١١
٩٧٧٬٢٦٥
٤٬٢٥٣٬٥٨٢
١٬١٣٠٬٩٤٨
٣٥٨٬٦٣٨
١١٦٬٣١٨٬٥٤٤
٢٬٦٠٩٬٩٨٢
١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢
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ب( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ – اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ازدادت ﺑﺷ�����ﻛل ﺟوھري ﻣﻧذ اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ واﻟﻣ�ﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ دون ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺟﮭد ﻻ ﻣﺑرر ﻟﮭﻣﺎ .وﯾﺷ����ﺗﻣل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺻ����ﻧﯾف
اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ،وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ وﺗﺣﺎﻟﯾل ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ .ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﺧﺑرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﻘوﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذي ﯾﺟرﯾﮫ اﻟﺧﺑراء ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

درﺟﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺧﺻ���ﯾ� درﺟﺔ اﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛل ﺧطر اﺳ���ﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳ���ﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر واﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾﻖ اﻷﺣﻛﺎم
واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺑﻧﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة .ﺗﺣدد درﺟﺎت ﺗﺻ��ﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﺳ��ﺗﺧدام ﻋواﻣل ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر
اﻟﺗﻌﺛر .ﺗﺗﻔﺎوت ھذه اﻟﻌواﻣل ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌرﺿﺎت وﻧوع اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد درﺟﺎت ﺗﺻ����ﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﯾﺗم ﻣﻌﺎﯾرﺗﮭﺎ ﺑﺣﯾ� ﺗزداد ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﺑﺷ����ﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻣﺛل
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﺑﯾن درﺟﺎت ﻣﺧﺎطر  ١و  ٢أﻗل ﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن درﺟﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن  ٢و .٣
ﺗﺣدد درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳ�����ﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿ�����ﺔ .ﺗﺧﺿ�����ﻊ اﻟﺗﻌرﺿ�����ﺎت ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة .وﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻧﻘل اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺗﺗطﻠب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت
· ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ
ﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﻣﯾل – ﻣﺛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻹدارة ،واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت .وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗرﻛﯾز ﻣﻌﯾن :إﺟﻣﺎﻟﻲ ھﺎﻣش
اﻟرﺑﺢ ،ﻣﻌدﻻت اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻐطﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ،اﻻﻟﺗزام
ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﻧوﻋﯾﺔ ،واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻌﻠﯾﺎ  /ﺧطﺔ إﺣﻼل اﻟﻣوظﻔﯾن.
· ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن وﻛﺎﻻت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ،واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ
أو اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
· ﺗﻐﯾرات ﻓﻌﻠﯾﺔ وﻣﺗوﻗﻌﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ أو ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.

اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓراد
· اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﯾﮭﺎ داﺧﻠﯾﺎ ً وﺳﻠوك
اﻟﻌﻣﯾل – ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام
ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑطﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.
· ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻼءة.
· ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن
وﻛﺎﻻت اﺋﺗﻣﺎن ﻣرﺟﻌﯾﺔ.

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌرﺿﺎت
· ﺳﺟل اﻟﺳداد – ﯾﺷﻣل ذﻟك ﺣﺎﻻت
اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﺳداد وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌدﻻت
اﻟﺳداد.
· اﺳﺗﺧدام اﻟﺣدود اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ.
· طﻠﺑﺎت وﻣﻧﺢ اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺳداد.
· ﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ظروف اﻟﻌﻣل واﻟظروف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.

وﺿﻊ ﺟدول ﺷروط اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد
ﺗﻌﺗﺑر اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ���داد ﻟﻣدة  ١٢ﺷ���ﮭر اﻟﻣﺳ���ﺗﺧرﺟﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻧﻣﺎذ� ﺗﺻ���ﻧﯾف داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة اﻟﻣدﺧل اﻟرﺋﯾﺳ���ﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﺷ���روط
اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ��داد .ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﻓظ ،ﯾﺗم أﯾﺿ �ﺎ ً اﺳ��ﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻ��ول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن وﻛﺎﻻت اﺋﺗﻣﺎن ﻣرﺟﻌﯾﺔ
ﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر ھذه ﻋن طرﯾﻖ اﺳﺗﺧدام ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺣول ﻣن أﺟل ﻋﻣل ﺗﻘدﯾرات ﻻﺣﺗﻣﺎل
اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﻐﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرور اﻟزﻣن.
ﯾﺷ��ﺗﻣل ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد وﻣﻌﺎﯾره اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻧﺳ��ب اﻟﺗﻌﺛر وﻋواﻣل اﻹﻗﺗﺻ��ﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﺗﺣﺎﻟﯾل ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻷﺛر ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل
اﻷﺧرى �ﻣﺛل اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺳ���داد( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر .ﺑﺎﻟﻧﺳ���ﺑﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟﺗﻌرﺿ���ﺎت ،ﺗﺷ���ﺗﻣل ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻ���ﺎد اﻟﻛﻠﻲ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط.
وﺑﻧﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﻧﺻ�������ﯾﺣﺔ اﻟﺧﺑراء اﻻﻗﺗﺻ�������ﺎدﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳ�������ﺑﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
واﻟﺗوﻗﻌﺎت ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﺻورھﺎ ﻟ�������� "اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ" وﺣﺎﻻت "اﻻرﺗﻔﺎع" و "اﻻﻧﺧﻔﺎض" اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻ�����ﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻣن ﺳ�����ﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷﺧرى �أﻧظر اﻟﺗﻔﺎﺻ�����ﯾل أدﻧﺎه اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدرا�
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ( .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھذه اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ازدادت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﺟوھري 2020م
ﺗﺗﻔﺎوت ﺿواﺑط اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ازدادت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺗﺷﻣل ﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﻣﻌﺑرا ً
ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺻﻧﯾف ،وﺗﻘوﯾم ﻧوﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﺳداد.
وﺑﺎﺳ�������ﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ اﺟراھﺎ ﺧﺑراء اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟدﯾﮭﺎ وﺑﻧﺎءا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳ�������ﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺣدد ﺑﺄن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗد
ازدادت ﺑﺷ������ﻛل ﺟوھري ﺑﻧﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷ������رات ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وأﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم إظﮭﺎر أﺛرھﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﺻ������ورة
ﻣﻧﺗظﻣﺔ .وﯾﺷ�������ﻣل ذﻟك ﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺳ�������داد اﻟﺗﻲ ﺗﺣد� ،وأﺣدا� ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر) ،ﻣﺛل ﺧرق اﻟﺗﻌﮭدات  ....إﻟﺦ( .وﺗﻌﺛر اﻟﺟﮭﺎت
اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ،واﻟﺗﺻﻧﯾف ﺿﻣن درﺟﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ����داد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ ،ﺗرى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗد ﺣدﺛت ﺑﻌد ﺛﻼﺛﯾن
ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﺳ�داد .ﺗﺣدد أﯾﺎم اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﺳ�داد ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌد أﯾﺎم اﻟﺗﺄﺧر ﻣﻧذ أﺑﻛر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳ�ﺗﺣﻘﺎق ﻣﺿ�ﻰ ﻟم ﯾﺗم ﻓﯾﮫ
اﺳﺗﻼم ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺗﺣدد ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ أداء اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿ��ﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﺻ��ﻧﯾف اﻟﻣﺣدد ﺳ��ﻠﻔﺎ ً � ﻣؤﺷ��رات اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﺳ��داد ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ وﻣﻼﺋﻣﺗﮭﺎ وﻟﺗﺗﺄﻛد ﺑﺄن:
·
·
·

اﻟﺿواﺑط ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟزﯾﺎدات اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺑل اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد.
اﻟﺿواﺑط ﻻ ﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻧﻘطﺔ اﻟزﻣن اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻣوﺟودات ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد ﻟﻣدة  ٣٠ﯾوﻣﺎً ،و
ﺛﺑﺎت وﻋدم ﺗﻐﯾر ﻣﺧﺻ��ص اﻟﺧﺳ��ﺎﺋر ﻣن اﻟﺗﺣول ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ��داد ﻟﻣدة  ١٢ﺷ��ﮭرا ً )اﻟﻣرﺣﻠﺔ  (١واﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ��داد ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر )اﻟﻣرﺣﻠﺔ .(٢

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ
ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾل اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻘرض ﻣﺎ ﻷ ﺳﺑﺎب ﻋدة ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾر اﻟظروف ﻓﻲ اﻟ ﺳوق واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل وﻋواﻣل أﺧرى ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗدھور
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻌﻣﯾل .ﯾﺟوز اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت اﻟﻘروض اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺗﻌدﯾل ﺷ�������روطﮭﺎ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻘرض اﻟذي أﻋﯾد
اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻛﻘرض ﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷ��ﺄن اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﯾواﺟﮭون ﺻ��ﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺷ��ﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑ��������� "ﻧﺷ��ﺎطﺎت اﻻﻋﻔﺎء ﻣن
اﻟﺳداد" ﻟزﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﺣﺻﯾل وﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر .وطﺑﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺳداد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﯾﺗم اﻋﻔﺎء اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺳداد
ﺑ ﺷﺄن اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺗﯾﺎري وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺛر اﻟﻣدﯾن ﻋن ﺳداد دﯾﻧﺔ أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد ،وﺟود
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﯾن ﺑﺑذل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭود اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺳ�����داد وﻓﻖ اﻟﺷ�����روط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺻ�����ﻠﯾﺔ وأﻧﮫ ﯾﺗوﻗﻊ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣدﯾن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻌدﻟﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺷروط اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،وﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻋد ﺳداد اﻟﻌﻣوﻟﺔ وﺗﻌدﯾل اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘرض
وﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺳداد اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﺄن اﻋﻔﺎء اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺳداد ،ﻓﺈن ﺗﻘدﯾر اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد ﯾﻌﻛس
ﻓﯾﻣﺎ إذا أدى اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ ﺗﺣﺳ��ﯾن أو اﺳ��ﺗﻌﺎدة ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻ��ﯾل اﻟﻌﻣوﻟﺔ وأﺻ��ل اﻟﻣﺑﻠﻎ وﺧﺑرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳ��ﺎﺑﻘﺔ ﺗﺟﺎه إﻋﻔﺎءات
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .وﻛﺟزء ﻣن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم أداء اﻟﺳداد ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ وﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﯾﻌﺗﺑر "اﻋﻔﺎء اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺳداد" ﻣؤﺷرا ً ﻧوﻋﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ وﺟود زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وأن ﺗوﻗﻊ اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺳداد
ﻗد ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻ���ل اﻟﻣﺎﻟﻲ ذي ﻣﺳ���ﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض أو وﺟود ﺗﻌﺛر .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﻻﺳ���ﺗﻣرار ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌرﺿ���ﺎت
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ،وأﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل أن ﯾدﻟل ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﺟﯾد ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻣن
اﻟوﻗت ﻗﺑل أن ﺗﻌد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗد اﻧﺧﻔﺿت أو وﺟود ﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد أو اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻗد اﻧﺧﻔض وأن ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺳﯾﻌﺎد ﻗﯾﺎﺳﮫ
ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎو ﻟﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﮭر.
ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد
ﺑﺷ���ﻛل ﻋﺎم ،ﯾﻌرف اﻟﺗﻌﺛر ﺑﺄﻧﮫ ﻋدم ﺳ���داد اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺟوھري ﻟﻣدة  ٩٠ﯾوم أو وﻗو� أﺣدا� ﻗد ﺗﻔﺿ���ﻲ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﮭﺔ
اﻟﻣﻘﺗرﺿ����ﺔ �ﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳ����داد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻋﻧد ﺗﻘوﯾم ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘرﺿ����ﺔ ﻣﺗﻌﺛرة ﻋن اﻟﺳ����داد ،ﻓﺈن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻧظر ﻓﻲ ﻣؤﺷرات:
 ﻧوﻋﯾﺔ  -ﻣﺛل أي ﺧرق ﻟﻠﺗﻌﮭدات. ﻛﻣﯾﺔ  -ﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﺳداد ،وﻋدم ﺳداد أﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ﻟﻧﻔس اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،و -ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌدة داﺧﻠﯾﺎ ً وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﯾﺗﻔﻖ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ�����داد إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣ� اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ  ,٩واﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣطﺑﻖ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻏراض رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻧظﺎﻣﻲ.

إدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺑﻧﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ودراﺳﺔ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﺻ����ورا ً ﻟـ���������� "اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳ����ﺎﺳ����ﯾﺔ" ﻟﻠﺗوﺟﮫ اﻟﻣﺳ����ﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات
اﻻﻗﺗﺻ��ﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷﺧرى .ﺗﺗطﻠب ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻋداد ﺗﺻ��ورﯾن اﻗﺗﺻ��ﺎدﯾﯾن إﺿ��ﺎﻓﯾﯾن )ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً
أو اﻧﺧﻔﺎﺿﺎً( ودراﺳﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻛل ﻧﺗﯾﺟﺔ .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻧﺷورة ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺎت
ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺧﺑراء ﺗوﻗﻌﺎت وأﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ﻣﺧﺗﺎرﯾن ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.
ﺗﻣﺛل "اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳ�������ﺎﺳ�������ﯾﺔ" اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻً ،وﺗﺗﻔﻖ ﻣ� اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳ�������ﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻏراض أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗﺧطﯾط
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻣوازﻧﺔ .ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺻورات اﻷﺧرى ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻛﺛر ﺗﻔﺎؤﻻً وأﻛﺛر ﺗﺷﺎؤﻣﺎً .وﺑﺷﻛل دوري ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات ﺟﮭد
ﻷﻛﺛر اﻟﺻدﻣﺎت ﺷدة ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﯾرة ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻷﻓﺿل اﻟﺗﺻورات اﻷﺧرى.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد وﺗوﺛﯾﻖ اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻷﺳ�����ﺎﺳ�����ﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺧﺳ�����ﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛل ﻣﺣﻔظﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ و ،ﺑﺎﺳ�����ﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻ���ﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺧﺳ���ﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﺗﺷ���ﺗﻣل ھذه
اﻟﺗﺻ���ورات اﻻﻗﺗﺻ���ﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳ���ﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  �١دﯾﺳ���ﻣﺑر  ٢�١٨ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷ���رات اﻷﺳ���ﺎﺳ���ﯾﺔ ﻣﺛل ،ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺎق اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺧرى.
ﺗم ﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر واﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً
إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟـ  ٢٥ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.
ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
-

اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد.

-

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد.

-

اﻟﺗﻌرض ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد.

ﯾﺗم اﺳ�������ﺗﺧراج ھذه اﻟﻣؤﺷ�������رات أﻋﻼه ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣن ﻧﻣﺎذج إﺣﺻ�������ﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌدة داﺧﻠﯾﺎ ً وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﺧرى ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺑﯾﺎﻧﮭﺎ أﻋﻼه .ﯾﺗم ﺗﻔﻌﯾل ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﺳﻧوﯾﺎ ً ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺻﺎدرة.
إن ﺗﻘدﯾرات اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾرات ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ وﻓﻖ ﻧﻣﺎذج ﺗﺻﻧﯾف إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات ﺗﺻﻧﯾف
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻷطراف اﻷﺧرى واﻟﺗﻌرﺿ�����ﺎت .ﺗﺣدد ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ا�ﺣﺻ�����ﺎﺋﯾﺔ وﻓﻖ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺟﻣﻌﺔ داﺧﻠﯾﺎ ً وﺧﺎرﺟﯾﺎ ً ﺗﺷ�����ﺗﻣل ﻋﻠﻰ
ﻋواﻣل ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ .وﻋﻧد ﺗوﻓرھﺎ ،ﯾﻣﻛن أﯾﺿ �ﺎ ً اﺳ��ﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳ��وق ﻟﻠﺣﺻ��ول ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠﺷ��رﻛﺎت اﻟﻛﺑرى .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎل
اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل أو اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺑﯾن ﻓﺋﺎت درﺟﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف ،ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﻌﻧﻲ.
ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد ﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﻌﺛر .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷرات ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد
اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ�داد ﺑﻧﺎ ُء ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌدﻻت اﺳ�ﺗرداد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣن اﻷطراف اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﺛرة .ﺗﺄﺧذ ﻧﻣﺎذج ﻧﺳ�ﺑﺔ اﻟﺧﺳ�ﺎرة ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر ھﯾﻛل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗرداد اﻟﺿﻣﺎن اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻌرض ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ�����داد اﻟﺗﻌرﺿ�����ﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﺗﻌﺛر .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳ�����ﺗﺧراج "اﻟﺗﻌرض ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻋن
اﻟﺳ��داد" ﻣن اﻟﺗﻌرﺿ��ﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠ� اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳ��ﻣو� ﺑﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ا�طﻔﺎء.
ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻌرض ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ����داد ﻷﺻ����ل ﻣﺎﻟﻲ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﮫ .ﺑﺎﻟﻧﺳ����ﺑﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض واﻟﺿ����ﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺷ����ﺗﻣل
"اﻟﺗﻌرض ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳ���داد" ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠ� اﻟﻣﺳ���ﺣوب واﻟﻣﺑﺎﻟ� اﻟﻣﺳ���ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺳ���ﺣﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرھﺎ
وﻓﻖ ﻋواﻣل ﺗﺣوﯾل اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺣددة وﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻐﯾر ﻋﻣﻼء اﻟﺗﺟزﺋﺔ ووﻓﻖ ﻣﻼﺣظﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗم وﺻﻔﮫ أﻋﻼه ،وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻣدة  ١٢ﺷﮭر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗزداد ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﺟوھري ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳ��ﺑﺎن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘﺻ��وى )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣدﯾد ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿ�������ﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ﻣداھﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺣﺗﻰ ﻟو ،ﻷﻏراض إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،أﺧذت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﺗرة أطول .ﺗﻣﺗد أﻗﺻ�������ﻰ ﻓﺗرة ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﮫ طﻠب ﺳ�������داد دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ أو إﻧﮭﺎء إﻟﺗزام اﻟﻘرض أو
اﻟﺿﻣﺎن.
- ٥٨ -
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ وﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻘرض وﻣﻛون اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوب،
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﮭر .ﻻ ﯾوﺟد ﻟﮭذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺷروط أو ﻓﺗرات ﺳداد ﻣﺣددة ،وﯾﺗم ادارﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳ�������ﺎس ﺟﻣﺎﻋﻲ .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻐﺎؤھﺎ ﻓوراً ،ﻟﻛن ھذا اﻟﺣﻖ اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟن ﯾﻧﻔذ ﺧﻼل اﻹدارة اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ وﻟﻛن ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﺻ����ﺑﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄي زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳ����ﺗوى اﻟﺗﺳ����ﮭﯾل .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ھذه اﻟﻔﺗرة اﻷطول ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
إﺟراءات إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﺧﺎذھﺎ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷ���ﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﯾﺷ���ﻣل ذﻟك ﺗﺧﻔﯾض
ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﻘرره ،وإﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﮭﯾل و  /أو ﺗﺣوﯾل اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻣن اﻟﻘرض إﻟﻰ ﻗرض ﺑﺷروط ﺳداد ﻣﺣددة.
وﻋﻧد ﺗﻘوﯾم أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ:
-

ﻧوع اﻷداة

-

اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳداد

-

ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻛﺗب اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎرﺟﻲ

-

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ

-

اﻷﺟل اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،و

-

اﻟظروف اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل

ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺑﻘﺎء اﻟﺗﻌرﺿﺎت ،ﺿﻣن ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم.
ج( ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳوﯾﺎت ﻣن اﻷرﺻدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷرﺻدة اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺣﺳب ﻓﺋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى
 ١٢ﺷﮭر
ﻣﻧﺧﻔض
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ أو ﻣﺷﺗراه أو ﺗم
ﺗﺟدﯾدھﺎ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ

٢٣٬٥٣٤
)(٢٠٬٧٢٦

-

-

٢٣٬٥٣٤
)(٢٠٬٧٢٦

٤٨٬٣٤٤
)(٣٤٬٦٥٣

-

-

٤٨٬٣٤٤
)(٣٤٬٦٥٣

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨

١٦٬٤٩٩

-

-

١٦٬٤٩٩

ﺳﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى
 ١٢ﺷﮭر
ﻣﻧﺧﻔض
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ أو ﻣﺷﺗراه أو ﺗم
ﺗﺟدﯾدھﺎ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ

١٣٬٦٨٦
٢٤١

-

-

١٣٬٦٨٦
٢٤١

٧٬١٠٨
)(١٧٬٩٤٥

-

-

٧٬١٠٨
)(١٧٬٩٤٥

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨

٣٬٠٩٠

-

-

٣٬٠٩٠
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020مدﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
٣١
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
 ١٢ﺷﮭر

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ
ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺧﻔض

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢١٬٨٣٣

٧٬٠٨٢

-

٢٨٬٩١٥

٦٬٣٨٥

)(٦٬٣٨٥

-

-

)(٧٬٦٦١

)(٦٩٧

-

)(٨٬٣٥٨

١٠٬٧٠٤

-

-

١٠٬٧٠٤

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ

)(٥٬٧٣٧

-

-

)(٥٬٧٣٧

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨

٢٥٬٥٢٤

-

-

٢٥٬٥٢٤

ﻗروض وﺳﻠف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى
 ١٢ﺷﮭر
ﻣﻧﺧﻔض
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض

ﺳﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨
ﻣﺣول إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ١٢
ﺷﮭر
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ أو ﻣﺷﺗراه أو ﺗم
ﺗﺟدﯾدھﺎ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨

٤٩١٬٨٠٦

٧٣٧٬٣٦٣

١٬٦٢٦٬٦٤٤

ﻣﺣول إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ١٢
ﺷﮭر

)(١٣٠٬٥١٤

١٣٠٬٥٤٠

)(٢٦

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٬٨٥٥٬٨١٣
-

ﻣﺣول إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺧﻔض

٥٧٬٥٧٨

)(٥١٬٢٦٨

)(٦٬٣١٠

ﻣﺣول إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
)(٢

)(٢٧٬١٥١

٢٧٬١٥٣

-

)(٩٣٬٦٢٨

٣٤٬١٢٦

١٣٬٠٥٣

)(٤٦٬٤٤٩

ﻣﻧﺧﻔض

٧٥٨٬٠٥٩

٤٠٤٬٣٤٤

٢٣٠٬٦٦٤

١٬٣٩٣٬٠٦٧

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ

)(٧٩٦٬٤٩٧

)(٣٤٦٬٢٢٩

)(١٩٩٬٦٥٩

)(١٬٣٤٢٬٣٨٥

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺷطوﺑﺔ

-

-

)(٢٥٠٬٠٦٤

)(٢٥٠٬٠٦٤

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨

٦٨٤٬٥٦٧

٤٨٣٬٩٦٠

١٬٤٤١٬٤٥٥

٢٬٦٠٩٬٩٨٢

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ أو ﻣﺷﺗراه أو ﺗم
ﺗﺟدﯾدھﺎ
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020
٣١مدﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٨

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
 ١٢ﺷﮭر

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ
ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺧﻔض

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٤٩٬٧٤٨

٥٠٬٧٧٥

١٬٣٧١٬٣١٨

١٬٥٧١٬٨٤١

ﻣﺣول إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ١٢
ﺷﮭر

)(٥٥٨

٦٥٨

)(١٠٠

-

ﻣﺣول إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺧﻔض

٧٩٬١٣٢

)(٦٥٬٦٤٢

)(١٣٬٤٩٠

-

ﻣﺣول إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
-

)(٦٬٥٦٨

٦٬٥٦٨

-

)(٤٬٣٧٦

١٥٬٠٨٦

٨٤٬٧٥٤

٩٥٬٤٦٤

ﻣﻧﺧﻔض

٦٧٬٩١٢

٨٬٦٤٤

٦٬٨٠٤

٨٣٬٣٦٠

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ

)(٧٣٬٥٤١

)(٢٦٬٥٩٤

)(١٤٬٥٧٩

)(١١٤٬٧١٤

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨

٧٤٬٧٥٩

١١٩٬٩١٧

١٬٤٤١٬٢٧٥

١٬٦٣٥٬٩٥١

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ أو ﻣﺷﺗراه أو ﺗم
ﺗﺟدﯾدھﺎ

د( ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺿﻣﺎن أو ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﺧرى.
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

اﻟﻣوﺟودات
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات أﺧرى ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦
٦١٬٩٠٩٬٤٥٣
١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢
٢٠٧٬٣٧٩

١١٬٠٣١٬٤٨٠
٦٠٬٢٩٢٫٢٥٨
١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩
١٥٨٬٨٧١

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

١٩٣٬٤٤٧٬٤٢٠

١٨٩٫١٦٧٫٣٣٨

اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

٢٥٬٨٢٦٬١٣٢
٦٬٧٣٩٬١٠١

٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩
١٢٬٧٨١٬٦٦٧

اﻟﻣﺟﻣوع

٢٢٦٬٠١٢٬٦٥٣

٢٢٩٬٢٠٣٬٦٥٤
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2020م

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
- ٢٩

اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺟﻐراﻓﻲ
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت:

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

دول ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
اﻷﺧرى وﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط

أوروﺑـــــــﺎ

أﻣرﯾﻛـــــــﺎ
اﻟﺷﻣﺎﻟﯾـــــﺔ

أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ

ﺟﻧوب ﺷرق
آﺳﯾــــــــــﺎ

دول أﺧـرى

اﻹﺟﻣﺎﻟـــــــﻲ

) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺷﺗﻘﺎت
ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٥٬٠٦٠٬٥٨٨

٢٢٠٬١١٧

٩٩١

-

-

١٣٧٬٩٠٨

-

٢٥٬٤١٩٬٦٠٤

١٠٬٩٦٦٬٨٠٥
٥١٬٠٩٩٬١٣٣
٣٬٠٢٠٬٨٢٤
١٠٣٬٤٤٤٬٦٠٤

٣٬١٧٢٬١٢٨
٢٬٤٣٠٬٨٥٧
١٢٨٬٠٢٤
٨٬١٥١٬٨٨٢

١٬٨٨٧٬٦٨٨
٥٬٣٦٤٬٩٥٣
٣٤٤٬٣٤٤

١٬٢٠٦٬٥٩٦
٦٬٨٥٣٬٠٣٥
٢٧٣٬٩٢٣
-

٦١٬٤٧٢
-

٦٬٢٦٤
١٨٦٬٦٨٠
-

٣٨٢٬٥٤٥
٣٥٤٬١٢٤
٢٣٬٠٠١
١٬٧٦٧٬٧٣٢

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦
٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤
٣٬٤٤٥٬٧٧٢
١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٩٣٬٥٩١٬٩٥٤

١٤٬١٠٣٬٠٠٨

٧٬٥٩٧٬٩٧٦

٨٬٣٣٣٬٥٥٤

٦١٬٤٧٢

٣٣٠٬٨٥٢

٢٬٥٢٧٬٤٠٢

٢٢٦٬٥٤٦٬٢١٨

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺧرى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﻣﺷﺗﻘﺎت

١٬٢٩٦٬٨١١
١٦٧٬٥١٠٬٢٢٤
٢٬٣٥٢٬١٠٤

٤٬٦٤١٬٤٦٣
٦١٧٬٠١٣
٢٬٩٩٦

٩٦٬٠١٢
٢٤٬٦٢٩
-

٦٣٢٬١١٤
٣٢٥٬٨٨١
-

٨٠٤
-

٨٬٩٩٦
٦٬٧٨١
-

١٬١٩٦٬١٧٨
١٬٦٨٤٬٧١٤
-

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٧٬٨٧١٬٥٧٤
١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦
٢٬٣٥٥٬١٠٠

١٧١٬١٥٩٬١٣٩

٥٬٢٦١٬٤٧٢

١٢٠٬٦٤١

٩٥٧٬٩٩٥

٨٠٤

١٥٬٧٧٧

٢٬٨٨٠٬٨٩٢

١٨٠٬٣٩٦٬٧٢٠

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدل
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﮭﺎ(
اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٩٬١٩٣٬٢٦١
٢٬٦٠٩٬٩٢١

٣٬١٣٩٬٤٧١
١٥٧٬٥٧٣

١٬٠٨٨٬١٠٣
٣٬٤٥٩٬٥٤٩

٦٤٩٬٣٩٦
٥٠٢٬٤٥٦

٣١٬٥٦٤
-

١٬٠١٥٬١٦٣
-

٧٠٩٬١٧٤
٩٬٦٠٣

٢٥٬٨٢٦٬١٣٢
٦٬٧٣٩٬١٠٢

٢١٬٨٠٣٬١٨٢

٣٬٢٩٧٬٠٤٤

٤٬٥٤٧٬٦٥٢

١٬١٥١٬٨٥٢

٣١٬٥٦٤

١٬٠١٥٬١٦٣

٧١٨٬٧٧٧

٣٢٬٥٦٥٬٢٣٤
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

دول ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
اﻷﺧرى وﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط

أوروﺑـــــــﺎ

أﻣرﯾﻛـــــــﺎ
اﻟﺷﻣﺎﻟﯾـــــﺔ

أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ

ﺟﻧوب ﺷرق
آﺳﯾــــــــــﺎ

دول أﺧـرى

اﻹﺟﻣﺎﻟـــــــﻲ

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ

٢٤٬٤٧٩٬٤٤٨

٥٨٣٬٩٥٣

-

-

-

١٣١٬٦٦٥

-

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦

٣٬٨٤٧٬٩٨٣

٣٬٤٩٠٬٥٦٢

٧٧٦٬٧٥٩

٢٬٥٨٥٬٠٣١

-

٥٬٥٧٣

٣٢٥٬٥٧٢

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺷﺗﻘﺎت
ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

١١٬٠٣١٬٤٨٠

٤٤٬١٣١٬٨٧٥
٥٬٩٨٨٬٣٣٤
١٠٨٬٦٨٥٬٨٠٥

٣٬٢٣٦٬٦٢٢
١٥١٬٩٧٠
٧٬٠٥٨٬٨٢١

٦٬٣٢٣٬٦٢١
٤٢٦٬٨٥٨

٧٬٣٦٧٬٤٦٩
٣٥٠٬٧٠٢
١٠٢

٦٣٬٠٢٥
-

١٥٢٬٣٢٦
-

٢٬٦٣٧٬٤٧٢
٢٣٬٧٠٢
١٬٥١٣٬١٤٣

٦٣٬٩١٢٬٤١٠
٦٬٥١٤٬٧٠٨

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

١٨٧٬١٣٣٬٤٤٥

١٤٬٥٢١٬٩٢٨

٧٬٥٢٧٬٢٣٨

١٠٬٣٠٣٬٣٠٤

٦٣٬٠٢٥

٢٨٩٬٥٦٤

٤٬٤٩٩٬٨٨٩

٢٢٤٬٣٣٨٬٣٩٣

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺧرى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

١٬٠٩٥٬٥٩٩
١٦٤٬٦٥٨٬٦٧٥

٥٣٥٬٨٥٦
١٬٠٦٣٬٢٦٤

٣٬٠٧٦٬٤٨٩
٣٨٬٦٣٥

١٤٤٬٤٨٨
٣٤٠٬٨٠٠

٥٢٠

٤٬٦٣٠
١٨٬٦١١

١٬٦٩٤٬٤٠٢
١٬٨٠٢٬١٤٩

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٦٬٥٥١٬٤٦٤
١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤

٣٬٩٤٥٬٧٩٠

٥٬٨٧٢

٩٤١

-

-

-

٢٣٬٦٩٥

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

١٦٩٬٧٠٠٬٠٦٤

٣٬٥٢٠٬٢٤٦

١٧٨٬٤٥٠٬٤١٦

١٬٦٠٤٬٩٩٢

٣٬١١٦٬٠٦٥

٤٨٥٬٢٨٨

٥٢٠

٢٣٬٢٤١

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدل
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﮭﺎ(
اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

٢٠٬٧٣٧٬٤٥٧

٢٬٩٤٣٬٧٠٤

١٬٠٥٩٬١١٤

٤٢٥٬٢٥١

١٨٬٤٢٦

١٬٤٦١٬٠١٢

٦٠٩٬٦٨٥

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

٤٬٩٨٢٬٨٩٨

١٨٥٬٥٨٩

٦٬٨٠٣٬٥٤١

٨٠٠٬٠٣٦

-

-

٩٬٦٠٣

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩
١٢٬٧٨١٬٦٦٧

٢٥٬٧٢٠٬٣٥٥

٣٬١٢٩٬٢٩٣

٧٬٨٦٢٬٦٥٥

١٬٢٢٥٬٢٨٧

١٨٬٤٢٦

١٬٤٦١٬٠١٢

٦١٩٬٢٨٨

٤٠٬٠٣٦٬٣١٦

إن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدل اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺣددﺗﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي.
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن:
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
٢٠١٧
٢٠١٨

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻷﺧرى
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
دول أﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

-٣٠

١٬٣٠٠٬١٥٩
١٢٥٬١٣٥
٦٤٬١١٣
١٬٤٨٩٬٤٠٧

٩٢٦٫٩١٤
١٢١٫٢١٩
٧٩٬١٨٢
١٬١٢٧٬٣١٥

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣـﺎن
٢٠١٧
٢٠١٨

٢٬٤٣٩٬٣٩٣

١٬٨٣٤٬٢٨٤

١٠٨٬٩٦١
٦١٬٦٢٨
٢٬٦٠٩٬٩٨٢

٦١٬٦٦٢
٧٨٬٦٧٥
١٬٩٧٤٬٦٢١

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ وأﺳﻌﺎراﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم .ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻛﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة ـو ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺎﺟرة /اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
)أ( ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق – ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑوﺿﻊ ﺣدودا ً ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة .وﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة،
ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘوم ﺑﺷﻛل دوري ﺑﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر( ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وأﯾﺿﺎ ً ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
وﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر" ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺛﻘﺔ
وﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرق ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .ﺗﺻﻣم طرﯾﻘﺔ "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر" ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ،ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺧﻼل ظروف
اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻧﺎك ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر" ﻷﻧﮭﺎ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ واﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺗرض ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗوزﯾﻊ إﺣﺻﺎﺋﻲ.
إن طرﯾﻘﺔ "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر" اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻣﺛل ﺗﻘدﯾرا ً وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ ﻗدره  ٪٩٩ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺟﺎوزھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑﺎت اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳوق ﻟﻣدة ﯾوم واﺣد .إن اﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٩٩ﻋﻠﻰ ﻣدى ﯾوم واﺣد
ﯾوﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﻣﺑﻠﻎ "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر" ﯾﺟب أﻻ ﺗﺣدث ،ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ،أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻛل ﻣﺎﺋﺔ ﯾوم.
ﺗﻣﺛل "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر" ،ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﯾوم ﻋﻣل ﻣﺎ ،وﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺧﺎرج
ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺣددة .ﻟﻛن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف ﻋن طرق اﺣﺗﺳﺎب "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر" ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺣﺗﺳﺎب ھذه ﻻ ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷرا ً إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً ﻋن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺧﻼل أوﺿﺎع اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ .وﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾود أﻋﻼه
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ "اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر" ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﮭد ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟظروف
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﺎرج ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ،وﯾﺗم إﺑﻼغ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث
ﺧﻼل إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﮭد ﻟﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٨و :٢٠١٧
) ٢٠١٨ﺑﺎﻵف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

ﻣﺧﺎطر ﺗﺣوﯾل
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
١٣٬٩٣١
١٠٬٦٩١

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ
٢٠٬٠٦٧
١٤٬٤٧٤

اﻹﺟﻣﺎﻟـــﻲ
٣٣٬٩٩٨
٢٥٬١٦٥

) ٢٠١٧ﺑﺎﻵف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

٩٬٧٥٦
٧٬٨٥١

٢٬٤٩٩
١١٬٢٢٠

١٢٬٢٥٥
١٩٬٠٧١

ب(

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق – اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم.
 (١ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑوﺿﻊ ﺣدود ﻟﻠﻔﺟوات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻘررة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣراﻛز ﯾوﻣﯾﺎً ،وﺗﺳﺗﺧدم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﻣراﻛز ﺿﻣن ﺣدود
اﻟﻔﺟوات اﻟﻣﻘررة.
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﺛﺎﺑﺗﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .إن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﯾﻣﺛل أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻐﯾر أﻏراض
اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ،ﺷﺎﻣﻼً أﺛر أدوات اﻟﺗﻐطﯾﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /اﻟﻣﺗﺎﺣﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺛر
اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻل أو اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﺣﺳب ﺗرﻛز اﻟﻌﻣﻼت ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ:

اﻟﻌﻣﻠﺔ
﷼ ﺳﻌودي

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﯾورو

اﻟﻌﻣﻠﺔ
﷼ ﺳﻌودي

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﯾورو

اﻟزﯾﺎدة /اﻟﻧﻘص اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻷﺳﺎس

اﻷﺛـــــر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
 ٦أﺷﮭر أو
أﻗل

 ١٢-٦ﺷﮭر

 ٥-١ﺳﻧوات

أﻛﺛر ﻣن ٥
ﺳﻧوات

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٨
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

١+

)(٢٠٬٤٦٢

)(٧٣٧

)(٦١٣

)(٤٬٠٦٩

)(١٬٥٥٥

)(٦٬٩٧٤

١-

٢٠٬٤٦٢

٧٣٧

٦١٣

٤٬٠٦٩

١٬٥٥٥

٦٬٩٧٤

١+

)(٢٩

)(٣٠٤

)(٢١٨

)(١٬٥١٩

)(١٬٠٤٩

)(٣٬٠٩٠

١-

٢٩

٣٠٤

٢١٨

١٬٥١٩

١٬٠٤٩

٣٬٠٩٠

١+

)(٨١

٧

١٤

)(٨٧

)(٨

)(٧٤

١-

٨١

)(٧

)(١٤

٨٧

٨

٧٤

اﻟزﯾﺎدة /اﻟﻧﻘص اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻷﺳﺎس

١+

اﻷﺛـــــر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

 ٦أﺷﮭر أو
أﻗل

 ١٢-٦ﺷﮭر

 ٥-١ﺳﻧوات

أﻛﺛر ﻣن ٥
ﺳﻧوات

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٧
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

)(٢١٬٤٥٥

)(١٬٤٦١

)(١٬٠١٢

)(٦٬٤٨٦

)(٣٬١٢٣

)(١٢٬٠٨٢

١-

٢١٬٤٥٥

١٬٤٦١

١٬٠١٢

٦٬٤٨٦

٣٬١٢٣

١٢٬٠٨٢

١+

)(٢٬٣٩١

)(٣٦٤

)(٢٧٧

)(١٬٠٧١

)(٥٨٧

)(٢٬٢٩٩

١-

٢٬٣٩١

٣٦٤

٢٧٧

١٬٠٧١

٥٨٧

٢٬٢٩٩

١+

١٢٧

١٦

٥٤

٦١

-

١٣١

١-

)(١٢٧

)(١٦

)(٥٤

)(٦١

-

)(١٣١

ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺛر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺧص ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت .ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب ﺗوارﯾﺦ ﺗﺟدﯾد اﻷﺳﻌﺎر أو ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،أﯾﮭﻣﺎ ﯾﺣدث أوﻻً .ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗطﺎﺑﻖ أو ﻟوﺟود ﻓﺟوات ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ أو ﺳﯾﺗم ﺗﺟدﯾد أﺳﻌﺎرھﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ھذه اﻟﻣﺧﺎطر
وذﻟك ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗوارﯾﺦ ﺗﺟدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﺧﻼل  ٣أﺷﮭر  ١٢-٣ﺷﮭر 2020م
اﻹﺟﻣﺎﻟـــﻲ
ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ
أﻛﺛــر ﻣن
 ٥-١ﺳﻧوات
٢٠١٨

)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

 ٥ﺳﻧوات

ﺑﻌﻣوﻟــــــﺔ

-

١٠٬٢٥٤٬٦٥٧

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ

١٥٬١٦٤٬٩٤٧

-

-

٢٥٬٤١٩٬٦٠٤

أرﺻدة ﻟـدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٣٬٨٢١٬٤٩٩

١٠٬٤٩٥٬٩٥٩

-

-

٣٬٣٠٤٬٥٦٨

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦

إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٧٬٥٦٠٬٢٠١

٣٬٢٥١٬٤٥٧

٩٬٦٨٥٬٤٨٥

١٩٬٧٥٧٬٠٣٩

٦٬٠٩٦٬٠٧٢

٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٣٬٤٤٥٬٧٧٢

-

-

-

-

٣٬٤٤٥٬٧٧٢

ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

٦١٬٢٤٤٬٥٥٠

٣٢٬٠١٠٬٦٥٣

١١٬٥٤٠٬٤٩٦

٨٬٩١١٬٧٤٠

١٬١٢٣

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

-

٢٬٦٩٣٬٤٤٣

٢٬٦٩٣٬٤٤٣

ﻣوﺟودات أﺧرى

-

-

-

-

٦٩٨٬٦٣٩

٦٩٨٬٦٣٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

١١١٬٢٣٦٬٩٦٩

٤٥٬٧٥٨٬٠٦٩

٢١٬٢٢٥٬٩٨١

٢٨٬٦٦٨٬٧٧٩

٢٣٬٠٤٨٬٥٠٢

٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٥٬٢٩٣٬١١٨

٥٩٥٬٥٦٥

٣٬١٦١

٢٦٬٦٣٣

١٬٩٥٣٬٠٩٧

٧٬٨٧١٬٥٧٤

٥٩٬٠٣١٬٩١٠

١١٬٠٢٦٬٦٢٠

١٠٬٠٣٦

٩١٬٩٦٥

١٠٠٬٠٠٩٬٥١٥

١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٢٬٣٥٥٬١٠٠

-

-

-

-

٢٬٣٥٥٬١٠٠

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

-

-

-

-

٧٬٢٣٣٬٠٤٩

٧٬٢٣٣٬٠٤٩

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

-

-

-

-

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٦٦٬٦٨٠٬١٢٨

١١٬٦٢٢٬١٨٥

١٣٬١٩٧

١١٨٬٥٩٨

١٥١٬٥٠٤٬١٩٢

٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠

اﻟﻔﺟوة ﻟﻠﺑﻧود داﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺟوة ﻟﻠﺑﻧود ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ

٤٤٬٥٥٦٬٨٤١

٣٤٬١٣٥٬٨٨٤

٢١٬٢١٢٬٧٨٤

٢٨٬٥٥٠٬١٨١

)(٨٬٠٣٣٬٤٧٩

)(١٬٤٨٣٬٨٩٤

٩٬٥١٧٬٣٧٣

-

)(١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺟوة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٣٦٬٥٢٣٬٣٦٢

٣٢٬٦٥١٬٩٩٠

٣٠٬٧٣٠٬١٥٧

٢٨٬٥٥٠٬١٨١

ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٣٦٬٥٢٣٬٣٦٢

٦٩٬١٧٥٬٣٥٢

٩٩٬٩٠٥٬٥٠٩

١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠

اﻟﻣوﻗف اﻟﺗراﻛﻣﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ
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)(١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ﺧﻼل  ٣أﺷﮭر  ١٢-٣ﺷﮭر 2020م
اﻹﺟﻣﺎﻟـــﻲ
ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ
أﻛﺛــر ﻣن
 ٥-١ﺳﻧوات
٢٠١٧

 ٥ﺳﻧوات

ﺑﻌﻣوﻟــــــﺔ

١٤٬٠٧٣٬٤١٣

-

-

-

١١٬١٢١٬٦٥٣

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٤٬١٥٣٬٦١٣

٣٬٦٤٧٬٥٠٠

-

-

٣٬٢٣٠٬٣٦٧

١١٬٠٣١٬٤٨٠

إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٨٬١٤٦٬٦٩٧

٣٬٦٣٢٬٢٠٨

١٢٬٥٢٠٬٢٣٢

١٤٬٠٩٤٬١٨٠

٥٬٥١٩٬٠٩٣

٦٣٬٩١٢٬٤١٠

)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ
أرﺻدة ﻟـدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٦٬٥١٤٬٧٠٨

-

-

-

-

٦٬٥١٤٬٧٠٨

ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

٦٦٬٥٠٧٬٥٦٢

٣٠٬٧٥٥٬٥٢٨

١٢٬٩١٨٬١٧١

٧٬٥٠١٬٨٥٥

١٬٦١٣

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

-

٢٬٦٣٨٬٨٨٤

٢٬٦٣٨٬٨٨٤

ﻣوﺟودات أﺧرى

-

-

-

-

٥٦٨٬٨٨٥

٥٦٨٬٨٨٥

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

١١٩٬٣٩٥٬٩٩٣

٣٨٬٠٣٥٬٢٣٦

٢٥٬٤٣٨٬٤٠٣

٢١٬٥٩٦٬٠٣٥

٢٣٬٠٨٠٬٤٩٥

٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٥٬٩٢٠٬٣٥٤

٣٤٬٤٠٨

٢٬٩٩٠

١٣٬٠٤٧

٥٨٠٬٦٦٥

٦٬٥٥١٬٤٦٤

٣٤٬٧١١٬٧٦٧

١٨٬٥٦٠٬٥١٦

٧٠٥٬٧٢٦

٨٬١٣٠٬٦١٩

١٠٥٬٨١٤٬٠٢٦

١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

-

-

-

-

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

-

-

-

-

٤٬٤١٣٬٥٩٤

٤٬٤١٣٬٥٩٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

-

-

-

-

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٤٤٬٦٠٨٬٤١٩

١٨٬٥٩٤٬٩٢٤

٧٠٨٬٧١٦

٨٬١٤٣٬٦٦٦

١٥٥٬٤٩٠٬٤٣٧

٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢

٧٤٬٧٨٧٬٥٧٤

١٩٬٤٤٠٬٣١٢

٢٤٬٧٢٩٬٦٨٧

١٣٬٤٥٢٬٣٦٩

)(١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢

)(٥٬٣٢٦٬٩٥٠

)(٨٥٥٬٩٣٨

٦٬١٨٢٬٨٨٨

ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٦٩٬٤٦٠٬٦٢٤

١٨٬٥٨٤٬٣٧٤

٣٠٬٩١٢٬٥٧٥

(١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢) ١٣٬٤٥٢٬٣٦٩

ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٦٩٬٤٦٠٬٦٢٤

٨٨٬٠٤٤٬٩٩٨

١١٨٬٩٥٧٬٥٧٣

١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

اﻟﻔﺟوة ﻟﻠﺑﻧود داﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺟوة ﻟﻠﺑﻧود ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺟوة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
اﻟﻣوﻗف اﻟﺗراﻛﻣﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ

ﺗﻣﺛل اﻟﻔﺟوة ﻟﻠﺑﻧود ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إدارة
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
 ( ٢ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت

ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر آﺛﺎر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﺗﻘوم
اﻹدارة ﺑوﺿﻊ ﺣدود ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﺔ وﺑﺷﻛل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت ،ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة وﺧﻼل اﻟﯾوم واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
اﻟﺗﻐطﯾﺔ ،وﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﯾوﻣﯾﺎً .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
ﻣرﻛز داﺋن )ﻣدﯾن(
٤٬٩٣٦٬٨٩٥
٤٠٬٦٣٦
)(١٨٬٧٠٤
٧٥٥٬٤٢٠
)(٩٧٬٥٣٠

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
درھم إﻣﺎراﺗﻲ
ﺟﻧﯾﺔ إﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
روﺑﯾﺔ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ
ﯾورو

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
ﻣرﻛز داﺋن )ﻣدﯾن(
٣٬٥٩١٬٨٧١
٢٩٨٬٨٨٧
)(٦٤٬٣٣٧
٨٢١٬٠٠٩
)(١٢٠٫٥٦٢

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺟوھرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٨و  ٢٠١٧ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .إن ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﺣﺗﺳب أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت ﻣﻘﺎﺑل اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﻊ إﺑﻘﺎء اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة )ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت( وﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾرات
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻘﺎﯾﺿﺎت اﻟﻌﻣﻼت وﻋﻘود اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ( .ﯾوﺿﺢ
اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
ﯾورو

٢٠١٨
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر
اﻷﺛـر ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺳﻌر
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘـوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل
اﻟﻌﻣﻠﺔ

٢٠١٧
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
اﻷﺛـر ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘـوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر
ﻓﻲ ﺳﻌر
اﻟﻌﻣﻠﺔ

٪١

١٦٬٨٨٣

)(١٬٦٣١

٪١

١٣٦٬٥٧٥

)(٧٠٠

٪١

٣٬٤٢٤

)(٤٣

٪١

)(٢٬٧٤٤

٣٤٩

 ( ٣ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ،ﻣﺧﺎطر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻷﺳﮭم وﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺳﮭم ﻋﻠﻰ ﺣدة .ﺑﺎﻓﺗراض ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة أو
اﻟﻧﻘص ﺑواﻗﻊ  ٪١ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٨ﺳﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أو إﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﮭم ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣١٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٣٦٫٢ :٢٠١٧
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
-٣١

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ .ﺗﺣدث ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد وﺟود اﺿطراب
ﻓﻲ اﻟﺳوق أو إﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل .وﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة
ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾـل وإدارة اﻟﻣوﺟودات ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑـﺎر ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رﺻﯾد ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ،
واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ.
وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﻛذﻟك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑودﯾﻌﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﻌﺎدل
 ٪٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب و  ٪٤ﻣن وداﺋﻊ اﻹدﺧﺎر وﻷﺟل ) ٪٧ :٢٠١٧و ،٪٤ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(.
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠودﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ،ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك أﯾﺿﺎ ً ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺳﯾوﻟﺔ ﻻ ﯾﻘل ﻋن  (٪٢٠ :٢٠١٧) ٪٢٠ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت وداﺋﻌﮫ .وﯾﻛون ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﻣن اﻟﻧﻘد أو اﻟذھب أو اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ أو اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﻘد ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن  ٣٠ﯾوﻣﺎً.
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﺳﺗﻘطﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﮭﯾﻼت إﻋﺎدة اﻟﺷراء اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻧدات
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻟﻐﺎﯾﺔ  (٪١٠٠ :٢٠١٧) ٪١٠٠ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه.
 (١ﻣﺣﻔظﺔ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﻣﺣﻔظﺔ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
وﻷﻏراض اﻟﻌرض ،ﺗم إدراج اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب واﻻدﺧﺎر واﻷﺧرى وﻗدرھﺎ  ١٠٧٫٧٠٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )١١٣٫١٠٣ :٢٠١٧
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( – واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻌﺎﻗدي  -ﺗﺣت ﺑﻧد "ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣدد" وذﻟك ﻹظﮭﺎر ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ھذه اﻟوداﺋﻊ.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
 ١٢-٣ﺷﮭر2020م
ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
أﻛﺛـر ﻣن
 ٥-١ﺳﻧوات
ﺧــــﻼل
) ٢٠١٨ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

 ٥ﺳﻧوات

 ٣أﺷـﮭر

ﻣﺣـــــــدد

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ

١٥٬١٦٤٬٩٤٧

-

-

-

١٠٬٢٥٤٬٦٥٧

٢٥٬٤١٩٬٦٠٤

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٣٬٨٢١٬٤٩٩

١٠٬٤٩٥٬٩٥٩

-

-

٣٬٣٠٤٬٥٦٨

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦

إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

١٬٥١٣٬٧٤٢

١٬٠٢١٬٥٣٢

١٥٬٨٣٩٬١٣١

٤١٬٨٧٩٬٧٧٧

٦٬٠٩٦٬٠٧٢

٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٢٨٥٬٩٤٢

١٬٣٤٥٬٤٧٧

٨٧٧٬٥١٣

٩٣٦٬٨٤٠

-

٣٬٤٤٥٬٧٧٢

ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٦٬٣٨٧٬١٩٨

٢٩٬٠٢٨٬٢٠٠

٣٣٬٢٢٦٬٠٥٨

٢٤٬٥٤٩٬٧٥٣

٥١٧٬٣٥٣

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

-

٢٬٦٩٣٬٤٤٣

٢٬٦٩٣٬٤٤٣

ﻣوﺟودات أﺧرى

-

-

-

-

٦٩٨٬٦٣٩

٦٩٨٬٦٣٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٤٧٬١٧٣٬٣٢٨

٤١٬٨٩١٬١٦٨

٤٩٬٩٤٢٬٧٠٢

٦٧٬٣٦٦٬٣٧٠

٢٣٬٥٦٤٬٧٣٢

٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٥٬٠٨٨٬٥٨٣

٧٩٠٬٣٥٥

٤٬١٩٥

٣٥٬٣٤٤

١٬٩٥٣٬٠٩٧

٧٬٨٧١٬٥٧٤

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

٥١٬٣٣٢٬٣٠٨

١١٬٠٢٦٬٦٢٠

١٠٬٠٣٦

٩١٬٩٦٥

١٠٧٬٧٠٩٬١١٧

١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٢١٧٬٢١٩

٩٤١٬٣٨٣

٥٠٤٬٠٤٥

٦٩٢٬٤٥٣

-

٢٬٣٥٥٬١٠٠

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

-

٣٧٠٬٥٧٠

١٬٤٨٢٬٢٨٠

-

٥٬٣٨٠٬١٩٩

٧٬٢٣٣٬٠٤٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

-

-

-

-

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٥٦٬٦٣٨٬١١٠

١٣٬١٢٨٬٩٢٨

٢٬٠٠٠٬٥٥٦

٨١٩٬٧٦٢

١٥٧٬٣٥٠٬٩٤٤

٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠

 ١٢-٣ﺷﮭر

 ٥-١ﺳﻧوات

أﻛﺛـر ﻣن

ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 ٥ﺳﻧوات

ﻣﺣـــــــدد

) ٢٠١٧ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

ﺧــــﻼل
 ٣أﺷـﮭر

اﻟﻣوﺟودات
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ

١٤٬٠٧٣٬٤١٣

-

-

-

١١٬١٢١٬٦٥٣

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٤٬١٥٣٬٦١٣

٣٬٦٤٧٬٥٠٠

-

-

٣٬٢٣٠٬٣٦٧

١١٬٠٣١٬٤٨٠

إﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

٤٬٢٣٢٬٣٦٨

١٬١١٢٬٠٠٧

١٧٬٩٠٠٬٨٧٥

٣٥٬١٤٨٬٠٦٧

٥٬٥١٩٬٠٩٣

٦٣٬٩١٢٬٤١٠

ﻣﺷﺗﻘﺎت

١٬٢٣٦٬١٤٥

١٬٠٢٥٬٠٩٧

٢٬٩٩٥٬١٤٦

١٬٢٥٨٬٣٢٠

-

٦٬٥١٤٬٧٠٨

ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٦٬٤٢٢٬٧٢٦

٣٣٬٨٧٨٬٩١٧

٣٦٬٧٠٩٬٢٥٧

٢٠٬١٧٤٬٢٠٧

٤٩٩٬٦٢٢

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

-

٢٬٦٣٨٬٨٨٤

٢٬٦٣٨٬٨٨٤

ﻣوﺟودات أﺧرى

-

-

-

-

٥٦٨٬٨٨٥

٥٦٨٬٨٨٥

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٥٠٬١١٨٬٢٦٥

٣٩٬٦٦٣٬٥٢١

٥٧٬٦٠٥٬٢٧٨

٥٦٬٥٨٠٬٥٩٤

٢٣٬٥٧٨٬٥٠٤

٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٥٬٩٢٠٬٣٥٤

٣٤٬٤٠٨

٢٬٩٩٠

١٣٬٠٤٧

٥٨٠٬٦٦٥

٦٬٥٥١٬٤٦٤

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

٣٥٬٦١٧٬٨٧٣

١٨٬٥٦٠٬٥١٦

٧٠٥٬٧٢٦

-

١١٣٬٠٣٨٬٥٣٩

١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٧٢٠٬٥٤١

٦٣٨٬٥٦٦

١٬٨٧٧٬٩٩٩

٧٣٩٬١٩٢

-

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

-

-

-

-

٤٬٤١٣٬٥٩٤

٤٬٤١٣٬٥٩٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

-

-

-

-

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٤٢٬٢٥٨٬٧٦٨

١٩٬٢٣٣٬٤٩٠

٢٬٥٨٦٬٧١٥
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٧٥٢٬٢٣٩

١٦٢٬٧١٤٬٩٥٠

٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
 (٢ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ

ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺧص ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺳداد ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ .إن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ھذه اﻟﺟداول ﻻ ﺗﺗطﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻷﻧﮫ ﺗم إدراج اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﻛذﻟك ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﺗم ﺗﺣدﯾد
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﻟﺗﻌﺎﻗدي .ﻻ ﯾﻌﻛس اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗظﮭره اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗم إظﮭﺎر
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﯾﺿﺎح ) ١٧ج(.
٢٠١٨
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

 ١٢-٣ﺷﮭر

ﺧﻼل  ٣اﺷﮭر

اﻛﺛر ﻣن ٥
ﺳﻧوات

 ٥-١ﺳﻧوات

اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ

ﺗﺣت اﻟطﻠب

أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٣٬٨٣٩٬٢٢٦

٥٩٥٬٥٧٥

٣٬١٦١

٢٦٬٦٣٣

٣٬٤١١٬٧٥٩

٧٬٨٧٦٬٣٥٤

٥١٬٤٧٧٬٢٧٩

١١٬٢٣٦٬٠٨١

١٠٬٠٦٧

٩١٬٩٦٥

١٠٧٬٧٠٩٬١١٧

١٧٠٬٥٢٤٬٥٠٩

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٢٣٢٬٣٨٠

١٬٠٢٠٬٩٤٠

٥٨٢٬١٨٨

٩٧٨٬٥٠٧

-

٢٬٨١٤٬٠١٥

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﻣطﻠوﺑﺎت اﺧرى

-

٣٧٠٬٥٧٠

١٬٨٥٢٬٨٥٠

-

٥٬٠٠٩٬٦٢٩

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٧٬٢٣٣٬٠٤٩

٥٥٬٥٤٨٬٨٨٥

١٣٬٢٢٣٬١٦٦

٢٬٤٤٨٬٢٦٦

١٬٠٩٧٬١٠٥

١١٦٬١٣٠٬٥٠٥

١٨٨٬٤٤٧٬٩٢٧

ﺧﻼل  ٣اﺷﮭر

 ١٢-٣ﺷﮭر

 ٥-١ﺳﻧوات

اﻛﺛر ﻣن ٥
ﺳﻧوات

ﺗﺣت اﻟطﻠب

اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ

٢٠١٧
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٥٬٩٢٣٬٨٧٣

٣٤٬٩٢٩

٣٬٣٢٨

١٥٬٦٣٩

٥٨٠٬٦٦٥

٦٬٥٥٨٬٤٣٤

٣٥٬٦٩٢٬٠٣٥

١٨٬٧٦٧٬٣٧١

٧٢٤٬١٨٨

-

١١٣٬٠٣٨٬٥٣٩

١٦٨٬٢٢٢٬١٣٣

ﻣﺷﺗﻘﺎت

٧٧١٬٦٨٩

٦٩٣٫٥٠٨

٢٫٠٤٩٫٨٢٥

١٫٠١٨٫٤٢٧

-

٤٫٥٣٣٫٤٤٩

ﻣطﻠوﺑﺎت اﺧرى

-

-

-

-

٤٬٤١٣٬٥٩٤

٤٬٤١٣٬٥٩٤

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٤٢٫٣٨٧٫٥٩٧

١٩٫٤٩٥٫٨٠٨

٢٫٧٧٧٫٣٤١

١٫٠٣٤٫٠٦٦

١١٨٫٠٣٢٫٧٩٨

١٨٣٫٧٢٧٫٦١٠

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

-٣٢

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ 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 ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ:
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

:

اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻧﻔس اﻷداة )ﺑدون ﺗﻌدﯾل(.

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

:

اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو طرق ﺗﻘﯾﯾم أﺧرى ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻓﺔ ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

:

طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أي ﻣن ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷ��ﺗﻘﺔ اﻟﻣﺻ��ﻧﻔﺔ ﺿ��ﻣن اﻟﻣﺳ��ﺗوى اﻟﮭرﻣﻲ اﻟﻣﻼﺋم
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
٢٠١٨
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻣﺷﺗﻘﺎت

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦٨٠٬٩٧١

٣٬٨٤٢٬٦٤٨

٧٩٥٬٠١٧

٥٬٣١٨٬٦٣٦

١٥٬٥٠٣٬٣٣٩

٣٤٬٧٩٧٬٤٦١

-

٥٠٬٣٠٠٬٨٠٠

-

١٠٬٣٦٨٬٩٣٨

-

١٠٬٣٦٨٬٩٣٨

٨٬٧٥٢

٣٬٤٣٧٬٠٢٠

-

٣٬٤٤٥٬٧٧٢

-

٩٥٠٬٧٠٧

-

٩٥٠٬٧٠٧

٣٧٬٢٧٤

٢٬٣١٧٬٨٢٦

-

٢٬٣٥٥٬١٠٠

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
٢٠١٧
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻣﺷﺗﻘﺎت

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٧١٬٢٧٣

٢٬٠٠٥٬٧٩٨

-

٢٬٢٧٧٬٠٧١

١٢٬٤٣٥٬٥٢٨

١١٬٣١٤٬٩٥٣

٦٣٦٬١٠٥

٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦

٣٬٠٨١٬٤٠٤

١٧٩٬٩٨٠

-

٣٬٢٦١٬٣٨٤

-

٣٣٬١٦٨٬٩٤٠

٤٦٩٬٢٥٣

٣٣٬٦٣٨٬١٩٣

٣٤٤

٦٬٥١٤٬٣٦٤

-

٦٬٥١٤٬٧٠٨

-

٥٥٩٬٥٤٣

-

٥٥٩٬٥٤٣

-

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

-

٣٬٩٧٦٬٢٩٨

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺗﺣوﯾل ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﺳوﯾﺔ اﻷرﺻدة اﻷﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷرﺻدة اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ
وذﻟك ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر /اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ:

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺳﺎﺋراﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳددة

٦٣٦٬١٠٥

٦٦٧٬٠٧٣

)(٤٢٬٢١٠
٢٥٠٬١٥٥
)(٤٩٬٠٣٣

)(٤٥٬٥٠٥
١٢٩٬٢٨٧
)(١١٤٬٧٥٠

رﺻﯾد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٧٩٥٬٠١٧

٦٣٦٫١٠٥
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى داﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
اﻟﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .إن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ

ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺣﺳب اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .ﺗم ﺗﺟدﯾد أﺳﻌﺎر أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺧﻼل أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،وﯾﺧﺿﻊ ذﻟك ﻷي ﺗﻐﯾﯾر ھﺎم ﻓﻲ ھواﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ ھذه اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ً
ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ١١٣٫٨ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر  ١١٨ :٢٠١٧) ٢٠١٨ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي( .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟوداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
واﻷرﺻدة ﻟدى وﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ً ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻷن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻷدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ً ﻋن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻟﻠﻔﺗرة
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﮭذه اﻷدوات.

ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗوﻓرھﺎ ،أو طرق اﻟﺗﺳﻌﯾر،
ﻋﻧد إﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) ٥ج(.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﯾن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ .وﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻔرق
ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑـ "رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﯾوم اﻟواﺣد" ،وﺗطﻔﺄ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ﻟﺣﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،أو ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد .ﺗدرج اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺑدون ﻋﻛس أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﯾوم اﻟواﺣد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ.
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗداول ﻋﻠﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻋﻧد اﻹﻏﻼق ﻟذﻟك اﻟﺳﮭم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﺧﺻم ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟورﻗﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﯾدة.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ) (٢ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣدﺧﻼت
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﺋد وھﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮫ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ) (٢ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﺗﺣدد ﻣدﺧﻼت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﮭذه اﻟﻧﻣﺎذج وﻓﻖ ﻣؤﺷرات اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗداول ﻓﯾﮭﺎ ،وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن
وﺳطﺎء ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ) (٣ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧر ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات ﻣﻌﻠن ﻋﻧﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﮭﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ) (٣ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻘط.
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اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧك ،ﺧﻼل دورة أﻋﻣﺎﻟﮫ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻣﻊ أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ .ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻧﺳب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ .ظﮭرت أرﺻدة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻵﺧرﯾن ،وﻛﺑﺎر
ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﺔ ﻟﮭم:
ﻗروض وﺳﻠف
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﺗﻌﮭدات واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

٦٨٥٬٤٧٨
٨٬٥٦٤٬٧٤٧
١٬١١٢٬٥٢٠

١١٣٬٥٠٣
١٩٬٣٠٢٬٠٥١
١٢٬٣١٦

ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ:
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

١٠٦٬٤٩٦

٣٢٩٬١٥٢

ﯾﻘﺻد ﺑﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻵﺧرﯾن أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون أﻛﺛر ﻣن  ٪٥ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﻟﻠﺑﻧك واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗداول.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:

دﺧل ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ
دﺧل أﺗﻌﺎب وﻋﻣوﻻت ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

١٠٬٥٥٧
٣٠١٬٢٢٢
١٣١٬٠٩٩
٥٬١٢٥

١٠٬٤٦٦
٢٩٧٬٣٧٧
١٥٥٬٦٧٤
٥٫١٠٩

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

ﻣزاﯾﺎ ﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف ،وﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ودﻓﻌﺎت
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم

٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٦٣٬٣٦٨

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ
٥٩٫١١١

٧٬٤٣٧

٦٫٩٤٠

ﯾﻘﺻد ﺑﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة أوﻟﺋك اﻷﺷﺧﺎص ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭم اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ،اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗوﺟﯾﮫ
واﻷﺷراف ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
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ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻺﺷراف اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،وذﻟك ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأﺳﻣﺎل أﺳﺎﺳﻲ ﻗوي ﻟدﻋم ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل وﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻣﻲ
اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي .وﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﻌدﻻت ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧود رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻣؤھل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،واﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻷرﺻدة اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻹظﮭﺎر ﻣﺧﺎطرھﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻣﻲ.
ﺗﻘوم اﻹدارة ،ﺑﺷﻛل دوري ،ﺑﻣراﺟﻌﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺗﺄﻛد ﺑﺄن رأس اﻟﻣﺎل ﻛﺎف ﻟﻣواﺟﮭﺔ
اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺧطط اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺧذ اﻹدارة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧطﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻛذﻟك اﻟظروف
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺈدارة رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﻟﻘد ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻰ اﻟﺳﻌودى ﺑﺎﺻدار إطﺎر ﻋﻣل وإرﺷﺎدات ﺑﺷﺄن ھﯾﻛﻠﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ أوﺻت ﺑﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل )(٣
واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺳرى ﻣﻔﻌوﻟﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٣وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻹطﺎر ﻋﻣل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ) ،(٣ﺗم
أدﻧﺎه ﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وإﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻏﯾر ﻣوﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر:
٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

٢٠١٧
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــــــﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺣد(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

١٧٤٬٩٧٠٬٢٤٩

١٨٧٬٩٤٤٬٤٧٥

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

١٣٬٧١٩٬٠٤٧

١٣٬٣٠٣٬٦٢٠

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺗﯾر (١
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )ﺗﯾر (٢
ﻣﺟﻣوع رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧد

١١٬٩٩٦٬٣٥٦

١٥٬١٦٥٬٨٧٥

٢٠٠٬٦٨٥٬٦٥٢

٢١٦٬٤١٣٬٩٧٠

٤٤٬٢٧١٬٣٨١

٤٤٬٦٢٢٬٦٣٨

١٬٢٥٥٬٥٥٤

١٬١٢٦٬٦٨٥

٤٥٬٥٢٦٬٩٣٥

٤٥٬٧٤٩٬٣٢٣

ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ٪
ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺗﯾر (١

٪٢٢٫١

٪٢٠٫٦

ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺗﯾر  + (١ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )ﺗﯾر (٢

٪٢٢٫٧

٪٢١٫١

ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺗﯾر (١

٪١٨٫٦

٪١٩٫٢

ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺗﯾر  + (١ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )ﺗﯾر (٢

٪١٨٫٧

٪١٩٫٥

ﻛﺎﻧت ﻧﺳب ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺑﻧك ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﯾﻣﯾﺗد – ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﯾﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺗﯾر  (١ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ،واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧرى ،وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣؤھﻠﺔ،
واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد )ﺗﯾر  (٢ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣؤھﻠﺔ.
ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻣﯾم رﻗم  ٣٩١٠٠٠٠٢٩٧٣١وﺗﺎرﯾﺦ ١٤٣٩/٣/١٥ھـ ﺑﺷﺄن اﻟﻣدﺧل اﻟﻣرﺣﻠﻲ واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،٩ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺑﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺑﻧوك ﺑﺿرورة ﺗوزﯾﻊ اﻷﺛر اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ
ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ٩ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺧﻣس ﺳﻧوات وﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑذﻟك.
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2020م
-٣٥

ﺧدﻣﺎت إدارة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك .ﺑﻠﻐت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدارة
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ  ٢٩٫١١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١٫٧٠٨ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي( ،وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻣدارة ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ١١٫١٧٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ):٢٠١٧
 ١٤٫٧٦٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
إن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ،ﺑﺻﻔﺗﮫ وﺻﯾﺎ ً أو ﻣؤﺗﻣﻧﺎ ً ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣوﺟودات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك أو ﺑﺷرﻛﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم
إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم
ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻟﮭذه اﻟﺑراﻣﺞ:
٥

ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ

ﺑﯾن إﺑرﯾل  ٢٠١٤وﻣﺎرس ٢٠١٨

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

ﺑﯾن إﺑرﯾل  ٢٠١٩وﻣﺎرس ٢٠٢٣

ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة
ﺳﻌر اﻟﺷراء اﻻﺳﺗرﺷﺎدي ﻟﻠﺳﮭم ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮫ
ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة

١٬٨٩٥٬٥٢٠
ﺑﯾن  ٢٥٫٧﷼ ﺳﻌودي
و  ٢٠٫٩﷼ ﺳﻌودي
 ٥ﺳﻧوات

ﻓﺗرة اﻻﻛﺗﺳﺎب

ﺑﻘﺎء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻣل

ﺷروط اﻻﻛﺗﺳﺎب

أﺳﮭم

طرﯾﻘﺔ اﻟﺳداد

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ

طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة .

ﺑﯾن  ٢٢٫٥﷼ ﺳﻌودي
و  ١٧٫٥رﯾـﺎل ﺳﻌودي

ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ  ٩٫٧ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل ﺳﻌودي ) ٧٫٤ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل ﺳﻌودي( .ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣدﺧﻼت
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺢ،وﻣدة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.
ﺗﻣﻧﺢ اﻷﺳﮭم ﺷرﯾطﺔ اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻣل ﺑدون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳوق واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ .ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﺄن ﺑراﻣﺞ اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻣﺎ ﻣﻘداره  ٥٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ):٢٠١٧
 ٤٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
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-٣٧

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻧﻘﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﺷرھﺎ وﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ ١
ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٩إرﺗﺄت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدم اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭذه اﻹﺻدارات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

-٣٨

·

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺳري اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٩ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﺟدﯾد ﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣزدوج اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ١٧واﻟذي ﯾﻔرق ﺑﯾن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ،ﯾﻘﺗرح اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ١٦ﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.

·

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  :١٩ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻘﻠﯾص أو ﺳداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ١
ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٩ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ١٩اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻘﻠﯾص أو ﺳداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل ﻓﺗرة
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ .ﺗﺣدد اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻘﻠﯾص أو ﺳداد اﻟﺧطﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ.

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
أﻋﯾد ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض أرﺻدة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﻟﻘد ﻛﺎن أﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ھذه ﻏﯾر
ﺟوھري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

-٣٩

اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦ﯾﻧﺎﯾر  ١٠) ٢٠١٩ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٤٠ھـ(.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﻣوﻗرﯾن
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )"اﻟﺑﻧك"( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑـ"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٩و ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة و ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻣﻠﺧﺻﺎ ً
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗظﮭر ﺑﻌدل ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
 ،٢٠١٩وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن )وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﺑـ "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"(.
أﺳﺎس اﻟرأي
ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل
ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة" ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .إﻧﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد
ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
اﻻﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .ﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷن ﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
إن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ،ﺑﺣﺳب ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﻟﻘد ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ،وﻋﻧد ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﺣوﻟﮭﺎ ،وﻻ ﻧﻘدم رأﯾﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻼ ﺣول ﺗﻠك
اﻷﻣور .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺻﻔﺎ ً ﻟﻛل أﻣر ﻣن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮫ:
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﻣوﻗرﯾن
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ

ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٩ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻹﺟراءات اﻹدارة ﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ١٤٤٫٧ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ،ﺟﻧب ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﺧﺻص ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،٩
وﻧﻣوذج اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض
اﻧﺧﻔﺎض اﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٫١ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي.
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﻘوﯾم ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻟﻘد اﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف أﻣر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
رﺋﯾﺳﻲ ﻷن ﺗﺣدﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة ﺗﺑﻧﻲ
أﺣﻛﺎﻣﺎ ً ھﺎﻣﺔ وأن ﻟذﻟك أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻧواﺣﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ:
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .٩
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘروض ﺿﻣن اﻟﻣراﺣل  ١أو  ٢أو  ٣ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﺣدﯾد:
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘوﯾم ﺗﺻﻣﯾم وﺗطﺑﯾﻖ واﺧﺗﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ:
أ( اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ  -ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﻣﺎذج،
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ ﻧﺷوﺋﮭﺎ.
واﻋﺗﻣﺎد اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
ب( اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي /اﻟﻣﺗﻌﺛره.
-

-

-

-

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﮫ إﻟﻰ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﺗﺣدﯾد
اﻟﺗﻌﺛر  /اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي،

اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد ،واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر
ﻋن اﻟﺳداد واﻟﺗﻌرض ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻋن اﻟﺳداد ،وﯾﺷﻣل ذﻟك ،وﻻ  -ﺗﻛﺎﻣل إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﯾﻘﺗﺻر ،ﺗﻘوﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠطرف اﻵﺧر ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﺿواﺑط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﯾﺎدة
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﮫ/
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻖ طرق إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻹظﮭﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺛرة ،وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل.
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌﻛﺳﮭﺎ ﻧﻣوذج ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻓﯾﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘوﯾم:
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
 درﺟﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺣدده ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰاﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،٩
ﻧﻣوذج اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ودرﺟﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف ھذه
واﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟــﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟــﻲ .٧
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
-

ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣراﺣل طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺣددﺗﮫ اﻹدارة ،و

-

ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺣﺗﺳﺎب اﻹدارة ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘوﯾم ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﻣوﻗرﯾن
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ

ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ  ١٦-٢ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻹدارة طرق إﺿﺎﻓﯾﺔ ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘوﯾم
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﯾﺿﺎح  ٦واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻠك اﻟطرق اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.

اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،واﻹﯾﺿﺎح ٣٠

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﻣدى اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺑﺧﺻوص ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٩

اﻟﺗﻲ ﺗم أﺧذھﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋد ﺗﺣدﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻛﻠﯾف أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎً ،ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓﻲ
ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﻣﺎذج.
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘوﯾم اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﻣوﻗرﯾن
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ

ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت )اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت( ،وﻋﻘود اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻵﺟﻠﺔ
)اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ( ،وﺧﯾﺎرات أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت واﻟﻌﻣوﻻت واﻷﺳﮭم
واﻟﺳﻠﻊ )اﻟﺧﯾﺎرات( ،وﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻷﺧرى .ﺗﻌد اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت
واﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ واﻟﺧﯾﺎرات وﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻷﺧرى ،ﻣﺷﺗﻘﺎت
ﺧﺎرج اﻷﺳواق اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻘوﯾم ھذه اﻟﻌﻘود ﯾﻌﺗﺑر
ذاﺗﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋددا ً ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت وﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣﻌﺎﯾرة اﻟﻧﻣﺎذج.
إن ﻣﻌظم ھذه اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﺗﺳﺗﺧدم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻷﻏراض ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﺄن ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن اﻟﺗﻘوﯾم ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ﯾﻣﻛن أن
ﯾﻛون ﻟﮫ أﺛر ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐطﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر أﯾﺿﺎ.
ﻧظرا ﻟوﺟود
ﻟﻘد اﻋﺗﺑرﻧﺎ ھذا اﻷﻣر ﻣن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ً
ﺻﻌوﺑﺎت وﻋدم ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻧد اﺟراء اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻓﻲ
ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻘوﯾم ﻣﻌﻘدة وان ﻣدﺧﻼت
اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠرﺻد ﻓﻲ اﻟﺳوق.

ﻛﯾف ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘوﯾم ﺗﺻﻣﯾم وﺗطﺑﯾﻖ إﺟراءات اﻹدارة ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺷﺄن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر .ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ
ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﺧﺗﺑﺎر إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت.
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت و:
·

اﺧﺗﺑﺎر دﻗﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺷروط
واﻷﺣﻛﺎم ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺗﺄﻛﯾدات اﻟﺻﻔﻘﺎت.

·

اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘوﯾم.

·

إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻣن ﻗﺑل
اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي أﺟرﺗﮫ
اﻹدارة.

·

اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.

·

اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﺄن أﺳس اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﯾﺿﺎح -٢
) ٦ب( ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻻﯾﺿﺎح  ٨-٢ﺣول
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻻﯾﺿﺎح  ٩اﻟذي ﯾوﺿﺢ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﻣوﻗرﯾن
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
إن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك )ﻣﺟﻠس اﻹدارة( ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .ﺗﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر
اﻟﺑﻧك اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٩ﺑﺧﻼف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣوﻟﮭﺎ .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي
ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ھذا.
إن رأﯾﻧﺎ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻻ ﯾﻐطﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻ وﻟن ﻧﺑدي أي ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺄﻛﯾدات ﺣوﻟﮭﺎ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣوﺿﺣﺔ أﻋﻼه ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻋﻧد
اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ،ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،أو ﯾظﮭر أﻧﮭﺎ ﻣﺣرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى وﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﺑﻼغ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑذﻟك.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤول ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ،ﻛﻣﺎ أن
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤول ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾفٍ ﺟوھري ،ﻧﺎﺗﺞ ﻋن
ﻏش أو ﺧطﺄ.

ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻘوﯾم ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻌﺗزم ﻣﺟﻠس
اﻹدارة ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك.
إن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﻣوﻗرﯾن
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾفٍ ﺟوھري ،ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻐش أو
اﻟﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﺿﻣن ﺑﺄن
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎ ً ﻋن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري
ﻋﻧد وﺟوده .ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن اﻟﻐش أو اﻟﺧطﺄ وﺗُﻌَد ﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ،إذا ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ
ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑـ:
•

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘوﯾم ﻣﺧﺎطر وﺟود اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﮫ ﻋن اﻟﻐش أو اﻟﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم
ﺳﺎ ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ .ﯾﻌد
وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷن ﺗﻛون أﺳﺎ ً
ﺧطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف أي ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻐش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗواطؤ أو
ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز ﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف ،وﻟﯾس
ﺑﻐرض إﺑداء رأي ﺣول ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

•

ﺗﻘوﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﺟﻠس
اﻹدارة.

•

اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،واﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك
ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗﺛﯾر ﺷﻛﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﺣول ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
وإذا ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ وﺟود ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ،وإذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻧﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ .ﺗﺳﺗﻧد اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

•

ﺗﻘوﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم وھﯾﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗظﮭر
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﻖ ﻋرﺿﺎ ً ﻋﺎدﻻ.

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻹﺑداء رأي
ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻧﺣن ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹﺷراف وأداء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻧظل اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟوﺣﯾدﯾن
ﻋن رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.

ﻧﻘوم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ – ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى – ﺑﺷﺄن اﻟﻧطﺎق واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي
أوﺟﮫ ﻗﺻور ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ.
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مجموعة سامبا المالية

 31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
للسنوات املالية املنتهية في
قائمة الدخل الشامل الموحدة
2020م
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و 2018
2019
إيضاح
صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

2018
(معدلة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

3,990,680

3,059,720

الدخل الشااامل ارخر للساانة – بنود لن يتم إعادة تصاانيفها الحقا إ إلى قائمة الدخل
الموحدة:
موجودات مالية (أسهم) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر:

562,034

 التغير في القيمة العادلة خسارة بيع استثمارات في أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة منخالل الدخل الشامل اآلخر

15

التغييرات الناتجة عن إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

454,287

()17,869

-

()115,314

-

الدخل الشااامل ارخر للساانة – بنود ساايتم إعادة تصاانيفها الحقا إ إلى قائمة الدخل
الموحدة:

()47,594

فروقات ترجمة العمليات الخارجية

()79,153

موجودات مالية (سندات دين) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر:
 -التغير في القيمة العادلة

2,115,341

()190,102

 -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()77,668

()9,601

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 -صافي التغير في القيمة العادلة

121,576

()18,997

 -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()33,502

()51,974

الدخل الشامل ارخر للسنة

2,507,004

104,460

إجمالي الدخل الشامل للسنة

6,497,684

3,164,180

العائد على:
مساهمي البنك

6,500,474

3,170,862

حقوق الملكية غير المسيطرة

()2,790

()6,682

اإلجمالي

6,497,684

3,164,180

Public

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  42جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

مجموعة سامبا المالية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و 2018
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

االحتياطي
النظــامي

إحتياطي تحويل
عمالت أجنبية

االحتياطي
العـــــام

احتياطيات القيمة العادلة وأخرى
موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
تغطية مخاطر
العادلة من خالل
التدفقات النقدية
الدخل الشامل
االخر

احتياطي
برنامج منافع
الموظفين

األرباح المبقاة

توزيعات أرباح
مقترحة

أسهم الخزينة

اإلجمالــي

حقوق الملكية
غير المسيطرة

إجمالي حقوق
الملكية

130,000

()275,102

592,891

()99,797

-

3,669,995

1,998,000

()996,093

42,213,133

92,802

42,305,935

-

-

-

-

46,700

-

34,013

80,713

-

80,713

-

-

-

-

()1,154,872

-

-

-

-

-

-

-

-

()1,393,898

1,393,898

-

-

-

-

-

-

()1,437,500

-

-

()1,437,500

-

()1,437,500

-

-

-

()1,998,000

-

()1,998,000

-

()1,998,000

592,891

()99,797

-

()269,575

1,393,898

()962,080

38,858,346

92,802

38,951,148

3,984,295

6,385

3,990,680

-

-

-

()31,919

2,593,207

88,074

()115,314

()17,869

-

-

2,516,179

()9,175

2,507,004

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

()31,919

2,593,207

88,074

()115,314

3,966,426

-

-

6,500,474

()2,790

6,497,684

الرصيد في نهاية السنة

20,000,000

18,348,111

130,000

()307,021

3,186,098

()11,723

()115,314

3,696,851

1,393,898

()962,080

45,358,820

90,012

45,448,832

رأس المـال

2019
(بآالف الرياالت السعودية)

إيضاح

الرصيد في بداية السنة المعدّل

20,000,000

17,193,239

-

-

-

محول إلى االحتياطي النظامي

17

-

1,154,872

-

توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2019

27

-

-

-

-

توزيعات أرباح نهائية مرحلية مدفوعة 2019

27

-

-

-

-

-

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2018

27

-

-

-

-

-

20,000,000

18,348,111

130,000

()275,102

صافي التغيرات في أسهم الخزينة

اإلجمالي الفرعي
صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة
الدخل الشامل األخر للسنة

3,984,295
18

2018
(بآالف الرياالت السعودية)
الرصيد في بداية السنة
أثر التغير في المعالجة المحاسبية

2-2

الرصيد في بداية السنة المعدّل
محول إلى االحتياطي النظامي

17

صافي التغيرات في أسهم الخزينة
توزيعات أرباح مدفوعة لعام 2018
(مرحلية) ولعام ( 2017نهائية)

27

اإلجمالي الفرعي
صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة
(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للسنة

20,000,000

15,811,044

130,000

()191,160

318,206

()28,826

-

7,043,322

-

()1,021,743

42,060,843

99,484

42,160,327

-

-

-

-

-

-

-

()2,596

-

-

()2,596

-

()2,596

20,000,000

15,811,044

130,000

()191,160

318,206

()28,826

-

7,040,726

-

()1,021,743

42,058,247

99,484

42,157,731

-

1,382,195

-

-

-

-

-

()1,382,195

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,722

-

25,650

72,372

-

72,372

-

-

-

-

-

-

-

()5,086,348

1,998,000

-

()3,088,348

-

()3,088,348

20,000,000

17,193,239

130,000

()191,160

318,206

()28,826

-

618,905

1,998,000

()996,093

39,042,271

99,484

39,141,755

-

-

-

-

-

-

-

3,051,090

-

-

3,051,090

8,630

3,059,720

-

-

-

()83,942

274,685

()70,971

-

-

-

-

119,772

()15,312

104,460

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

()83,942

274,685

()70,971

-

3,051,090

-

-

3,170,862

()6,682

3,164,180

الرصيد في نهاية السنة المعدل

20,000,000

17,193,239

130,000

()275,102

592,891

()99,797

-

3,669,995

1,998,000

()996,093

42,213,133

92,802

42,305,935

18

Public

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  42جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

306

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
للسنوات املالية املنتهية في 31
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و 2018
2020م
-1

عــــام
تأسست مجموعة سامبا المالية (البنك)  -شركة مساهمـة سعوديـة  -في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م3/
بتاريخ  26ربيع األول 1400هـ (الموافق  12فبراير 1980م) .وقد بدأ البنك أعمــاله بتاريخ  29شعبان 1400هـ (الموافق  12يوليو
1980م) بعد أن إنتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية .يعمـــل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم
 1010035319بتاريخ  6صفر 1401هـ (الموافق  13ديسمبر 1980م) من خالل شبكة فروعه وعددها  73فرعا (72 :2018
فرعا) في المملكة العربية السعودية و فرعين في الخارج ( :2018ثالثة فروع) .بلغ عدد موظفي البنك وفروعه بالخارج بدوام كامل
في نهاية السنة  3.614موظفا ( 3.290 :2018موظف) .إن البنك مدرج في سوق األسهم السعودية ،وعنوان مركزه الرئيسي هو:
طريق الملك عبدالعزيز ،ص .ب  833الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية.
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية .كما يقدم البنك لعمالئه منتجات بنكية خالية من العمولة موافق عليها من
قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة (والتي يشار إليهم فيما بعد بشكل جماعي بـ "المجموعة")
المذكورة أدناه:
-

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

-

سامبا بنك ليميتد ،الباكستان (اس بي إل)
شركة تابعة مملوكة للبنك بنسبة  ،٪84.51تأسست في باكستان للقيام بأعمال المصرفية التجارية والخدمات ذات العالقة ،وهي مدرجة
في سوق األسهم في باكستان.

-

شركة كو – إنفست أوف شور كابيتال ليميتد (سي أو سي إل)
وهي شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل ،تأسست وفقا لقانون جزر الكايمن لغرض إدارة بعض اإلستثمارات في الخارج من خالل
شركة انفستمنت كابيتال (كايمن) ليمتد (أي سي سي إل) والمملوكة بالكامل لشركة سي أو سي إل .قامت شركة أي سي سي إل
باالستثمار بنسبة  ٪41.2تقريبا في رأسمال شركة أكسس كو انفست المحدودة وهي أيضا شركة ذات مسؤولية محدودة بجزر الكايمن
تقوم بإدارة االستثمارات في الخارج.

-

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

-

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

-

شركة سامبا للتمويل المحدودة
وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  %99للبنك ،تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب قوانين جزر الكايمن بتاريخ 19
يونيو  ،2019ويتمثل الغرض الرئيسي لها في توفير السيولة للبنك من خالل إصدار سندات الدين .بدأت الشركة عملياتها التجارية في
الربع الثالث لعام .2019
Public
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
سامبا
مجموعة
المالية 31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املنتهية في
املالية
للسنوات
2020م
-2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

فيما يلي بيانا بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
1-2

بيان االلتزام
ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻟﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۹ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟـ:

2-2

-

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
السعودية ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ القانونيين.

-

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻟﺒﻨﻚ.

أسس اإلعداد والعرض
ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻟﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،۲۰۱۸ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧـﻞ )ﺑﺨ ﺼﻮﺼ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ " – ۱۲ﺿــﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ" ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  ۲۱ﺍﻟﺼﺍﺩﺭ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ "ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ" ﺑﻘﺪﺭ
ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺍﻟﺰﻛﺍﺓ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ( ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻡﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻮﻨﻈﺎﻡ ﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ۱۷ﻳﻮﻟﻳﻮ  ،۲۰۱۹ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺗﻬﺍ ﺍﻟﺼﺍﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻹﺻﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ )ﻳﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ "ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺎﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ"(.
ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻠﻠﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ " – ۸ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎء" .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ  ٤۰ﺣﻮ ﻟ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻻﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻐﻄﺎﺓ ﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺎﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺍﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ.
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ) (۳۷ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺎﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻼ ﻴﺪﻼﻴ ﻼﻏﺮﺍﺽ ﺇﻋﺪﺍﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺮﻱﺍﻝ ﺍﻝﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻬ ﻷﻗﺮﺏ ﺃﻟﻒ.

3-2

أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة لها .يتم إعداد القوائم
المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ،فيما عدا شركة كو  -انفست أوفشور كابيتال
ليمتد التي تم إعداد قوائمها المالية لغاية نهاية الربع السابق لغرض توحيد القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير
المالية للمجموعة .يتم تسوية أية تغيرات جوهرية خالل الفترة المرحلية ألغراض توحيد القوائم المالية وعند الضرورة ،يتم
إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك.
وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.
الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة .يكون للمجموعة سيطرة على منشأة ما عندما تتعرض لمخاطر أو
يكون لديها الحق في العوائد المتغيرة من خالل تعاملها مع المنشأة ويكون لديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل
ممارسة سيطرتها على تلك المنشأة .يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك.
ويتم التوقف عن توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من المجموعة .تدرج نتائج أعمال
الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل السنة في قائمة الدخل الموحدة اعتبارا تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع ،حسبما هو
مالئم.
تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ،الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة ،بشكل مباشر أو
غير مباشر ،من قبل المجموعة في الشركات التابعة ،ويتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة
المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
تستخدم طريقة الشراء المحاسبية عند المحاسبة عن استحواذ البنك على الشركات التابعة .تقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة
2020م
القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة
للعوض المدفوع بتاريخ التبادل .تقاس الموجودات
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .تسجل تكلفة الشراء الزائدة عن القيمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتمييز
المستحوذ عليها كموجودات غير ملموسة – شهرة.

باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإليضاح رقم ( ،)1إن البنك أيضا طرف في منشآت ذات غرض خاص
وهي /شركة راس الزوار لتأجير الموجودات ،وشركة كيان السعودية لتأجير الموجودات ،وذلك نسبة  %50في كل منشأة .تم
تأسيس هذه المنشآت بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فقط لتسهيل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة .وقد تبين
للبنك أن هذه المنشآت ال يمكن توحيدها لعدم سيطرته عليها .ومع ذلك ،تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض
والسلف الخاصة بالبنك.
4-2

أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعاير الجديدة
تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة مع تلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء التغيرات المبينه في الفقرة التالية:
قامت المجموعة بتطبيق معيار محاسبي جديد صادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .وقد تم توضيح أثر تطبيق هذا المعيار
أدناه:
المعيار الدولي للتقرير المالي  :16عقود اإليجار
اعتبارا من  1يناير  ،2019قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  - 16عقود اإليجار ،الصادر في شهر يناير
 .2016يحل هذا المعيار محل االرشادات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  – 17عقود
اإليجار ،والتفسير  4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي" :تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد
إيجار ،والتفسير  15الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة :عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز ،والتفسير  27الصادر
عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة :تقويم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار.
ينص المعيار الدولي للتقرير المالي  16على أنه يجب إثبات كافة عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المصاحبة لها
بشكل عام في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ،ما لم تكن فترة اإليجار  12شهر أو أقل ،أو إن عقد اإليجار يتعلق
بموجودات منخفضة القيمة .عليه ،بالنسبة للمستأجرين ،تم استبعاد التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي - 17
عقود اإليجار إلى "عقود إيجارات تشغيلية" أو "عقود إيجارات تمويلية" .بالنسبة لكل عقد إيجار ،يجب على المستأجر إثبات
التزامات اإليجار التي سيتم تكبدها في المستقبل .وبالمقابل ،يتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيمة
الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية زائدا التكاليف المتعلقة بها مباشرة ،ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
لقد اختارت المجموعة التطبيق بأثر رجعي معدل المسموح به من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي  16عند تطبيق المعيار
الجديد .خالل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16ألول مرة على عقود اإليجارات التشغيلية ،تم قياس حق االستخدام لألصل
المؤجر بشكل عام بالقيمة الحالية اللتزام اإليجار ،باستخدام معدل الفائدة بتاريخ تطبيق المعيار ألول مرة .وكوسيلة عملية،
اختارت المجموعة استخدام معدل خصم واحد على محفظة اإليجارات ذات فترات إيجار متبقيه متشابهه.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16ألول مرة ،قامت المجموعة بإثبات التزامات اإليجار المسجلة ضمن المطلوبات
األخرى وقدرها  374مليون لاير سعودي وأصول حق االستخدام المصاحبة لها وقدرها  394مليون لاير سعودي المسجلة ضمن
الممتلكات والمعدات بشأن العقود التي تبين بانها عقود إيجار طبقا للمبادئ الواردة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  .16تم قياس
االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارات المتبقية ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في  1يناير
 .2019تم قياس أصول حق االستخدام المصاحبة لها بمبلغ مساو اللتزام اإليجار ،بعد تعديله بأية دفعات إيجار مدفوعة مقدما أو
مستحقة الدفع تتعلق بذلك اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر .2019
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
قياس القيمة العادلة
5-2
2020م
تُعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يتم قياس القيمة العادلة بافتراض أن بيع أصل أو تحويل مطلوبات ما يتم إما في السوق
األساسي لألصل أو المطلوبات ،أو في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات في حالة عدم وجود السوق األساسي.

تُقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات
وأن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية .تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في اسواق نشطة
على أساس األسعار المتداولة في السوق أو عروض األسعار من المتعاملين .بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة
في األسواق النشطة ،تحدد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم المالئمة وفقا للظروف .تشتمل طرق التقييم على طريقة السوق
(أي باستخدام آخر معامالت تمت وفقا لشروط التعامل مع األطراف األخرى بعد تعديلها عند الضرورة ،وعلى أساس القيمة
السوقية الحالية ألدوات مماثلة لها تماما) وطريقة الدخل (أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات باستخدام
بيانات السوق المتوفرة والمؤيدة بطريقة ممكنة معقولة) .يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة
المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق
والذين سيستفيدون من األصل عن طريق االستخدام األفضل واألقصى له.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر ،تقرر المجموعة فيما إذا تم أي تحويل بين
المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر هامة لقياس القيمة
العادلة ككل) في نهاية تاريخ كل فترة مالية.
وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،تقوم المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات بحسب طبيعتها ،وخصائصها
والمخاطر المتعلقة بها وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
6-2

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،استخدام بعض
التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة .كما يتطلب من
اإلدارة استخدام حكمها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بصورة
مستمرة وذلك على أساس الخبرة السابقة للمجموعة وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المهنية وتوقعات لألحداث
المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف والمعطيات .وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات
واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:
أ)

خساااائر انخفاض االئتمان على األدوات المالية المقتناه بالتكلفة المطفأة وساااندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل ارخر.
تقوم المجموعة ،بشكل ربع سنوي ،بمراجعة محافظ الموجودات المالية الخاصة بها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها.
تمثل المعلومات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالمجموعة مخرجات طرق معقدة باستخدام عدد
من االفتراضات المعنية من أجل اختيار مختلف المدخالت واألمور التي تعتمد على بعضها البعض .يرجى الرجوع إلى
اإليضاح ( 30ب) لمزيد من المعلومات.

ب) القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة
تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق التقييم .وفي حالة استخدام طرق التقييم،
بما في ذلك النماذج ،في تحديد القيمة العادلة ،فإنه يتم التحقق من صحتها ،ومراجعتها دوريا من قبل موظفين مؤهلين مستقلين
عن الجهة التي قامت بالتقييم .يتم معايرة كافة طرق التقييم للتأكد بأن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق
المقارنة .وبقدر المستطاع ،تستخدم طرق التقييم البيانات القابلة للمالحظة فقط ،لكن النواحي المتعلقة بمخاطر اإلئتمان
(الخاصة بالمجموعة والطرف اآلخر) والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات .إن تغير اإلفتراضات
المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
تاريخ التسوية
7-2
2020م
يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع األدوات المالية بتاريخ التسوية .إن العمليات اإلعتيادية
المتعلقة بشراء وبيع األدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو
تلك المتعارف عليها في السوق .بالنسبة لألدوات المالية المقتناه بالقيمة العادلة ،تقوم المجموعة باحتساب أي تغير في القيمة
العادلة بين تاريخ التداول وتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .
8-2

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر
يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة .تحدد القيمة العادلة عادة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم
التدفقات النقدية وطرق التسعير األخرى ،حسبما هو مالئم.
تصنف األدوات المالية المشتقة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم تكن جزءا من عالقة تغطية فعالة .تدرج أية تغيرات
في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
يمكن إدراج المشتقات في ترتيب تعاقدي (عقد مضيف) .بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال يتم فصل المشتقات المدمجة
في عقود يكون مضيفها أصل مالي يقع ضمن نطاق المعيار .بدال من ذلك ،يتم تقويم كامل األدارة المالية المختلطة ألغراض
التصنيف.
محاسبة تغطية المخاطر
تصنف عمليات تغطية المخاطر إلى فئتين هما( :أ) تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة
للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها و (ب) تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية
سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة.
ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر ،فإنها تتطلب بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية عند بداية التغطية،
بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت
على البند الذي تمت تغطية مخاطره ،ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به .وعند بداية تغطية المخاطر،
يجب توثيق إستراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر
المغطاة وطريقة تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر من قبل المجموعة .الحقا ،يتم تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة
مستمرة .يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند التوقف عن تخصيصها أو عند إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو
إنهائها أو تنفيذها أو عندما لم تعد مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر.
بالنسبة لعمليات تغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر ،تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن
إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر بقيمتها الع ادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة  .ويتم تسوية التغير في القيمة العادلة للبند
الذي تمت تغطية مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند ،ويدرج في قائمة الدخل الموحدة .وفي الحاالت التي تتوقف فيها تغطية
مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر ،عندئذ يتم إطفاء
تسوية القيمة الدفترية الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة مغطاة المخاطر.
أما بالنسبة لعمليات تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر ،يتم في األصل إثبات الجزء الخاص
بالربح أو الخسارة الناجمة عن تغطية أداة المخاطر ،التي تم تحديدها على أنها تغطية فعّالة ،في اإلحتياطيات األخرى ضمن
حقوق المساهمين ،على أن يتم إثبات الجزء غير الفعّال من التغطية ،إن وجد ،في قائمة الدخل الموحدة .من المتوقع أن تكون
تغطية المخاطر ذات فعالية عالية إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بتغطية المخاطر خالل الفترة
التي تم فيها تسوية المخاطر من قبل أداة التغطية في حدود  ٪80إلى  ٪125وكان من المتوقع أن تتحقق هذه التسوية في الفترات
المستقبلية .يتم إثبات عدم فعالية التغطية في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل المتاجرة .يتم ،في األصل ،تحويل األرباح أو
الخسائر المثبتة في االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يؤثر فيها البند المغطى مخاطرة على قائمة الدخل
الموحدة.

9-2

العمالت األجنبية
تظهر القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية للبنك .تحول المعامالت التي تتم بالعمالت
األجنبية لرياالت سعودية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ إجراء المعامالت .كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية
المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة (عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءا من صافي االستثمارات في العمليات الخارجية)
تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة
لللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدةّ .
العادلة والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل الفورية السائدة بالتاريخ الذي تحدد فيه القيمة العادلة .تدرج مكاسب أو خسائر
تحويل البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة وذلك إما في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق
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يونيو
2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في 30
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر
تحول الموجودات والمطلوبات غير النقدية المسجلة بعملة اجنبية والتي تم
المساهمين ويتوقف ذلك على األصل المالي المعنيّ .
2020فيم تاريخ المعاملة األولية.
قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار الصرف السائدة كما
تقيّد أو تح ّمل األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.
تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالفروع والشركات التابعة بالخارج بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة .تحول قوائم الدخل للفروع والشركات التابعة بالخارج بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل السنة .وعند توحيد
القوائم المالية ،تدرج فروقات التحويل الناجمة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت الخارجية ضمن حقوق الملكية من
خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.
10-2

المقاصة
يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي
ملزم وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات
في آن واحد.

11-2

إثبات اإليرادات
تطبق المجموعة نموذج واحد شامل بشأن المحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء.
يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة ،بما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءا مكمال من العائد الفعلي ألي أداة مالية ،في
قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي ،وتشتمل على العالوة والخصم المطفأ خالل السنة .يتم تسوية دخل العموالت
الخاصة عن القروض والسلف المستلمة وغير المحققة مقابل الموجودات ذات العالقة.
يتم إثبات أتعاب الخدمات البنكية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقديم الخدمة .أما أتعاب االرتباطات لمنح القروض
التي غالبا ما يتم استخدامها ،فيتم تأجيلها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها ،ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي على تلك القروض
عند استخدامها .يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية والخدمات األخرى ،على أساس نسبي  -زمني ،طبقا
لعقود الخدمات المعنية .أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط المالي وخدمات الحفظ والوصاية
والخدمات المماثلة األخرى ا لتي يتم تقديمها على مدى فترة معينة ،فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة الخدمة المقدمة .يتم
إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها واإلقرار بأحقية استالمها .يُصنف دخل األتعاب المستلم وغير المتحقق كـ "مطلوبات
أخرى".
إن احتساب معدل العمولة الفعلي يتضمن كافة األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة وتكاليف المعامالت والعالوات أو
الخصومات والتي تمثل جزءا ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي .تعتبر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرة بشراء
أو إصدار موجودات أو مطلوبات مالية.
يتم إثبات أرباح تحويل العمالت األجنبي ة عند نشأتها .وألغراض العرض في القوائم المالية الموحدة ،تشتمل "أرباح تحويل
العمالت األجنبية ،صافي" على أرباح وخسائر التحويل الناجمة عن األدوات المالية المشتقة وعن تحويل الموجودات والمطلوبات
المسجلة بالعمالت األجنبية.

12-2

اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
تستمر المجموعة في إثبات األوراق المالية المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (إتفاقية إعادة شراء) في
قائمة المركز المالي الموحدة ،ويتم قياسها وفقا للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة،
واالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،وسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر واالستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة .يتم إظهار اإللتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه
اإلتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو ودائع العمالء ،حسبما هو مالئم .ويتم إعتبار الفرق بين سعر البيع
وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة ،ويستحق على مدى فترة إتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي.
ال يتم إثبات الموجودات المشتراه مع وجود إلتزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (إتفاقية إعادة بيع) في قائمة المركز
المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة .تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه اإلتفاقيات في
النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أو القروض والسلف ،حسبما هو مالئم.
ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة ،ويستحق على مدى فترة إتفاقية إعادة البيع على أساس
العائد الفعلي.
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 13-2تصنيف الموجودات المالية
2020ممقاس بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
عند االثبات األولي له ،يصنف األصل المالي على أنه
أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يصننننف األصنننل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة إذا ما تم اسنننتيفاء كل من الشنننرطين التاليين ،وفي حالة عدم تخصنننيصنننه
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
-

يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و

-

ينشننأ عن الشننروط التعاقدية لألصننل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصننلي والعمولة
على المبلغ األصلي القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر
يتم قياس سننننند الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننننامل اآلخر إذا ما تم اسننننتيفاء كل من الشننننرطين التاليين وفي حالة عدم
تخصيصه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
-

يحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية،
و

-

ينشننأ عن الشننروط التعاقدية لألصننل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصننلي والعمولة
على المبلغ األصلي القائم.

يتم قياس سننندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننامل اآلخر الحقا بالقيمة العادلة ،وتدرج المكاسننب والخسننائر الناتجة
عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشننننامل اآلخر .يتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسننننائر تحويل العمالت األجنبية في
قائمة الدخل الموحدة.
أدوات حقوق الملكية
عند االثبات األولي لها ،بالنسننننننبة لالسننننننتثمارات في أدوات حقوق الملكية المقتناه لغير أغراض المتاجرة ،يجوز للمجموعة أن
تختار بشننكل ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضننمن الدخل الشننامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أسنناس
كل استثمار على حدة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تصنف كافة الموجودات المالية األخرى كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يمكن أن يشمل ذلك أدوات حقوق الملكية
المقتناه ألغراض المتاجرة ،وسندات الدين غير المصنفة كمدرجة بـننننننن "التكلفة المطفأة" أو بـننننننن "القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر".
إضننننافة إلى ذلك ،عند االثبات األولي ،يجوز للمجموعة أن تخصننننص بشننننكل ال رجعة فيه أي أصننننل – إذا كان يفي بمتطلبات
قياسننننه بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننننامل اآلخر – بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام
بذلك يزيل أو يقلص – بشكل جوهري عدم التماثل المحاسبي والذي سينشأ بخالف ذلك.
ال يعاد تصنننيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها ،باسننتثناء خالل الفترة التي تقوم فيها المجموعة بتغيير نموذج أعمال
إدارة الموجودات المالية.
تقويم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصنننل على مسنننتوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضننل
طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:
-

ال سيا سات واألهداف المو ضوعة ب شأن المحفظة وتطبيق تلك ال سيا سات عمليا .وب شكل خاص ،فيما إذا كانت ا ستراتيجية
اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها ،والحفاظ على معدل عمولة معينة ،ومطابقة فترة الموجودات
المالية مع مدة المطلوبات التي تمولها تلك الموجودات المالية أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

-

كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.

-

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

-

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

-

تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السنننابقة وأسنننباب تلك المبيعات والتوقعات بشنننأن نشننناط المبيعات المسنننتقبلية.
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
وبالرغم من ذلك ،فإن المعلومات المتعلقة بتلك المبيعات ال يمكن أخذها بالحسننبان بمفردها ،ولكن كجزء من التقويم الكلي
لكيفية تحقيق األهداف الموضوعة من قبل2020م
المجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصننورات متوقعة بشننكل معقول يمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما يسننمى تصننورات
"أسنننننوأ حالة" أو "حالة ضنننننغط" .وفي حالة تحقق التدفقات النقدية ،بعد االثبات األولي ،بشنننننكل مختلف عن توقعات المجموعة
األصنننننلية ،فإن المجموعة ال تقوم بتغيير تصننننننيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضنننننمن نموذج األعمال تلك ،لكن تقوم
بإدراج هذه المعلومات عند تقويم نموذج األعمال للموجودات المالية التي تم استحداثها أو شراؤها حديثا.
يتم قياس الموجودات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أسننننننناس القيمة العادلة – بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصننيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصننيل كل من التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
تقويم التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
ألغراض هذا التقويم ،يمثل "المبلغ األصنننننننلي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ االثبات األولي .أما "العمولة" فتمثل
العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األسنناسننية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصننلي القائم خالل
فترة ما ،وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى مثل (مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) وهامش الربح.
وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصننننننلي والعمولة ،تأخذ المجموعة بالحسننننننبان
الشننننروط التعاقدية لألداه ،ويشننننمل ذلك فيما إذا كان األصننننل المالي يشننننتمل على شننننرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ
التدفقات النقدية التي ال تستوفى هذا الشرط .وإلجراء هذا التقويم ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار:
14-2

األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.
خصائص الرفع المالي.
السداد المبكر وشروط التمديد.
الشنننننننروط التي ت حد من م طال بة المجموعة لل تدف قات الن قدية من موجودات م حددة ،م ثل (الترتي بات المتعل قة بحق عدم
الرجوع) ،و
الخصائص التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود (مثل التعديل الدوري ألسعار العموالت).

االستثمارات
تصنف االستثمارات على النحو التالي:
-

سندات دين مقاسه بالتكلفة المطفأة .يتم في األصل قياس سندات الدين هذه بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعامالت المباشرة
العرضية ،وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.
سندات الدين وأدوات حقوق الملكية المقاسة إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل .يتم قياس هذه األدوات بالقيمة العادلة ،ويتم إثبات التغيرات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
سندات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،و
أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثبات المكاسب أو الخسائر في الدخل الشامل
اآلخر باستثناء البنود التالية والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة بنفس الطريقة المتبعة بشأن الموجودات المالية المقاسة
بالتكفلة المطفأة.
-

دخل العموالت الخاصة باستخدام طريقة العائد الفعلي.
خسائر االئتمان المتوقعة وعكس القيد ،و
أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية.

وفي حالة التوقف عن إثبات سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ،يعاد تصنيف الربح أو الخسارة
المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر من قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة.
لقد اختارت المجموعة أن تعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق
الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة .يتم هذا االختيار على أساس كل أداه على حده عند االثبات األولي وان ذلك وال رجعه
فيه .ال يعاد تصنيف أرباح وخسائر االستثمارات في أدوات حقوق الملكية هذه إلى قائمة الدخل الموحدة على االطالق ،وال يتم
اثبات أي انخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة .يتم اثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الموحدة ما لم تمثل بصورة
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
واضحة استردادا لجزء من تكلفة االستثمار ،وفي هذه الحالة يتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر .تحول األرباح والخسائر التراكمية
2020م
المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاه عند استبعاد هذا االستثمار.
15-2

القروض والسلف
تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة .يتم في األصل قياس هذه القروض والسلف بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعامالت
المباشرة العرضية ،وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.

16-2

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإثبات مخصننصننات لقاء خسننائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسننها بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل:


الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين.



التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان.



السلف والقروض ،و



األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى.

تقوم المجموعة بقياس مخصننصننات الخسننائر بمبلغ مسنناو لخسننائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ،بإسننتثناء األدوات المالية
التالية والتي يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى  12شهرا:


سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،و



األدوات المالية األخرى (فيما عدا مديني عقود اإليجار) التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصنة بها بشنكل جوهري منذ
االثبات األولي لها.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرا احتماله مرجح لخسائر االئتمان ،ويتم قياسها على النحو التالي:


الموجودات المالية التي ليس لها مسننننتوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية :بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي
الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها).



الموجودات المالية ذات مسننتوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية :الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.



التزامات القروض غير المسننننننحوبة :بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المسننننننتحقة للمجموعة في حالة
سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ،و



عقود الضمان المالي :الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصا أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.

الموجودات المالية المعدلة
في حالة إعا دة التفاوض على شنننننننروط الموجودات المالية أو تعديلها ،أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة
صنننننننعوبات مالية يواجهها المقترض ،يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن اثبات الموجودات المالية ،ويتم قياس
خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي:


إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصننننل الحالي ،فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن
األصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.



إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصننننننل الحالي ،فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصننننننل الجديد
كتدفقات نقدية نهائية من األصنننننل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن اثباته .يدرج هذا المبلغ في احتسننننناب العجز النقدي
من األصننننننل المالي الحالي الذي يتم خصننننننمه اعتبارا من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاريخ اعداد القوائم
المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي األصلي على األصل المالي الحالي.

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
تقوم المجموعة  ،بتاريخ اعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسنننننننجلة بالتكلفة المطفأة
وسننندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننامل اآلخر ذات مسننتوى ائتماني منخفض .يعتبر األصننل المالي بأنه
ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض ،البيانات الممكن مالحظتها التالية:
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صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر.

م
2020
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق،



إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة وفق شروط غير مالئمة للمجموعة.



احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ،و



إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية.

إن القرض الذي يعاد التفاوض بشننأنه بسننبب تدهور وضننع الجهة المقترضننة يعتبر عادة ذي مسننتوى ائتمان منخفض ما لم يكن
هناك دليال على أن خطر عدم اسننتالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشننكل جوهري وأنه ال توجد مؤشننرات أخرى على
االنخفاض في القيمة .إضافة إلى ذلك ،تعتبر قروض األفراد المتأخرة السداد لمدة  90يوما فأكثر قروضا منخفضة القيمة.
عند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان االسننننتثمار في الديون السننننيادية ذي مسننننتوى ائتماني منخفض ،فإن المجموعة تأخذ بعين
االعتبار العوامل التالية:


تقويم السوق للجدارة االئتمانية.



تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.



مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدين الجديد.



احتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعا أو كرها.



آليات الدعم الدولية الموضنننننوعة لتأمين الدعم الالزم كمقرض آخير لذلك البلد ،والنية التي تعكسنننننها البيانات العامة من
الحكومات والوكاالت السنننتخدام هذه األليات .ويشنننمل ذلك تقويما لعمق تلك اآلليات (بغض النظر عن النية السنننياسنننية)
وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:


الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصل.



التزامات القروض وعقود الضمان المالي :تظهر عادة كمخصص ،وتصنف ضمن "المطلوبات األخرى".



أدوات الدين المقاسننة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننامل اآلخر :ال يتم اثبات مخصننص الخسننائر في قائمة المركز
المالي الموحدة ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها .يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر،
ويتم اثباته في احتياطي القيمة العادلة.

الشطب
يتم اثبات القروض وسنننننندات الدين (في جزء منها أو بمجملها) عند عدم وجود توقعات معقولة السنننننتردادها .ويكون ذلك عادة
عندما تحدد المجموعة بأنه ال يوجد لدى الجهة المقرضنننة موجودات أو مصنننادر دخل يمكن أن تحقق تدفقات نقدية كافة لسنننداد
المبالغ الخاضننعة للشننطب .ال تزال تخضننع الموجودات المالية المشننطوبة ألنشننطة التعزيز امتثاال إلجراءات المجموعة بشننأن
استرداد المبالغ المستحقة.
17-2

العقارات األخرى المملوكة
تؤول للمجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،بعض العقارات وذلك سدادا للقروض والسلف المستحقة .تعتبر هذه العقارات
موجودات معدة للبيع ،وتظهر عند اإلثبات األولي ،بصافي القيمة الممكن تحققها للقروض والسلف المعنية أو القيمة العادلة الحالية
للعقارات المعنية ناقصا تكاليف البيع ،أيهما أقل.
وبعد اإلثبات األولي لها ،يتم إعادة تقييم العقارات األخرى المملوكة بشكل دوري ،وتسجل بالقيمة الدفترية أو صافي القيمة الممكن
تحققها ،أيهما أقل .يحمل دخل اإليجار وكذلك األرباح أو الخسائر المحققة عن االستبعاد والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة
تقييم العقارات األخرى على قائمة الدخل الموحدة.

18-2

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم .ال يتم استهالك األراضي المملوكة .تستهلك تكلفة
الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وكما يلي-:
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2020م  33سنة
المباني
فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي ( 10سنوات) ،أيهما أقصر.
حتى  7سنوات

تحسينات العقارات المستأجرة
األثاث والمعدات والسيارات

يتم ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم تعديلها إذا لزم األمر.
تدرج المكاسب والخسائر الناجمة عن استبعاد الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الموحدة.
19-2

محاسبة عقود اإليجار
عند اإلثبات األولي ،تقوم المجموعة عند نشنننننننأة العقد بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد
إيجار .يكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محدده
مقابل عوض .تحدد السيطرة في حالة تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام هذه الموجودات
أصول حق االستخدام
تطبق المجموعة نموذج التكلفة ،وتقوم بقياس أصل حق االستخدام بالتكلفة:
 مطروحا منها أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكم في القيمة ،و
 معدله باي إعادة قياس اللتزام يتعلق بتعديالت عقد اإليجار.
وبشننكل عام ،يجب أن يكون أصننل حق االسننتخدام مسنناو اللتزام اإليجار .ومع ذلك ،فإن أية تكاليف إضننافية مثل تجهيز الموقع،
والتأمينات غير القابلة لالسترداد ،ورسوم التسجيل ،وأية مصاريف أخرى متعلقة بالمعامالت  .....الخ .يجب إضافتها إلى قيمة
أصل حق االستخدام.
التزام اإليجار
عند اإلثبات األولي ،يجب احتساب التزام اإليجار بالقيمة الحالية لكافة دفعات اإليجار المتبقية للمؤجر.
بعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،يجب على المجموعة قياس التزام اإليجار بما يلي:
 زيادة القيمة الدفترية لتعكس مصروف العمولة الخاصة على التزام اإليجار ،و
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار ،و
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديالت لعقد اإليجار.

20-2

الموجودات غير الملموسة  -الشهرة
تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة البنك في الموجودات القابلة للتمييز والمطلوبات وااللتزامات
المحتملة الخاصة بالشركة التابعة المشتراة بتاريخ الشراء .تظهر الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض المتراكم والتي يتم
تحميلها على قائمة الدخل الموحدة .يتم إجراء اختبار للشهرة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة في السنة أو
أكثر وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلي إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية .ال يمكن عكس خسارة االنخفاض
في القيمة المسجلة مقابل الشهرة.

21-2

المطلوبات المالية
تقوم المجموعة ،في األ صل ،بإثبات المطلوبات المالية بتاريخ استحداثها ،يتم إثبات كافة األدوات المالية األخرى (بما في ذلك
عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية) بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام
التعاقدية لألداة.
يتم ،في األصل ،قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا ،في حالة البنود غير المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل ،تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشرائها أو إصدارها .تصنف المجموعة مطلوباتها المالية ،بخالف
الضمان المالي والتزامات القروض ،كمقاسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .تقوم المجموعة بالتوقف
عن إثبات المطلوبات المالية عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.

22-2

عقود الضمان المالي وإلتزامات القروض
تقوم المجموعة ،خالل دورة األعمال االعتيادية ،بتقديم التزامات لمنح االئتمان تتمثل باعتمادات مستنديه وضمانات وقبوالت.
يتم في األصل ،إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة
العالوة المستلمة .وبعد اإلثبات األولي ،يتم قياس التزامات المجموعة تجاه كل ضمان بالعالوة غير المطفأة ،أو أفضل تقدير
للمصاريف الالزمة لسداد أي ضمان مالي ،ناجمة عن الضمانات ،أيهما أعلى .يتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة
على مدى فترة الضمان.
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 23-2المخصصات
2020م
يتم إثبات المخصصات عند إجراء تقدير موثوق به ألي التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن أحداث سابقة ومن المحتمل أن
يتطلب األمر استخدام الموارد لسداد االلتزام.

24-2

النقدية وشبه النقدية
تعرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية واألرصدة لدى
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدةّ ،
بنوك مركزية واتفاقيات إعادة الشراء العكسي( ،باستثناء الوديعة النظامية) .كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى التي تستحق خالل ثالثة اشهر أو أقل.

25-2

التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم التوقف عن إثبات أي أصل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذا األصل أو تحويله وأن
حولت موجودات مالية ،يتم
التحويل سيكون مؤهال للتوقف عن االثبات .في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن المجموعة ّ
التوقف عن اإلثبات في حال قيام المجموعة بتحويل كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات .وفي الحاالت التي ال
يتم فيها تحويل وال اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات ،يتم التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي
المجموعة عن السيطرة على الموجودات المالية .تقوم المجموعة بتسجيل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في حالة
الحصول على الحقوق واإللتزامات الناتجة عن هذه العمليات أو االحتفاظ بها.
وعند التوقف عند اثبات أصل مالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ،و ( )1العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد
تم الحصول عليه مطروحا منه أي التزام جديد تم التعهد به) ،و ( )2أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقا ضمن الدخل
الشامل اآلخر يجب أن يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة.
ال يتم إثبات أية مكاسب أو خسائر تراكمية مثبتة في الدخل الشامل اآلخر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خال ل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات .يتم إثبات أي حصة
في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن اإلثبات والتي تم إنشائها واالحتفاظ بها من قبل المجموعة كموجودات أو
مطلوبات منفصلة.
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية وذلك فقط عند إستنفاذها ،أي عندما يتم تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء
مدته.

26-2

الدفعات على أساس األسهم
يقدم البنك لموظفيه المؤهلين برنامج تحفيزي محسوب على أساس الدفعات المسددة على أساس األسهم (البرنامج) والمعتمدة من
مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبموجب شروط المكافأة طويلة األجل على أساس األسهم ،يمنح الموظفين المؤهلين بالبنك أسهم بأسعار محددة سلفا ولفترة
محددة .وبتواريخ االكتساب المحددة بموجب شروط البرنامج ،يسلم البنك األسهم المخصصة إلى الموظفين شريطة إتمام شروط
االكتساب بصورة مرضية.
تقاس تكلفة البرنامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح األسهم .تحدد القيمة العادلة للبرنامج بالرجوع إلى القيمة السوقية
لألسهم في بداية البرنامج باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة.
يتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفين
المعنيين األسهم (تاريخ االكتساب) .تظهر المصاريف التراكمية – التي يتم احتسابها بموجب هذا البرنامج بتاريخ إعداد كل قوائم
مالية حتى تاريخ االكتساب – المدى الذي انتهت إليه فترة االكتساب ،وأفضل تقديرات البنك لعدد األسهم التي سيتم منحها في
نهاية المطاف .يمثل المبلغ المحمل أو المقيد على قائمة الدخل الموحدة لفترة ما ،الحركة في المصاريف التراكمية المثبتة في
بداية ونهاية تلك الفترة.
يقوم البنك ،بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ،بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لشراء األسهم المعنية
وذلك فقط إلدارة مخاطر األسعار المتعلقة بتلك األسهم بموجب هذا البرنامج .وطبقا لشروط هذه االتفاقية ،لن يكون البنك ،في
أي وقت من األوقات ،المالك القانوني لألسهم المعنية.

27-2

التزامات منافع الموظفين
لدى البنك برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه .وطبقا لهذا البرنامج ،يتم احتساب المخصصات وفق عمليات تقويم إكتوارية
اللتزامات البنك طبقا ألحكام نظام العمل والعمال السعودي والمتطلبات النظامية المحلية المتعلقة بالفروع والشركات التابعة في
الخارج.
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تحدد القيمة الحالية االلتزامات منافع الموظفين وذلك بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت العمولة
على السندات الحكومية عالية الجودة والمسجلة2020
بالعملةمالتي ستدفع بها المنافع ،ولها شروط تقارب شروط االلتزام المعني .يتم
إثبات مصاريف العموالت الخاصة والمصاريف األخرى المتعلقة بالتزامات المنافع المحددة في قائمة الدخل الموحدة.

يتم اثبات مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة عن االفتراضات االكتوارسة في الدخل الشامل االخر ،وتدرج في األرباح المبقاة
في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وفي قائمة المركز المالي الموحدة.
28-2

أسهم الخزينة
تقيد أسهم الخزينة بالتكلفة ويتم إظهارها كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها بتكاليف المعامالت وتوزيعات األرباح
وأرباح أو خسائر بيع هذه األسهم .وبعد شرائها ،يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع.
يقوم البنك بشراء هذه األسهم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك إلبراء ذمته من التزاماته بموجب
البرامج التحفيزية للدفعات المسدده أساس األسهم ،وتشتمل أيضا على األسهم المشتراه عند سداد دين العميل.

29-2

الزكاة وضريبة الدخل
المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل:
كما هو مبين في اإليضنناح  ،2-2تم تغيير أسننس اإلعداد للسنننة المنتهية في  31ديسننمبر  2019نتيجة التعليمات التي صنندرت
مؤخرا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  17يوليو  .2019وفي السابق ،كان يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وفقا لتعميم مؤسننسننة النقد العربي السننعودي رقم  381000074519المؤرخ في 11
أبريل  .2017وبموجب التعليمات الصنننادرة عن مؤسنننسنننة النقد العربي السنننعودي بتاريخ  17يوليو  ،2019يجب إثبات الزكاة
وضننريبة الدخل في قائمة الدخل الموحدة .قامت المجموعة بالمحاسننبة عن هذا التغيير في المحاسننبة عن الزكاة وضننريبة الدخل
بأثر رجعي .تم اإلفصنناح عن آثار التغير أعاله في اإليضنناح  40حول القوائم المالية الموحدة .نتج عن هذا التغيير انخفاض في
صننافي دخل المجموعة للسنننة المنتهية في  31ديسننمبر  2018بمبلغ  2.469مليون لاير سننعودي .ال يوجد لهذا التغيير أي أثر
على قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية
يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة وفقا لألسس التي
تنص عليها األنظمة الزكوية .يتم احتسنناب ضننريبة الدخل على حصننة المسنناهمين األجانب في صننافي دخل السنننة .يقوم البنك
باحتساب التزامات الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي.
تحمل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للبنك .تخضع الفروع والشركات التابعة في الخارج لضريبة الدخل وفقا
لألنظمنة والقوانين في البلنندان التي تعمننل فيهننا .تقوم المجموعنة بنإجراء أحكننام هنامنة عننند تحننديند عندم التننأكند من المعننالجننات
الضريبية .إن طبيعة وأسس احتساب الزكاة تختلف عن تلك المتعلقة بضريبة الدخل وبالتالي فإن مخصص الضريبة المؤجلة ال
ينطبق ألغراض احتساب الزكاة.
الضريبة المؤجلة
يتم إثبات الضنننننريبة المؤجلة باسنننننتخدام طريقة االلتزام وذلك لكافة الفروقات المؤقته الرئيسنننننية التي تنشنننننأ بين القيمة الدفترية
للموجودات والمطلوبات المسننتخدمة ألغراض التقارير المالية والمبالغ المسننتخدمة ألغراض الضننريبة .يتم احتسنناب الضننريبة
المؤجلة باستخدام الشرائح التي يتوقع تطبيقها على المساهمين الخاضعين للضريبة للفترة وذلك عند عكس الفروقات على أساس
الشنننرائح الصنننادرة أو السنننارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .يتم إثبات موجودات الضنننريبة المؤجلة فقط بالقدر
الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا خاضعة للضريبة في المستقبل وأنه يمكن مقابلها استخدام الموجودات.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة ،وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن
يتوفر فيه أرباحا خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها.
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية
وعندما تتعلق أر صدة ال ضريبة المؤجلة بنفس ال سلطة ال ضريبية .تتم مقا صة موجودات ومطلوبات ال ضريبة الحالية عند وجود
حق نظامي ملزم للبنك للمقاصنننة ووجود النيه للتسنننوية على أسننناس الصنننافي أو تحقيق الموجودات أو سنننداد المطلوبات في آن
واحد.
تم إثبات الضنننريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الدخل الموحدة باسنننتثناء القدر الذي يتعلق بالبنود المثبتة في قائمة الدخل الشنننامل
الموحدة أو مباشنننرة في قائمة التغيرات في حقوق المليكة .وفي هذه الحالة ،يتم إثبات الضنننريبة أيضنننا في قائمة الدخل الشنننامل
الموحدة أو مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
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مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
 30-2خدمات إدارة االستثمار
2020م
يقدم البنك لعمالئه خدمات إدارة اإلستثمارات وخدمات استشارية من خالل إحدى الشركات التابعة .تتضمن هذه الخدمات إدارة
المحافظ على أساس إختياري وغير إختياري ،وإدارة الصناديق اإلستثمارية بالتنسيق مع مستشاري إستثمار متخصصين .يدرج
استثمار البنك في هذه الصناديق ضمن االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل أو اإلستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر .كما تدرج األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة.

يتوقف التأكد فيما إذا كان البنك يقوم بالسيطرة على صندوق االستثمار عادة على تقييم إجمالي الحصص االقتصادية للبنك في
الصندوق وحق المستثمر بإقالة مدير الصندوق .واستنادا إلى التقييم الذي أجراه البنك ،فقد تبين أنه يعمل كوكيل للمستثمرين في
جميع الحاالت ولذلك لم يتم توحيد هذه الصناديق في هذه القوائم المالية.
إضافة إلى ذلك ،ال تعتبر الموجودات المودعة لدى البنك ،بصفته وصيا أو مؤتمنا عليها ،موجودات خاصة بالبنك أو بالشركة
التابعة له ،وبالتالي ال تدرج في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة.
31-2

المنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة
إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية ،يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمعتمدة من قبل
الهيئة الشرعية.
يتم معالجة كافة المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية محاسبيا بإستخدام المعايير الدولية للتقرير المالي وطبقا
للسياسات المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة.

-3

النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

نقد في الصندوق
وديعة نظامية
حساب جاري
إيداعات أسواق المال
اإلجمالي

2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
1,225,927
9,243,954
525,547
7,142,653

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
1,269,215
8,827,242
158,200
15,164,947

18,138,081

25,419,604

يتعين على المجموعة ،وفقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،اإلحتفاظ بوديعة نظامية لدى
مؤسسة النقد العربي السعودي وبنوك مركزية أخرى بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب ،واإلدخار ،وألجل ،والودائع األخرى
تحسب على أساس المعدل الشهري .تمثل إيداعات أسواق المال أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقية إعادة بيع (إعادة شراء عكسي) مع
مؤسسة النقد العربي السعودي.
-4

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي

2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة

مخصص انخفاض االئتمان

2,609,176
1,022,832
3,632,008
()3,617

3,321,067
14,317,458
17,638,525
()16,499

اإلجمالي

3,628,391

17,622,026

حسابات جارية
إيداعات أسواق المال
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مجموعة سامبا المالية

 31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املنتهية ،في
املالية
صافي
ستثمارات
للسنوات اال
-5
2020م
أ ) تصنف االستثمارات كارتي:
 )1مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
داخل المملكة
2018
2019
بآالف الريـــاالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــــة
سندات بعمولة ثابتة
استثمارات مركبة
صناديق تحوط
أسهم خاصة
أسهم
إجمالي االستثمارات المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

خارج المملكة
2018
2019
بآالف الريـــاالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــــة

اإلجمالي
2018
2019
بآالف الريـــاالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــــة

2,353,134
375,418

1,905,609
450,190

143,381
178,856
1,963,836
1,078,155
7,332

316,236
194,167
1,655,271
794,716
2,447

2,496,515
178,856
1,963,836
1,078,155
382,750

2,221,845
194,167
1,655,271
794,716
452,637

2,728,552

2,355,799

3,371,560

2,962,837

6,100,112

5,318,636

 )2مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر
داخل المملكة
2019
بآالف الرياالت
السعوديـــــة
29,540,005
18,732,626
3,752,178

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
أسهم
إجمالي االستثمارات المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
52,024,809
الدخل الشامل ارخر

خارج المملكة

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــة

2019
بآالف الرياالت
السعوديـــــة

اإلجمالي

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــة

2019
بآالف الرياالت
السعوديـــــة

2018
بآالف
الريـــاالت
السعوديـــة

14,075,219
19,273,818
3,176,732

4,247,912
8,687,561
331,749

4,307,320
9,450,995
16,716

33,787,917
27,420,187
4,083,927

18,382,539
28,724,813
3,193,448

36,525,769

13,267,222

13,775,031

65,292,031

50,300,800

 )3االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة ،صافي
داخل المملكة
2018
2019
بآالف الريـــاالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــــة

خارج المملكة
2018
2019
بآالف الريـــاالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــــة
135,183
-

سندات بعمولة ثابتة
مخصص انخفاض االئتمان
إجمالي االستثمارات المقتناة
بالتكلفة المطفأة

13,517,272
()3,947

10,598,725
()3,090

107,785
-

13,513,325

10,595,635

107,785

135,183

إجمالي االستثمارات ،صافي

68,266,686

49,477,203

16,746,567

16,873,051

اإلجمالي

2019
بآالف الرياالت
السعوديـــــة

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــة

13,625,057
()3,947

10,733,908
()3,090

13,621,110

10,730,818

85,013,253

66,350,254

ب) فيما يلي تحليال لمكونات االستثمارات:
متداولة

2019
بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة
اإلجمالي
غير متداولة

متداولة

2018
بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة
اإلجمالي
غير متداولة

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
أسهم
أخرى

13,361,578
12,067,555
4,466,678
217,287

36,543,964
15,352,632
1,078,154
1,925,405

49,905,542
27,420,187
5,544,832
2,142,692

8,087,104
13,112,595
3,643,370
-

23,248,098
15,612,218
797,431
1,849,438

31,335,202
28,724,813
4,440,801
1,849,438

اإلجمالي

30,113,098

54,900,155

85,013,253

24,843,069

41,507,185

66,350,254

تشتمل ال سندات غير المتداولة ،بشكل أساسي ،على سندات تنمية حكومية سعودية وسندات سعودية بعمولة عائمة وصكوك وسندات
خزينة وصناديق تحوط واستثمارات خاصة .ونظرا لطبيعة سوق هذه السندات ،تحدد قيمتها الدفترية باستخدام إما نموذج التسعير
المالئم أو صافي قيمة الموجودات المعلن من قبل أطراف ثالثة مستقلة .تشتمل السندات بعمولة ثابتة أعاله على سندات مرهونة
بموجب إتفاقيات إعادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرين .بلغت القيمة الدفترية لهذا السندات  8,056مليون لاير سعودي كما في 31
ديسمبر  1.197 :2018( 2019مليون لاير سعودي) .انظر أيضا اإليضاح رقم ( 19د).
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مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
فيما يلي تحليالإ لألرباح والخسائر غير المحققة والقيمة العادلة لإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة:
ج)
2020م

سندات بعمولة ثابتة
المجموع الكلي

د)

( 2019بآالف الرياالت السعودية)
إجمالي
إجمالي
األرباح
الخسائر غير
غير
القيمة العادلة
المحققة
القيمة الدفترية المحققة

13,621,110
13,621,110

323,806
323,806

13,926,778
13,926,778

()18,138
()18,138

( 2018بآالف الرياالت السعودية)

القيمة الدفترية

10,730,818
10,730,818

إجمالي
األرباح غير
المحققة

-

إجمالي
الخسائر غير
المحققة

()361,880
()361,880

القيمة العادلة

10,368,938
10,368,938

فيما يلي تحليالإ لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
62,737,078
11,262,654
7,271,807
1,963,836
1,777,878
85,013,253

حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
شركات
صناديق تحوط
أخرى
اإلجمالي

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
45,670,022
8,899,924
9,919,142
1,663,806
197,360
66,350,254

هـ) االستثمارات المتوافقة مع الشريعة
فيما يلي تحليال لالستثمارات المتوافقة مع الشريعة بما في ذلك الصكوك والسقوف:

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
مقتناه بالتكلفة المطفأة
اإلجمالي

-6

بعمولة عائمة
2018
2019
بآالف الريـــاالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــــة

بعمولة عائمة
2018
2019
بآالف الريـــاالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــــة

اإلجمالي
2018
2019
بآالف الريـــاالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــــة

2,496,515

2,221,845

-

-

2,496,515

2,221,845

22,475,329
2,900,859
27,872,703

12,624,773
14,846,618

3,397,626
3,397,626

3,675,738
3,675,738

25,872,955
2,900,859
31,270,329

16,300,511
18,522,356

القروض والسلف ،صافي
أ ) تصنف القروض والسلف المصنفه كمقتناه بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:
قروض وسلف
تجاريــــــــــة

أخـــــرى

المجمـــــــوع

القروض والسلف العاملة
القروض والسلف غير العاملة

1,429,127
-

17,117,939
36,139

123,831,533
1,882,584

392,066
5,485

142,770,665
1,924,208

اإلجمالي
مخصص انخفاض اإلئتمان
القروض والسلف ،صافي

1,429,127
()104,902
1,324,225

17,154,078
()285,758
16,868,320

125,714,117
()2,704,018
123,010,099

397,551
()4,950
392,601

144,694,873
()3,099,628
141,595,245

( 2019بآالف الرياالت السعودية)

( 2018بآالف الرياالت السعودية)

قــــــــــروض
شخصيـــــــة

بطاقـــــــات
ائتمــــــان

قــــــــــروض
شخصيـــــــة

بطاقـــــــات
ائتمــــــان

القروض والسلف العاملة
القروض والسلف غير العاملة

1,417,523
-

16,165,086
10,617

97,117,394
1,472,649

129,134
6,141

114,829,137
1,489,407

اإلجمالي
مخصص انخفاض اإلئتمان
القروض والسلف ،صافي

1,417,523
()120,624
1,296,899

16,175,703
()316,978
15,858,725

98,590,043
()2,166,952
96,423,091

135,275
()5,428
129,847

116,318,544
()2,609,982
113,708,562
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قروض وسلف
تجاريــــــــــة

أخـــــرى

المجمـــــــوع

امللحق رقم ()3
مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ب ) كانت حركة مخصص إنخفاض االئتمان على النحو التالي:
2020م
( 2019بآالف الرياالت السعودية)
الرصيد في بداية السنة
مجنب خالل السنة ،صافي
ديون معدومة مشطوبة

بطاقـات ائتمـان
120,624
()15,722
-

قروض
شخصية
316,978
()29,703
()377
()1,140

قروض و سلف
تجاريــــة
2,166,952
1,114,835
()568,695
()4,749
()4,325

أخـرى
5,428
()478

المجمـــوع
2,609,982
1,069,410
()568,695
()5,126
()5,943

الرصيد في نهاية السنة

104,902

285,758

2,704,018

4,950

3,099,628

( 2018بآالف الرياالت السعودية)
الرصيد في بداية السنة
مجنب خالل السنة ،صافي
ديون معدومة مشطوبة

بطاقـات ائتمـان
105,326
28,458
-

قروض
شخصية
320,800
()750
()125

قروض و سلف
تجاريــــة
2,420,285
106,346
()249,939

أخـرى
9,402
()1,965
-

المجمـــوع
2,855,813
132,089
()250,064

مبالغ مستردة مجنبة سابقا
تسويات تحويل عمالت

()19,855
6,695

()1,037
()1,910

()101,052
()8,688

()7,457
5,448

()129,401
1,545

الرصيد في نهاية السنة

120,624

316,978

5,428

2,609,982

مبالغ مستردة مجنبة سابقا
تسويات تحويل عمالت

2,166,952

قامت المجموعة خالل السنة ،بتحميل مبلغ قدره  1.103مليون لاير سعودي ( 155.5 :2018مليون لاير سعودي) على قائمة الدخل
الموحدة ضمن مخصص انخفاض االئتمان والذي تم إظهاره بعد خصم المبالغ المستردة المجنبة سابقا وصافي المبالغ المشطوبة مباشرة.
ج)

الجودة االئتمانية للقروض والسلف

 )1تحليل بأعمار القروض والسلف المتأخرة السداد وغير المنخفضة القيمة
( 2019بآالف الرياالت السعودية)
أقل من  90يوما
 90يوما فأكثر
اإلجمالي

بطاقـات
ائتمـان
86,284
23,721
110,005

قروض شخصية
1,154,902
56,044
1,210,946

( 2018بآالف الرياالت السعودية)

بطاقـات
ائتمـان

قروض شخصية

قروض و سلف
تجاريــــة

المجمـــوع

أقل من  90يوما
 90يوما فأكثر

102,463
31,429

814,249
75,123

2,643,278
135,954

3,559,990
242,506

اإلجمالي

133,892

889,372

2,779,232

3,802,496

Public
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قروض و سلف
تجاريــــة
2,462,571
179,960
2,642,531

المجمـــوع
3,703,757
259,725
3,963,482

امللحق رقم ()3
مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
 )2فيما يلي تحليالإ بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص انخفاض اإلئتمان حسب القطاعات االقتصادية:
2020م
2019
حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك
تصنيع
مناجم وتعدين
كهرباء ،ماء ،غاز ،وخدمات صحية
بناء وإنشاءات
تجارة
نقل واتصاالت
خدمات
قروض شخصية وبطاقات ائتمان
أخرى
اإلجمالي

2018
حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك
تصنيع
مناجم وتعدين
كهرباء ،ماء ،غاز ،وخدمات صحية
بناء وإنشاءات
تجارة
نقل واتصاالت
خدمات
قروض شخصية وبطاقات ائتمان
أخرى
اإلجمالي

القروض والسلف
العاملة
بآالف الرياالت
السعوديـــــة

القروض والسلف
غير العاملة
بآالف الرياالت
السعوديـــــة

مخصص انخفاض
االئتمان
بآالف الرياالت
السعوديـــــة

القروض والسلف،
صافي
بآالف الرياالت
السعوديـــــة

935,021
9,651,984
4,582,222
14,180,219
3,590,350
13,563,027
14,209,377
18,249,540
11,503,652
4,436,397
18,547,066
29,321,810
142,770,665

3,260
152,581
414
14,311
1,171,653
469,363
1,402
21,279
36,139
53,806
1,924,208

520
16,888
22,880
442,319
8,319
55,677
1,055,300
621,585
54,229
54,742
390,660
376,509
3,099,628

934,501
9,635,096
4,562,602
13,890,481
3,582,445
13,521,661
14,325,730
18,097,318
11,450,825
4,402,934
18,192,545
28,999,107
141,595,245

القروض والسلف
العاملة
بآالف الرياالت
السعوديـــــة
653,482
4,767,314
4,144,348
17,913,187
2,000,074
13,371,104
15,101,316
17,499,430
8,022,809
2,656,436
18,106,874
10,592,763
114,829,137

القروض والسلف
غير العاملة
بآالف الرياالت
السعوديـــــة
440
162,616
15,849
969,997
298,521
1,402
941
23,054
16,587
1,489,407

مخصص انخفاض
االئتمان
بآالف الرياالت
السعوديـــــة
136
6,541
20,417
282,664
9,248
45,232
1,135,186
412,782
43,538
37,282
447,159
169,797
2,609,982

القروض والسلف،
صافي
بآالف الرياالت
السعوديـــــة
653,346
4,760,773
4,124,371
17,793,139
1,990,826
13,341,721
14,936,127
17,385,169
7,980,673
2,620,095
17,682,769
10,439,553
113,708,562

د) الضمانات
فيما يلي تحليال بالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها لدى البنك مقابل كل فئة من فئات القروض والسلف:
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
75,724,960
11,661,949
391,871
87,778,780

غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
منخفضة القيمة
اإلجمالي

Public
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2018
بآالف الريــاالت
السعوديـــــــة
48,547,435
3,698,194
222,403
52,468,032

امللحق رقم ()3
مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
تشتمل الضمانات على ودائع ،وضمانات مالية ،وأوراق مالية متداولة ،وعقارات .يقوم البنك بقبول تلك الضمانات غير القابلة
2020م
للتحويل إلى مبالغ نقدية (مثل العقارات) بغرض التصرف بها في حالة إخفاق العميل في السداد .لم تتغير سياسات المجموعة
المتعلقة بالحصول على الضمانات بصورة جوهرية خالل السنة ،واليوجد أي تغير جوهري في الجودة الكلية للضمانات التي
تحتفظ بها قبل المجموعة منذ السنة الماضية.

هـ) القروض والسلف المتوافقة مع الشريعة
فيما يلي تحليل القروض والسلف المتوافقة مع الشريعة:
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
74,095,438
7,269,400
81,364,838

مرابحة /تورق
إجاره
اإلجمالي
-7

2018
بآالف الريــاالت
السعوديـــــــة
62,056,272
6,689,156
68,745,428

الممتلكات والمعدات ،صافي
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ(

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺣﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ(

تحسـينات
العقارات
المستأجرة
(بآالف الرياالت
السعودية)

األثاث والمعدات
والسيـــارات
(بآالف الرياالت
السعودية)

2019
اإلجمالي
(بآالف الرياالت
السعودية)

2018
اإلجمالي
(بآالف الرياالت
السعودية)

الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
اإلستبعادات
تسويات تحويل عمالت

920,448
1,200,418
()72
-

438,148
-

689,018
382,974
()4,429
-

1,450,074
64,345
()180,786
()6,650

3,059,540
2,085,885
()185,287
()6,650

3,005,596
60,877
()1,806
()5,127

الرصيد في نهاية السنة

2,120,794

438,148

1,067,563

1,326,983

4,953,488

3,059,540

الرصيد في بداية السنة
المح ّمل للسنة
االستبعادات
تسويات تحويل عمالت
الرصيد في نهاية السنة

597,060
23,415
620,475

78,546
78,546

601,297
38,839
()4,393
635,743

1,355,490
63,499
()179,567
3,232
1,242,654

2,553,847
204,299
()183,960
3,232

2,437,786
112,426
()894
4,529

2,577,418

2,553,847

صافي القيمة الدفترية كما في 31ديسمبر
2019

1,500,319

359,602

431,820

84,329

2,376,070

صافي القيمة الدفترية كما في 31ديسمبر
2018

323,388

-

87,721

94,584

التكلفة:

اإلستهالك المتراكم:

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

690,788
3,066,858

اإلجمالي

-8

الموجودات األخرى

2019
بآالف الرياالت
السعوديــــــة
373,490
4,345
15,279
676,638
1,069,752

ذمم مدينة
عقارات أخرى ،صافي
شهرة
أخرى
اإلجمالي

Public
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505,693
2,187,750
2,693,443

2018
بآالف الرياالت
السعوديــــــة
207,379
5,447
16,921
468,892
698,639

امللحق رقم ()3
مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
المشتقات
-9
م
2020
تقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر-:
المقايضات :وتمثل اتفاقيات تعاقدية لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت ،عادة ما تقوم
ا ألطراف األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة ،دون تبادل أصل المبلغ .أما مقايضات العمالت ،فيتم
بموجبها تبادل العموالت بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة .وفي حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة ،فإنه يتم
بموجبها تبادل أصل المبلغ زائدا دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة.
العقود ارجلة والمستقبلية :وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في
المستقبل .العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية .أما عقود
الصرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية.
إتفاقيات أسعار العموالت ارجلة :وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العموالت يتم تداولها بشكل فردي خارج األسواق المالية
النظامية وتنص على أن يسدد نقدا الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ
خالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
الخيارات :وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية ،يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق ،وليس اإللتزام ،للمشتري (المكتتب بالخيار) لبيع
أو شراء عملة أو بضاعة أو أسهم أو أداة مالية بسعر محدد سلفا في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المحددة.
خيارات المقايضات :وهي عبارة عن خيارات على المقايضات والتي تتطلب وجود خيارات على مكونات المقايضة بسعر ثابت .تمنح
خيارات المقايضات المشت ري أو المكتتب بالخيار الحق ،وليس االلتزام ،إلبرام المقايضة وذلك بدفع عمولة بسعر ثابت واستالم عمولة
بسعر عائم بتاريخ مستقبلي.
المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات الخاصة بالمجموعة والمقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات ،وأخذ المراكز ،وموازنة أسعار الصرف .تتعلق المبيعات
بطرح المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية .ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز
السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات .وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد
واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر
كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها ،تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر العمالت
وأسعار العموالت .ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك بإستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة
المركز المالي ككل .إن التغطية اإلستراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة ،وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات
مقتناه ألغراض المتاجرة .
تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت لتغطية مخاطر عمالت محددة  .كما تستخدم المجموعة مقايضات
أسعار العموالت وال عقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت لتغطية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر العموالت بأسعار ثابتة.
وتستخدم المجموعة أيضا مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم .
وفي مثل هذه الحاالت ،يجب توثيق عالقة تغطية المخاطر وأهدافها رسميا  ،بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأداة تغطية المخاطر،
ويتم قيد هذه المعامالت كتغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية .
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق.
أن المبالغ االسمية ،التي تعتبر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية
المتعلقة بها .وبالتالي ،فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعبر عن مخاطر االئتمان ،التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على القيمة
العادلة اإليجابية للمشتقات ،أو مخاطر السوق.
يتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة .إضافة إلى ذلك ،يتم إظهار كافة العقود المشمولة بإتفاقيات مقاصة
رئيسية بالصافي ،حيثما ينطبق ذلك .تتم مقاصة إجمالي القيمة العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة من أو المدفوعة
إلى الطرف اآلخر بموجب إتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعول.
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مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
فيما يلي تحليال باألدوات المالية المشتقة والقيمة العادلة والمبالغ اإلسمية لها على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق:
2020م
القيمة العادلة
اإليجابية
(بآالف الرياالت
السعودية)

2019

القيمة العادلة
السلبية
(بآالف الرياالت
السعودية)

المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق
أكثر من
 5سنوات
 5-1سنوات
 12-3شهر
خالل  3أشـهر
(بآالف الرياالت
(بآالف الرياالت
(بآالف الرياالت
(بآالف الرياالت
السعودية)
السعودية)
السعودية)
السعودية)

المبلغ اإلسمي
(بآالف الرياالت
السعودية)

المقتناة ألغراض المتاجرة :
مقايضات أسعار العموالت
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار
العموالت ،والخيارات
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت
خيارات المقايضة
خيارات األسهم والبضائع

4,479,096

2,897,942

154,532,880

1,827,998

26,859,937

89,333,984

36,510,961

77,300
46,339
10,965
3,539
65,787

65,930
92,914
8,654
7,427
36,084

17,920,740
26,396,971
1,322,825
468,750
2,384,568

414,466
11,868,037
955,474
-

1,401,750
9,950,346
367,351
468,750
2,384,568

15,994,070
4,578,588
-

110,454
-

-

-

-

-

-

-

6,600,000

-

-

-

6,600,000

209,626,734

15,065,975

41,432,702

109,906,642

43,221,415

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة
العادلة:
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار
العموالت والخيارات

-

-

-

-

مقايضات أسعار العموالت

-

-

-

-

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات
النقدية:
مقايضات أسعار العموالت

7,583

131,419

4,690,609

3,240,370

اإلجمالي الفرعي
الضمانات النقدية المستلمة/
المدفوعة
اإلجمالي

()1,598,388
3,092,221

()2,048,184
1,192,186

القيمة العادلة
اإليجابية
(بآالف الرياالت
السعودية)

2018

القيمة العادلة
السلبية (معدله)
(بآالف الرياالت
السعودية)

المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق
أكثر من
 5سنوات
 5-1سنوات
 12-3شهر
خالل  3أشـهر
(بآالف الرياالت
(بآالف الرياالت
(بآالف الرياالت
(بآالف الرياالت
السعودية)
السعودية)
السعودية)
السعودية)

المبلغ اإلسمي
(بآالف الرياالت
السعودية)

المقتناة ألغراض المتاجرة :
مقايضات أسعار العموالت

3,296,534

2,676,006

137,105,216

7,006,806

13,539,282

93,983,860

22,575,268

العقود المستقبلية الخاصة
بأسعار العموالت ،والخيارات
عقود الصرف األجنبي اآلجلة

66,970

95,052

10,455,028

2,247,063

345,000

7,736,145

126,820

57,572

65,825

14,389,936

5,736,950

2,174,922

6,478,064

-

خيارات العمالت

53,146

52,654

1,556,786

1,057,299

499,487

-

-

خيارات المقايضة

-

-

-

-

-

-

-

خيارات األسهم والبضائع

159,529

178,622

2,704,346

15,000

2,689,346

-

-

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة
العادلة:
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار
العموالت والخيارات
مقايضات أسعار العموالت

-

17,731

1,842,375

1,842,375

-

-

-

61,253

117,694

3,562,500

-

-

375,000

3,187,500

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات
النقدية:

19,943

59,898

4,532,500

170,000

120,000

662,500

3,580,000

اإلجمالي الفرعي

3,714,947

3,263,482

176,148,687

18,075,493

19,368,037

109,235,569

29,469,588

الضمانات النقدية المستلمة/
المدفوعة

()269,175

()806,059

اإلجمالي

3,445,772

2,457,423

مقايضات أسعار العموالت
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
تشتمل الجداول أعاله على مقايضات معدالت األرباح اإلسالمية المتوافقة مع الشريعة ،وتتكون مما يلي:
2020م
2019
مقتناة ألغراض المتاجرة
مقايضات معدالت األرباح اإلسالمية
اتفاقيات أسعار العموالت اإلسالمية
اإلجمالي
2018
مقتناة ألغراض المتاجرة
مقايضات معدالت األرباح اإلسالمية
اتفاقيات أسعار العموالت اإلسالمية
اإلجمالي

القيمة العادلة
اإليجابية
بآالف الرياالت
السعودية
25,672
258
25,930

القيمة العادلة
السلبية
بآالف الرياالت
السعودية
22,418
7,739
30,157

القيمة األسمية
بآالف الرياالت
السعودية
2,706,752
1,157,412
3,864,164

القيمة العادلة
اإليجابية
بآالف الرياالت
السعودية
27,582
817
28,399

القيمة العادلة
السلبية
بآالف الرياالت
السعودية
10,279
233
10,512

القيمة األسمية
بآالف الرياالت
السعودية
1,819,107
1,165,207
2,984,314

تعكس الجداول أدناه ملخصا بالبنود المغطاة مخاطرها ،وطبيعة المخاطر المغطاة ،وأداة تغطية المخاطر ،وقيمتها العادلة:

وصف البنود المغطاة

القيمة العادلة

طبيعة التغطية

أداة التغطية

القيمة العادلة

القيمة العادلة

اإليجابية

السلبية

2019
بآالف الرياالت السعودية
سندات بعمولة عائمة
2018
بآالف الرياالت السعودية
سندات بعمولة عائمة
سندات بعمولة ثابتة

3,600,000

تدفق نقدي

مقايضات أسعار العموالت

7,583

131,419

4,541,222
998,573

تدفق نقدي
قيمة عادلة

عقود مستقبلية بعمولة ثابتة

3,327,632

قيمة عادلة

مقايضات أسعار العموالت
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار
العموالت والخيارات
مقايضات أسعار العموالت

19,943

59,898

61,253

17,731
117,694

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
تتعرض المجموعة للتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناه لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل
عمولة خاصة بسعر متغير .تستخدم المجموعة بشكل عام مقايضات أسعار العموالت الخاصة كأداة للتحوط ضد مخاطر أسعار
العموالت الخاصة هذه .ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية ،تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار
العموالت الخاصة المغطاة بمقايضات أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة.
يبين الجدول أدناه ،كما في  31ديسمبر ،الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدية من البند المغطى والتاريخ الذي يتوقع
بأن تؤثر فيه على قائمة الدخل الموحدة:
2019
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3اشهر

 12 – 3شهر

التدفقات النقدية الواردة

48,103

123,413

2018
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3اشهر

 12 – 3شهر

التدفقات النقدية الواردة

57,931

165,954
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 5-1سنوات
690,424
 5-1سنوات
581,620

أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

266,794

1,128,734

أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

283,301

1,088,806
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

مالية 30،يونيو
املنتهية في
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر
تم إبرام ما نسبته  )٪33 :2018( ٪42تقريبا من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسسات
بينما أبرم أقل من  )٪13 :2018( ٪18من عقود القيمة2020
العادلةم اإليجابية مع أطراف أخرى كما في تاريخ إعداد القوائم المالية
الموحدة.

- 10

األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
620,929
15,025,879
15,646,808

حسابات جارية
ودائع أسواق المال
اإلجمالي

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
1,953,097
5,918,477
7,871,574

تشتمل ودائع أسواق المال على ودائع مقابل بيع سنـدات بعمولـة ثابتة قدرها  7.023مليون لاير سعودي ( 545 :2018مليون لاير
سعودي) مع اتفاقية إلعادة شرائها في تواريخ مستقبلية محددة.
يشتمل البند اإليضاح أعاله على ودائع أسواق المال (مرابحة) متوافقة مع الشريعة بمبلغ  45مليون لاير سعودي (1.056 :2018
مليون لاير سعودي).
- 11

ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء مما يلي:

تحت الطلب
ادخار
ألجل
أخرى
اإلجمالي

2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
93,714,867
7,563,306
73,668,526
5,218,981

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
93,880,243
7,700,822
62,680,597
5,908,384

180,165,680

170,170,046

تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقبولة بموجب عقود منتجات بنكية متوافقة مع الشريعة بمبلغ قدره  28.056مليون لاير سعودي
( 33.999 :2018مليون لاير سعودي).
تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقابل بيع سندات بعمولة ثابتة قدرها  15مليون ريـال سعودي ( 393 :2018مليون ريـال سعودي)
مع اتفاقيات إلعادة شرائها في تواريخ مستقبلية محددة.
تشتمل الودائع ألجل على ودائع عمالء مرتبطة بالسوق قدرها  700مليون لاير سعودي ( 951 :2018مليون لاير سعودي)
مصنفة كـ "مطلوبات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل" .تصنف الودائع على هذا النحو عندما تشتمل على نوع واحد أو
أكثر من المشتقات المالية المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى ،أو يتم تقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا الستراتيجية إدارة
المخاطر الموثقة لدى المجموعة .لم يكن هناك أرباح أو خسائر جوهرية تعود للتغيرات في مخاطر االئتمان على هذه الودائع خالل
عامي  2019و .2018
كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ قدره  1.432مليون لاير سعودي ( 1.158 :2018مليون لاير سعودي) كضمانات
محتجزة لقاء التسهيالت الممنوحة للعمالء.
تشتمل الودائع أعاله على ودائع عمالء متوافقة مع الشريعة ،وتتكون مما يلي:
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
7,745,000
حسابات جارية
30,351
ودائع إدخار مضاربة
27,407,388
ودائع مرابحة ألجل
35,182,739
اإلجمالي
Public

- 35 -

329

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
7,838,000
31,863,030
39,701,030

امللحق رقم ()3
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:
2020م
2018
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
6,981,406
646,522
19,669,565
393,624
27,691,117

تحت الطلب
ادخار
ألجل
أخرى
اإلجمالي
- 12

بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
4,344,981
1,082,667
21,862,428
240,242
27,530,318

القرض ألجل
أبرم البنك ترتيب قرض مشترك غير مضمون بعمولة عائمة في  17يوليو  2019بمبلغ قدره  575مليون دوالر أمريكي مدته  3سنوات
لألغراض البنكية العامة ،وتم تصنيفه كمقتنى بالتكلفة المطفأة .يحمل القرض ألجل عمولة بمعدالت متغيرة على أساس السوق.

- 13

سندات الدين المصدرة
أتم البنك ،من خالل منشأة لغرض خاص ،إصدار سندات بالدوالر األمريكي قدرها  1مليار دوالر أمريكي بموجب برنامج السندات
المتوسطة األجل باليورو والبالغ قدره  5مليار دوالر أمريكي .إن هذه السندات غير مضمونه وتم إصدارها بموجب هذا البرنامج لمدة
خمس سنوات ابتداء من تاريخ السحب في شهر  2أكتوبر  2019وتخضع لالسترداد المبكر بحسب خيار البنك وفق شروط وأحكام
اإلصدار .إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم االيرلندية وتم تصنيفها كمقتناه بالتكلفة المطفأة.
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المطلوبات األخرى

2018
(معدله)
بآالف الرياالت
السعوديــــــة

2019
بآالف الرياالت
السعوديــــــة

ذمم دائنة
التزامات منافع الموظفين (ايضاح )15
دخل أتعاب غير مكتسب
ودائع عمالء مقابل عمليات االكتتاب العام
مبالغ مستحقة الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقية
التسوية (إيضاح 27ج)
مخصص انخفاض االئتمان مقابل التزامات القروض وعقود
الضمان المالي (إيضاح  30ج)
القيمة الحالية اللتزامات اإليجار (انظر اإليضاح أدناه بشأن تحليل
تواريخ االستحقاق)
مستحقات ومخصص الزكاة والضريبة
توزيعات أرباح مستحقة
أخرى (أنظر اإليضاح أدناه)

860,076
720,032
259,322
126,997

828,336
517,500
247,779
7,414

1,482,280

1,852,850

489,150

1,635,951

370,048
1,117,344
576,749
1,233,748

994,166
545,675
503,651

اإلجمالي

7,235,746

7,133,322

فيما يلي تحليال لتواريخ استحقاق التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة اللتزامات اإليجار:
2019
بآالف الرياالت
السعوديــــــة
15,362
89,522
387,342
492,226

أقل من سنة
سنة إلى  5سنوات
أكثر من  5سنوات
اإلجمالي
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2018
بآالف الرياالت
السعوديــــــة

امللحق رقم ()3
مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
تشتمل المطلوبات األخرى على مبلغ يمثل برنامج إدخار تحفيزي للموظفين قدره  103.3مليون لاير سعودي ( 95.5 :2018مليون):
2020ممليون) على قائمة الدخل الموحد ،فيما يتعلق بهذا البرنامج.
وقد تم تحميل مبلغ قدره  7.5مليون لاير سعودي (6.5 :2018
-15

التزامات منافع الموظفين
لدى البنك برنامج لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه طبقا لنظام العمل والعمال السعودي .تحسب المستحقات وفقا للتقييم االكتواري بطريقة
وحدة االئتمان المتوقعة ويتم الوفاء بالتزامات مدفوعات المنافع عند استحقاقها .فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة
والحركة في االلتزام خالل السنة بناء على قيمته الحالية:
2019
بآالف الرياالت
السعوديــــــة

2018
بآالف الرياالت
السعوديــــــة

الرصيد في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
مصروف عمولة خاصة
منافع مدفوعة
خسارة اكتوارية

512,880
44,643
21,166
()91,867
115,314

428,526
102,985
16,446
()35,077
-

الرصيد في نهاية السنة

602,136

512,880

يتم إجراء تقييم إكتواري مستقل خالل الربع الرابع من كل سنة من أجل تقييم مدى كفاية المخصص القائم .بلغت قيمة المخصص المجنب
لقاء التقييم االكتواري كما في نهاية السنة  720مليون لاير سعودي ( 517.5 :2018مليون لاير سعودي) .هناك العديد من االفتراضات
المستخدمة في تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة وبموجبها تم اعتبار معدل الخصم ومستوى زيادة الرواتب افتراضيا أساسيا
ويفترض أن يكون بنسبة  )٪4.5 :2018( ٪3.75و )٪2 :2018( ٪2على التوالي.
ستزداد االلتزامات االكتوارية إلى  639مليون لاير سعودي ( 542 :2018لاير سعودي) فيما لو انخفض معدل الخصم المستخدم في
االفتراض بنسبة  ٪1وستنخفض االلتزامات إلى  569مليون لاير سعودي ( 487 :2018مليون لاير سعودي) فيما لو ازداد معدل
الخصم المستخدم في االفتراض بنسبة  .٪1وبالمثل ،ستزداد االلتزامات االكتوارية إلى  639مليون لاير سعودي ( 542 :2018مليون
لاير سعودي) فيما لو ازداد معدل زيادة الرواتب المستخدم في االفتراض بنسبة  ٪1وستنخفض االلتزامات إلى  569مليون لاير سعودي
( 487 :2018مليون لاير سعودي) فيما لو انخفض معدل زيادة الرواتب المستخدم في االفتراض بنسبة  .٪1يبلغ المتوسط المرجح
لفترة التزام المنافع المحددة تقريبا  10سنوات.
-16

رأس المال
يتكون رأسمال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  2.000مليون سهم ( 2.000 :2018مليون سهم) ،قيمة كل سهم
 10لاير سعودي.

- 17

االحتياطيات النظامية والعامة
بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك ،يجب تحويل ما ال يقل عن  ٪25من صافي دخل
السنة قبل الزكاة والضريبة اإلحتياطي النظامي حتى يساوي هذا اإلحتياطي رأس المال المدفوع .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع
حاليا .خالل السنة ،قام البنك بتحويل مبلغ قدره  1.154مليون لاير سعودي ( 1.382 :2018مليون لاير سعودي) إلى االحتياطي
النظامي من األرباح المبقاة.
كما يقوم البنك بتجنيب مبالغ لالحتياطي العام لمواجهة المخاطر البنكية العامة عندما يرى ذلك مالئما.
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امللحق رقم ()3
مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
احتياطيات القيمة العادلة واألخرى
- 18
2020م
كانت حركة احتياطيات القيمة العادلة واألخرى خالل السنة المتعلقة لمساهمي المجموعة كاآلتي:

(بـاالف الرياالت السعودية)

2019
(بآالف الرياالت السعودية)

الرصيد في بداية السنة ،كما ورد سابقا
أثر التغير في السياسة المحاسبية
التغير في القيمة العادلة خالل السنة

خسارة بيع استثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

محول الى قائمة الدخل الموحدة
الرصيد في نهاية السنة

2018
(بآالف الرياالت السعودية)

الرصيد في بداية السنة ،كما ورد سابقا
أثر التغير في السياسة المحاسبية
التغير في القيمة العادلة خالل السنة
محول الى قائمة الدخل الموحدة
الرصيد في نهاية السنة
- 19

تغطية مخاطر
التدفقات النقدية

موجودات مدرجة
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل ارخر

احتياطي برنامج
منافع الموظفين

()115,314
-

()99,797
121,576

592,891
2,688,744

()33,502

()17,869
()77,668

-

()11,723

3,186,098

()115,314

تغطية مخاطر
التدفقات النقدية

موجودات مدرجة
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل ارخر

احتياطي برنامج
منافع الموظفين

اإلجمالي
493,094
2,695,006
()17,869
()111,170
3,059,061

اإلجمالي

()28,826
()18,997
()51,974

318,500
()294
284,286
()9,601

-

289,674
()294
265,289
()61,575

()99,797

592,891

-

493,094

التعهدات واإللتزامات المحتملة
أ )

الدعاوى القضائية
لم يجنب أي مخصص لقاء الدعاوى القضائية القائمة كما في  31ديسمبر  2019و  2018حيث أنه ال يتوقع تكبد تكاليف
جوهرية .

ب)

التعهدات الرأسمالية
بلغت التعهدات الرأسمالية لدى المجموعة  527مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  362 :2018( 2019مليون لاير
سعودي) وتتعلق بإنشاء مباني وشراء معدات.

ج)

التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من االعتمادات المستندية ،والضمانات ،والقبوالت،
وااللتزامات غير القابلة للنقض لمنح اإلئتمان .إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند
طلبها .إن الضمانات وإالعتمادات المستندية (التي تمثل ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن
العميل من الوفاء بإلتزاماتـه تجاه األطـراف األخرى) تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملها القروض والسلف .إن اإلعتمادات
المستندية (التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة ،نيابة عن العميل ،تسمح للطرف اآلخر بسحب األموال وفق شروط
وأحكام خاصة) مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصها ،وبالتالي فإنها غالبا ما تحمل مخاطر أقل .تمثل القبوالت تعهدات
المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء .تتوقع المجموعة تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء .أما
المتطلبات النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيرا عن المبلغ الملتزم به ألن المجموعة تتوقع بأن يفي العمالء بإلتزاماتهم
األساسية.
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امللحق رقم ()3
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
تمثل االلتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من التسهيالت المعتمدة لمنح اإلئتمان على شكل قروض وسلف وضمانات
2020م
المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئتمان ،فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة
واعتمادات مستندية .وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان
لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة .إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا ،يتوقع أن
يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير
إئتمان محددة .إن اجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه
االلتزامات يتم انهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.

 )1فيما يلي تحليال باالستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة:
خالل  3أشهر

( 2019بآالف الرياالت السعودية)

 5-1سنوات

 12-3شهر

أكثر من  5سنوات
-

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
أخرى

1,999,515
7,898,499
555,940
671,582
-

1,991,279
14,010,403
366,021
520,561
7,994

717,966
8,254,669
189,825
1,952,618
49,255

377,678
871,470

اإلجمالي

11,125,536

16,896,258

11,164,333

1,249,148

خالل  3أشهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

( 2018بآالف الرياالت السعودية)

-

اإلجمالي
4,708,760
30,163,571
1,111,786
3,522,439
928,719
40,435,275

أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
أخرى

2,967,783
8,166,435
1,179,731
142,145
-

1,511,518
13,849,475
324,544
42,560
8,020

482,580
9,352,013
1,088
2,429,571
59,893

1,517
9,322
762,205

4,961,881
31,369,440
1,514,685
2,614,276
830,118

اإلجمالي

12,456,094

15,736,117

12,325,145

773,044

41,290,400

بلغ الجزء غير المستخدم مـن االلتزامات  -التي يمكن إلغاؤها في أي وقت من قبل المجموعة  -والقائمة كما في  31ديسمبر 2019
 115.309مليون لاير سعودي ( 98.210 :2018مليون لاير سعودي).
 )2فيما يلي تحليال بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان حسب األطراف األخرى:
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
34,745,530
5,670,390
19,355
40,435,275

شركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
أخرى
اإلجمالي
د )

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
35,955,390
5,013,370
321,640
41,290,400

الموجودات المرهونة
فيما يلي تحليال للموجودات المرهونة لدى المؤسسات المالية األخرى وغيرها كضمانات للقروض:
2019
بآالف الرياالت السعودية
المطلوبات ذات
الموجـــــودات
العالقــة
استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر /ومدرجة
بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

7,889,750

8,056,166
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2018
بآالف الرياالت السعودية
المطلوبات ذات
الموجـــودات
العالقة

1,196,612

1,165,521

امللحق رقم ()3
مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
دخل ومصاريف العموالت الخاصة
- 20
2020م
2018
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة

دخل العموالت الخاصة على:
استثمارات:
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مقتناه بالتكلفة المطفأة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلف
اإلجمالي
مصاريف العموالت الخاصة على:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
قرض ألجل وسندات دين مصدرة
اإلجمالي

بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة

871,498
1,448,100
2,319,598
349,553
5,757,633
8,426,784

617,339
1,072,812
1,690,151
450,874
5,397,165
7,538,190

366,277
1,630,521
53,338
2,050,136

188,420
1,197,878
1,386,298

يشتمل البند أعاله على دخل ومصاريف عموالت خاصة متعلقة بمنتجات متوافقة مع الشريعة:

استثمارات
قروض وسلف
ودائع العمالء
- 21

دخل األتعاب والعموالت ،صافي
دخل األتعاب والعموالت على:
تداول األسهم وإدارة الصناديق
تمويل تجاري
تمويل شركات واستشارات
خدمات بنكية أخرى
اإلجمالي
مصاريف األتعاب والعموالت على:
بطاقات
خدمات بنكية أخرى
اإلجمالي
دخل األتعاب والعموالت ،صافي

- 22

دخل المتاجرة ،صافي

سندات دين
مشتقات وأخرى
اإلجمالي
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2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
896,401
3,085,937
3,982,338

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
503,364
2,941,508
3,444,872

662,282

620,792

2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
271,458
272,412
150,925
783,489
1,478,284

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
280,737
327,582
107,812
848,611
1,564,742

()140,632
()69,246
()209,878
1,268,406

()130,078
()71,313
()201,391
1,363,351

2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
189,718
()19,514
170,204

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
71,239
()10,307
60,932

امللحق رقم ()3
مجموعة سامبا المالية

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
مكاسب اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر ،صافي
- 23
2020م
2018
2019
سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اإلجمالي
- 24

دخل العمليات األخرى ،صافي

2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
1,816
187,827
7,020
196,663

ربح استبعاد ممتلكات ومعدات
توزيعات أرباح
إيرادات أخرى
اإلجمالي
- 25

بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
77,668
77,668

بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
9,601
9,601

2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
300
171,215
8,686
180,201

رواتب الموظفين وما في حكمها
تتوافق سياسة التعويضات الخاصة بالبنك مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية لمنتدى االستقرار المالي فيما يتعلق
بالتعويضات .تطبق هذه السياسة على جميع األعمال عبر المجموعة في المملكة العربية السعودية وفروعها وشركاتها التابعة في الخارج
بقدر ما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلدان المضيفة المعنية التي تعمل فيها المجموعة.
تحدد السياسة المتبعة من قبل البنك في هذا الشأن مستوى وفئات كبار الموظفين اللذين يتم تحديد أهدافهم وقياس أدائهم وعملية تقييم أدائهم
وفق نظام نقاط متوازن يربط تقييم األداء المالي مع المخاطر المصاحبة لذلك على مستوى البنك .تتكون فئة كبار الموظفين من كبار المدراء
التنفيذيين (المدراء الذين يتولون مناصب قيادية وال يخضع تعيينهم ألي اعتراض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي) ،والموظفين
األساسيين الذين يقومون بمهام تنطوي على مخاطر (المدراء الذين قد يكونون أو ال يكونون في مناصب عليا ولكنهم يقومون بشكل مباشر
أو غير مباشر بتحمل المخاطر نيابة عن المجموعة) والمراقبين الذين يقومون بمهمام تشمل على مخاطر (المدراء الذين قد يكونون أو ال
يكونون في مناصب عليا ولكنهم يقومون بشكل مباشر أو غير مباشر في أدوار تشمل على مخاطر نيابة عن المجموعة).
يتكون هيكل التعويضات في المجموعة من (أ) مكونات ثابتة تتمثل بالراتب األساسي والبدالت والمزايا إضافة إلى (ب) مكونات متغيرة
تتمثل بمكافآت األداء والدفعات على أساس األسهم .تم تصميم هذه المكونات لتعكس مستوى مسؤولية ودور الموظف ،وكذلك المجال
التجاري الذي يعمل فيه الموظف.
إن حزمة التعويضات المتغيرة الخاصة بالمجموعة مشتقة من صافي الدخل المعدَّل بالمخاطر الخاصة بالمجموعة ،والذي يأخذ في االعتبار
المخاطر الجوهرية والمحتملة الهامة من أجل حماية كفاية رأسمال المجموعة والتقليل من مخاطر الخسائر المستقبلية المحتملة .وتوجد
عملية توزيع مدفوعات تعويضات متغيرة على ثالثة أقساط سنوية للموظفين الرئيسيين .كما يتم منح جزء من التعويضات المتغيرة المؤجلة
حسب أقدمية و /أو درجة مسئولية الموظف األساسي .كما يتم منح جزء من التعويضات المتغيرة المؤجلة على شكل أسهم وفق نظام مكافأة
طويلة األجل .يتم تحديد مكافآت الموظفين العاملين في وظائف رقابية مثل إدارة المخاطر واالئتمان واالمتثال والمراجعة الداخلية والرقابة
المالية والقانونية وغيرها بشكل مستقل عن وحدات األعمال التي يتم مراقبتها من قبلهم .وعالوة على ذلك ،يتم إدراج ترتيبات استرداد
المبالغ المدفوعة لمواجهة األداء المستقبلي السلبي .وال يسمح بالمكافآت المضمونة .ومن خالل هذه اآلليات ،نجحت المجموعة في تحقيق
أهداف هذه السياسة لضمان أخذ التعويض المتغير العام في االعتبار المخاطر المرتبطة باألداء المالي والتعديالت على التعويضات المؤجلة
مع مراعاة أي تأثير سلبي مستقبلي ناشئ عن القرارات التي تم اتخاذها خالل الفترة الحالية.
تدفع التعويضات المتغيرة للموظفين المؤهلين نقدا أو في شكل أسهم أو كالهما معا .تحدد نسبة التعويضات المتغيرة المراد دفعها بأي شكل
بحسب درجة المسئولية ودور كل موظف والعمل الذي يقوم به و بما يتناسب مع أدائه وقدرته على القيام بنشاطات رقابية أو نشاطات
تشتمل على مخاطر.
وطبقا للمتطلبات النظامية المتعلقة بحوكمة الشركات ،قام مجلس اإلدارة بالبنك بتشكيل لجنة للترشيحات والتعويضات مكونة من ثالثة
مدراء غير تنفيذيين ويرأسهم عضو مجلس إدارة مستقل .إن هذه اللجنة مسئولة عن التصميم واإلشراف الكلي على و /أو نظام التعويضات
ومتابعته .تقوم اللجنة دوريا بمراجعة سياسة التعويضات لضمان مالءمتها وفعاليتها .وبناء على ذلك ،تم تنقيح هذه السياسة في شهر سبتمبر
 2018لتعكس الهيكل التنظيمي المعدل والتسلسل الهرمي للموافقة .كما تقوم اللجنة برفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات
التعويضات بعد األخذ بعين االعتبار مدخالت إدارة المخاطر بالمجموعة .كما تقوم اللجنة دوريا بالتأكد من مدى تطبيق سياسة التعويضات
وتحقيق األهداف الموضوعة على ضوء التوجيهات الصادرة.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

مجموعة سامبا المالية

فيما يلي تحليال بالتعويضات المدفوعة لموظفي المجموعة لعامي  2019و :2018
عدد الموظفين

الفئة

2019

2018

التعويضات الثابتة
2019
بآالف الرياالت
السعودية

2018
بآالف الرياالت
السعودية

2019
بآالف الرياالت
السعودية

2018
بآالف الرياالت
السعودية

التعويضات المتغيرة المدفوعة
2019
2018
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية

نقداإ

2019
بآالف الرياالت
السعودية

أسهم

2018
بآالف الرياالت
السعودية

المجموع

كبار المدراء التنفيذيين (*)

26

20

33,313

29,733

33,748

31,945

8,343

6,263

42,091

38,208

موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

946

880

338,271

317,064

66,327

68,575

12,196

8,193

78,523

76,768

موظفون يقومون بنشاطات رقابية

908

780

218,816

190,875

25,051

20,101

5,358

2,773

30,409

22,874

موظفون آخرون

1,734

1,610

217,225

193,131

5,721

5,067

154

125

5,875

5,192

موظفون آخرون بعقود خارجية

377

207

31,531

20,366

491

420

-

-

491

420

اإلجمالي

3,991

3,497

839,156

751,169

131,338

126,108

26,051

17,354

157,389

143,462

648,329
1,487,485

494,178
1,245,347

التعويضات المتغيرة وتكاليف الموظفين األخرى المستحقة
أو المدفوعة خالل السنة (**)
إجمالي رواتب الموظفين وما في حكمها

*

يقصد بكبار المدراء التنفيذيين أولئك اللذين يتطلب تعيينهم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

**

تشتمل تكاليف الموظفين األخرى على أ قساط التأمين المدفوعة ،واشتراكات التأمينات االجتماعية ،ومصاريف النقل ،واالستقدام ،والتدريب ،والتطوير وبعض التكاليف األخرى المتعلقة بموظفي سامبا بنك
ليمتد وبعض تكاليف الموظفين األخرى غير المتكرره.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
 -26ربح السهم األساسي والمخفض
تم احتساب ربح السهم األساسي وذلك بتقسيم صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة العائد لمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد
األسنهم القائمة خالل السننة .يتم احتسناب ربح السنهم المخفض بقسنمة صنافي دخل السننة بعد الزكاة والضنريبة العائد لمسناهمي البنك على
 2.000مليون سهم.
فيما يلي تفاصيل ربح السهم األساسي المخفض:

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (باآلالف)
ربح السهم (باللاير السعودي)

-27

ربح السهم األساسي
2018
2019
(معدل)
1,956,973 1,957,207
2.04
1.56

ربح السهم المخفض
2018
2019
(معدل)
2,000,000 2,000,000
1.99
1.53

توزيعات األرباح ،والزكاة الشرعية والضريبة
أ)

توزيعات األرباح

اقترح مجلس اإلدارة صافي أرباح نهائية قدرها  1.394مليون يال سعودي لعام  1.998 :2018( 2019مليون ريـال سعودي)،
بعد خصم الزكاة بحيث يصبح صافي الربح النهائي للسهم المدفوع للمساهمين السعوديين بالبنك  0.7لاير سعودي ( 1.0 :2018لاير
سعودي) .بلغ صافي الربح الموزع للسنة للمساهمين السعوديين  1.42لاير سعودي للسهم الواحد ( 1.8 :2018لاير سعودي للسهم
الواحد) ،منه  0.72لاير سعودي ( 0.8 :2018لاير سعودي) تم دفعه كتوزيعات أرباح مرحلية في وقت مبكر خالل السنة .بلغ
إجمالي توزيعات األرباح المرحلية خالل عام  2019مبلغ  1.438مليون لاير سعودي ( 1.593 :2018مليون لاير سعودي)،
وبالتالي يصبح إجمالي توزيعات األرباح لكامل السنة  2.832مليون لاير سعودي ( 3.591 :2018مليون لاير سعودي).
تم إدراج توزيعات األرباح النهائية المقترحة ضمن حقوق المساهمين لحين المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة السنوية للمساهمين.
ب) الزكاة والضريبة الحالية
بتاريخ  14مارس  ،2019اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية أنظمة احتساب الزكاة (األنظمة) ،على
شركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .تم إصدار األنظمة وفقا لالئحة التنفيذية لجباية الزكاة وتسري على
الفترات من  1يناير  .2019باإلضافة إلى توفير أساس جديد لحساب وعاء الزكاة ،قدمت األنظمة أيضا حدا أدنى بـ  4أضعاف صافي
الدخل وحد أقصى بواقع  8أضعاف صافي الدخل عند تحديد وعاء الزكاة.
تم حساب االلتزامات الزكوية للسنة الحالية على المساهمين السعوديين وذلك عن حصص ملكيتهم البالغة :2018( %98.78
 .)%97.7تم احتساب التزامات ضريبة الدخل على المساهين األجانب عن حصتهم في دخل السنة الحالية والتي تقارب %1.22
(.)%2.3 :2018
كان حساب الزكاة للسنوات كما يلي:
الزكاة
 زكاة للفترة الحالية زكاة – تسوية فترات سابقة (أنظر اإليضاح أدناه)اإلجمالي

2019
بآالف الرياالت
السعودية

2018
(معدله)
بآالف الرياالت
السعودية
33,000
25,271
()4,462
53,809

576,867
576,867

فيما يلي تفاصيل مصاريف الضريبة الحالية والمؤجلة ،صافي للسنة:
الضريبة
 محلية  -حالية في الخارج مؤجلةاإلجمالي

12,133
47,880
()8,073
51,940
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2019
بآالف الرياالت
السعودية

2018
(معدله)
بآالف الرياالت
السعودية
620,000
1,816,059
2,436,059

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
كانت الشركة في موجودات ومطلوبات الضريبة المرحلية للسنة كاآلتي:
2020م
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
فروقات مؤقتة قابلة لالستقطع

كما في
 1يناير
2019
36,047

مثبته في قائمة
الدخل
8,165

مثبته في قائمة الدخل
الشامل ارخر
()8,288

كما في
 31ديسمبر
2019
35,924

فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة

2,596

92

-

2,688

2018
(بآالف الرياالت السعودية)
فروقات مؤقتة قابلة لالستقطع

كما في
 1يناير
2018
24,905

مثبته في قائمة
الدخل
4,462

مثبته في قائمة الدخل
الشامل ارخر
6,680

كما في
 31ديسمبر
2018
36,047

فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة

2,596

-

-

2,596

ج) تسوية االلتزامات الزكوية للسنوات السابقة
خالل سنة  ،2018توصل البنك إلى اتفاقية تسوية ("االتفاقية") مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك تمشيا مع التوجيهات الصادرة
بالمرسوم الملكي رقم م 26/وتاريخ 1440/3/20هـ (الموافق  28نوفمبر  ،)2018والقرار الوزاري رقم  1260وتاريخ
1440/4/5هـ (الموافق  12ديسمبر  )2018لتسوية االلتزامات الزكوية القائمة للسنوات من  2006حتى  2017وذلك بمبلغ إجمالي
ونهائي قدرة  2.316مليون لاير سعودي ،ويستحق السداد على  6أقساط على مدى خمس سنوات ينتهي في  1ديسمبر  .2023وقد
سبق وأن قام البنك بدفع قسطين قدرهما  833مليون لاير سعودي لغاية شهر ديسمبر  .2019أعيد تصنيف المبلغ المستحق الدفع إلى
الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن "المطلوبات األخرى" في القوائم المالية الموحدة .وبموجب االتفاقية ،اتفق البنك والهيئة العامة للزكاة
والدخل أيضا على سداد الزكاة لعام  2018وفق اطار التسوية الوارد بالمرسوم الملكي والقرار الوزاري .ونتيجة لهذه االتفاقية ،تمت
تسوية كافة النزاعات الزكوية بين البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من  2006حتى .2017
د) الربوط الزكوية والضريبية
سيستمر البنك في االعتراض لدى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية للسنوات من  2005 – 2004بشأن الزكاة
وللسنوات من  2004حتى  .2009بخصوص ضريبة الدخل إن البنك على ثقة بأن نتيجة االعتراض ستكون لصالحه.
قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وسدد الزكاة وضريبة الدخل عن جميع السنوات حتى وبما
في ذلك عام  ،2018باستثناء المبالغ التي تم االتفاق عليها كالتزامات المدرجة في االيضاح ( 27ج) أعاله.
-28

النقدية وشبه النقدية
ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،تتكون النقدية وشبه النقدية من اآلتي-:
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية فيما عدا الوديعة النظامية (إيضاح )3
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

8,894,127
2,661,082

16,592,362
7,324,107

اإلجمالي

11,555,209

23,916,469
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2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
-29

القطاعات التشغيلية

تتألف المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية-:
قطاع األفراد  -ويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب واإلدخار الخاصة باألفراد إضافة إلى بطاقات اإلئتمان والمنتجات
اإلستثمارية الخاصة باألفراد ،والقروض الشخصية.
قطاع الشركات  -ويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب الخاصة بالشركات والحسابات الجارية المدينة والقروض
والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والمشتقات والخدمات اإلستشارية المالية الخاصة بالشركات.
قطاع الخزينة  -ويقوم بشكل رئيسي بإدارة معامالت أسواق المال ،والعمالت األجنبية ،والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات للشركات
ولكبار العمالء ولحساب المجموعة نفسها .كما أنه مسئول عن تمويل عمليات المجموعة والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة االستثمارية
للمجموعة وقائمة المركز المالي.
قطاع الخدمات البنكية االستثمارية :ويتضمن خدمات إدارة اإلستثمارات وإدارة األصول المتعلقة بأنشطة التعامل واإلدارة والترتيب
والمشورة وحفظ األوراق المالية .تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل شركة ذات كيان قانوني مستقل وهي /شركة سامبا لألصول
وإدارة االستثمار.
تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية ولديها فرعين وأربعة شركات تابعة في الخارج .إن نتائج العمليات
الخارجية ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة ككل.
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا لألحكام والشروط التجارية اإلعتيادية .يتم في العادة إعادة توزيع األموال بين القطاعات،
وبالتالي إعادة توزيع تكلفتها .تحمل عمولة خاصة على هذه األموال على أساس األسعار السائدة بين البنوك .ال توجد هناك إيرادات أو
مصاريف جوهرية أخرى أو إيرادات داخلية أخرى بين القطاعات التشغيلية.

أ)

فيما يلي تحليال بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  31ديسمبر  2019و  ،2018باإلضافة إلى دخل العموالت
الخاصة ،صافي ،وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص انخفاض االئتمان وصافي الدخل بعد الزكاة و
الضريبة والمصاريف الرأسمالية واالستهالك للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:

( 2019بآالف الرياالت السعودية)

قطـاع األفـراد

قطـاع الشركات

قطـاع الخزينـة

قطاع الخدمات
البنكية االستثمارية

اإلجمالـــــــــي

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
دخل العموالت الخاصة ،صافي
إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات ،منه،
 استهالك مخصص انخفاض االئتمانصافي الدخل للسنة بعد الزكاة
والضريبة
مصاريف رأسمالية

34,548,665

121,232,449

99,716,659

106,028

255,603,801

92,321,955
2,575,016
3,207,982
1,981,972
42,230
52,203

95,815,353
2,374,898
3,037,178
1,606,392
153,881
1,049,976

21,851,452
1,363,340
1,854,488
162,530
1,847
857

166,209
63,394
500,703
229,970
6,341
-

210,154,969
6,376,648
8,600,351
3,980,864
204,299
1,103,036

1,125,306

1,137,461

1,459,723

268,190

3,990,680

106,381

456,909

11,839

4,554

579,683
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
قطاع الخدمات
2020م
( 2018بآالف الرياالت السعودية)

قطـاع األفـراد

قطـاع الشركات

قطـاع الخزينـة

البنكية االستثمارية

اإلجمالـــــــــي

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
دخل العموالت الخاصة ،صافي
إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات ،منه،
 استهالك مخصص انخفاض االئتمانصافي الدخل للسنة بعد الزكاة
والضريبة
مصاريف رأسمالية

32,315,651
93,649,480
2,439,505
3,132,188
1,654,038
44,159
87,362

96,225,480
83,003,800
2,293,588
3,028,009
641,731
61,850
65,066

101,236,772
10,873,714
1,366,274
1,540,181
116,916
909
3,090

160,397
105,371
52,525
456,142
194,247
5,508
-

229,938,300
187,632,365
6,151,892
8,156,520
2,606,932
112,426
155,518

810,726
82,737

1,317,772
75,626

787,143
9,198

144,079
336

3,059,720
167,897

ب) فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية أعاله-:
( 2019بآالف الرياالت السعودية)

قطـاع األفـراد

قطـاع الشركات

قطـاع الخزينـة

قطاع الخدمات
البنكية االستثمارية

اإلجمالــــــــــي

مخاطر الموجودات المدرجة في قائمة
27,709,774

110,695,831

87,702,606

35,490

226,143,701

التعهدات وااللتزامات المحتملة

237,062

23,424,612

1,050,411

-

24,712,085

المشتقات

1,282,537

1,309,881

8,256,056

-

10,848,474

المركز المالي

( 2018بآالف الرياالت السعودية)
مخاطر الموجودات المدرجة في قائمة
25,667,349

88,199,401

79,514,400

66,270

193,447,420

التعهدات وااللتزامات المحتملة

275,818

24,584,511

965,803

-

25,826,132

المشتقات

608,934

1,156,489

4,973,678

-

6,739,101

المركز المالي

تشتمل مخاطر الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي على القيمة الدفترية للموجـودات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ،فيما عدا
النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية والمشتقات ،والممتلكات والمعدات ،والموجودات األخرى .تم عرض مخاطر االئتمان المتعلقة
بالتعهدات وااللتزامات المحتملة ،والمشتقات بالمعادل االئتماني لها طبقا للتعليمات الصادرة عن البنوك المركزية.

-30

إدارة المخاطر المالية
أ ) مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة عميل ما على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المجموعة بشأن أداة مالية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة
لخسارة مالية.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن طريقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر .قام مجلس اإلدارة بتعيين
لجنة إدارة المخاطر بالمجلس لمراقبة عملية المخاطر الكلية بالبنك ،وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر
العمل والسياسات والحدود.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئها يوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي تحددها إدارة المجموعة
ومن خالل تنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو نشاطات معينة.
كذلك تقوم المجموعة بتقييم ومراقبة مخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر اإلئتمان المحتملة بصورة منتظمة.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام إتفاقيات مقاصة
إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان ،تقوم المجموعة بإدارة
رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر .كما تقوم المجموعة
أحيانا بإقفال المعامالت وسدادها على أساس صافي القيمة الحالية.

ينتج التركيز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية
أو يكون لهم نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف
اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى .يشير التركيز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر
على صناعة أو منطقة جغرافية معينة .كما تقوم المجموعة بالحد من آثار التركيز في المخاطر وذلك بوضع حدود دنيا بصورة متدرجة
بشأن الفترات الطويلة ،وأخـذ الضمانات ،حسبما هو مالئم ،لتقليل المخاطر.
تسنتخدم المجموعة تصننيفاتها الداخلية لتصننيف جودة االئتمان لمحفظتها .تقدم الفئات التالية إرشنادات بخصنوص جودة ائتمان الموجودات
المالية المقاسه بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:
مخاطر منخفضة إلى مقبولة:
:
تحت المراقبة
دون القياسيه
مشكوك فيها

:
:

خساره

:

موجودات عاملة لم تظهر انخفاضا جوهريا في جودة االئتمان منذ نشأتها.
موجودات أظهرت عالمننات أوليننة على وجود انخفنناض في جودة االئتمننان في المنناضننننننني القريننب،
وتخضع لمستويات متزايدة في مخاطر االئتمان.
موجودات تظهر بشكل رئيسي مستويات عالية في مخاطر االئتمان ،وتعتبر قابلة للتعثر.
موجودات متعثرة (منخف ضة) ،لكن ال تزال تظهر بعض التوقعات ال ستردادها ب شكل جزئي من حيث
المبدأ في المستقبل.
موجودات منخفضه جنب لها مخصص بالكامل وهناك توقعات قليلة الستردادها.

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

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
بالتكلفة المطفأة
مخاطر منخفضة إلى مقبولة

 31ديسمبر ( 2019بآالف الرياالت السعودية)
خسائر االئتمان
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر والتي لم
المتوقعة على
العمر ذات مستوى
ينخفض مستوى
اإلجمالي
ائتماني منخفض
االئتمان لها
مدى  12شهر
3,632,008
3,632,008

تحت المالحظة

-

-

-

-

-

دون القياسية

-

-

-

-

-

مشكوك فيها

-

-

-

-

-

خسارة

-

-

-

-

-

3,632,008

-

-

3,632,008

17,638,525

ناقصا :مخصص انخفاض االئتمان

3,617

-

-

3,617

16,499

اإلجمالي

3,628,391

-

-

3,628,391

17,622,026

سندات الدين بالتكلفة المطفأة
مخاطر منخفضة إلى مقبولة

 31ديسمبر ( 2019بآالف الرياالت السعودية)
خسائر االئتمان
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر والتي لم
المتوقعة على
العمر ذات مستوى
ينخفض مستوى
اإلجمالي
ائتماني منخفض
االئتمان لها
مدى  12شهر
13,625,057
13,625,057

 31ديسمبر
( 2018بآالف
الرياالت
السعودية)
10,733,908

تحت المالحظة

-

-

-

-

-

دون القياسية

-

-

-

-

-

مشكوك فيها

-

-

-

-

-

خسارة

-

-

-

-

-

13,625,057

-

-

13,625,057

10,733,908

ناقصا :مخصص انخفاض االئتمان

3,947

-

-

3,947

3,090

اإلجمالي

13,621,110

-

-

13,621,110

10,730,818
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 31ديسمبر
( 2018بآالف
الرياالت
السعودية)
17,638,525

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل ارخر
مخاطر منخفضة إلى مقبولة
تحت المالحظة
دون القياسية
مشكوك فيها
خسارة

اإلجمالي

القروض والسلف بالتكلفة المطفأة

 31ديسمبر ( 2019بآالف الرياالت السعودية)
خسائر االئتمان
خسائر االئتمان
المتوقعة على
المتوقعة على مدى
مدى العمر ذات
العمر والتي لم
خسائر االئتمان
مستوى ائتماني
ينخفض مستوى
المتوقعة على مدى 12
منخفض
االئتمان لها
شهر

61,208,104
61,208,104

-

-

 31ديسمبر ( 2019بآالف الرياالت السعودية)
خسائر االئتمان
خسائر االئتمان
المتوقعة على
المتوقعة على مدى
خسائر االئتمان
مدى العمر ذات
العمر والتي لم
المتوقعة على مدى 12
مستوى ائتماني
ينخفض مستوى
منخفض
االئتمان لها
شهر

اإلجمالي

61,208,104
61,208,104

 31ديسمبر
( 2018بآالف
الرياالت
السعودية)

47,107,352
47,107,352

اإلجمالي

 31ديسمبر 2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

134,776,281
-

2,458,327
4,154,443
-

1,383,483
1,572,855
349,484

134,776,281
2,458,327
5,537,926
1,572,855
349,484

109,598,111
977,265
4,253,582
1,130,948
358,638

ناقصا :مخصص انخفاض االئتمان

134,776,281
634,047

6,612,770
542,889

3,305,822
1,922,692

144,694,873
3,099,628

116,318,544
2,609,982

اإلجمالي

134,142,234

6,069,881

1,383,130

141,595,245

113,708,562

مخاطر منخفضة إلى مقبولة
دون القياسية
مشكوك فيها
خسارة

ب) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشنننننكل جوهري منذ االثبات األولي لها ،فإن المجموعة تأخذ بعين
االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما .ويشننننتمل ذلك على معلومات كمية مثل تصنننننيف
المخاطر والتأخر في السداد ،ومعلومات نوعية وتحاليل مستخدمة في تقويم التصنيف المحدد للجهة المقترضة .تستند هذه المعلومات على
خبرة المجموعة السابقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
درجات مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بتخصنننيص درجة ائتمان لكل خطر اسنننتنادا إلى مختلف البيانات المسنننتخدمة في توقع مخاطر التعثر واثناء تطبيق األحكام
والتقديرات المتعلقة باالئتمان المبنيه على الخبرة .تحدد درجات تصنننيف مخاطر االئتمان باسننتخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر
التعثر .تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة التعرضات ونوع الجهة المقترضة.
يتم تحديد درجات تصنننننيف مخاطر االئتمان ،ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشننننكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان ،مثل
عندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات مخاطر  1و  2أقل من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان  2و .3
تحدد درجة مخاطر االئتمان عند االثبات األولي على أسننننناس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضنننننة .تخضنننننع التعرضنننننات للمراقبة
المستمرة .وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة .تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية:
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
كافة التعرضات
2020مالتعرضات المتعلقة باألفراد
التعرضات المتعلقة بالشركات
 يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية
لملفات العميل – مثل القوائم المالية المراجعة ،وحسابات
اإلدارة ،والموازنات التقديرية والتوقعات .ومن األمثلة
على النواحي التي تتطلب تركيز معين :إجمالي هامش
الربح ،معدالت الرفع المالي ،تغطية خدمة الدين ،االلتزام
بالتعهدات ،إدارة الجودة النوعية ،والتغيرات في اإلدارة
العليا  /خطة إحالل الموظفين.
 بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية ،والمقاالت الصحفية
أو التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.
 تغيرات فعلية ومتوقعة هامة في البيئة السياسية والتنظيمية
والتقنية للجهة المقترضة أو في أنشطتها التجارية.

 البيانات التي يتم الحصول
عليها داخليا وسلوك
العميل – مثل استخدام
تسهيالت البطاقات
االئتمانية.
 مقاييس المالءة.
 بيانات خارجية من
وكاالت ائتمان مرجعية.







سجل السداد – يشمل ذلك حاالت
التأخر عن السداد ومجموعة من
المتغيرات المتعلقة بمعدالت
السداد.
استخدام الحدود الممنوحة.
طلبات ومنح االعفاء من السداد.
تغيرات حالية ومتوقعة في
ظروف العمل والظروف المالية
واالقتصادية.

وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد
تعتبر احتماالت التعثر عن السنننداد لمدة  12شنننهر المسنننتخرجة من واقع نماذج تصننننيف داخلية معتمدة المدخل الرئيسننني لتحديد شنننروط
احتماالت التعثر عن السننداد .بالنسننبة لبعض المحافظ ،يتم أيضننا اسننتخدام المعلومات التي يتم الحصننول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية
خارجية.
تقوم المجموعة باستقراء احتماالت التعثر هذه عن طريق استخدام عوامل االقتصاد الكلي ومقاييس التحول من أجل عمل تقديرات الحتمال
التعثر على مدى العمر المتبقي والكيفية التي يتوقع أن تتغير فيها نتيجة مرور الزمن.
يشننتمل هذا التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في نسننب التعثر وعوامل اإلقتصناد الكلي وتحاليل معمقة ألثر بعض العوامل
األخرى (مثل الخبرة المتعلقة باالعفاء من السنننداد) المتعلقة بمخاطر التعثر .بالنسنننبة لمعظم التعرضنننات ،تشنننتمل عوامل االقتصننناد الكلي
األساسية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم وأسعار النفط.
وبناءا على نصنننننننيحة الخبرا ء االقتصننننننناديين بالمجموعة ،وبعد األخذ في الحسنننننننبان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية الخارجية
والتوقعات ،تقوم المجموعة بإعداد تصورها لـننننننن "الحالة األساسية" وحاالت "االرتفاع" و "االنخفاض" التي يكون عليها التوجه المستقبلي
للمتغيرات االقتصنننننادية المعنية ومجموعة نموذجية من سنننننيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى (أنظر التفاصنننننيل أدناه المتعلقة بإدراج
المعلومات المستقبلية) .تستخدم المجموعة هذه التوقعات في تعديل تقديراتها الحتمال التعثر عن السداد.
تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري
تتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري بحسب المحفظة وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر معبرا
عنها على شكل تصنيف ،و /أو تغيرات في احتمال التعثر الذي يقع منذ االثبات األولي وكما تحدده ضوابط التصنيف الخاصة بالمجموعة
وتقويم نوعي على أساس التأخر عن السداد .وبشكل مستمر ،تقوم المجموعة بمراجعة الضوابط المستخدمة ويتم إجرء التغيرات المالئمة
على احتمال التعثر .لم ينتج عن التغيرات التي تم إجراؤها خالل السنة أي أثر جوهي على القوائم المالية الموحدة.
وباسنننننننتخدام التقديرات التي اجراها خبراء االئتمان لديها وبناءا على الخبرة السنننننننابقة ،يمكن للمجموعة أن تحدد بأن مخاطر االئتمان قد
ازدادت بشننننننكل جوهري بناءا على مؤشننننننرات نوعية معينة تدل على ذلك ،وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصننننننورة
منتظمة .ويشنننننننمل ذلك توقعات االعفاء من السنننننننداد التي تحدث ،وأحداث عالية المخاطر( ،مثل خرق التعهدات  ....إلخ) .وتعثر الجهات
المقترضة ،والتصنيف ضمن درجة تحت المالحظة.
وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السننننداد الخاص بالمحفظة ،ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثين
يوما من تاريخ التأخر عن السننداد .تحدد أيام التأخر عن السننداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تاريخ اسننتحقاق مضننى لم يتم فيه
استالم قيمة الدفعة بالكامل .تحدد تواريخ االستحقاق دون األخذ بعين االعتبار أي فترة سماح متاحة للجهة المقترضة.
تقوم المجموعة بمراقبة أداء الجهات المقترضننة بانتظام وذلك فيما يتعلق بالتصنننيف المحدد سننلفا  /مؤشننرات التأخر عن السننداد للتأكد من
فعاليتها ومالئمتها ولتتأكد بأن:
 الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.
 الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة  30يوما ،و
 ثبات وعدم تغير مخصننص الخسننائر من التحول بين التعثر عن السننداد لمدة  12شننهرا (المرحلة  )1والتعثر عن السننداد على مدى
العمر (المرحلة .)2
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
الموجودات المالية المعدلة
2020م
يمكن تعديل ال شروط التعاقدية لقرض ما أل سباب عدة منها تغير الظروف في ال سوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور
االئتماني الحالي أو المتوقع للعميل .يجوز التوقف عن اثبات القروض الحالية التي تتم تعديل شنننننننروطها ،ويتم إثبات القرض الذي أعيد
التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا للسياسة المحاسبية.

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشننأن القروض الممنوحة للعمالء الذين يواجهون صننعوبات مالية (يشننار إليها بـنننننننن "نشنناطات االعفاء من
السنننداد" ) لزيادة فرص التحصنننيل وتقليل مخاطر التعثر .وطبقا لسنننياسنننة االعفاء من السنننداد الخاصنننة بالمجموعة ،يتم اعفاء العمالء من
السداد بشأن القروض على أساس اختياري وذلك في حال تعثر المدين عن سداد دينة أو ،في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر عن السداد،
وجود دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسنننننداد وفق الشنننننروط التعاقدية األصنننننلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على
الوفاء بالشروط المعدلة.
تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق ،وتغيير موعد سداد العمولة وتعديل الشروط المتعلقة بالتعهدات المتعلقة بالقرض
وتنفيذ سياسة االعفاء من السداد التفصيلية من قبل المجموعة.
بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة المجموعة بشأن اعفاء العمالء من السداد ،فإن تقدير احتمال التعثر عن السداد يعكس
فيما إذا أدى التعديل إلى تحسننين أو اسننتعادة قدرة المجموعة على تحصننيل العمولة وأصننل المبلغ وخبرة المجموعة السننابقة تجاه إعفاءات
مماثلة .وكجزء من هذه العملية ،تقوم المجموعة بتقويم أداء السداد للجهة المقترضة مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وتنظر في المؤشرات
السلوكية المختلفة.
وبشكل عام ،يعتبر "اعفاء العمالء من السداد" مؤشرا نوعيا على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،وأن توقع االعفاء من السداد
قد يعتبر دليال على أن األصنننل المالي ذي مسنننتوى ائتماني منخفض أو وجود تعثر .وبالتالي يجب االسنننتمرار في قياس كافة التعرضنننات
باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ،وأنه يجب على العميل أن يدلل بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من
الوقت قبل أن تعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر سيعاد قياسه
بمبلغ مساو لمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر.
تعريف التعثر عن السداد
يعرف التعثر بأنه عدم سننننداد التزام مالي جوهري لمدة  90يوم أو وقوع أحداث قد تفضنننني إلى قيام المجموعة العتبار الجهة المقترضننننة
غير قادرة على سداد التزامات االئتمان إلى المجموعة .وعند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقرضة متعثرة عن السداد ،فإن المجموعة تنظر
في مؤشرات:
 نوعية  -مثل أي خرق للتعهدات. كمية  -مثل حالة التأخر عن السداد ،وعدم سداد أية التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة  ،و تستند إلى بيانات معدة داخليا ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.يتفق تعريف التعثر عن السنننننننداد الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  9المسنننننننتخدم من قبل المجموعة مع التعريف المطبق من قبل
المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.
إدراج المعلومات المستقبلية
تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلية في قياسها لخسائر االئتمان المتوقعة .وبناءا على نصيحة لجنة الخبراء االقتصاديين ودراسة
مختلف المعلومات الفعلية الخارجية والتوقعات ،تقوم المجموعة بإعداد تصننننورا لـنننننننننن "الحالة األسنننناسننننية" للتوجه المسننننتقبلي للمتغيرات
االقتصننادية المعنية ومجموعة نموذجية من التوقعات المحتملة األخرى .تتطلب هذه العملية اعداد تصننورين اقتصنناديين إضننافيين (ارتفاعا
أو انخفاضا) ودراسة االحتماالت المتعلقة لكل نتيجة .تشتمل المعلومات الخارجية على بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل جهات
حكومية وسلطات النقد في المملكة وخبراء توقعات وأكاديميين مختارين من القطاع الخاص.
تمثل "الحالة األسننننننناسنننننننية" النتيجة األكثر احتماال ،وتتفق مع المعلومات المسنننننننتخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطيط
االستراتيجي والموازنة .تمثل التصورات األخرى نتائج أكثر تفاؤال وأكثر تشاؤما .وبشكل دوري ،تقوم المجموعة بإجراء اختبارات جهد
ألكثر الصدمات شدة من أجل معايرة تحديدها ألفضل التصورات األخرى.
تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات األسننننناسنننننية لمخاطر االئتمان وانخفاض االئتمان لكل محفظة أدوات مالية و ،باسنننننتخدام تحليل
البيانات التاريخية ،تقوم المجموعة بتقدير العالقة المقدرة بين متغيرات االقتصننناد الكلي ومخاطر االئتمان وانخفاض االئتمان .تشنننتمل هذه
التصنننورات االقتصنننادية المسنننتخدمة في  31ديسنننمبر  2019على مجموعة من المؤشنننرات األسننناسنننية مثل ،نمو الناتج المحلي االجمالي
وأسعار النفط والتضخم والبيانات المتعلقة باالنفاق المالي وأخرى.
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
تم تطوير العالقات المتوقعة بين مؤشرات االقتصاد الكلي2020م
األساسية ومعدالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ الموجودات المالية استنادا
إلى تحليل البيانات التاريخية على مدى الـ  25سنة الماضية.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية:
-

احتمال التعثر عن السداد.

-

نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد.

-

التعرض عند التعثر عن السداد.

يتم اسنننننننتخراج هذه المؤشنننننننرات أعاله عموما من نماذج إحصنننننننائية معدة داخليا وبيانات تاريخية أخرى ،ويتم تعديلها لتعكس المعلومات
المستقبلية ،كما تم تبيانها أعاله .يتم تفعيل هذه النماذج سنويا لضمان جودة المخرجات الصادرة.
إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات تصنيف
مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضنننننات .تحدد هذه النماذج اإلحصنننننائية وفق بيانات مجمعة داخليا وخارجيا تشنننننتمل على
عوامل كمية ونوعية .وعند توفرها ،يمكن أيضننا اسننتخدام بيانات السننوق للحصننول على احتمال التعثر للشننركات الكبرى .وفي حالة انتقال
الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف ،فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني.
تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر .تقوم المجموعة بتقدير مؤشرات نسبة الخسارة عند
التعثر عن ال سداد بنا ُء على تاريخ معدالت ا سترداد المطالبات من األطراف األخرى المتعثرة .تأخذ نماذج ن سبة الخ سارة عند التعثر بعين
االعتبار هيكل المطالبة وتكاليف استرداد الضمان الذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من األصل المالي.
يمثل التعرض عند التعثر عن السنننننداد التعرضنننننات المتوقعة في حالة وقوع التعثر .تقوم المجموعة باسنننننتخراج "التعرض عند التعثر عن
السنننداد" من التعرضنننات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسنننموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.
يمثل التعرض عند التعثر عن السننننداد ألصننننل مالي اجمالي القيمة الدفترية له .بالنسننننبة اللتزامات القروض والضننننمانات المالية ،يشننننتمل
"التعرض عند التعثر عن السنننداد" على المبلغ المسنننحوب والمبالغ المسنننتقبلية المحتملة التي يمكن سنننحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها
وفق عوامل تحويل ائتمان محددة ونظامية لغير عمالء التجزئة ووفق مالحظات سابقة بالنسبة لمحفظة التجزئة.
كما تم وصفه أعاله ،وباستخدام احتمال التعثر لمدة  12شهر بالنسبة للموجودات المالية التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل
جوهري ،تقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسننبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصننوى (بما في
ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضنننننننة) التي تتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى لو ،ألغراض إدارة المخاطر ،أخذت المجموعة
باالعتبار فترة أطول .تمتد أقصنننننننى فترة تعاقدية إلى التاريخ التي يحق للمجموعة فيه طلب سنننننننداد دفعة مقدمة أو إنهاء إلتزام القرض أو
الضمان.
بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسهيالت بطاقات االئتمان الخاصة باألفراد التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غير المسحوب،
تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر .ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد محددة ،ويتم ادارتها
على أسننننننناس جماعي .يمكن للمجموعة إلغاؤها فورا ،لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط عندما
ت صننننبح المجموعة على علم بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مسننننتوى التسننننهيل .يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد األخذ بعين االعتبار
إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها والتي من شنننأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة .يشنننمل ذلك تخفيض
في الحدود المقرره ،وإلغاء التسهيل و  /أو تحويل الرصيد القائم من القرض إلى قرض بتواريخ سداد محددة.
وعند تقويم أي مؤشر على أساس جماعي ،يتم تصنيف األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:
-

نوع األداة

-

السلوك المتعلق بالسداد

-

خصائص مكتب االئتمان الخارجي

-

تاريخ االثبات األولي

-

األجل المتبقي حتى تاريخ االستحقاق ،و

-

الظروف الديموغرافية للعميل
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
ضمن محفظة معينة ،متجانسة بشكل مالئم.
يخضع التصنيف لمراجعة منتظمة للتأكد من بقاء التعرضات،
2020م
ج) يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص انخفاض االئتمان حسب فئة األدوات المالية:

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات األخرى بالتكلفة
المطفأة

 31ديسمبر ( 2019بآالف الرياالت السعودية)
خسائر االئتمان
خسائر االئتمان
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر
مدى العمر
للموجودات
للموجودات
المالية ذات
خسائر االئتمان المالية التي ليس
المتوقعة على
مستوى ائتماني
لها مستوى
اإلجمالي
منخفض
ائتماني منخفض
مدى  12شهر

الرصيد في  1يناير 2019

16,499

-

-

16,499

23,534

صافي قياس مخصص الخسارة

()7,372

-

-

()7,372

()20,726

موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها 15,425

-

-

15,425

48,344

موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

()20,935

-

-

()20,935

()34,653

الرصيد في  31ديسمبر 2019

3,617

-

-

3,617

16,499

سندات دين بالتكلفة المطفأة

 31ديسمبر ( 2019بآالف الرياالت السعودية)
خسائر االئتمان
خسائر االئتمان
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر
مدى العمر
للموجودات
للموجودات
المالية ذات
خسائر االئتمان المالية التي ليس
المتوقعة على
مستوى ائتماني
لها مستوى
اإلجمالي
منخفض
ائتماني منخفض
مدى  12شهر

الرصيد في  1يناير 2019

3,090

صافي قياس مخصص الخسارة

()37

-

-

3,090

 31ديسمبر
2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
13,686

-

-

()37

241

-

-

4,148

7,108

موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

()3,254

-

-

()3,254

()17,945

الرصيد في  31ديسمبر 2019

3,947

-

-

3,947

3,090

موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها 4,148

سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل ارخر
الرصيد في  1يناير 2019

 31ديسمبر ( 2019بآالف الرياالت السعودية)
خسائر االئتمان
خسائر االئتمان
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر
مدى العمر
للموجودات
للموجودات
المالية ذات
خسائر االئتمان المالية التي ليس
المتوقعة على
مستوى ائتماني
لها مستوى
اإلجمالي
منخفض
ائتماني منخفض
مدى  12شهر
25,524

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر

-

-

-

-

25,524

 31ديسمبر
2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
28,915

-

-

1,068

()8,358

-

-

43,841

10,704

موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

()37,564

-

-

()37,564

()5,737

الرصيد في  31ديسمبر 2019

32,869

-

-

32,869

25,524

صافي قياس مخصص الخسارة

1,068

موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها 43,841
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 31ديسمبر
2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020
م ديسمبر ( 2019بآالف الرياالت السعودية)
31

القروض والسلف بالتكلفة المطفأة
الرصيد في  1يناير ( 2019معدل)
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
لموجودات مالية ليس لها مستوى ائتماني منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
لموجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض
صافي قياس مخصص الخسارة
موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها
موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها
مبالغ مشطوبة
الرصيد في  31ديسمبر 2019

التزامات قروض وعقود الضمان المالي
الرصيد في  1يناير 2019
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
لموجودات مالية ليس لها مستوى ائتماني منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
لموجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض
صافي قياس مخصص الخسارة
التزامات قروض وضمانات مالية جديدة مستحدثة أو تم
تجديدها
التزامات قروض وضمانات مالية تم التوقف عن إثباتها
مبالغ مشطوبة
الرصيد في  31ديسمبر 2019

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى  12شهر

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر للموجودات
المالية التي ليس لها
مستوى ائتماني
منخفض

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

684,567
172,668

483,960
()162,595

1,441,455
()10,073

()101,323

120,094

()18,771

()2,408

()289,483

291,891

()207,009
707,619
()620,067
634,047

391,949
406,218
()407,254
542,889

546,690
730,521
()490,327
()568,695
1,922,692

 31ديسمبر
2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

اإلجمالي
2,609,982
-

2,855,813
-

-

-

()46,449
731,630
1,393,067 1,844,358
()1,342,385( )1,517,647
()250,064
()568,695
2,609,982 3,099,628

 31ديسمبر ( 2019بآلف الرياالت السعودية)
خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى العمر
خسائر االئتمان
للموجودات
المتوقعة على مدى
خسائر االئتمان
المالية التي ليس
العمر للموجودات
المتوقعة على
لها مستوى
المالية ذات مستوى
ائتماني منخفض
ائتماني منخفض
مدى  12شهر

 31ديسمبر
2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

اإلجمالي

74,759
22,765

119,917
()22,765

1,441,275
-

1,635,951
-

1,571,841
-

()12,173

15,712

()3,539

-

-

()339
()2,320

()11,911
3,132

12,250
()211,136

()210,324

95,464

67,871
()69,556
81,007

9,530
()24,600
89,015

101,868
134,865
()1,156,455
319,128

83,360
179,269
()114,714
40,709
(- )1,156,455
1,635,951
489,150

د) يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى.
2019
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة

الموجودات
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،صافي
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى معرضة لمخاطر االئتمان
إجمالي الموجودات
التعهدات وااللتزامات المحتملة
المشتقات
المجموع
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2018
بآالف الريـــاالت
السعوديـــــــة

3,628,391
80,546,575
141,595,245
373,490
226,143,701

17,622,026
61,909,453
113,708,562
207,379
193,447,420

24,712,085
10,848,474

25,826,132
6,739,101

261,704,260

226,012,653

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

مجموعة سامبا المالية
-31

التركيز الجغرافي
أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات ومخاطر االئتمان المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة والمشتقات:

المملكة العربية
السعوديـــة

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أمريكـــــــا
الشماليـــــة

أوروبـــــــا

أمريكا الالتينية

جنوب شرق
آسيــــــــــا

دول أخـرى

اإلجمالـــــــي

( 2019بآالف الرياالت السعودية)
الموجودات
17,554,106

450,106

-

-

-

-

133,869

18,138,081

1,002,137

173,244

389,978

1,926,612

-

3,396

133,024

3,628,391

69,717,131

1,956,564

5,321,891

6,074,535

63,040

163,524

1,716,568

85,013,253

مشتقات

-

2,036,576

234,537

793,216

-

-

27,892

3,092,221

قروض وسلف ،صافي

121,433,040

14,003,921

137,082

2,682,586

-

-

3,338,616

141,595,245

اإلجمالي

209,706,414

18,620,411

6,083,488

11,476,949

63,040

166,920

5,349,969

251,467,191

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى ،صافي
استثمارات ،صافي

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
246,078

8,151,393

714,665

5,576,624

-

3,494

954,554

15,646,808

177,023,348

932,149

40,809

419,056

419

699

1,749,200

180,165,680

قروض ألجل

-

-

-

-

-

2,168,095

-

2,168,095

سندات دين صادرة

-

-

3,746,454

-

-

-

-

3,746,454

األخرى
ودائع العمالء

مشتقات

299,200

73,554

-

819,432

-

-

-

1,192,186

اإلجمالي

177,568,626

9,157,096

4,501,928

6,815,112

419

2,172,288

2,703,754

202,919,223

مخاطر االئتمان (مبينة بالمعادل
االئتماني لها)
التعهدات وااللتزامات المحتملة

17,955,915

3,161,048

1,317,331

588,143

14,541

946,530

728,577

24,712,085

المشتقات

-

7,072,370

814,472

2,754,583

-

-

207,049

10,848,474

17,955,915

10,233,418

2,131,803

3,342,726

14,541

946,530

935,626

35,560,559

اإلجمالي
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

مجموعة سامبا المالية

المملكة العربية
السعوديـــة

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أوروبـــــــا

أمريكـــــــا
الشماليـــــة

أمريكا
الالتينية

جنوب شرق
آسيــــــــــا

دول أخـرى

اإلجمالـــــــي

( 2018بآالف الرياالت
السعودية)
الموجودات
25,060,588

220,117

991

-

-

-

137,908

25,419,604

10,966,805

3,172,128

1,887,688

1,206,596

-

6,264

382,545

17,622,026

51,099,133

2,430,857

5,364,953

6,853,035

61,472

186,680

354,124

66,350,254

مشتقات

3,020,824

128,024

-

273,923

-

-

23,001

3,445,772

قروض وسلف ،صافي

103,444,604

8,151,882

344,344

-

-

-

1,767,732

113,708,562

اإلجمالي

193,591,954

14,103,008

7,597,976

8,333,554

61,472

330,852

2,665,310

226,546,218

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى ،صافي
استثمارات ،صافي

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
ودائع العمالء

1,296,811

4,641,463

96,012

632,114

-

8,996

1,196,178

7,871,574

167,510,224

617,013

24,629

325,881

804

6,781

1,684,714

170,170,046

مشتقات

2,454,427

2,996

-

-

-

-

-

2,457,423

اإلجمالي

171,261,462

5,261,472

120,641

957,995

804

15,777

2,880,892

180,499,043

مخاطر االئتمان (مبينة بالمعادل
االئتماني لها)
التعهدات وااللتزامات المحتملة

19,193,261

3,139,471

1,088,103

649,396

31,564

1,015,163

709,174

25,826,132

المشتقات

2,609,921

157,573

3,459,549

502,456

-

-

9,602

6,739,101

21,803,182

3,297,044

4,547,652

1,151,852

31,564

1,015,163

718,776

32,565,233

اإلجمالي

إن مخاطر االئتمان مبينة بالمعادل االئتماني لها طبقا لما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
ب) فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص انخفاض االئتمان:
(بآالف الرياالت السعودية)

القروض والسلف
غير العاملة ،صافي
2018
2019
المملكة العربية السعودية

1,696,632

1,300,159

مخصص انخفاض االئتمـان
2018
2019
2,941,323

2,439,393

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
ومنطقة الشرق األوسط

-32

162,897

125,135

95,887

108,961

دول أخرى

64,679

64,113

62,418

61,628

اإلجمالي

1,924,208

1,489,407

3,099,628

2,609,982

مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات التي تطرأ
على األسعار في السوق مثل أسعار العموالت الخاصة وأسعارالعمالت األجنبية وأسعار األسهم .تصنف المجموعة مخاطر السوق التي
تتعرض لها كمخاطر تتعلق بعمليات المتاجرة أو غير المتاجرة /العمليات المصرفية.
(أ) مخاطر السوق – عمليات المتاجرة
قامت المجموعة بوضع حدودا لمستوى المخاطر المقبولة في إدارة عمليات المتاجرة .وإلدارة مخاطر السوق المتعلقة بعمليات المتاجرة،
فإن المجموعة تقوم بشكل دوري بتطبيق طريقة (القيمة المعرضة للمخاطر) لتقييم مخاطر السوق القائمة وأيضا لتقدير الخسائر
االقتصادية المحتملة بناء على مجموعة من االفتراضات والتغيرات في الظروف السائدة في السوق.
وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ،يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة
وعلى مدى فترة زمنية محددة .تستخدم المجموعة طرق محاكاة عند تقدير التغيرات المحتملة التي تطرأ على القيمة السوقية لعمليات
المتاجرة بناء على البيانات التاريخية .تصمم طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ،في العادة ،لقياس مخاطر السوق خالل ظروف
اعتيادية ،وبالتالي هناك قيود على استخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ألنها ترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرات
في أسعار السوق .كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون التغيرات المستقبلية على شكل توزيع إحصائي.
إن طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل المجموعة تمثل تقديرا وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  ٪99من الخسائر المحتملة
التي ال يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد .إن استخدام مستوى الثقة بنسبة  ٪99على مدى يوم واحد
يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث ،في المتوسط ،أكثر من مرة كل مائة يوم.
تمثل "القيمة المعرضة للمخاطر" ،مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما ،وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي يمكن أن تحدث خارج
فترة الثقة المحددة .لكن نتائج عمليات المتاجرة الفعلية يمكن أن تختلف عن طرق احتساب "القيمة المعرضة للمخاطر" ،خاصة وأن
عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشرا إيجابيا عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية .وللتغلب على القيود أعاله
المتعلقة باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ،تقوم المجموعة أيضا بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف على الظروف
التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية ،ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث
خالل إختبارات الجهد لمراجعتها.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020مبالمجموعة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و :2018
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة
( 2019بارف الرياالت السعودية)
القيمة المعرضة للمخاطر كما في  31ديسمبر
متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

مخاطر تحويل
العمالت األجنبية
17,007
15,423

مخاطر أسعار
العمولة الخاصـة
32,547
29,928

اإلجمالـــي
49,554
45,351

( 2018بارف الرياالت السعودية)
القيمة المعرضة للمخاطر كما في  31ديسمبر
متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

13,931
10,691

20,067
14,474

33,998
25,165

ب)

مخاطر السوق – المتعلقة بغير عمليات المتاجرة أو بالعمليات المصرفية
تمثل مخاطر السوق المتعلقة بغير عمليات المتاجرة أو بالعمليات المصرفية المخاطر الناتجة عن التغيرات التي تطرأ على أسعار
العموالت الخاصة والعمالت األجنبية وأسعار األسهم.
 )1مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العمولة الخاصة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت الخاصة على القيمة العادلة أو التدفقات
النقدية المستقبلية لألدوات المالية .تقوم المجموعة بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت الخاصة خالل الفترات الزمنية
المقررة .تقوم المجموعة بمراقبة المراكز يوميا ،وتستخدم استراتيجية تغطية المخاطر لضمان بقاء المراكز ضمن حدود
الفجوات المقررة.
يوضح الجدول أدناه أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت الخاصة ،وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة،
على قائمة الدخل الموحدة للمجموعة أو حقوق الملكية .إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت
الخاصة على صافي دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة لغير أغراض
المتاجرة بعمولة عائمة كما في  31ديسمبر ،شامال أثر أدوات التغطية .يتم احتساب األثر على حقوق الملكية وذلك بإعادة
تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في
 31ديسمبر على أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة .وقد تم تحليل األثر على حقوق الملكية حسب تاريخ
استحقاق األصل أو المقايضة.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
يتم مراقبة العمليات المصرفية وتحليلها حسب تركز العمالت ،وفيما يلي تحليال باآلثار المتعلقة بها:

العملة
لاير سعودي

دوالر أمريكي

يورو

العملة
لاير سعودي

دوالر أمريكي

يورو

الزيادة /النقص األثر على
دخل العموالت
في نقاط
الخاصة
األساس

األثـــــر على حقوق الملكية
 6أشهر أو
أقل

 12-6شهر

 5-1سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)

۱+

()35,002

()1,351

()1,171

()8,019

()11,942

()22,483

۱-

35,002

1,351

1,171

8,019

11,942

22,483

۱+

()5,529

()522

()466

()3,385

()2,734

()7,107

۱-

5,529

522

466

3,385

2,734

7,107

۱+

()471

()31

()31

()235

()102

()399

۱-

471

31

الزيادة /النقص األثر على
دخل العموالت
في نقاط
الخاصة
األساس

۱+

()20,462

31

235

األثـــــر على حقوق الملكية

 6أشهر أو
أقل

 12-6شهر

 5-1سنوات

()737

()613

()4,069

102

أكثر من 5
سنوات

()1,555

399
اإلجمالي
2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

()6,974

۱-

20,462

737

613

4,069

1,555

6,974

۱+

()29

()304

()218

()1,519

()1,049

()3,090

۱-

29

304

218

1,519

1,049

3,090

۱+

()81

7

14

()87

()8

()74

۱-

81

()7

()14

87

8

74

تتعرض المجموعة لمختلف المخاطر المتعلقة بأثر التقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق على مركزها المالي
وتدفقاتها النقدية .يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالت .كما يشتمل على موجودات ومطلوبات المجموعة
المسجلة بالقيم الدفترية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار أو تواريخ االستحقاق ،أيهما يحدث أوال .تتعرض المجموعة
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية
خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها خالل فترة زمنية محددة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر
وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجيات إدارة المخاطر.
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
اإلجمالـــي
غير مرتبطة
أكثــر من
م 5سنوات
 12-3شهر -12020
خالل  3أشهر
2019

(بآالف الرياالت السعودية)

 5سنوات

بعمولــــــة

-

10,995,428

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

7,142,653

-

-

18,138,081

أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات
919,215

100,000

-

-

2,609,176

3,628,391

26,697,328

6,969,696

5,411,235

38,432,156

7,502,838

85,013,253

مشتقات

3,092,221

-

-

-

-

3,092,221

قروض وسلف ،صافي

84,980,271

31,606,799

14,514,402

10,492,595

1,178

141,595,245

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

3,066,858

3,066,858

موجودات أخرى

-

-

-

-

1,069,752

1,069,752

إجمالي الموجودات

122,831,688

38,676,495

19,925,637

48,924,751

25,245,230

255,603,801

المالية األخرى ،صافي
إستثمارات ،صافي

المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة للبنوك والمؤسسات
13,426,859

1,540,900

20,983

37,137

620,929

15,646,808

58,074,169

16,168,183

6,848,120

141,724

98,933,484

180,165,680

قرض ألجل

2,168,095

-

-

-

-

2,168,095

سندات دين مصدرة

-

-

3,746,454

-

-

3,746,454

المالية األخرى
ودائع العمالء

مشتقات

1,192,186

-

-

-

-

1,192,186

مطلوبات أخرى

-

11,549

67,301

291,198

6,865,698

7,235,746

إجمالي حقوق الملكية

-

-

-

-

45,448,832

45,448,832

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

74,861,309

17,720,632

10,682,858

470,059

151,868,943

255,603,801

47,970,379

20,955,863

9,242,779

48,454,692

()126,623,713

الفجوة للبنود داخل قائمة المركز
المالي
الفجوة للبنود خارج قائمة المركز
المالي

()692,135

592,135

100,000

-

-

إجمالي الفجوة الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت

47,278,244

21,547,998

9,342,779

48,454,692

لمخاطر أسعار العموالت

47,278,244

68,826,242

78,169,021

126,623,713

الموقف التراكمي الخاضع
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()126,623,713

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
اإلجمالـــي
غير مرتبطة
أكثــر من
م 5سنوات
 12-3شهر -12020
خالل  3أشهر
2018
 5سنوات

بعمولــــــة

15,164,947

-

-

-

10,254,657

25,419,604

3,821,499

10,495,959

-

-

3,304,568

17,622,026

27,560,201

3,251,457

9,685,485

19,757,039

6,096,072

66,350,254

مشتقات

3,445,772

-

-

-

-

3,445,772

قروض وسلف ،صافي

61,244,550

32,010,653

11,540,496

8,911,740

1,123

113,708,562

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

2,693,443

2,693,443

موجودات أخرى

-

-

-

-

698,639

698,639

إجمالي الموجودات

111,236,969

45,758,069

21,225,981

28,668,779

23,048,502

229,938,300

(بآالف الرياالت السعودية)
الموجودات
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى ،صافي
إستثمارات ،صافي

المطلوبات وحقوق الملكية
أرصدة للبنوك والمؤسسات
5,293,118

595,565

3,161

26,633

1,953,097

7,871,574

59,252,798

11,026,620

10,036

91,965

99,788,627

170,170,046

مشتقات

2,457,423

-

-

-

-

2,457,423

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

7,133,322

7,133,322

إجمالي حقوق الملكية

-

-

-

-

42,305,935

42,305,935

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

67,003,339

11,622,185

13,197

118,598

151,180,981

229,938,300

44,233,630

34,135,884

21,212,784

28,550,181

()128,132,479

()8,033,479

()1,483,894

9,517,373

-

-

المالية األخرى
ودائع العمالء

الفجوة للبنود داخل قائمة المركز
المالي
الفجوة للبنود خارج قائمة المركز
المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت

36,200,151

32,651,990

30,730,157

28,550,181

()128,132,479

الموقف التراكمي الخاضع
لمخاطر أسعار العموالت

36,200,151

68,852,141

99,582,298

128,132,479

تمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي المبالغ اإلسمية لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي التي تستخدم في إدارة
مخاطر أسعار العموالت.
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
 ) 2مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التغيرات في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار العمالت األجنبية .تقوم
المجموعة بإدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف األجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية .تقوم
اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت ،لليلة واحدة وخالل اليوم واستراتيجيات
التغطية ،ويتم مراقبتها يوميا .وفي نهاية السنة ،كان لدى المجموعة صافي مخاطر العمالت الجوهرية التالية:
2019
بآالف الريـاالت
السعوديـــــــة
مركز دائن (مدين)
9,293,963
179,810
()98,988
651,592
()275,002

دوالر أمريكي
درهم إماراتي
جنية إسترليني
روبية باكستاني
يورو

2018
بآالف الريـاالت
السعوديـــــــة
مركز دائن (مدين)
4,936,895
40,636
()18,704
755,420
()97,530

يبين الجدول أدناه العمالت التي تتعرض بشأنها المجموعة لمخاطر جوهرية كما في  31ديسمبر  2019و  2018على الموجودات
والمطلوبات النقدية المقتناة لغير أغراض المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة .إن هذا التحليل يحتسب أثر التغيرات المحتملة المعقولة
في أسعار صرف العمالت مقابل اللاير السعودي مع إبقاء المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة (بسبب القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لغير أغراض المتاجرة الخاضعة لمخاطر العمالت) وعلى حقوق الملكية (بسبب تغيرات
القيمة العادلة المتعلقة بمقايضات العمالت وعقود الصرف األجنبي اآلجلة المستخدمة في تغطية مخاطر التدفقات النقدية) .يوضح
األثر اإليجابي الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق الملكية .كما يوضح األثر السلبي صافي النقص المحتمل في قائمة
الدخل الموحدة أو حقوق الملكية.
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
مخاطر العمالت
دوالر أمريكي
يورو

نسبة التغير
في سعر
العملة

2018
(بآالف الرياالت السعودية)
نسبة التغير
في سعر
العملة

األثـر على
صافي الدخل

األثر على
حقـوق
الملكية

٪1

13,088

5,025

٪1

٪1

()2,457

214

٪1

األثـر على
صافي الدخل

األثر على
حقـوق
الملكية

16,883

()1,631

3,424

()43

 ) 3مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أسعار األسهم ،مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم في المحفظة االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر الخاصه بالمجموعة نتيجة التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة .بافتراض بقاء كافة المتغيرات
األخرى ثابتة ،فإن الزيادة أو النقص بواقع  ٪1في قيمة االستثمارات في األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الخاصة بالمجموعة كما في  31ديسمبر  2019سيؤدي إلى زيادة أو إنخفاض األسهم بمبلغ  40.8مليون لاير سعودي (31.9 :2018
مليون لاير سعودي).
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مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
مخاطر السيولة
-33
2020م
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة بها .تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب

في السوق أو إنخفاض مستوى التصنيف اإلئتماني مما يؤدي إلى قلة في بعض مصادر التمويل .وللتقليل من هذه المخاطر ،قامت اإلدارة
بتنويع مصادر التمويـل وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين اإلعتبـار توفر السيولة ،والحفاظ على رصيد مالئم للنقدية وشبه النقدية،
واألوراق المالية القابلة للبيع.
وطبقا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل
 ٪7من إجمالي الودائع تحت الطلب و  ٪4من ودائع اإلدخار وألجل ( ٪7 :2018و ،٪4على التوالي).
إضافة للوديعة النظامية ،يحتفظ البنك أيضا باحتياطي سيولة ال يقل عن  )٪20 :2018( ٪20من التزامات ودائعه .ويكون هذا االحتياطي
من النقد أو الذهب أو السندات الحكومية السعودية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن  30يوما.
كما يمكن للبنك استقطاب مبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء المتاحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل السندات
الحكومية السعودية ولغاية  )٪100 :2018( ٪100من القيمة االسمية للسندات المقتناه.
 )1محفظة إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية الخاصة بالمجموعة
تقوم اإلدارة بانتظام بمراقبة محفظة اإلستحقاقات للتأكد من توفر السيولة الكافية لدى المجموعة .يلخص الجدول أدناه محفظة إستحقاقات
الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية الخاصة بالمجموعة على اساس تواريخ االستحقاق التعاقدية بتاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة.
وألغراض العرض ،تم إدراج الودائع تحت الطلب واالدخار واألخرى وقدرها  106.844مليون لاير سعودي (107.709 :2018
مليون لاير سعودي) – والتي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي  -تحت بند "بدون تاريخ استحقاق محدد" وذلك إلظهار بصورة صحيحة
محفظة االستحقاق اللتزامات هذه الودائع.
( 2019بآالف الرياالت السعودية)

خــــالل
 3أشـهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثـر من
 5سنوات

بدون تاريخ إستحقاق
محـــــــدد

اإلجمالي

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

7,142,653

-

-

-

10,995,428

18,138,081

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي

919,215

100,000

-

-

2,609,176

3,628,391

إستثمارات ،صافي

3,518,379

2,413,992

17,029,254

54,548,790

7,502,838

85,013,253

مشتقات

99,860

836,096

804,985

1,351,280

-

3,092,221

قروض وسلف ،صافي

44,753,360

30,583,783

35,546,097

30,131,709

580,296

141,595,245

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

3,066,858

3,066,858

موجودات أخرى

-

-

-

-

1,069,752

1,069,752

إجمالي الموجودات

56,433,467

33,933,871

53,380,336

86,031,779

25,824,348

255,603,801

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

13,426,859

1,540,900

20,983

37,137

620,929

15,646,808

ودائع العمالء

50,510,499

16,168,183

6,848,120

141,724

106,497,154

180,165,680

قرض ألجل

11,845

-

2,156,250

-

-

2,168,095

سندات دين مصدرة

25,495

-

3,720,959

-

-

3,746,454

مشتقات

58,932

394,220

364,877

374,157

-

1,192,186

مطلوبات أخرى

-

382,120

1,179,010

291,198

5,383,418

7,235,746

الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية

-

-

-

-

45,448,832

45,448,832

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

64,033,630

18,485,423

14,290,199

844,216

157,950,333

255,603,801
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
( 2018بآالف الرياالت السعودية)

خــــالل
 3أشـهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثـر من
 5سنوات

بدون تاريخ إستحقاق
محـــــــدد

اإلجمالي

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

15,164,947

-

-

-

10,254,657

25,419,604

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي

3,821,499

10,495,959

-

-

3,304,568

17,622,026

إستثمارات ،صافي

1,513,742

1,021,532

15,839,131

41,879,777

6,096,072

66,350,254

مشتقات

285,942

1,345,477

877,513

936,840

-

3,445,772

قروض وسلف ،صافي

26,387,198

29,028,200

33,226,058

24,549,753

517,353

113,708,562

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

2,693,443

2,693,443

موجودات أخرى

-

-

-

-

698,639

698,639

إجمالي الموجودات

47,173,328

41,891,168

49,942,702

67,366,370

23,564,732

229,938,300

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

5,088,583

790,355

4,195

35,344

1,953,097

7,871,574

ودائع العمالء

51,551,976

11,026,620

10,036

91,965

107,489,449

170,170,046

مشتقات

217,219

941,383

504,045

794,776

-

2,457,423

مطلوبات أخرى

-

370,570

1,482,280

-

5,280,472

7,133,322

الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية

-

-

-

-

42,305,935

42,305,935

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

56,857,778

13,128,928

2,000,556

922,085

157,028,953

229,938,300

 )2تحليل المطلوبات المالية غير المخصومة على أساس الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية
يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمحفظة استحقاقات المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  31ديسمبر وذلك على أساس
التزامات السداد غير المخصومة التعاقدية .إن المبالغ اإلجمالية الظاهرة في هذه الجداول ال تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة
ألنه تم إدراج العموالت الخاصة المدفوعة وكذلك تواريخ االستحقاق التعاقدية في الجدول على أنها غير مخصومة .تم تحديد
االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة حتى تاريخ االستحقاق
التعاقدي .ال يعكس الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة .تم إظهار
االستحقاقات التعاقدية للضمانات المالية في االيضاح ( 18ج).
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2020م
2019

خالل  3اشهر

(بآالف الرياالت السعودية)

 12-3شهر

اكثر من 5

 5-1سنوات

تحت الطلب

سنوات

االجمالى

أرصدة للبنوك والمؤسسات
13,431,043

1,543,533

27,799

37,137

620,929

15,660,441

51,553,914

16,437,198

7,073,110

141,724

106,497,154

181,703,100

قروض ألجل

25,872

42,081

2,352,629

-

-

2,420,582

سندات دين مصدرة

38,386

38,672

4,159,527

-

-

4,236,585

مشتقات

60,742

409,212

430,371

603,661

-

1,503,986

مطلوبات اخرى

-

385,933

1,201,231

387,342

5,381,990

7,356,496

اإلجمالي

65,109,957

18,856,629

1,169,864 15,244,667

112,500,073

212,881,190

خالل  3اشهر

 12-3شهر

المالية األخرى ،صافي
ودائع العمالء

2018
(بآالف الرياالت السعودية)

اكثر من 5

 5-1سنوات

تحت الطلب

سنوات

االجمالى

أرصدة للبنوك والمؤسسات
3,839,226

595,575

3,161

26,633

3,411,759

7,876,354

51,754,298

11,236,081

10,067

91,965

107,489,449

170,581,860

مشتقات

232,380

1,020,940

582,188

978,507

-

2,814,015

مطلوبات اخرى

-

370,570

1,852,850

-

5,009,629

7,233,049

اإلجمالي

55,825,904

13,223,166

2,448,266

1,097,105

115,910,837

188,505,278

المالية األخرى
ودائع العمالء

-34

القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعه عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم بين المتعاملين
بالسوق في تاريخ القياس .تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول

:

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

المستوى الثاني

:

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

المستوى الثالث

:

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

فيما يلي بيانا بالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة المصنفة ضمن المستوى الهرمي المالئم للقيمة
العادلة:
بآالف الرياالت السعودية
المستوى األول

2019
الموجودات المالية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
مشتقات
المطلوبات المالية
مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
سندات دين مصدرة
مشتقات

669,664

4,352,293

1,078,155

6,100,112

20,627,170

44,659,204

5,657

65,292,031

-

13,926,778

-

13,926,778

8,035

3,084,186

-

3,092,221

-

700,344

-

700,344

3,725,888

-

-

3,725,888

2,869

1,189,317

-

1,192,186
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المستوى الثالث

اإلجمالي
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
بآالف الرياالت السعودية
2018

المستوى األول

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

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

680,971

3,842,648

795,017

5,318,636

15,503,339

34,797,461

-

50,300,800

-

10,368,938

-

10,368,938

8,752

3,437,020

-

3,445,772

-

950,707

-

950,707

37,274

2,420,449

-

2,457,723

خالل السنة ،لم يكن هناك أي تحويل بين مستويات القيمة العادلة .يبين الجدول أدناه تسوية األرصدة األفتتاحية إلى األرصدة الختامية
وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث للموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل والمدرجة قيمتها العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر:
2018
2019
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة
السعوديـــــــة
رصيد بداية السنة
مجموع الخسائرالمحققة وغير المحققة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة
وقائمة الدخل الشامل الموحدة
مشتريات
مبالغ مسددة

795,017

636,105

()8,911
379,792
()82,086

()42,210
250,155
()49,033

رصيد نهاية السنة

1,083,812

795,017

إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى داخل قائمة المركز المالي ،بإستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة ،والقروض والسلف
المقتناه بالتكلفة المطفأة ،ال تختلف جوهريا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة .إن محفظة القروض والسلف الممنوحة
للعمالء متنوعة بشكل جيد حسب الصناعة .تم تجديد أسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة ،وبالتالي فإن القيمة العادلة
للمحفظة تقارب قيمتها الدفترية ،ويخضع ذلك ألي تغيير هام في هوامش االئتمان .إن القيمة العادلة لباقي هذه المحفظة ال تختلف كثيرا
عن قيمتها الدفترية .بلغت القيمة العادلة المقدرة لمحفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة  142.07مليار لاير سعودي كما في 31
ديسمبر  113.8 :2018( 2019مليار لاير سعودي) .إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعموالت خاصة ،واألرصدة لدى
وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة ألن
أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا عن األسعار المتعاقد عليها وللفترة قصيرة األجل
لهذه األدوات.
تحدد القيمة العادلة المقدرة لإلستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة ،على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها ،أو طرق التسعير،
عند إستخدامها بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة ،على التوالي .تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في اإليضاح ( 5ج).
إن القيمة التي تم الحصول عليها من خالل نموذج تقييم معين يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالية ما .ويشار إلى الفرق
بين سعر المعاملة ونموذج التقييم بـ "ربح أو خسارة اليوم الواحد" ،وتطفأ إما على مدى فترة المعاملة مع تأجيلها لحين إمكانية تحديد
القيمة العادلة لألداة باستخدام البيانات القابلة للمالحظة في السوق ،أو تحققها من خالل االستبعاد .تدرج التغيرات الالحقة في القيمة العادلة
مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس أرباح أو خسائر اليوم الواحد التي تم تأجيلها.
يعتمد تقييم كل استثمار متداول علنا على سعر السوق عند اإلغالق لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ناقصا الخصم في حال كانت الورقة
المالية مقيدة.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
22020م) باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تستخدم مدخالت
تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى (
بيانات السوق القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وهامش االئتمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه للصناديق االستثمارية .تحدد القيمة
العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى ( )2باستخدام نماذج التقييم الخاصة بالبنك والتي يتم تحديدها باستخدام طريقة التدفقات
النقدية المخصومة .تحدد مدخالت البيانات لهذه النماذج وفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول فيها ،ويتم الحصول عليها من
وسطاء مستقلين.

تحدد القيمة العادلة لالستثمارات الخاصة التي تندرج ضمن المستوى ( )3على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه من قبل الجهة
المستثمر فيها بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .تتعلق الحركة في األدوات المالية التي تندرج ضمن المستوى ( )3خالل السنة
بالتغيرات في القيمة العادلة فقط.

-35

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يتعامل البنك ،خالل دورة أعماله العادية ،مع أطراف ذوي عالقة .تخضع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للنسب المنصوص عليها
في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنوك المركزية .ظهرت أرصدة نهاية السنة الناتجة عن تلك المعامالت في القوائم
المالية الموحدة على النحو التالي:

أعضاء مجلس اإلدارة ،وكبار المساهمين ارخرين ،وكبار
موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهم:
قروض وسلف
ودائع العمالء
التعهدات واإللتزامات المحتملة

2019
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة

2018
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة

5,932,186
27,821,961
43,614

685,478
8,564,747
1,112,520

صناديق سامبا االستثمارية:
ودائع العمالء

101,617

106,496

كما يقوم البنك باحتساب خسائر االئتمان المتوقفه طبقا لسياسة االئتمان المشار إليها في اإليضاح  30وذلك فيما يتعلق بمحفظة االئتمان
الخاصة بأرصدة األطراف ذوي العالقة .يقصد بكبار المساهمين اآلخرين أولئك الذين يمتلكون أكثر من  ٪5من رأس المال المصدر
والمدفوع الخاص بالبنك والمدرج في تداول.
فيما يلي تحليال باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
2019
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة
182,908
413,057
106,907
4,987

دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة
دخل أتعاب وعموالت ،صافي
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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2018
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة
10,557
301,222
131,099
5,125

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
مجموعة سامبا المالية

للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020مالسنة:
فيما يلي تحليال بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد التوظيف ،ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،ودفعات
على أساس األسهم

2019
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة
80,055

2018
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة
63,368

9,540

7,437

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص ،بما فيهم الرئيس التنفيذي ،الذين لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه
واألشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

- 36

كفاية رأس المال
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف البنكي والمتبعة
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،وذلك لالحتفاظ برأسمال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء بمتطلبات رأس المال النظامي
المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .وبموجب هذه المعدالت ،يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال
المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي ،والتعهدات وااللتزامات المحتملة ،والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام
األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية .كانت المجموعة ،خالل السنة ،ملتزمة بالكامل
بمتطلبات رأس المال النظامي.
تقوم اإلدارة ،بشكل دوري ،بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس المال كاف لمواجهة
األخطار المالزمة لألعمال الحالية وخطط النمو المستقبلية .وعند إجراء هذا التقييم تأخذ اإلدارة أيضا بعين االعتبار خطة أعمال المجموعة
وكذلك الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بيئة العمل .تقوم الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالها طبقا
للمتطلبات النظامية المحلية.
لقد قامت مؤسسة النقد العربى السعودى باصدار إطار عمل وإرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل ()3
واإلفصاحات المتعلقة بها والتي سرى مفعولها اعتبارا من  1يناير  .2013وطبقا لما تم احتسابه وفقا إلطار عمل لجنة بازل ( ،)3تم
أدناه تبيان الموجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس
غير موحد بالنسبة للشركة التابعة والمحسوبة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية كما في  31ديسمبر:

مجموعة سامبا المالية (على أساس موحد)
مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
رأس المال األساسي (تير )1
رأس المال المساند (تير )2
مجموع رأس المال األساسي والمساند
نسبة كفاية رأس المال ٪
نسبة رأس المال األساسي (تير )1
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )1نسبة رأس المال المساند (تير )2

2019
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة

2018
بآالف الرياالت
السعوديـــــــة

197,079,973
14,220,800
16,998,454
228,299,227
46,907,163
1,341,038
48,248,201

174,970,249
13,719,047
11,996,356
200,685,652
44,271,381
1,255,554
45,526,935

%20.5
%21.1

٪22.1
٪22.7

كانت نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد – باكستان كما يلي:
نسبة رأس المال األساسي (تير )1
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )1نسبة رأس المال المساند (تير )2

%18.0
%18.5

٪18.6
٪18.7
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
يتكون رأس المال األساسي (تير  )1من رأس المال ،واالحتياطيات النظامية والعامة واألخرى ،وحقوق الملكية غير المسيطرة المؤهلة،
واألرباح المبقاة ناقصا أي موجودات غير ملموسة لدى البنك في نهاية السنة ،بينما يتكون رأس المال المساند (تير  )2من إجمالي
المخصصات المؤهلة.

بموجب التعميم رقم  391000029731وتاريخ 1439/3/15هـ بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة
كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9على مدى خمس سنوات وقام البنك بذلك اعتبارا من شهر يناير .2018

-37

خدمات إدارة اإلستثمار
تقدم خدمات إدارة االستثمار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ،شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك .بلغت الموجودات المدارة
القائمة في نهاية السنة بما في ذلك الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية  23.648مليون لاير سعودي ( 29.117 :2018مليون
لاير سعودي) ،ويشمل ذلك الصناديق المدارة بموجب محافظ متوافقة مع الشريعة قدرها  12.930مليون لاير سعودي (11.174 :2018
مليون لاير سعودي) .بلغت الموجودات بموجب خدمات الحفظ في نهاية السنة  4.111مليون لاير سعودي ( :2018ال شيء).
إن الموجودات المقتناة من قبل البنك ،بصفته وصيا أو مؤتمنا عليها ،ال تعتبر موجودات خاصة بالبنك أو بشركته التابعة وبالتالي لم يتم
إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

-38

الدفعات على أساس األسهم
يوجد لدى البنك برامج المكافآت طويلة األجل التالية المحسوبة على أساس األسهم والقائمة في نهاية السنة .فيما يلي الخصائص الهامة
لهذه البرامج:
5

عدد البرامج القائمة
تاريخ المنح

بين أغسطس  2015ويناير 2019

تاريخ االستحقاق

بين أغسطس  2020و يناير 2024
2.120.770

عدد األسهم الممنوحة بتاريخ المنح

بين  20.9لاير سعودي
و  37.7لاير سعودي

سعر الشراء االسترشادي للسهم بتاريخ المنح
باألسهم التحفيزية الصادرة

 5سنوات

فترة االكتساب

بقاء الموظفين المشاركين على رأس العمل

شروط االكتساب

أسهم

طريقة السداد

التدفقات النقدية المخصومة

طريقة التقييم المستخدمة

بين  17.5لاير سعودي
و  32.7ريـال سعودي

القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح

بلغت القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة  17.8مليون ريـال سعودي ( 9.7 :2018مليون ريـال سعودي) .تتمثل المدخالت
المستخدمة في احتساب القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة في سعر السوق بتاريخ المنح،ومدة البرنامج ،وتوزيعات األرباح
المتوقعة ومعدل العائد السنوي الخالي من المخاطر.
تمنح األسهم شريطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعين االعتبار الظروف السائدة بالسوق والمتعلقة بها .بلغ مجموع المصاريف
المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة بشأن برامج الدفعات على أساس األسهم لعام  2019ما مقداره  7.4مليون لاير سعودي (:2018
 5.7مليون لاير سعودي) .وتم تسجيل االحتياطي المعني في حقوق الملكية ضمن أسهم الخزينة.
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للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
-39

المعايير المحاسبية الصادرة وغير السارية المفعول بعد

فيما يلي بيانا بالمعايير المحاسبية والتعديالت والتنقيحات التي تم نشرها ويجب االلتزام بها للسنة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في 1
يناير  .2020إرتأت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات والمعايير والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية
الموحدة.
المعيار الدولي للتقرير المالي  :17عقود التأمين – يسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2022
-40

عمليات إعادة التصنيف للسنة السابقة
أعيد تبويب بعض األرصدة للسنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية .لم يكن أثر عمليات إعادة التصنيف هذه
جوهري بالنسبة للقوائم المالية الموحدة.
كان للتغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل (المبينة في اإليضاحين  ،27-2و  )27اآلثار التالية على بنود قائمة المركز
المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.
كما في  31ديسمبر 2018

المطلوبات وحقوق الملكية
مشتقات
مطلوبات أخرى
أرباح مبقاة

الرصيد كما ورد
سابقا إ
بآالف الرياالت
السعودية
2,355,100
7,233,049
3,672,591

أثر إعادة التصنيف
بآالف الرياالت
السعودية
102,323
()102,323
-

أثر التعديل
بآالف الرياالت
السعودية
2,596
()2,596

2018
بآالف الرياالت
السعودية
5,528,779

صافي دخل السنة ،كما ورد أصالإ

.41

الرصيد المعدل
بآالف الرياالت
السعودية
2,457,423
7,133,322
3,669,995

أثر التغير في المعالجة المحاسبية

2,469,059

صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة (معدل)

3,059,720

األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة
بعد نهاية السنة ،قام البنك ،من خالل منشأة لغرض خاص ،بإتمام إصدار الشريحة الثانية من السندات بمبلغ قدره  500مليون دوالر
أمريكي بموجب برنامج السندات متوسطة األجل الخاصه به باليورو البالغ  5مليار دوالر أمريكي .أن هذه السندات غير مضمونة
وصادره بموجب هذا البرنامج لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ السحب في  29يناير  ،2020وتخضع لالسترداد المبكر حسب خيار
البنك وفق شروط وأحكام اإلصدار .إن السندات مدرجة في سوق األسهم األيرلندية.

-42

اعتماد مجلس اإلدارة
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  2فبراير  8 ( 2020جمادى اآلخر 1441هـ).
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ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
يونيو
املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في 30
ﻣﺟﻣوﻋﺔاملالية
للسنوات
ﺻﻔﺣﺔ ٥
ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة
2020م
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٩
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
٩٣٥٬٢٣٠
٩٥٥٬١٠٠

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٩
٢٠٢٠
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
٢٬٠٠٠٬٢٦٦
٢٬٢٢٨٬٨٥٠

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻔﺗرة – ﺑﻧود ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً
إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة:
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ )أﺳﮭم( ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر:
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺳﺑب إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

٢٠٦٬٤٥٠

٣٠٧٬٤٩٨

)(١٬٠٠٣٬٦٤٩

٨١٨٬٦٧٨

٢٤٨

-

٢٤٨

-

اﻟدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻔﺗرة – ﺑﻧود ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺻـﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة:
ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

)(١٬٨٦٤

)(٥٢٬٦٦٥

)(٢٤٬١١٣

)(٥٢٬٤٤٦

ﺳــﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺻــﺎﻓﻲ
ﻣن ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ:
 -اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٦١٤٬٢١٣

٦٩٤٬٣٥٥

١٬٥٩١٬١٧٨

١٬٣٤٢٬٣٢٢

 -ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

)(٤٩٩٬٣١٠

)(٧٧٬٥٥٥

)(٨٣٩٬٠٤٤

)(٧٧٬٦٨٣

 -اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٢٤١٬١٢٦

٢٢٬٧٣٧

٤٠٣٬٤٤٩

٢٠٠٬٢٦٦

 -ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

)(٤٦٬٦٠٦

)(٧٬٢٣٧

)(٧٥٬٢٤١

)(١٤٬٥١٠

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻔﺗرة

٥١٤٬٢٥٧

٨٨٧٬١٣٣

٥٢٬٨٢٨

٢٬٢١٦٬٦٢٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

١٬٤٦٩٬٣٥٧

١٬٨٢٢٬٣٦٣

٢٬٢٨١٬٦٧٨

٤٬٢١٦٬٨٩٣

ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك

١٬٤٦٧٬٩٨٨

١٬٨٢٩٬٤٥١

٢٬٢٨١٬٧٥٠

٤٬٢٢٣٬٧٦٠

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

١٬٣٦٩

)(٧٬٠٨٨

)(٧٢

)(٦٬٨٦٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٬٤٦٩٬٣٥٧

١٬٨٢٢٬٣٦٣

٢٬٢٨١٬٦٧٨

٤٬٢١٦٬٨٩٣

ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:

اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ:

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٢ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺻﻔﺣﺔ ٦

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وأﺧرى
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻛﺎﺳب/
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
)ﺧﺳﺎﺋر(
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻛﺗوارﯾﺔ ﻣن
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﺗدﻓﻘﺎت
ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻵﺧر
اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
اﻟﻣﺣددة

)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
رأس اﻟﻣﺎل
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻌﺎم
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

١٨٬٣٤٨٬١١١ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٣٩٣٬٨٩٨

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٣٧٬١٦٦

-

٣٧٬١٦٦

)(١٬٣٩٣٬٨٩٨

-

)(١٬٣٩٣٬٨٩٨

)٣٬٧١٤٬١٥٦ (١١٥٬٣١٤) (١١٬٧٢٣

-

٩٠٬٠١٢

٤٤٬٠٩٢٬١٠٠

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

-

-

-

-

-

-

-

٢٬٢٢٦٬٥١١

-

-

٢٬٢٢٦٬٥١١

٢٬٣٣٩

٢٬٢٢٨٬٨٥٠

اﻟدﺧل) /اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

)( ٢٣٬٥٨٠

)( ٣٠٨٬٨٠٩

٣٢٨٬٢٠٨

٢٤٨

٥٩٬١٧٢

-

-

٥٥٬٢٣٩

)( ٢٬٤١١

٥٢٬٨٢٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل) /اﻟﺧﺳﺎرة(
اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

)( ٢٣٬٥٨٠

)( ٣٠٨٬٨٠٩

٣٢٨٬٢٠٨

٢٤٨

٢٬٢٨٥٬٦٨٣

-

-

٢٬٢٨١٬٧٥٠

)( ٧٢

٢٬٢٨١٬٦٧٨

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

١٨٬٣٤٨٬١١١ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣١٦٬٤٨٥

)٥٬٩٩٩٬٨٣٩ (١١٥٬٠٦٦

-

)٤٦٬٢٨٣٬٨٣٨ (٩٤٢٬٢١٩

٨٩٬٩٤٠

٤٦٬٣٧٣٬٧٧٨

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

٣٬١٨٦٬٠٩٨ (٣٠٧٬٠٢١) ١٣٠٬٠٠٠

أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ

)٤٥٬٣٥٨٬٨٢٠ (٩٦٢٬٠٨٠

٩٠٬٠١٢

٤٥٬٤٤٨٬٨٣٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﮭم
اﻟﺧزﯾﻧﺔ

)٣٬٦٩٦٬٨٥١ (١١٥٬٣١٤) (١١٬٧٢٣

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘﺗرح
ﺗوزﯾﻌﮭﺎ

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٣٬١٨٦٬٠٩٨ (٣٠٧٬٠٢١) ١٣٠٬٠٠٠

١٨٬٣٤٨٬١١١ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٨٧٧٬٢٨٩ (٣٣٠٬٦٠١) ١٣٠٬٠٠٠

-

-

١٩٬٨٦١

١٧٬٣٠٥

-

-

)- ( ١٬٣٩٣٬٨٩٨

)٤٤٬٠٠٢٬٠٨٨ (٩٤٢٬٢١٩

ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٥٩٢٬٨٩١ (٢٧٥٬١٠٢) ١٣٠٬٠٠٠ ١٧٬١٩٣٬٢٣٩ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٩٩٬٧٩٧

-

٣٬٦٦٩٬٩٩٥

١٬٩٩٨٬٠٠٠

)(٩٩٦٬٠٩٣

٤٢٬٢١٣٬١٣٣

٩٢٬٨٠٢

٤٢٬٣٠٥٬٩٣٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﮭم
اﻟﺧزﯾﻧﺔ

-

-

-

-

-

-

-

٢٦٬٦٧٩

-

٢٠٬٠٩٣

٤٦٬٧٧٢

-

٤٦٬٧٧٢

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻟﻌﺎم ٢٠١٨

-

-

-

-

-

-

-

-

)( ١٬٩٩٨٬٠٠٠

-

)(١٬٩٩٨٬٠٠٠

-

)(١٬٩٩٨٬٠٠٠

)(٩٩٬٧٩٧

-

٣٬٦٩٦٬٦٧٤

-

)(٩٧٦٬٠٠٠

٤٠٬٢٦١٬٩٠٥

٩٢٬٨٠٢

٤٠٬٣٥٤٬٧٠٧

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

-

-

-

-

-

-

-

١٬٩٩٨٬٩١٠

-

-

١٬٩٩٨٬٩١٠

١٬٣٥٦

٢٬٠٠٠٬٢٦٦

اﻟدﺧل) /اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

)( ٤٣٬٨٤١

٢٬٠٨٢٬٩٣٥

١٨٥٬٧٥٦

-

-

-

-

٢٬٢٢٤٬٨٥٠

)( ٨٬٢٢٣

٢٬٢١٦٬٦٢٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

)( ٤٣٬٨٤١

٢٬٠٨٢٬٩٣٥

١٨٥٬٧٥٦

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٨٥٬٩٥٩ ٢٬٦٧٥٬٨٢٦ (٣١٨٬٩٤٣) ١٣٠٬٠٠٠ ١٧٬١٩٣٬٢٣٩ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻔرﻋﻲ

١٣٠٬٠٠٠ ١٧٬١٩٣٬٢٣٩ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)٥٩٢٬٨٩١ (٢٧٥٬١٠٢

-

١٬٩٩٨٬٩١٠

-

-

٤٬٢٢٣٬٧٦٠

)( ٦٬٨٦٧

٤٬٢١٦٬٨٩٣

-

٥٬٦٩٥٬٥٨٤

-

)(٩٧٦٬٠٠٠

٤٤٬٤٨٥٬٦٦٥

٨٥٬٩٣٥

٤٤٬٥٧١٬٦٠٠

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٢ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
Public
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ٨

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﻣوﺟزةديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2017م و31
املالية املنتهية في  31ديسمبر
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
.١

ﻋــــﺎم

2020م

ﺗﺄﺳﺳت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )"اﻟﺑﻧك"(  -ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣـﺔ ﺳﻌودﯾﺔ  -ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳــوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم م ٣/ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٦
رﺑﯾﻊ اﻷول ١٤٠٠ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢ﻓﺑراﯾر ١٩٨٠م( .وﻗد ﺑدأ اﻟﺑﻧك أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﺗﺎرﯾـﺦ  ٢٩ﺷﻌﺑﺎن ١٤٠٠ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢ﯾوﻟﯾو ١٩٨٠م( ﺑﻌد أن اﻧﺗﻘﻠت
إﻟﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧـك ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗــم  ١٠١٠٠٣٥٣١٩ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٦ﺻﻔر ١٤٠١ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ
 ١٣دﯾﺳﻣﺑر ١٩٨٠م( .إن ﻋﻧوان اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ھو :طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ،ص .ب ٨٣٣ .اﻟرﯾﺎض  ،١١٤٢١اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗﺗﻣﺛل أھداف اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﮫ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣواﻓﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗم
ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(
اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه:
ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(
طﺑﻘﺎ ً ﻟـ "ﻻﺋﺣﺔ أﻋﻣﺎل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳم /ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ
ﻟﻸﺻول وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٣٧١٥٩اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٦ﺷﻌﺑﺎن ١٤٢٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٩أﻏﺳطس
 (٢٠٠٧ﻹدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻷﺻول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ،واﻟﺗرﺗﯾب ،واﻹدارة ،وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ،وﺣﻔظ اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗِﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺑدأت ﺑﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن  ١٩ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٠٨وﻗد ﺗم ﺗﺣوﯾل ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل
ﻣن ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨رﺟب ١٤٣٨ھـ ) ٢٥أﺑرﯾل  ،(٢٠١٧أي ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل
اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﻘﻔﻠﺔ.
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳم "ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري" اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٧١٥٠٢٢اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ﺷوال ١٤٣٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٧ﯾوﻟﯾو .(٢٠١٧
ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ،وﺗﻘوم ﺑﺈدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗدﯾره ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل.
ﺳﺎﻣﺑﺎ ﺑﻧك ﻟﯾﻣﯾﺗد ،اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك  ٪٨٤٫٥١ﻣن اﻟﺣﺻص ﻓﯾﮭﺎ ،وﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وھﻲ
ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻷﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.
ﺷرﻛﺔ ﻛو – إﻧﻔﺳت أوف ﺷور ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻟﯾﻣﯾﺗد )ﺳﻲ أو ﺳﻲ إل(
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك ،ﺗﺄﺳﺳت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻧﯾن ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣن ﻟﻐرض إدارة ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ اﻧﻔﺳﺗﻣﻧت
ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل )ﻛﺎﯾﻣن( ﻟﯾﻣﺗد )أي ﺳﻲ ﺳﻲ إل( ،ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻲ أو ﺳﻲ إل .اﺳﺗﺛﻣرت ﺷرﻛﺔ أي ﺳﻲ ﺳﻲ إل ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  ٪٤١٫٢ﻓﻲ رأس
ﻣﺎل ﺷرﻛﺔ أﻛﺳس ﻛو اﻧﻔﺳت ﻟﯾﻣﺗد وھﻲ أﯾﺿﺎ ً ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣﺎن ،وﺗﻘوم ﺑﺈدارة ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك ،ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٣٤٧٥٧اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟرﯾﺎض
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٢٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٤ﯾوﻧﯾو .(٢٠٠٧
وﻗد ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻧك.
ﺷرﻛﺔ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺗﺄﺳﺳت ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١ﻓﺑراﯾر  ٢٠١٦ﺑﻐرض إدارة ﺑﻌض
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧزﯾﻧﺔ.
ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻟﻌﺎم .٢٠١٦
ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣدودة
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ٩٩ﻟﻠﺑﻧك ،ﺗﺄﺳﺳت ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﯾوﻧﯾو ،٢٠١٩
وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﺳﻧدات .ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻌﺎم .٢٠١٩
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٥ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠م ،أﻋﻠن اﻟﺑﻧك ﻋن إﺑراﻣﮫ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إطﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )"اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎرﯾﺔ"( وذﻟك ﻟﺑدء اﻟﺑﻧﻛﯾن ﺑدراﺳﺎت
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺻﻔﻘﺔ اﻧدﻣﺎج ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري
)"اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ"(.
ﻛﻣﺎ اﺗﻔﻖ اﻟطرﻓﺎن ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺿﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر( (١) :اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ (٢) ،ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ (٣) ،اﺳم اﻟﺑﻧك اﻟداﻣﺞ وآﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھوﯾﺗﮫ وﺷﻌﺎره (٤) ،ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟداﻣﺞ وﺗوﺟﮫ اﻟطرﻓﯾن ﺑﺧﺻوص إدارﺗﮫ ،و) (٥ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟداﻣﺞ.
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ﺻﻔﺣﺔ ٩

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

2020م

وﯾﻌﺗزم اﻟطرﻓﺎن اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن دراﺳﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗوﻗﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ  -ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗوﺻﻠﮭﻣﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ  -ﺧﻼل
أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼن.
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ .وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن إﺑرام اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
اﻹطﺎرﯾﺔ واﻟﺑدء ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧﻛﯾن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺑﺄن اﻟطرﻓﯾن ﺳﯾﺗوﺻﻼن إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﮭﺎﺋﻲ وﻣﻠزم ﺑﺧﺻوص
اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ أو أن اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺳوف ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن .إن إﺗﻣﺎم اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺳﯾﻛون ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻌدة ﺷروط ﺗﺷﻣل ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ
اﻟﺣﺻر ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي وھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﻛل ﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ.
.٢

أﺳس اﻹﻋداد

ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٠٢٠وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ – ٣٤
"اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻲ" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن .ﺗم
إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٩وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
ﻻ ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ،وﯾﺟب أن
ﺗﻘرأ ﺟﻧﺑﺎ ً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٩
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻣن اﻹدارة إﺟراء أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﮭﺎ .ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات.
ﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ،ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻹدارة ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك
واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٩
ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك
ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد .ﻻ ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣطﻠوﺑﺎ ً أو ﻣﺳﻣوﺣﺎ ً ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل أي ﻣﻌﯾﺎر أو ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك.
ﺗظﮭر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،وﯾﺗم ﺗﻘرﯾﺑﮭﺎ ﻷﻗرب أﻟف.
.٣

ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺷرﻛﺔ ﻛو  -اﻧﻔﺳت أوﻓﺷور ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻟﯾﻣﺗد اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋداد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ
اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﻐرض ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .وﻗد ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧك .ﯾﻛون ﻟﻠﺑﻧك ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر أو ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻌواﺋد
اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﯾﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﯾطرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك .وﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك .ﺗدرج ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗراة أو اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻋﺗﺑﺎراً ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء
أو ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم.
ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ،ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ،ﻣن ﻗﺑل
اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،وﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺣﻘوق
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك.
ﺗﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ اﻟﺷراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﺣواذ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﻘﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌوض اﻟﻣدﻓوع
ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﺎدل .ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﺗﺳﺟل
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء اﻟزاﺋدة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ – ﺷﮭرة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎح ) ،(١ﻓﺈن اﻟﺑﻧك طرف ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂت ذات ﻏرض ﺧﺎص ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ رأس اﻟزور
ﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣوﺟودات وﺷرﻛﺔ ﻛﯾﺎن ﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣوﺟودات وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٥٠ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺳﺄة .ﺗم ﺗﺄﺳﯾس ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﻣوﺟب ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺳﻌودي ﻓﻘط ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺑﻌض ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ .وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﻧك أن ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﺣﯾدھﺎ ﻟﻌدم ﺳﯾطرﺗﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﻣﻊ ذﻟك،
ﺗم إدراج ﺗﻌرﺿﺎت ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك.
Public
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١٠

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
.٤

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

2020م

ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  . ٢٠١٩وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎع اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ،وﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗطﺑﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠٢٠وﺗﺣل ﻣﺣل أو ﺗﻌدل أو ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻌﺎم .٢٠١٩
١-٤

اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ

ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﺧل ﻋﻧد وﺟود ﺗﺄﻛﯾدات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼم اﻟﻣﻧﺣﺔ وأن اﻟﺑﻧك ﺳﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.
ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﻘل ﻋن ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﺈﻋﺎﻧﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﺧل .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟودﯾﻌﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن
اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻗﯾﺎﺳﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  – ٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﻘل ﻋن ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣوﻟﺔ
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠودﯾﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،٩واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .ﯾﺗم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ .٢٠ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﻓﻖ أﺳس ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرات
اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت دﺧل اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ھو اﻟﺑﻧك .أﻣﺎ
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل ھو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ،ﯾﺳﺟل اﻟﺑﻧك ﻓﻘط اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض أو اﻟدﻓﻊ ذات اﻟﺻﻠﺔ.
٢-٤

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت أدﻧﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٢٠ﺗﺑﯾن ﻟﻺدارة أن
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.






٣-٤

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) :(٣ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) :(٨ﺗﻌرﯾف "اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ"
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" :(١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻛوﻓﯾد ١٩-ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٣٩واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) :(٧إﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻣرﺟﻌﻲ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻧﻘﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﺷرھﺎ وﺗﻌﺗﺑر إﻟزاﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٢٠ارﺗﺄت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدم اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭذه اﻹﺻدارات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.


اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن – ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر .٢٠٢٣



اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  - "١ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ" ،اﻟذي ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ١
ﯾﻧﺎﯾر .٢٠٢٢
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١١

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
-٥

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر -
أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر -
ﺳﻧدات دﯾن
ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
-٦

2020م

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
٤٬٥٠٣٬٠٠٩

٦٬١٠٠٬١١٢

٥٬٨٤٠٬٤٢٥

٢٬٥٤٧٬٧١١

٣٬٦٥١٬٢٧٣

٣٬٩٩٥٬٤٠١

٧٢٬٥٦١٬٦٤٢

٦١٬٦٤٠٬٧٥٨

٥٧٬١٩٠٬٨٢٠

١٣٬٥٨٦٬٤٨١
٩٣٬١٩٨٬٨٤٣
)(٥٬٥٦٦
٩٣٬١٩٣٬٢٧٧

١٣٬٦٢٥٬٠٥٧
٨٥٬٠١٧٬٢٠٠
)(٣٬٩٤٧
٨٥٬٠١٣٬٢٥٣

١٢٬٢٢٦٬٥٤٨
٧٩٬٢٥٣٬١٩٤
)(٣٬٢٥٤
٧٩٬٢٤٩٬٩٤٠

ﻗروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة:
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض وﺳﻠف ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ
-٧

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
)ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(

١٬٢١٢٬٢٧٤
١٨٬٧٢٧٬٠٧٧
١٢٩٬٤١١٬٢٥٣
١٤٩٬٣٥٠٬٦٠٤
٢٬١٩٥٬٩٦٤
١٥١٬٥٤٦٬٥٦٨
)(٣٬٤٥٨٬٧٧١
١٤٨٬٠٨٧٬٧٩٧

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
)ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
١٬٤٢٩٬١٢٧
١٧٬١١٧٬٩٣٩
١٢٤٬٢٢٣٬٥٩٩
١٤٢٬٧٧٠٬٦٦٥
١٬٩٢٤٬٢٠٨
١٤٤٬٦٩٤٬٨٧٣
)(٣٬٠٩٩٬٦٢٨
١٤١٬٥٩٥٬٢٤٥

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
١٬٣٨٥٬٨٩١
١٦٬١٧٤٬٣٩١
٩٨٬٧٤٦٬١٥٩
١١٦٬٣٠٦٬٤٤١
١٬٨٢٤٬٥٥٨
١١٨٬١٣٠٬٩٩٩
)(٣٬٠٦٨٬٦٦٩
١١٥٬٠٦٢٬٣٣٠

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

ﺗﺻﻧف وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
ﺗﺣت اﻟطﻠب
ادﺧﺎر
ﻷﺟل
أﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٠٩٬٦٨٤٬٥١٥
٨٬١٩٠٬٧٧١
٦٢٬٣٣٠٬٩٥١
٧٬٠٥٣٬٠٩٧
١٨٧٬٢٥٩٬٣٣٤
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 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
)ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
٩٣٬٧١٤٬٨٦٧
٧٬٥٦٣٬٣٠٦
٧٣٬٦٦٨٬٥٢٦
٥٬٢١٨٬٩٨١
١٨٠٬١٦٥٬٦٨٠

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
٩٦٬٠٩٤٬٦٦٥
٧٬٦٢٤٬٥٧٢
٥٧٬٦٦١٬٠٩٧
٦٬٩٢٥٬٣٠٩
١٦٨٬٣٠٥٬٦٤٣

امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١٢

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
-٨

ﻗرض ﻷﺟل

2020م

أﺑرم اﻟﺑﻧك ﺗرﺗﯾب ﻗرض ﻣﺷﺗرك ﻏﯾر ﻣﺿﻣون ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ  ١٧ﯾوﻟﯾو  ٢٠١٩ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٥٧٥ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ٥٧٥ﻣدﺗﮫ  ٣ﺳﻧوات
ﻟﻸﻏراض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻷﺟل ﻋﻣوﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳوق ،وﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻛﻣﻘﺗﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
-٩

ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻدرة

أﺗم اﻟﺑﻧك ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷﺄة ﻟﻐرض ﺧﺎص ،إﺻدار ﺳﻧدات ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻗدرھﺎ  ١ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
اﻷﺟل ﺑﺎﻟﯾورو واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻗدره  ٥ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ .وﻗد ﺗم إﺗﻣﺎم اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ  ٥٠٠ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ  ٢٩ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٢٠إن ھذه
اﻟﺳﻧدات ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﮫ وﺗم إﺻدارھﺎ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣدة ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺣﺳب ﺧﯾﺎر اﻟﺑﻧك وﻓﻖ ﺷروط وأﺣﻛﺎم
اﻹﺻدار .إن ھذه اﻟﺳﻧدات ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم اﻻﯾرﻟﻧدﯾﺔ وﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
-١٠

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

ﯾﻌﻛس اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﮭﺎ .إن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷراً ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ،ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق.
ﯾﺗم إظﮭﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم إظﮭﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻘﺎﺻﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك .ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر
ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺻﻔﺣﺔ ١٣

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
) ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

١٨٩٬٨٨١٬٩٣٢

١٥٤٬٥٣٢٬٨٨٠

١٤١٬٨٥٥٬٠١٦

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة:
٧٬٢٨٦٬٠٨٣

ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

٣٬٦٤٩٬٩٥٦

٤٬٤٧٩٬٠٩٦

٢٬٨٩٧٬٩٤٢

٤٬٠٧٥٬٦٧٨

٢٬٥٨٨٬٨٣٧

اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت،
واﻟﺧﯾﺎرات

١٤١٬٨٤٣

١٢٢٬٥٠٢

٢١٬٧٣٠٬٣٢١

٧٧٬٣٠٠

٧١٬٨٣٧

١٧٬٩٢٠٬٧٤٠

٦٦٬٠٨١

٨٣٬٧٢٦

١٥٬٥٠٢٬٩٦٣

ﻋﻘود اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻵﺟﻠﺔ

٧٨٬٢٤٩

٧٤٬٠٥٢

٢٤٬٨٦٩٬١١٠

٤٦٬٣٣٩

٩٢٬٩١٤

٢٦٬٣٩٦٬٩٧١

١٣٨٬٦٥٦

١٩١٬١٦٢

١٦٬٨٠٨٬١٥٠

ﺧﯾﺎرات اﻟﻌﻣﻼت

٢٦٬٧٧٧

٢٠٬٦٤٦

٣٬١٠٨٬٩٦٩

١٠٬٩٦٥

٨٬٦٥٤

١٬٣٢٢٬٨٢٥

٤٬٦٦٠

٣٬٢٦٥

٦٤٥٬٣٧١

ﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ

٧٬٥٣٧

٧٬٥٣٧

٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠

٣٬٥٣٩

١٬٥٢٠

٤٦٨٬٧٥٠

١٩٬٩٦٢

١٥٬١٣٩

٢٬٠٢٥٬٠٠٠

ﺧﯾﺎرات أﺳﮭم وﺳﻠﻊ

٢٠٠٬٩٥٥

١٤٠٬٧٥٥

٢٬٤٠٢٬٤٣٣

٦٥٬٧٨٧

٣٦٬٠٨٤

٢٬٣٨٤٬٥٦٨

٩٠٬٧٦٣

٨٠٬١٢٥

٢٬١٨٢٬٦٧٩

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت،

٨١٤٬٨٧٥

٧٠٠

١١٢٬٨٧٥
٦٬٤١٢٬٥٠٠

واﻟﺧﯾﺎرات

-

٥٬٧٣٠

-

-

-

-

ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

-

٤٣٥٬٢٦٧

١٢٬٣٥٦٬٢٥٠

-

-

-

٩٬٧٨٩

-

١٩٨٬٤٤٥

٣٧٥

١٠٬٨٠٠٬٠٠٠

٧٬٥٨٣

١٣١٬٤١٩

٦٬٦٠٠٬٠٠٠

-

٢١٬٠٥٨

١٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ

٧٬٩٣٩٬٨٨٩

٤٬٤٥٦٬٨٢٠

٢٨٨٬٤٦٣٬٨٩٠

٤٬٦٩٠٬٦٠٩

٣٬٢٤٠٬٣٧٠

٢٠٩٬٦٢٦٬٧٣٤

٤٬٤٠٥٬٥٨٩

٢٬٩٨٤٬٠١٢

١٨٦٬٥٤٤٬٥٥٤

ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ  /ﻣدﻓوﻋﺔ

)(١٬٧٠١٬٤٧١

)(٢٬٢٩٦٬٣٦٣

)(١٬٥٩٨٬٣٨٨

)(٢٬٠٤٨٬١٨٤

)(٣٩٢٬٢٨٨

)(١٬٠٢٦٬٠٣٤

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦٬٢٣٨٬٤١٨

٢٬١٦٠٬٤٥٧

٣٬٠٩٢٬٢٢١

١٬١٩٢٬١٨٦

٤٬٠١٣٬٣٠١

١٬٩٥٧٬٩٧٨

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١٤

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
-١١

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ

2020م

ﺗﺗﻛون اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺗﻲ:
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
٤٬٨٢٤٬٨٥١
٢٩٬٣٥٤٬١٤١
١٬١٦٨٬٨٥٥
٤٬٩٢٤٬٠٠٥
٩٨٦٬٤٥٣
٤١٬٢٥٨٬٣٠٥

اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن
ﻗﺑوﻻت
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘض ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
أﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٩
)ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
٤٬٧٠٨٬٧٦٠
٣٠٬١٦٣٬٥٧١
١٬١١١٬٧٨٦
٣٬٥٢٢٬٤٣٩
٩٢٨٬٧١٩
٤٠٬٤٣٥٬٢٧٥

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
٦٬٠١٥٬٥٨٦
٢٩٬١١٤٬٤٥٢
١٬٢٠٦٬٥٩٤
٤٬٠٩٥٬٦٥٨
٧٧٤٬٦٠٤
٤١٬٢٠٦٬٨٩٤

ﺑدأت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻘﺎء اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٥٠٠ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،٩وﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٣١) .٢٠٢٠دﯾﺳﻣﺑر ٤٨٩ :٢٠١٩
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،و  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٥٠١ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.

 -١٢اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن اﻵﺗﻲ:
 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(
ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﻟوداﺋﻊ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﺗﺳﻌﯾن
ﯾوﻣﺎ ً
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
)ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(

١٤٬١١٢٬٨٣٣

٨٬٨٩٤٬١٢٧

١١٬٩٩٦٬٨٧٥

١٬٣٣٩٬٠٣٤

٢٬٦٦١٬٠٨٢

١٠٬٠٦٤٬٥٥٤

١٥٬٤٥١٬٨٦٧

١١٬٥٥٥٬٢٠٩

٢٢٬٠٦١٬٤٢٩

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
-١٣
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-:
ﻗطﺎع اﻷﻓراد اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ – وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ،واﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ – وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت وﻛذﻟك اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت.
ﻗطﺎع اﻟﺧزﯾﻧﺔ – وﯾﻘوم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺈدارة أﺳواق اﻟﻣﺎل ،واﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ،واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ،واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء
وﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ .ﻛﻣﺎ اﻧﮫ ﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ – وﯾﺗﺿﻣن ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وإدارة اﻟﻣوﺟودات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻹدارة واﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻣﺷورة
وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل وھﻲ /ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﺗﺗم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وأرﺑﻌﺔ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج .إن ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل.

Public

377

امللحق رقم ()3
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١٥

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

2020م

ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﻋﻼه وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ .ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل اﻋﺗﯾﺎدي ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻣﺎ
ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗُﺣ ﱠﻣل ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌدﻻت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك .ﻻ ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﻋﻧﺎﺻر
ﻣﮭﻣﺔ أﺧرى ﻣن اﻹﯾرادات أو اﻟﻣﺻﺎرﯾف أو اﻹﯾرادات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٠٢٠و  ،٢٠١٩ودﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ وإﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وإﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻣﺧﺻص
اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻔﺗرﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ ھذﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ-:
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﮫ:
اﺳﺗﮭﻼك
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة
ﻣﺻﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

٤٩٬٣٧٧
٥٩٬٢٩١
٢٩٬٦٦٤
ﻗطﺎع اﻷﻓراد
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ

٥٥٢٬٣٢٢
٧٠٣٬٦٢٧
١٠١٬٢٣٣

٤٣٬٨٢٤
١٬٣٢٥٬٤٧١
٩٠٬٤٩٧

١٤٠٬٤٦١
٢٨١

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠١٩ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت
ﻗطﺎع اﻟﺧزﯾﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ

٢٧٩٬٢٦١٬٠٧٩
٢٣٢٬٨٨٧٬٣٠١
٢٬٩٥٣٬٣٩٧
٤٬٧٩٠٬١٨١
٢٬١٧٧٬٨٤٦
١١٠٬٤١٥
٦٤٥٬٥٢٣
٢٬٢٢٨٬٨٥٠
٢٢١٬٦٧٥

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

٣٢٬٨٧١٬٨٢٤
٩١٬٢٣٣٬١٤٤
١٬٣٥١٬٩٥٠
١٬٦٣٨٬٣٢٢

٩٣٬٣١٧٬٨٩٣
٨١٬٧٦٦٬٣٧٠
١٬٢٣٥٬٥٧٢
١٬٥٦٠٬٧٢١

١٠٩٬٢٨٧٬٢٣٠
١٧٬٨٦٣٬٩١٩
٦٣٤٬٨٧٦
٨٩٦٬٧٧٩

٧٤٬٧٧٤
١١٦٬٦٨٨
٣١٬٠٩٤
٢٧٠٬٧٤٢

٢٣٥٬٥٥١٬٧٢١
١٩٠٬٩٨٠٬١٢١
٣٬٢٥٣٬٤٩٢
٤٬٣٦٦٬٥٦٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،ﻣﻧﮫ:
اﺳﺗﮭﻼك
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة
ﻣﺻﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

٨٤٦٬٤٣٨
٣٧٬٣٠٠

١٬٠٩٩٬١٨٦
٥٠٬٣٧٠

٧٧٬٧٨١
٧٥٢

٧٨٬٧٦٧
٥٬٦٠٢

٢٬١٠٢٬١٧٢
٩٤٬٠٢٤

٣٥٬٣٨٠
٦٩٨٬٧٨٥
٢٤٬٥٤٧

٧٤٦٬١٨٢
٤٠٣٬٢٩٢
٤٥٬٥٥٥

١٦٤
٧٢٧٬٩٥٣
٣٩٬٧٦٠

١٧٠٬٢٣٦
٦٣٥

٧٨١٬٧٢٦
٢٬٠٠٠٬٢٦٦
١١٠٬٤٩٧

-١٤
أ(

ﻗطﺎع اﻷﻓراد
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
٣٧٬٤٠٣٬٩٣٩
١٠٢٬٠٧٣٬٠٥٣
٩٥٩٬٢١٦
١٬٢٠٥٬٩٩٨
١٬١٢٧٬٣١٩
٤٤٬١٠٩

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠٢٠ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻟﺧزﯾﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
٣٥٤٬١٧٨ ١١٤٬١٠٧٬٦٨٢
١٢٧٬٣٩٥٬٢٨٠
١٧٩٬٠٦٤
٣٧٬٢٨٦٬٣٢٧
٩٣٬٣٤٨٬٨٥٧
١٧٬٢١٧
٧٤٦٬٥٨٨
١٬٢٣٠٬٣٧٦
٢٨١٬٧٢٩
١٬٦٣٨٬٥٩٠
١٬٦٦٣٬٨٦٤
١١٩٬٥٩٨
١٢٦٬٥٧٠
٨٠٤٬٣٥٩
٣٬٠٦٠
٥٥٩
٦٢٬٦٨٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋدم ﻣﻘدرة ﻋﻣﯾل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
إن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤول ﻋن طرﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ واﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻟﺟﻧﺔ إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ،وھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﺎدئ وأطر اﻟﻌﻣل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻟﺣدود.

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﯾوﻓون ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣن
ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻹﻗراض وذﻟك ﺑﺗﺟﻧب اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓراد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أو ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﻛذﻟك ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣدود ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻟك ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻘﺎﺻﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ
واﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺣد ﻣن ﻓﺗرات اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺈﻗﻔﺎل
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺳدادھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧد ﻣزاوﻟﺔ ﻋدد ﻣن اﻷطراف اﻷﺧرى ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أو ﯾﻛون
ﻟﮭم ﻧﻔس اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻘدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
أو اﻟظروف اﻷﺧرى .ﯾﺷﯾر اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛر أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﺣدود دﻧﯾﺎ ﺑﺻورة ﻣﺗدرﺟﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻔﺗرات اﻟطوﯾﻠﺔ ،وأﺧـذ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت،
ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر.
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امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١٦

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

2020م

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ درﺟﺎت ﺗﺻﻧﯾف داﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﺻﻧف ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺣﻔظﺗﮭﺎ .ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠٢٠ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر واﻟﺗﻲ ﻟم
ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﮭﺎ

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ذات ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة
 ١٢ﺷﮭر

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٬٣٤٦٬٥٤١

-

-

١٬٣٤٦٬٥٤١

ﺳﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١٣٬٥٨٦٬٤٨١

-

-

١٣٬٥٨٦٬٤٨١

ﺳﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٧٢٬٥٦١٬٦٤٢

-

-

٧٢٬٥٦١٬٦٤٢

ﻗروض وﺳﻠف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١٤١٬٣٨١٬٦٨٥

أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﻲ

٦٬٩٦٧٬٥١٩

٣٬١٩٧٬٣٦٣

١٥١٬٥٤٦٬٥٦٧

٦٬٩٦٧٬٥١٩ ٢٢٨٬٨٧٦٬٣٤٩

٣٬١٩٧٬٣٦٣

٢٣٩٬٠٤١٬٢٣١

٧٢٨٬٧٠٧

٧٠٦٬١٥٦

٦٬٢٦١٬٣٦٣ ٢٢٨٬١٤٧٬٦٤٢
٧٦٬٤١٦

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة ١٢
ﺷﮭر

أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٨٢٬٠٦٧

٢٬٠٣٦٬٩٧٨

٣٬٤٧١٬٨٤١

١٬١٦٠٬٣٨٥

٢٣٥٬٥٦٩٬٣٩٠

٣٤١٬٥١٦

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٩ﻣدﻗﻘﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر واﻟﺗﻲ ﻟم
ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﮭﺎ

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ذات ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض

٤٩٩٬٩٩٩

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٣٬٦٣٢٬٠٠٨

-

-

٣٬٦٣٢٬٠٠٨

ﺳﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١٣٬٦٢٥٬٠٥٧

-

-

١٣٬٦٢٥٬٠٥٧

ﺳﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٦١٬٢٠٨٬١٠٤

-

-

٦١٬٢٠٨٬١٠٤

ﻗروض وﺳﻠف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١٣٤٬٧٧٦٬٢٨١

٦٬٦١٢٬٧٧٠

٣٬٣٠٥٬٨٢٢

١٤٤٬٦٩٤٬٨٧٣

٦٬٦١٢٬٧٧٠ ٢١٣٬٢٤١٬٤٥٠

٣٬٣٠٥٬٨٢٢

٢٢٣٬١٦٠٬٠٤٢

ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن

٦٤١٬٦١١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦٬٠٦٩٬٨٨١ ٢١٢٬٥٩٩٬٨٣٩

ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﻲ

٨١٬٠٠٧

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣدة ١٢
ﺷﮭر

أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٥٤٢٬٨٨٩

٨٩٬٠١٥

١٬٩٢٢٬٦٩٢

٣٬١٠٧٬١٩٢

١٬٣٨٣٬١٣٠

٢٢٠٬٠٥٢٬٨٥٠

٣١٩٬١٢٨

٤٨٩٬١٥٠

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠١٩ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر واﻟﺗﻲ ﻟم
اﻟﻌﻣر ذات ﻣﺳﺗوى
ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﮭﺎ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١١٬٩٧٧٬٤٩٠

-

-

١١٬٩٧٧٬٤٩٠

ﺳﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١٢٬٢٢٦٬٥٤٨

-

-

١٢٬٢٢٦٬٥٤٨

ﺳﻧدات دﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٥٦٬٢٨٢٬١٩٩

-

-

٥٦٬٢٨٢٬١٩٩

ﻗروض وﺳﻠف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

١٠٧٬٤٦١٬٣١٧

ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﻲ

٨٬١٠٧٬٢٧٤

٢٬٥٦٢٬٤٠٨

١١٨٬١٣٠٬٩٩٩

٨٬١٠٧٬٢٧٤ ١٨٧٬٩٤٧٬٥٥٤

٢٬٥٦٢٬٤٠٨

١٩٨٬٦١٧٬٢٣٦

١٬٨٠٦٬٩٠٨

٣٬٠٨٨٬١٤٤

٧٥٥٬٥٠٠

١٩٥٬٥٢٩٬٠٩٢

٦١١٬٩٥٧

٧٬٤٣٧٬٩٩٥ ١٨٧٬٣٣٥٬٥٩٧
٧٧٬٠٨٥
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٦٦٩٬٢٧٩

٨٨٬٧٧٦

٣٣٥٬٥٩٦

٥٠١٬٤٥٧

امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١٧

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
 -١٥رأس اﻟﻣﺎل

2020م

ﯾﺗﻛون رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ واﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن  ٢٬٠٠٠ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ) ٢٬٠٠٠ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﺳﮭم( ،ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺳﮭم  ١٠﷼
ﺳﻌودي.
 -١٦رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺗرﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾم ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )ﯾوﻧﯾو  ١،٩٥٧٫٥ :٢٠٢٠ﻣﻠﯾون ﺳﮭم  ،ﯾوﻧﯾو  ١،٩٥٧٫١ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﺳﮭم( .ﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ اﻟﺳﮭم
اﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﻔﺗرﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾم ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﺑﺎﻟﻎ  ٢٬٠٠٠ﻣﻠﯾون
ﺳﮭم.
 -١٧اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ 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 ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ:
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻧﻔس اﻷداة )ﺑدون ﺗﻌدﯾل(.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷــطﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو طرق ﺗﻘﯾﯾم أﺧرى ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻓﺔ ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ
اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أي ﻣن ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﮭرﻣﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة
ﻣﺷﺗﻘﺎت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﺳﻧدات دﯾن ﻣﺻدرة
ﻣﺷﺗﻘﺎت

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول
٤٣٠٬٧٠٣
٢٠٬٧٠٨٬١٥٣
٣٦٬٠٩٦

٢٬٣٣٠٬٧٦٩
٥٤٬٣٩٥٬٥٤٣
١٤٬٧٤٥٬٤٣٣
٦٬٢٠٢٬٣٢٢

١٬٧٤١٬٥٣٧
٥٬٦٥٧
-

٤٬٥٠٣٬٠٠٩
٧٥٬١٠٩٬٣٥٣
١٤٬٧٤٥٬٤٣٣
٦٬٢٣٨٬٤١٨

٥٬٧٠٥٬٨٠٥
١٧٬٤٩٤

٦٥٨٬٦٣٨
٢٬١٤٢٬٩٦٣

-

٦٥٨٬٦٣٨
٥٬٧٠٥٬٨٠٥
٢٬١٦٠٬٤٥٧

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ) ٢٠١٩ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦٦٩٬٦٦٤
٢٠٬٦٢٧٬١٧٠
٨٬٠٣٥

٤٬٣٥٢٬٢٩٣
٤٤٬٦٥٩٬٢٠٤
١٣٬٩٢٦٬٧٧٨
٣٬٠٨٤٬١٨٦

١٬٠٧٨٬١٥٥
٥٬٦٥٧
-

٦٬١٠٠٬١١٢
٦٥٬٢٩٢٬٠٣١
١٣٬٩٢٦٬٧٧٨
٣٬٠٩٢٬٢٢١

٣٬٧٢٥٬٨٨٨
٢٬٨٦٩

٧٠٠٬٣٤٤
١٬١٨٩٬٣١٧

-

٧٠٠٬٣٤٤
٣٬٧٢٥٬٨٨٨
١٬١٩٢٬١٨٦
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 ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠٢٠ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

امللحق رقم ()3
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١٨

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻣﺷﺗﻘﺎت

2020م

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠١٩ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٬٠٠٤٬٥٧٩
٢٠٬١٨١٬٤١٤
١٬٦٣٣

٣٬٩٩٧٬٤٣١
٤٠٬٩٩٩٬١٣٣
١٢٬١٩٥٬١٩٦
٤٬٠١١٬٦٦٨

٨٣٨٬٤١٥
٥٬٦٧٤
-

٥٬٨٤٠٬٤٢٥
٦١٬١٨٦٬٢٢١
١٢٬١٩٥٬١٩٦
٤٬٠١٣٬٣٠١

٩٬٣٢٦

٧٦١٬٧٧٨
١٬٩٤٨٬٦٥٢

-

٧٦١٬٧٧٨
١٬٩٥٧٬٩٧٨

ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗد ﺗﻣت إﻣﺎ:
 ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﺳوﯾﺔ اﻷرﺻدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷرﺻدة اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ وذﻟك ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:
 ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٣٠ ٢٠٢٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳددة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

١٬٠٨٣٬٨١٢
)(٦٧٬٣٨١
٨٣٢٬٣٨١
)(١٠١٬٦١٨
١٬٧٤٧٬١٩٤

٧٩٥٬٠١٧
٤٬٦٢٥
٧٠٬٣٦٨
)(٢٥٬٩٢١
٨٤٤٬٠٨٩

إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوھرﯾﺎ ً
ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة .ﯾﺗم ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺣﺳب
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .ﯾﺗم ﺗﺟدﯾد أﺳﻌﺎر أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺧﻼل أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻐﯾرات ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ھواﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾراً ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة
ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٠٢٠ﻣﺑﻠﻎ  ١٤٨٫٩ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٤٢ :٢٠١٩ﻣﻠﯾﺎر ﷼
ﺳﻌودي ،و  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ١١٥٫٤ :٢٠١٩ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي( .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟوداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﻘرض ﻷﺟل ،واﻷرﺻدة
ﻟدى وﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ،اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾراً ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻷن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻷدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾراً ﻋن
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺑﺳﺑب اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻸرﺻدة ﻟدى وﻟﻠﺑﻧوك .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻌﺗﺑر ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى  ٣ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺗﻛررة ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗوﻓرھﺎ ،أو طرق اﻟﺗﺳﻌﯾر ،ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺳﻧدات ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل طرﯾﻘﺔ ﺗﻘوﯾم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ .وﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن
ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑـ "رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﯾوم اﻟواﺣد" ،وﺗطﻔﺄ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ﻟﺣﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،أو ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد .ﺗدرج اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة ﺑدون ﻋﻛس أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﯾوم اﻟواﺣد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ.
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗداول ﻋﻠﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻋﻧد اﻹﻏﻼق ﻟذﻟك اﻟﺳﮭم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﺧﺻم إذا ﻛﺎﻧت اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻘﯾدة.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ) (٢ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣدﺧﻼت ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﺋد وھﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮫ ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ) (٢ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﺗﺣدد ﻣدﺧﻼت
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﮭذه اﻟطرق وﻓﻖ ﻣؤﺷرات اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗداول ﻓﯾﮭﺎ ،وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن وﺳطﺎء ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ) (٣ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧر ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات ﻣﻌﻠن ﻋﻧﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﮭﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
Public
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ١٩

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
-١٨

ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل

2020م

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻺﺷراف اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،وذﻟك ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأﺳﻣﺎل أﺳﺎﺳﻲ ﻗوي ﻟدﻋم ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل وﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي .وﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﻌدﻻت ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧود رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣؤھل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،واﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷرﺻدة اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻹظﮭﺎر ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻣﻲ.
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺷﻛل دوري ،ﺑﻣراﺟﻌﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺗﺄﻛد ﺑﺄن رأس اﻟﻣﺎل ﻛﺎف ﻟﻣواﺟﮭﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺧطط اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ،ﺗﺄﺧذ اﻹدارة أﯾﺿﺎ ً ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧطط أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻛذﻟك اﻟظروف
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺈدارة رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
أﺻدرت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي إطﺎر ﻋﻣل وإرﺷﺎدات ﺑﺷﺄن ھﯾﻛﻠﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ أوﺻت ﺑﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل  ٣واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ
ﺳري ﻣﻔﻌوﻟﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٣وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل  ،٣ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أدﻧﺎه ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺣدة وإﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﯾر ﻣوﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺣد(

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
)ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٩
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

٢٢٢٬٧٢٢٬٦٥٥
١٤٬٦٥٦٬٩٢٨
١٩٬٩٤٣٬٢٨٥
٢٥٧٬٣٢٢٬٨٦٨

١٩٧٬٠٧٩٬٩٧٣
١٤٬٢٢٠٬٨٠٠
١٦٬٩٩٨٬٤٥٤
٢٢٨٬٢٩٩٬٢٢٧

١٧٤٬٣١٠٬٩٩٢
١٤٬٢٢٠٬٨٠٠
١٦٬٩٧٢٬٤٤٠
٢٠٥٬٥٠٤٬٢٣٢

رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد
إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد

٤٨٬٠٤٥٬٤٨٧
١٬١٢٢٬١٨١
٤٩٬١٦٧٬٦٦٨

٤٦٬٩٠٧٬١٦٣
١٬٣٤١٬٠٣٨
٤٨٬٢٤٨٬٢٠١

٤٥٬٥٢٦٬٤٧٣
١٬٣٥٥٬٢٩١
٤٦٬٨٨١٬٧٦٤

ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ  +رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد

٪١٨٫٧
٪١٩٫١

٪٢٠٫٥
٪٢١٫١

٪٢٢٫٢
٪٢٢٫٨

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﻧﺳب ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺳﺎﻣﺑﺎ ﺑﻧك ﻟﯾﻣﯾﺗد ،اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ  +رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد

٪١٨٫٣
٪١٩٫٥

٪١٨٫٠
٪١٨٫٥

٪١٧٫٥
٪١٧٫٦

Public
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ٢٠

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
-١٩

اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ

2020م

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻣﺻروف اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ:

ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٩
٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

اﻟزﻛﺎة

٣٢٩٬٠٠٠
٣٢٩٬٠٠٠

 زﻛﺎة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٤٣٬٠٠٠
٢٤٣٬٠٠٠

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ ،ﻟﻠﻔﺗرة:
٧٬١٠٦
٤٨٬١٨٦
)(٨٠٧
٥٤٬٤٨٥

 ﻣﺣﻠﯾﺔ  -ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣؤﺟﻠﺔاﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٥٬٥٠٠
١٥٬٥٣٤
٩٢
٢١٬١٢٦

ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٤٨٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٬٤٨٢ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،و  ٣٠ﯾوﻧﯾو :٢٠١٩
 ١٫٨٥٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ وذﻟك ﺗﻣﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ
اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻟﻛرﯾم رﻗم م ٢٦/وﺗﺎرﯾﺦ ١٤٤٠/٣/٢٠ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٨ﻧوﻓﻣﺑر  (٢٠١٨واﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ١٢٦٠ﺑﺗﺎرﯾﺦ
١٤٤٠/٤/٥ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢دﯾﺳﻣﺑر .(٢٠١٨
 -٢٠ﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد  (١٩ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
اﻗرارا ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎره اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﺧﻼل ﻣﺎرس  ،٢٠٢٠أﻋﻠﻧت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد (١٩-ﺑﺎﻟﺟﺎﺋﺣﺔ
ً
أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .ﻟﻘد أﺛر ﺗﻔﺷﻲ ھذا اﻟﻔﯾروس أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻗد اﺗﺧذت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات ﻻﺣﺗواء اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾروس .وﻗﺎﻣت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ،ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﺣدود وإﺻدار
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻓرض اﻟﺣظر اﻟﻌﺎم وﻣﻧﻊ اﻟﺗﺟول ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺷﮭدت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻛﺑﯾرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وذﻟك ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل اﻟطﻠب اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺑﺳﺑب اﻹﻏﻼق اﻟذي
ﺷﮭدﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم ،وﻟﻛن أﯾﺿًﺎ ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل اﻟﻌرض اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﺳﺑﻖ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ .وﻗد ﺷﮭدت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻌﺎش
ﻓﻲ أواﺧر اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻔط ﺑﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎج ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧروج اﻟدول ﻣن ﺣﺎﻻت
اﻹﻏﻼق .وﻗد ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة وإدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻧﻔط وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷداء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى ﻹدارة
ﺗﻌطل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﺳﺑب ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗﺷﻣل اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذھﺎ اﻟﺑﻧك أﯾﺿًﺎ
اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﺗرﻛزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻛﺛر دﻗﺔ ﻣﺛل ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،واﻟﻣﻧﺎطﻖ ،واﻟﺑﻠد ،واﻷطراف
اﻷﺧرى ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ،واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ،وإﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء ،وإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘروض ﺑﺻورة
ﻣﻼﺋﻣﺔ ،ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء .وﺗﺄﺧذ ھذه اﻟﺧطوات أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر آﺛﺎر ﺑراﻣﺞ دﻋم اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي.
ﺗﺗطﻠب اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻌد اﻹﻏﻼق ﻣن اﻟﺑﻧك ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻌض اﻟﻣدﺧﻼت واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ،
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺣول إﻣﺎ ﺣول ﺗﻌدﯾل ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﺗﻌدﯾل اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ واﻷوزان اﻟﻣرﺟﺣﺔ .ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم  ،٢٠٢٠وﻣﻊ ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت أﻛﺛر ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت
اﻹدارة ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و /أو ﺗﻌدﯾل اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت .ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠٢٠ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺣدﯾث ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٦٧٫٦ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي.
ﻻ ﺗزال طرﯾﻘﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻷوزان اﻟﻣرﺟﺣﺔ .وﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷي ﺗوﻗﻌﺎت،
ﻓﺈن اﻟﺗﺻورات واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺣدوث ﺗﻛون ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت .إن أﺛر ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
اﻟﺗﺄﻛد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ھذه ﺗﺗطﻠب إﺑداء اﻷﺣﻛﺎم ،وﺳﯾﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧك ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﻗﻔﮫ وأﺛر ذﻟك ﺑﺎﻧﺗظﺎم.
Public
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القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا

ﺻﻔﺣﺔ ٢١

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

2020م

 -٢٠ﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد  (١٩ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻗﺎم اﻟﺑﻧك أﯾﺿًﺎ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺗراﻛﺑﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٥٨٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت ،واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣراﺣل اﻟذي أﺟراه
اﻟﺑﻧكاﺳﺗﻧﺎد ًا إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺗﺄﺛرة.ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي ﻋﻧد ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب إﺟراء أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﺑراﻣﺞ وﻣﺑﺎدرات دﻋم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي

ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ،ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺑﺈطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟدﻋم ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺎرس  ٢٠٢٠وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم
اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺣﺳب ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي رﻗم ٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦ﺟﻣﺎدى اﻵﺧر  ١٤٣٨ھـ .ﯾﺗﻛون ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻵﺗﻲ:
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط،
•
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻣوﯾل اﻹﻗراض،
•
ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻣوﯾل؛ و
•
ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم رﺳوم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
•
ﻛﺟزء ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ
اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ .ﺗﻌﺗﺑر إﻋﻔﺎءات ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط ﻛدﻋم ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ .وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻔﻌﯾل إﻋﻔﺎءات ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺳداد وذﻟك ﺑﺗﺄﺟﯾل اﻷﻗﺳﺎط ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  ١٤ﻣﺎرس  ٢٠٢٠ﺣﺗﻰ ١٤
ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠٢٠ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﮭر دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت .ﺗم ﺗﻘوﯾم اﻷﺛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﮭذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﺗﻣت
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻛﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب .ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط اﻟذي ﻗدﻣﮫ اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﻧﺷﺂت
ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺧﺳﺎرة ﺗﻌدﯾل اﻟﯾوم اﻟواﺣد ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٨٫١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل  ٣١ﻣﺎرس .٢٠٢٠
ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺧﻼل أﺑرﯾل  ،٢٠٢٠ﻗﺎم اﻟﺑﻧك أﯾﺿًﺎ ﺑﺗﺄﺟﯾل أﻗﺳﺎط ﻋﻣﻼء اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر
واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺿﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ٢وﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء اﻵﺧرﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﺿﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ١اﻟذﯾن اﺳﺗوﻓوا ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ
اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ،أي اﻟﻔﺗرة ﻣن  ١٤ﻣﺎرس  ٢٠٢٠إﻟﻰ  ١٤ﺳﺑﺗﻣﺑر  .٢٠٢٠ﻧﺗﺞ ﻋن
ذﻟك ﺧﺳﺎرة ﺗﻌدﯾل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و  ٤٥٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﺗم ﻋرض ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻌدﯾل ﻛﺟزء ﻣن ﺻﺎﻓﻲ
ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود
دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻻ ﯾزال اﻟﺑﻧك ﯾﻌﺗﻘد أن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺟﯾل اﻷﻗﺳﺎط ﻻ ﯾﻌﺗﺑر زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎنً ،
ﻋواﻣل أﺧرى .ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠٢٠ﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ٢٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈطﻔﺎء ﺧﺳﺎﺋر
اﻟﺗﻌدﯾل.
ﻟﺗﻌوﯾض ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﻣوﺟب ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ،اﺳﺗﻠم
اﻟﺑﻧك ودﯾﻌﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدره  ٢٫٥ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم  .٢٠٢٠ﺗﺑﯾن
ﻟﻺدارة ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟواردة ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،أن ھذه اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺗﻛﺑدة
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط .ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﻋﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
ﻧﺗﺞ ﻋن ودﯾﻌﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺿﻣن ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل ﻟﻠﻣﻧﺣﺔ ﻗدره  ١٥٤٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم
 .٢٠٢٠ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟراء ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺷﺄن إﺛﺑﺎت وﻗﯾﺎس دﺧل ھذه اﻟﻣﻧﺣﺔ .ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠٢٠ﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺑﻠﻎ
 ٩٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺳوﯾﺔ دﺧل اﻟﯾوم اﻟواﺣد.
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم  ،٢٠٢٠اﺳﺗﻠم اﻟﺑﻧك ودﯾﻌﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٠٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﻣدة
ﺷﮭرا .ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .وﻗد
٣٦
ً
ﺷﮭرا .ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟراء ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺷﺄن إﺛﺑﺎت
ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل ﻗدره  ٦٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،واﻟذي ﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ٣٦
ً
وﻗﯾﺎس دﺧل ھذه اﻟﻣﻧﺣﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠٢٠ﻟم ﯾﺷﺎرك اﻟﺑﻧك ﺑﻌد ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻟﺗﻣوﯾل اﻹﻗراض وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘروض.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  ١٤ﻣﺎرس إﻟﻰ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠٢٠ﺗﻧﺎزل اﻟﺑﻧك ﻋن رﺳوم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ٧٫٩
ﻧظرا ﻷن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﯾﺟري اﻟﺑﻧك ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺑﺷﺄن اﺳﺗرداد ھذه اﻟرﺳوم .ﻟﻛن ً
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ھم اﻟﻌﻣﻼء ،ﻟم ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛدﺧل ﻣﻧﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ .٢٠
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ﺻﻔﺣﺔ ٢٢

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة )ﺗﺗﻣﺔ(
ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و31
للسنوات
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

2020م

 -٢٠ﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد  (١٩ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي )ﺗﺗﻣﺔ(

دﻋم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗﻣﺷﯾًﺎ ﻣﻊ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﻋﻠﻧت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺿﺦ ﻣﺑﻠﻎ ﺧﻣﺳﯾن ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي
ﻣن أﺟل:
ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ دوره ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص؛
•
إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ دون ﺗﻛﺑد أي أﺗﻌﺎب إﺿﺎﻓﯾﺔ؛
•
دﻋم اﻟﺧطط اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﮭدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص؛ و
•
اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺑﻌض رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
•
ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ،اﺳﺗﻠم اﻟﺑﻧك ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم  ٢٠٢٠ودﯾﻌﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٣٫٩ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي وﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎق ﺳﻧﺔ واﺣدة ﺗﻘرﯾﺑًﺎ .ﺗﺑﯾن
ﻟﻺدارة ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟواردة ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،أن ھذه اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺑدﻋم اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﺗﻣت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك
إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل ﻗدره  ٤٥٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،ﺗم إﺛﺑﺎت  ٣٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻧﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠٢٠وﺗم ﺗﺄﺟﯾل
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ.
ﻣﺑﺎدرة اﻟﺑﻧك ﻟدﻋم ﻗطﺎع اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺗﻘدﯾراً ﻟﻠﺟﮭود اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﮭﺎ ﻣوظﻔو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ،ﻗرر اﻟﺑﻧك
طواﻋﯾﺔ ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك وذﻟك ﻟﻣدة
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة ﺗﻌدﯾل اﻟﯾوم اﻟواﺣد ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٩٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠٢٠وﺗﻣت
ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو .٢٠٢٠
-٢١

اﻟﺗﺣول ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك )إﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﻲ(:

ﯾﺗم ﺣﺎﻟﯾًﺎ إﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ وإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣؤﺷرات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم .وﯾﻘوم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗﻌدﯾل
إرﺷﺎداﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺳﻼﺳﺔ.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ) - (١اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ" ٩ :اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ،وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ" ٣٩ :اﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" :اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس ،و اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " :٧اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر .ﺗﻘدم
اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠١٩واﻟﺗﻲ ﻋدﻟت اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،إﻋﻔﺎ ًء ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠٢٠وﺗﻌﺗﺑر إﻟزاﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أدوات ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك .ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ً
ﺗﺄﺛرت ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﺈﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك .ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ،ﺟﻧﺑﺎ ً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ إﻋﻔﺎء اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄدوات ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻗﺑل اﻹﺣﻼل.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ) - (٢ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑدال أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑدﯾﻠﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر .وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن ،ھﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد ﻣن
ﺗوﻗﯾت وطرق اﻟﺗﺣول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ  .٢وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ھذه ،ﯾﺳﺗﻣر اﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻛﺳﻌر ﻣرﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻷﺳواق
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات ﺗﺗﺟﺎوز ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك .وﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻧك أن
ھﯾﻛل اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾدﻋم اﺳﺗﻣرار ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺗﻰ  ٣٠ﯾوﻧﯾو .٢٠٢٠
ﺗﻌﻣل اﻹدارة ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك وﺗواﺻل اﻻﻧﺧراط ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺗﺣول ﺑﺻورة
ﻣﻧظﻣﺔ .ﯾﺗﺳم اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻷھﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم واﻟﺗﻌﻘﯾد وﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
-٢٢

إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺗم اﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض أرﺻدة اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
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امللحق رقم ()4
املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة)

386

387

388

389

البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة)
املقدمة
تم إعداد املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة املرفقة واإليضاحات ذات الصلة ("املعلومات املالية اإلفتراضية") التالية لغرض توضيح اآلثار املتوقعة
على قائمة املركز املالي املوحدة واألداء املالي للبنك األهلي التجاري والناتجة عن اتفاقية االندماج املبرمة بين البنك األهلي التجاري ("البنك األهلي") ومجموعة سامبا املالية
("مجموعة سامبا") بتاريخ  24صفر  1442هـ (املوافق  11أكتوبر  2020م) .تنص اإلتفاقية على دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي ويترتب على ذلك نقل جميع موجودات
ومطلوبات مجموعة سامبا إلى البنك األهلي ("صفقة االندماج")  ،اعتبارا من تاريخ االندماج  ،مقابل العوض املتفق عليه (إيضاح  .)4إن صفقة االندماج خاضعة الستيفاء او
ً
التنازل عن شروط معينة محددة مسبقا ،ومن املتوقع حدوثها في النصف األول من عام 2021م.
تتكون املعلومات املالية اإلفتراضية من قائمة املركز املالي اإلفتراضية املوجزة املوحدة الغير مراجعة كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2019م و 30يونيو 2019م وقائمة
الدخل اإلفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة لفترتي الستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2019م وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م للبنك األهلي
ً
أخذة في االعتبار سريان اثاراالندماج كما في التواريخ املذكورة بافتراض أن صفقة االندماج دخلت حيز التنفيذ في  1يناير 2019م ("تاريخ االندماج املحدد") ،باإلضافة إلى
اإليضاحات حول املعلومات املالية اإلفتراضية.
يتمثل الغرض من املعلومات املالية اإلفتراضية في إيضاح التأثيرات الجوهرية لصفقة االندماج بين البنك األهلي ومجموعة سامبا على قائمة املركز املالي املوحدة التاريخية
وقائمة الدخل املوحدة التاريخية بافتراض أن البنكين موجودين بالفعل وفق الهيكل القانوني لصفقة االندماج منذ تاريخ االندماج املحدد.
بناء على افتراضات ّ
تم إعداد املعلومات املالية اإلفتراضية وعرضها ً
معينة (للمزيد من التفاصيل انظر إيضاح أساس اإلعداد) وذلك ألغراض التوضيح فقط .كما أن املعلومات
املالية اإلفتراضية ،بطبيعتها ،تتناول موقفا افتر ً
اضيا وال تمثل املركز املالي الفعلي للبنك األهلي وأداءه املالي ،وقد ال تعكس الصورة الفعلية للمركز املالي واألداء املالي للبنك
ُ ّ
األهلي عند اكتمال صفقة االندماج .باإلضافة إلى ذلك ،ال تمثل املعلومات املالية اإلفتراضية املركز املالي واألداء املالي الذي كان من املمكن حدوثه لو تم إجراء عملية االندماج
املشار إليه في تاريخ سابق وال تظهر نتائج التشغيل املستقبلية أو املركز املالي للبنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي اإلفتراضية الموجزة الموحدة (غير مراجعة)
كما في

إيضاحات ب
الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالصافي
استثمارات بالصافي
تمويل وسلف بالصافي
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
عقارات أخرى بالصافي
ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
حق استخدام الموجودات بالصافي
الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى نتيجة االندماج
موجودات أخرى

3
3
1
1;3
1
1
1
4
1;3

إجمالي الموجودات

 30يونيو2020
التعديالت اإلفتراضية

البنك األهلي

مجموعة سامبا

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

37,955,001
14,554,696
146,305,827
316,298,571
9,233,341
439,375
1,113,039
5,589,157
1,579,131
24,241,896
────────
557,310,034
────────

24,162,833
1,339,034
93,193,277
148,087,797
6,238,418
3,136,168
3,103,552
────────
279,261,079
────────

بآالف الرياالت السعودية

)(179,379
)(499,534
125,345
)(367,473
367,473
27,152,698
)(619,668
────────
25,979,462
────────

 31ديسمبر 2019
التعديالت اإلفتراضية

القوائم اإلفتراضية الموحدة

البنك األهلي

مجموعة سامبا

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

62,117,834
15,893,730
239,319,725
464,386,368
14,972,225
439,375
1,238,384
8,357,852
1,946,604
27,152,698
26,725,780
────────
862,550,575
────────

45,382,209
16,565,294
134,076,572
282,288,760
5,276,039
438,483
1,283,387
5,496,576
1,669,825
14,786,657
────────
507,263,802
────────

18,138,081
3,628,391
85,013,253
141,595,245
3,092,221
3,066,858
1,069,752
────────
255,603,801
────────

بآالف الرياالت السعودية

)(56,146
)(269,048
4,345
)(359,602
359,602
27,152,698
)(292,339
────────
26,539,510
────────

 30يونيو2019
التعديالت اإلفتراضية

القوائم اإلفتراضية الموحدة

البنك األهلي

مجموعة سامبا

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

63,520,290
20,193,685
219,033,679
423,884,005
8,099,212
438,483
1,287,732
8,203,832
2,029,427
27,152,698
15,564,070
────────
789,407,113
────────

31,493,396
14,127,769
126,629,790
274,830,496
5,339,018
449,931
1,226,523
5,379,307
1,787,133
15,324,157
────────
476,587,520
────────

20,865,462
11,961,269
79,249,940
115,062,330
4,013,301
3,117,834
1,281,585
────────
235,551,721
────────

بآالف الرياالت السعودية

)(1,800,538
)(203,877
5,953
)(379,206
379,206
27,152,698
)(219,605
────────
24,934,631
────────

القوائم اإلفتراضية الموحدة
بآالف الرياالت السعودية

52,358,858
24,288,500
205,879,730
389,892,826
9,148,442
449,931
1,232,476
8,117,935
2,166,339
27,152,698
16,386,137
────────
737,073,872
────────

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
قروض الجل
سندات دين مصدرة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
مطلوبات اخرى

3

3
1;3
3

إجمالي المطلوبات

74,083,005
380,398,487
696,258
12,138,048
16,058,990
────────
483,374,788
────────

28,634,360
187,259,334
2,163,629
5,585,273
2,160,457
7,084,248
────────
232,887,301
────────

)(179,379
)(494,323
)(499,534
────────
)(1,173,236
────────

102,717,365
567,657,821
2,163,629
6,102,152
13,804,182
22,643,704
────────
715,088,853
────────

62,186,044
353,389,315
1,016,101
6,081,580
14,802,485
────────
437,475,525
────────

15,646,808
180,165,680
2,168,095
3,746,454
1,192,186
7,235,746
────────
210,154,969
────────

)(56,146
)(287,994
)(269,048
────────
)(613,188
────────

77,832,852
533,554,995
2,168,095
4,706,409
6,985,772
21,769,183
────────
647,017,306
────────

61,593,983
327,438,403
1,864,984
5,977,258
12,601,268
────────
409,475,896
────────

14,249,646
168,305,643
1,957,978
6,466,854
────────
190,980,121
────────

)(1,800,538
)(213,652
)(203,877
────────
)(2,218,067
────────

74,043,091
495,744,046
1,864,984
7,721,584
18,864,245
────────
598,237,950
────────

حقوق الملكية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
رأس المال
عالوة إصدار
اسهم خزينة
احتياطي نظامي
احتياطي عام
احتياطيات أخرى (التغيرات المتراكمة في القيم العادلة)
احتياطي برنامج أسهم الموظفين
أرباح مبقاة
توزيعات أرباح مقترحة
احتياطي فرق العملة األجنبية

4
4
1;4;5
4;5
4;5
4;5
1;4;5
4;5

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
الشريحة األولى صكوك
إجمالي حقوق الملكية بدون حقوق األقلية
حقوق األقلية
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4;5

30,000,000
)(371,028
25,650,012
1,100,538
184,782
11,298,412
)(4,975,172
────────
62,887,544
────────
10,200,000
────────
73,087,544
────────
847,702
────────
73,935,246
────────

20,000,000
)(942,219
18,348,111
130,000
2,748,107
5,999,839
────────
46,283,838
────────
────────
46,283,838
────────
89,940
────────
46,373,778
────────

)(5,220,000
56,090,100
)(550,766
)(18,348,111
)(130,000
)(217,992
26,220
)(4,496,753
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────

44,780,000
56,090,100
)(1,864,013
25,650,012
3,630,653
211,002
12,801,498
)(4,975,172
────────
136,324,080
────────
10,200,000
────────
146,524,080
────────
937,642
────────
147,461,722
────────

30,000,000
)(357,971
25,650,012
866,542
202,508
6,621,912
3,600,000
)(4,694,978
────────
61,888,025
────────
7,000,000
────────
68,888,025
────────
900,252
────────
69,788,277
────────

20,000,000
)(962,080
18,348,111
130,000
2,752,040
3,696,851
1,393,898
────────
45,358,820
────────
────────
45,358,820
────────
90,012
────────
45,448,832
────────

)(5,220,000
56,090,100
)(548,356
)(18,348,111
)(130,000
)(217,992
23,810
)(4,496,753
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────

44,780,000
56,090,100
)(1,868,407
25,650,012
3,400,590
226,318
5,822,010
4,993,898
)(4,694,978
────────
134,399,543
────────
7,000,000
────────
141,399,543
────────
990,264
────────
142,389,807
────────

30,000,000
)(357,971
22,894,980
669,476
145,037
10,533,482
)(4,637,370
────────
59,247,634
────────
7,000,000
────────
66,247,634
────────
863,990
────────
67,111,624
────────

20,000,000
)(976,000
17,193,239
130,000
2,442,842
5,695,584
────────
44,485,665
────────
────────
44,485,665
────────
85,935
────────
44,571,600
────────

)(5,220,000
56,090,100
)(544,826
)(17,193,239
)(130,000
)(217,992
20,280
)(5,651,625
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────
────────
27,152,698
────────

44,780,000
56,090,100
)(1,878,797
22,894,980
2,894,326
165,317
10,577,441
)(4,637,370
────────
130,885,997
────────
7,000,000
────────
137,885,997
────────
949,925
────────
138,835,922
────────

557,310,034
────────

279,261,079
────────

25,979,462
────────

862,550,575
────────

507,263,802
────────

255,603,801
────────

26,539,510
────────

789,407,113
────────

476,587,520
────────

235,551,721
────────

24,934,631
────────

737,073,872
────────
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل اإلفتراضية الموجزة الموحدة
لفترتي و السنة المنتهية (غير مراجعة)
البنك األهلي
إيضاحات ب

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
التعديالت اإلفتراضية
مجموعة سامبا

القوائم اإلفتراضية الموحدة

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية

البنك األهلي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
التعديالت اإلفتراضية
مجموعة سامبا

القوائم اإلفتراضية الموحدة

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية

البنك األهلي

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019م
التعديالت اإلفتراضية
مجموعة سامبا

القوائم اإلفتراضية الموحدة

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية

دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة

3
3

9,525,359
)(1,630,548
────────
7,894,811

3,971,888
)(1,018,491
────────
2,953,397

)(62,692
62,692
────────
-

13,434,555
)(2,586,347
────────
10,848,208

20,527,145
)(4,720,595
────────
15,806,550

8,426,784
)(2,050,136
────────
6,376,648

)(88,559
88,559
────────
-

28,865,370
)(6,682,172
────────
22,183,198

10,079,635
)(2,418,127
────────
7,661,508

4,219,698
)(966,206
────────
3,253,492

)(80,884
80,884
────────
-

14,218,449
)(3,303,449
────────
10,915,000

دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي
دخل تحويل عمالت أجنبية بالصافي
دخل(/خسارة) من االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
مكاسب/دخل األدوات المالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
عمليات أخرى بالصافي (مصاريف)

2

1,251,895
630,361
)(60,553
569,993
)(215,504
────────
10,071,003

657,278
174,683
)(130,339
1,025,376
109,786
────────
4,790,181

────────
-

1,909,173
805,044
)(190,892
1,595,369
)(105,718
────────
14,861,184

2,527,348
1,062,347
940,477
470,256
)(199,866
────────
20,607,112

1,268,406
307,022
184,226
267,386
196,663
────────
8,600,351

────────
-

3,795,754
1,369,369
1,124,703
737,642
)(3,203
────────
29,207,463

1,208,136
529,738
660,723
121,505
)(180,389
────────
10,001,221

611,959
131,053
44,745
223,163
102,152
────────
4,366,564

────────
-

1,820,095
660,791
705,468
344,668
)(78,237
────────
14,367,785

1,766,990
157,411
438,387
858,535
────────
3,221,323

790,375
168,616
110,415
462,917
────────
1,532,323

────────
-

2,557,365
326,027
548,802
1,321,452
────────
4,753,646

3,549,789
355,306
865,935
1,560,021
────────
6,331,051

1,487,485
334,279
204,299
851,765
────────
2,877,828

────────
-

5,037,274
689,585
1,070,234
2,411,786
────────
9,208,879

1,798,990
176,408
427,344
879,327
────────
3,282,069

673,468
153,230
94,024
399,724
────────
1,320,446

────────
-

2,472,458
329,638
521,368
1,279,051
────────
4,602,515

1,224,036
────────
4,445,359
────────
5,625,644

645,523
────────
2,177,846
────────
2,612,335

────────
────────
-

1,869,559
────────
6,623,205
────────
8,237,979

1,419,930
────────
7,750,981
────────
12,856,131

1,103,036
────────
3,980,864
────────
4,619,487

────────
────────
-

2,522,966
────────
11,731,845
────────
17,475,618

470,066
────────
3,752,135
────────
6,249,086

781,726
────────
2,102,172
────────
2,264,392

────────
────────
-

1,251,792
────────
5,854,307
────────
8,513,478

)(26,836
────────
5,598,808

────────
2,612,335

────────
-

)(26,836
────────
8,211,143

62,447
────────
12,918,578

────────
4,619,487

────────
-

62,447
────────
17,538,065

)(10,361
────────
6,238,725

────────
2,264,392
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════════
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1,356
────────
2,000,266
════════
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════════
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────────
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ربحية السهم األساسية (موضحة باللاير السعودي للسهم)
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────────
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────────

────────
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────────
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────────

2.04
────────

────────

3.35
────────

1.76
────────
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────────

────────
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────────

ربحية السهم المخفضة (موضحة باللاير السعودي للسهم)

1.58
────────

1.11
────────

────────

1.55
────────

3.67
────────

1.99
────────

────────

3.35
────────

1.76
────────

1.00
────────

────────

1.62
────────

صافي دخل العموالت الخاصة

2
2

إجمالي دخل العمليات
رواتب ومصاريف الموظفين
إيجارات ومصاريف المباني
أستهالك/إطفاء ممتلكات ،معدات ،برامج ،وحق استخدام الموجودات
مصروفات عمومية وإدارية أخرى

2

إجمالي مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في القيمة
صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان المتوقعة

2

إجمالي مصاريف العمليات
دخل من العمليات التشغيلية بالصافي
دخل العمليات الغير تشغيلية األخرى بالصافي (مصاريف)
صافي دخل الفترة/السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
مصروف الزكاة وضريبة الدخل
صافي دخل الفترة/السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
صافي دخل الفترة  /السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق األقلية
صافي دخل الفترة/السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة)
أساس اإلعداد

أ.

ً
تم عرض املعلومات املالية اإلفتراضية للبنك األهلي  ،للغرض املذكور في املقدمة  ،واعدادها ً
بناء على ووفقا ملا يلي:
القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة للبنك االهلي ومجموعة سامبا لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م ،واملعدة (أ) بموجب معيار
املحاسبة الدولي " ( 34التقرير املالي األولي") املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
و (ب) وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك و نظام الشركات في اململكة العربية السعودية واألنظمة األساسية للبنك األهلي ومجموعة سامبا .تم استخراج بيانات قائمة
املركز املالي املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة و بيانات قائمة الدخل املرحلية املوجزة املوحدة الغير مراجعة للبنك األهلي ومجموعة سامبا كما في و لفترة الستة
أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م من املعلومات املقارنة في القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة للبنك األهلي التجاري وسامبا كما في و لفترة الستة
أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م.

(1

ً
القوائم املالية املوحدة املراجعة للبنك األهلي ومجموعة سامبا للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م  ،املعدة (أ) وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة
ً
العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و (ب) وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك و نظام الشركات في
اململكة العربية السعودية واألنظمة األساسية للبنك األهلي ومجموعة سامبا.

(2

(3

السياسات املحاسبية الجوهرية لدى البنك األهلي و املستخدمة في إعداد القوائم املالية املوحدة املشار إليها في ( )1و ( )2أعاله .تم اإلفصاح عن هذه السياسات
املحاسبية في القوائم املالية املوحدة (مراجعة) للبنك األهلي للسنة املنتهية في  31ديسيمبر 2019م املشار اليها في ( )2أعاله .تتفق السياسات املحاسبية الجوهرية
ملجموعة سامبا واملستخدمة في إعداد القوائم املالية املشار إليها في ( )1و ( ) 2أعاله مع تلك السياسات املطبقة لدى البنك األهلي .تم تقديم ايضاحات ملبادئ تجميع
هذه املعلومات املالية اإلفتراضية واالفتراضات املستخدمة في أساس اإلعداد.

(4

ً
اعتبارا من تاريخ االندماج املحدد في  1يناير
متطلبات الجهات التنظيمية والتعليمات الصادرة األخرى فيما يتعلق بالشكل العام لعرض املعلومات املالية اإلفتراضية
2019م (كما هو مبين في إيضاح  )4ألغراض احتساب الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى.
ً
يتم تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي " 3تجميع االعمال" على احتساب الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى اعتبارا من تاريخ االندماج الفعلي .وبموجب املعيار
الدولي للتقرير املالي " 3تجميع األعمال" ،يقوم البنك األهلي باملحاسبة على االندماج كاستحواذ البنك االهلي على مجموعة سامبا املالية بالقيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات واملطلوبات املحتملة القابلة للتحديد املستحوذ عليها في تاريخ االندماج املحدد كي تعكس الفرق بين قيمها العادلة وسعر الشراء كشهرة او مكسب من
صفقة شراء عند االندماج .لم يتم بعد استكمال تطبيق تحديد سعر الشراء والقيمة العادلة ("مخصص سعر الشراء") كما في تاريخ هذه املعلومات املالية اإلفتراضية
وقد يؤدي ذلك إلى قيم جوهرية مختلفة تعود إلى املوجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املستحوذ عليها بخالف تلك املعروضة في املعلومات املالية اإلفتراضية.

(5

املعيار الدولي الدولي للتقرير املالي " 10القوائم املالية املوحدة" فيما يخص توحيد األرصدة واملبالغ املفصح عنها في القوائم املالية ملجموعة سامبا  ،املشار اليها في ()1
و ( )2أعاله .تم استبعاد جميع املعامالت واالرصدة الجوهرية بين البنكين الغراض إعداد املعلومات املالية اإلفتراضية.

(6

إن املعلومات املالية اإلفتراضية ال تأخذ في االعتبار األثار الناتجة عن تحقيق أي فوائد متوقعة من عملية االندماج أو التكاليف املتكبدة لتحقيق هذه الفوائد .كما
انها ال تعطي أي إشارة إلى النتائج والوضع املالي املستقبلي ألنشطة البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج.
سوف تؤدي صفقة االندماج الى زيادة رأس املال املصدر للبنك األهلي عن طريق إصدار  1,478,000,000سهم عادي ("أسهم العوض") بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت
سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي مجموعة سامبا حسب معامل املبادلة  0.739مقابل نقل جميع اصول والتزامات مجموعة سامبا الى البنك األهلي في تاريخ
االندماج.
سيكون رأس املال املصدر للبنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج  44,780,000,000ريال سعودي و سيمتلك مساهمو مجموعة سامبا بعد إصدار أسهم العوض
مانسبته  32.6%من إجمالي رأس املال املدفوع للبنك األهلي  ،وسوف تنقض ي مجموعة سامبا إثر عملية اإلندماج.
وصف التعديالت اإلفتراضية

ب.

ُ
تستند التعديالت اإلفتراضية التي أجريت ألغراض إعداد المعلومات املالية اإلفتراضية على املعلومات املتاحة اضافة الى بعض التعديالت اإلفتراضية كما في
ً
االيضاحات املرفقة باملعلومات املالية اإلفتراضية .كما هو مذكور سابقا ،ال تحتوي املعلومات املالية اإلفتراضية على أي آثار متوقعة من تحقيق فوائد أو خفض في
التكاليف وال على أي تعديالت أو نفقات مستقبلية قد تنتج عن صفقة االندماج .باإلضافة الى ذلك  ،ال تعكس املعلومات املالية اإلفتراضية أي آثار محتملة أو
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مستقبلية ناتجة عن أي تعويضات أو متطلبات تنظيمية محتملة قد يتم فرضها على البنك األهلي من قبل السلطات أو الجهات التنظيمية عند إتمام صفقة االندماج
أو تتعلق بعملية االندماج كما لم يتم تعديل املعلومات املالية اإلفتراضية لتعكس التكاليف املرتبطة بصفقة االندماج.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية االفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة) (تتمة)
تتمثل التعديالت االفتراضية املضمنة في املعلومات املالية االفتراضية على ما يلي:

.1

لضمان اتساق العرض في املعلومات املالية االفتراضية بين قائمتي املركز املالي املوجزة املوحدة للبنك األهلي و مجموعة سامبا كما في  30يونيو
2020م و  30يونيو 2019م وقائمتي املركز املالي املوحدة للبنك األهلي ومجموعة سامبا كما في  31ديسمبر 2019م ،تم إجراء التعديالت التالية:

-

عرض  115مليار ريال سعودي و  142مليار ريال سعودي و  148مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو
2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "قروض وسلف ،صافي" ضمن "تمويل وسلف بالصافي".

-

عرض مبلغ  4مليار ريال سعودي و  3مليار ريال سعودي و  6مليار سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م
على التوالي ملجموعة سامبا في "مشتقات" (ضمن املوجودات) ضمن "القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي".

-

عرض مبلغ  379مليون ريال سعودي و  360مليون ريال سعودي و 367مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و
 30يونيو  2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "موجودات حق االستخدام" (التي تم تضمينها في "ممتلكات ومعدات ،صافي") ضمن "حق
استخدام املوجودات بالصافي".

-

عرض مبلغ  6ماليين ريال سعودي و  4ماليين ريال سعودي و  125مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30
يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "عقارات أخرى ،صافي" (التي تم تضمينها ضمن "موجودات أخرى") ضمن "عقارات أخرى بالصافي".

-

عرض مبلغ  2مليار ريال سعودي و  1مليار ريال سعودي و  2مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو
 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "مشتقات" (ضمن املطلوبات) ضمن "القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي".

-

عرض مبلغ  20مليون ريال سعودي و  24مليون ريال سعودي و  26مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و 31ديسمبر 2019م و 30
يونيو  2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "احتياطي دفعات على أساس األسهم" (تحت بند "اسهم خزينة") ضمن "احتياطي برنامج أسهم
املوظفين".

.2

.3
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لضمان اتساق العرض في املعلومات املالية االفتراضية بين قائمتي الدخل املوجزة املوحدة للبنك األهلي و مجموعة سامبا لفترتي الستة أشهر
املنتهية في  30يونيو 2020م و  30يونيو 2019م وبين قائمتي الدخل املوحدة للبنك األهلي و مجموعة سامبا للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م  ،تم إجراء التعديالت التالية:

-

عرض مبلغ  612مليون ريال سعودي و  1.3مليار ريال سعودي و  657مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و31
ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "دخل أتعاب وعموالت ،صافي" ضمن "دخل من رسوم خدمات مصرفية
بالصافي".

-

عرض مبلغ  87مليون ريال سعودي و  20مليون ريال سعودي و  49مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و31
ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "دخل ( /خسارة) املتاجرة ،صافي" ضمن "دخل(/خسارة) من االستثمارات
املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل صافي".

-

عرض مبلغ  145مليون ريال سعودي و  190مليون ريال سعودي و  186مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م
و 31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في " دخل ( /خسارة) املتاجرة ،صافي" ضمن "مكاسب/دخل األدوات املالية
الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي".

-

عرض مبلغ  78مليون ريال سعودي و  78مليون ريال سعودي و  839مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و31
ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر ،صافي" ضمن "مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي".

-

عرض مبلغ  94مليون ريال سعودي و  204مليون ريال سعودي و  110مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و31
ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "استهالك" ضمن "استهالك/إطفاء ممتلكات ،معدات ،برامج ،وحق
استخدام املوجودات".

-

عرض مبلغ  782مليون ريال سعودي و  1.1مليار ريال سعودي و  646مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية في  30يونيو 2019م و31
ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي ملجموعة سامبا في "مخصص انخفاض االئتمان ،بعد خصم املبالغ املستردة" ضمن "صافي
مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة".
األرصدة واملعامالت التالية بين البنك األهلي ومجموعة سامبا تم استبعادها:

.4

-

استبعاد مبلغ  1.8مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م "أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى" و "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى بالصافي".

-

استبعاد مبلغ  56مليون ريال سعودي و  179مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي من "استثمارات
بالصافي" و "سندات دين مصدرة".

-

استبعاد مبلغ  214مليون ريال سعودي و  288مليون ريال سعودي و  494مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و  31ديسمبر 2019م
و  30يونيو 2020م على التوالي من "موجودات أخرى" و "القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي".

-

استبعاد مبلغ  204مليون ريال سعودي و  269مليون ريال سعودي و  500مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2019م و  31ديسمبر 2019م
و  30يونيو 2020م على التوالي من "القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي" و "مطلوبات اخرى".

-

استبعاد مبلغ  81مليون ريال سعودي و  89مليون ريال سعودي و  63مليون ريال سعودي للفترات  /والسنة املنتهية  30يونيو 2019م و 31
ديسمبر 2019م و  30يونيو 2020م على التوالي من "دخل العموالت الخاصة" و "مصاريف العموالت الخاصة".

تم إجراء التعديالت التالية على املعلومات املالية اإلفتراضية لتسجيل إصدار أسهم العوض من قبل البنك األهلي ملساهمي مجموعة
سامبا .وألغراض املعلومات املالية اإلفتراضية ،تم احتساب مقابل االندماج على أساس تبادل األسهم بسعر  0.739سهم في البنك األهلي
لكل سهم في مجموعة سامبا .وسيؤدي االندماج إلى إصدار  1,478,000,000سهم من البنك األهلي لتحل محل رأس املال املصدر
ملجموعة سامبا .وقد ينتج عن ذلك نسبة  %32.6و  %67.4من حصة ملكية مساهمي مجموعة سامبا والبنك األهلي على التوالي في البنك
األهلي عند إتمام عملية االندماج على أساس إجمالي رأس املال املصدر للبنك األهلي بعد االندماج ،بعد األخذ بتأثير أسهم الخزينة.

رأس املال اإلفتراض ي للبنك األهلي بعد
االندماج (أ)
الوحدات
أسهم مجموعة سامبا القائمة (باأللف وحدة) كما في  1يناير 2019م
معامل املبادلة
عدد األسهم التي سيصدرها البنك األهلي (باأللف وحدة)
القيمة االسمية لألسهم التي سيصدرها البنك األهلي (بآالف الرياالت السعودية) (أ)
رأس املال املصدر للبنك األهلي (بآالف الرياالتالسعودية) (ب)
رأس املال اإلجمالي الصادر للبنك األهلي بعد االندماج (بآالف الرياالت السعودية)
(أ  +ب)

2,000,000
0.739
────────
1,478,000
14,780,000
30,000,000
────────
44,780,000

بتطبيق أحكام املعيار الدولي للتقرير املالي  3الندماج األعمال ،فإن مقابل اندماج البنك األهلي مع سامبا سيمثل القيمة العادلة لـ  1,478,000,000سهم والتي
سيتعين على البنك األهلي إصدارها ليحل محل رأس املال املصدر ملجموعة سامبا.
تم احتساب العوض املستحق عن االستحواذ على أساس سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي البالغ  47.95ريال سعودي للسهم الواحد في السوق املالية السعودية
("تداول") كما في  1يناير 2019م ويعتبر العوض املستحق عن االستحواذ استرشاديا ومن املقرر مراجعته بحيث يعكس سعر السوق ألسهم البنك األهلي في تاريخ
إتمام صفقة االندماج.

العوض اإلجمالي اإلفتراض ي (ب)
تم احساب العوض على النحو التالي:
عدد األسهم التي سيصدرها البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا (باأللف وحدة)
ً
مضروبا في :سعر سهم البنك األهلي كما في  1يناير 2019م
املقابل اإلجمالي (بآالف الرياالت السعودية) (كما في  1يناير2019م)

1,478,000
47.95
────────
70,870,100

عالوة اإلصدار للبنك األهلي اإلفتراضية بعد االندماج (ج)
نتيجة ملا ورد أعاله  ،تنشأ عالوة إصدار بقيمة  56.090مليار ريال سعودي عند إصدار البنك األهلي ألسهم العوض مقابل صفقة االندماج والتي تم احتسابها على
النحو التالي:
املبالغ بآالف الرياالت السعودية

396

العوض اإلجمالي
ً
مخصوما منه :القيمة االسمية لألسهم الصادرة من البنك األهلي إلى مساهمي
مجموعة سامبا
عالوة اإلصدار(كما في  1يناير 2019م)

70,870,100
14,780,000
────────
56,090,100

الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة عن االندماج (د)
املبالغ بآالف الرياالت السعودية
العوض اإلجمالي
ً
مخصوما منه :اسهم خزينة
ً
مخصوما منه :صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في  1يناير 2019م
الشهرة واملوجودات غيرامللموسة األخرى الناتجة عن االندماج (كما في  1يناير  2019م)

397

70,870,100
1,520,639
42,196,763
────────
27,152,698

البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة (غيرمراجعة) (تتمة)
تمثل الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الزيادة في مجموع العوض عن صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في  1يناير 2019م وأسهم الخزينة
ً
التي تحتفظ بها مجموعة سامبا قبل تاريخ االندماج املحدد والتي تم تحملها من اجل استبدالها بأسهم من البنك األهلي (وفقا ملعدل املقايضة  0,739باستخدام
ً
القيمة السوقية ألسهم البنك االهلي اعتبارا من  1يناير 2019م) وعلى افتراض أن االندماج حصل كما في  1يناير 2019م.
إضافة إلى ذلك ،ال تتضمن املعلومات املالية اإلفتراضية أي تعديالت على القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ملجموعة سامبا كما ھو
مطلوب بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي  3وسوف تتم اجراءات احتساب القيمة العادلة بالكامل في تاريخ االستحواذ.
تم احساب صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا عن طريق خصم بنود حقوق ملكية أخرى تمثل مصالح مستمرة ألطراف أخرى في البنك األهلي عند إتمام
صفقة االندماج االندماج وبالتالي تم استبعادها من حساب الشهرة و املوجودات غير امللموسة األخرى.
املبالغ بآالف الرياالت السعودية
صافي املوجودات ملجموعة سامبا كما في  1يناير 2019م
ً
مخصوما منه :بنود حقوق ملكية أخرى

42,305,935
)(16,370
)(92,802

إحتياطي برنامج أسهم املوظفين
حقوق األقلية

────────

صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا (كما في  1يناير 2019م)

42,196,763

االختالفات وآثار ما بعد االندماج املرتبطة برأس املال اإلفتراض ي وعالوة اإلصدار و املقابل االجمالي والشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة عن
االندماج (هـ)
تم إجراء التعديالت املذكورة في (4أ) إلى (4د) على أساس تاريخ االندماج املحدد ،وعليه فإن الحسابات ذات الصلة تعكس اثر السعر املتداول لسهم البنك األهلي
و صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في ذلك التاريخ .وبالتالي فإن تغيير تاريخ االندماج املحدد الى  30يونيو 2020م واستخدام صافي املوجودات املعدلة
ملجموعة سامبا كما في ذلك التاريخ وسعر سهم البنك األهلي كما في  8أكتوبر ( 2020وهو تاريخ إعالن صفقة االندماج في تداول) من شأنه أن يؤدي إلى ما يلي:
سعرالسهم

ـ  30يونيو 2020م

.
5

صافي املوجودات
املعدلة

ريال سعودي

بآالف الرياالت السعودية

38.5

46,257,618

رأس املال

44,780,000

عالوة إصدار

42,123,000

أسهم خزينة

1,220,951

املقابل االجمالي

56,903,000

الشهرة واملوجودات غير
امللموسة األخرى

9,424,431

تمثل األرباح املبقاة املوحدة اإلفتراضية وأرصدة حقوق امللكية األخرى كما في تاريخ االندماج أرصدة ما قبل االندماج الخاصة بالبنك األهلي باستثناء إحتياطي
برنامج أسهم املوظفين و حقوق األقلية ملجموعة سامبا حيث تم اإلبقاء عليها لكونها تمثل مصالح مستمرة في البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج.
ُ
قد يؤدي استكمال عملية تخصيص سعر الشراء إلى الحاق مبالغ مختلفة تنسب إلى املوجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ملجموعة سامبا التي تم تحملها
كجزء من الدمج عن تلك املعروضة في املعلومات املالية اإلفتراضية التي تم إعدادها ألغراض التوضيح .وبناء عليه ،لم يتم إجراء أي تعديالت على هذه املبالغ
املخصصة في قائمة الدخل اإلفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة أو في قائمة املركز املالي اإلفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة ،مثل إطفاء املوجودات
غير امللموسة أو االنخفاض في قيمة الشهرة.
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امللحق رقم ()5
النظام األساس ي ملجموعة سامبا
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

400

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

401

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

402

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

403

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

406

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

407

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

408

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

413

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

415

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

417

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

418

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

419

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م

420

امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
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امللحق رقم ()3
القوائم املالية املراجعة ملجموعة سامبا
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م وفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
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