
 

 

  تعميم املساهمين

زيادة رأس مال البنك   بشأن  قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ( من  57وفقًا ملتطلبات املادة )  البنك األهلي التجاري   املعد من قبل 
إصدار أسهم جديدة ملساهمي مجموعة سامبا املالية في دمج مجموعة سامبا املالية في البنك األهلي التجاري مقابل    األهلي التجاري لغرض 

( من 49( من الفقرة )أ( من املادة ) 1( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية ) 193( إلى ) 191)  املواد وفقًا ألحكام    البنك األهلي التجاري 

 الئحة االندماج واالستحواذ )"التعميم"(

مجموعة  مع مجموعة سامبا املالية )"م(  11/10/2020)املوافق    ـه24/2/1442بتاريخ    اتفاقية اندماج   "(لي البنك األهالتجاري )"  البنك األهلي   أبرم

بـ  )"(  سامبا إليها  البنك األهلي    أصولها والتزاماتهافي البنك األهلي ونقل جميع  مجموعة سامبا  لغرض دمج  وذلك  "(  اتفاقية االندماج"وُيشار  إلى 

سهم عادي بقيمة اسمية  ( 1,478,000,000مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ) بإصدار    البنك األهليمقابل قيام    ، وذلك"(صفقة االندماج)"

  ثالثين   "( من خالل زيادة رأس ماله املدفوع منأسهم العوض)"  مساهمي مجموعة سامباللسهم الواحد لصالح  سعودية  ( رياالت  10تبلغ عشرة )

وزيادة عدد أسهمه   ريال سعودي(  44,780,000,000أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون )( ريال سعودي إلى  30,000,000,000)مليار

والتي تمثل زيادة بنسبة    سهم(  4,478,000,000وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون )   مليارات أربعة  ( سهم إلى  3,000,000,000) ثالثة مليارات  من  

القسملبنك األهليل  املال الحاليرأس    في  49.3% في  وامللخصة  االندماج  اتفاقية  في  املحددة  للشروط  تخضع  االندماج  صفقة  بأن  علمًا   ،  (12-5  )

منها إال بموافقة كال أو التنازل عن أي  هذه الشروط ال يجوز تعديل وعلمًا أنه"( من هذا التعميم، االندماج التفاقيةوالشروط الجوهرية البنود )"

املؤكدة لالستمرار في    نيتهإبرام اتفاقية االندماج و باإلعالن عن  م(  11/10/2020)املوافق    ـه24/2/1442بتاريخ  البنكين. وقد قام البنك األهلي  

التواريخ املهمة واملراحل  )"  (5)   القسم ملزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة  و )   صفقة االندماج وتقديم عرض ملساهمي مجموعة سامبا لهذا الغرض
   من هذا التعميم.  "( األساسية لصفقة االندماج 

البنك وستصدر أسهم العوض من نفس فئة أسهم  .  من فئة واحدة وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية  البنك األهليإن جميع األسهم في  

مقابل    إلى البنك األهلي  امجموعة سامبا والتزاماتهاالندماج، سيتم نقل جميع أصول    الحالية وبنفس الحقوق التي تتمتع بها. وبموجب صفقة  األهلي

مجموعة  املقيدين بسجل مساهمي  مجموعة سامبا    مساهميبحيث سيحصل    مجموعة سامباملساهمي   العوض   بإصدار أسهم  البنك األهليقيام  

معامل )" مجموعة سامبامقابل كل سهم يملكونه في  البنك األهليسهم في   (0,739)االندماج على عدد  نفاذ قرار بعدتداول  فترة بنهاية ثاني  سامبا

وفقًا   ابقوة النظام وستلغى جميع أسهمه  ستنقض يمجموعة سامبا ففي الوجود، أما  البنك األهلياالندماج، فسيستمر  نفاذ قرار"(. وعند املبادلة

( من الئحة االندماج واالستحواذ. ويشار  49( من الفقرة )أ( من املادة )1ظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )( من ن193( إلى )191ألحكام املواد )

 .  ("البنك الدامج")االندماج بـــ  نفاذ قراربعد  البنك األهليإلى 

مية ألسهم العوض مبلغ وقدره أربعة عشرة  تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج بناًء على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة االس  وسيتم

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره ستة وخمسين مليار   سعودي. ( ريال 14,780,000,000مليار وسبعمائة وثمانين مليون )

ريال    38.50ق لسهم البنك األهلي البالغ  ( ريال سعودي وذلك بناًء على معامل املبادلة وسعر اإلغال 56,903,000,000وتسعمائة وثالثة ماليين )

م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(. وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم  8/10/2020سعودي كما في تاريخ  

، خر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماجآلي في  تضمينها في القوائم املالية للبنك األهلي في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم البنك األه

عن انخفاض قيمة الشهرة بعد    التفاصيل   من   وملزيد)وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض قد يؤثر على تحديد قيمة الشهرة  

 .(التعميم هذا من" الشهرة بعد االندماجاملخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة ( "19-1- 8) القسم مراجعة يرجى ،االندماج

الخاصة بصفقة االندماج    للبنك األهليموافقة الجمعية العامة غير العادية    مشروط بالحصول علىصفقة االندماج  أن إتمام    وتجدر اإلشارة إلى

شروط صفقة االندماج    عنالخاصة بصفقة االندماج. وملزيد من التفاصيل  سامبا    ةالعادية ملجموعموافقة الجمعية العامة غير    والحصول على

النسبة   وافقت"( من هذا التعميم. وللتوضيح، فإنه في حال  املعلومات القانونية)"  (12)واإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة، الرجاء مراجعة القسم  

على صفقة االندماج في الجمعية العامة غير العادية   البنك األهليمن مساهمي    -األقل  وهي ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع على    -املطلوبة  

شروط االندماج األخرى، فإن    للبنك األهلي )بما في ذلك املساهمين    البنك األهليمساهمي  نسبة ملكية  الخاصة بصفقة االندماج وتحقق جميع 

يملكونها في مجموعة سامبا، إن وجدت،    أسهمستتعرض لالنخفاض، دون األخذ في االعتبار أي  الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت(  

ملكية مساهمي البنك املخاطر املرتبطة بانخفاض نسبة  )"  (10-1-8)  يرجى مراجعة القسم  املخاطر املرتبطة بذلك،  وملزيد من التفاصيل حول )
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وهي ثالثة أرباع   -  النسبة املطلوبة  وافقت. وكذلك فإنه في حال  (من هذا التعميم  "(األهلي الحاليين وانخفاض القوة التصويتية املصاحبة لذلك

الخاصة بصفقة االندماج على   ملجموعة سامبافي الجمعية العامة غير العادية    مجموعة سامبامن مساهمي    -األسهم املمثلة في االجتماع على األقل  

ا وستنتقل جميع أصولها بقوة النظام وستلغى جميع أسهمه  فستنقض ي مجموعة سامباوتحقق جميع شروط االندماج األخرى،    قرارات االندماج

الذين صوتوا بالرفض )بما في ذلك املساهمين    مجموعة سامباجميع مساهمي    والتزاماتها إلى البنك الدامج. وعند إتمام صفقة االندماج، سيحصل

سيكون ملالكي أسهم العوض الحق في الحصول على األرباح  ملعامل املبادلة. و وفقًا   البنك الدامجأو لم يشاركوا في التصويت( على أسهم العوض في  

 بعد تاريخ إتمام صفقة االندماج.   التي يقوم البنك الدامج باإلعالن عنها املوزعة

شركة مساهمة مقيدة إلى  (  م31/03/1997هـ )املوافق  23/11/1417الصادر بتاريخ    19م/ بموجب املرسوم امللكي رقم    البنك األهلي التجاري   تحول 

وهو مرخص من قبل البنك   ،جدة في مدينة    م(1957/ 24/07هـ )املوافق  27/12/1376تاريخ  والصادر ب  4030001588  رقمفي السجل التجاري  

( ريال سعودي مقسم  30,000,000,000) ثالثين مليار    البنك األهلي ويبلغ رأس مال  رفية وأنشطة التمويل.  املركزي السعودي بمزاولة األعمال املص 

في  10( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )3,000,000,000) ثالث مليارات  إلى   بالكامل ومدرجة  الواحد مدفوعة  للسهم  ( رياالت سعودية 

 السوق املالية السعودية )تداول(.  

كشركة مساهمة ومقيدة   (م1980/ 2/ 13)املوافق    ـه1400/ 26/3الصادر بتاريخ    3بموجب املرسوم امللكي رقم م/مجموعة سامبا املالية  ت  وتأسس

من قبل البنك   ةمرخص  ، وهيالرياضالصادر في مدينة  (  م1980/ 12/ 13)املوافق    ـ ه1401/ 6/2وتاريخ    1010035319  في السجل التجاري برقم

( ريال سعودي  20,000,000,000) عشرين مليار  مجموعة سامبا  ويبلغ رأس مال    بمزاولة األعمال املصرفية وأنشطة التمويل. املركزي السعودي  

في ( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة  10سمية قدرها عشرة )إ( سهم عادي بقيمة  2,000,000,000) ملياري  مقسم إلى  

 السوق املالية السعودية )تداول(.  

في البنك األهلي في املساهمين التالية أسماؤهم: صندوق االستثمارات العامة )بنسبة ملكية تبلغ    املساهمون الكباروبتاريخ هذا التعميم، يتمثل  

(. ويتمثل  %5.18(، واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )بنسبة ملكية تبلغ  %5.36)بنسبة ملكية تبلغ    واملؤسسة العامة للتقاعد  (،44.29%

(، واملؤسسة العامة  %22.9املساهمون الكبار في مجموعة سامبا في املساهمين التالية أسماؤهم: صندوق االستثمارات العامة )بنسبة ملكية تبلغ  

 . (%7.1(، واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )بنسبة ملكية تبلغ %11.5للتقاعد )بنسبة ملكية تبلغ  

واملؤسسة العامة   حيث يعد كل من صندوق االستثمارات العامةوتجدر اإلشارة إلى أن صفقة االندماج تنطوي على وجود أطراف ذوي عالقة،   

 يفي مجلس   ينممثل  ولدى كل منهم  ومجموعة سامبا  كل من البنك األهليفي    للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من كبار املساهمين

البنكين كال  ).  إدارة  الفقرة  ملتطلبات  ) 4ووفقًا  املادة  من  في  191(  أسهم  يملك  الذي  للمساهم  يحق  ال  فإنه  الشركات،  نظام  من  األهلي (    البنك 

البنكين   الجمعية العامة غير العادية ألحد  ويت على قرارات االندماج إال فيالتص  -  مجموعة سامبا بما في ذلك املساهمين من األطراف ذوي العالقةو 

   . "( األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة بصفقة االندماج"( )6- 10)   )ملزيد من املعلومات في هذا الشأن، الرجاء مراجعة القسم 

محمد الغامدي واألستاذ/ راشد    سعيد   األستاذ/  وقد قام كل من   األهلي مصلحة في صفقة االندماج،كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك  

بنك  إبراهيم شريف واألستاذ/ مارشل شارلز بايلي واألستاذ/ ديفيد جيفري مييك )بصفتهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة في مجلس إدارة ال

ه ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة البنك األهلي ومالكًا ألسهم بشكل  األهلي(، واملهندس/ أنيس أحمد مؤمنة )بصفت

(  مباشر وغير مباشر في مجموعة سامبا(، واألستاذ/ سعود سليمان الجنهي )بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة البنك األهلي

البنك  وقد امتنعوا إثر ذلك عن املشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة لس إدارة البنك األهلي ملج باإلفصاح عن مصلحتهم في صفقة االندماج 

العالقة  "  ( 6- 10)   ملزيد من املعلومات في هذا الشأن، الرجاء مراجعة القسمو )   باملوافقة على إبرام اتفاقية االندماج  راألهلي الصاد األطراف ذوي 
 .  من هذا التعميم(  "(املصلحة بصفقة االندماجوأعضاء مجلس اإلدارة ذوي 
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هـ )املوافق  1442/ 15/06بتاريخ كما  بصفقة االندماج وذلكواألعضاء ذوي املصلحة    ويوضح الجدول التالي أسماء وتفاصيل األطراف ذوي العالقة 

   م(: 2021/ 28/01

 مجموعة سامبا في    املباشرة  امللكية البنك األهلي في املباشرة   امللكية   طبيعة تعارض املصالح  االسم  

 نسبة امللكية  عدد األسهم  نسبة امللكية  عدد األسهم 

 املساهمين الكبار في البنكين

صندوق  
االستثمارات  

 العامة 

كل من  من كبار املساهمين في 
  البنك األهلي ومجموعة سامبا

إدارة   يفي مجلس   ين ولديه ممثل
 كال البنكين 

 

1,328,839,999 44.29 % 458,269,500 22.9 % 

املؤسسة  

 العامة للتقاعد 

كل من  من كبار املساهمين في 

  البنك األهلي ومجموعة سامبا

إدارة   ي في مجلس  ين ممثل  اولديه

 كال البنكين 

160,826,298 5.36 % 230,858,532 11.5 % 

املؤسسة  

العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية 

كل من  من كبار املساهمين في 

  البنك األهلي ومجموعة سامبا

إدارة   ي في مجلس  ين ممثل  اولديه

 كال البنكين 

155,400,000 5.18 % 141,963,820 7.1 % 

 بصفقة االندماج   ذوي املصلحة أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي

  سعيداألستاذ/  

محمد  

 الغامدي 

يمثل صندوق االستثمارات  

العامة في مجلس إدارة البنك  

 األهلي  

 - ال يوجد % 0.02408 722,478

األستاذ/ راشد  

 إبراهيم شريف 

يمثل صندوق االستثمارات  

العامة في مجلس إدارة البنك  

 األهلي 

 - ال يوجد ال يوجد ال يوجد

األستاذ/  

مارشل شارلز  

 بايلي 

االستثمارات  يمثل صندوق 

العامة في مجلس إدارة البنك  

 األهلي 

 - ال يوجد ال يوجد ال يوجد

األستاذ/ ديفيد  

 جيفري مييك 

يمثل صندوق االستثمارات  

العامة في مجلس إدارة البنك  

 األهلي 

 - ال يوجد ال يوجد ال يوجد

األستاذ/ سعود  

 سليمان الجنهي 

يمثل املؤسسة العامة للتقاعد  

 إدارة البنك األهلي في مجلس 

 - ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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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  % 157,826 0,00789 % 

 املصدر: البنك األهلي ومجموعة سامبا  

 
والجمهور    مجموعة سامباواملساهمين الكبار في    البنك األهليلكل من املساهمين الكبار في    البنك األهليويوضح الجدول التالي تفاصيل امللكية في  

 : (م28/01/2021هـ )املوافق 15/06/1442ا وذلك كما بتاريخ وبعده إتمام صفقة االندماجقبل 
 

 إتمام صفقة االندماجبعد  إتمام صفقة االندماج قبل  املساهم

 امللكية نسبة  عدد األسهم  امللكية نسبة  عدد األسهم 

 % 37.2 1,667,501,160 % 44.29 1,328,839,999 صندوق االستثمارات العامة 

 % 5.8 260,311,263 % 5.18   155,400,000  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

 % 7.4 331,430,753 % 5.36 160,826,298 املؤسسة العامة للتقاعد  

 % 0,02 766,878 % 0,03 766,878 *في البنك األهلي أعضاء مجلس اإلدارة 

 % 0,02 904,314 % 0,03 904,314 في البنك األهلي**  كبار التنفيذيين

 % 1,0 *** 43,424,213 % 0,2 7,030,787 أسهم الخزينة 

,346,231,7241 الجمهور   44,9 % 2,173,661,419 48,5 % 

 % 100 4,478,000,000 % 100 3,000,000,000 اإلجمالي 

 
 . في البنك األهلي فقط األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها* بناًء على 

 في البنك األهلي فقط.  التنفيذيين بشكل مباشراململوكة لكبار  األسهم** بناًء على 
( أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم  2)  االندماج،( أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار  1أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي: )تمثل  ***  

 ( أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج. 3تاريخ نفاذ قرار االندماج، )الخزينة اململوكة ملجموعة سامبا ب

 

)تداول(  السوق املالية السعودية  شركة بتقديم طلب إلى هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح أسهم العوض وتقديم طلب إلى البنك األهليوقد قام 

صدور املوافقات الالزمة من الجمعية العامة    هيئة السوق املالية، ومع مراعاة  استيفاء كافة متطلباتلقبول إدراج أسهم العوض في تداول، كما تم  

الخاصة بصفقة االندماج، فقد تم الحصول  ملجموعة سامبا  الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية    بنك األهليللغير العادية  

مال   رأس  وزيادة  االندماج  بصفقة  املتعلقة  النظامية  املوافقات  كافة    ( 1-3- 12)  ملزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة القسمو ) البنك األهلي  على 

  (."لحكوميةاملوافقات ا)"

"،  عوامل املخاطرة "  (8) " والقسم  إشعار مهمعلى املساهمين قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، ال سيما القسم "وينبغي  

 . االندماج قراراتوذلك قبل التصويت على  

على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة هذا  التعميم  يحتوي 

ضاء مجلس الصادرة عن هيئة السوق املالية وطلب إدراج األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق املالية السعودية. ويتحمل أع 
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، ويؤكدون بحسب  التعميم هذا مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في    (72)   الصفحة لذين تظهر أسمائهم على  ا   اإلدارة 

إلى جعل التعميم  علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها  

تعطيان أي تأكيدات و هيئة  ال مضللة. وال تتحمل    ا ي إفادة واردة فيه أ  هذا التعميم، وال  السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات 

اد على أي ، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتم ا أو اكتماله  ا تتعلق بدقته 

 جزء منه. 

يتحمل من اإلقرار الوارد في الفقرة أعاله فيما يخص مسؤولية أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي عن دقة املعلومات الواردة في هذا التعميم، ال    واستثناءً 

ف  الواردة  سامبا  بمجموعة  املتعلقة  املعلومات  ودقة  صحة  عن  مسؤولية  أي  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  بأن أعضاء  العلم  التعميم، مع  جميع    ي هذا 

باإلضافة إلى املعلومات  مجموعة سامبا  املعلومات املقدمة من    إلى التابعة تستند    ا وشركاته بمجموعة سامبا  املعلومات الواردة في هذا التعميم واملتعلقة  

مجموعة   بشأن دراسات العناية املهنية الالزمة    -  ريه بمساعدة مستشا   -   البنك األهلي خالل مرحلة إجراء    مجموعة سامباالتي تم الحصول عليها من  

بجميع املعلومات املطلوبة لغرض إعداد هذا   البنك األهلي بموجب اتفاقية االندماج بتزويد    ة ملتزم   مجموعة سامبا . كما تجدر اإلشارة إلى أن  سامبا 

فيما يتعلق )بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحاالت(    ضمانًا للبنك األهلي  مجموعة سامبا بموجب اتفاقية االندماج  ت التعميم. كما قدم 

املقدمة للبنك األهلي بشأن صفقة االندماج وذلك كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك املعلومات   بصحة واكتمال املعلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( 

وأن املعلومات املقدمة غير مضللة وإعداد مستندات االندماج بما فيها هذا التعميم،    مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة التي تم تقديمها خالل  

 بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية   لم تقم   ا ضمانًا بموجب اتفاقية االندماج بأنه   سامبا   ت مجموعةكما قدم من جميع الجوانب الجوهرية.  

دراسات العناية املهنية خالل مرحلة    البنك األهلي ء املعلومات التي تم حجبها بعلم  ، وذلك باستثنا البنك األهلي عن    متصلة بصفقة االندماج  إجراء 

 . حيث تم حجب هذه املعلومات نظرًا لسريتها أو حساسيتها أو وجود قيود نظامية تمنع اإلفصاح عنها. الالزمة

وذلك بعد دراسة أحكام    االندماج( باملوافقة على إبرام اتفاقية االندماج بصفقة  املصلحة  )من غير األعضاء ذوي    البنك األهلي وقد قام أعضاء مجلس إدارة  

 . م( 2020/ 10/ 11)املوافق    ـ ه 1442/ 2/ 24وشروط اتفاقية االندماج بعناية. وقد تم توقيع اتفاقية االندماج بتاريخ  

بصفقة االندماج( بأن صفقة االندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل العناية    املصلحة )من غير األعضاء ذوي    البنك األهلي مجلس إدارة  ويرى أعضاء  

كما يرونه مناسبًا في ظل الظروف، وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو   - بمساعدة مستشاريهم -الالزمة  املهنية  

للبنك  )بصفتها املستشار املالي   ة االندماج والرأي املقدم من شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية املستقبلية للبنك الدامج واملنافع املتوقعة من صفق 

امللحق رقم  )مرفق نسخة من الرأي في   البنك األهلي م( ملجلس إدارة 10/2020/ 11)املوافق هـ  1442/ 23/02 فيما يتعلق بصفقة االندماج( بتاريخ  األهلي 

جي.  ووفقًا للعوامل واالفتراضات املوضحة في ذلك الرأي فإن شركة    بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة البنك األهلي   التعميم( ( من هذا  2) 

   . للبنك األهلي ترى أن معامل املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية    بي. مورقان العربية السعودية 

ومساهميه،    البنك األهلي بصفقة االندماج( أن صفقة االندماج تصب في مصلحة    املصلحة )من غير األعضاء ذوي    البنك األهلي يرى أعضاء مجلس إدارة  كما  

 باملوافقة على صفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك.    البنك األهلي ساهمي  مل وبالتالي يوصون باإلجماع  

التوصية، فقد أخذ   لهذه  في االعتبار املشورة الخارجية التي تلقوها بشأن املسائل القانونية واملالية    البنك األهلي أعضاء مجلس إدارة  وعند تقديمهم 

 .  بصفقة االندماج واملحاسبية واالستراتيجية وغيرها من املسائل املتعلقة  

يأخذوا في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو الوضع الزكوي والضريبي    لم  ي األهل البنك  وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة  

يام أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظرًا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على ضرورة ق

 وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه علومات الواردة في هذا التعميم ودراستها بعناية،  البنك األهلي بقراءة جميع امل مساهمي  

بأن يتم الحصول على   فإن أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي يوصون في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج،    من قبل أي مساهم 

االعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة  و   تشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية استشارة مالية مستقلة من أي مس 

  االندماج للتأكد من مدى مالئمة صفقة االندماج واملعلومات الواردة في هذا التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع املالية الخاصة به. 

الجمعية العامة غير العادية  في    االندماج  قراراتعلى    سيقومون بالتصويتالذين   البنك األهلي،كما تجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة  

 .االندماج قراراتباملوافقة على   سيصوتون   ،الخاصة بصفقة االندماج للبنك األهلي
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 كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج.  ة السعودية جي. بي. مورقان العربي شركة  بتعيين    البنك األهلي وقام  

 املستشار املالي

 

 

اللغة  وقد تم إعداده باللغتين العربية واالنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي  ،  ( م9/2/2021)املوافق    ـ ه  27/6/1442  بتاريخ تم إصدار هذا التعميم  

 وبالتالي في حال وجود اختالف بين النص العربي واإلنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.   ،ة داملعتم
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 إشعار مهم 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وذلك بشأن العرض املقدم  ( من قواعد طرح  57تم إعداد هذا التعميم من قبل البنك األهلي وفقًا ملتطلبات املادة ) 

( إلى  191ملساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في البنك األهلي وفقًا ألحكام املواد ) 

(193 ( الفرعية  الفقرة  الشركات وأحكام  )أ( من 1( من نظام  الفقرة  )   ( من  االندماج واالستحواذ.49املادة  على    ( من الئحة  التعميم  هذا  يحتوي 

ويهدف إلى تقديم معلومات ملساهمي البنك األهلي حول صفقة االندماج وذلك لتمكين املساهمين من اتخاذ    ، معلومات مفصلة عن صفقة االندماج

معية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج، حيث أن على قرارات االندماج في الجقرار مبني على دراية وإدراك عند التصويت 

شروط إتمام صفقة االندماج هو أحد  . وسيتم اعتبار تصويت املساهمين في  الحصول على موافقة مساهمي البنك األهلي على صفقة االندماج 

يمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من املقر الرئيس ي للبنك  و  لتعميم.قرارات االندماج مبني على املعلومات الواردة في هذا االبنك األهلي على  

 ( األهلي  للبنك  االلكتروني  املوقع  زيارة  خالل  من  أو  املالي  www.alahli.comاألهلي  للمستشار  اإللكتروني  املوقع  أو   )

(www.jpmorgansaudiarabia.com)   ( املالية  السوق  لهيئة  اإللكتروني  املوقع  املوقع  www.cma.org.saأو  أو  املالية  (  السوق  لشركة  االلكتروني 

 . (www.tadawul.com.sa)السعودية )تداول( 

تأكيدات تتعلق  ال تتحمل هيئة السوق املالية وال شركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي  

جزء    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 

 منه. 

ي لم  ما  التعميم،  هذا  نشر  تاريخ  في  هي  كما  تقديمها  تم  التعميم  هذا  في  الواردة  واإلفادات  والبيانات  املعلومات  من  إن  ألي  آخر  تاريخ  تحديد  تم 

. وتعكس نشره   املعلومات أو البيانات أو اإلفادات الواردة في هذا التعميم. وبالتالي فإن املعلومات الواردة في هذا التعميم عرضة للتغير بعد تاريخ

ملنافع واآلثار املتوقعة لصفقة االندماج، إال أنها  حول ا البنك األهلياملعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم وجهة النظر الحالية ملجلس إدارة 

ء البنك ال ُتعد ضمانًا لألداء املالي للبنك الدامج بعد إتمام صفقة االندماج وينبغي التوضيح بأن هناك عوامل وجوانب متعددة قد تؤثر على أدا

أو سلبي  إيجابي  يحققها سواء بشكل  قد  التي  النتائج  أو  الرجاء مراجعة القسم  وملزيد من املعل)   الدامج  املخاطرة"( من هذا    ( 8) ومات،  )"عوامل 

 . (التعميم

تاريخ نشر  ووفقًا ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، سيقوم البنك األهلي بتقديم تعميم مساهمين تكميلي في أي وقت بعد   

تغيير مهم في    وذلك في حال علم البنك األهلي بوجود الخاصة بصفقة االندماج    للبنك األهلي الجمعية العامة غير العادية  هذا التعميم وقبل انعقاد  

 فيه.   ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها أو تعميم ال  هذا أمور جوهرية واردة في 

أو أي من شركاته    للبنك الدامجكما يجب أن ال تعتبر أي من املعلومات الواردة في هذا التعميم على أنها توقعات أو تنبؤات حول األداء املالي املستقبلي  

سهم  ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية    للبنك الدامجال تعتبر أي إفادة في هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم التابعة، كما أنه يجب أن  

 في الفترات املالية السابقة.   البنك األهلي 

باستثناء ما هو مفصح    األهليالبنك  كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة  

  البنك األهلي عنه في هذا التعميم. وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن 

 ق بصفقة االندماج.  فيما يتعل   البنك األهلي أو أي من مستشاري  )املستشار املالي( جي. بي. مورقان العربية السعوديةأو شركة  

جي. بي.  ركة  شكمستشار مالي للبنك فيما يتعلق بصفقة االندماج. وتعمل    جي. بي. مورقان العربية السعوديةشركة  بتعيين    البنك األهلي وقد قام  

  للبنك األهلي كمستشار مالي حصري  –وهي شركة مرخص لها في اململكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق املالية   –  مورقان العربية السعودية 

عن تقديم املشورة حول صفقة االندماج أو أي مسألة أخرى    البنك األهليبخصوص صفقة االندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخالف  

هذا    بشكل مستقل   جي. بي. مورقان العربية السعودية شركة  تتحقق    مشار إليها في هذا التعميم. لم  في  الواردة  املعلومات والبيانات  صحة ودقة  من 
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شركاتها التابعة ال تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم    جي. بي. مورقان العربية السعودية شركة  التعميم. وعليه فإن   أي من  صحة أو دقة أو  أو 

  املعلومات الواردة في هذا التعميم.   اكتمال أي من البيانات أو 
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 التوقعات واإلفادات املستقبلية

. وتتمثل التوقعات واإلفادات املستقبلية في كونها غير مبنية على  بالبنك األهلييتضمن هذا التعميم بعض التوقعات واإلفادات املستقبلية املتعلقة  

هذه اإلفادات املستقبلية من خالل استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل  حقائق تاريخية أو حالية. ومن املمكن أن يستدل على 

  "يمكن"، أو  "سيكون"،  أو  "قد"،  أو  "يسعى"،  أو  "يعتقد"،  أو  "هدف"،  أو  "سوف"،    ، أو"يخطط"  أو  "ينوي"،  أو  "يقدر"،أو    "يهدف"، أو    املثال "يتوقع"،

املفردات األخرى املقاربة أو املشابهة لها في املعنى. وتتضمن اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا التعميم،  "ينبغي" أو صيغ النفي لهذه املفردات أو    أو

( الحصر،  ال  املثال  سبيل  مالية، 1على  الرأس  للمصروفات  املستقبلية  والتوقعات  االندماج،  صفقة  من  املتوقعة  للمنافع  األولية  التقديرات   )

( استراتيجيات العمل،  2داء املالي، والظروف املالية، وسياسة توزيع األرباح، والخسائر، وغيرها من األحداث املستقبلية، )والنفقات، واإليرادات، واأل 

( صفقة االندماج والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه األحداث. وال يمكن  3بعد إتمام صفقة االندماج )  البنك األهليواإلدارة والتوسع وتنمية أعمال  

(  3)   م أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من األهداف أو التوقعات املشار إليها في هذا التعميم، وال يتحمل املستشارين الوارد ذكرهم في القسمالجز 

ها  "( من هذا التعميم أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبددليل الشركة)"

 أي شخص نظرًا العتماده على أي بيانات أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم.

الفعلية  وينبغي اإلشارة الى أن هذه اإلفادات املستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج  

و األحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه اإلفادات صراحة أو ضمنًا. وتعتبر املخاطر املتعلقة باإلفادات  أو األداء أو االستراتيجيات أ

وال يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أوضاع السوق املستقبلية وسلوك املشاركين اآلخرين في السوق ولهذا    البنك األهلياملستقبلية خارج سيطرة  

ولم يتم    للبنك األهليهذه اإلفادات بشكل كامل. كما أن هذه اإلفادات املستقبلية ال تعتبر ضمانًا لألداء الفعلي املستقبلي  ينبغي عدم االعتماد على  

املحاسبين   قبل  األهليمراجعتها من  االفتراضات    للبنك  منها  افتراضات عديدة  إلى  املستقبلية  اإلفادات  إليها. وتستند هذه  املشار  الحاالت  في  إال 

واملستقبلية  املتعل الحالية  العمل  باستراتيجيات  األهليقة  سيمارس    للبنك  التي  التنظيمية  األهليوالبيئة  ونود    البنك  املستقبل.  في  فيها  أعماله 

أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنه مقيدة بشكل صريح    البنك األهليالتوضيح بأن كل اإلفادات املستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن  

 مجملها باإلشعار املهم الوارد في هذا القسم. في

 واملخاطر، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي:  ومن تلك العوامل

، ولم تخضع  األهلي  البنكأي تقديرات مستقبلية للمنافع املتوقعة من صفقة االندماج والتي تمثل تقديرات أولية من مجلس إدارة   •
 . سامبا ومجموعة األهلي البنكبشكل مفصل بعد دمج أعمال  دراستهاللمراجعة املستقلة والتي قد يتم تعديلها بعد 

 األوضاع االقتصادية واملالية للسوق في اململكة بصفة عامة.  •
 أداء القطاع البنكي في اململكة واملنطقة بشكل عام.   •
 خالل الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.قدرة البنكين على ممارسة أعمالهم من  •
 قدرة البنك الدامج على إدارة أعماله وتنميتها. •
 قدرة البنك الدامج على الحصول على التمويل أو الحفاظ على رأس مال كاف لتمويل عملياته الحالية واملستقبلية. •
 ادية في األسواق التي يزاول فيها البنك الدامج أعماله. التغيرات في الظروف السياسية أو االجتماعية أو القانونية أو االقتص •
 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.  •

 "( من هذا التعميم. عوامل املخاطرة "( )8د من املعلومات حول هذه املخاطر، الرجاء مراجعة القسم )وملزي

ال يعتزم وال يتحمل أي التزام بتعديل أو تحديث اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا التعميم باستثناء ما هو مطلوب بموجب األنظمة  البنك األهلي إن 

 واللوائح السارية.
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بخصوص  و  شك  أي  وجود  حال  وفي  ضريبية،  أو  مالية  أو  قانونية  استشارة  بمثابة  اعتباره  يمكن  وال  التعميم  هذا  ُيعد  التصويت الذي ينبغي  ال 

العادية   من قبل أي مساهم  اتخاذه  العامة غير  اإلدارة الخاصة بصفقة االندماج،    للبنك األهلي   في الجمعية  مجلس  على  ب  يوص ي  فإن  الحصول 

 استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية. 
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 زيع التعميمالقيود املتعلقة بنشر وتو 

 مقيدة.  دولة، مع مراعاة أي قيود في األنظمة والقوانين الخاصة بأي البنك األهليإن هذا التعميم موجه ملساهمي 
 

 عرض املعلومات املالية وغيرها من املعلومات 
 

م وفترة الستة أشهر 2019ديسمبر    31م و 2018ديسمبر    31م و 2017ديسمبر    31عن السنوات املالية املنتهية في    للبنك األهلي تم إعداد القوائم املالية  

.  ة م وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية وغيرها من املعايير املحاسبية املطبقة في اململك 2020يونيو    30املنتهية في  

قبل كما   من  مستقل  بشكل  تدقيقها  يتم  ولم  اإلدارة  تقديرات  أساس  على  قائمة  التعميم  هذا  في  الواردة  املالية  املعلومات  أن  إلى  اإلشارة    تجدر 

نه املحاسبين أو غيرهم باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخالف ذلك، كما أن جميع املعلومات مقدمة بالريال السعودي، باستثناء ما ُيفصح ع

 الف ذلك.  بخ

قد تختلف املعلومات والبيانات املفصح عنها  ف وعليه    ،وقد تم إعداد هذا التعميم وفقًا لألنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة العربية السعودية

رى. تمثل أسهم العوض  أخ أي دولةتم إعداده وفق أنظمة وقوانين آخر تعميم أي في هذا التعميم عن املعلومات أو البيانات املفصح عنها بموجب 

وعليه فإن هذا التعميم وأي مستندات أخرى ذات عالقة بصفقة االندماج وأسهم العوض قد تم إعدادها    ،أوراق مالية صادرة من شركة سعودية

تلك املعمول بها    فصاحات والتي قد تختلف عنوذلك فيما يتعلق بمحتوى أو شكل هذه اإل   ،أو سيتم إعدادها وفقًا ملتطلبات اإلفصاح في اململكة

 أخرى.   دولةفي 
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 دليل الشركة  .3

 األهلي التجاري البنك 
 عبدالعزيز   طريق امللك 

 21481 جدة  ،3555ص. ب.  
 اململكة العربية السعودية 

 +  966126493333رقم الهاتف: 
 +  966126437426رقم الفاكس: 

 contactus@alahli.comالبريد اإللكتروني: 
 www.alahli.comاملوقع اإللكتروني:  

 

 ممثلو املصدر 

 سعيد محمد الغامدي 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 البنك األهلي التجاري  
 21481جدة  ،3555ص. ب.  

 اململكة العربية السعودية 
 +  966126464440رقم الهاتف: 

 +  966126464447رقم الفاكس: 
 Sa.alghamdi@alahli.comالبريد اإللكتروني: 
 www.alahli.comاملوقع اإللكتروني:  

 طالل أحمد الخريجي 
 املكلف  الرئيس التنفيذي

 البنك األهلي التجاري  
 21481جدة  ،3555ص. ب.  

 اململكة العربية السعودية 
 +  966126463780رقم الهاتف: 

 +  966126272474رقم الفاكس: 
 t.alkhereiji@alahli.comالبريد اإللكتروني: 
 www.alahli.comاملوقع اإللكتروني:  

 للبنك األهلي  املستشار املالي 

  جي. بي. مورقان العربية السعوديةشركة 
 لفيصليةبرج ا

 طريق امللك فهد 
 11553الرياض  51907ص ب:  

 +  966112993800رقم الهاتف: 
 +  9662993840رقم الفاكس: 

 JPM_Champion_Core@jpmorgan.comالبريد اإللكتروني: 
 www.jpmorgansaudiarabia.com   املوقع اإللكتروني:

 

 للبنك األهلي املستشار القانوني 

محامون ومستشارون   شركة أبو حميد وآل الشيخ والحقباني
 قانونيون 

 ، البوابة االقتصادية 15املبنى 
 طريق مطار امللك خالد الدولي

 11613، الرياض  090239ص.ب: 
 اململكة العربية السعودية.  

 + 966 11  481 9700رقم الهاتف: 
 + 966 11 481 9701رقم الفاكس: 

 info.ash@ashlawksa.comالبريد اإللكتروني: 
 www.ashlawksa.comاملوقع اإللكتروني:  
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 للبنك األهلي الحسابات   و مراجع

 شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون( 
 شركة تضامنية

 الدور الرابع عشر  –الفيصلية برج 
 طريق امللك فهد 

 11461الرياض ، 2732ص.ب: 
 اململكة العربية السعودية 

 + 966 112734740رقم الهاتف: 
 + 966  112734730رقم الفاكس: 

 ey.ksa@sa.ey.com البريد اإللكتروني:
 ey.com/menaاملوقع اإللكتروني:  

 

 قانونيون ومراجعون محاسبون كي بي ام جي الفوزان 
 طريق املطارالرياض،  واجهة

 92876ص.ب 
 11663الرياض 

 اململكة العربية السعودية 
 + 966 11  874 8500رقم الهاتف: 

 + 966 11 874 8600رقم الفاكس: 
 apquinton@Kpmg.Com البريد اإللكتروني:

 www.kpmg.com/saاملوقع اإللكتروني:  

 

 للبنك األهلي  املالي الالزمة  مستشار العناية املهنية 

 شركة برايس واتر هاوس كوبرز  
 برج اململكة  

 11482، الرياض 8282ص.ب. 
 اململكة العربية السعودية 

 + 966 114654240رقم الهاتف: 
 + 966  114651663رقم الفاكس: 

 mer_champion@pwc.comالبريد اإللكتروني: 
   www.pwc.com/meاملوقع اإللكتروني:  

 

إفاداتهم وفقًا للسياق  ؤ ن املوضحة أسماو مالحظة: قدم املستشار  افقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم و هم أعاله مو
افقة حتى تاريخ هذا التعميم. كما أنه ليس لديهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان   الوارد في هذا التعميم، ولم يقم أي منهم بسحب تلك املو

  أو شركاته التابعة. البنك األهلينوعها في 
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 مصادر معلومات القطاع والسوق  

هذا التعميم من املعلومات املتاحة للجمهور. وبالرغم م ن عدم  تم الحصول على املعلومات والبيانات عن القطاع املصرفي في اململكة الواردة في 
اإلدارة واملستشارين لم يتحققوا بشكل مستقل من  وجود أي سبب لالعتقاد بأن هذه املعلومات تفتقر إلى الدقة في جوهرها، إال أن أعضاء مجلس  

  .اكتمالها صحة هذه املعلومات والبيانات، وال يمكن تقديم أي ضمان على دقتها أو

 وتتضمن مصادر املعلومات والبيانات الخاصة بأطراف ثالثة والتي تم االستعانة بها في هذا التعميم املصادر التالية:
 

  البنك املركزي السعودي 
 شارع امللك سعود بن عبدالعزيز 

ب: اململكة    11169الرياض    2992 ص 
 العربية السعودية 

 00966114633000هاتف: 
 00966114662966فاكس: 

www.sama.gov.sa 

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

 القيام بأعمال مصرف الحكومة.  •
قيمته  • وتثبيت  السعودي وتوطيد  النقد  السعودي( ودعم  )الريال  الوطنية  العملة  سك وطبع 

 الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى تقوية غطاء النقد. 
 إدارة احتياطيات اململكة من النقد األجنبي.  •
   إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف. •
 املالي وضمان سالمته.  تشجيع نمو النظام  •
 مراقبة املصارف التجارية واملشتغلين بأعمال مبادلة العمالت.  •
   مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين. •
 مراقبة شركات التمويل.  •
 مراقبة شركات املعلومات االئتمانية.  •

 وزارة املالية 
 طريق امللك عبدالعزيز 

 اململكة العربية السعودية  11177الرياض 
 00966114050000هاتف: 
 00966114033130فاكس: 

www.mof.gov.sa  

 م(، ومن أبرز مسؤوليات الوزارة ما يلي:1933هـ )املوافق 1351تأسست وزارة املالية عام 
املالية   • السياسة  تنفيذ  على  ذات  اإلشراف  الجهات  قبل  من  تنفيذها  ومراقبة  اململكة  لحكومة 

 العالقة. 
 إعداد ميزانية حكومة اململكة ومناقشتها مع الهيئات الحكومية ومراقبة تنفيذها. •
 التحكم في الحسابات الجارية بين وزارة املالية وجميع الهيئات الحكومية األخرى. •
لضما • الحكومية  اإليرادات  تحصيل  أنشطة  على  ذات اإلشراف  واللوائح  القواعد  مع  توافقها  ن 

 العالقة. 
 اإلشراف على اإلقفال السنوي للحسابات الحكومية ومصروفاتها.  •

 شركة السوق املالية السعودية )تداول(
 6897العليا  –طريق امللك فهد 

 15وحده رقم : 
 3388-12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية 
 :هاتف خدمة العمالء

00966920001919 
csc@tadawul.com.sa 

www.tadawul.com.sa 

 .م(2007)املوافق  ـه1428تأسست شركة السوق املالية السعودية )تداول( عام 
كسوق   بالعمل  لها  املصرح  الوحيدة  الجهة  تداول  العربية السعودية، حيث وتعد  في اململكة  املالية  لألوراق 

تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها، وتعتبر تداول املصدر الرسمي لجميع املعلومات املتعلقة بالسوق املالية  
الدولي   االتحاد  في  وعضو  املالية  األوراق  لهيئات  الدولية  املنظمة  في  منتسب  عضو  إنها  كما  السعودية، 

 . للبورصات

 الهيئة العامة لإلحصاء
 حي املربع  -مدينة الرياض 

شارع األمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل 
 سعود 

 3735ص.ب:  - 11481الرياض: 
 اململكة العربية السعودية 

 920020081هاتف خدمة العمالء: 
info@stats.gov.sa 

https://www.stats.gov.sa/ 

م( باسم مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات 1960)املوافق    ـه1379تأسست الهيئة العامة لإلحصاء عام  
 م(. 2015)املوافق  ـه1436قبل تغيير اسمها لالسم الحالي عام 

 وفيما يلي بعض املهام املنوطة بالهيئة العامة لإلحصاء: 
فني على تنفيُذ العمل اإلحصائي باعتبارها كهيئة املرجع الرسمي والوحيد له واإلشراف والتنظيم ال .1

 القطاع اإلحصائي.
إعداد االستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في اململكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات   .2

  .ذات العالقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري
، وتصميم وتنفيذ تطبيق املعايير الدولية املُتعارف عليها والتي تتضمُن منهجية العمل اإلحصائي .3

املسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات واملعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ 
 .والبيانات للمعلومات 
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جمع البيانات واملعلومات اإلحصائية التي ُتغطي جميع جوانب الحياة في اململكة العربية السعودية   .4 
 . ِمْن مصادرها املُتعددِة وتدوينها وتبويبها

 صندوق النقد الدولي 
 الشارع التاسع عشر نورث ويست.  700

 20431واشنطن، دي س ي، 
 + 1( 202) 623 -7000هاتف: 
 + 1( 202) 623-4661فاكس: 

publicaffairs@imf.org 
www.imf.org 

م للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العاملي ويعمل صندوق النقد  1945تأسس صندوق النقد الدولي عام  
 الدولي على: 

 متابعة االقتصادات الُقطرية واالقتصاد العاملي والتحذير عند استشعار بوادر الخطر. •
ال • بشأن  ألعضائه  املشورة  إرسال  تقديم  على  والعمل  االقتصادية،  جيدة   معاييرسياسات 

 للسياسات االقتصادية والتنظيم املصرفي واملالي.
الالزم  • بالتصحيح  قيامها  لتيسير  اقتصادية  بمصاعب  تمر  التي  األعضاء  البلدان  إقراض 

 ومساعدتها في عالج املشكالت االقتصادية طويلة األجل من خالل اإلصالحات. 

 الدولي البنك 
 شارع إتش نورث ويست.  1818

 20433واشنطن، دي س ي، 
 2024731001هاتف: 
 2024731000فاكس: 

www.albankaldawli.org 

 م، ومما يركز البنك الدولي عليه: التنمية، والبنية التحتية. 1944تأسس البنك الدولي عام 

املعارف واملشورة املعدة خصيصًا وفقا لظروف كل حالة. وتعمل مجموعة البنك الدولي   ويقدم البنك الدولي
مع حكومات الدول، والقطاع الخاص، ومنظمات املجتمع املدني، وبنوك التنمية اإلقليمية، واملراكز البحثية،  

املناخ والصراع واألمن   تغير  بين  ما  تتراوح  الدولية بشأن قضايا  املؤسسات  التعليم وغيرها من  إلى  الغذائي 
 والزراعة والتمويل والتجارة.

 

تحقيق   وضمان  االقتصادي،  النمو  مساندة  في  املهمة  القطاعات  جميع  البنك  مجموعة  نشاط  ويلمس 
 املكاسب املستدامة. 

 )أوبك(  منظمة الدول املصدرة للنفط
 17هيلفيرستورفيرستراس ي 

 1010-أيه
 فيينا، النمسا 

 3302-21112 1-43+هاتف: 
https://www.opec.org/opec_web 

 

م. وتتمثل مهام أوبك في تنسيق وتوحيد السياسات 1960تأسست منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( عام  
البترولية للبلدان األعضاء فيها وضمان استقرار أسواق النفط من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية 

للمستهلكين، ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس املال ألولئك الذين يستثمرون  ومنتظمة من النفط  
 في صناعة البترول.
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 ملخص تفاصيل صفقة االندماج  .4

بنبذة عن صفقة االندماج، وال يتضمن هذا القسم جميع    البنك األهلييهدف ملخص صفقة االندماج الوارد في هذا القسم إلى تزويد مساهمي  
االندماج التي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية   قراراتاملعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمساهمين حتى يتمكنوا من التصويت على  

اءة ومراجعة هذا امللخص باعتباره ُمقدمة لصفقة االندماج الخاصة بصفقة االندماج. وعليه، فإنه يتوجب قر   للبنك األهليالعامة غير العادية  
االندماج    قرارات فقط، وعلى املساهمين قراءة هذا التعميم والبيانات الواردة فيه بعناية ومراجعتها بالكامل وبناء أي قرار يتعلق بالتصويت على  

“( من هذا التعميم بعناية  عوامل املخاطرة “)   (8)وقسم    (“إشعار مهم)"قسم  العلى هذا التعميم بالكامل واملعلومات الواردة فيه. كما يتعّين مراجعة  
 الخاصة بصفقة االندماج.  للبنك األهليقبل اتخاذ قرار بالتصويت في الجمعية العامة غير العادية 

)املصدر (  
 البنك األهلي 

االسم والوصف  
 ومعلومات التأسيس 

التجاري  األهلي  وهو  البنك  مدرجة،  ،  سعودية  مساهمة  مساهمة  شركة  شركة  إلى  تحول 
رقم   امللكي  املرسوم  بتاريخ    19م/بموجب  )املوافق  23/11/1417الصادر  م(  31/3/1997هـ 
الصادر    4030001588  برقمقيد في السجل التجاري  جدة واملويقع مركزه الرئيس في مدينة  

)املوافق  27/12/1376تاريخ  ب املركزي    م(،24/07/1957هـ  البنك  قبل  من  مرخص  وهو 
  بمزاولة األعمال املصرفية وأنشطة التمويل.السعودي 

يتمثل نشاط البنك في تقديم الخدمات املصرفية وفقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك وأنظمة  البنك األهلي أنشطة 
يزاول البنك وبغير تحديد لعمومية هذه األغراض،    ولوائح اململكة العربية السعودية األخرى. 

لحساب    األهلي  أو  الخاص  لحسابه  خارجها   الغير سواء  أو  السعودية  العربية  اململكة  داخل 
 :كافة أنواع العمليات املصرفية بما فيها العمليات التالية

ــابـات الجـاريـة   -أ ــابـات التوفير وقبول الودائع النقـديـة ســـــــــــــواًء ـكانـت  فتح الحســـــــــــ وحســـــــــــ
تســـــــــــــتحق الـدفع عنـد الطلـب أو ألجـل أو غير ذلـك بـالشـــــــــــــروط واألحكـام التي يقررهـا  
البنك من وقت آلخر، ودفع الشـــــــــيكات واألوامر التي يصـــــــــدرها أي مودع لدى البنك 

 سواًء بالعملة السعودية أو بغيرها من العمالت. 
 ستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعمالت األخرى.فتح وإدارة حسابات اال  - ب
الحصـــــــــــول على األموال واقتراضـــــــــــها وجمعها والحصـــــــــــول عليها باســـــــــــتخدام الصـــــــــــيغ   -ج

واألدوات املالية املناســــبة مثل إصــــدار ســــندات الدين وخالف ذلك بضــــمان أو بغير 
 ضمان وتسديد تلك القروض واألموال عند استحقاقاها وقبله. 

وإصـــــــــــدار وقبول وخصـــــــــــم وإعادة خصـــــــــــم وشـــــــــــراء وبيع وتحصـــــــــــيل  ســـــــــــحب وتحرير   - د
والتعامل في الســــــــــــندات واألوراق املالية والتجارية على اختالف أنواعها والتعامل بها 
وفقــًا لطبيعــة كــل منهــا مثــل الســـــــــــــنــدات ألمر والكمبيــاالت وقســــــــــــــائم أربــاح األســـــــــــــهم 

ألســــــــهم  والحواالت ووثائق الشــــــــحن وســــــــندات اإليداع وســــــــندات الدين وشــــــــهادات ا
وغيرهــا من الســـــــــــــنــدات التجــاريــة واألوراق املــاليــة القــابلــة وغير القــابلــة للتحويــل أو  

 اختالف أنواعها والتعامل بها وفقًا لطبيعة كل منها.  ىالتداول عل
شــراء وبيع الســلع والذهب والفضــة والنقود املعدنية والعمالت األجنبية وغيرها مما  - ه

 ل بها.ينطبق عليه حكم الصرف وحفظها والتعام
اإلقراض وتقـديم خـدمـات االئتمـان وجميع أنواع التســـــــــــــهيالت املصـــــــــــــرفيـة وكـذلـك   -و

التمويــل التجــاري والخــدمــات املصـــــــــــــرفيــة لألشـــــــــــــخــاص الطبيعيين أو األشـــــــــــــخــاص 
 االعتباريين. 

 القيام بجميع اإلجراءات الالزمة املتعلقة باألنشطة التمويلية.  -ز
وض عامة أو خاصــــــــــة والحصــــــــــول  ترتيب أو االشــــــــــتراك في عقد عمليات تمويل أو قر  -ح

في اململكة أو خارجها. مســـــــــــــاندة أي تمويل أو قرض حكومي أو أي  اعليها وإصـــــــــــــداره
تمويل آخر بما يتماشـــــــ ى مع ســـــــياســـــــات البنك أو مســـــــاندة أي أســـــــهم عامة كانت أو  

 خاصة.
 إصدار صكوك دولية أو سندات قروض. -ط
 تقديم خدمات التوفير واالدخار بالعملة السعودية أو بغيرها من العمالت  - ي
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 الدخول في عمليات التمويل املسند املدعمة بأصول. -ك
تقديم خدمات وتسـهيالت البيع اإللكتروني ألي شـخص طبيعي أو اعتباري، وتقديم  - ل

 خدمات تحصيل املبيعات عن طريق نقاط البيع. 

وعدد املساهمون الكبار 
ونسبة ملكيتهم أسهمهم 

إتمام صفقة  قبل 
 ا وبعده االندماج

في  يتمثل   الكبار  االندماج وبعدهااملساهمون  إتمام صفقة  قبل  األهلي  املساهمين    البنك  في 
صندوق االستثمارات العامة، واملؤسسة العامة للتقاعد، واملؤسسة العامة :  التالية أسماؤهم

 ماعية.  للتأمينات االجت

  البنك األهلي في    ونسبة ملكيتهم  الكبار  عدد األسهم اململوكة للمساهمين   ويوضح الجدول التالي
االندماج  قبل   صفقة  بتاريخ  وبعدهإتمام  كما  وذلك  )املوافق 15/06/1442ا  هـ 

 (: م28/01/2021

 املساهم

 إتمام صفقة االندماجبعد  إتمام صفقة االندماج قبل 

 عدد  

 األسهم

 نسبة 

 امللكية 

 عدد  

 األسهم

نسبة 

 امللكية 

 %37.2   1,667,501,160 %44.29 1,328,839,999 صندوق االستثمارات العامة  

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية  
 155,400,000 5.18% 260,311,263 5.8% 

 %7.4 331,430,753 %5.36 160,826,298 املؤسسة العامة للتقاعد  

 

 

   ( ريال سعودي.30,000,000,000) ن مليارو ثالث املالرأس 

إجمالي عدد أسهم  
 البنك األهلي 

  .مدفوعة بالكامل ( سهم3,000,000,000) ثالثة مليارات

القيمة االسمية لكل  
البنك  سهم من أسهم 

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

إجمالي عدد أسهم  
العوض التي سيتم  
إصدارها ملساهمي  

 مجموعة سامبا 

   .( سهم1,478,000,000مليون ) ين مليار وأربعمائة وثمانية وسبع

نسبة أسهم العوض من  
للبنك  رأس املال الحالي 

 األهلي 

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

سعر إصدار أسهم  
 العوض 

( رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيتم تحديد  10تبلغ القيمة االسمية ألسهم العوض عشرة )
( في وقت الحق  للبنك األهليسعر إصدار أسهم العوض )كما سيتم عكسه في القوائم املالية  

لسهم  بنا اإلغالق  سعر  على  األهليًء  صفقة    البنك  إتمام  تاريخ  يسبق  تداول  يوم  آخر  في 
  االندماج.

إجمالي قيمة إصدار  
 أسهم العوض 

العوض    ألسهم  االسمية  القيمة  إجمالي  مليون  يبلغ  وثمانين  وسبعمائة  مليار  عشرة  أربعة 
سعودي(  14,780,000,000) سيتم تحديد إجمالي قيمة إصدار أسهم العوض )كما . و ريال 

البنك  ( في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم  للبنك األهليسيتم عكسها في القوائم املالية  
   في أخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج. األهلي
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املواد   وصف صفقة االندماج  ألحكام  وفقًا  االندماج  صفقة  تنفيذ  والفقرة   193إلى    191سيتم  الشركات  نظام  من 
من خالل قيام  من الئحة االندماج واالستحواذ وذلك  49( من الفقرة )أ( من املادة 1الفرعية )

البنك  في  م عرض ملساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا  البنك األهلي بتقدي
البنك  وذلك مقابل قيام  البنك األهلي،  إلى    اوالتزاماته  مجموعة سامباونقل جميع أصول    األهلي
مجموعة سامبا من خالل زيادة رأس ماله لصالح املساهمين في  أسهم العوض  بإصدار    األهلي

أربعة وأربعين مليار وسبعمائة ( ريال سعودي إلى  30,000,000,000)  ثالثين ملياراملدفوع من  
 . ريال سعودي( 44,780,000,000وثمانين مليون )

مجموعة   نقض يتس   باملقابل  أما، و في الوجود  البنك األهلياالندماج، سيستمر    نفاذ قراروعند   
)وملزيد من املعلومات حول صفقة االندماج، الرجاء   ا. وستلغى جميع أسهمهبقوة النظام    سامبا

القسم   )"2-10)مراجعة  االندماج(  ودوافع  )"مبررات  والقسم   )12-2"( الهيكل (  ملخص 
 (.  "القانوني لصفقة االندماج

الشركة 
املندمجة  

)مجموعة  
 سامبا(

الوصف ومعلومات  
 التأسيس 

مدرجة، تأسست بموجب املرسوم امللكي  شركة مساهمة سعودية    ي، وهمجموعة سامبا املالية
بتاريخ    3م/   رقم )املوافق  3/1400/ 26الصادر  في  13/2/1980هـ  الرئيس  مركزها  ويقع  م( 

هـــ 2/1401/ 6بتاريخ الصادر  1010035319قيدة في السجل التجاري رقم وامل مدينة الرياض
السعودي    ة مرخص  وهيم(،  1980/ 13/12)املوافق   املركزي  البنك  قبل  بمزاولة األعمال  من 

   املصرفية وأنشطة التمويل.

يتمثل نشاط البنك في تقديم الخدمات املصرفية وفقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك وأنظمة  النشاط
الرجاء   البنك،  أنشطة  حول  املعلومات  من  وملزيد  األخرى.  السعودية  العربية  اململكة  ولوائح 

 "(. نبذة عن عمليات مجموعة سامبا)"( 4-10)مراجعة القسم 

في  الكبار  املساهمون 
سامبا   عدد و مجموعة 

و  ملكيتهم  أسهمهم  نسبة 
مجموعة في   من  كل 

قبل    سامبا والبنك األهلي 
االندماج إتمام   صفقة 
 وبعدها

في  يتمثل   الكبار  صندوق  املساهمون  أسماؤهم:  التالية  املساهمين  في  سامبا  مجموعة 
 لعامة للتأمينات االجتماعية.  االستثمارات العامة، واملؤسسة العامة للتقاعد، واملؤسسة ا

التالي عدد األسهم اململوكة لكبار مساهمي مجموعة سامبا ونسب ملكيتهم فيها  الجدول    يوضح
بتاريخ   كما  وذلك  وبعدها  االندماج  صفقة  إتمام  )املوافق 15/06/1442قبل  هـ 

 (: م28/01/2021

 املساهم

 االندماجصفقة إتمام بعد  صفقة االندماج إتمام قبل 

 امللكيةنسبة  عدد األسهم  امللكيةنسبة  عدد األسهم 

 %22.9 458,269,500 صندوق االستثمارات العامة 

ستنقض ي حيث   ،ال ينطبق

بموجب صفقة    مجموعة سامبا

 االندماج. 

 %11.5 230,858,532 املؤسسة العامة للتقاعد 

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية 
141,963,820 7.1% 

 

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

   (:م28/01/2021

 املساهم

 االندماجإتمام صفقة بعد  إتمام صفقة االندماج قبل 

 عدد  

 األسهم

 نسبة 

 امللكية 

 عدد  

 األسهم

نسبة 

 امللكية 

 %37.2   1,667,501,160 %44.29 1,328,839,999 صندوق االستثمارات العامة  
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املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية  
 155,400,000 5.18% 260,311,263 5.8% 

 %7.4 331,430,753 %5.36 160,826,298 املؤسسة العامة للتقاعد  
 

مساهمي   ملكية 
البنك  في    مجموعة سامبا

إتمام  بعد  صفقة    األهلي 
 االندماج 

)بدون احتساب    من رأس مال البنك الدامج  %32.6ما نسبته    مجموعة سامباسيملك مساهمي  
   أسهم الخزينة لكال البنكين( بعد إتمام صفقة االندماج.

مال   مجموعة رأس 
 سامبا

 ( ريال سعودي.  20,000,000,000) عشرون مليار

عدد   أسهم إجمالي 
 مجموعة سامبا 

( رياالت سعودية ومدفوعة 10( سهم بقيمة اسمية تبلغ عشر )2,000,000,000) ملياري 
  بالكامل.

حيث يعد كل من صندوق االستثمارات  وجود أطراف ذوي عالقة،    صفقة االندماج علىتنطوي   األطراف ذات العالقة 
  واملؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من كبار املساهمين   العامة

  ال البنكين إدارة ك   يفي مجلس   ينممثل  ولدى كل منهم  ومجموعة سامبا  كل من البنك األهليفي  
األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس  "( ) 6- 10)   )ملزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة القسم

 "(. اإلدارة ذوي املصلحة بصفقة االندماج

أربعة عشرة مليار وسبعمائة وثمانين  يبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره   القيمة الكلية للعوض 

مبلغ    العوضسهم  السوقية أل قيمة  ال. ويبلغ إجمالي  ( ريال سعودي14,780,000,000)مليون  

وذلك  سعودي    ( ريال56,903,000,000)ستة وخمسين مليار وتسعمائة وثالثة ماليين  وقدره  

ريال سعودي كما في    38.50البالغ بناًء على معامل املبادلة وسعر اإلغالق لسهم البنك األهلي  
)وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(. وسيتم تحديد    م2020/ 8/10تاريخ  

لبنك األهلي في وقت الحق  لفي القوائم املالية    تضمينهاإجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم  

، جاالندما  نفاذ قراربناًء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في أخر يوم تداول يسبق تاريخ  

إل اإلشارة  ى أن تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض قد يؤثر على تحديد قيمة الشهرة وتجدر 

- 1-8)  القسم  مراجعة  يرجى  ،عن انخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج  التفاصيل  من  وملزيد)

 .(التعميم هذا  من" املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج( "19

 

 هيكل صفقة االندماج 

  

 التالي نموذج مبسط عن هيكل صفقة االندماج: يوضح الشكل 
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في   امللكية  األهليهيكل  إتمام    البنك  قبل 
 صفقة االندماج وبعدها 

وذلك    البنك األهلي قبل إتمام صفقة االندماج وبعدهافي    هيكل امللكية  يوضح الجدول التالي
 (: م28/01/2021هـ )املوافق 15/06/1442كما بتاريخ 

 املساهم

 إتمام صفقة االندماجبعد  إتمام صفقة االندماج قبل 

 عدد  

 األسهم

 نسبة 

 امللكية 

 عدد  

 األسهم

نسبة 

 امللكية 

 %37.2   1,667,501,160 %44.29 1,328,839,999 صندوق االستثمارات العامة  

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية  
 155,400,000 5.18% 260,311,263 5.8% 

 %7.4 331,430,753 %5.36 160,826,298 املؤسسة العامة للتقاعد  

في البنك  أعضاء مجلس اإلدارة

 *األهلي
766,878 0,03% 766,878 0,02% 

في البنك   كبار التنفيذيين

 األهلي**
904,314 0,03% 904,314 0,02% 

 %1,0 *** 43,424,213 %0,2 7,030,787 أسهم الخزينة 

 %48,5 2,173,661,419 %44,9 1,346,231,724 الجمهور 

 %100 4,478,000,000 %100 3,000,000,000 اإلجمالي

 

 .في البنك األهلي فقط  * بناًء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها
 في البنك األهلي فقط. التنفيذيين بشكل مباشر** بناًء على األسهم اململوكة لكبار 

 االندماج، ( أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار  1*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي: )
( أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل  3( أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج، )2)

 مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج.
 

إتمام  قبل    مجموعة سامباهيكل امللكية في  
 ها صفقة االندماج وبعد 

الجدول   امللكية  التالييوضح  وبعدها في    هيكل  االندماج  إتمام صفقة  قبل  سامبا    مجموعة 
 (:م28/01/2021هـ )املوافق 15/06/1442وذلك كما بتاريخ 

 املساهم

 صفقة االندماجإتمام بعد  صفقة االندماج إتمام قبل 

 عدد  

 األسهم

 نسبة 

 امللكية 

 عدد  

 األسهم

 نسبة 

 امللكية 

 %22.9 458,269,500 االستثمارات العامة صندوق 

ستنقض ي حيث   ،ال ينطبق

بموجب صفقة    مجموعة سامبا

 االندماج. 

 

 %11.5 230,858,532 املؤسسة العامة للتقاعد 

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية 
141,963,820 7.1% 

أعضاء مجلس اإلدارة في  

 * مجموعة سامبا
1,130,168 0,1% 

التنفيذيين في مجموعة  كبار 

 سامبا**
320,687 0.016% 

 %2,1 41,883,698 أسهم الخزينة 

 %56,3 1,125,573,595 الجمهور 
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 %100 2,000,000,000 اإلجمالي

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

 

مال   انخفاض نسبة امللكية   رأس  زيادة  ملكية   البنك األهليستؤدي  نسبة  انخفاض  إلى  االندماج  إتمام صفقة  بعد 
في   الحاليين  األهلياملساهمين  مال    %67.4إلى    البنك  رأس  إجمالي  الدامج  من  )بدون  البنك 

علمًا بأنه لن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في عدد األسهم  ،  احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين(
في   للمساهمين الحاليين  املرتبطة  .  البنك األهلياململوكة  املخاطر  حول  املعلومات  من  )وملزيد 
مساهمي   ملكية  نسبة  األهليبانخفاض  القسم البنك  مراجعة  الرجاء  املخاطر )"(  1-10- 8)   ، 

األهلي الحاليين وانخفاض القوة التصويتية    املرتبطة بانخفاض نسبة ملكية مساهمي البنك
 "(.  املصاحبة لذلك

(  Earnings per Share)  نموًا في معدل الربح لكل سهم   تحقق صفقة االندماجوقع أن  من املت بيان االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم 
وذلك باالستناد  (  %11إلى    % 3)بنسبة حوالي    لكل من مساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا

وذلك بعد اكتمال )م على أساس سنوي  2020إلى النتائج املالية للنصف األول للسنة املالية  
املذكورة   املنافع  )تحقيق  مليون  ثمانمائة  بمبلغ  سعودي  800,000,000واملقدرة  ريال   )

املكررة  واستثناء   غير  النقدية  البنكالتكاليف  أعمال  املالية  ين(. لدمج  القوائم  على  وبناًء 
عام   من  األول  للنصف  التاريخية 2020االفتراضية  االفتراضية  السهم  أرباح  ستكون  م 

االندماج    1.55التوضيحية   لصفقة  نتيجة  الدامج  البنك  في  الواحد  للسهم  سعودي  ريال 
عنها) تم اإلفصاح  التي  الوفورات  تكاليف  ا  (باستثناء  ربحية  مع  باملقارنة  لنفس وذلك  لسهم 

للبنك األهلي   ريال سعودي للبنك األهلي بناًء على القوائم املالية التاريخية  1.58الفترة والبالغة  
وتجدر اإلشارة إلى أن األرباح االفتراضية التاريخية التوضيحية لكل سهم والتي  .  لنفس الفترة 

بيانات املالية االفتراضية تم اإلفصاح عنها في القوائم املالية االفتراضية تم تقديمها كمؤشر لل
لهذه املرحلة، وقد تتغير أرباح السهم املجمعة عند تقديم القوائم املالية املجمعة األولى للبنك  

 .الدامج

عند   السهم  ربحية  في  باالرتفاع  املتعلقة  التوقعات  على  االعتماد  عدم  املساهمين  على  ويجب 
وعدم االندماج،  قرارات  على  بالتصويت  قرارهم  التوقعات    اتخاذ  كامل على  بشكل  االعتماد 

على أنها تأكيد بأن ربحية السهم  واإلفادات املستقبلية. وعليه، يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات  
 للفترات املالية السابقة.  سهم البنك األهليستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية    للبنك الدامج

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

في منطقة الشرق    وأحد البنوك الرائدةستؤدي صفقة االندماج إلى إنشاء أكبر بنك في اململكة   أسباب ومبررات صفقة االندماج 
تمويل   من  الدامج  البنك  االندماج  صفقة  وستمكن  السوقية.  القيمة  حيث  من  األوسط 
املنطقة   مع  النقدية  وتدفقاتها  السعودية  العربية  اململكة  تجارة  ودعم  االقتصادية  التنمية 
بين   العالي  التكامل  الدامج من استغالل  البنك  االندماج  العالم. كما ستمكن صفقة  وبقية 

بنكين في تعزيز مركزه التنافس ي وتحسين وتطوير مراكز خدماته وتقديم أحدث التقنيات ال
التمكين من تحقيق الفرص   في وستساهم صفقة االندماج، لعمالئه من خالل التحول الرقمي

اململكة   رؤية  تتيحها  للبنك   2030التي  الدولي  الحضور  وتعزيز  التكاليف  في  وفورات  تحقيق 
باإلضافة   من  الدامج،  وملزيد  املصرفي.  القطاع  في  املستقبل  قادة  إعداد  في  املساهمة  إلى 

القسم مراجعة  الرجاء  االندماج،  ودوافع  مبررات  حول  ودوافع  )"  (2-10)  املعلومات  مبررات 
 "(. االندماج

ملخص اإلجراءات الرئيسية املطلوبة  
 لزيادة رأس املال وإصدار أسهم العوض 

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

 االندماج. الخاصة بصفقة
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من   • لكل  العادية  غير  العامة  الجمعية  موافقة  على  األهليالحصول  ومجموعة    البنك 
 .االندماج قراراتعلى سامبا 

 . ومجموعة سامبا البنك األهلينشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لكل من  •
( يومًا من تاريخ نشر قرارات  30)ثالثين    ابتداء فترة اعتراض الدائنين، والتي ستستمر ملدة  •

 الجمعية العامة غير العادية. 
 انتهاء فترة اعتراض الدائنين.   •
 نفاذ قرار االندماج.  •
 إدراج أسهم العوض في تداول. و  مجموعة سامباإلغاء إدراج أسهم  •
االندماج   • اتفاقية  في  املحددة  الشروط  جميع  القسم  استيفاء  في  (  5-12)وامللخصة 

"(، مع العلم أنه ال يجوز تعديل أو التنازل البنود والشروط الجوهرية لصفقة االندماج)"
 . البنكين كالإال بموافقة  عن أي من الشروط الواردة في اتفاقية االندماج

 اوأصوله  اوستنتقل التزاماته   ستنقض ي مجموعة سامبا بقوة النظاماالندماج    نفاذ قراروبعد  
بزيادة رأس ماله وإصدار أسهم العوض ملساهمي   البنك األهليوذلك مقابل قيام  للبنك األهلي 

سامبا تداول.    مجموعة  في  إدراجها  يتم  سوف  مراجعة و والتي  الرجاء  املعلومات،  من  ملزيد 
 "(. املعلومات القانونية)" (12) "( والقسمصفقة االندماج)"  (10)القسم 

على   األحقية في األرباح ألسهم العوض  الحصول  في  الحق  العوض  أسهم  ملالكي  موزعةسيكون  أرباح  الدامج    أي  البنك  يقوم 
  االندماج. نفاذ قرارباإلعالن عنها بعد تاريخ 

افقات املطلوبة لزيادة رأس املال  كما يلي: الحصول على عدد من املوافقات تتطلب صفقة االندماج وزيادة رأس املال  املو

املركزي   • البنك  ممانعة  مال  عدم  رأس  وزيادة  االندماج  صفقة  األهلي  على  البنك 
  ( 1رقم )   امللحقوالتعديالت املقترحة على النظام األساس ي للبنك األهلي )واملوضحة في  

 من هذا التعميم(. 

للمنافسة   • العامة  الهيئة  ممانعة  الترك عدم  صفقة  على  عن  الناتج  االقتصادي  ز 
 . االندماج

موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال البنك األهلي وطلب نشر مستند   •
 العرض. 

 موافقة تداول على إدراج أسهم العوض.  •

األساس ي   • النظام  على  املقترحة  التعديالت  على  التجارة  وزارة  موافقة  على  الحصول 
 للبنك األهلي. 

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

   .بصفقة االندماج

االندماج • سامبا على قرارات  األهلي ومساهمي مجموعة  مساهمي البنك  في    موافقة 
 لعادية الخاصة بصفقة االندماج. الجمعية العامة غير ا

،  حول شروط صفقة االندماج األخرى وعن الشروط التي تم استيفاؤها  ملزيد من املعلوماتو 
 .من هذا التعميم "(املعلومات القانونية)" (12)الرجاء مراجعة القسم 

الحالية، وذلك    البنك األهلي يكون ألسهم العوض نفس حقوق التصويت التي تتمتع بها أسهم   حقوق التصويت ألسهم العوض 
 . للبنك األهلي بما يتوافق مع نظام الشركات والنظام األساس ي

 .  ال يوجد أي قيود مفروضة على أسهم العوض القيود املفروضة على أسهم العوض 
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 إشعار هام 
 

فة إلى إن الزيادة املقترحة لرأس مال البنك األهلي مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج باإلضا
ماًل  يتوجب على مساهمي البنك األهلي قراءة التعميم كاموافقة الجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج. وعليه، 

)وليس فقط ملخص صفقة االندماج( قبل التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج على  
 .قرارات االندماج

 

والجمهور   مجموعة سامباواملساهمين الكبار في    البنك األهليلكل من املساهمين الكبار في    البنك األهلي يوضح الجدول التالي تفاصيل امللكية في  
 : اوبعده إتمام صفقة االندماجقبل 

 

قبل  والجمهور    مجموعة سامباواملساهمين الكبار في    البنك األهليلكل من املساهمين الكبار في    البنك األهليتفاصيل امللكية في   –   1الجدول  
افق  1442/ 15/06وذلك كما بتاريخ  اوبعده صفقة االندماج إتمام  :  (م28/01/2021هـ )املو

 

 املساهم

 بعد إتمام صفقة االندماج قبل إتمام صفقة االندماج 

 نسبة امللكية  عدد األسهم  نسبة امللكية  عدد األسهم 

 % 37.2 1,667,501,160 % 44.29 1,328,839,999 صندوق االستثمارات العامة 

 % 5.8 260,311,263 % 5.18   155,400,000  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

 % 7.4 331,430,753 % 5.36 160,826,298 املؤسسة العامة للتقاعد  

 % 0,02 766,878 % 0,03 766,878 *في البنك األهلي أعضاء مجلس اإلدارة 

 % 0,02 904,314 % 0,03 904,314 في البنك األهلي**  كبار التنفيذيين

 % 1,0 *** 43,424,213 % 0,2 7,030,787 أسهم الخزينة 

,346,231,7241 الجمهور   44,9 % 2,173,661,419 48,5 % 

 % 100 4,478,000,000 % 100 3,000,000,000 اإلجمالي 

 
 . في البنك األهلي فقط مباشرة فيها* بناًء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير 

 في البنك األهلي فقط.  ** بناًء على األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر
هم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة  ( أس2) االندماج،( أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار 1*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي: )

 ( أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج. 3اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج، )
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 :صفقة االندماج وبعدهاإتمام قبل  مجموعة سامبايوضح الجدول التالي هيكل ملكية و 
 

افق 1442/ 15/06وذلك كما بتاريخ  صفقة االندماج وبعدهاإتمام هيكل ملكية مجموعة سامبا قبل  –  2الجدول   : (م2021/ 01/ 28هـ )املو
 

 املساهم

 االندماج صفقة إتمام بعد  صفقة االندماج إتمام قبل 

 امللكيةنسبة  عدد األسهم  امللكيةنسبة  عدد األسهم 

 % 22.9 458,269,500 صندوق االستثمارات العامة

ستنقض ي مجموعة حيث  ،ال ينطبق

 بموجب صفقة االندماج.  سامبا

 % 11.5 230,858,532 املؤسسة العامة للتقاعد 

 % 7.1 141,963,820 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 % 0,1 1,130,168 * مجموعة سامباأعضاء مجلس اإلدارة في 

 % 0,016 320,687 كبار التنفيذيين في مجموعة سامبا** 

 % 2,1 41,883,698 أسهم الخزينة

 % 56,3 1,125,573,595 الجمهور 

 % 100 2,000,000,000 اإلجمالي 

 

 . األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها * تمثل
 اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر  األسهم** تمثل 
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 التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصفقة االندماج  .5

فقط   استرشادية  التالي  الجدول  في  املوضحة  التواريخ  تتعدل    – تعتبر  تتغير أو  صفقة    –وقد  شروط  استيفاء  بينها  من  أمور،  عدة  على  وتستند 
مجموعة ومساهمي    البنك األهليمساهمي  كل من  موافقة    -ال الحصر    على سبيل املثال  -  االندماج )وتواريخ استيفاء تلك الشروط( )بما في ذلك

البنك  وسيقوم    .( من هذا التعميم شروط الصفقة بشكل أكثر تفصيالً القانونية"  )“املعلومات   (12)  على صفقة االندماج(، ويوضح القسم  سامبا
 باإلعالن على موقع تداول عن أي تغييرات على الجدول الزمني والتواريخ املتوقعة املوضحة في الجدول أدناه.  األهلي

 مني / التاريخ املتوقعالجدول الز  الحدث 

 اإلجراءات املطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية  (1

 .من مستند العرض للهيئة املسودة النهائيةتقديم 
للهيئة العرض  مستند  من  النهائية  املسودة  تسليم  بتاريخ   تم 

 .م(03/02/2021هـ )املوافق 21/06/1442

 م( 8/2/2021ه )املوافق 26/6/1442 .طلب زيادة رأس املال ونشر مستند العرضموافقة هيئة السوق املالية على  

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

 .بصفقة االندماج الخاصةملجموعة سامبا 
 م( 8/2/2021ه )املوافق 26/6/1442

غير   العامة  الجمعية  دعوة  عن  تداول  موقع  على  للبنك    العاديةاإلعالن 
األهلي الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني 
لعدم   األول  االجتماع  النعقاد  املحددة  املدة  انتهاء  من  واحدة  ساعة  بعد 

 .اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع(

 م( 8/2/2021ه )املوافق 26/6/1442

دع عن  تداول  موقع  على  وة الجمعية العامة غير العادية ملجموعة  اإلعالن 
سامبا الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني  
لعدم   األول  االجتماع  النعقاد  املحددة  املدة  انتهاء  من  واحدة  ساعة  بعد 

 .اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع(

 م( 8/2/2021ه )املوافق 26/6/1442

مجموعة  نشر   إدارة  مجلس  وتعميم  املساهمين  وتعميم  العرض  مستند 
 .سامبا

 م( 9/2/2021ه )املوافق 27/6/1442

 م( 9/2/2021ه )املوافق 27/6/1442 .توفير املستندات املتاحة للمعاينة

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

 م( 25/2/2021ه )املوافق 13/7/1442

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

 م( 25/2/2021ه )املوافق 13/7/1442

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج 
األول(   من   –)االجتماع  عدد  بحضور  للجمعية  القانوني  النصاب  يتحقق 

 .املساهمين يمثلون نصف رأس مال البنك األهلي على األقل
 م( 1/3/2021ه )املوافق 17/7/1442
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 مني / التاريخ املتوقعالجدول الز  الحدث 

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج 
اكتمال عدم  حال  في  وذلك  الثاني(  في    )االجتماع  الالزم  القانوني  النصاب 

األول   من    -االجتماع  عدد  بحضور  للجمعية  القانوني  النصاب  يتحقق 
 .املساهمين يمثلون ربع رأس مال البنك األهلي على األقل

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

 الالزم النعقاده. القانوني

بصفقة  الخاصة  سامبا  ملجموعة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
األول(   )االجتماع  بحضور    –االندماج  للجمعية  القانوني  النصاب  يتحقق 

 .عدد من املساهمين يمثلون نصف رأس مال مجموعة سامبا على األقل
 م( 1/3/2021ه )املوافق 17/7/1442

بصفقة انعقاد   الخاصة  سامبا  ملجموعة  العادية  غير  العامة  الجمعية 
االندماج )االجتماع الثاني( وذلك حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم  

األول   االجتماع  من    – في  عدد  بحضور  للجمعية  القانوني  النصاب  يتحقق 
 .املساهمين يمثلون ربع رأس مال مجموعة سامبا على األقل

م واحدة  ساعة  اجتماع  بعد  النعقاد  املحددة  املدة  انتهاء  ن 
النصاب   يتحقق  لم  الذي  األول  العادية  غير  العامة  الجمعية 

 القانوني الالزم النعقاده.

نشر قرارات االندماج التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع الثاني  
للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج عل العادية  العامة غير  ى للجمعية 

تداول   في  (موقع  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  أو اإلعالن عن عدم 
   .حال عدم تحقق نصابها القانوني(

 م( 1/3/2021ه )املوافق 17/7/1442

نشر قرارات االندماج التي تم اتخاذها في االجتماع األول أو االجتماع الثاني  
فقة االندماج على للجمعية العامة غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بص

تداول   في  (موقع  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  أو اإلعالن عن عدم 
 .حال عدم تحقق نصابها القانوني(

 م( 1/3/2021ه )املوافق 17/7/1442

 اإلجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية (2

غير  العامة  الجمعية  النعقاد  الدعوة  على  املالية  السوق  هيئة  موافقة 
أو   الثالث(  )االجتماع  االندماج  بصفقة  الخاصة  األهلي  للبنك  العادية 
االندماج  بصفقة  الخاصة  سامبا  ملجموعة  العادية  غير  العامة  الجمعية 

 .)االجتماع الثالث(

)املوافق  19/7/1442 انع3/3/2021ه  عدم  حال  )في  قاد م( 
الثاني أو  األول  الخاصة    االجتماع  العادية  العامة غير  للجمعية 

 بصفقة االندماج ألي من البنكين(. 

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

 .ة بصفقة االندماج )االجتماع الثالث(العادية ملجموعة سامبا الخاص
 م( 4/3/2021ه )املوافق 20/7/1442

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

)االجتماع   االندماج  بصفقة  الخاصة  سامبا  ملجموعة  العادية  غير  العامة 
  .الثالث(

 م( 22/3/2021ه )املوافق 9/8/1442

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

 م( 25/3/2021ه )املوافق 12/8/1442
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 مني / التاريخ املتوقعالجدول الز  الحدث 

يتحقق النصاب القانوني في االجتماع    –بصفقة االندماج )االجتماع الثالث(
ا كان عدد األسهم املمثلة فيه  .الثالث النعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًّ

اتخاذها في االجتماع الثالث للجمعية العامة  نشر قرارات االندماج التي تم  
موقع  على  الحال(  )بحسب  سامبا  ملجموعة  أو  األهلي  للبنك  العادية  غير 

 .تداول 
 م( 28/3/2021ه )املوافق 15/8/1442

 فترة اعتراض الدائنين  (3

)املوافق  17/7/1442 .ابتداء فترة اعتراض الدائنين )في حال صدور موافقة   م(1/3/2021ه 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

 البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني(. 

م( )في حال صدور موافقة  28/3/2021ه )املوافق  15/8/1442
للبنك  االندماج  بصفقة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية 

 في االجتماع الثالث(.  -بحسب الحال  –األهلي وملجموعة سامبا 

 ( يومًا.30وتستمر فترة اعتراض الدائنين ملدة ثالثين )

)في حال صدور موافقة   م( 29/3/2021ه )املوافق  16/8/1442 .إعالن تذكيري من مجموعة سامبا عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

 البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني(. 

م( )في حال صدور موافقة  25/4/2021ه )املوافق  13/9/1442
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

سامبا   ومجموعة  األهلي  الحال    –البنك  االجتماع    -بحسب  في 
 الثالث(.

م( )في حال صدور موافقة  31/3/2021ه )املوافق  18/8/1442   .الدائنينانتهاء فترة اعتراض 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

 البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني(. 

م( )في حال صدور موافقة  27/4/2021ه )املوافق  15/9/1442
لخاصة بصفقة االندماج لكل من  الجمعية العامة غير العادية ا

سامبا   ومجموعة  األهلي  الحال    –البنك  االجتماع    -بحسب  في 
 الثالث(. 

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

)املوافق  19/8/1442 )في حال صدور موافقة 1/4/2021ه  م( 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

 البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني(. 

م( )في حال صدور موافقة  28/4/2021ه )املوافق  16/9/1442
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

سامبا  البن ومجموعة  األهلي  الحال    –ك  االجتماع    -بحسب  في 
 الثالث(.
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 مني / التاريخ املتوقعالجدول الز  الحدث 

 إتمام صفقة االندماج   (4

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية    .نفاذ قرار االندماج
يأتي  )أيهما  االندماج  صفقة  على  الدائنين  اعتراضات  جميع 

 قرار االندماج بتاريخ:الحقًا(. ومن املتوقع أن يكون نفاذ 

)املوافق  19/8/1442 موافقة 1/4/2021ه  صدور  حال  )في  م( 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

 البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني( 

م( )في حال صدور موافقة  28/4/2021ه )املوافق  16/9/1442
العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  الجمعية العامة غير  

سامبا   ومجموعة  األهلي  الحال    –البنك  االجتماع    -بحسب  في 
 الثالث(

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج. ومن املتوقع أن يتم ذلك   .تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا
 بتاريخ:

م( )في حال صدور موافقة  1/4/2021ه )املوافق  19/8/1442 
معية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  الج

 لبنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني(.

م( في حال صدور موافقة  28/4/2021ه )املوافق  16/9/1442
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

سامبا   ومجموعة  األهلي  االجتماع    -الحال  بحسب    –البنك  في 
 الثالث(.

)املوافق  19/8/1442 .إعالن البنك األهلي ومجموعة سامبا عن نفاذ قرار االندماج موافقة 1/4/2021ه  صدور  حال  )في  م( 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

 الثاني(. البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو 

م( في حال صدور موافقة  28/4/2021ه )املوافق  16/9/1442
للبنك  االندماج  بصفقة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية 

 في االجتماع الثالث(. -بحسب الحال  –األهلي ومجموعة سامبا 

ذ قرار االندماج خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفا .إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا في تداول 
 وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج.

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

 .قرار االندماج

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

29



 

 

 مني / التاريخ املتوقعالجدول الز  الحدث 

)املوافق  25/8/1442 .تعديل السجل التجاري للبنك األهلي موافقة 7/4/2021ه  صدور  حال  )في  م( 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

 الثاني(. البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو 

)املوافق  22/9/1442 موافقة 4/5/2021ه  صدور  حال  )في  م( 
للبنك  االندماج  بصفقة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية 

 في االجتماع الثالث(. -بحسب الحال  –األهلي ومجموعة سامبا 

) .شطب وإلغاء السجل التجاري ملجموعة سامبا ثالثين  تتجاوز  ال  مدة  من  30خالل  يومًا  قرار  (  نفاذ  تاريخ 
 االندماج. ومن املتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: 

م( )في حال صدور موافقة  29/4/2021ه )املوافق  17/9/1442
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من  

 البنك األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني(. 

)املوافق  15/10/1442 )27/5/2021ه  صدور م(  حال  في 
موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج  

سامبا   ومجموعة  األهلي  الحال    –للبنك  االجتماع    -بحسب  في 
 الثالث(.

( يومًا من تاريخ نفاذ قرار االندماج. ومن املتوقع 30خالل ثالثين ) .املوعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها
 أن يتم ذلك بتاريخ:  

م( )في حال صدور موافقة  29/4/2021ه )املوافق  17/9/1442
للبنك  االندماج  بصفقة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية 

 األهلي ومجموعة سامبا في االجتماع األول أو الثاني(. 

)ا15/10/1442 )5/2021/ 27ملوافق  ه  صدور   م(  حال  )في 
موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج  

سامبا   ومجموعة  األهلي  الحال    –للبنك  االجتماع    -بحسب  في 
 الثالث(.
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 املصطلحات والتعريفات  .7

 املعاني املبينة أمامها، ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك: -أينما وردت في هذا التعميم  -يكون للعبارات واملصطلحات التالية 

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

 مباشر أو غير مباشر.

املالية "مجموعة سامبا" أو "سامبا" سامبا  وهمجموعة  املرسوم   ي،  بموجب  تأسست  مدرجة،  سعودية  مساهمة  شركة 
( ويقع مركزها الرئيس  م13/2/1980)املوافق    ـه26/3/1400الصادر بتاريخ    3/ مامللكي رقم  

و  الرياض  مدينة  بالرقم  امل في  التجاري  السجل  في  بتاريخ  الصادر    1010035319قيدة 
الب(،  م13/12/1980)املوافق    ـه6/2/1401 قبل  من  مرخصة  السعودي  وهي  املركزي  نك 

   بمزاولة األعمال املصرفية وأنشطة التمويل.

إدارة     مجلس إدارة مجموعة سامباتعميم  مجلس  يصدره  الذي  سامباالتعميم  سامبا  مجموعة  مجموعة  بخصوص    ملساهمي 
رأيه   إدارة مجموعة سامبالالندماج حيث يبدي فيه مجلس  البنك األهلي  العرض املقدم من  

 . وخطط البنك األهلي بشأن سامبا وموظفيه  للمساهمين بخصوص ذلك العرض

 ملجموعة سامباالجمعية العامة غير العادية  
 الخاصة بصفقة االندماج 

التصويت على   والذي سيعقد لغرض  ملجموعة سامبااجتماع الجمعية العامة غير العادية  
 قرارات االندماج.  

 البنك األهلي ومجموعة سامبا.    البنكين

اقبة البنوك  هـ  22/02/1386الصادر بتاريخ    5نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ نظام مر
م/م(12/06/1966)املوافق   رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  واملعّدل  بتاريخ   2،  الصادر 

 .م(03/1971/ 04هـ )املوافق 06/01/1391

 الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في اململكة العربية السعودية.  يوم باستثناء يومأي ي يوم عمل  

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

 هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.  الهيئة أو هيئة السوق املالية  

 االندماج. نفاذ قراربعد  البنك األهلي البنك الدامج 

م/ نظام الشركات رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  الصادر  الشركات  )املوافق 28/01/1437بتاريخ    3نظام  هـ 
)املوافق    ـه25/7/1439( وتاريخ  79م( واملعّدل بموجب املرسوم امللكي رقم )م/11/11/2015
 م(.  11/4/2018

محمد الغامدي واألستاذ/ راشد إبراهيم شريف واألستاذ/ مارشل شارلز    سعيد   كل من األستاذ/  بصفقة االندماج املصلحةاألعضاء ذوي 
بايلي واألستاذ/ ديفيد جيفري مييك )بصفتهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة في مجلس  
إدارة البنك األهلي(، واملهندس/ أنيس أحمد مؤمنة )بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات  

لبنك األهلي ومالكًا ألسهم بشكل مباشر وغير مباشر في مجموعة  االجتماعية في مجلس إدارة ا
سامبا(، واألستاذ/ سعود سليمان الجنهي )بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس  

 إدارة البنك األهلي(.  

نتيجة لصفقة    مجموعة سامبااألسهم الجديدة في البنك األهلي والتي سيتم إصدارها ملساهمي   أسهم العوض  
مليون   االندماج وسبعين  وثمانية  وأربعمائة  مليار  عددها  سهم  (  1,478,000,000)  والبالغ 

 للسهم الواحد.سعودية رياالت ( 10عشرة ) عادي بقيمة اسمية تبلغ
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القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو  السيطرة  
أو أكثر من   %30تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي  مجتمعًا مع قريب أو  

، وُتفّسر  أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري   %30حقوق التصويت في شركة أو )ب( حق تعيين  
 كلمة "املسيطر" وفًقا لذلك. 

الدائانتهاء    بعد "نفاذ قرار االندماج"  الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات  نين على صفقة االندماج فترة اعتراض 
فترة اعتراض وذلك فقًا ألحكام نظام الشركات )وملزيد من التفاصيل حول    )أيهما يأتي الحقًا(

 .التعميم"( من هذا فترة اعتراض الدائنين)"( 3- 7- 12) ، الرجاء مراجعة القسمالدائنين 

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

القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا فيما يتعلق   قرارات االندماج
 بصفقة االندماج، وهي على النحو التالي:

فيما يخص البنك األهلي: املوافقة على اندماج مجموعة سامبا في البنك األهلي وفقًا ألحكام  
مليار وأربعمائة  البنك األهلي  ( من نظام الشركات، من خالل إصدار  193( إلى )191املواد )

  في البنك األهلي ( سهم 0,739وذلك بواقع ) ( سهم 1,478,000,000وثمانية وسبعين مليون )
، وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج، بما في ذلك  سهم في مجموعة سامبا  مقابل كل

 املوافقة على األمور التالية املتعلقة بصفقة االندماج:

املوافقة على أحكام اتفاقية االندماج املبرمة بين البنك األهلي ومجموعة سامبا  (أ
 م(.  11/10/2020)املوافق  ـه24/2/1442بتاريخ 

(  30.000.000.000املوافقة على زيادة رأس مال البنك األهلي من ثالثين مليار ) (ب
إلى   سعودي  مليون  ريال  وثمانين  وسبعمائة  مليار  وأربعين  أربعة 

وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج،   ( ريال سعودي44,780,000,000)
الشركات   نظام  ألحكام  وفقًا  االندماج  قرار  نفاذ  عند  الزيادة  هذه  تسري  أن  على 

 واتفاقية االندماج.

وفقًا   (ج األهلي  للبنك  األساس ي  النظام  على  املقترحة  التعديالت  على  املوافقة 
في   املوضحة  )  امللحقللصيغة  التعميم،  (1رقم  هذا  هذه   من  تسري  أن  على 

   .التعديالت عند نفاذ قرار االندماج

مجلس    ( د  قبل  من  مفوض  شخص  أي  أو  األهلي،  البنك  إدارة  مجلس  تفويض 
قد إجراء  أي  اتخاذ  أو  قرار  أي  بإصدار  ضرورياً   اإلدارة،  من   يكون  أي  لتنفيذ 

 القرارات املذكورة أعاله.

دمج   لغرض  األهلي  البنك  من  املقدم  العرض  على  املوافقة  سامبا:  مجموعة  يخص  فيما 
( من نظام الشركات، من 193( إلى )191مجموعة سامبا في البنك األهلي وفقًا ألحكام املواد )

( إصدار  األهلي  0,739خالل  البنك  في  سهم  وانقضاء  (  سامبا  مجموعة  في  كل سهم  مقابل 
مجموعة سامبا نتيجة لذلك، وذلك وفقًا للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام  

 اتفاقية االندماج، بما في ذلك املوافقة على األمور التالية املتعلقة بصفقة االندماج:
بين مجموعة سامب (أ املبرمة  اتفاقية االندماج  ا والبنك األهلي  املوافقة على أحكام 

 م(. 11/10/2020)املوافق  ـه24/2/1442بتاريخ 

مجلس    (ب قبل  من  مفوض  شخص  أي  أو  سامبا،  مجموعة  إدارة  مجلس  تفويض 
من   أي  لتنفيذ  ضروريا  يكون  قد  إجراء  أي  اتخاذ  أو  قرار  أي  بإصدار  اإلدارة، 

 القرارات املذكورة أعاله.
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قد وفقًا للنظام يع   اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للبنك ذو العالقة الذي اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

 األساس ي. 

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

 مجموعة سامبا.مقابل كل سهم في 

 الهيئة العامة للمنافسة في اململكة العربية السعودية.  للمنافسةالهيئة العامة 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  مجلس التعاون لدول الخليج 

 حكومة اململكة العربية السعودية.  الحكومة 

 ( .IFRSاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ) معايير املحاسبة الدولية 

 اململكة العربية السعودية.  اململكة 

)م/ نظام العمل   رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام  به  وتاريخ  51يقصد   )
( وتاريخ  5م( واملعدل بموجب املرسوم امللكي )م/2005  /27/09) املوافق    ـه23/8/1426
 (.م08/2020/ 26)املوافق  هـ07/01/1442

- 1الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم   الئحة االندماج واالستحواذ  
م( واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق  3/10/2007هـ )املوافق  21/9/1428وتاريخ    50-2007

 م(. 23/4/2018هـ )املوافق 7/8/1439وتاريخ  2018-45-3املالية رقم 

األهلي   االندماج  اتفاقية البنك  بين  املبرمة  االندماج  )املوافق   ـه 24/2/1442بتاريخ    ومجموعة سامبااتفاقية 
والتي تتضمن الشروط واألحكام املتعلقة بتنفيذ صفقة االندماج وحقوق    م(11/10/2020

 في هذا الشأن.  األطراف والتزاماتهم

 العربية السعودية.وزارة التجارة في اململكة  وزارة التجارة 

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

 مجموعة سامبا في البنك األهلي.

وااللتزام املالية  األوراق  طرح  ات قواعد 
 املستمرة

املالية   السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  املستمرة  وااللتزامات  املالية  األوراق  طرح  قواعد 
رقم   القرار  م( واملعدلة  27/12/2017)املوافق    ـه9/4/1439وتاريخ    2017-123-3بموجب 

 م. 14/1/2021املوافق   ـ ه1/6/1442وتاريخ    2021-7-1بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة   وابط واإلجراءات التنظيميةالض
( وتاريخ  2016- 127-8املدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب قراره رقم )

)املوافق  16/1/1438 )17/10/2016هـ  رقم  بقراره  واملعدلة  وتاريخ 2019- 57-3م(   )
 م( 20/5/2019املوافق  ) هـ15/9/1440

 ما يلي:   قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة يقصد بها ألغراض   طرف ذو عالقة 

 تابعي املصدر. (1
 املساهمين الكبار في املصدر.  (2
 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر. (3
 التنفيذيين لتابعي املصدر.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار  (4
 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر. (5
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 ( أعاله.5، أو 4، 3، 2،  1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ) (6
 ( أعاله. 6، أو 5، 4،  3، 2، 1أي شركة يسيطر عليها شخص مشار إليه في ) (7

االندماج واالستحواذ أي شخص )سواء أكان يتصرف باالتفاق مع  ويقصد به ألغراض الئحة 
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 سواًء عن طريق  

خص )زيادة على مصالحه االعتيادية كمساهم( صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي ش
فيما سينتج عن  -سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية-لديه مصلحة أو مصلحة محتملة 

مع   يتعارض  ال  بما  سامبا،  ومجموعة  األهلي  البنك  من  كل  مع  عالقة  ذو  طرف  أو  االندماج 
 اآلتي:  - الحصرعلى سبيل املثال ال-التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف 

شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية )بخالف ما يقوم به بنك في سياق عمله   (1
 .املعتاد( إلى البنك األهلي أو مجموعة سامبا

 .عضو مجلس إدارة في البنك األهلي ومجموعة سامبا )أو أي من تابعيهما( (2

فرد  أو أكثر في البنك األهلي ومجموعة سامبا )سواء بشكل من  %20شخص يملك  (3
 أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق(.

إدارة   (4 مجلس  في  عضوًا  نفسه  الوقت  في  ويكون  األهلي  البنك  في  كبير  مساهم 
 مجموعة سامبا أو العكس. 

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

 .  الدولةيكون طرح أسهم العوض فيها مخالفًا لقوانين تلك دولة أي  مقّيدة دولة 

التجاري البنك   البنك األهلي""املصدر " أو " وهاألهلي  مدرجة،    و،  سعودية  مساهمة   مساهمة   شركة  إلى  تحولت شركة 
م(  1997/ 31/03هـ )املوافق 23/11/1417الصادر بتاريخ  19بموجب املرسوم امللكي رقم م/
وتاريخ    4030001588قيد في السجل التجاري بالرقم  وامل  جدة ويقع مركزها الرئيس في مدينة  

م(، وهو مرخص من قبل البنك املركزي السعودي  24/07/1957هـ )املوافق  27/12/1376
   رفية وأنشطة التمويل.بمزاولة األعمال املص

العادية   غير  العامة  األهلي الجمعية    للبنك 
 الخاصة بصفقة االندماج 

العادية   غير  العامة  الجمعية  األهلياجتماع  سيعقد    للبنك  قرارات  والذي  على  للتصويت 
 االندماج. 

 في اململكة العربية السعودية. وزارة االستثمار وزارة االستثمار 

 البنك املركزي السعودي.  البنك املركزي 

 سعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. الالريال  ريال سعودي

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

 )حيثما ينطبق(.  مجموعة سامباأو    البنك األهليأو أكثر من أسهم رأس مال    %5شخص يملك   مساهم كبير 

 السوق املالية السعودية )تداول(. شركة تداول السوق أو 

في   دمج مجموعة سامبا العرض املقدم من البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا لغرض العرض 
( إلى  191وفقًا ألحكام املواد )مقابل إصدار أسهم العوض لهم في البنك األهلي    البنك األهلي

( من الئحة  49( من الفقرة )أ( من املادة )1( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )193)
 .االندماج واالستحواذ
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( من نظام 193( إلى )191)وفقًا ألحكام املواد في البنك األهلي  صفقة اندماج مجموعة سامبا صفقة االندماج
( الفرعية  الفقرة  وأحكام  )1الشركات  املادة  من  )أ(  الفقرة  من  االندماج 49(  الئحة  من   )

إلى البنك األهلي    اوالتزاماته  مجموعة سامباجميع أصول  ، والتي سينتج عنها انتقال  واالستحواذ
مجموعة سامبا في  لصالح املساهمين  أسهم العوض  وذلك مقابل قيام البنك األهلي بإصدار  

( ريال سعودي  30,000,000,000مليار )  ثالثيناملدفوع من  وذلك من خالل زيادة رأس ماله  
 .( ريال سعودي44,780,000,000إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون )

لى صفقة االندماج وفقًا  الفترة التي يحق لدائني مجموعة سامبا خاللها تقديم اعتراضاتهم ع فترة اعتراض الدائنين  
( من نظام الشركات، وتبدأ من تاريخ نشر املوافقة على قرارات االندماج 193ألحكام املادة )

 ( يومًا. 30لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا وتستمر ملدة )

 تنشأ حالة تعارض املصالح لعضو مجلس اإلدارة في أي من الحاالت التالية:  تعارض املصالح 

تتعلق    –بشكل مباشر أو غير مباشر    –عند وجود مصلحة لعضو مجلس اإلدارة   (1
 بالعرض. 

 أن يكون مساهمًا في مجموعة سامبا وعضو مجلس إدارة البنك األهلي أو العكس. (2

في مجلس   (3 الوقت نفسه عضو  البنك األهلي وفي  إدارة  في مجلس  أن يكون عضوًا 
 أو العكس.إدارة أو يشغل منصب تنفيذي في مجموعة سامبا 

أن يكون عضو مجلس اإلدارة ممثاًل ملساهم يملك أسهم في البنك األهلي ومجموعة  (4
 سامبا. 

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

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

الفترة املمتدة من تاريخ اإلعالن عن إبرام اتفاقية االندماج بين البنكين واملتضمن فيه إعالن  فترة العرض 
النية املؤكدة للبنك األهلي بتقديم عرض ملساهمي مجموعة سامبا وحتى تاريخ صدور قرار 

  االندماج لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة  
التفاصيل حول   أواًل(. وملزيد من  يقع  )أيهما  اتفاقية االندماج وفقًا ألحكامها  إنهاء  يتم  أو أن 

 "(.اتفاقية االندماج( )"4- 1-4- 12أحكام إنهاء اتفاقية االندماج، الرجاء مراجعة القسم )

"التصنيف   أو  االئتمانية"  "التصنيفات 
  تماني"االئ 

يقصد به رأي في مستوى األهلية االئتمانية لجهة أو في مستوى األهلية لورقة مالية باستخدام 
 رموز أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر. 

 تي تمارس نشاط التصنيف االئتماني. يقصد بها الوكالة ال وكاالت التصنيف االئتماني  

املوافق   قواعد اإلدراج   اإلدراج  )قواعد  رقم  املالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  بتاريخ  2017- 123-3عليها   )
- 104-1م واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  27/12/2017املوافق   ـ ه9/4/1439

 م(. 30/09/2019هـ )املوافق 01/02/1441وتاريخ  2019

- 16-8املالية بموجب القرار رقم )الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق   الئحة حوكمة الشركات
وتاريخ  2017 الصادر  13/02/2017املوافق    ـه1438/ 16/5(  الشركات  نظام  على  بناًء  م 

املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم   ــه28/1/1437وتاريخ  3باملرسوم امللكي رقم م/
   م(.14/1/2021هـ )املوافق  6/1442/ 1وتاريخ  1-7-2021

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

 في اململكة. حصاءالهيئة العامة لإل  حصاء الهيئة العامة لإل 

 في اململكة. رة املاليةوزا وزارة املالية

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في اململكة العربية السعودية.  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

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

 في اململكة. املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية العامة للتأمينات االجتماعيةاملؤسسة 

 شركة تختص بتقديم خدمات التصنيف االئتماني واألبحاث املتعلقة بالسوق.  ز أو موديزمؤسسة مودي 

 لجنة بازل للرقابة املصرفية. لجنة بازل 

 في اململكة.  االستثمارات العامةصندوق  صندوق االستثمارات العامة 

 في اململكة.  املؤسسة العامة للتقاعد املؤسسة العامة للتقاعد 

 ديسمبر من كل سنة ميالدية. 31السنة املنتهية بتاريخ  السنة املالية

 النظام األساس ي للبنك ذي الصلة.  ي النظام األساس 

 .هــ15/1/1425بتاريخ   1باملرسوم امللكي رقم م/نظام ضريبة الدخل الصادر   نظام ضريبة الدخل 

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

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

من قبل الجهاز اإلداري للمنشأة أو من    -وحده أو مع آخرين -أي شخص طبيعي يكون مكلفًا   كبار التنفيذيين 
( 1قبل عضو في الجهاز اإلداري للمنشأة بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى أي من:  

 التنفيذي.  ( الرئيس3(عضو في الجهاز اإلداري 2الجهاز اإلداري مباشرة 

 التاريخ الهجري.  هـ )هجري( 

 التاريخ امليالدي.  م )ميالدي(  

 مجلس إدارة البنك ذي الصلة. مجلس اإلدارة املجلس أو 

 املساهمون في البنك ذي الصلة.  املساهمون 

 املساهمون دون كبار املساهمين.  الجمهور 

 السعوديةشركة جي. بي. مورقان العربية  املستشار املالي 

 . شركة أبو حميد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون  املستشار القانوني 

الواردة    مستشار العناية املهنية املاليو  مراجعي الحساباتو  املستشار القانونيو   ياملستشار املال املستشارين
 "( من هذا التعميم.دليل الشركة( )"3أسماؤهم في القسم ) 

إصدار أوراق مالية أو دعوة الجمهور لالكتتاب في األوراق املالية أو الترويج لها بشكل مباشر   الطرح 
يعد من حيث األثر املترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان أو اتصال  

 أو عرضًا لألوراق املالية. 
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 الدوالر األمريكي. دوالر 

 العملة املوحدة لدول االتحاد األوروبي.  يورو

 أي شخص طبيعي أو معنوي.  الشخص 
 

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

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

سب ما تنص عليه تداول من وقت  األوقات التي يمكن خاللها بيع وشراء األسهم في السوق بح فترة التداول 
 آلخر. 

املركزي   لوائح البنك املركزي  البنك  نظام  على  بناًء  املركزي  البنك  عن  تصدر  التي  النظامية  واللوائح  القواعد 
املركزي  البنك  تخول  التي  األنظمة  من  أي  على  بناًء  أو  البنوك  مراقبة  نظام  أو  السعودي 

 ية ذات الصلة. بإصدار أي من القواعد أو اللوائح النظام 

الوظائف  دمج األعمال دمج  ذلك  في  )بما  سامبا  ومجموعة  األهلي  البنك  من  كل  أعمال  دمج  به  ويقصد 
البنك  أعمال  سير  حسن  لتحقيق  وغيرها(  املعلومات  وأنظمة  التنظيمي  والهيكل  اإلدارية 

 الدامج بعد إتمام صفقة االندماج. 

متوسطة السندات   والبالغ األجل  برنامج 
 مليار دوالر أمريكي  5قيمته 

شركة الصادر عن  برنامج السندات متوسطة األجل البالغ قيمته خمسة مليار دوالر أمريكي  
( 5والتي تستحق خالل مدة خمس )سهم األيرلندية  سوق األ   املدرج فيو   سامبا للتمويل املحدود

 . سنوات

أي حدث أو تغيير أو مجموعة   -بحسب التعريف املتفق عليه في اتفاقية االندماج    - يقصد به   حدث سلبي جوهري  
معقول أن يكون لها تأثير سلبي  املتوقع بشكلمن األحداث أو التغييرات التي يكون لها، أو من 

التوقعات   أو  الربحية  أو  املالي  الوضع  أو  االلتزامات  أو  األصول  أو  األعمال  على  جوهري 
قبلية ألي من البنكين أو شركاتهم التابعة أو على صفقة االندماج أو تنفيذها على أال املست

 :يشمل ذلك أحداث أو تغييرات معينة تم تحديدها في اتفاقية االندماج والتي تشمل

تدهور   (أ االقتصادية  ا  في أي  أو    أوألوضاع  أو   األسواق   أوضاعالسياسية 
املالية   األوراق  أو    أوأوضاع  االئتمانية  في   أوضاعاألوضاع  املالية  األسواق 
قطاع الخدمات املالية في الشرق األوسط    أو  العامليةقطاع الخدمات املالية  

على البنك    سلبي  بشكل  الحدث  ذلك   يؤثر  لم  ماأو اململكة أو بشكل عام  
با )أو أي من شركاتها األهلي )أو أي من شركاته التابعة( أو مجموعة سام

  بين أو    بينهما  فيما  متكافئ  غير   جوهري   نحو   علىالتابعة( )بحسب الحال(  
 نفس القطاع )بحسب الحال(. فيالشركات األخرى العاملة 

أو   تنفيذنتيجة    حدث  أو  تطور   أو  تغيير   أي  حدوث (ب االندماج  اتفاقية 
املتعلقة   أي   االندماج  صفقةتعليق    أو  االندماج،  بصفقةاإلعالنات  أو 

أخرى مشار إليها في اتفاقية االندماج أو إتمامها، بما في ذلك تأثير    صفقة
  أي   بين  -التعاقدية أو سواها    –تلك التغيرات أو التطورات على العالقات  

 مورديهم أو عمالئهم أو وموظفيهم( التابعة شركاتهم من أي)أو  البنكين من
 .شركائهم أو

البنك األهلي )أو أي   قدرة  عدم  نتيجة  حدثأي تغيير أو تطور أو    حدوث (ج
من شركاته التابعة( أو مجموعة سامبا )أو أي من شركاتها التابعة( )بحسب 
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  التصورات   أو  التنبؤات  أو  التقديرات  أو  التوقعات  تحقيق   علىالحال(  
أخرى أي مقاييس مالية أو تشغيلية    أو  األرباح  أو اإليرادات  بشأن  الداخلية

مرتبطة بأي مدة على أال تكون مسببات ذلك الحاالت الواردة في الفقرات 
 )أ( أو )د( إلى )ح( من هذا التعريف.  

االئتماني   (د التصنيف  أو  السوق  سعر  في  تغير   أو  األهلي  بالبنك  الخاصأي 
  مسببات   تكون   أال  على  أسهمهم  تداول   حجم أو    أسهمهم  أو   سامبا  مجموعة

 )ح( من هذا التعريف.    إلى)ه(    أو)ج(    أو)أ(    الفقرات  في  الواردة   الحاالت  ذلك

، ما عدا تفسيرها  طريقة  في   أوأي تغيير أو تغير مقترح في األنظمة املطبقة   (ه
)أو أي من شركاته  تأثير سلبي على البنك األهلي  ينتج عنها  التي  التغييرات 

)ب التابعة(  شركاتها  أي من  )أو  سامبا  أو مجموعة  الحال( التابعة(  حسب 
  في الشركات األخرى العاملة  بينأو  بينهما فيما متكافئ غير  جوهري  نحو  على

 نفس القطاع )بحسب الحال(. 

العدائية أو تصعيدها،    لألعمال  اندالعالظروف الجغرافية السياسية، أو   (و
التخريب أو اإلرهاب أو أي تصعيد لها    أومن أعمال الحرب،    أي  حدوث  وأ

  عدا   ماسواء التي تكون مهددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية االندماج،  
شركاته   على  سلبي  تأثير   عنها  ينتج  التي  االحداث من  أي  )أو  األهلي  البنك 

الحال(  )بحسب  التابعة(  شركاتها  أي من  )أو  سامبا  أو مجموعة  التابعة( 
  في الشركات األخرى العاملة  بينأو  بينهما فيما متكافئ غير  جوهري  نحو  على

 نفس القطاع )بحسب الحال(.

 عدا  ما،  األخرى   الطبيعية  الكوارث  من  أي  أو  الزالزل   أو  الفيضانات  حدوث (ز
شركاته   على  سلبي  تأثير   عنها  ينتج  التي  الحوادث أي من  )أو  األهلي  البنك 

الحال(  )بحسب  التابعة(  شركاتها  أي من  )أو  سامبا  أو مجموعة  التابعة( 
  في الشركات األخرى العاملة  بينأو  بينهما فيما متكافئ غير  جوهري  نحو  على

 نفس القطاع )بحسب الحال(.

من    فعل قام به البنك األهلي )أو أي  أي  عن  ناتجأي تغيير أو حدث أو تطور   (ح
التابعة( )بحسب   )أو أي من شركاتها  التابعة( أو مجموعة سامبا  شركاته 

 القيام به في سياق صفقة االندماج.  يتوجب( الحال
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 عوامل املخاطرة  .8

التعمييجب   هذا  في  الواردة  واملعلومات  األخرى  األقسام  جميع  إلى  باإلضافة  القسم،  هذا  في  الواردة  املخاطر  األهلي قراءة  البنك  مساهمي  م  على 
العادية   غير  العامة  الجمعية  على  املعروضة  القرارات  على  الرفض  أو  باملوافقة  للتصويت  وذلك  بعناية،  األهلي الخاصة بصفقة  للبنك  ودراستها 

، حيث أنه قد تكون هناك عوامل املتعلقة بصفقة االندماجالندماج. علمًا بأن املخاطر املوضحة في هذا التعميم قد ال تشتمل على كافة املخاطر ا
مجلس  و أنحاليًا أ ملجلس إدارة البنك األهليعلى البنك الدامج لكنها غير معلومة سلبًا   تؤثر بخالف املخاطر الواردة في هذا القسم إضافية أخرى 

  البنك األهلي ال يعدها من عوامل املخاطرة املؤثرة حاليًا. إدارة 

سلبًا على نشاط البنك الدامج ومركزه املالي ونتائج عملياته وتدفقاته املالية وتوقعاته املستقبلية  قد يؤثرإن تحقق املخاطر الواردة في هذا القسم  
املخاطر الواردة أدناه )إما لعدم علم مجلس إدارة البنك األهلي عنها أو لعدم تصنيف مجلس    وربحية سهمه، كما أن تحقق أي مخاطر أخرى بخالف

أيضا بشكل سلبي على نشاط البنك الدامج ومركزه املالي ونتائج   قد يؤثرإدارة البنك األهلي لها بأنها جوهرية ولكن تبين عند وقوعها أنها جوهرية(  
 . ملستقبلية وربحية سهمهعملياته وتدفقاته املالية وتوقعاته ا

وفي حال كان لدى أي من املساهمين أي شك بخصوص محتوى هذا التعميم أو فيما يتعلق باإلجراء الذي يجب أن يتخذه أو بكيفية التصويت 
 قرارات االندماج فإنه ينبغي عليه استشارة مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق املالية.   على

 .ال يعكس أهمية املخاطر أو احتمالية حدوثها ترتيب املخاطر الواردة أدناه بأن  وتجدر اإلشارة 

 صفقة االندماج إتمامبعد وبأعمال البنك الدامج  املخاطر املرتبطة بصفقة االندماج 8-1

 املخاطر املرتبطة بتأثير اإلعالن عن صفقة االندماج على أعمال البنكين 8-1-1
سامبا،   ومجموعة  األهلي  البنك  أعمال  على  تكتمل(  لم  أم  االندماج  صفقة  اكتملت  )سواء  االندماج  صفقة  عن  اإلعالن  يؤثر  أن  املحتمل  من 

 :يتعلق باملسائل اآلتيةخصوصًا فيما 
 من إدارة أعمال البنكين إلى العمل على إتمام صفقة االندماج. تحول اهتمام إدارة البنك األهلي ومجموعة سامبا •
في االحتفاظ باملوظفين واملدراء األساسيين أو توظيف موظفين ومدراء جدد نظرًا ملا   أو مجموعة سامبا التأثير على قدرة البنك األهلي •

بعد إتمام صفقة    البنك الدامج  ر به املوظفين الحاليين أو املحتملين من عدم استقرار أو خوف من فقدانهم لوظائفهم فيقد يشع
 االندماج.

لهم مما قد يدفعهم إلى عدم التعامل مع البنك األهلي أو   ةاملقدمقد يواجه العمالء الحاليون أو املحتملون نقصًا في مستوى الخدمة  •
 ى حين إتمام صفقة االندماج.مجموعة سامبا إل

ونتائجهما  وعليه، في حال عدم قدرة البنكين على التعامل مع هذه املسائل وإدارتها بشكل فعال فسيؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على أعمال البنكين  
 .املالية

 املخاطر املرتبطة بدمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا  8-1-2
والتي   سامبا،  األهلي ومجموعة  البنك  أعمال  االندماج دمج  الصعوبات ستتطلب صفقة  بدمج    األساسية  ينتج عنها عدد من  العادة  في  املرتبطة 

 : والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر األعمال،
بينه • والتنسيق  اإلدارية  الوظائف  دمج  الكذلك  ، و اضرورة  للبنك  التنظيمي  الهيكل  تحسين  دامج، ودمج أنظمة املعلومات وشبكات  ضرورة 

 التوزيع وتوحيد كافة املرافق والبنى التحتية.
 وموظفيهما ورفع معنويات املوظفين واالحتفاظ باملوظفين الرئيسيين وتحفيزهم. اإلدارة التنفيذية للبنكيندمج وتوحيد أعضاء  •
وغيرها   • والبيئية  والتنظيمية  واملالية  التعاقدية  االلتزامات  األهلي تقييم  البنك  من  كل  باستثمارات  املرتبطة  واملسؤوليات  االلتزامات  من 

ب بما  ومجموعة سامبا بشكل دقيق، بما في ذلك التنفيذ املالئم للرقابة املالية والرقابة الداخلية، وإعداد القوائم املالية في الوقت املناس
 .الدامجيتالءم مع السياسات املحاسبية للبنك 

 حركة السوق والتركيبة السكانية والبيئة التنافسية وفرص النمو في السوق. ل  الصحيح متقييالقدرة على ال •
املحافظة على   وأ  من البنك املركزي وهيئة السوق املالية ووزارة التجارة وغيرها   التراخيص واملوافقات النظامية الالزمةكافة  على    الحصول  •

 .سريانها
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  البنك الدامج أو  أعمال  سير   على  التأثير   تشمل  والتي  وتشغيلية،  وقانونية  وإدارية  مالية  مخاطر  على  البنكين  وأعمال  أنشطة  دمج  عملية  وتنطوي 
والتي تشمل عقود خاصة بأعمال البنك    كما قد تتأثر بعض عقود البنك األهلي بصفقة االندماجأعماله أو موظفيه األساسيين.    بعض  فقدان

إنهاء تلك العقود أو    يترتب على ذلكمما قد  والخدمات التي يقدمها لعمالئه فعلى سبيل املثال قد تتضمن تلك العقود بنود متعلقة بالحصرية،  
( نتيجة لصفقة الندماج. وفي حال لم يتمكن املطالبة بمبالغ مالية معينة من قبل األطراف األخرى لتلك العقود )والتي تشمل تعويضات عن األضرار

عقود  البنك األهلي من تحديد تلك العقود أو عدم الحصول على موافقة األطراف األخرى فيها على صفقة االندماج )مما قد يؤدي إلى إنهاء تلك ال
أعمال البنك الدامج أو سيولته، كما قد يؤدي إلى أو املطالبة بمبالغ مالية معينة من قبل األطراف األخرى لتلك العقود( فإن ذلك قد يؤثر على  

وينطبق ذات األمر على  .تحمل البنك الدامج ملبالغ مالية غير متوقعة مما يؤثر سلبًا على أعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية
املخاطر املرتبطة بنقل أعمال وأصول والتزامات مجموعة "( )7- 1-8يرجى مراجعة القسم )وملزيد من التفاصيل حول ذلك  عقود مجموعة سامبا  

 ( من هذا التعميم."سامبا

إلى التأثير بشكل سلبي على أعمال وعمليات البنك الدامج وتوقعاته وأوضاعه    تتعلق بصفقة االندماج أو دمج األعمال  أي صعوباتؤدي  قد تكما  
 .املالية

تتأثر استراتيجية النمو والربحية املتوقعة للبنك  فس وفي حال عدم قدرة البنك الدامج على التعامل مع عمليات دمج األعمال وإدارتها بشكل فعال،  
"(  مبررات ودوافع االندماج)"(  2- 10)ملتوقعة من االندماج وخصوصًا املنافع املشار إليها في القسم  إلى عدم تحقيق املنافع اوقد يؤدي ذلك  الدامج  

والتأثير على    يؤدي إلى خسارة في العمالء أو املوظفين أو اإلضرار بالسمعة التجارية للبنكسمن هذا التعميم، أو اإلضرار بسمعة البنك الدامج مما  
 .نتائج عملياته وتدفقاته النقديةاملركز املالي للبنك الدامج و 

 املخاطر املرتبطة بتحمل البنك األهلي بعض التكاليف غير املتكررة املتعلقة بدمج أعمال البنكين  8-1-3
املتعلقة بخطة دمج األعمال وذلك من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى    املتكررة   غير   التكاليف  ومجموعة سامبا بعض  البنك األهلي  سيتحمل

بدمج متعلقة  متكررة  غير  تكاليف  الدامج  البنك  يتحمل  ان  املتوقع  من  ذلك،  إلى  باإلضافة  االندماج.  نفاذ قرار    كالتكاليف   البنكين  أعمال  تاريخ 
 يساوي مليار  تبلغ التكاليف غير املتكررة لدمج أعمال البنكين مبلغاً أن    ومن املتوقع  التجارية،  وعالمته  البنك الدامج  هوية  مراجعة  بعملية  املرتبطة

( ريال سعودي. وقد يتكبد البنكان قبل نفاذ االندماج أو البنك الدامج بعد نفاذ االندماج تكاليف اعلى من املتوقع  1,100,000,000ومئة مليون ) 
 بنك الدامج وعملياته للعلى األوضاع املالية    والذي بدوره سيؤثرخفض صافي املنافع املتوقعة من صفقة االندماج  أو املخصص لها مما يؤدي إلى  

)  ه املستقبليةونتائج التكاليف املتعلقة بصفقة االندماج، يرجى مراجعة القسم  التفاصيل عن  املخاطر املرتبطة بتحقيق  ( )"8-1- 8)وملزيد من 
 ( من هذا القسم. " املنافع املرجوة من صفقة االندماج كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها

 صفقة االندماج باستيفاء شروط إتمام املخاطر املرتبطة  8-1-4
يؤدي عدم وس.  من هذا التعميم"(  املعلومات القانونية)"  (12)في القسم    تم تلخيصها  التيشترط إلتمام صفقة االندماج االلتزام بعدد من الشروط  يُ 

أو تأخر إتمامها. وتتمثل أهم الشروط التي لم يتم استيفاؤها بتاريخ    إلى عدم إتمام صفقة االندماجاستيفاء هذه الشروط أو التأخر باستيفائها  
الطالع على القسم  ( انتهاء فترة اعتراض الدائنين )وملزيد من املعلومات حول املخاطر املتعلقة بفترة اعتراض الدائنين، يرجى ا1هذا التعميم فيما يلي:  

( البنود  2( من هذا التعميم(،  "املخاطر املرتبطة بعدم إتمام صفقة االندماج أو تأخرها بسبب اإلجراءات املتصلة بفترة اعتراض الدائنين( )"8-1-6)
والتي االندماج  قرار  نفاذ  تاريخ  حتى  بها  االلتزام  األطراف  على  يجب  التي  االندماج  التفاقية  الجوهرية  )  والشروط  القسم  في  تلخيصها    ( 12تم 

"( من هذا التعميم، والتي تشمل عدم اإلخالل بالضمانات املقدمة أو متطلبات ممارسة األعمال وغيرها من الشروط املوضحة  املعلومات القانونية)"
 في القسم املشار إليه في هذه الفقرة. 

يؤدي إلى عدم تحقق املنافع املرجوة س  أي من شروط إتمام صفقة االندماج  عدم استيفاءبسبب    وتجدر اإلشارة إلى أن تأخر إتمام صفقة االندماج
تأخر تحققها  ،من صفقة االندماج بالصفقة  ، أو  املرتبطة  التكاليف  زيادة  إلى  يؤدي  األرباح  ،أو  في  خسائر  غير    ،أو  أخرى  إضافية  خسائر  إلى  أو 
 تأخر إتمام صفقة االندماج. متوقعة قد تنتج من

 املخاطر املرتبطة بأعمال البنك الدامج خارج اململكة  8-1-5
  الدول   من  عدد  في  تابعة  شركات  أو  تمثيلية  مكاتب  أو  فروع  طريق  عن  يمارسونها  اململكة  خارج  أعمال  سامبا  ومجموعة  األهلي  البنك  من  كل  لدى

سنغافورة. وعليه فإن أعمال البنكين في تلك    وجمهورية  اإلسالمية  باكستان  وجمهورية  التركية  الجمهورية  - الحصر  ال   املثال  سبيل  على   - والتي تشمل  
ل تدهور  الدول وأعمال البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج قد تتأثر بالظروف االقتصادية والسياسية والتنظيمية املتعلقة بتلك الدول. وفي حا

 ووضعه املالي وتوقعاته املستقبلية ستتأثر بشكل سلبي، وقد يكون ذلك األثر جوهريًا.  أي من تلك الظروف فإن أعمال البنك الدامج ونتائج عملياته  
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 اإلجراءات املتصلة بفترة اعتراض الدائنين بتأخر إتمام صفقة االندماج بسبب املخاطر املرتبطة   8-1-6
وتسوية أي اعتراضات مقدمة خاللها   من نظام الشركات( 193) ُيشترط إلتمام صفقة االندماج انقضاء فترة اعتراض الدائنين املشار إليها في املادة 

، مثل العمالء أصحاب الودائع ومستحقي الدفع من املوردين وأطراف عقود التمويل  ، حيث يحق لدائني مجموعة سامباوفق أحكام نظام الشركات
قرارات االندماج لكل من البنك األهلي ومجموعة    ة علىاملوافق  يومًا من تاريخ نشر   (30)  ثالثين  االعتراض على صفقة االندماج خالل مدة   والتحوط،

في مجموعة سامبا بالدين  توفي حال وجود اعتراض من أي من الدائنين فسيتم إيقاف صفقة االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو    سامبا.
الدين آجاًل )وملزيد من التفاصيل حول فترة اعتراض  ذلك ن إن كان ضمانًا كافيًا للوفاء بالدي مجموعة سامبا أو البنك األهلي قدمتإن كان حااًل أو 

القسم   يرجى مراجعة  الدائنين)"(  3- 7-12)الدائنين،  اعتراض  التعميم(فترة  هذا  اعتراض  )،  "( من  فترة  طول  بأثر  املتعلقة  التفاصيل  من  وملزيد 
 .من هذا التعميم( "ملرتبطة بمعامل املبادلة لصفقة االندماجاملخاطر ا( )"9- 1-8) املبادلة، يرجى مراجعة القسم الدائنين على معامل

تأخر إتمام صفقة االندماج بسبب فترة اعتراض الدائنين إلى عدم تحقق املنافع املرجوة من صفقة االندماج أو تأخر  سيؤدي    هوتجدر اإلشارة إلى أن
إتمام صفقة    تأخرتحققها أو يؤدي إلى زيادة التكاليف املرتبطة بالصفقة أو خسائر في األرباح أو إلى خسائر إضافية أخرى غير متوقعة قد تنتج من  

 .االندماج

 املرتبطة بنقل أعمال وأصول والتزامات مجموعة سامبا املخاطر  8-1-7
نقل  سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقًا ألحكام نظام الشركات والئحة االندماج واالستحواذ وذلك عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي و 

وقد قام البنك األهلي بالتعاون مع مستشاريه بإجراء دراسة العناية املهنية الالزمة على  جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي.  
ناًء على  أعمال مجموعة سامبا كما يراه البنك األهلي مناسبًا في ظل الظروف، كما قام بالتوصل إلى اتفاق مع مجموعة سامبا حول معامل املبادلة ب

تم التوصل لها من خالل دراسات العناية املهنية الالزمة التي تم ة من قبل مستشاري البنك األهلي والتي  نتائج التقارير املعدعدة أمور، من بينها  
نتيجة الختالف مستوى وجودة اإلفصاح  إعداداها بشأن صفقة االندماج. وقد تتأثر دراسات العناية املهنية الالزمة املعدة من قبل البنك األهلي  

. وفي حال ظهور مخاطر تشغيلية أو قانونية أو مالية جوهرية تتعلق  وعة سامبا مقارنًة بما هو متبع لدى البنك األهليوأنظمة الرقابة الداخلية ملجم
إجراءات دراسة العناية املهنية الالزمة  خالل  البنك األهلي ومستشاريه    رصدها من قبلبأعمال مجموعة سامبا أو أصولها أو التزاماتها والتي لم يتم  

  ت بما في ذلك املعلوما  امبا وأعمالها وأصولها، أو لم يتم توقعها أو احتسابها أو اإلفصاح عنها للبنك األهلي من قبل مجموعة سامباعلى مجموعة س
 )حيث تم حجب هذه املعلومات نظرًا لسريتها أو حساسيتها أو خالل مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمة  التي تم حجبها بعلم البنك األهلي

 .تؤدي تلك املخاطر إلى التأثير بشكل سلبي جوهري على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائجهسف  وجود قيود نظامية تمنع اإلفصاح عنها(

ار(  ضر كما يوجد لدى مجموعة سامبا عقود تتيح لألطراف األخرى فيها إنهاء العقد أو املطالبة بمبالغ مالية معينة )والتي تشمل تعويضات عن األ 
لعقود نتيجة لصفقة الندماج )بما في ذلك عقود تتعلق بالقروض واألدوات املالية وأنظمة تقنية املعلومات واملدفوعات االلكترونية وغيرها من ا

سامبا الحصول على موافقات األطراف األخرى في تلك العقود على صفقة االندم اج  التي أبرمتها مجموعة سامبا(. وفي حال عدم تمكن مجموعة 
يؤثر على أعمال البنك  س)مما قد ينتج عن ذلك إنهاء تلك العقود أو املطالبة بمبالغ مالية معينة من قبل األطراف األخرى لتلك العقود( فإن ذلك 

عملياته وتوقعاته يؤدي إلى تحمل البنك الدامج ملبالغ مالية غير متوقعة مما يؤثر سلبًا على أعماله ووضعه املالي ونتائج سالدامج أو سيولته، كما 
 .املستقبلية

 بتحقيق املنافع املرجوة من صفقة االندماج كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرها املرتبطة  املخاطر  8-1-8
على قدرة البنك الدامج على تحقيق وفورات في التكاليف وتحقيق املنافع املالية وفرص النمو من خالل    كبير يعتمد نجاح صفقة االندماج بشكل  

مبررات  ( )"2-10)وملزيد من التفاصيل عن املنافع املرجوة من صفقة االندماج، يرجى مراجعة القسم )  دمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا
(  بعد تحمل تكاليف دمج األعمال )ومن املحتمل أن تتأثر قدرة البنك الدامج على تحقيق هذه املنافع املتوقعة . " من هذا التعميم(ودوافع االندماج

 الرئيسية، والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر:  أو يتأثر توقيت تحقيق هذه املنافع بمجموعة من العوامل
 والتجارية للبنكين في اململكة العربية السعودية بما في ذلك املكاتب اإلقليمية.الصعوبة املحتملة الناشئة عن دمج العمليات اإلدارية  •
التكاليف بشكل كامل • في  التوفير  والبنية  أو جزئي   صعوبة تطبيق خطط  املعلومات  وأنظمة  املوحدة  الفروع  شبكة  تحسين  ذلك  ويشمل   ،

 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. 
التوسع في تقديم الخدمات واملنتجات لقاعدة العمالء املوحدة   التأخير املحتمل والصعوبات املتعلقة بتحقيق تحسن اإليرادات من خالل •

 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 •
 .املتوقعة بما في ذلك التغييرات الكبيرة في السوق والبيئة التشغيلية التي يعمل فيها البنك األهلي ومجموعة سامبااألحداث غير  •

دمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا على تقديرات أولية وهي قابلة للتعديل بعد اكتمال    بالوفورات الناتجة عن  وتستند التوقعات الخاصة
"(  التأثير على الربحية( )" 11-10)وملزيد من التفاصيل املتعلقة بالوفورات املتوقعة، يرجى مراجعة القسم )  بشكل أكثر تفصيالً   األعمالخطة دمج  

أو   وال يتحمل البنك األهلي.  وعليه، فمن املحتمل أال تتحقق تلك الوفورات نظرًا لعدم دقة التقديرات األولية التي بنيت عليها.  من هذا التعميم(
املنافع ، وال توجد نية لتحديث  األولية  أي شخص آخر أي مسؤولية عن النتائج املترتبة على هذه التقديراتإدارته التنفيذية أو  أو  مجلس إدارته  

لوائح ذات  بموجب األنظمة وال  الزماً مالم يكن ذلك    هذا التعميماملستقبلية في    التوقعات أو غيرها من  والوفورات املتوقعة من صفقة االندماج  
 . العالقة

ق إطالقًا وذلك  ق خالل املدة أو بالقيمة أو بالكيفية التي تم توقعها أو قد ال تتحمن االندماج  قد ال تتحقق الوفورات املتوقعة    ، باإلضافة إلى ذلك
 .نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية مختلفة

)والتي تشمل تكاليف دمج    وغيرها من التكاليف املرتبطة بصفقة االندماج  عمالدمج األ تتعلق بعملية    غير متكررة   قد يتكبد البنك الدامج تكاليف و 
بشكل أعلى من    تقنية املعلومات واملوظفين املسؤولين عن عملية دمج األعمال وتكلفة املستشارين وعملية مراجعة هوية البنك التجارية وغيرها(

 .  ونتائج عملياته للبنك الدامجصفقة االندماج ويؤثر على األوضاع املالية يؤدي إلى خفض صافي املنافع املتوقعة من ساملتوقع وهو ما 

  قيمة (  ضعف  1.4)( ريال سعودي وهو ما يعادل  1,100,000,000مبلغًا يساوي مليار ومئة مليون )  تبلغ تلك التكاليف غير املتكررة أن    ومن املتوقع
بعض هذه التكاليف  بأن البنك األهلي ومجموعة سامبا سيتحمالن  علمًا  من وفورات التكاليف الناجمة من االندماج،  املتوقعة  املنافع السنوية  

 االندماج أم ال.صفقة  تسواء تم

دمج األعمال وفق الجدول الزمني املتوقع إكمال  اج(،  ثالث سنوات بعد نفاذ قرار االندم  خالل  لذلك )أي  وفي حال عدم قدرة البنك الدامج على 
 أو يؤدي إلى تأخر تحققها ملدة أطول من املتوقع. املنافع املتوقعة من صفقة االندماجأو بعض يؤثر ذلك على عدم تحقيق كافة فس

 املخاطر املرتبطة بمعامل املبادلة لصفقة االندماج 8-1-9
سهم   (0,739يبلغ ) مبادلة ثابت االندماج بناء على معامل نفاذ قرارسيقوم البنك األهلي بإصدار أسهم العوض ملساهمي مجموعة سامبا في حال 

من    "(صفقة االندماج)"   ( 10)  ملزيد من التفاصيل حول معامل املبادلة يرجى مراجعة القسم )مقابل كل سهم في مجموعة سامبا    البنك الدامجفي  
  .ذا التعميم(ه

معلومات مالية داخلية ومعلومات أخرى تتعلق بأعمال  و   سعر أسهم البنكين  وقد تم تحديد معامل املبادلة بناًء على مجموعة من األسس تشمل
اف مع  البنكين،  إدارة  قبل  من  معدة  االندماج  صفقة  من  متوقعة  وفوائد  الدامج  البنك  أداء  حول  وافتراضات  مالية  وتوقعات  تراض أن  البنكين 

تحقق    التوصل إلى هذه املعلومات والتوقعات واالفتراضات واملنافع قد تم على أساس أدق املعلومات املتاحة إلدارة البنكين في حينه وعلى أساس
)ينتاملتوقع  والطريقةهذه االفتراضات واملعلومات خالل املدة   القسم.  مراجعة  يرجى  املبادلة  معامل  حول  التفاصيل  من  تقييم )"  (5-10)  ملزيد 

 .من هذا التعميم( "(مجموعة سامبا

وقوع أو تغير كبير بين سعر سهم البنكين عند االتفاق على معامل املبادلة وسعره عند إتمام وفي حال عدم صحة أي من االفتراضات املشار إليها أو  
أو تأخر إتمام صفقة االندماج ألي سبب من األسباب )كتأخره بسبب    كيفية إدارة أعمال البنكينتقلبات السوق أو  كنتيجة ل)صفقة االندماج  

فسيؤدي ذلك إلى التأثير ،  (سياسية أو اقتصادية أو غيرها من األسباب التي تؤثر على سعر السهمأو ألسباب أو تغيرات    طول فترة اعتراض الدائنين(
 . عند إتمام صفقة االندماج للبنكين عادلةأن معامل املبادلة املتفق عليه ال يعكس القيمة ال قد يعنيبشكل جوهري على تقييم البنكين مما 

 الحاليين وانخفاض القوة التصويتية املصاحبة لذلك  ي البنك األهلياملخاطر املرتبطة بانخفاض نسبة ملكية مساهم 8-1-10
نسبة   الدامج  البنك  في  سامبا  مجموعة  مساهمي  ملكية  نسبة  البنكين(  %  32.6ستبلغ  لكال  الخزينة  أسهم  احتساب  صفقة  )بدون  إتمام  بعد 

عدد األسهم الفعلي    انخفاضعلى الرغم من عدم  )  البنك الدامجنسبة امللكية الحالية ملساهمي البنك األهلي في    انخفاضما سيؤدي إلى  ماالندماج  
لهم )اململوك  سامبا(  مجموعة  في  أسهم  أي  يملكون  ال  أنهم  افتراض  على  االندماج  وذلك  إتمام  ملكية  )  (قبل  نسب  حول  املعلومات  من  وملزيد 

  نسبة ملكية   إلى انخفاض ونظرًا  .  (من هذا التعميم"(  ملحة عامة عن صفقة االندماج( )"1-10)   ى مراجعة القسماملساهمين في البنك الدامج، يرج
من األرباح الصافية في  وحصصهم لهمالتصويتية  إلى خفض القوة  ذلك األهلي( فسيؤديمقارنًة بنسبة ملكيتهم في البنك )األهلي، مساهمي البنك 

 .البنك الدامج
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 باختالف رغبة البنك الدامج في التعرض للمخاطر  املرتبطةاملخاطر  8-1-11
وقد يؤدي  .  من املحتمل أن تختلف رغبة البنك الدامج في التعرض للمخاطر عن رغبة البنك األهلي أو مجموعة سامبا الحالية في التعرض للمخاطر

البنك الدامج فيما يتعلق باستهداف فئات معينة من العمالء أو السياسة العامة في التعامل مع العمالء في فئة من الفئات  ذلك إلى اختالف توجه  
في حال انخفاض رغبة البنك الدامج    فيوعليه،  .  مما قد يؤدي إلى تقليل الخدمات واملنتجات املقدمة لهم أو خفض نسبة التعرض االئتماني لهم

قد يقوم البنك بإنهاء عالقته مع بعض العمالء في بعض الفئات ممن ال يتوافقون مع نسبة التعرض للمخاطر املالئمة للبنك  للمخاطر ف   التعرض 
ما   بهم، وهو  االهتمام  تقليل  أو  في حينه  الدامج  سالدامج  البنك  أعمال  وتوقعاته    وإيراداتهيؤثر على  والتزاماته  وتكاليفه وصافي دخله وأصوله 

 . املستقبلية

 خاطر االئتمانية امل 8-1-12
باألوراق املتعلقة  واملخاطر  السلبية  بالتغيرات  تتعلق  معتادة  مخاطر  الدامج  البنك  بها  يقوم  التي  واالستثمار  التمويل  أعمال  على  املالية   يترتب 

التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية العاملية أو مخاطر األنظمة املالية إلى التأثير  وستؤدي . واسترداد الديون واملبالغ املستحقة للبنك الدامج
يؤدي تدهور جودة االئتمان للمقترضين  سكما  .  على قيمة وقدرة استرداد أصول البنك الدامج مما يتطلب زيادة نسبة مخصصات البنك الدامج

ا البنك  مع  تتعامل  التي  األخرى  واألطراف  املخاطر واملصدرين  معدل  زيادة  إلى  والعاملية  املحلية  االقتصادية  الظروف  في  العام  التدهور  أو  لدامج 
ويض االئتمانية على البنك الدامج مما يؤثر سلبًا على قيمة وقدرة استرداد أصول البنك الدامج ويتطلب زيادة نسبة مخصصات البنك الدامج لتع

وضع    البنكين إلىدفاتر القروض بين   دمجقد يؤدي   باإلضافة إلى ذلك،  .يرها من الخسائر االئتمانيةانخفاض قيمة القروض أو األوراق املالية أو غ
 .  سياسات الجودة واملخصصات  توافقعدم بسبب  إضافية مخصصات

املالية أو الضمانات    ، كاالستفادة من األوراقالتي سيقوم البنك الدامج باتباعها  وال يمكن ضمان أن استراتيجيات التخفيف من مخاطر االئتمان 
 .حد مقبول للبنك الدامجأو التأمين وغيرها ستقلل من املخاطر االئتمانية إلى 

( ريال سعودي،  20,000,000,000م عشرين مليار )2020يونيو    30وقد بلغت قيمة محفظة مصرفية األفراد لدى مجموعة سامبا كما في تاريخ  
من إجمالي   %58بعد نظرًا ألن غالبية املحفظة )حوالي    ناضجةوتتألف غالبية املحفظة من قروض شخصية ورهون عقارية. وتعتبر املحفظة غير  

م وحتى تاريخه. وعليه، فإنه ال يمكن تحديد األثر على خسائر االئتمان املتوقعة إال بعد مرور مدة زمنية كافية واكتمال 2019شأت في  املحفظة( ن
 .املحفظة

 م مائة وواحد وثالثين مليار 2020يونيو    30وفيما يتعلق بمحفظة قروض الشركات لدى مجموعة سامبا، فقد بلغت قيمة املحفظة كما في تاريخ  
م وحتى تاريخه. ونظرًا ألنه يتطلب مرور مدة زمنية كافية الكتمال املحفظة  2019( ريال سعودي حيث حققت نموًا كبيرًا في  131,000,000,000)

ريخية  الوضع الراهن السيما وأنه ال يوجد بيانات تا  املخاطر فيوتحديد مخاطر االئتمان املحتملة املرتبطة باملقترضين فإنه ال يمكن تحديد هذه  
 لبعض املقترضين يمكن االستناد إليها. 

 (IFRS 9إلعداد التقارير املالية ) ( من املعايير املحاسبة الدولية9املخاطر املرتبطة بتطبيق املعيار رقم ) 8-1-13
  1"( ابتداًء من  (9املعيار )"ـفيما بعد ب( )ويشار إليه  IFRS9( من املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية )9تم البدء بتطبيق املعيار رقم )

نموذج "خسارة االئتمان املتوقعة"  ( اتباع  9ويفرض املعيار )  .(IAS 39( من املعايير املحاسبية الدولية ) 39وذلك بداًل عن املعيار رقم )   م2018يناير  
  تطبيق البدء ب  بعد  -وعليه، قام كال البنكين  .  ئتمانيةاخسارة    لتسجيلوقوع حدث ائتماني    ال يلزمبحيث    ،لقياس انخفاض قيمة األصول املالية

   لتقدير خسائر االئتمان املتوقعة. بكل منهماخاص ال داخلي النموذج البتطبيق  –م  2018يناير  1 ( منذ تاريخ9املعيار )

(  3)و  ،التعثر   في حالالخسارة  (  2)و  ،احتمالية التعثر (  1)  اآلتي:  تحديد على افتراضات يكون الغرض منها    ة"خسارة االئتمان املتوقع"نموذج  ويعتمد  
، والتدفقات النقدية املستقبلية النظير تقييم الوضع املالي للطرف    -على سبيل املثال ال الحصر    –. وتشمل تلك االفتراضات  عند التعثر   ضالتعر 

 املستقبلية. الكلي  االقتصادوعوامل املتوقعة 

على مخصصات خسارة االئتمان املتوقعة  ( أثر مختلف  9النماذج واملنهجيات الخاصة بالبنكين فيما يتعلق بتطبيق املعيار )دمج    ينتج عنقد  و 
بخسائر  للبنك   املتعلقة  املخصصات  في  زيادة  أي  لذلك فإن  حدة.  على  لكل بنك  بشكل مستقل  واملنهجيات  النماذج  بتطبيق تلك  مقارنة  الدامج 

( الخاصة بالبنكين ستؤثر بشكل سلبي على أعمال البنك الدامج ونتائج عملياته ومركزه املالي  9القروض والتي تنتج عن دمج نماذج تطبيق املعيار )
 كون ذلك األثر جوهريًا.  وقد ي
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 املخاطر املرتبطة بالسيولة 8-1-14
من األنواع املرتبطة    ويعد هذا النوع من املخاطر.  سيكون البنك الدامج معرضًا ملخاطر السيولة بسبب تفاوت مواعيد حلول أصول البنك والتزاماته

على أن يزداد تأثير هذا النوع من املخاطر ألسباب معينة تشمل الزيادة املفرطة في االعتماد  إال أنه من املمكن    ،بشكل وثيق بالعمليات البنكية
أو التغيرات في التصنيف االئتماني أو العوامل املؤثرة على السوق بشكل عام (  التركيز على كبار املودعينك )مصدر محدد للحصول على السيولة  

املتعلقة بإدارة السيولة لدرجة تمنع البنك الدامج من تمويل و فعالية سياسات البنك الدامج  وفي حال فشل أو عدم  .  الكوارث وغيرهاحدوث  ك
 جوهري على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائجه وتوقعاته املستقبلية.و يؤدي ذلك إلى التأثير بشكل سلبي سقاعدة أصوله ف

 البنك الدامج بتكلفة التمويل وقبول املمولين لتمويل املخاطر املرتبطة  8-1-15
األفراد    يقطاع  فيبالتمويل بسبب عدم قدرة البنك الدامج على الحصول على تمويالت قصيرة وطويلة األجل بتكلفة مناسبة  تتعلق  قد تنشأ مخاطر  

وفي .  أو عدم قدرته على الحصول على التمويل من أسواق املال املحلية والدولية  والشركات لدعم عملياته املستمرة وخططه وأهدافه االستراتيجية
البنك   قدرة  عدم  أالدامج  حال  املالية  أوراقهم  على  الحفاظ  في  املستثمرين  ثقة  انخفاض  حال  في  أو  املطلوب  التمويل  و غيرها من  الحصول على 

عدم قدرة البنك الدامج على الحصول على التمويل الالزم أو يؤدي إلى الحصول عليه   يؤدي ذلك إلىسأشكال التعرض االئتماني في البنك الدامج ف
 .بتكلفة مرتفعة أو بشروط ال تصب في مصلحته

 املخاطر املرتبطة بأسعار الفائدة على االقتراض والتمويل  8-1-16
التي يحصل عليها كل من البنك األهلي أو مجموعة سامبا على أصولهما   )ويقصد بها الدخل من فوائد القروض وغيرها(  خاصةقد تتأثر العموالت ال 

ما   وهو  السوق  في  الفائدة  أسعار  على  الحاصلة  بالتغيرات  املالية  التزاماته  مقابل  منهما  أي  يدفعها  التي  العموالت  سأو  مصاريف  زيادة  إلى  يؤدي 
في مقابل العموالت الخاصة  الخاصة  العموالت الخاصة مما سيقلص من نسبة دخل  إلى ذلك،  .  دخل  على  سباإلضافة  األجل  كلفة  زيادة  تؤدي 

 . التمويل إلى انخفاض طلب املقترضين على التمويل من البنك الدامج مما سيؤدي إلى التقليل من قدرة البنك الدامج على تمويل املقترضين

ل سريع بعدد من العوامل الخارجة عن إرادة البنك الدامج كتغير السياسات النقدية والعوامل االقتصادية املحلية  وتتأثر العموالت الخاصة بشك
ومن املتوقع أن يؤدي انخفاض العموالت الخاصة إلى التأثير السلبي على البنك الدامج من حيث زيادة معدل السداد   .والدولية والعوامل السياسية

 .  محافظه التمويلية وزيادة نسبة املنافسة حول الودائع وغير ذلكاملبكر على 

العموالت   زيادة  حال  في  أو  وفعال  سريع  بشكل  الودائع  تكلفة  تعديل  أو  تسعير  إعادة  األسباب  من  سبب  ألي  الدامج  البنك  قدرة  عدم  حال  وفي 
العموالت على    الخاصة ألسباب اقتصادية أو غير ذلك فإن ذلك سيؤثر على هوامش دخل  وجوهري  سلبي  بشكل  ويؤثر  الدامج  للبنك  الخاصة 

 . أعماله ومركزه املالي ونتائج عملياته

  الزكوية باألوضاعاملرتبطة  املخاطر 8-1-17
م  2018  قام البنك األهلي ومجموعة سامبا )باإلضافة إلى أغلب البنوك السعودية( بإبرام اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام 

ي  م. وتم االتفاق بموجب هذه التسوية على أن يقوم البنك األهل 2017م وحتى عام  2006لتسوية املستحقات الزكوية للسنوات املالية من عام  
املستحقة   عن الزكاة ( ريال سعودي  182,684,611)  مائة واثنان وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثمانين ألف وستمائة وإحدى عشربدفع مبلغ  

. وبموجب اتفاقية هذه السنواتب  ة للبنك األهلي فيما يتعلقالزكوي  املستحقاتغالق  م وذلك إل 2017م وحتى عام  2006للسنوات املالية من عام  
املعادلة الحسابية م على أساس  2018ديسمبر    31تسوية، قام البنك األهلي بحساب ودفع املبالغ الزكوية املستحقة للسنة املالية املنتهية في  ال

 وبناء عليه يعتبر "(. قرار وزير املاليةم( )"14/12/2018املوافق ) ـه05/04/1440وتاريخ  (1260)رقم  في قرار معالي وزير املاليةوالتعليمات الواردة 
وقد تم االتفاق بموجب هذه التسوية كذلك على أن يقوم البنك األهلي بدفع  مغلق.  م  2018ر  ديسمب  31للسنة املالية املنتهية في  الوضع الزكوي  
سنوية على مدى خمس سنوات حتى تار 2017م وحتى عام  2006املستحقة للسنوات املالية من عام  املبالغ الزكوية   ديسمبر    1يخ  م على دفعات 

بقيمة  2023 أولية  دفعة  دفع  بعد  وذلك  بحوالي  %20م  مخصص  بتسجيل  األهلي  البنك  وقام  التسوية.  مبلغ  عشر  من  وسبعة  مليون    مائة 
 ( ريال سعودي لتغطية الدفعات األربعة املتبقية من مبلغ التسوية. 117,000,000)

األهلي   البنك  للقام  املستحقة  الزكوية  املبالغ  في  بحساب ودفع  املنتهية  املالية  أنشطة  2019ديسمبر    31سنة  قواعد حساب زكاة  م على أساس 
 م(. 03/2019/ 14املوافق ) ـه1440/ 07/07وتاريخ   (2215)رقم  في قرار معالي وزير املاليةالواردة التمويل 

ملجموعة سامبا، فقد تضمنت اتفاقية التسوية املبرمة بين مجموعة سامبا والهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق   وفيما يتعلق بالوضع الزكوي 
م أحكام مماثلة ملا تضمنته اتفاقية تسوية البنك األهلي مع الهيئة 2017م وحتى عام  2006بتسوية املستحقات الزكوية للسنوات املالية من عام  

ملياران وثالثمائة وستة عشر مليون وتسعة    ل، حيث تم االتفاق بموجب هذه التسوية أن تقوم مجموعة سامبا بدفع مبلغالعامة للزكاة والدخ
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ديسمبر    1( ريال سعودي على دفعات سنوية على مدى خمس سنوات حتى تاريخ  2,316,059,593)  وخمسين ألف وخمسمائة وثالثة وتسعين
م على أساس  2018ديسمبر    31تفاقية التسوية بحساب ودفع املبالغ الزكوية للسنة املالية املنتهية في  م. كما قامت مجموعة سامبا بموجب ا2023

مليار وأربعمائة واثنان وثمانين مليون  املعادلة الحسابية والتعليمات الواردة في قرار وزير املالية. وقامت مجموعة سامبا بتسجيل مخصص بحوالي  
 لتغطية الدفعات األربعة املتبقية من مبلغ التسوية.( ريال سعودي 1,482,278,140)ائة وأربعين ومائتين وثمانية وسبعين ألف وم

م على أساس قواعد حساب زكاة أنشطة 2019ديسمبر  31املستحقة للسنة املالية املنتهية في  مجموعة سامبا بحساب ودفع املبالغ الزكويةقامت 
م(، وقد استلمت مجموعة سامبا شهادة 2019/ 14/03املوافق  )  ـه07/07/1440وتاريخ    (2215)رقم    في قرار معالي وزير املاليةالواردة  التمويل  

 الزكاة املتعلقة بالسنة املالية املشار إليها.

اتفاق تضمنته  ما  سامبا وفق  األهلي ومجموعة  البنك  املستحقة على  التسوية  ملبالغ  املتبقية  الدفعات  بسداد  ملتزمًا  الدامج  البنك  ية وسيكون 
 التسوية التي أبرمها كل بنك.  

م  2004عام  عن السنوات املالية من    كما تواصل مجموعة سامبا االعتراض على املطالبات الزكوية عليها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك
م حيث تم استئناف االعتراض أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات الضريبية، كما تواصل مجموعة سامبا االعتراض 2005وحتى عام  

م حيث  2009م وحتى عام  2004عام    على املطالبات املتعلقة بضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك عن السنوات املالية من
ا ملزمة تم استئناف االعتراض أمام اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات الضريبية. وفي حال تقرر بعد نفاذ قرار االندماج أن مجموعة سامب

ك الدامج ملزمًا بدفعها وذلك نظرًا  فسيكون البن( ريال سعودي(  80,000,000)والتي تقدر بحوالي ثمانين مليون )بدفع أي من تلك املستحقات  
 . النقضاء مجموعة سامبا نتيجة لالندماج

 املخاطر املرتبطة بإيرادات البنك الدامج وقدرته على توزيع األرباح على املساهمين 8-1-18
كالعوامل التشغيلية واملالية واالقتصادية  ( التي قد يخرج بعضها عن سيطرته وتحكمه)البنك الدامج بعدد من العوامل  وإيراداتقد تتأثر أعمال 

باإلضافة .  نوظروف السوق بشكل يؤثر على أرباح البنك الدامج واحتياطاته القابلة للتوزيع مما يؤدي إلى التأثير على توزيعات األرباح على املساهمي 
فروضة على البنك الدامج واملتعلقة بمتطلبات رأس املال أو إلى ذلك فقد تتأثر قدرة البنك الدامج على توزيع األرباح على املساهمين بالقيود امل

 . بالتصنيف االئتماني واملتعلقةالقيود التي تفرضها البنك املركزي وغيرها من الجهات التنظيمية أو أي اعتبارات لدى إدارة البنك الدامج 

 بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج املخاطر املرتبطة  8-1-19
 ( من املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية3رقم ) املعيارية لصفقة االندماج ملتطلبات دمج األعمال وفق ستخضع اإلجراءات املحاسب

(IFRS3)   بحيث يتم اعتبار البنك األهلي طرفًا مستحوذًا ومجموعة سامبا طرفًا مستحوذًا عليه. وبموجب هذه املتطلبات املحاسبية، يلزم على
حتساب  الطرف املستحِوذ )أي البنك األهلي( تقييم األصول وااللتزامات ملجموعة سامبا بقيمة عادلة وذلك كما في تاريخ نفاذ قرار االندماج، وا

 .(ق بين القيمة العادلة ومبلغ الشراء كشهرة أو مكاسب ناتجة عن صفقة االندماج )ويشار إليها بعملية تخصيص سعر الشراءالفر 

) لل  اوفق  سيكون لدى البنك الدامج فترة اثني عشر شهرًا بعد نفاذ قرار االندماج إلنهاء عملية تخصيص سعر الشراء ( من املعايير  3معيار رقم 
 .  (IFRS 3)ة إلعداد التقارير املالية املحاسبية الدولي

مجموعة سامبا بناء على سعر إغالق سهم البنك األهلي كما في تاريخ آخر يوم    ووسيتمثل مبلغ الشراء في أسهم العوض التي سيستحقها مساهم
فإن ذلك    تاريخ نفاذ قرار االندماجحلول  بفإنه إذا حصل تغيير جوهري في سعر سهم البنك األهلي    ،تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج. وعليه

أي سترتفع قيمة الشهرة بشكٍل    ،كما في تاريخ نشر هذا التعميمقد يؤثر على احتساب قيمة الشهرة مقارنًة بقيمتها بناًء على سعر سهم البنك األهلي  
)ملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم    شراء( جوهري في حال ارتفاع سعر سهم البنك األهلي بشكٍل جوهري )مع مراعاة عملية تخصيص سعر ال

 . ( من هذا التعميم("املخاطر املرتبطة بمعامل املبادلة لصفقة االندماج)" (8-1-9)

حال نتج عن عملية تخصيص الشراء قيمة شهرة فإن هذه القيمة قد تتعرض لالنخفاض في أي وقت مستقباًل في حال كانت التدفقات النقدية    وفي
)بشكل دائم(   املال    -املتوقعة املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة خالل فترة خمس سنوات  تكلفة رأس  أقل من إجمالي األصول   -بعد خصم 

 .ت التشغيلية لكل وحدة توليد نقدوااللتزاما

 التأثير على نسبة كفاية رأس املال للبنك الدامج  8-1-20
القيمة   دراسةاستكمال    نتائج( 1)  : ما يلي  - ال الحصر    على سبيل املثال   - والتي تشمل   العوامل  من  بعدد   الدامج لبنك  ا  مال   رأسكفاية   نسبةتتأثر   

  مراجعة   يرجى  ،عن دراسة القيمة العادلة ملجموعة سامبا  التفاصيل  من  وملزيد )األهلي القيام بها    البنكالتي يتعين على  و سامبا    ملجموعةالعادلة  
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  أصول ب  الخاصةاملخاطر    تقييمفي    التغييرات (  2)و  ،(التعميم  هذا  من"  املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج( "19-1- 8)  القسم
أي  ( 4)والدامج،  مال البنككفاية رأس  خفض نسبة والذي قد ينتج عنه مستقبالً التمويل   في االرتفاع (3) ، وآلخر  وقٍت من  تهوربحي الدامج البنك

 . رأس ماله والذي قد ينتج عنها خفض في نسبة كفاية الدامجخسائر يتعرض لها البنك 

  وعليه، .  رآلخ  من وقٍت   تتغير   لذلك قد واملستويات املطلوبة    املالكفاية رأس  نسبة و اب  املتطلبات التنظيمية املتعلقة بحسوتجدر اإلشارة إلى أن  
 .للبنكينعن متطلبات كفاية رأس املال الحالية    تختلفقد    والتي  واالتفاق عليها مع البنك املركزي   املتطلباتهذه  تحديد    على البنك الدامجسيتعين  

   .االئتماني كاالت التصنيف و  وكذلك بشأن مستويات رأس املال املناسبةالسوق  للتجاوب مع توقعاتزيادة رأس ماله ل الدامجالبنك يحتاج قد و 

زيادة في رأس املال  تمويل أو    من خالل  سواء)   مستقبالً   مال إضافيرأس    الحصول علىالبنك الدامج    وفي حال وقوع أي مما سبق، فإنه يتطلب على
 ( والذي قد ال يتوفر بشروط مالئمة أو قد ال يتوفر بشكل عام. مساهميه املدفوع من قبل

(  األنشطة   بعض  من  واالستفادة   املخاطر  تقليلفي ذلك    بما)  أعمالهوتجدر اإلشارة إلى أن البنك الدامج قد يتعين عليه تغيير بعض املمارسات في  
ى مقارب إلى مستوى الحد األدنى املحدد وفق املتطلبات التنظيمية أو مستوى وذلك في حال انخفاض نسبة كفاية رأس مال البنك الدامج إلى مستو 

طلوب. وفي الحد األدنى املحدد داخليًا من قبل البنك الدامج أو املستويات املطلوبة للحفاظ على التصنيف االئتماني للبنك الدامج عند املستوى امل 
الدامج  البنك  قدرة  عدم  تزيد    ةه االئتمانياتنخفض تصنيفت، فقد  مناسبة  مال   رأس اية  على الحفاظ على معدالت كف  حال    تكاليف وبالتالي قد 

 .ووضعه املالي ونتائجه وتوقعاته املستقبليةه على أعمالمما سيؤثر  التمويل

 باملوظفين املخاطر املرتبطة  8-1-21
ذوي الكفاءة والتأهيل العالي في يعتمد نجاح البنك الدامج في تقديم خدماته بشكل كبير على قدرة البنك على استقطاب   واالحتفاظ باملوظفين 

املوظفين هؤالء  على  املرتفعين  والطلب  التنافس  ظل  في  وذلك  املختلفة  البنك  االحتفاظ  .  قطاعات  على  قدرته  ضمان  الدامج  للبنك  يمكن  وال 
ين املعتمد عليهم في تشكيل وتنفيذ استراتيجية البنك  وخصوصا املوظف  باملوظفين الرئيسيين الحاليين العاملين في البنك األهلي ومجموعة سامبا

التي   واملكافآت  التعويضات  وقيمة  السوق  في  السائدة  كالظروف  العوامل  من  لعدد  يخضع  املوظفين  هؤالء  على  الحفاظ  أن  حيث  أعماله  وإدارة 
ه.  تقدمها الشركات املنافسة لهؤالء املوظفين على  املحافظة  على  البنك  قدرة  عدم  حال  ؤالء املوظفين فقد يضطر البنك الدامج إلى تحمل وفي 

لى تكاليف اضافية تتعلق باستقطاب موظفين آخرين مماثلين كما يؤدي التأخر في استقطاب موظفين بدالء إلى التأثير على قدرة البنك الدامج ع
 . ملستقبليةوبالتالي التأثير سلبًا على البنك الدامج ونتائج عملياته وتوقعاته ا تنفيذ استراتيجيته

يلزم  وقد تؤدي عدم قدرة البنك الدامج على االحتفاظ باملوظفين إلى مغادرة عدد كبير من املوظفين بشكل غير متوقع في أوقات متقاربة مما قد  
الدامج  البنك الدامج بسداد مبالغ كبيرة تتعلق بمستحقات نهاية الخدمة واملكافآت املؤجلة للموظفين وغيرها، وهو ما سيؤثر   البنك  على  سلبًا 

 ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.

ك قد  كما يجب على البنك الدامج االلتزام بنظام العمل في عقوده وعالقته مع موظفيه. وفي حال عدم التزام البنك بمتطلبات نظام العمل فإن ذل
بدف الدامج  البنك  التزام  عنها  ينتج  قد  والذي  قضائية  لدعاوى  البنك  ونتائج  يعرض  الدامج  على البنك  سلبًا  سيؤثر  مما  كبيرة  تعويضات  مبالغ  ع 

 عملياته وتوقعاته املستقبلية.

 في البنك الدامج املوظفين   بتصرفاتاملخاطر املرتبطة  8-1-22
مالية تتجاوز الحدود من املحتمل أن يؤدي أي سوء تصرف أو تجاوز للصالحيات من قبل موظفي البنك الدامج إلى إلزام البنك الدامج بتعامالت  

أو غير املصرح بها عن البنك الدامج مما قد يتس بب  املسموح بها أو تحمل مخاطرًا غير مقبولة أو تؤدي إلى إخفاء بعض األنشطة غير الناجحة 
استخدام معلومات سرية مما  إفشاء أو سوء    كما قد ينطوي سوء تصرف املوظفين على .  بمخاطر أو خسائر جسيمة ال يمكن التنبؤ بها أو إدارتها

شكل  قد يؤدي إلى فرض عقوبات نظامية على البنك الدامج أو يعرضه للمساءلة القانونية أو يلحق ضررًا ماليًا جسيمًا به وبسمعته مما ينعكس ب
السلوكيات والتصرفات    سةمنع املوظفين من ممار   بشكل دائمالدامج    للبنكوال يمكن  .  سلبي وجوهري على عمليات البنك الدامج ووضعه املالي

تلك  ال تنجح االجراءات واالحتياطات التي يضعها البنك الدامج في جميع الحاالت في منع املوظفين من ارتكاب    الخاطئة أو غير النظامية كما قد
 .السلوكيات

 املخاطر املرتبطة بأنظمة التقنية واملعلومات الخاصة بالبنك الدامج  8-1-23
واألمن   املعلومات  أمن  هذ(  السيبراني)  إللكترونيايحظى  به  تحتفظ  ملا  وذلك  املالية  واملؤسسات  البنوك  قبل  من  متزايد  من   ه باهتمام  الجهات 

املتزايدة واملتطورة بشكل مستمر، مما يتطلب من البنك اإللكترونية  معلومات مالية وشخصية حساسة ومهمة يجعلها عرضة وهدفًا للهجمات  
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املست االهتمام واالستثمار  الهجمات  الدامج  هذه  أنظمته ومعلوماته ومواجهة  لحماية  الالزمة  الخطوات  كافة  واتخاذ  املعلومات  في حماية  مرين 
وعلى الرغم من ذلك، فنظرًا للتقدم التقني وتزايد عدد الهجمات اإللكترونية املحتملة ونطاقها، فمن املمكن  .  لكترونية والتقليل من مخاطرهااإل

وفي حال فشل البنك الدامج في إدارة هذه املخاطر األمنية اإللكترونية بشكل .  اإللكترونية املستقبلية إلى اختراقات أمنية كبيرة أن تؤدي الهجمات  
نك الدامج  مالئم ومراجعة وتحديث اإلجراءات األمنية املعمول بها بشكل مستمر ملجابهة التهديدات الجديدة فسيؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على الب

 .على سمعته وأعماله ونتائج عملياته ووضعه املالي وتوقعاته املستقبليةو 

 املخاطر الضريبية 8-1-24
أو خارجها كنتيج السعودية  العربية  اململكة  في  سامبا  األهلي ومجموعة  البنك  زكوية على مساهمي  أو  ضريبية  التزامات  تنشأ  أن  املحتمل  ة من 

ي أو مجموعة سامبا أو ألي سبب آخر، مع مراعاة أي استثناءات أو إعفاءات ضريبية أو زكوية. لالندماج أو التصرف في ملكياتهم في البنك األهل
وقد تشمل االلتزامات التي قد يخضع لها البنكين أو مساهميهما اإلفصاح عن صفقة االندماج للجهات الضريبية والزكوية ذات العالقة داخل  

و زكوية قد تنشأ بسبب االندماج. ومع ذلك، فمن غير املتوقع أن يؤدي إصدار أسهم العوض إلى  اململكة أو خارجها أو سداد أي التزامات ضريبية أ
ان مقابل  نشوء التزام برسوم اإليرادات أو ما يشابهها في اململكة )وهي الرسوم التي يتم تحصيلها من الجهات الحكومية ذات العالقة في بعض البلد

  .إصدار أسهم جديدة(

 %20داخل اململكة للزكاة فقط، في حين تخضع مجموعة سامبا للزكاة وضريبة الدخل حيث تطبق ضريبة الدخل املحددة بـ    يخضع البنك األهلي
"( والذي يملك ما نسبته  املساهم األجنبيعلى الحصة اململوكة ألحد املساهمين األجانب )املصنف كشخص أجنبي ألغراض نظام ضريبة الدخل )"

. وعليه، وحيث إن صفقة االندماج سينتج عنها حصول مساهمي مجموعة (م2020سبتمبر    30با وذلك كما بتاريخ  من أسهم مجموعة سام  1.22%
بـ   )املحددة  الدخل  لضريبة  الدامج خاضع  البنك  األجنبي، فسيكون  املساهم  فيهم  بما  األهلي  البنك  في  أسهم  التي  %20سامبا على  ( عن األسهم 

في مجموعة س للمساهم األجنبي  التنفيذية.  امباستصدر  الدخل والئحته  بنظام ضريبة  االلتزام  الدامج  البنك  سيترتب على  والذي  وبناء عليه   ،
عليه على    سيترتب  ينطبق  ال  الزكاة  ألغراض  التوحيد  أن  حيث  الدامج  البنك  ملجموعة  موحدة  زكوية  إقرارات  تقديم  الدامج  البنك  قدرة  عدم 

 .الشركات الخاضعة لضريبة الدخل

قد سبق  ال تتضمن أنظمة الزكاة والضرائب في اململكة ما يسمح بتأجيل أو تفادي دفع الزكاة والضرائب على عمليات االندماج. وعلى الرغم من أنه 
 بأن  لتأكيدللهيئة العامة للزكاة والدخل املوافقة على عدم فرض التزامات ضريبية أو زكوية على صفقات اندماج في أحوال معينة، إال أنه ال يمكن ا

أي التزامات على صفقة االندماج. ونظرًا النقضاء مجموعة سامبا بعد إتمام صفقة االندماج، سيكون  لن تقوم بفرض  الهيئة العامة للزكاة والدخل  
  .البنك الدامج ملزمًا بسداد أي التزامات ضريبية تنشأ بعد إتمام صفقة االندماج

اس مبدأ االستمرارية ألغراض ضريبة القيمة املضافة وفق تعريف الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة  من املتوقع أن تتم صفقة االندماج على أس
ما    املضافة. وحيث تعد عملية نقل األصول وااللتزامات على أساس مبدأ االستمرارية خارج نطاق ضريبة القيمة املضافة، إال أنه ال يوجد وضوح

 . )على أساس مبدأ االستمرارية( في سياق اندماج البنوك تعتبر أيضًا خارج نطاق ضريبة القيمة املضافة إذا كانت عملية نقل األصول وااللتزامات

يهم بسبب  ونظرًا ملرونة أنظمة الزكاة والضرائب وتغييرها من حين آلخر، فقد يتعرض مساهمي البنك الدامج لزيادة في الزكاة والضرائب املفروضة عل
جديدة أو تعديل األنظمة واللوائح الحالية أو نتيجة للممارسات الزكوية والضريبية أو التفسيرات املعلنة أو غير    إصدار أنظمة زكوية أو ضريبية

ذات املعلنة من جانب الهيئة العامة للزكاة والدخل أو الجهات الضريبية ذات االختصاص خارج اململكة أو بسبب السوابق القضائية في املحاكم  
 الصلة.

في حال وجود أي شكوك    مع مستشاريهم املاليين والضريبيين   أوضاعهم الزكوية والضريبية بمناقشة  البنك األهلي  مساهمي    امقيمن املستحسن  
 .  بشأن ذلك

 املخاطر التشغيلية املرتبطة بأعمال البنك الدامج  8-1-25
 هااإلجراءات واألنظمة الداخلية أو فشل  بسبب عدم كفاية  تلك املخاطر وذلك  سيكون البنك الدامج معرضًا ملخاطر تشغيلية وخسائر ناتجة عن

وسيكون البنك الدامج أيضًا عرضة لالحتيال من قبل موظفي البنك أو من أي طرف آخر بما في ذلك التعامالت  .  أو بسبب عوامل خارجية أخرى 
السجالت الناتجة عن خلل في أجهزة الحاسب أو أنظمة االتصاالت، وعليه   غير املصرح بها واألخطاء التشغيلية واألخطاء الكتابية وأخطاء حفظ

فال يمكن للبنك الدامج ضمان عدم تكبده ألي خسائر بسبب قصور أي من هذه الضوابط أو األنظمة في كشف أو احتواء املخاطر التشغيلية في 
يؤدي ذلك إلى  سك الدامج في الكشف عن أو احتواء مثل هذه املخاطر فوفي حال قصور أي من اإلجراءات أو األنظمة الداخلية في البن.  املستقبل

 .جوهري على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياتهو وجود تعامالت غير مصرح بها أو أخطاء مما يكون له أثر سلبي  
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 املخاطر املرتبطة بتفسير مبادئ الشريعة  8-1-26
أحك مع  متوافقة  منتجات  الدامج  البنك  الشرعية.  سيقدم  هيئته  موافقة  على  الحصول  بعد  اإلسالمية  الشريعة  الشرعيين  ويقوم  ام  الفقهاء 

كما يقوم القضاة بتحديد مدى توافق  باالجتهاد في دراسة املنتج أو الخدمة على ضوء املبادئ الشرعية ذات العالقة وفق تفسيرهم وفهمهم لها.  
ملسائل  ومن املعلوم أن العديد من ااملنتجات التي يقدمها البنك مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك في حال في وجود نزاع قضائي يتعلق بشرعيتها. 

 )بما في ذلك القضاة في حال النزاع القضائي بشأن شرعية بعض املنتجات التي يقدمها البنك(   واملبادئ الشرعية تعتبر خالفية وعليه فإن الفقهاء
قضائي بشأن  في حال النزاع ال  بما في ذلك القضاة الشرعيين )بعض الفقهاء  قد يرى  قد يكون لهم آراء مختلفة حول ذات املنتج أو الخدمة. لذا  

من   عدد. وفي حال اتفق غير متوافقة مع األحكام الشرعية( قد يرون أن بعض خدمات البنك ومنتجاته شرعية بعض املنتجات التي يقدمها البنك
  الدامج  أو منتجاته فقد يكون لذلك أثر سلبي يكون جوهريًا على سمعة البنك الدامج على عدم شرعية جزء من خدمات البنك القضاة  الفقهاء أو

 وأعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية. 

 املرتبطة بتمويل املشاريع  املخاطر  8-1-27
النوع  ستتضمن املحفظة التمويلية للبنك الدامج على تمويل ملشاريع طويلة األجل مثل مشاريع البنية التحتية واملشاريع الصناعية. ويتعرض هذا  

خاطر التي تختلف نوعًا ما عن مخاطر التمويل بشكل عام. وتتعلق هذه املخاطر باملشاريع املمولة حيث أن سداد من التمويل إلى مجموعة من امل
الالز  النظامية  املوافقات  على  الحصول  في  التأخير  املخاطر  هذه  بين  ومن  املتوقعة.  العائدات  تحقيق  في  املشروع  نجاح  على  يعتمد  مة  التمويل 

نه ال يوجد ما  أية للمشاريع املمولة ومخاطر إكمال املشاريع، مما يؤثر على قدرة املشروع على تحقيق عائدات. كما  والقضايا البيئية واالجتماع
العالية من إعادة هيك أو املستويات  في تمويل املشاريع املستقبلية  أداء املشروع املمول كما هو متوقع وسيكون ألي خسائر  لة يضمن أن يكون 

 أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.  التمويل تأثير سلبي على

 املخاطر املرتبطة بالتمويل العقاري  8-1-28
كات.  كجزء من األنشطة التمويلية للبنك األهلي ومجموعة سامبا، يقوم كال البنكين بتقديم خدمات التمويل العقاري لعمالئهم من األفراد والشر 

التمويل، يقوم العمالء برهن العقار املراد شراؤه لصالح البنكين كضمان للتمويل املمنوح لهم. وتتأثر قيمة تلك العقارات  ولغرض الحصول على  
انخفاض    املرهونة بالتقلبات االقتصادية أو التغييرات النظامية والتي من املمكن أن تؤدي الى انخفاض في قيمة تلك العقارات املرهونة. وفي حال

العقا في  قيمة  العميل  تعثر  في حال  العقاري  التمويل  الدامج من استرجاع قيمة  البنك  إلى عدم تمكن  رات املرهونة كضمان فإن ذلك قد يؤدي 
 السداد مما سيؤثر سلبًا على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية. 

 املخاطر املرتبطة بالتصنيفات االئتمانية 8-1-29
بنك كاالت التصنيف االئتماني بتصنيف البنك الدامج ائتمانيًا لتقييم قدرته على الوفاء بالتزاماته املالية عند استحقاقها. ويعد تصنيف الستقوم و 

  - يحصل عليهالتي سيدفعها البنك مقابل التمويل الذي  -الدامج االئتماني عاماًل هامًا في تحديد تكلفة التمويل بالنسبة للبنك. وتتأثر معدالت الربح  
نخفاض  بتصنيفه االئتماني. ويخضع التصنيف االئتماني للمراجعة من قبل الوكالة املانحة للتصنيف من وقت آلخر وبالتالي فإنه قد يتغير إما باال 

 أو االرتفاع أو قد يسحب بشكل كامل. 

ل على البنك مما سيؤثر سلبًا على السيولة لدى البنك وفي حال انخفض التصنيف االئتماني للبنك الدامج فسيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التموي
 وأعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية. 

 املخاطر املرتبطة بسمعة البنك الدامج  8-1-30
ويمكن أن تتضرر    تعد سمعة البنك الدامج أمرًا بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واإلبقاء عليهم وإقامة عالقات قوية مع األطراف النظيرة.

تراجع نتائجها املالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانونية   -على سبيل املثال ال الحصر-سمعة البنك الدامج في املستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل  
ملعمول بها. وسيؤدي تضرر  أو النظامية ضد البنك الدامج أو سوء سلوك املوظفين الذي قد يتسبب في إخالل البنك الدامج باملتطلبات النظامية ا

 . سمعة البنك الدامج إلى آثار سلبية على البنك وأعماله ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية

 مع األطراف ذوي العالقة  بالتعامالتملرتبطة املخاطر ا 8-1-31
ذوي   أطراف  مع  االعتيادية  أعمالهم  سياق  في  سامبا  ومجموعة  األهلي  البنك  التنفيذية  يتعامل  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة  كأعضاء مجلس  عالقة 

اإلضافة وأقاربهم وكبار املساهمين وشركاتهم التابعة، وتتعلق هذه التعامالت واألرصدة بشكل أساس ي بودائع العمالء وتقديم القروض والتسهيالت ب
اثنا وعشرين مليار وتسعمائة وتسعة وأربعين   للبنك األهلي مبلغإلى خدمات بنكية واستثمارية أخرى. وقد بلغت صافي قيمة هذه األرصدة بالنسبة 

( ريال سعودي  11,161,000,000)إحدى عشر مليار ومائة وواحد وستين مليون  ( ريال سعودي )بأصول تبلغ قيمتها  22,949,000,000)  مليون 
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تبلغ بقيمة  التزامات  بلغت صافي قيمة هذه  34,110,000,000)   أربع وثالثون مليار ومئة وعشرة مليون   وذلك بعد خصم  ( ريال سعودي(، كما 
(  21,991,392,000)ن وتسعين مليون  يوثالثمائة واثن  واحد وعشرين مليار وتسعمائة وواحد وتسعين مليون األرصدة بالنسبة ملجموعة سامبا مبلغ  

( ريال سعودي وذلك  5,932,186,000)وثمانين ألفًا  واثنين وثالثون مليون ومائة وست    تسعمائةخمسة مليارات و ريال سعودي )بأصول تبلغ قيمتها  
( ريال  27,923,578,000)  سبعة وعشرين مليار وتسعمائة وثالثة وعشرين مليون وخمسمائة وثمانية وسبعين ألفاً بعد خصم التزامات بقيمة تبلغ  

( من نظام الشركات فإنه ال يجوز أن يكون    71ادة )م. وبموجب أحكام امل2019ديسمبر    31سعودي( وذلك فيما يتعلق بالسنة املالية املنتهية في  
في  لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية. و

مجلس إدارة مجموعة سامبا مصلحة مباشرة أو غير    بعض أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي وأعضاء   ه يوجد لدىهذا السياق تجدر اإلشارة إلى أن
ُتبرم   لم  وفي حال  الحال(.  )بحسب  أو مجموعة سامبا  األهلي  البنك  قبل  تجارية من  إبرامها على أسس  تم  العقود، والتي  في بعض هذه  مباشرة 

و في حال لم يتم القيام بها على أسس تجارية عادلة  التعامالت مع األطراف ذوي العالقة بشكل متوافق مع األنظمة واللوائح املعمول بها ابتداًء أ
 . يؤثر بشكل سلبي على عمليات البنك الدامج ونتائجهسللبنك الدامج، فإن ذلك 

 الدامج بالسيطرة املحتملة من قبل مساهمي مجموعة سامبا على البنك  املرتبطةاملخاطر  8-1-32
)بدون احتساب أسهم الخزينة    %32.6أكثر من    الدامج بعد نفاذ قرار االندماجاإلجمالية ملساهمي مجموعة سامبا في البنك    امللكيةنسبة  ستكون  

ملكية   بنسبة  العامةصندوق االستثمارات   وهم كل من:  مجموعة سامبا في البنك األهلي  كبار مساهميبما في ذلك الحصة الحالية للكال البنكين(  
التي ستصبح بعد نفاذ قرار و )  %5.36  ملكية تبلغ  (، املؤسسة العامة للتقاعد بنسبة%37.2)والتي ستصبح بعد نفاذ قرار االندماج    %44.29  تبلغ

. وبناًء على ذلك،  (%5.8)والتي ستصبح بعد نفاذ قرار االندماج  %5.18ملكية تبلغ ( واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة %7.4االندماج 
يمتلكون حصة مسيطرة في سمساهمي مجموعة سامبا في البنك األهلي(  كبار  الحالية ل  امللكيةمساهمي مجموعة سامبا مجتمعين )بما في ذلك  فإن  

من خالل قدرتهم على    الدامج ن على التأثير على أعمال البنك  و سيكون هؤالء املساهمون قادر نفاذ قرار االندماج  بعد  وعليه فإنه    الدامج.البنك  
توزيع األرباح أو زيادة رأس املال  أو    الدامجتعيين مجلس إدارة البنك  القرارات املتعلقة ببما في ذلك قرارات الجمعية العامة )مثل  قراراته  أثير على  الت

 أو تخفيضه(. 

 املخاطر املرتبطة بمطالبة مجموعة سامبا بعد انقضائها 8-1-33
عدد من التأكيدات والضمانات واملعلومات للبنك األهلي والتي اعتمد عليها البنك األهلي قامت مجموعة سامبا بموجب اتفاقية االندماج بتقديم  

املقدمة من مجموعة سامبا غير   والتأكيدات  الضمانات  أي من  أن  االندماج  إتمام صفقة  بعد  اتضح  وفي حال  االندماج.  التفاقية  إبرامه  عند 
أي خسائر ناشئة عن عدم صحة تلك التأكيدات   ة مجموعة سامبا بأي تعويضات عنصحيحة أو دقيقة، فإن البنك األهلي لن يتمكن من مطالب

والضمانات واملعلومات، حيث أن مجموعة سامبا ستنقض ي نتيجة إلتمام صفقة االندماج. وعليه، في حال نشوء خسائر جوهرية نتيجة لعدم  
لك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال البنك الدامج وأوضاعه املالية صحة أو دقة أي من الضمانات والتأكيدات املقدمة من مجموعة سامبا فإن ذ

 ونتائجه.

 املتعلقة برأي املستشار املالي املقدم البنك األهلي  املخاطر 8-1-34
السعودية( يفيد بأن  جي. بي. مورقان العربية  شركة  م رأيًا من املستشار املالي للبنك األهلي )2020أكتوبر    11مجلس إدارة البنك األهلي بتاريخ    تلقى

الرأي، وذلك   تقديمكما في تاريخ  من وجهة النظر املاليةللبنك األهلي عادل بالنسبة  التفاقية االندماج املستشار املالي يرى أن معامل املبادلة وفقاً 
. وحيث إنه لن  ( من هذا التعميم(2قم ))وملزيد من التفاصيل حول الرأي، الرجاء مراجعة امللحق ر   للعوامل واالفتراضات املوضحة في الرأي  وفقاً 

تاريخ    يتم تحديث الرأي املقدم من املستشار املالي، فإنه ال يوجد ما يضمن أن يكون للمستشار املالي نفس الرأي حول عدالة معامل املبادلة في
ر العوامل واالفتراضات التي بني عليها الرأي في  انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج، وذلك الحتمالية تغي

 تاريخ تقديمه. 

 وودائعه البنك الدامج خسارة األعمال من العمالء الرئيسيين الذين يمثلون جزًءا كبيًرا من قروضاملخاطر املرتبطة ب  8-1-35
قروض البنكين وودائعهم ومنتجاتهم والتي ستنتقل  لدى كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا أعمال مع عمالء رئيسيون يمثلون جزءًا كبيرًا من  

خسارة    إلى البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج. وفي حال قرر هؤالء العمالء التعامل مع بنوك أخرى غير البنك الدامج فإن ذلك قد يعرضه إلى
 الدامج ونتائج عملياته وأوضاعه املالية.جميع هذه األعمال أو جزء منها مما سيؤثر بشكل سلبي قد يكون جوهري على أعمال البنك 

 بين البنكين  بتجاوز حد اإلقراض للعمالء املشتركيناملخاطر املرتبطة  8-1-36
الرغم من أن البنك الدامج سيتمكن من االستفادة من حد أعلى لإلقراض لعميل واحد بموجب متطلبات البنك املركزي ذات الصلة مقارنة على  

بنك   بكل  يتجاوز هذاللحد الحالي الخاص  الدامج قد  البنك  يتعلق    الحد  على حدة، إال أن  النظامي أو حد اإلقراض املحدد داخليًا وذلك فيما 
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يكون    بالعمالء الحاليين املشتركين بين البنك األهلي ومجموعة سامبا مما قد يعرض البنك الدامج ملخالفات تنظيمية والتي تؤثر بشكل سلبي وقد
 املالية.  جوهري على أعماله وأوضاعه

 تعلقة باالئتمان والتي قد تؤدي إلى خسائر محتملةاملطارئة ال هوالتزامات  الحالية الدامج البنك بالتزامات املرتبطة املخاطر  8-1-37
، والتي سيتم احتسابها خارج القوائم املالية للبنك الدامج  بإصدار ضمانات وخطابات اعتماد  االعتياديةاملصرفية    مالبنكان كجزء من أعماله  يقوم

م، وعلى الرغم من  لعمالئه  يةائتمانلحين إلغائها أو تنفيذها. كما يقدم البنكين التزامات )قابلة لإللغاء وغير قابلة لإللغاء( ألغراض تقديم تسهيالت  
وعلى الرغم من أنه من املتوقع أن يقوم البنك   االئتمان والسيولة.متعلقة بر  ملخاطأن هذه االلتزامات مشروطة إال أنها قد تعرض البنك الدامج  

لسوق مما  الدامج بسداد جزء من هذه االلتزامات فقط إال أنه قد يتعين عليه سداد جزء أكبر منها، السيما في الحاالت التي تتدهور فيها في حالة ا
ي قد ال تكون متاحة أو قد تكون متاحة ولكن بتكلفة عالية. وعليه، فإن ذلك قد يقلل من  قد ينتج عنه احتياج البنك الدامج لسيولة إضافية والت

 هوامش الربحية للبنك مما يؤثر بشكل سلبي ويكون جوهري على دخله التشغيلي وربحيته. 

 املخاطر املرتبطة بإعادة جدولة أو إعادة هيكلة القروض   8-1-38
لتقليل مخاطر االئتمان. وتمثل    مالية  صعوباتالذين يعانون من    العمالءزء من قروضهما مع  هيكلة جإعادة  جدولة أو  سبق وأن قام البنكان ب

القروض املعاد جدولتها والقروض التي تم إعادة جدولة مدد سدادها بحيث تتيح هذه الجدولة االستفادة من امتيازات معينة في سداد القرض  
للقرض ذو الصلة لفترات الحقة أو تخفيض نسب الفائدة على القرض ذو الصلة لفترة    والتي تشمل على إعادة جدولة سداد الدفعات الرئيسية

ي تم  معينة ومن ثم رفعها في فترات الحقة على أال يؤدي ذلك إلى تسجيل خسارة على البنك ذو الصلة. وتمثل القروض املعاد هيكلتها القروض الت
ها بشكل جوهري والتي تتسبب نتيجة لذلك لخسائر في البنك ذي الصلة بسبب انخفاض  تجديد شروطها بشكل كامل أو القروض التي تم تغيير هيكل

ما 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  
بنك الدامج. كما أن أعمال البنك الدامج ونتائج عملياته ووضعه املالي قد تتأثر بشكل يضمن بأنها ستساهم في الحد من املخاطر االئتمانية على ال 

سلبي وجوهري في حال فشل البنك الدامج في جدولة أو إعادة هيكلة قروض معينة بشكل مناسب، أو في حال عدم تحقق االفتراضات التي استند  
دم قدرة الطرف املدين سداد القرض املجدول أو املعاد هيكلته مما قد يتعين على البنك عليها في إجراءات الجدولة وإعادة الهيكلة، أو في حال ع

 تكرار جدولته أو إعادة هيكلته وبالتالي تكبد رسوم إضافية على البنك الدامج.

 بالدعاوى القضائيةاملخاطر املرتبطة  8-1-39
مماثلة ناشئة عن    أمور تحقيقات حكومية أو تنظيمية أو  آلخر ل، كما يخضع من وقت  دعاوى قضائية مختلفةعدة  في  يعد البنك األهلي طرف  

ما    ال يوجد  عن نتائجه النهائية. كمابغض النظر  ة البنك األهلي  قد تضر بسمع   ضده   مقامة  أي دعاوى وعليه، فإن  أعماله الحالية أو املستقبلية.  
 ختلفة. امل األنظمةجب أو مستقبلية أو مسائل مماثلة بمو  التصدي ألي دعاوى محتملةفي ه يضمن نجاح

طرف في عدد من القضايا املرفوعة ضده في سياق أعماله االعتيادية. وفي حال صدور أحكام قضائية ضد البنك    باإلضافة لذلك، فإن البنك األهلي
ي مما سيؤثر على أعمال البنك األهلي تلزمه بدفع مبالغ تتجاوز املخصصات املرصودة لها، فإن ذلك سيؤثر تأثيرًا سلبيًا جوهريًا على البنك األهل

 وتوقعاته املستقبلية.  الدامج ونتائجه

من  )وملزيد  االندماج  نفاذ  بعد  سامبا  ومجموعة  األهلي  بالبنك  الخاصة  بالقضايا  املتعلقة  االلتزامات  كافة  سيتحمل  الدامج  البنك  أن    وحيث 
عن   القضائيةالتفاصيل  واملطالبات  بالدعاوى  املرتبطة  ب  املخاطر  ) الخاصة  القسم  مراجعة  يرجى  سامبا،  "2- 2-8مجموعة  املرتبطة  (  املخاطر 

" من هذا التعميم(، فإن خسارة البنك الدامج ألي نزاع قضائي أو الحكم ضده بمبلغ املتعلقة بمجموعة سامبا  بالدعاوى واملطالبات القضائية
التي قد   املبالغ  في تخصيص  أو إخفاقه  أو امُلخصص  املُتوقع  املالي  أعلى من  الدامج ووضعه  البنك  يتكبدها بشكل دقيق وكافي سيؤثر سلًبا على 

 ونتائجه وتوقعاته املستقبلية. 

 املخاطر املرتبطة بمجموعة سامبا املالية 8-2
 املخاطر املرتبطة بملكية مبنى مجموعة سامبا في مركز امللك عبدهللا املالي  8-2-1

هللا املالي بمدينة الرياض وذلك بعد االتفاق املبدئي مع الجهة املالكة لألرض على شراء  أنشأت مجموعة سامبا مبنى رئيس ي لها في مركز امللك عبد
ض ولم يتم  األرض التي يتم إنشاء املبنى عليها، إال أن مجموعة سامبا لم تقم بإكمال إجراءات شراء األرض حيث لم يتم توقيع عقد نهائي لشراء األر 

  وتسعمائة وألفان وثمانون مليون    غ مبلغ شراء األرض الذي سبق االتفاق عليه مائة وثالثة وخمسون . ويبلكذلك سداد قيمة الشراء حتى تاريخه
مبلغ مليار  153,902,080) البناء  وسبعمائة  ألف    وسبعمائة وأربعة وخمسينمليون    وتسعمائة وأربعة وخمسين( ريال سعودي، وبلغت تكلفة 

 .  مانون هللةواثنان وث ( ريال سعودي1,954,754,770.82) وسبعين 
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( من الجهة املالكة لألرض القائم عليها مبنى  م01/02/2021)املوافق    هـ19/06/1442وتجدر اإلشارة إلى استالم مجموعة سامبا لخطاب مؤرخ في  
الواقع في مركز امللك عبدهللا مجموعة سامبا الواقع في مركز امللك عبدهللا املالي املتضمن إقرار تلك الجهة بأحقية مجموعة سامبا بشأن مبناها  

سامبا والجهة املالكة لأل  شراء األرض بموجب عقد نهائي يشمل كافة األمور التي ترغب مجموعة  رض  املالي ورغبة تلك الجهة في استكمال عملية 
ن املفاوضات ُتعد في مراحلها النهائية ومن  االتفاق عليها بما يكفل نقل ملكية األرض إلى مجموعة سامبا أو البنك الدامج بعد نفاذ االندماج، علًما بأ 

 املتوقع االنتهاء من إعداد الصيغة النهائية للعقد الكتابي بين الطرفين في القريب العاجل.

ر  في حال لم تتمكن مجموعة سامبا أو البنك الدامج )بعد نفاذ قرار االندماج( خالل مدة زمنية معقولة من استكمال عملية شراء األرض بالسع و
 لذلك أثر سلبي جوهري على البنك الدامج وعملياته ومركزه املالي. فسيكون سبق ملجموعة سامبا االتفاق عليها،  التيوالشروط واألحكام 

 ر املرتبطة بالدعاوى واملطالبات القضائية املتعلقة بمجموعة سامبا  املخاط 8-2-2
مماثلة ناشئة عن    أمور تحقيقات حكومية أو تنظيمية أو  ، كما تخضع من وقت آلخر لدعاوى قضائية مختلفةعدة  في  طرفًا    تعد مجموعة سامبا

  ال يوجد  عن نتائجها النهائية. كمابغض النظر  ة مجموعة سامبا  تضر بسمع قد    ضدها  مقامة  أي دعاوى وعليه، فإن  الحالية أو املستقبلية.    اأعماله
 ختلفة.امل األنظمةأو مستقبلية أو مسائل مماثلة بموجب  التصدي ألي دعاوى محتملةفي ها ما يضمن نجاح

علمًا بأن بعض هذه القضايا  م،2020قضية مرفوعة ضدها وذلك كما في نهاية الربع الثالث من    330تقريبًا أكثر من  يوجد لدى مجموعة سامبا  
طة بهذه  لم يحدد املدعون فيها مبالغ مطالباتهم. وقد قام البنك األهلي، بناًء على ما قدمته مجموعة سامبا من معلومات، بتقييم املخاطر املرتب

الحكم فيها لصالح املدعين. ويبلغ إجمالي املبالغ  القضايا وانتهى إلى وجود عدد من القضايا قد ينتج عنها أثر مالي سلبي على البنك الدامج في حال تم  
يتجاوز   مبلغ  القضايا  هذه  بموجب  بها  ملياراتاملطالب  القضائية  6,000.000,000)  ستة  الدعاوى  عن  التفاصيل  من  )وملزيد  سعودي  ريال   )

" من هذا التعميم(. وحيث إن  موعة سامباالدعاوى القضائية واملطالبات على مج( "9- 12واملطالبات على مجموعة سامبا يرجى مراجعة القسم )
ا في  هذه القضايا ال يوجد لها مخصصات في القوائم املالية ملجموعة سامبا، فقد قام البنك األهلي بأخذ املخاطر التي قدرها بشأن هذه القضاي

ي تم تقديرها قد يكون أقل أو أعلى من االعتبار عند اتفاقه على معامل املبادلة، علمًا بأن مستوى الضرر الذي تم افتراضه بناًء على املخاطر الت
 الضرر الفعلي الذي قد يصيب البنك الدامج في حال تم الحكم في تلك القضايا لصالح املدعيين فيها.  

مًا  عل  كما اتضح للبنك األهلي وجود قضية خارج اململكة قد يكون لها أثر سلبي على البنك الدامج وسمعته في حال تم الحكم فيها لصالح املدعين،
اعتبار    بأن مبلغ املطالبة املالية في هذه القضية غير محدد، وعلمًا كذلك بأن مجموعة سامبا أكدت )بناًء على استشارات محاميها خارج اململكة(

 هذه القضية ذات مخاطر منخفضة. 

اذ االندماج، فإن خسارة البنك الدامج ألي  وحيث أن البنك الدامج سيتحمل كافة االلتزامات املتعلقة بالقضايا الخاصة بمجموعة سامبا بعد نف
ًبا  نزاع قضائي أو الحكم ضده بمبلغ أعلى من املُتوقع أو امُلخصص أو إخفاقه في تخصيص املبالغ التي قد يتكبدها بشكل دقيق وكافي سيؤثر سل

 على البنك الدامج ووضعه املالي ونتائجه وتوقعاته املستقبلية. 

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

 باألسهم املرتبطة املخاطر  8-3
 صفقة االندماج حتى إتمام  األسهم  املرتبطة بتذبذب سعر  املخاطر  8-3-1

ماج ألي  من املمكن أن يؤدي اإلعالن عن صفقة االندماج ومعرفة املستثمرين عنها، أو طريقة إدارة البنكين وأعمالهما، أو تأخر إتمام صفقة االند
  األسباب التي تؤثر على سعر السهم تغيرات سياسية أو اقتصادية أو غيرها من لأو  سبب من األسباب )كتأخره بسبب طول فترة اعتراض الدائنين(

ومن املمكن أن يختلف سعر سهم البنك األهلي وقت  .  حتى تتم صفقة االندماجوسهم مجموعة سامبا  البنك األهلي    سهم  سعر  تذبذبإلى زيادة  
مما سيؤثر على القيمة السوقية للبنك األهلي، وعلى استثمارات املستثمرين    هذا التعميم  نشر  تاريخ  عندبشكل كبير عن سعره    نفاذ قرار االندماج

 أسهمه. في
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   املرتبطة بانخفاض سعر سهم البنك الدامج كنتيجة لالندماجملخاطر ا 8-3-2
 :االندماج والتي تشملعدد من األمور املتعلقة بصفقة في حال وقوع ( بما في ذلك أسهم العوض)البنك الدامج  سهمقد ينخفض سعر 

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

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

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

   املخاطر املرتبطة بتذبذب سعر أسهم البنك الدامج كنتيجة لالندماج 8-3-3
ذلك والتي تشمل تقلبات السوق العامة   يتعرض سعر سهم البنك الدامج للتذبذبقد   بسبب عدد من العوامل املتعلقة بالبنك الدامج أو غير 

بها،   البنك  بأداء  عالقة  ال  أخرى  كلية  وعوامل  االقتصاد  لظروف  التغير في النتائج والتوقعات املالية والتصنيفات االئتمانية والتوصيات و نتيجة 
ومن املمكن  .  جقدمة من محللي األوراق املالية والتقارير التشغيلية واألخبار املتعلقة بالتغيرات والتوجهات في األسواق التي يعمل فيها البنك الدامامل

سلبي على سعر تداول أسهم البنك الدامج بغض النظر عن األداء الفعلي للبنك  أن تؤثر هذه  به إلى أن  وينبغي للمساهمين التن.  العوامل بشكل 
واألرباح املتحصلة منها قد تزيد أو تنقص كما هو الحال مع أي استثمارات أخرى في األوراق  (  بما في ذلك أسهم العوض)سعر أسهم البنك الدامج  

 . املالية املدرجة في السوق 

 املساهمين الكبار لحصصهم في البنك الدامج املخاطر املرتبطة بالتداول اعتمادًا على األداء السابق لسهم البنك األهلي ومخاطر بيع  8-3-4
وقد ال )سهم البنك الدامج    مستقل ويختلف عن أداء  السابق لسهم البنك األهلي هو أداء  ينبغي على مساهمي البنك الدامج التنبه إلى أن األداء

املساهمين الكبار ببيع عدد كبير من األسهم اململوكة لهم في البنك  كما ينبغي التنبه إلى أن قيام أو احتمالية قيام   (.يشبهه بأي شكل من األشكال
 . الدامج قد يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على سعر سهم البنك الدامج

   بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية بشكل عاماملخاطر املرتبطة  8-4
 
 املرتبطة باملنافسة في مصرفية الشركات واألفراد  املخاطر  8-4-1

داخل ا شديدة ومستمرة مع البنوك واملؤسسات املالية املحلية واألجنبية التي تزاول أعمالها  ململكة من املتوقع أن يواجه البنك الدامج منافسة 
بنكًا تجاريًا  (  12)  اثنا عشربنكًا تجاريًا مرخصًا من بينها    (25خمسة وعشرون )العربية السعودية أو في املنطقة، ويبلغ عدد البنوك في السعودية  

حدة 13وثالثة عشر ) سعوديًا   من  سيزيد  مما  مستقباًل  أجنبية  أو  محلية  إضافية  لبنوك  ُيرخص  وقد  اململكة،  في  مرخصة  أجنبية  لبنوك  فرع   )
 املنافسة.

جذب العمالء واملحافظة عليهم )سواء من العمالء األفراد أو شركات القطاع    ويكون تنافس البنك الدامج مع البنوك واملؤسسات املالية األخرى على
حال  الخاص أو أجهزة القطاع العام( وذلك فيما يتعلق ببيع املنتجات واالنتشار الجغرافي في تقديم الخدمات املصرفية بشكل عام. وعليه، ففي  

إلى التأثير على أعمال البنك   لق بأسعار وجودة منتجاته وخدماته، فسيؤدي ذلكعدم قدرة البنك الدامج على مجاراة منافسيه اآلخرين فيما يتع
ه  الدامج ونتائج عملياته وتقليص هامش أرباحه وتقليل فرص توسيع نطاق أعماله وزيادة تكلفة موظفيه وزيادة إنفاقه على الدعايات أو خسارت

 . للعمالء

 واالقتصاد العاملي املخاطر املرتبطة باقتصاد اململكة  8-4-2
، حيث يبلغ يمارس كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا الجزء األغلب من عملياتهم في اململكة العربية السعودية كما تتركز أغلب مصالحهم فيها

م، وبالتالي 2019اية عام  كما في نهوذلك  ملجموعة سامبا    %83.4للبنك األهلي و  %79.1السعودية  التركز الجغرافي للموجودات في اململكة العربية  
املالية   ونتائجهما  عملياتهما  ونتائج  البنكين  أعمال  عامقد  فإن  بشكل  العامة   تتأثر  واالقتصادية  والسياسة  املالية  بالظروف  التأثر  في  وتستمر 

 .أو في منطقة الشرق األوسط بشكل عام بشكل خاصفي اململكة ( بين فترة وأخرى )السائدة 

مل األسواق  هذه  واالقتصادية  وتتعرض  القانونية  املخاطر  ذلك  في  بما  والنامية  املتقدمة  األخرى  األسواق  لها  تتعرض  التي  لتلك  مماثلة  خاطر 
إال  وتقليل اعتمادها على النفط ورفع الدعم الحكومي وعلى الرغم من أن اململكة العربية السعودية تسعى إلى تنويع اقتصادها .والسياسية املؤثرة 
الغاز ال يزال هو القطاع املهيمن واألكثر تأثيرًا على االقتصاد السعودي. وعليه، ففي حال حدوث أي انخفاض في األسعار العاملية  أن قطاع النفط و 

يؤثر بشكل سلبي على أعمال البنك الدامج  سيؤثر سلبًا على اقتصاد اململكة العربية السعودية والذي بدوره  سللمنتجات الهيدروكربونية فإن ذلك  
  .ه املالي ونتائج عملياتهومركز 
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 بالتنظيمات الوقائيةاملخاطر املرتبطة  8-4-3
املفروضة من البنك املركزي وهيئة السوق املالية )بما في   يخضع كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا لعدد من املتطلبات الوقائية والتنظيمية

النقديذلك   التعرض  املالية  حدود  واملخصصات  القيمة    واالحتياطيات  انخفاض  سالمة    (وغيرهاومخصصات  على  املحافظة  إلى  تهدف  التي 
أن تؤدي  واستقرار األوضاع املالية لكل بنك وتوافقه مع األهداف االقتصادية واملجتمعية وغيرها وإلى تقليل تعرض البنكين للمخاطر. ومن املمكن  

عميل واحد أو مجموعة مترابطة من العمالء أو على زيادة حجم املحافظ التمويلية    إلى تقليل قدرة البنك الدامج على تمويل  أو تغيرها  هذه الضوابط
 أو تؤثر على قدرة البنك الدامج على االقتراض أو إلى رفع التكاليف املرتبطة بقيام البنك بأعماله. 

ير سلبي جوهري على أعمال البنك الدامج أو وضعه  ومن املحتمل أن يكون ألي تغيير في هذه األنظمة واللوائح واملتطلبات أو في كيفية تنفيذها تأث
 للبنك الدامج  يؤثر أي تغيير في أنظمة أو سياسات البنك املركزي على حدود التعرض النقديساملالي أو نتائج عملياته أو توقعاته املستقبلية. كما 

 لنسب ذات العالقة. وغيرها من ا املتعلقة به واملخصصات املالية واالحتياطيات ومخصصات انخفاض القيمة

 املخاطر املرتبطة بتفسير وتطبيق األنظمة واللوائح 8-4-4
، والتي تشمل نظام الشركات ونظام  االندماج لعدد من األنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة في اململكة العربية السعودية  تخضع صفقة

. ونظرًا ألن معظم هذه  حواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة السوق املالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الئحة االندماج واالست
حتى تاريخ  ندماج بين شركتين مدرجتين في ظل هذه األنظمة واللوائحاال  اتالعديد من صفق يتم إجراءاألنظمة واللوائح قد صدرت مؤخرًا فإنه لم 

 .  نشر هذا التعميم

مع مستشاريهم    بعد التشاور   وقد حدد كال البنكين  لديهما أعمال تشغيلية محلية ودوليةاألهلي ومجموعة سامبا  من البنك  وتجدر اإلشارة إلى أن كل  
)سواء داخل  وقد قام البنك األهلي ومجموعة سامبا بتفسير وتطبيق األنظمة واللوائح    االندماج.صفقة  املوافقات التنظيمية املطلوبة فيما يتعلق ب

، وملزيد من املعلومات حول املوافقات التي سيتم الحصول  بشكل يرونه مناسبًا وذلك بعد التشاور مع مستشاريهم في هذا الشأناململكة أو خارجها(  
"( املوافقات الحكومية( )"1-7-12القسم )مراجعة  الجهات يرجىارات التي سيتم تقديمها لتلك عليها من الجهات التنظيمية ذات العالقة أو اإلشع

على  املطبقة  بتفسير األنظمة واللوائح  )بما في ذلك الجهات التنظيمية خارج اململكة(  قضائية    تنظيمية أووفي حال قيام أي جهة    .من هذا التعميم
أو في حال قيام إحدى الجهات التنظيمية بعدم منح   لها  ر وتطبيق البنك األهلي ومجموعة سامباصفقة االندماج بشكل يختلف عن طريقة تفسي

أو   موافقتها على صفقة االندماج أو اعتراضها عليها )بما في ذلك عدم قبول اإلشعار الخاص بإحدى الجهات التنظيمية بشأن التغير في السيطرة 
)مثل فرض    فإن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي جوهري على البنك األهلي أو مجموعة سامبا أو البنك الدامج  التغير في امللكية املرتبط بصفقة االندماج(

 صفقة االندماج بشكل غير متوقع أو إيقافها.  إتمام إلى تأخير  ذلك ، كما قد يؤديعقوبات مالية أو غير ذلك(

لجنة املنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية وذلك فيما و البنك املركزي  كل من    وتجدر اإلشارة إلى أن البنكين قد تقدما بالحصول على موافقة
لجنة املنافسة    ، وقد تم الحصول على موافقةيتعلق بنقل ملكية مجموعة سامبا في الشركة التابعة إلى البنك الدامج كجزء من صفقة االندماج

املوافقة املبدئية من البنك املركزي في جمهورية باكستان اإلسالمية ويتوقع  في هذا الشأن. كما تم الحصول على    في جمهورية باكستان اإلسالمية
 الحصول على املوافقة النهائية في وقت الحق. 

 التنظيمية بااللتزام باملتطلباتاملخاطر املرتبطة  8-4-5
التي   لية ووزارة التجارة وغيرها من الجهاتاملفروضة من البنك املركزي وهيئة السوق املاإلى العديد من املتطلبات النظامية    الدامج  البنكسيخضع  

ويقوم البنكان بتطبيق عدد من اإلجراءات واملتطلبات التنظيمية التي تفرضها الجهات التنظيمية املختصة حيث يتعرض  قد تتغير من وقت آلخر. 
االلتزام بتلك اإلجراءات واملتطلبات التنظيمية البنكان في سياق أعمالهم االعتيادية ملخالفات تفرضها هذه الجهات بسبب عدم االلتزام أو ضعف 

 مما قد يعرضهما لعقوبات أو غرامات مالية.

يعمل البنك الدامج وفقًا لقواعد ستولى تنظيم القطاع املصرفي والتمويلي في اململكة. و ي  ذيالبنك الدامج إلشراف البنك املركزي الكما سيخضع  
بم الصادرة  املركزي  البنك  و ولوائح ومتطلبات  العالقة.  ذات  األنظمة  في  ي وجب  باألخذ  النظامية  املتطلبات  لتلك  املركزي عند وضعه  البنك  قوم 

املتطلبات النظامية  تغير فياالعتبار املعايير الدولية ذات العالقة بما في ذلك متطلبات لجنة بازل. وقد يتأثر عمل البنك الدامج بشكل مباشر بأي 
ض متطلبات تقيد البنك الدامج من ممارسة أعمال أو أنشطة معينة أو في حال فرض شروط يصعب على البنك  املفروضة عليه ال سيما في حال فر 

بنك الدامج أو  الدامج استيفائها. لذا ال يستطيع البنك الدامج أن يؤكد أن التغيرات املستقبلية في املتطلبات التنظيمية لن تؤثر سلبًا على أعمال ال
  .ياتهوضعه املالي أو نتائج عمل
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زم البنك  وتتضمن اإلجراءات واملتطلبات التنظيمية املفروضة على البنوك العاملة في اململكة اإلجراءات املتعلقة بتوثيق الرهون العقارية حيث أل
املتعلقة بنقل ملكية العقار بداًل عن املركزي جميع البنوك العاملة في اململكة بتوثيق الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد والتوقف عن اإلجراءات  

برقم   الصادر  املركزي  البنك  تعميم  بموجب  وذلك  )املوافق  26/8/1438وتاريخ    381000089828رهنه   23/5/2017هـ 
ُ
أ كما  جميع  م(.  لزمت 

ر اإلشارة إلى أن هذه املدة قد  البنوك العاملة في اململكة بتصحيح أوضاع العقارات املسجلة باسم البنك خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات. وتجد
تاريخ   حتى  تمديدها  برقم  26/8/1442تم  الصادر  املركزي  البنك  تعميم  بموجب  وذلك  )12/3/1442وتاريخ    99/32515هـ   املوافقهـ 

  ضمان باسمها وذلك ( من العقارات املسجلة ك 1188وثمانية وثمانين )  مائةألف و بأن مجموعة سامبا ال يزال لديها ما يقارب    علماً  م(29/10/2020
م(. كما أن البنك األهلي أيضًا ال يزال لديه عدد محدود من العقارات املسجلة كضمان باسمه،  01/2021/ 28هـ )املوافق  15/06/1442بتاريخ  كما  

سبما ينطبق( لعقوبات  وفي حال لم يتم تعديل أوضاع هذه الرهون العقارية خالل املدة املمنوحة من البنك املركزي فإن ذلك قد يعرض البنكين )ح
جوهري على البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج، وكما سيتحمل البنك  قد يكون يكون لها تأثير سلبي ستنظيمية بما في ذلك غرامات مالية والتي 

  الدامج أي غرامات مالية غير مسددة.

  السوق ة بهيئة السوق املالية واملطبقة على الشركات املدرجة في كذلك يخضع البنك الدامج )باعتباره شركة مدرجة( للمتطلبات النظامية الخاص
 تطلبات.  بما في ذلك متطلبات اإلفصاح والحوكمة وغيرها من االلتزامات املستمرة. لذا فإن عمليات البنك الدامج قد تتأثر من أي تغير في تلك امل

ة  كما أنه تم فرض عدد من املتطلبات اإلضافية على الشركات املدرجة وذلك بناًء على نظام الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادر 
مه  لتزاتنفيذًا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الجديدة خصوصًا فيما يتعلق باإلفصاح والحوكمة. وقد ال يتمكن البنك الدامج من مراقبة ا

 بتلك املتطلبات بشكل فّعال.  

إلى إجراءات وعقوبات  الدامج  يخضع للعديد من املتطلبات التنظيمية فإن أي مخالفة لتلك املتطلبات ستعرض البنك  الدامج سوباعتبار أن البنك  
  البنكي  حاالت معينة إلى تعليق الترخيصقد تتخذ ضده من قبل الجهات املعنية بما في ذلك الغرامات املالية وغيرها من العقوبات التي قد تصل في 

باملتطلبات التنظيمية سيكون له تأثير سلبي على أعمال البنك  الدامج أو سحبه أو إيقاف البنك الدامج عن ممارسة أعماله. لذا فإن إخالل البنك 
الية على سمعة البنك الدامج بما في ذلك سمعة شركاته  وقد تؤثر تلك املخالفات أو الغرامات املووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.  

كما سيتكبد البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج أي غرامات أو عقوبات للمخالفات املرتكبة فيما يتعلق بأعمال مجموعة سامبا والبنك    .التابعة
 األهلي قبل نفاذ قرار االندماج. 

تخضع أيضًا للعديد من املتطلبات النظامية املشددة والتي يكون لإلخالل بها تأثير سلبي  سالدامج    وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات التابعة للبنك
 . الدامج على أعمال البنك

 املخاطر املرتبطة بالتراخيص  8-4-6
املختلفة افقات  من التراخيص والتصاريح واملو   على عدد  الحصول   أعماله وتوسيعهاتنفيذ    ألغراض)وشركاته التابعة(    البنك الدامجيلزم على    قد

يرغب البنك   غيرها من الدول األخرى التيمن الجهات والهيئات التنظيمية واإلدارية والضريبية وغيرها من الجهات في كل من اململكة أو  الصادرة  
إلى البنك الدامج كاملوافقات   التابعة ملجموعة سامبا)بما في ذلك أي تصاريح أو موافقات تتعلق بنقل ملكية الشركات    فيها  هالدامج بممارسة أعمال

وفي ما يستغرق الحصول على هذه التصاريح واملوافقات وقتًا طوياًل ال يمكن التنبؤ به.    وغالباً .  املطلوبة من البنك املركزي أو هيئة السوق املالية(
مما  ،  ستقل   االستراتيجيةلى تحقيق أهدافه  عليها، فإن قدرته ع  في حال عدم حصولهالتصاريح أو  املحافظة على    حال عدم تمكن البنك الدامج من 

أي من الرخص  كما سيؤدي سحب أو إلغاء  بشكل سلبي على أعمال البنك الدامج أو وضعه املالي أو نتائج عملياته أو توقعاته املستقبلية.    سيؤثر
حاليًا    الجوهرية  والتصاريح التابعة(  شركاته  )أو  الدامج  البنك  لدى  التأثيرالتي  عل  إلى  عملياته سلبًا  ونتائج  املالي  ووضعه  الدامج  البنك  أعمال  ى 

 وتوقعاته املستقبلية. 

 املخاطر املرتبطة بالسعودة واألنظمة واللوائح العمالية 8-4-7
االجتماعية   تلزم  قد والتنمية  البشرية  املوارد  الدامج    وزارة  البنك  املركزي  توظيف نسبة محددة من املواطنين السعوديين باإلضافة إلى  بوالبنك 

سعودة مناصب معينة. وسيشهد البنك الدامج منافسة في توظيف وتدريب املواطنين السعوديين لذا قد يجد صعوبة بين الحين واآلخر في توظيف  
أو انخفاض نسبة    السعوديين من قبل البنك الدامج  يؤدي عدم توظيف عدد كاف من املواطنين  وقدمواطنين سعوديين مؤهلين واإلبقاء عليهم.  

من قبل وزارة املوارد    للعقوبات   خضوع البنك الدامجإلى    السعودة بسبب نقل موظفي مجموعة سامبا للبنك الدامج بعد إتمام صفقة االندماج
ضعه املالي البشرية والتنمية االجتماعية أو البنك املركزي بشأن عدم االلتزام بهذه املتطلبات مما سيكون له تأثير سلبي على عمل البنك الدامج وو 

 ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية.  
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محققًا النطاق البالتيني في برنامج    %98دة الحالية لدى البنك األهلي  )حيث أن نسبة السعو   بنسب السعودة   وفي حال عدم تقيد البنك الدامج
  % 95.75نطاقات املعتمد من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، وباملقابل فإن نسبة السعودة الحالية لدى مجموعة سامبا املالية  

سيؤدي إلى تقييد قدرته على رة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية( فإن ذلك  محققة النطاق البالتيني في برنامج نطاقات املعتمد من قبل وزا
 يؤثر سلبًا على قدرة البنك الدامج على مزاولة أعماله بشكل اعتيادي.ستوظيف املوظفين غير السعوديين وهو ما  

نك الدامج أو عمالئه في شريحة عمل معينة )مثل شركات  على عمالء الب  كبير   بأن تلك التغييرات لن يكون لها تأثير ضمانات    ال توجد أيكما أنه  
واحد أو أكثر من على  سلبًا  أنظمة العمل    فيالتغييرات    وإذا أثرت هذه املقاوالت التي تعتمد على قدر كبير من العمال الوافدين لدعم عملياتها(.  

على الوفاء بالتزامات السداد املحددة الواقعة عليهم تجاه البنك  ، فقد يؤثر هذا بدوره على قدرة هؤالء املقترضين  مقترض ي البنك الدامج الكبار
 .الدامج بموجب تلك القروض مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية

 ةوالعقوبات الدولي املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب 8-4-8
لى أن  على البنك الدامج االلتزام بأنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها من اللوائح ذات العالقة. وتنص هذه األنظمة واللوائح ع

املعنية عن املعامالت  يقوم البنك الدامج بعدة أمور من بينها تبني وتنفيذ سياسات وإجراءات محددة متعلقة بمبدأ "اعرف عميلك" وإبالغ السلطات  
املثيرة للشك. وال يستطيع البنك أن يضمن أن أنظمته وسياساته املطبقة الكتشاف ومنع استخدام شبكته املصرفية ألنشطة غسل األموال من  

النظم والل بكافة  دائمًا  الكامل  التزامها  بما يكفي لضمان  باإلرهابيين ستكون قوية  الدول ذات  قبل اإلرهابيين واملنظمات املرتبطة  في جميع  وائح 
لية الصلة خصوصًا بعد نقل أصول مجموعة سامبا والتزاماتها وموظفيها إلى البنك الدامج بعد نفاذ قرار االندماج. وقد تؤدي الدعاوى املستقب

العقوبات. وكذلك فإن املخالفات أو حتى اال  إلى فرض غرامات وغيرها من  اللوائح  النظم أو  تلك  دعاءات بوقوع مخالفات،  املرتبطة بمخالفات 
وتوقعاته  عملياته  ونتائج  املالي  ووضعه  الدامج  البنك  أعمال  على  سلبي  تأثير  العوامل  هذه  من  ألي  وسيكون  البنك.  سمعة  على  سلبًا  ستؤثر 

 املستقبلية.

التي تفرضها منظمة األمم املتحدة   محدودة بسبب القيود وحظر التعامل وغيرها من العقوباتالدامج  وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون عمليات البنك  
تلك  بموجب  التزامات  لتحمل  عرضة  البنك  يصبح  وقد  الدولية،  واملنظمات  الدول  من  وغيرها  األوروبي  واالتحاد  األمريكية  املتحدة    والواليات 

من رأس    %1,22ويملك ما نسبته    اندماج سابقنشأت ملكيته عن    - أجنبي    لديها مساهمتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة سامبا  الجزاءات والقيود.  
مما يعني أنه بعد نفاذ قرار االندماج سيصبح أحد مساهمي البنك   خاضع لعقوبات دولية  -م  2020سبتمبر    30مال مجموعة سامبا كما في تاريخ  
 من أسهم البنك الدامج( خاضع لعقوبات دولية.  %0,5الدامج )والذي سيملك أقل من  

 يقدم أي ضمان بأن نظم وإجراءات االلتزام واملراجعة ورفع التقارير التي يطبقها من أجل االلتزام بلوائح البنك املركزي ال يستطيع البنك الدامج أن  
. كما  واملتطلبات النظامية )والتي تخضع ولتمكين ملراقبة دقيقة ودورية من قبل الجهات التنظيمية ذات العالقة( ستكون فعالة بشكل كامل ودائم

نك بهذه النظم واإلجراءات يتطلب استقطاب أو املحافظة على املوظفين املؤهلين لتطبيق تلك األنظمة واالجراءات بشكل فعال. وفي  أن التزام الب
واملتطلبات التنظيمية ذات العالقة، فإنه قد يكون عرضة لتحقيقات ودعاوى قضائية أو إدارية قد البنك املركزي    حال عدم التزام البنك بلوائح

الدعاوى التي قد يقوم العمالء برفعها للحصول على تعويضات    –على سبيل املثال ال الحصر    -يها عقوبات أو دعاوى مدنية والتي تشمل  يترتب عل
مارسة مادية، كما قد يتعرض البنك نتيجة لعدم التزامه بلوائح البنك املركزي واملتطلبات التنظيمية ذات العالقة لسحب الترخيص املمنوح له مل

 .شطة املصرفية. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبليةاألن

 املخاطر املرتبطة بتذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية  8-4-9
بالدوالر   مرتبطوعلى الرغم من أن الريال السعودي    .وإصدار نتائجه املالية بالريال السعودي  حساباتهسيستمر البنك الدامج في املحافظة على  

يتم تعديل بأنه لن  أو  في املستقبل  بالدوالر األمريكي سيستمر  بأن االرتباط  أنه ال يوجد أي ضمان  سعر    األمريكي بسعر صرف ثابت حاليًا، إال 
ذلك فسيمتلك البنك الدامج أصواًل والتزامات مقومة بالدوالر   الصرف بشكل يؤثر سلبًا على نتائج عمليات البنك الدامج ووضعه املالي. باإلضافة إلى

أسعار في  األمريكي، وأي تغيير في سعر الصرف أو فك لالرتباط )خصوصًا في حال انخفاض الريال مقابل الدوالر( قد يعرض البنك الدامج لتذبذبات  
قد  يكون له آثار سلبية ساألموال خارج اململكة العربية السعودية مما  صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال السعودي ويسهم في زيادة هجرة رؤوس 

على أعمال البنك الدامج ووضعه املالي ونتائج عملياته وتوقعاته املستقبلية وبالتالي يؤثر على قدرة البنك الدامج في القيام بأعماله  تكون جوهرية  
 والتزاماته.
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 كورونا املستجد فيروس  بوباء املخاطر املرتبطة 8-5

 املستقبلية.  وتوقعاته يكون لوباء فيروس كورونا املستجد آثار سلبية وجوهرية على أعمال البنك الدامج ومركزه املالي ونتائج عملياته قد

كوباء    العالم  أنحاء  جميع  فيليتنشر بعد ذلك    م2019  ديسمبر   تاريخ   في  تاملستجد قد سجلفيروس كورونا    وباءب  إصابة  أول وتجدر اإلشارة إلى أن  
األهلي  فيها   يمارس  التي  الدول   ذلك  في  بما  عاملي املستجد.  أعمالهما   ومجموعة سامبا  البنك  كورونا  فيروس  وباء  عن    على  سلبية  تداعيات  ونتج 

على   مما  املالية  واألسواق  والعاملية  اإلقليمية  االقتصادات سلبًا    ذلك   في  بما  أعمالهما  ومجموعة سامبا  البنك األهلي  فيها  يمارس  التي   الدول   أثر 
  من   والتخفيف  فيروس كورونا املستجد  انتشار  الحتواء  مسبوقة  غير   إجراءات  والقطاعات الخاصة  الحكومات  واتخذت .  السعودية  العربية  اململكة
  التغييرات  من  وغيرها املالي التحفيز  ووقف  واملدارس الشركات  وإغالق  باملنازل وفرض االلتزام  السفر وحظر  الصحي الحجر  فرض ذلك في بما آثاره،

 التباطؤ  ملجابهة  التالية  والسنوات  م2020  لعام  اإلجمالي  املحلي  الناتج   نمو  توقعات  بخفض  واملنظمات  الحكومات  من  العديد  قامتكما  .  التنظيمية
 أزمة   أو  ركود   حدوث  إلى  فيروس كورونا املستجد  وباء   تفش ي  يؤدي  أن  املحتمل  ومن  فيروس كورونا املستجد،  وباء  انتشار  عن  الناجم  االقتصادي
  والجهود  الوباء  أن  إال  بالكامل،  معروفة  وغير   بسرعة  تتغير   وتأثيراته  ومدته  فيروس كورونا املستجد  نطاق  أن  ورغم .  األمد  طويلة  عاملية  اقتصادية

  سالسل   وعطلت  الفائدة،  أسعار  في  أثرت كما    املالية،  األسواق  أداء  في  سلًبا  وأثرت  العاملي،   االقتصادي  النشاط  عطلت  قد  الحتوائه  الصلة   ذات
 عوامل   من  العديد  تتفاقم  فقد  ركود،  أو  مستدامة  اقتصادية  ضغوط  عن  أسفرت  أو  طويلة  لفترة   التأثيرات  هذه   استمرت  حال  وفي.  والتجارة   التوريد

 وطلبات   والعمليات  بالسيولة  تتعلق  عدة   بطرق   البنك الدامج  على  جوهري قد يكون    سلبي  أثرمما سينتج عنها  هذا التعميم    في  املحددة   املخاطرة 
 أدناه.  موضح هو كما البشري، املال ورأس الفائدة  أسعار ومخاطر العمالء

   واالقتصادية املاليةاملخاطر  8-5-1
  ذلك  في  بما  تسويقه،  إمكانية  سهم البنك الدامج أو  سعر  في  تؤثر  قد  التي  الخارجية  العوامل  من  متنوعة  بمجموعة  البنك الدامج  نجاح  يتأثر  قد

 الظروف  ظل  البنك الدامج في  تمويل  تكاليف  من  تزيد  قد  التي  الفائدة   أسعار  على  الطارئة  والتغيرات  ،األسواق املالية  في  التي قد تحدث  االضطرابات
فيروس    وباء  أدى   وقد.  البنك الدامج  عمليات  من  محدود   بعدد  يتعلق  فيما  الحكومية  وغير   الحكومية  للسلطات  املختلفة  واالستجابة  االقتصادية

  خالل  العاملية األسواق املالية في وتقلب اضطراب حدوث إلى وأفض ى كبير  بشكل والطلب االقتصادب األوضاع املحيطة غموض إلى كورونا املستجد
 أن  إال ،في التعافي بدأت قد العاملية األسواق أن من الرغم وعلى.  املال رأس  على الحصول  في سلًبا ويؤثر املال رأس تكلفة من  يزيد مما م،2020 عام

 منذ  العاملية املاليةاألسواق  في التقلبات أدت كما. البنك الدامج تمويل تكاليف من يزيد قد السوق  أوضاع في االستقرار وعدم التقلبات فترة  طول 
 على أعمال البنك الدامج.  مما قد يؤثر سلًبا العمالت، صرف  أسعار تقلب  مخاطر زيادة  إلى م2020 مارس

وباء فيروس كورونا  في ضوء  دعمًا  للبنوك املحلية )بما في ذلك البنك األهلي ومجموعة سامبا(    قدم البنك املركزي السعوديباإلضافة إلى ذلك،  
 .الدامجفإن إلغاء هذا الدعم قد يؤثر سلًبا على البنك وبالتالي في االستفادة منه،   الدامجالذي قد يستمر البنك و  املستجد

 الستراتيجيةا املخاطر  8-5-2
أو    تمارس  التي  األسواق  جميع  في  طلبات العمالء  انخفاض  إلى  أدى  اً حاد  اً تباطؤ   العاملي  االقتصاد  شهد  املنشآت،  وإغالق  األعمال  إليقاف  نتيجة

 طلب   يعود  ال  قدكما  .  البنك الدامج الجديدة   مشاريع  ونجاح  تطوير  علىبشكل خاص    الطلب  انخفاض  يؤثر  قدو .  ممارسة أعمالها فيها  تنوي البنوك
  أزمة   أواقتصادي    ركود نظرًا الحتمال حدوث  بشكل كلي أو جزئي،  انتشار وباء فيروس كورونا املستجد  قبل  السابق  ه مستوا  إلى  املنخفض   العمالء

  فيها   يعمل  التي  األسواق  في  املشاركة  تحفيز   أو/و  لدعم  الحكومات  أولويات  االقتصادي  االنكماش   فترات  غير تُ   وقد.  األمد  طويلة  عاملية  اقتصادية
 . النقدية وتدفقاته أعماله للبنك الدامج ونتائج املالي الوضع علىؤثر سلبًا ي قد مما البنك الدامج،

 
 شغيلية املخاطر الت 8-5-3

قد    مما  هم،رافقم  إلى الوصول ومجموعة سامبا    األهلي  البنك  موظفي  قدرة   منفيروس كورونا املستجد    لوباء  املستقبلية  أو  الحالية  قيودال  تحد  قد
سلبًا على أعمال   سيؤثربدوره  والذي   سامبا مجموعة أو األهلي   البنك عمليات على  سلباً  تؤثر  قد  والتي  ،العمالء توقعات  تلبية على م قدرته ن ميحد 

  يشغلون   الذين  املوظفين  جميعل   األعمال  ممارسات  بتعديل  ،فيروس كورونا املستجد  ملجابهة وباء  ،قام البنكين  ذلك  إلى  باإلضافةالبنك الدامج.  
  العمل  إجراءات استمرار يؤدي   وقد. انقطاع دون   البنكين عمليات استمرار بهدف  بالتناوبأو  بعد عنيعملون  بحيث ،مؤقتاً  أساسية غير  وظائف
  الضارة،   والبرامج  االحتيالي،  التصيد  عمليات   زيادة   مثل السيبراني    األمن  مخاطر  زيادة   ذلك  في  بما  إضافية،  تشغيلية  ملخاطر  التعرض   إلى  عن بعد
الضطرابات  وقابلية  األخرى،  السيبراني  األمن  وهجمات  ُبعد  عن  للعمليات  االتصاالت  وأنظمة  املعلومات  لتكنولوجيا   التحتية  البنية  التعرض 
 سيؤثر سلبًا على البنك الدامج. بالتاليسامبا  مجموعة أويؤثر سلبًا على البنك األهلي  قد مما بالبنكين، الخاصة

 على السلبي  األثر  بحدة   يتعلق  فيما  كبير  غموض هناك  يزال  ال  مماثل،  عاملي  تأثير   عن  أسفرت  للمقارنة  قابلة  حديثة   عاملية   أوبئة  وجود  لعدم  نظًراو 
  واقتصاد   السعودية  العربية  اململكة  واقتصاد  العاملية  املالية  واألسواق  العاملي  االقتصاد  على  فيروس كورونا املستجد  لوباء   والبعيد  القريب   املدى
  وباء الذي سيتسبب به    بمدى التأثير  التنبؤ  من  الدامج  البنك  يتمكن  ال  قد  لذلك،  ونتيجة.  أعماله  الدامج  البنك  فيها  يمارس  التياألخرى    الدول 
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  وباء   يتسبب  أن  املحتمل  ومن.  البعيد  أو  القريب  سواء على املدىعملياته    ونتائج  املالي  ووضعه  الدامج  البنك  أعمال  على  فيروس كورونا املستجد
قتصاد اململكة  ا  على  سلبي  تأثير   له  يكون   قد  مما  األمد،  طويلة  عاملية  اقتصادية  أزمة  أواقتصادي    ركود  حدوث  في  الحالي  فيروس كورونا املستجد

 ووضعه  عملياته  ونتائج  الدامج  البنك أعمال  على  فيروس كورونا املستجد  وباء  تفش ي  تأثير   مدى  ويعتمد.  خاص  بشكل  والقطاع املصرفي  عام  بشكل
  من   والتخفيف   فيروس كورونا املستجد  الحتواء  املتخذة،  غير   أو  املتخذة،   اإلجراءات   وفعالية  توقيت   ذلك  في   بما  املستقبلية،  التطورات   على  املالي
 الدامج  البنك  أعمال  على   وجوهري   سلبي  تأثير   له  يكون   أن  األزمة  لهذه   املؤكد  غير   املستقبلي  التطور   شأن  ومن.  الدولي  املستوى   وعلى  اململكة  في  آثاره 

  .لديه املال رأس مستويات أو السيولة أو املالي وضعه أو التشغيلية نتائجه أو عملياته أو
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   نظرة عامة على السوق  .9

 البيئة االقتصادية في اململكة  9-1

أن    تقديرأحدث    ويوضح.  )طيب هللا ثراه(آل سعود    عبدالرحمنامللك عبد العزيز بن    على يد م1932عام  تأسست اململكة العربية السعودية في  
من إجمالي    %60.5  ما نسبتهاملواطنون السعوديون    حيث يمثل  م،2019عام  وذلك كما في    مليون نسمة  34.2  قد بلغ  عدد سكان اململكةإجمالي  

 )املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء( جمالي عدد سكان اململكة.إمن  %39.5 يمثل املقيمون ما نسبتهبينما  سكان اململكةعدد 

بعد اململكة    وشهدت متسارعًا  العربي  اكتشاف  نموًا  إلى اعتماد اململكة بشكل متزايدالنفط على امتداد الخليج  إنتاجها    ، مما أدى  النفطي.  على 
فتو  دة )املصدر:    %16.7  حيث تمتلك ما نسبته  كثاني أكبر ُمنِتج للنفط في العالم  م2019اململكة في عام    ُصّنِ من احتياطيات النفط العاملية املؤكَّ

رتباط نمو اململكة مع إنتاج النفط، لقد حققت القطاعات الغير نفطية  ا"(. ورغم  أوبكالنشرة اإلحصائية السنوية ملنظمة الدول املُصدرة للنفط "
  .راً نموًا مرتفعًا مؤخ

حيث َبَلغ إجمالي الناتج  من حيث الناتج املحلي اإلجمالي،  وذلك  مجلس التعاون الخليجي    دول في  اقتصاد    على تصنيفها كأكبر اململكة    ما زالت تحافظ
ل نمووذلك  مليار دوالًرا أمريكًيا(    793)بما ُيعاِدل  سعودي  تريليون ريال    2,97نحو  م  2019ديسمبر    31في  املحلي االسمي   مقارنًة    %0,8  بلغ  بُمعدَّ

بصفة أساسية إلى االنخفاض الشديد في متوسط أسعار النفط الخام    املاضيةبالسنة املاضية، وُيعزى هذا التباطؤ في النمو مقارنًة بالسنوات  
 على مدار العام.

 خطة إصالح وطنية جديدة متمثلة في "رؤية   اململكة  وضعتاالعتماد على إنتاج النفط،    وفي ظل سعي اململكة املستمر إلى تنويع اقتصادها وتقليل 
استثمارية    قوة اململكة  العالم العربي وأن ُتصِبح    مركز في    مكانة اململكةعلى  املحافظة  :  كاآلتي  هيو " والتي تتمحور حول ثالث ركائز  2030  اململكة

بين ثالث قارات )آسيا وأوروبا وأفريقيا( لتصبح مركًزا   الرابطموقعها االستراتيجي  واستغاللإيراداتها،  عاملية مما ُيسِهم في تحفيز اقتصادها وتنويع
مشاريع عمالقة واستثمارات ضخمة    تتمثل في  في كافة أنحائها والتي   اململكةالتنوع االقتصادي تغيرات هائلة تشهدها    هذا  ونتج عنعاملًيا للتجارة.  

 . االقتصاديةقطاعات الدرات أخرى من شأنها تهيئة فرص النمو بمختلف في البنية التحتية ومبا

بت التدابير    مليئةم بيئة اقتصادية  2020عام  في  أسعار النفط    هبوطبوباء فيروس كورونا املستجد وتبعاته املتمثلة    شكل بالتحديات حيث تسبَّ
لتنخفض  في تقييد فرص االستثمار وانخفاض االستهالك وتعطيل األنشطة التجارية    بشأن الحد من انتشار وباء فيروس كورونا املستجد  االحترازية
عام في    ي قطاع النفطال   تراجعبحسب تقديرات وزارة املالية. كما استمر  وذلك    %3.8م بنسبة  2020لعام    الحقيقياإلجمالي  الناتج املحلي    توقعات
دوالًرا    40,6م إلى  2019عام  لكل برميل في  دوالًرا أمريكًيا    64.4اًرا حاًدا من  هبوط متوسط سعر خام برنت، والذي شهد انهي  وخصوصاً   ،م2020

 م. 2020 سبتمبر في  لكل برميل أمريكًيا 

لعامأعلنت الحكومة   العامة  تبلغم  2020  امليزانية  ريال  833,000,000,000)وثالثين مليار  ثمانمائة وثالثة    بإيرادات متوقعة  حيث  ،  سعودي( 
. وقد  م2019بعام    مقارنةً   %1.58  قدرها  ، بزيادة سعودي( ريال  320,000,000,000ثالثمائة وعشرين مليار )منها    نفطيةاليرادات غير  تشكل اإل 

رت األهداف املالية وكذلك اإلنفاق الحكومي جراء تفش ي الجائحة وتبعاتها على أسواق النفط العاملية. وانخفض الناتج املحلي اإلجم الي أيًضا تأثَّ
نتيجة لخفض إنتاج النفط   %4.9انخفاض إجمالي الناتج املحلي النفطي بنسبة   ، ويعود ذلك إلى%4.0م بنسبة 2020الل النصف األول من عام خ

فيروس    الحتواء انتشار وباء   تم فرضهابسبب التدابير االحترازية التي    %3.3بموجب اتفاقية أوبك+. وتقلَّص الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة  
 .كورونا املستجد

عن السنة املالية سعودي  ( ريال  770,000,000,000بلغ سبعمائة وسبعين مليار )  امليزانيةإيرادات  وُتفيد أحدث توقعات وزارة املالية بأن إجمالي  
ل انخفاًضا بنسبة  2020 لترتفع اإليرادات إلى   2021مقارنة بالسنوات السابقة، مع توقع حدوث انتعاش اقتصادي بحلول عام    %16.9م، بما ُيمّثِ

  ( 928,000,000,000ثم تسعمائة وثمانية وعشرين مليار )ومن  م  2021في عام  سعودي  ريال    (846,000,000,000ثمانمائة وستة وأربعين مليار )
ململكة منذ بدء األزمة عن إدخال تعديالت على سياستها املالية إلى جانب تطبيق برامج تحفيزية  كما أعلنت حكومة ا  م.2023  عامفي  سعودي  ريال  

( ثالثمائة وخمسين مليار  قيمتها  مجموع  لتأثير الجائحة وهبوط أسعار النفط. وتتميز هذه    للتصدي   سعودي  (ريال350,000,000,000يتجاوز 
ر دعًما ألكثر القطاعات تضرًرا من الوضع االقتصادي الحالي. ونتيجًة لذلك، تتوقع وزارة    عاملتوقالبرامج التحفيزية بأنها بعيدة املدى ومن   أن ُتوّفِ

املالية   النفقات عن السنة  إلى2020املالية أن يصل إجمالي  ألف    متجاوزة سعودي  ريال    (1,068,000,000,000)  ألف وثمانية وستين مليار  م 
 املعتمدة.العامة املرصودة بامليزانية سعودي ريال   (1,020,000,000,000)مليار  وعشرين
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ر بنحو  298,000,000,000م ليصل إلى مائتان وثمانية وتسعين مليار )2020العجز املالي لعام    مبلغكما تم تعديل     % 12( ريال سعودي والذي ُيقدَّ
  ( ريال سعودي 187,000,000,000من الناتج املحلي اإلجمالي للعام الحالي بعد أن كان من املتوقع في وقٍت سابق أن يبلغ مائة وسبعة وثمانين مليار )

تدابير تعزيز    بسببم، وذلك  2021بحلول عام    %5.1  بنسبة  العجز  أن يتقلصأن وزارة املالية تتوقع    إال  ،(من إجمالي الناتج املحلي  %6.4  )بواقع
 .)املصدر: وزارة املالية، البنك املركزي، صندوق النقد الدولي( الكفاءة وتنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية على املدى املتوسط

 

 القطاع املصرفي في اململكة 9-2

بنكًا تجاريًا، حيث تشكل البنوك السعودية اثنا عشر وعشرون   خمسةم 2020يونيو  30 كما في تاريخ َبَلغ عدد البنوك التجارية العاملة في اململكة
فروع لبنوك يقع مقرها في دول مجلس    ، وتتضمن البنوك األجنبية املرخصةأجنبية مرخصة  اً بنوك   ة األخرى عشر وتشكل البنوك الثالثة  منها    بنكاً 

كاآلتي: )بنك مسقط، وبنك اإلمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي األول، وبنك البحرين الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبنك وهي  التعاون الخليجي  
وبنك تي س ي زراعات بانكس ي، بنك الصين    وفروع لبنوك دولية وهي كاآلتي: )بي إن بي باريبا، دويتشه بنك، وبنك باكستان الوطني،  (قطر الوطني

 للصناعة والتجارة، بنك إم يو إف جي املحدودة، وجي بي مورغان تشيز إن أيه(. 

السعودية( ُمدرجة بالسوق املالية السعودية ويتم تداول أسهمها. وُتقدم هذه   –بأن جميع البنوك السعودية )باستثناء بنك الخليج الدولي    علماً 
اسعة من املنتجات والخدمات املصرفية لألفراد والشركات. ويقتصر عمل مصرف اإلنماء ومصرف الراجحي وبنك البالد وبنك  البنوك مجموعة و 

م البنوك األخرى املتبقية مزيًجا من املنتجات والخدما ت املصرفية  الجزيرة على املنتجات والخدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. بينما ُتقّدِ
 الشريعة اإلسالمية إلى جانب غيرها من املنتجات والخدمات التقليدية. املتوافقة مع

عدًدا من املؤسسات االئتمانية منها صندوق التنمية العقارية والبنك الزراعي العربي السعودي والبنك  ُتدير اململكة إلى البنوك التجارية،  باإلضافة
على   تعمل  والتي  السعودي،  الصناعية  التنمية  وصندوق  االجتماعية  التنمية  وبنك  للتنمية  السعودي  والصندوق  واالدخار  للتسليف  السعودي 

 ذات العالقة. توفير التمويل للقطاعات 

باململكة فيمنافذ    تم إحصاء و  2,036م وكشف اإلحصاء عن وجود  2020  سبتمبر   30  تاريخ  الخدمات املصرفية  مصرفًيا  جهاز    18,615فرًعا 
 م(. 2020بيع )املصدر: حسب النشرة الشهرية للبنك املركزي لشهر سبتمبر نقاط جهاز  614,285و آلي صراف

ص الجدول أدناه التصنيفات  َصت للمملكة العربية السعودية من خالل وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية ُيلّخِ االئتمانية الحالية التي ُخّصِ
 الثالث.

 ستاندرد آند بورز فيتش  موديز 
 -A1 A A العملة األجنبية طويلة املدى ...  .1
 ُمستِقرة  ُمستِقرة  سلبية النظرة املستقبلية..........  .2

 
نت أحدث اإلجراءات التي اتخذتها وكاالت التصنيف تغيير النظرة املستقبلية من ُمستِقرة إلى سلبية من جانب مؤسسة موديز بتاريخ   مايو    1تضمَّ

 م. 2019سبتمبر   30 في تاريخ كما[ من جانب وكالة فيتش A[ إلى ]A+م وكذلك تخفيض الدرجة من ] 2020
تم  )  م 2019م مقارنًة بعام  2020في عام    % 5بنسبة    الشركات  قروض   نمو   ارتفع   كما  %9اإلشارة إلى أن نمو قروض األفراد قد ارتفع بنسبة    تجدر

خصوصًا املبادرات  )  2030ويعود ذلك النمو إلى دعم برامج رؤية    (.احتساب هذه القروض كقروض عاملة وذلك بناًء على القوائم املالية املرحلية
باإلضافة إلى ذلك  .  املمنوحة للمنشئات الصغيرة واملتوسطة واالستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة  القروض   وارتفاع (  املتعلقة باإلسكان

في السنوات األخيرة وذلك نتيجة لخفض أسعار    ويات منخفضةاستمر صافي هامش الفائدة في االنخفاض حيث وصلت أسعار الفائدة إلى مست 
مما األعمال  البنوك على تطوير هذه  بتحفيز  الحكومة  قامت  ،  والخزينة  املال أسواق  وفيما يتعلق ب  . الفائدة من قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي

 بشكل مفصل:  الرئيسيةال القطاعات وفيما يلي أعمطورة جديدة. تم ومبادراتأدى إلى قيام البنوك بإطالق منتجات 

 تمويل األفراد  (أ
في يونيو  سعودي  ريال    (610,000,000,000لألفراد نحو ستمائة وعشر مليارات )  سعودياً   مصرفاً بلغ إجمالي القروض املقدمة من أكبر أحد عشر  

)استناًدا إلى البيانات املالية املرحلية(،   م 2019عام  في  سعودي  ريال    (559,000,000,000خمسمائة وتسعة وخمسين مليار )م مقارنًة بمبلغ  2020
وكذلك املبادرات الحكومية املتعلقة    ،التمويل السكني  حجمفي    املتزايداالرتفاع    األفراد إلى  ويعود السبب في نمو تمويل.  %9  قدرها  بما ُيعاِدل زيادة 

مليار ريال    19.1م بعد أن تراوحت من  2020  في  %5.4بواقع    جه التحديدعلى و قروض البطاقات االئتمانية    كما ارتفعت.  برفع نسب تملك املساكن
 . (م2020م )املصدر: النشرة الشهرية للبنك املركزي لشهر أغسطس  2020خالل الربع الثاني من  سعودي  مليار ريال    20.1إلى    م2019عام  سعودي  
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م الخدمات املصرفية اإلسالمية باململكة مجموعة واسعة من   الحصول على تمويل    لعمالءل حيث ُيتاح    لألفراد، الخدمات املصرفية  منتجات  ُتقّدِ
 ل. الشريعة اإلسالمية. ومن املتوقع استمرار نمو هذه الشريحة في املستقبأحكام  شخص ي أو بطاقات ائتمانية أو خيارات تمويل عقاري متوافقة مع  

 
 الشركات مصرفية  (ب

قت الخدمات املصرفية    ملجموعةتقديم املصارف  وإلى    2030برامج رؤية    ، ويعود ذلك إلىعلى مدار السنوات األخيرة   مستقراً   اً تطور   للشركاتحقَّ
  للشركات في التجارة واإلقراض واملعامالت املصرفية وغيرها. وقد بلغ مجموع القروض العاملة    املتمثلةو   املصرفية للشركاتواسعة من املنتجات  

سعودًيا   مصرًفا  عشر  أحد  ألكبر  ريال    975املمنوحة  تاريخمليار  كما  بمبلغ  2020يونيو    سعودي  مقارنًة  مليار م  وعشرين  وستة  تسعمائة 
الخدمات   تلعبأن    املتوقع. ومن  %5  قدرها  بيانات املالية املرحلية(، بما ُيعاِدل زيادة ال  وفقم )2019عام    سعودي في  ريال  (926,000,000,000)

ع الدولي   املشاريع من خالل دعم  2030  اململكة  رؤية  املساهمة بتحقيقفي    اً جوهري  اً دور   شركاتللاملصرفية   الضخمة باململكة فضاًل عن تعزيز التوسُّ
حيث  .  بشكل جوهري   الطلب   زيادة ، فقد ساهم تنامي مشروعات البنية التحتية في  التمويل اإلسالمي للشركاتوفيما يخص  .  للشركات السعودية

 . ولتلبية احتياجات هذا القطاع عة اإلسالميةالشري لتتوافق مع أحكامبعض املنتجات كاإلجارة واملرابحة واملشاركة واملضاربة  تم استحداث

 الخزينة (ج
عشر تطورًا  أصبحت األسواق املالية أكثر   أحد  ألكبر  الخزينة  أصول  مجموع  بلغ  املالية.  األدوات  استخدام  ع  توسُّ ظل  في  األخيرة  السنوات  خالل 

سبعمائة وأربعة    754م مقارنًة بمبلغ  2020يونيو    تاريخ  فيكما    سعودي  لريا  (873,000,000,000ثمانمائة وثالثة وسبعين مليار )مصرًفا سعودًيا  
ويتوقع أن تساهم  .  %16بزيادة قدرها  وذلك  البيانات املالية املرحلية(،    وفق م )2019عام  في    سعودي  ريال(  754,000,000,000وخمسين مليار )

 وخارجها. داخل اململكة والتدفقات التجارية  املال رأسفيما يتعلق بإدارة  في املرحلة القادمة وذلك أساس ي  بشكلالخزينة  منتجات
 
 األصول املصرفية االستثمارية وإدارة  (د

املشتركة    استمرت الصناديق  وخدمات  االستثمارية  املصرفية  أنها واجهت حالة من الركود على   إال،  األخيرة خالل السنوات    بالتصاعدالخدمات 
  م 2019م و2018في نهاية عامي  نقطة    8,389.23إلى  نقطة    7,826.73مؤشر تداول العام من    ارتفعو م.  2020مدار األشهر الثمانية األولى من عام  

 م. 2020أغسطس  31بتاريخ نقطة  7,940.70التوالي. بينما هبط املؤشر إلى  على

، األمر الذي أفض ى إلى تحسين البنوك السعودية للخدمات واملنتجات التي  السوق املاليةوقد بذلت الحكومة جهوًدا حثيثة لرفع كفاءة وفعالية  
ُمعامالت  تقدمها. وتم إصدار التراخيص لع في  املشاركة  لها  ليتسنى  املالية  من املؤسسات  املاليةدد  شركات    تلك املؤسسات   ت أأنشكما  ،  السوق 

 . على هذا القطاع اإلشرافأفرع لها بهدف أو  تابعة

مة ال  حكاموذلك بموجب أ  أسهم الشركات املدرجة في السوق املالية السعوديةوبيع  للمؤسسات املالية األجنبية بشراء    كما تم السماح  قواعد املُنّظِ
 . الستثمار املؤسسات املالية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة

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

 ملكية البنوك األجنبية ملكية الحكومة  البنوك السعودية 
إجمالي األصول 

  ريال /)باملليون 
 ( سعودي 

 البنك األهلي 
( العامة  االستثمارات  املؤسسة  %44.3صندوق   ،)

( للتقاعد  للتأمينات  %5.4العامة  العامة  املؤسسة   ،)
 (%5.2االجتماعية )

- 557 

 418 - (%5.9املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ) مصرف الراجحي 

 مجموعة سامبا
( العامة  االستثمارات  املؤسسة  %22.9صندوق   ،)

للتقاعد   للتأمينات  %11.5)العامة  (، املؤسسة العامة 
 (%7.1االجتماعية )

- 279 

 بنك الرياض
( العامة  االستثمارات  املؤسسة  %21.8صندوق   ،)

 (%16.7العامة للتأمينات االجتماعية )
 295 

 202 - (%9.0املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ) البنك السعودي الفرنس ي 
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 267 ( %29.2إتش إس بي س ي ) - ساب 

 187 ( %40البنك العربي ) - البنك العربي الوطني 

 مصرف اإلنماء 
(، املؤسسة العامة %10صندوق االستثمارات العامة )

 ( %5.8للتقاعد )
- 142 

 105 - ( %14.0املؤسسة العامة للتقاعد ) البنك السعودي لالستثمار 

 92 - - بنك الجزيرة 

 89 - - بنك البالد 

 
 ( م2020يونيو  30في تاريخ كما  البيانات املالية والتقارير السنوية للبنوك)املصدر: 

 

 م(2020أصول والتزامات البنوك السعودية )خالل النصف األول لعام  9-4

، فقد بلغت ودائع  ذلك  باإلضافة إلىم. 2020خالل النصف األول من عام  سعودي  مليار ريال 2,633ازداد إجمالي أصول البنوك السعودية إلى  
 م. 2019 عامب مقارنةً  %7بزيادة قدرها  سعودي مليار ريال 1,624والقروض العاملة   سعودي  مليار ريال 1,862العمالء  

قية بازل  تبع البنك املركزي توجيهات لجنة بازل بشأن املعايير الرأسمالية باعتبارها أحد أعضاء اللجنة، وسبق أن نشرت مبادئها التوجيهية التفاي
على   الثالثة  بازل  التفاقية  التوجيهية  املبادئ  وتنص  محافظةالثالثة.  لحقوق    %4.5لنسبة    البنوك  ضرورة  الشريحة األولى  من  أدنى  امللكية  كحد 

املال، ونسبة    %6.0املشتركة، ونسبة   لرأس  األولى  الشريحة  أدنى من  األولى    %8.0كحد  )الشريحتين  اإلجمالي  املال  رأس  كفاية  ل  ملُعدَّ أدنى  كحد 
 والثانية( من األصول املرجحة باملخاطر. 

القروض   أدناه  الجدول  وودائع    األفرادللشركات و   املوحدة ُيبّيِن  االستثمارات  تاريخ العمالء لدى  وصافي  في  سعودي كما  بنكًا  عشر  يونيو    1  إحدى 
 م. 2020

 مصرًفا سعودًيا 11الجدول: القروض املؤسسية وقروض األفراد وودائع العمالء املوّحدة لدى أكبر  

 البنوك السعودية 
 ( سعودي   ريال /)باملليار

 التمويل والُسَلف  إجمالي األصول 
القروض العاملة  

 لألفراد
املؤسسية القروض 

 العاملة
 ودائع العمالء

املالية   يونيو    املوحدةالبيانات  في  كما 
 م2020

2,633 1,613 610 975 1,862 

املالية   املالية   املوحدةالبيانات  للسنة 
 م2019

2,446 1,505 559 926 1,809 

 %3 %5 %9 %7 %8 الزيادة % نسبة

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

 

 م(2020يونيو  في كماالبنوك السعودية ) أرباح 9-5

مليار ريال سعودي كما في    47.2م مقابل  2020مليار ريال سعودي كما في يونيو    49  كبر أحد عشر مصرًفا سعودًيابلغ إجمالي الدخل التشغيلي أل
 م. 2020في  %4م )بناًء على البيانات املالية املرحلية(، بما يعادل زيادة بنسبة 2019يونيو 

 
عديل انخفاض قيمة الشهرة املتعلقة  م )بعد ت2020مليار ريال سعودي كما في يونيو    20.6كما بلغ صافي الدخل بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل  

، ويعود سبب االنخفاض في صافي الدخل بشكل  %7م، بما يعادل انخفاض بنسبة  2019مليار ريال سعودي كما في يونيو    22.2ببنك ساب( مقابل  
مليار ريال سعودي    16.2ابل  م مق2020مليار ريال سعودي كما في يونيو    17,5خالل نفس الفترة )  %8أساس ي إلى زيادة مصاريف التشغيل بنسبة  

 م(. 2019كما في يونيو 
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 م 2020يونيو  30كما في التشغيلية واملصروفات التشغيلية وصافي الدخل للبنوك السعودية  يراداتاإل جدول 
 

 البنوك السعودية 
مة باملليار  ( سعودي  ريال /)ُمقوَّ

 املصروفات التشغيلية اإليرادات التشغيلية 
صافي الدخل بعد استقطاع 

 الزكاة وضريبة الدخل 
 )قيمة مسّواة(

املالية   في    املوحدةالبيانات  كما 
 م2020يونيو 

49 (17.5) 20.6 

املالية   في    املوحدةالبيانات  كما 
 م2019يونيو 

47.2 (16.2) 22.2 

 (%7) %8 %4 الزيادة % نسبة

 
 (م2020يونيو  30في تاريخ  للبنوك كما)املصدر: البيانات املالية والتقارير السنوية 

م، وفي حال تم احتساب  2020مليار ريال سعودي والتي تم اإلعالن عنه في الربع الثاني من  7.4ال يشمل انخفاض قيمة الشهرة لبنك ساب والبالغة  صافي الدخل املعدل: مالحظة
 . م2020يونيو   مليار ريال سعودي كما في 13.2صافي الدخل إلى سينخفض  انخفاض قيمة الشهرة لبنك ساب

 

 التوزيع 9-6

م  2020  سبتمبر منافذ الخدمات املصرفية باململكة في    تم إحصاءوقد  .  اململكةكافة  القنوات تغطي    متعددة القطاع املصرفي شبكة توزيع    طور 
الفروع بانتشار متوازن   وتمتاز . نقطة بيعجهاز  614,285و آلي صراف جهاز 18,615فرًعا مصرفًيا و 2,036عن وجود  وأظهرت النتائج اإلحصائية

ما نسبته املكرمة    من إجمالي شبكة الفروع، وتشكل الفروع في مكة  %30ما نسبته  الرياض  حيث تشكل الفروع في    واسع النطاق في شتى أنحاء اململكة
 من إجمالي شبكة الفروع.    %19ما نسبته الشرقية  من إجمالي شبكة الفروع، وتشكل الفروع في املنطقة 21%

لنقل عمالئها إلى منصات    متواصلةالبنوك السعودية جهود    تبذللتحول الرقمي،  ا  ، وفي ضوء السعي تجاه التقنية املالية  وتجدر اإلشارة إلى تطور 
 . عمالئها بشكل كليقدراتها التقنية بأكملها وتطبيق التحول الرقمي ملعامالت   تحديثو  رقمية

 النظرة املستقبلية 9-7

وعوامل االقتصاد الكلي،    وباء فيروس كورونا املستجد  االقتصادية من تحديات غير مسبوقة في اآلونة األخيرة بسبب   اململكةبيئة  رُغم ما واجهته  
إلىإمكانات كبيرة    يوجد  هأنإالَّ   رؤية  التركيز   للنمو، ويعود ذلك  مبادرات  على  انتشار الخدمات   وعلى اإلمكانيات 2030 املستمر  لزيادة  املوجودة 

 .الذين ليس لديهم حسابات مصرفية املصرفية لالفراد
 األفراد تمويل  .1

جوهري   قطاع  والتمويل السكني في نم  يساهمأن    املتوقعمن   • بشكل  األفراد  املساكن تمويل  توفير  مبادرات  إلى  ُيعزى  ما  وهو   ،
 .  وإلى الدعم الحكومي املتواصلميسورة بأسعار 

)  شهدت  • البيع    عمليات أجهزة مؤشرات اإلنفاق االستهالكي  أغسطساآللي  وأجهزة الصراف نقاط  شهر  خالل  طفيًفا  تحسًنا   ) 
ًدا في مقارنًة باالشهر املاضيةم 2020  .  م2020 سبتمبر شهر  ، بيد أنها تباطأت ُمجدَّ

امن املتوقع   • التجارة  إلى  ل  التحوُّ ظل  في  البطاقات  استخدام  في  الزيادة  إللكترونية والقنوات الرقمية مع تزايد معدل استمرار 
 قبولها وسهولة استفادة املستهلكين منها. 

 
 للشركات الخدمات املصرفية  .2

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

 هوامش التمويل.   احتمالية انخفاضإلى  املتغيرة هوامش الودائع وإعادة تسعير القروض ذات أسعار الفائدة   سيؤدي انخفاض •

ار  • هناك  يكون  أن  املتوقع  تحديات   في  تفاع من  على  التغلب  بهدف  العامل  املال  رأس  متطلبات  لزيادة  نتيجًة  اإلقراض  الت  ُمعدَّ
 . التدفقات النقدية

 . التجاريةودائع ال نمو في انخفاضيؤدي تباطؤ النمو االقتصادي إلى  قد •
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 األنظمة الرقمية .3

وحيث .  املستمرخالل الفترة املقبلة في ظل اعتماد األنظمة الرقمية وانتشارها    عالي من املتوقع أن تحظى التقنية الرقمية باهتمام   •
التقنية على    في أساسهاحلول ومنتجات تتركز    الحالية ستواصل في تقديمالبنوك    فإنالسوق    فيأطراف جديدة    دخول   أنه يتوقع

 . في السوق ونموها حصتها  لىاملحافظة عالرقمية بهدف 

 
 اعتبارات أخرى تخص التوقعات املستقبلية لجائحة وباء فيروس كورونا املستجد .4

ــٍة عاليـــــــــة مــــــــن  • ــافي االقتصــــــــاد بدرجــــــ ـــة  الغمــــــــوضتتســــــــم النظــــــــرة املســــــــتقبلية لـــــــــوتيرة تعــــــ لجائحــــــــة وبـــــــــاء  املتغيــــــــرة بســــــــبب الطبيعــــــ
 حــــــــــدوثالتــــــــــي تفيــــــــــد ب م2020 منــــــــــذ شــــــــــهر يوليــــــــــو املؤشــــــــــراتظهــــــــــور بعــــــــــض  تجــــــــــدر اإلشــــــــــارة إلــــــــــى .فيــــــــــروس كورونــــــــــا املســــــــــتجد

وذلــــــــك بفضـــــــــل الجهــــــــود املســـــــــتمرة  انتعــــــــاش اقتصــــــــادي، حيـــــــــث عــــــــادت األنشـــــــــطة مــــــــرة أخــــــــرى وتـــــــــم تخفيــــــــف تـــــــــدابير اإلغــــــــالق
  . للحكومة
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 االندماج صفقة  .10

 عامة عن صفقة االندماج  ملحة 10-1

م( باإلعالن عن إبرام اتفاقية إطارية بشأن صفقة االندماج 6/2020/ 25هـ )املوافق  4/11/1441قام كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا في تاريخ  
"( لبدء البنكين بدراسات العناية املهنية الالزمة والتفاوض على األحكام النهائية وامللزمة فيما يتصل  االتفاقية اإلطاريةبين البنكين )وُيشار إليها بـ "

امها بصفقة االندماج. وقد تضمنت االتفاقية اإلطارية اتفاق الطرفين بشكل غير ملزم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة املحتملة، فسيتم إتم
اإلطارية بنك األهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا املالية هي البنك املندمج. كما تضمنت االتفاقية عن طريق االندماج بحيث يكون ال

( سهم جديد في 0.787( و )0.736تحديد نطاق غير ملزم ملعامل املبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي مجموعة سامبا على عدد يتراوح ما بين )
يملكونه في مجموعة سامبا. وبناًء على النطاق غير امللزم ملعامل املبادلة املحدد سلفًا كان إجمالي العوض الذي سيقوم  البنك األهلي مقابل كل سهم  

ب بين )عرضالبنك األهلي  يتراوح ما  و)1,441ه ملساهمي مجموعة سامبا  مليون  البنكان 1,540(  اتفق  وقد  األهلي.  البنك  في  تقريبًا  سهم  مليون   )
من البنود  بموجب االتفاقية   اإلطارية على التفاوض حول االتفاقيات النهائية لصفقة االندماج والتي تتضمن األحكام التجارية املتصلة بها وعدد 

  .األخرى املتعارف عليها في مثل هذه االتفاقيات

اج والذي تضمن أيضًا اإلعالن عن نيته م( قام البنك األهلي باإلعالن عن إبرام اتفاقية االندم11/10/2020هـ )املوافق  24/02/1442وفي تاريخ  
األحكام  جميع  االندماج  اتفاقية  تضمنت  وقد  الغرض.  لهذا  سامبا  مجموعة  ملساهمي  عرض  وتقديم  االندماج  صفقة  في  لالستمرار  املؤكدة 

( من 1الشركات والفقرة الفرعية )( من نظام  193( إلى )191تمام صفقة االندماج بين البنكين وفقًا ألحكام املواد )إوالخطوات الالزمة لتنفيذ و 
( املادة  من  )أ(  واالستحواذ.  49الفقرة  االندماج  من الئحة   )( القسم  مراجعة  يرجى  االندماج  اتفاقية  أحكام  املعلومات عن  من  (  1-4-12وملزيد 

 "( من هذا التعميم. اتفاقية االندماج)"

الدامج البنك  االندماج، سيصبح  إتمام صفقة  بنك  في حال  الرائدة   اململكةفي    أكبر  البنوك  األوسط  وأحد  الشرق  منطقة  القيمة   في  من حيث 
تمويل التنمية االقتصادية ودعم تجارة اململكة العربية السعودية وتدفقاتها النقدية مع  من    وستمكن صفقة االندماج البنك الدامج  السوقية.

العالم التنافس ي وتحسين  املنطقة وبقية  في تعزيز مركزه  البنكين  بين  العالي  التكامل  الدامج من استغالل  البنك  . كما ستمكن صفقة االندماج 
التمكين من تحقيق الفرص التي  وتطوير مراكز خدماته وتقديم أحدث التقنيات لعمالئه من خالل التحول الرقمي. وستساهم صفقة االندماج في 

وتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الحضور الدولي للبنك الدامج، باإلضافة إلى املساهمة في إعداد قادة املستقبل في    2030 اململكة  تتيحها رؤية
 (. من هذا التعميم"  مبررات ودوافع االندماج"  (2-10))وملزيد من املعلومات حول مبررات ودوافع االندماج، الرجاء مراجعة القسم    القطاع املصرفي.

من الئحة    (49)( من الفقرة )أ( من املادة  1من نظام الشركات والفقرة الفرعية )  (193)  إلى  (191)صفقة االندماج وفقًا ألحكام املواد    وسيتم تنفيذ
وعند   األهلي.  البنك  إلى  والتزاماتها  أصولها  جميع  ونقل  األهلي  البنك  في  سامبا  مجموعة  دمج  طريق  عن  وذلك  واالستحواذ  قرار االندماج  نفاذ 

وم البنك وسيلغى إدراج جميع أسهمها في تداول، وسيق بقوة النظام ، فسيستمر البنك األهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقض ياالندماج
نهاية ثاني فترة  كما في  األهلي نتيجة لصفقة االندماج بإصدار أسهم العوض ملساهمي مجموعة سامبا املقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا  

 .تداول بعد نفاذ قرار االندماج

سهم   (0,739)مي مجموعة سامبا على عدد  مساه كما اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على معامل املبادلة النهائي والذي يتمثل في حصول  
سامبا،   مجموعة  في  يملكونه  سهم  كل  مقابل  األهلي  البنك  وسبعون  في  وثمانية  وأربعمائة  مليار  العوض  أسهم  عدد  إجمالي  وسيبلغ 

يمة االسمية ألسهم ( رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي الق10مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها )   سهم( 1,478,000,000)
وستصدر هذه األسهم من خالل زيادة رأس  ( ريال سعودي.  14,780,000,000العوض مبلغ وقدره أربعة عشر مليار وسبعمائة وثمانون مليون )

مائة وثمانين  وسبع  مليارأربعة وأربعين  ( ريال سعودي إلى  30,000,000,000من ثالثين مليار )  %49.3مال البنك األهلي املدفوع بالكامل بنسبة  
 ات مليار   أربع( سهم إلى  3,000,000,000)مليارات  ة  ريال سعودي وزيادة عدد األسهم املصدرة للبنك األهلي من ثالث  (44,780,000,000)  مليون 

مساهمي البنك األهلي  سهم مدفوعة بالكامل. وعند إتمام صفقة االندماج، ستكون ملكية (  4,478,000,000وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ) 
، وستكون ملكية مساهمي مجموعة سامبا ما )بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين(  من رأس مال البنك الدامج  %67.4  الحاليين ما نسبته

 . )بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين( من رأس مال البنك الدامج  %32.6نسبته 

أربعة عشر  ماج بناًء على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره  تحديد إجمالي قيمة صفقة االند   وسيتم
مبلغ وقدره ستة وخمسين مليار   . ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض( ريال سعودي14,780,000,000مليار وسبعمائة وثمانون مليون )

ريال56,903,000,000)وتسعمائة وثالثة ماليين   والبالغ    سعودي  (  األهلي  البنك  لسهم  اإلغالق  سعر  وعلى  املبادلة  معامل  على  ريال    38.5بناًء 
)وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(. وسيتم تحديد إجمالي قيمة    م(8/10/2020  هـ )املوافق21/2/1442  سعودي كما في تاريخ
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خر يوم تداول يسبق  آ في القوائم املالية للبنك األهلي في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في تضمينها أسهم العوض التي سيتم 
 .  تاريخ نفاذ قرار االندماج

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم املستحق ألي من مساهمي مجموعة سامبا بناًء على معامل املبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب  
( سهم في مجموعة سامبا سيخصص له 100مجموعة سامبا يملك )مساهمي  لرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل املثال، إذا كان أحد  ا
( سهم. وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي مجموعة 74( سهم من أسهم العوض وليس ) 73)

ين لها ومن ثم سيتم توزيع املتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها كاًل حسب ما يستحقه، وذلك خالل  سامبا املستحق
( يومًا من تاريخ إتمام صفقة االندماج. وسيتم خصم التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت  30مدة أقصاها ثالثين )

 بيع كسور األسهم.

 على تعيين شركة استشارية متخصصة لتقديم مشورتها فيما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته،  بموجب اتفاقية االندماج  اتفق البنكان
دامج وعليه، فقد قررت اللجنة املعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين على اقتراح اسم )البنك األهلي السعودي( ليكون االسم الجديد للبنك ال 

 وذلك عند نفاذ قرار االندماج.

البنك الدامج بوضع معايير جديدة لتدريب املوظفين وتطوير  تجاه موظفي مجموعة سامبا تتمثل في قيام    وتجدر اإلشارة إلى أن خطط البنك األهلي
ج في حال إتمامها تسريح املوظفين  ومن غير املتوقع أن ينتج عن صفقة االندما،  مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر 

 بصفة إجبارية. 

والجمهور  ويوضح الجدول التالي تفاصيل امللكية في البنك األهلي لكل من املساهمين الكبار في البنك األهلي واملساهمين الكبار في مجموعة سامبا  
 :  (م28/01/2021هـ )املوافق 15/06/1442إتمام صفقة االندماج وبعدها وذلك كما بتاريخ قبل 

 املساهم

 بعد إتمام صفقة االندماج قبل إتمام صفقة االندماج 

 امللكية نسبة  عدد األسهم  امللكية نسبة  عدد األسهم 

 % 37.2 1,667,501,160 % 44.29 1,328,839,999  صندوق االستثمارات العامة

 % 5.8 260,311,263 % 5.18   155,400,000    املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 % 7.4 331,430,753 % 5.36 160,826,298   املؤسسة العامة للتقاعد

 % 0,02 766,878 % 0,03 766,878 *في البنك األهلي أعضاء مجلس اإلدارة 

 % 0,02 904,314 % 0,03 904,314 في البنك األهلي**  كبار التنفيذيين

 % 1,0 *** 43,424,213 % 0,2 7,030,787 أسهم الخزينة 

,346,231,7241 الجمهور   44,9 % 2,173,661,419 48,5 % 

 % 100 4,478,000,000 % 100 3,000,000,000 اإلجمالي 

 
 . في البنك األهلي فقط * بناًء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها

 في البنك األهلي فقط.  لكبار التنفيذيين بشكل مباشر** بناًء على األسهم اململوكة 
( أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة  2) االندماج،( أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار 1*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي: )

 ( أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج. 3بتاريخ نفاذ قرار االندماج، )اململوكة ملجموعة سامبا  

 

تاريخ نفاذ  ب( أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي  1تجدر اإلشارة إلى أن أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي: )
تاريخ نفاذ قرار بجموعة سامبا  العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة اململوكة مل( أسهم  2( سهم، )7,030,787والبالغ عددها )  االندماجقرار  

 والبالغ عددها  ( أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج3، )( سهم30,952,053)والبالغ عددها  االندماج
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وعليه، فإنه سينتج عن االندماج زيادة عدد أسهم الخزينة للبنك الدامج )مقارنة بأسهم الخزينة للبنك األهلي قبل تاريخ نفاذ   .( سهم5,441,373)
 "(. يدةأسهم الخزينة الجد “بـ ( أعاله )ويشار إليها 3( و)2وستأتي هذه الزيادة نتيجة األسهم املشار إليها في الفقرتين ) قرار االندماج(.

إدارة البنك الدامج والذي بدوره سيحصل على أي موافقات وس يتم تحديد أغراض التعامل مع أسهم الخزينة الجديدة الحقًا من قبل مجلس 
 مطلوبة في هذا الشأن.  

 صفقة االندماج: عن هيكلنموذج مبسط  ويوضح الشكل التالي

 

افع االندماج  10-2  1مبررات ودو

 إشعار مهم  10-2-1
يه  الواردة في هذا القسم تعكس الرأي الحالي للبنك األهلي بشأن املنافع واملزايا املتوقع حاليًا تحقيقها من صفقة االندماج. ونود التنو إن املعلومات  

ل  بشكبأن املعلومات الواردة في هذا القسم تتضمن توقعات وإفادات مستقبلية وبالتالي فهي عرضة للمخاطر والتقلبات ويجب عدم االعتماد عليها  
 "( من هذا التعميم.عوامل املخاطرة ( )"8كامل. وملزيد من املعلومات حول هذه املخاطر، الرجاء مراجعة القسم )

ضة للتغيير بعد  كما تجدر اإلشارة إلى أن املعلومات الواردة في هذا القسم تم تضمينها بناًء على تقييمات أولية أجراها البنك األهلي وبالتالي فهي عر 
املعلومات أو  اكتمال الدراسات والتحليالت الخاصة بكيفية دمج أعمال البنكين، مع العلم بأنه ال يوجد نية بأن يتم تحديث أو مراجعة أي من  

يتم    التوقعات واإلفادات املستقبلية الواردة في هذا القسم ما لم يكن ذلك التحديث أو املراجعة مطلوبة بموجب األنظمة ذات الصلة. ويجب أال
األهلي أو اعتبار أي عبارة في  اعتبار أي من املعلومات الواردة في هذا القسم على أنها توقعات أو تنبؤات حول األداء املالي الحالي أو املستقبلي للبنك 

 قة. هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للبنك الدامج ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم البنك األهلي للفترات املالية الساب

 نبذة عامة 10-2-2
وستمكن صفقة    2  من حيث القيمة السوقية.  في منطقة الشرق األوسط  وأحد البنوك الرائدة   في اململكة  أكبر بنك  ستؤدي صفقة االندماج إلى إنشاء

. كما  تمويل التنمية االقتصادية ودعم تجارة اململكة العربية السعودية وتدفقاتها النقدية مع املنطقة وبقية العالممن    االندماج البنك الدامج
ل التكامل العالي بين البنكين في تعزيز مركزه التنافس ي وتحسين وتطوير مراكز خدماته وتقديم ستمكن صفقة االندماج البنك الدامج من استغال 

،  2030  اململكة  في التمكين من تحقيق الفرص التي تتيحها رؤيةأحدث التقنيات لعمالئه من خالل التحول الرقمي وستساهم صفقة االندماج  
للبنك الدامج، باإلضافة إلى املساهمة في إعداد قادة املستقبل في القطاع املصرفي. وفيما يلي   وتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الحضور الدولي

 أبرز مبررات ودوافع صفقة االندماج:  
 
 
 
 

 
 تحديث هذه البيانات في مرحلة الحقة لتعكس البيانات االفتراضية.   إال أنه سيتم مالحظة: تم تضمين بعض البيانات الواردة في هذا القسم بناًء على النتائج املالية املجمعة كما في التواريخ املوضحة 1
 م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذي الصلة. 2020يونيو  30: تم احتسابها بناًء على النتائج املالية املجمعة كما في تاريخ مالحظة 2
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 تعزيز املركز التنافس ي  10-2-3
الدامج   البنك  بنكسيصبح  اململكة  أكبر  الرائدة   3في  البنوك  األوسط  وأحد  الشرق  منطقة  تبلغ  في  سوقية  مليار    بقيمة  وسبعين  وواحد  مائة 

من   5وعلى الصعيد املحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في اململكة.  4مليار دوالر أمريكي(   46ريال سعودي )ما يعادل    (171,000,000,000)
مج أصواًل تبلغ قيمتها ثمانمائة وسبعة وثالثين  كما سيكون للبنك الدا  6من قطاعي مصرفية األفراد واملصرفية التجارية  %25خالل خدمة حوالي  

وقروض عاملة ، 9 8من الحصة السوقية %32والتي تمثل ما نسبته  7مليار دوالر أمريكي( 223 ما يعادل(ريال سعودي )837,000,000,000مليار )
من    %29والتي تمثل ما نسبته    10دوالر أمريكي(   مليار  512  ما يعادل( ريال سعودي )468,000,000,000تبلغ قيمتها أربعمائة وثمانية وستين مليار )

من الحصة    %30والتي تمثل ما نسبته    13دوالر أمريكي(   مليار151  ما يعادلمليار ريال سعودي )  568وودائع بقيمة حوالي    ،12  11الحصة السوقية
 16دوالر أمريكي(   مليار   4  ما يعادل( ريال سعودي )15,000,000,000)، ودخل تشغيلي نصف سنوي يبلغ حوالي خمسة عشر مليار  15  14السوقية

 مليار 2 ما يعادل(ريال سعودي ) 7,0000,000,000وصافي دخل يبلغ حوالي سبع مليارات )، 18 17من الحصة السوقية %30والذي تمثل ما نسبته 
(  120,000,000,000مائة وعشرين مليار )حقوق ملكية مجمعة تبلغ  وقاعدة    21  20من الحصة السوقية  %38والذي يمثل ما نسبته    19( دوالر أمريكي

 .23. كما سيصبح البنك الدامج من حيث صافي الدخل البنك األول في منطقة الشرق األوسط 22مليار دوالر أمريكي(  32ريال سعودي )ما يعادل  

املصرف القطاعات  جميع  في  متوازنة  عاملية  مصرفية  منصة  الدامج  البنك  لدى  كما  سيكون  التشغيلي أ ية.  الدخل  عن    24ن  ناتج  الدامج  للبنك 
( ناتج عن الخدمات املصرفية لألفراد، )%41القطاعات اآلتية:  التشغيلي  ناتج عن الخدمات املصرفية %25( من الدخل  التشغيلي  ( من الدخل 

( من  %5الخدمات املصرفية الدولية و )   ناتج عن  التشغيلي ( من الدخل  %6( من الدخل التشغيلي ناتج عن نشاطات الخزينة، )%23للشركات، )
 الدخل التشغيلي ناتج عن خدمات األسواق املالية.  

 وسيسهم النطاق املوسع ألعمال البنك الدامج في تحقيق أعلى مستويات العوائد ومعدالت اإلنتاجية على مستوى القطاع املصرفي. 

 التكامل العالي بين البنكين  10-2-4
من الحصة السوقية لقروض    25% 26البنك الدامج من ريادة البنكين في مجال الخدمات املصرفية لألفراد حيث سيكون له حصة نسبتها  سيستفيد  

أفضل  من الحصة السوقية للودائع. وبناًء على هذه اإلمكانيات، سيطمح البنك الجديد إلى توفير    26% 29مصرفية األفراد، كما سيكون له ما نسبته  
الصغيرة واملتوسطة وإقراضها    املنشآترقمية وتعزيز التملك العقاري من خالل تنمية خدمات التمويل السكني، فضاًل عن دعم تنمية  الحلول  ال 

 ودعم الثقافة املالية وثقافة االدخار. 

 
 . م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة2020يونيو  30تاريخ   مالحظة: بناًء على النتائج املالية املجمعة كما في 3
 .م2020أكتوبر  8مالحظة: بناًء على القيمة السوقية كما بتاريخ  4
 اإللكترونية للبنوك ذات الصلة. م والبيانات املتاحة على املواقع 2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة مالحظة: بناًء على النتائج املالية  5
 م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة. 2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة مالحظة: بناًء على النتائج املالية  6
 م.2020أكتوبر  8كما بتاريخ  بناًء على القيمة السوقيةمالحظة:  7
 . م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة لية مالحظة: بناًء على النتائج املا  8
 . د إليهاملقاييس التي تم االستنا: تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكًا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من امالحظة 9

 .م2020أكتوبر  8كما بتاريخ  بناًء على القيمة السوقيةمالحظة:  10
 . م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة مالحظة: بناًء على النتائج املالية  11
 . يتألف من أحد عشر بنكًا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من املقاييس التي تم االستناد إليها: تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق مالحظة 12
 .م2020أكتوبر  8كما بتاريخ  بناًء على القيمة السوقيةمالحظة:  13
 . لبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلةم وا2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة مالحظة: بناًء على النتائج املالية  14
 . ملقاييس التي تم االستناد إليها: تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكًا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من امالحظة 15
 .م2020أكتوبر  8كما بتاريخ  ةبناًء على القيمة السوقيمالحظة:  16
 . م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة مالحظة: بناًء على النتائج املالية  17
 . القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من املقاييس التي تم االستناد إليها: تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكًا إذ تم استبعاد من هذه مالحظة 18
 .م2020أكتوبر  8كما بتاريخ  بناًء على القيمة السوقيةمالحظة:  19
 . وك ذات الصلةم والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبن 2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة مالحظة: بناًء على النتائج املالية  20
 . ملقاييس التي تم االستناد إليها: تم االفتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكًا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سلبية وفق أي من امالحظة 21
 .م2020أكتوبر  8كما بتاريخ  بناًء على القيمة السوقيةمالحظة:  22
 . م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة على النتائج املالية   مالحظة: بناءً  23
 . م2020يونيو  30كما بتاريخ  لكال البنكين  بناًء على البيانات املالية املجمعةمالحظة: تم احتسابها  24
 . م2020يونيو  30كما بتاريخ  مصرفية األفراد العاملةعلى أرصدة قروض بناًء  مالحظة:  25
 . م2020يونيو  30كما بتاريخ  لكال البنكين  بناًء على البيانات املالية املجمعةمالحظة: تم احتسابها  26
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ووجهة   27لى صعيد الخدمات املصرفية للشركات، فسيستفيد البنك الدامج من مكانة البنك األهلي باعتباره أكبر مؤسسة إقراض للشركات أما ع
من القروض   29%27لدى مجموعة سامبا، ليقدم ما ُتقارب نسبته الواسعة ، إلى جانب شبكة العمالء  28متخّصصة في التمويل على صعيد اململكة

البنك الدامج ليكون الشريك املوثوق لكبرى الشركات واملؤسسات السعودية بهدف دعم   ويطمحمنوحة للشركات في السوق السعودية. العاملة امل
الضخمة   واملشاريع  اململكة واألسواق    فيالصفقات  بين  ما  التجارية  والصفقات  املال  رأس  تدفقات  تيسير  على  ذاته  الوقت  في  والعمل  اململكة، 

 عاملية. اإلقليمية وال

خزينة    واستنادًا إلى التكامل بين محفظتي البنكين، سيشكل البنك الدامج أكبر بنك في أعمال الخزينة ونشاطات األسواق املالية حيث سيدير أصول 
( )316,000,000,000ُتقارب قيمتها ثالثمائة وستة عشر مليار  تها من حيث  والتي تقدر نسب  30مليار دوالر أمريكي(   84  ما يعادل(ريال سعودي 

 ، مما سيعزز إمكانات البيع املتقاطع للبنك الدامج.  %36الحصة السوقية بـ 

)سامبا كابيتال( واللتان ستشكالن معًا   أكبر مدير  وسيمتلك البنك الدامج كاًل من شركة األهلي املالية وشركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار 

  موقع السوق املالية السعودية )تداول(  في تاريخ   علىالبنك األهلي    وقد أعلن  في اململكة.  ثماريةواملصرفية االست  ومقدم لخدمات الوساطة  لألصول 

 بأن اللجنة املعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين  قد  وافقت على دمج شركة سامبا لألصول وإدارة م(  24/12/2020ه )املوافق  9/5/1442

 تحديد هيكل الدمج وتوقيته يتم  كابيتال( وشركة األهلي  املالية بعد إتمام اندماج مجموعة سامبا والبنك األهلي التجاري،  على أن   االستثمار )سامبا

 في وقت الحق. كما أن صدور قرار اللجنة املعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين ال يعني أن دمج سامبا كابيتال وشركة  وكافة تفاصيله األخرى 

 . األهلي املالية سوف يتم، إذ يخضع ذلك إلتمام االندماج والحصول على املوافقات النظامية الالزمة، وغير ذلك من اإلجراءات والخطوات األخرى 

خطة    وسيتم النظر في كيفية تعامل البنك الدامج مع هاتين الشركتين إليجاد التكامل املناسب بينهما والبت في هذا األمر بشكل نهائي من خالل 

 ق ما يراه مجلس إدارة البنك الدامج بعد إتمام االندماج.دمج أعمال البنكين أو وف 

 تحسين وتطوير مراكز الخدمات   10-2-5

.  رقمية جديدة على تزويد العمالء بمنتجات وخدمات رقمية متكاملة، وتقديم حلول مناسبة من خالل تطوير مقترحات  قادرًا  البنك الدامج    سيكون 

أرجاء اململكة وذلك من خالل   في كافة  الدامج من االستفادة بشكل فوري من خدماته  البنك  إتمام االندماج، سيتمكن عمالء  فرع    501وعند 

 .31جهاز دفع آلي  126,831 جهاز صراف آلي، إضافة إلى 4,136و

 التحول الرقمي   10-2-6
امالت  سيتمتع البنك الدامج بمركز قوي فيما يتعلق بالتحول الرقمي حيث يملك كال البنكين إمكانات رقمية متزايدة في القطاع املصرفي وفي املع

  وحصلت املصرفية على الهاتف املحمول في اململكة،  املالية الرقمية. باإلضافة إلى ذلك، فقد حصل البنك األهلي على جائزة أفضل تطبيق للخدمات  
 م.  2019مجموعة سامبا على جائزة أفضل إدارة نقدية وخزينة عبر االنترنت لعام 

كافة منتجاته وخدماته املصرفية املقدمة  ل  االصطناعي  الذكاء  أدوات  تطويرواالستمرار في    ةويخطط البنك الدامج على مضاعفة عملياته الرقمي
لتقديم   وتقديم أحدث التقنيات لعمالئه، كما يخطط البنك الدامج لتدشين مشاريع وشراكات جديدة بهدف االستثمار في التحول الرقمي املصرفي

 خدمات غير مسبوقة لعمالئه. 

 سيولة معززة ومركز رأسمالي قوي ملواصلة خطط النمو  10-2-7
الدامج   البنك  املتقا  االستفادة   إلىسيسعى  البيع  باملحافظ  من قدرات  البنكين وذلك من خالل اعتماد نموذج تشغيلي أفضل واالرتقاء  طع لكال 

يولة حيث االستثمارية لكال البنكين. وسيستفيد البنك الدامج كذلك من هيكلة التمويل الراسخة واملتنّوعة، إلى جانب املركز املعزز في مستوى الس
يعادل   إلى ودائعه ما  الدامج  البنك  الدامج بمركز رأسمالي  ،  32% 82ستبلغ نسبة قروض  البنك  تمتع  إلى ذلك  لهذا    ي،قو متين و ُيضاف  وسيكون 

 األساس الراسخ دور داعم للبنك الدامج في رصد فرص النمو واالستفادة منها في السوقين املحلية والعاملية.  

 
 . املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلةم والبيانات املتاحة على 2020يونيو  30في تاريخ كما املجمعة مالحظة: بناًء على النتائج املالية  27
 . م والبيانات املتاحة على املواقع اإللكترونية للبنوك ذات الصلة 2020يونيو   30في تاريخ كما املجمعة مالحظة: بناًء على النتائج املالية  28
 . تشمل السحب على املكشوف حيثما كان هذا الوصف متاحًا للجمهور في القوائم املالية م، والتي2020يونيو  30مالحظة: بناًء على أرصدة قروض مصرفية الشركات العاملة كما بتاريخ  29
 .م2020يونيو  30كما بتاريخ  لكال البنكين  بناًء على البيانات املالية املجمعةمالحظة:  30
 . م2020لشهر أغسطس  البنك املركزي مالحظة: بناًء على األرقام املجمعة لكال البنكين حسب نشرة  31
 .م2020يونيو  30كما بتاريخ  لكال البنكين  بناًء على البيانات املالية املجمعةمالحظة:  32
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 2030رؤية اململكة  تحقيق في املساهمة 10-2-8
وقاعدته القوية   نك الدامج. حيث سيساهم نطاق عمل الب2030رؤية اململكة    في توفير الفرص املتاحة ضمنسيؤدي البنك الدامج دورًا حيويًا بارزًا  

يز نمو قطاع  التمويلية والرأسمالية في االستفادة من مجاالت النمو الرئيسية واالستثمار في القطاعات واملشاريع متسارعة التطّور في اململكة، وتحف
عودية، فضاًل عن مواصلة مسيرة الصغيرة واملتوسطة، ودعم نمو خدمات التمويل السكني، وتيسير خطوات تطوير السوق املالية الس  املنشآت

 التحول الرقمي لالقتصاد املحلي. 

 تحقيق منافع مشتركة وقيمة أعلى للمساهمين   10-2-9
مليون ريال سعودي    (800,000,000من املتوقع أن يؤدي االندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة ثمانمائة مليون )

من  33%9 نسبة تمثل هذه الوفورات كمادوالر أمريكي( والتي ستتحقق على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين،  مليون  213عادل ي ماتقريبًا )
. ومن وإمكانية تحقيق قيمة عالية من خالل الحجم املتزايد وتبادل أفضل املمارسات ومكاسب الكفاءة السنويةقاعدة التكلفة املجمعة للبنكين  

اك منافع مشتركة محتملة في اإليرادات بين البنكين. ويتوقع أن تبلغ التكاليف النقدية غير املكررة لدمج أعمال البنكين حوالي املتوقع أن يكون هن
 دوالر أمريكي(. مليون  293  ما يعادلمليار ريال سعودي ) 1.1

في نموًا  االندماج  يحقق  أن  ُيتوقع  املشتركة،  املنافع  لهذه  الربح لكل سهم    ونتيجة  البنك األهلي    (Earnings per Share)معدل  لكل من مساهمي 
  على أساس سنوي   م2020ومجموعة سامبا وذلك باالستناد إلى النتائج املالية لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا للنصف األول للسنة املالية  

 ماج الفعلي(. غير املكررة لالند النقدية )وذلك بعد اكتمال تحقيق املنافع املذكورة وخصم التكاليف

 تعزيز الحضور الدولي  10-2-10
من تسهيل التدفقات النقدية والتجارة الدولية، األمر الذي سيضع البنك الدامج في    هوالتي ستمّكن  دولية واسعة  بشبكةسيحظى البنك الدامج  

 .للتواصل بشكل أفضل مع األسواق العاملية مركز أفضل الستغالل املزيد من فرص التوسع االستراتيجي

 املساهمة في إعداد قادة املستقبل في القطاع املصرفي   10-2-11
اءات في القطاع املالي حيث سيكون تطوير الكفاءات أحد أبرز أولويات البنك الدامج الذي سيسعى إلى مركزًا لتنمية الكف  البنك الدامجسيصبح  

 بناء قادة املستقبل في القطاع من خالل مجموعة من برامج التدريب والتطوير عاملية املستوى. 

 
   .م2019لكال البنكين لعام بناًء على إجمالي مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في القيمة املجمعة  مالحظة:  33
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 أعضاء مجلس اإلدارة  10-3

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

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

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

 الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس اإلدارة.  •

 التغييرات املقترحة على مجلس إدارة البنك الدامج 10-3-2
امع   املوافقات  على  الحصول  البنك  ذات  لنظاميةمراعاة  اتفق  فقد  البنكين،  اتخاذ االصلة وموافقة مساهمي  االندماج على  اتفاقية  بموجب  ن 

 :الخطوات الالزمة إلجراء التعديالت اآلتية على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج

 بتاريخ نفاذ قرار االندماج.  ( عضواً 11( أعضاء إلى أحد عشر )9زيادة أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة )   −
الحالي  قيام − اإلدارة  بترشيح شخصينمل  مجلس  االندماج(  جموعة سامبا  قرار  نفاذ  تاريخ  قبل  يومًا  ثالثين  أقصاها  مدة  ليتم   )خالل 

 بتاريخ نفاذ قرار االندماج.   ملقعدين اإلضافيين الشاغرين في املجلستعيينهم من قبل مجلس إدارة البنك الدامج لشغل ا
 

نفاذ    بعد  وبناًء على التعديالت املوضحة أعاله على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج، فإنه من املتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج

 كاآلتي: قرار االندماج

املساهمون الكبار الحاليين في البنك األهلي ومجموعة سامبا )وهم كل من صندوق االستثمارات العامة، واملؤسسة العامة   لدى  سيكون  −

للتأمينات االجتماعية، واملؤسسة العامة للتقاعد( نفس عدد األعضاء املمثلين لهم في مجلس إدارة البنك األهلي بتاريخ إتمام االندماج 

  
 االسم 

 
 الجنسية 

 
 العمر 

 
 املنصب 

 
صفة  

 العضوية 

 
الجهة التي 

 يمثلها 

 
 تاريخ التعيين 

 ملكيته في مجموعة سامبا   ملكيته في البنك األهلي 

 مباشر 
املصلحة غير 

 املباشرة* 
 مباشر  النسبة  املجموع 

املصلحة غير 
 املباشرة *

 النسبة  املجموع  

محمد   سعيد 
 الغامدي

 56 سعودي
رئيس  
مجلس  
 اإلدارة 

غير 
 تنفيذي

صندوق 
االستثمارات  

 العامة 
 - - ال يوجد ال يوجد % 0.02408 722,478 ال يوجد 722,478 2018/ 15/5

إبراهيم   راشد 
 شريف

 44 سعودي
نائب رئيس 
مجلس  
 اإلدارة 

غير 
 تنفيذي 

صندوق 
االستثمارات  

 العامة 
 - - ال يوجد ال يوجد - - ال يوجد ال يوجد 2018/ 15/5

أحمد   أنيس 
 مؤمنة  

 57 سعودي
عضو  
مجلس  
 إدارة 

غير 
 تنفيذي

املؤسسة 
العامة 

للتأمينات  
 االجتماعية  

15/5 /2018 39,900 3,000 42,900 0,00143 157,826 109,166 266,992 0,01334 

جيفري  ديفيد 
 مييك 

 54 بريطاني 
عضو  
مجلس  
 إدارة

غير 
 تنفيذي 

صندوق 
االستثمارات  

 العامة 
 - - ال يوجد ال يوجد - - ال يوجد ال يوجد 2018/ 15/5

شارلز    مارشل 
 بايلي 

 54 بريطاني 
عضو  
مجلس  
 إدارة 

غير 
 تنفيذي 

صندوق 
االستثمارات  

 - - ال يوجد ال يوجد - - ال يوجد ال يوجد 2018/ 15/5 العامة 

سليمان    سعود 
 الجنهي 

 42 سعودي
عضو  
مجلس  
 إدارة 

غير 
 تنفيذي

املؤسسة 
 العامة للتقاعد  

 - - ال يوجد ال يوجد - - ال يوجد ال يوجد 2018/ 15/5

علي   محمد 
 الحوقل  

 57 سعودي
عضو  
مجلس  
 إدارة 

 - - ال يوجد ال يوجد - - ال يوجد ال يوجد 2018/ 15/5  - مستقل 

محمد  زياد 
 التونس ي 

 52 سعودي
عضو  
مجلس  
 إدارة 

 - - ال يوجد ال يوجد - - ال يوجد ال يوجد 2018/ 15/5  - مستقل 

زيد عبدالرحمن 
 القويز 

 56 سعودي
عضو  
مجلس  
 إدارة 

 - - ال يوجد ال يوجد 0,0005 1,500 ال يوجد 1,500 2018/ 15/5  - مستقل 
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تثمارات العامة لديه حاليًا أربعة ممثلين في مجلس إدارة البنك األهلي، ولدى كاًل من املؤسسة العامة للتأمينات )علمًا بأن صندوق االس

 االجتماعية واملؤسسة العامة للتقاعد حاليًا ممثل واحد في مجلس إدارة البنك األهلي(.

جلس إدارة البنك الدامج )دون أن يكون من ضمنهم  سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس اإلدارة الحالي ملجموعة سامبا كأعضاء في م  −

 أعضاء يمثلون كبار املساهمين( . 

بتاريخ  سيكون بقية األعضاء )وهم ثالثة أعضاء بناًء على تشكيل املجلس الحالي للبنك األهلي( من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي   −

 ملساهمين(. )دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار ا نفاذ قرار االندماج
 

الالزمة   الخطوات  اتخاذ  على  البنكان  اتفق  الدامجوقد  البنك  إدارة  مجلس  قرار 5خالل مدة أقصاها خمسة )  لقيام  نفاذ  تاريخ  بعد  عمل  أيام   )  
 االندماج باآلتي:

 إدارة البنك الدامج. رئيسًا ملجلس  اإلدارة الحالي ملجموعة سامبا(رئيس مجلس املهندس/عمار بن عبدالواحد الخضيري )تعيين  -
البنك    عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا ملجموعة   اإلدارة الحالي للبنك األهلي(مجلس    رئيساألستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي )تعيين   -

 الدامج. 
 

االندماج. وستواصل مجالس اإلدارة الحالية وفرق اإلدارة التنفيذية لكال البنكين إدارة    نفاذ قراريتم تنفيذ هذه التغييرات إال بعد    علمًا بأنه لن
  االندماج. نفاذ قرارالبنكين بشكل مستقل إلى حين 

 

 نبذة عن عمليات مجموعة سامبا   10-4
 ملحة عامة 10-4-1

على عاتقها منذ تأسيسها كشركة سعودية مساهمة الوصول إلى أعلى مراحل النمو واالزدهار وذلك من خالل تقديم  مجموعة سامبا املالية أخذت  
التي  واحدة من أكبر املؤسسات املالية في اململكة  خدمات بنكية مميزة تواكب النمو االقتصادي في اململكة وتطلعات عمالئها حتى أصبحت اليوم  

قدم خدمات مالية عاملية املستوى في اململكة وعدد من الدول األخرى لتلبية االحتياجات املالية لعمالئها من األفراد تحظى بتصنيف عاملي متميز وت
واملؤسسات.   تميز والشركات  واملصرفية   ويتجسد  املالية  واملنتجات  الخدمات  من  وشاملة  متكاملة  باقة  تقديم  خالل  من  سامبا  مجموعة 

لك املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفق معايير عاملية املستوى. كما تعتبر مجموعة سامبا أول بنك في اململكة واالستشارية التقليدية منها وت
تجات  يطرح مفهوم الخدمات البنكية الخاصة والخدمات البنكية الذهبية واملاسية وأجهزة الصرف اآللي، واإليداع اآللي، وعدد من الخدمات واملن

عملت مجموعة سامبا على توسيع نطاق الخدمات املقدمة لعمالئها بمقوماتها واملدعمة بالخبرات والدراسات الدقيقة مراعية في  البنكية األخرى. و 
ء  ذلك تعدد األنشطة االقتصادية املتنوعة من خالل تقديم مجموعة متكاملة من املنتجات املصرفية. ولدى مجموعة سامبا فروع تغطي كافة أرجا

الدول األخرى بهدف تعزيز تواجدها إقليميًا. وتقدم مجموعة سامبا خدماتها للشركات واملؤسسات الكبيرة والشركات املتوسطة    اململكة وعدد من
  والصغيرة والعمالء األفراد بما في ذلك أهم الشركات والعوائل في اململكة.

طاع الشركات وقطاع الخزينة وقطاع االستثمار. باإلضافة إلى تتوزع أنشطة مجموعة سامبا في أربعة قطاعات عمل رئيسية وهي قطاع األفراد وق
)سامبا  االستثمار  وإدارة  لألصول  سامبا  شركة  خالل  من  االستثمارية  املصرفية  والخدمات  األصول  وإدارة  الوساطة  خدمات  البنك  يقدم  ذلك، 

ركات تابعة أخرى وهي شركة سامبا العقارية وشركة االستثمار كابيتال( التابعة واململوكة بالكامل من قبل مجموعة سامبا. كما تمتلك املجموعة ش
( في  %84,51الخارجي املحدودة وشركة سامبا جلوبال ماركتز املحدودة وشركة سامبا للتمويل املحدود. ويمتلك البنك أيضًا حصة أغلبية )بنسبة  

 التجارية وغيرها من الخدمات. بنك سامبا املحدود والذي يزاول أعماله في باكستان ويقدم الخدمات املصرفية 

 وفيما يلي نبذة عن الخدمات الرئيسية املقدمة تحت كل قطاع من قطاعات البنك الرئيسية: 

 قطاع الشركات  10-4-1-1
يعمل قطاع الشركات على تقديم مجال واسع من املنتجات والخدمات للعمالء من الشركات واملؤسسات والتي تشمل الودائع ألجل والحسابات 

ملحلية الجارية والحسابات تحت الطلب واالدخار باإلضافة إلى القروض وغيرها من التسهيالت االئتمانية. ويلبي قسم الخدمات املصرفية للشركات ا
 االحتياجات املصرفية لقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم في اململكة. 

 قطاع األفراد  10-4-1-2
 الهاتف واإللكترونية ومصرفية الهاتفية املصرفية الخدمات من بسلسلة مدعمة صرف آلي أجهزة و  محلية فروع شبكة خالل من القطاع هذا يعمل

الودائع  هذا يوفرها التي املنتجات وتشمل  .الجوال حسابات  والحسابات القطاع:  واالدخار، ألجل  الطلب  تحت  والحسابات  وبطاقات   الجارية 
 "سبيد كاش".  ويطلق عليها السريعةاالئتمان، والقروض الشخصية وخدمة الحواالت 
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 قطاع االستثمار   10-4-1-3

خدمات إدارة االستثمار على تقديم    –من خالل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال(    –  يعمل قطاع االستثمار لدى املجموعة
والصناديق االستثمارية سواء كانت بالتعامل أو الترتيب أو    وكافة أنشطة األوراق املالية بما في ذلك األنشطة املتعلقة بالوساطة وإدارة األصول 

 اإلدارة أو املشورة أو الحفظ. 

 قطاع الخزينة 10-4-1-4
وك للشركات  املالية  واملشتقات  العموالت  بأسعار  واملتاجرة  األجنبية  والعمالت  املال  أسواق  عمليات  بإدارة  رئيس ي  بشكل  القطاع  هذا  بار يقوم 

 مويل لعمليات البنك والحفاظ على السيولة وإدارة املركز املالي. العمالء. كما يقوم بإدارة الت

 نظرة عامة على استراتيجية مجموعة سامبا  10-4-2
تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في اململكة وتقديم خدمات وحلول عاملية املستوى لعمالئها، والتطوير   إلى مجموعة سامبا استراتيجية تهدف

لتميز املستمر من خالل االبتكار واملبادرة لتقديم أفضل الخدمات، واالستثمار في املوارد البشرية من خالل التدريب والتطوير املستمر بهدف ا
. كما تسعى املجموعة إلى تقديم عوائد مجزية للمستثمرين من خالل اتباع استراتيجية  للعمالءدمات املقدمة  املستدام ورفع مستوى جودة الخ

 طويلة األمد تراعي التغيرات التي تطرًا على حالة السوق. 
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 مجلس إدارة مجموعة سامبا  10-4-3
 ي: أعضاء وذلك على النحو التال( 10)من عشرة (م28/01/2021هـ )املوافق  15/06/1442يتكون مجلس إدارة مجموعة سامبا املالية كما في تاريخ 

 
 والبنك األهلي  املصدر: مجموعة سامبا 

 

 *تشمل املصلحة الغير مباشرة األسهم اململوكة لألطراف التالية: 
 . )وألغراض الجدول أعاله، يقصد باألقرباء أي الزوجة واألبناء والوالدين( أقرباء عضو مجلس اإلدارة •
 الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس اإلدارة.  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 االسم 

 
 الجنسية 

 
 العمر 

 
 املنصب 

 
صفة  

 العضوية 

 
الجهة التي 

 يمثلها 
 

 تاريخ التعيين 

  األهليالبنك ملكيته في    مجموعة سامباملكيته في 

املصلحة غير  مباشر 
املصلحة غير  مباشر  النسبة  املجموع  املباشرة* 

 النسبة  املجموع  املباشرة* 

عمار 
عبدالواحد  

 الخضيري  
 57 سعودي 

رئيس مجلس 
 اإلدارة

 - - ال يوجد ال يوجد 0.00005 1000 ال يوجد 1000 20/1/2019 - غير تنفيذي  

يزيد 
عبدالرحمن 

 الحمّيد 
 38 سعودي 

نائب رئيس 
 مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي
صندوق 

االستثمارات  
 العامة 

 - - ال يوجد يوجدال  - - ال يوجد ال يوجد 20/1/2019

سعد  إبراهيم 
 املعجل 

 42 سعودي 
عضو مجلس  

 إدارة
 غير تنفيذي

صندوق 
االستثمارات  

 العامة 
20/1/2019 848 17.263 18.111 0.00090% 150 1500 1650 0.00005% 

حسين   علي 
 رضا

 59 سعودي 
عضو مجلس  

 إدارة
 غير تنفيذي

املؤسسة  
 العامة للتقاعد 

 %0.00046 14.002 ال يوجد 14.002 %0.01500 300.000 يوجدال  300.000 20/1/2019

إياد 
عبدالرحمن 

 الحسين 
 42 سعودي 

عضو مجلس  
 إدارة

 غير تنفيذي

املؤسسة  
العامة  

للتأمينات 
 االجتماعية 

 - - ال يوجد ال يوجد - - ال يوجد ال يوجد 20/1/2019

عبدهللا  خالد 
 السويلم 

 64 سعودي 
عضو مجلس  

 إدارة
 - - ال يوجد ال يوجد %0.00010 2000 ال يوجد 2000 20/1/2019 - مستقل 

آل  هادي  علي 
 منصور 

 40 سعودي 
عضو مجلس  

 إدارة
 - - ال يوجد ال يوجد - - ال يوجد ال يوجد 20/1/2019 - مستقل 

إبراهيم  فهد 
 املفرج  

 58 سعودي 
عضو مجلس  

 إدارة
 - - ال يوجد ال يوجد 0.00163 32.633 ال يوجد 32.633 20/1/2019 - مستقل 

عبدهللا 
عبدالرحمن 

 الرويس  
 55 سعودي 

عضو مجلس  
 إدارة

 - - ال يوجد ال يوجد %0.00025 5000 ال يوجد 5000 20/1/2019 - مستقل 

سليمان   وليد 
 أبانمي 

 53 سعودي 
عضو مجلس  

 إدارة
 %0.01465 439.551 يوجدال  439.551 %0.03957 771.424 211.407 560.017 20/1/2019 - مستقل 
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 الشركات التي تملك مجموعة سامبا حصصًا أو أسهمًا فيها 10-4-4
 عند إتمام صفقة االندماج، ستنتقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك األهلي بما في ذلك الحصص واألسهم اململوكة ملجموعة

 من رأس املال:   %30سامبا في الشركات األخرى. ونوضح فيما يلي قائمة بالشركات التي تملك فيها مجموعة سامبا حصة مباشرة تبلغ أو تتجاوز 

 النشاط الرئيس ي  بلد التأسيس  نسبة امللكية  الكيان القانوني اسم الشركة
االستثمار   وإدارة  لألصول  سامبا  شركة 

اململكة العربية   %100 شركة مساهمة مقفلة )سامبا كابيتال( 
 أنشطة األوراق املالية.   السعودية 

 باكستان  –بنك سامبا املحدود 
شركة ذات مسؤولية 

باألسهم محدودة 
 )ُمدرجة(

 الخدمات املصرفية التجارية.  باكستان  84,51%

 شركة سامبا العقارية 
شركة ذات مسؤولية 

 محدودة 
100% 

اململكة العربية  
 السعودية 

املفرغة  العقارية  األصول  وحفظ  تسجيل 
  .لصالح املجموعة على سبيل الضمان

 شركة االستثمار الخارجي املحدودة 
مسؤولية شركة ذات 

 باألسهم  محدودة
 إدارة االستثمارات الخارجية. جزر الكايمان  100%

 شركة سامبا جلوبال ماركتز املحدودة 
شركة ذات مسؤولية 

 باألسهم  محدودة
 املتاجرة في املشتقات املالية.   جزر الكايمان  100%

 شركة سامبا للتمويل املحدود 
شركة ذات مسؤولية 

 باألسهم  محدودة
 جزر الكايمان  100%

إصدار   خالل  من  للبنك  السيولة  توليد 
 سندات الدين. 

 رأس الزور لتأجير األصول 
شركة ذات مسؤولية 

 محدودة 
50% 

اململكة العربية  
 السعودية 

متطلبات   مع  التمويل  التزام  تسهيل 
 الشريعة. 

 كيان السعودية لتأجير األصول 
شركة ذات مسؤولية 

 محدودة 
50% 

العربية  اململكة 
 السعودية 

متطلبات   مع  التمويل  التزام  تسهيل 
 الشريعة. 

 تقييم مجموعة سامبا 10-5
في البنك    مجموعة سامبا على معامل املبادلة والذي يحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي    ومجموعة سامبا  البنك األهليتم االتفاق بين  

ام  الدامج نتيجة لصفقة االندماج وذلك بعد التفاوض والتباحث بين البنكين على مدى عدة أشهر. وخالل مرحلة التفاوض على معامل املبادلة، ق
من التفاصيل    مجموعة سامبا، وملزيدبأخذ مشورة مستشاريه باإلضافة إلى مراجعة بيانات العناية املهنية الالزمة الخاصة بأعمال    البنك األهلي

 ."( من هذا التعميماالندماج التفاقيةوالشروط الجوهرية البنود )"( 5- 12) القسمحول شروط اتفاقية االندماج، يرجى مراجعة 

مع األخـذ بـاالعتبـار الـدراســــــــــــات  عـدد من منهجيـات التقييم من أجـل التوصــــــــــــل إلى معـامـل املبـادلـة املتعلق بصـــــــــــفقـة االنـدمـاج    اتبـاع قـام البنـك األهلي بـوقـد 
 ، والتي تشمل ما يلي: جي. بي. مورقان العربية السعودية   بها شركة   ت التقييمية التي قام 

ــــــومة بناًء على تحليل القيمة  • ـــ ــــــاهمي البنك األهلي طريقة التوزيعات النقدية املخصــ ـــ ــــــتقبلية لكل من مســ ـــ الحالية للتوزيعات النقدية املســ
 ومجموعة سامبا 

وتحليالت وتوقعات معينة    للبنك األهلياملستقبلية بناًء على تحليالت وتوقعات داخلية معينة    التوزيعات النقديةُتحتسب   -
 . مستشاريه مساعدة ب البنك األهلي، في كل حالة، تم إعدادها من قبل إدارة ملجموعة سامبا

الرأسمالية    يتم استخدام - األصول  تسعير  حساب  ،  )Capital Asset Pricing Model(نموذج  مبادئ  نظرًيا  يصف  والذي 
 املستقبلية. يةللتوزيعات النقدمعدل الخصم لحساب القيمة الحالية ، لتحديد العائد املناسب على األصول  معدل

   البنك األهلي ومجموعة سامباتحليل االنحدار لتحديد مضاعف القيمة الدفترية النظري لكل من  •
على   - والعائد  الدفترية  القيمة  مضاعف  خالل  من  االنحدار  معدل  من متوسط  يحتسب  ملجموعة  املساهمين  حقوق 

 .للبنك األهلي ومجموعة سامباالشركات املشابهة 
بناًء على تحليالت    ومجموعة سامبا  البنك األهليحقوق املساهمين لكل من  متوسط  تحتسب القيمة الدفترية والعائد على    -

، في كل حالة، تم إعدادها من قبل إدارة  ملجموعة سامباوتحليالت وتوقعات معينة    للبنك األهليوتوقعات داخلية معينة  
 . مستشاريه مساعدة ب البنك األهلي

حقوق املساهمين للشركات املشابهة باستخدام مصادر متوسط  يتم الحصول على مضاعف القيمة الدفترية والعائد على   -
 . وفاكت ست البيانات السوقية لكل من بلومبيرغ، وآي بي إي إس،
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 تحليل مكرر الربحية  •
من   - لكل  األرباح  صافي  األهلييحتسب  سامبا  البنك  معينة    ومجموعة  داخلية  وتوقعات  تحليالت  على  األهلي بناًء    للبنك 

 . مستشاريه مساعدة ب البنك األهلي، في كل حالة، تم إعدادها من قبل إدارة  ملجموعة سامباوتحليالت وتوقعات معينة 
بي إي    يتم الحصول على مكررات الربحية للشركات املشابهة باستخدام مصادر البيانات السوقية لكل من بلومبيرغ، وآي -

 . وفاكت ستإس، 
 االسعار املستهدفة من الوسطاء  •

دراسة األسهم لكل من    املختصة في تم احتساب متوسط األسعار املستهدفة بناًء على التوصيات املقدمة من قبل األقسام   -
 البنكين.  

املصدرة لكل من البنك األهلي    وعدد األسهمتم احتساب القيمة السوقية املتوقعة بناًء على متوسط األسعار املستهدفة   -
 .ومجموعة سامبا

على • بناًء  السوق  السوقية   مستويات  تقييم  القيمة  ومستويات  سامبا،  ومجموعة  األهلي  البنك  من  لكل  الحالية  السوقية  القيمة 
 . ومجموعة سامبااألهلي  من البنكاب متوسط األسعار املرجح لثالثة أشهر لكل احتس خالل  مناملتوقعة 

 كمصادر لبيانات السوق. وفاكت ست بلومبيرغ، وآي بي إي إس، تم الحصول على البيانات السوقية باستخدام  -
 

املتفق عليه، بناًء على طريقة التوزيعات النقدية املخصومة تم تحديد نطاق معامل املبادلة، والذي تم استخدامه لتحديد معامل املبادلة النهائي  
املبا معامل  نطاق  ويتراوح  األهلي.  البنك  مع  التقييم  منهجيات  جميع  مراجعة  بعد  وذلك  أعاله،  املذكورة  األخرى  التقييم  بمنهجيات  دلة  مدعومة 

  سهم في البنك األهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا.( 0.756( إلى )0.680النهائي الذي تم تقديمه ملجلس إدارة البنك األهلي من )
 

بأعمال    البنك األهليقام   الخاصة  الالزمة  املهنية  العناية  بيانات  مراجعة  إلى  باإلضافة  مستشاريه  مشورة  املنافع  بأخذ  سامبا وتحليل  مجموعة 
 النهائي.  معامل املبادلةاملشتركة وتقييم الوضع الحالي ملجموعة سامبا، وذلك لتحديد 

البنك سهم في    0.739النهائي والبالغ  على معامل املبادلة    ومجموعة سامبا  البنك األهليتم االتفاق بين  املذكورة أعاله،    منهجيات التقييممع مراعاة  
مجموعة سامبا. وعليه، سيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض التي سيتم إصدارها مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون  بل كل سهم في  مقا  األهلي

أربعة عشر مليار وسبعمائة وثمانون مليون    إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره   ( سهم، مدفوع بالكامل. ويبلغ1,478,000,000)
سهم العوض بناًء على  أل   السوقية  قيمةالإجمالي  . ويبلغ  ( رياالت للسهم الواحد10بقيمة اسمية تبلغ عشرة )( ريال سعودي  14,780,000,000)

)وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ    م 2020أكتوبر    8ريال سعودي كما في تاريخ    38.50البالغ   البنك األهليمعامل املبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم 
مبلاإلعالن وقدره (  )  غ  مليون  وثالثة  وتسعمائة  مليار  وخمسون  سعودي 56,903,000,000ستة  ريال  ما  34(  أي  لسهم ،  تقييم ضمني  ينتج عنه 

مقارنة بسعر إغالق السهم في   %3.5بنسبة    مجموعة سامبازيادة في سعر سهم    (1)  ريال سعودي والذي يمثل:  28.45مجموعة سامبا بمبلغ وقدره  
بنسبة مجموعة سامبا  زيادة في سعر سهم  (  2م، و )2020أكتوبر    08ريال سعودي كما في تاريخ    27.50السوق املالية السعودية "تداول" والبالغ  

وسيتم تحديد  م.  2020يونيو    24ريال سعودي كما في تاريخ    23.00مقارنة بسعر إغالق السهم في السوق املالية السعودية "تداول" والبالغ    23.7%
في أخر يوم   البنك األهليفي وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم    للبنك األهليإجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم املالية  

 االندماج. نفاذ قرارتداول يسبق تاريخ 

بتاريخ  للبنك األهلي)بصفتها املستشار املالي  بية السعودية  جي. بي. مورقان العر وقد قدمت شركة   رأيها  إدارة    م2020أكتوبر    11(  البنك  ملجلس 
جي. بي.  ووفقًا للعوامل واالفتراضات املوضحة في ذلك الرأي فإن شركة  البنك األهلي  بما مفاده أنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة    األهلي

 . للبنك األهليترى أن معامل املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية  مورقان العربية السعودية

شركة  و  أن  إلى  اإلشارة  استشارية  جي. بي. مورقان العربية السعودية  تجدر  خدمات  قدمت  إدارة    للبنك األهليقد  ملجلس  رأيها  قدمت  البنك كما 
جي. بي. مورقان العربية  دارة خالل مرحلة دراسة صفقة االندماج. وعليه، فال يعد الرأي املقدم من شركة  لغرض مساعدة أعضاء مجلس اإل   األهلي

للبنك بالتصويت بطريقة معينة فيما يتعلق بالقرارات التي ستعرض على الجمعية العامة غير العادية    البنك األهلي توصية ملساهمي  السعودية  
 .غيرهاالخاصة بصفقة االندماج أو  األهلي

أن معامل  البنك األهلي بملجلس إدارة  املقدم  رأيها  كما قامت شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية باالطالع على املستندات التالية للتوصل إلى  
ن البنك األهلي ومجموعة سامبا ( اتفاقية االندماج املبرمة بي1للبنك األهلي: )املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية  

 
( ريال 55,703,367,767سبعمائة وسبعة وستون ) مالحظة: يبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض مبلغ وقدره خمسة وخمسين مليار وسبعمائة وثالثة مليون وثالثمائة وسبعة وستون ألف و  34

 سعودي، وذلك باستثناء أسهم الخزينة. 
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( مسودة مستند العرض  3م، و)2020يونيو    25املبرمة بين البنك األهلي ومجموعة سامبا بتاريخ    طاريةاإل تفاقية  الا(  2م، و)2020أكتوبر    11بتاريخ  
التي  بنك األهلي ومجموعة سامبا واألسواق  ( بعض املعلومات التجارية واملالية الخاصة بال4م، و)2020أكتوبر    10املتعلق بصفقة االندماج بتاريخ  

فيها   الشركات  يعمل  وبعض  سامبا  املشابهة  األخرى  البنكين  ومجموعة  األهلي  و)للبنك  عامة،  مصادر  من  عليها  الحصول  تم  الشروط 5والتي   )
الشروط واألحكام املالية لصفقات االندماج األخرى للشركات املشابهة والتي تم الحصول عليها مقارنة بواألحكام املالية املقترحة لصفقة االندماج  

للشركات  مقارنة  للبنك األهلي ومجموعة سامبا   الفعلي املالي و ء  األدا(  6من مصادر عامة والعوض الذي تم تقديمه مقابل هذه الصفقات األخرى، و)
املدرجة  األخرى املشابهة، بما في ذلك مراجعة أسعار السوق الحالية والتاريخية ألسهم كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا وبعض األوراق املالية

الثالث املنتهية املالية املدققة للبنك األهلي ومجموعة سامبا للسنوات املالية  ( القوائم  7لشركات أخرى والتي تم الحصول عليها من مصادر عامة، و )
يونيو    30في  أشهر املنتهية    الستةغير املدققة لفترة  املوحدة    والقوائم املالية املرحلية  2019  ديسمبر   31و    2018  ديسمبر   31و    2017ديسمبر    31في  

والتي تم إعدادها من قبل إدارة البنك األهلي أو إدارة مجموعة سامبا   داخلية معينةوافتراضات  وتوقعات    غير مدققة  مالية  تحليالت (  8م، و )2020
لفترة و   2019  ديسمبر   31و    2018  ديسمبر   31و    2017ديسمبر    31الثالث املنتهية في  املالية  أو بتوجيه منهم واملتعلقة بأعمال البنكين للسنوات  

التكاليف املتوقعة والنفقات املتوقع تكبدها نتيجة تحقيق املنافع  وفورات  ، باإلضافة إلى الزمن ومقدار  م 2020يونيو    30في  أشهر املنتهية    الستة
جي. بي. مورقان العربية السعودية باالطالع عليها  9صفقة االندماج، و )املشتركة التي ستنتج عن   معلومات وتحليالت مالية أخرى قامت شركة   )

 للبنك األهلي. أن معامل املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج عادل من الناحية املالية برأيها صل إلى  وأخذها بعين االعتبار لغرض التو 

للبنك األهلي ومجموعة بإجراء مناقشات مع أعضاء اإلدارات العليا  قامت  قد  جي. بي. مورقان العربية السعودية  تجدر اإلشارة إلى أن شركة  كما  
والوضع للبنك األهلي ومجموعة سامبا  حول تقييماتهم للعمليات التجارية التاريخية والحالية  بجوانب مختلفة لصفقة االندماج و سامبا تتعلق  

للبنك األهلي ومجموعة سامبا وحول تأثير صفقة االندماج على الوضع املالي واملستقبلي للبنك الدامج وغيرها من األمور  املالي والتوقعات املستقبلية  
 جي. بي. مورقان العربية السعودية.شركة من قبل  املقدموهرية ذات الصلة بالرأي الج

( من  2امللحق رقم )في    م2020أكتوبر    11بتاريخ    للبنك األهلي بإرفاق كامل نص الرأي املقدم  جي. بي. مورقان العربية السعودية  وقد قامت شركة  
 .واالعتبارات والقيود التي استند عليها هذا الرأيوالذي يحتوي على االفتراضات واإلجراءات  هذا التعميم 

 ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم املتفق عليه:

 مجموعة سامبا. مقابل كل سهم في  البنك األهليسهم في  (0,739) معامل املبادلة املتفق عليه

 ( سهم مدفوع بالكامل.1,478,000,000مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ) إجمالي عدد أسهم العوض 

ألسهم   االسمية  القيمة  إجمالي 
 العوض  

مليون ) وسبعين  وثمانية  وأربعمائة  مليار  عشر  على  14,478,000,000أربعة  بناًء  سعودي  ريال  قيمة اسمية للسهم ( 
 .( عشرة رياالت سعودية10)تبلغ الواحد 

ألسهم   السوقية  القيمة  إجمالي 
 العوض

لسهم  (  56,903,000,000ستة وخمسين مليار وتسعمائة وثالثة ماليين ) سعر اإلغالق  على  بناًء  وذلك  سعودي  ريال 
والبالغ   تداول  وذلك    38,50البنك األهلي في  سعودي  تاريخ  8/10/2020بتاريخ  كما  ريال  سبق  تداول  يوم  م )وهو آخر 

عاإلعالن عن توقيع اتفاقية االندماج( والذي   منه  ريال   28,45بمبلغ  تقييم ضمني لسهم مجموعة سامبا    لىُيستدل 
 سعودي والذي يمثل: 

مقارنة بسعر إغالق السهم في السوق املالية السعودية "تداول"    %3.5بنسبة    سامبا  مجموعةزيادة في سعر سهم   •
تاريخ    27,50والبالغ   في  كما  سعودي  ت8/10/2020ريال  عن  اإلعالن  تاريخ  سبق  تداول  يوم  آخر  )وهو  وقيع م 

 اتفاقية االندماج(.
ريال سعودي   23مقارنة بسعر إغالق السهم في تداول والبالغ    %23.7بنسبة    سامبا  مجموعةزيادة في سعر سهم   •

 م )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ اإلعالن عن توقيع االتفاقية اإلطارية(. 24/06/2020كما في تاريخ 
على  وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيت  بناًء  الحق  وقت  للبنك األهلي في  القوائم املالية  في  تضمينها  م 

وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد إجمالي  سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماج،  

  ، عن انخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج  التفاصيل  من  وملزيد)قيمة أسهم العوض قد يؤثر على تحديد قيمة الشهرة  

   .(التعميم هذا من" املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج ( "19-1-8) القسم مراجعة يرجى
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 بصفقة االندماج  املصلحةاألطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي  10-6
تنطوي صفقة االندماج على وجود أطراف ذوي عالقة، حيث يعد كل من صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة العامة 

 ي إدارة كال البنكين.  املساهمين في كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا ولدى كل منهم ممثلين في مجلس للتأمينات االجتماعية من كبار 

بحيث   ( من الئحة االندماج واالستحواذ48( واملادة )3تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق املالية من متطلبات الفقرة )س( من املادة )وقد  
ت  يحق لكبار املساهمين الذين يملكون أسهم في البنك األهلي ومجموعة سامبا ممن لديهم ممثلين في مجلس ي إدارة البنكين التصويت على قرارا 

،  دماج في الجمعية العامة إلحدى البنكين مع مراعاة القيود الخاصة بعدم تصويت ممثليهم في اجتماع مجلس اإلدارة او أي من اللجان. ولذلك االن
للتأمينات  العامة  واملؤسسة  للتقاعد،  العامة  واملؤسسة  العامة،  االستثمارات  صندوق  من  كل  وهم  العالقة  ذوي  األطراف  من  املساهمين  فإن 

   .ماعية سيكون لهم الحق في التصويت في الجمعية العامة إلحدى البنكيناالجت

د  كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي مصلحة في صفقة االندماج. وقد قام كل من األستاذ/ سعيد محمد الغامدي واألستاذ/ راش
مييك )بصفتهم ممثلين لصندوق االستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك إبراهيم شريف واألستاذ/ مارشل شارلز بايلي واألستاذ/ ديفيد جيفري  

ومالكًا ألسهم بشكل    األهلي(، واملهندس/ أنيس أحمد مؤمنة )بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مجلس إدارة البنك األهلي 
ي )بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة البنك األهلي( (، واألستاذ/ سعود سليمان الجنهمباشر وغير مباشر في مجموعة سامبا

البنك  باإلفصاح عن مصلحتهم في صفقة االندماج ملجلس إدارة البنك األهلي وقد امتنعوا إثر ذلك عن املشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة  
 األهلي الصادر باملوافقة على إبرام اتفاقية االندماج. 

( من نظام الشركات، فإنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهم في البنك األهلي ومجموعة سامبا التصويت 191( من املادة )4ملتطلبات الفقرة )  ووفقاً 
 .البنكين على قرارات االندماج إال في إحدى 

ب وذلك  االندماج  بصفقة  العالقة  ذوي  واألعضاء  العالقة  ذوي  األطراف  تفاصيل  أدناه  الجدول  )15/06/1442تاريخ  ويوضح    املوافق هـ 
   : م(28/01/2021

 طبيعة املصلحة االسم 
 امللكية املباشرة في مجموعة سامبا  امللكية املباشرة في البنك األهلي 

 نسبة امللكية عدد األسهم نسبة امللكية عدد األسهم

صندوق  
 االستثمارات العامة 

من كبار املساهمين في كل من البنك  
ومجموعة سامبا، ولديه ممثل في  األهلي 

 إدارة كال البنكين  يمجلس 
1,328,839,999 44.29 % 458,269,500 22.9% 

املؤسسة العامة  
 للتقاعد

من كبار املساهمين في كل من البنك  
األهلي ومجموعة سامبا، ولديها ممثل في  

 إدارة كال البنكين  يمجلس 
160,826,298 5.36% 230,858,532 11.5% 

املؤسسة العامة  
للتأمينات 
 االجتماعية 

من كبار املساهمين في كل من البنك  
األهلي ومجموعة سامبا، ولديها ممثل في  

 إدارة كال البنكين  يمجلس 
155,400,000 5.18% 141,963,820 7.1% 

األستاذ/ سعيد  
 محمد الغامدي 

يمثل صندوق االستثمارات العامة في  
 مجلس إدارة البنك األهلي 

 - ال يوجد  0.02408% 722,478

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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 املصدر: البنك األهلي ومجموعة سامبا 

   إتمام صفقة االندماج وبعدهاهيكل امللكية قبل  10-7
ستكون   )بدون احتساب أسهم    من رأس مال البنك الدامج  %67.4ملكية مساهمي البنك األهلي الحاليين ما نسبته  بعد إتمام صفقة االندماج، 

البنكين( لكال  نسبته  الخزينة  ما  سامبا  مجموعة  مساهمي  وسيملك  الدامج  32.6%،  البنك  مال  رأس  لكال   من  الخزينة  أسهم  احتساب  )بدون 
في البنك األهلي لكل من املساهمين الكبار في البنك األهلي واملساهمين الكبار في مجموعة سامبا    . ويبين الجدول التالي تفاصيل امللكيةالبنكين(

 : (م28/01/2021هـ )املوافق 15/06/1442ا وذلك كما بتاريخ  وبعده إتمام صفقة االندماجوالجمهور قبل 

 املساهم
 بعد إتمام صفقة االندماج قبل إتمام صفقة االندماج 

 نسبة امللكية  عدد األسهم  نسبة امللكية  األسهم عدد 

 % 37.2 1,667,501,160 % 44.29 1,328,839,999 صندوق االستثمارات العامة 

 % 5.8 260,311,263 % 5.18   155,400,000  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

 % 7.4 331,430,753 % 5.36 160,826,298 املؤسسة العامة للتقاعد  

 % 0,02 766,878 % 0,03 766,878 *في البنك األهلي أعضاء مجلس اإلدارة 

 % 0,02 904,314 % 0,03 904,314 في البنك األهلي**  كبار التنفيذيين

 % 1,0 *** 43,424,213 % 0,2 7,030,787 أسهم الخزينة 

,346,231,7241 الجمهور   44,9 % 2,173,661,419 48,5 % 

 % 100 4,478,000,000 % 100 3,000,000,000 اإلجمالي 

 
 . في البنك األهلي فقط * بناًء على األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر واألسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها

 في البنك األهلي فقط.  ** بناًء على األسهم اململوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر
( أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة  2) االندماج،( أسهم الخزينة اململوكة للبنك األهلي بتاريخ نفاذ قرار 1*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار االندماج ستتكون من اآلتي: )

 ( أسهم البنك األهلي اململوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج. 3)اململوكة ملجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار االندماج، 

  

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 

العامة للتأمينات  يمثل املؤسسة 
االجتماعية في مجلس إدارة البنك  

األهلي ويملك أسهم بشكل مباشر وغير  
 مباشر في مجموعة سامبا

39,900 0,00133% 157,826 0,00789% 
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 )غير مراجعة( املعلومات املالية االفتراضية املوحدة واملوجزة  10-8

 البنك األهلي التجاري  
 )شركة مساهمة سعودية(

  

   

        
           

           

االفتراضية املوجزة املوحدة )غير مراجعة( املعلومات املالية    
   

           
          املقدمة 
           

 

"(  االفتراضيةاملوجزة املوحدة غير املراجعة املرفقة واإليضاحات ذات الصلة )"املعلومات املالية    االفتراضيةتم إعداد املعلومات املالية  
ندماج التالية لغرض توضيح اآلثار املتوقعة على قائمة املركز املالي املوحدة واألداء املالي للبنك األهلي التجاري والناتجة عن اتفاقية اال 

أكتوبر   11هـ )املوافق    1442صفر    24بتاريخ  )"البنك األهلي"( ومجموعة سامبا املالية )"مجموعة سامبا"(    املبرمة بين البنك األهلي التجاري 
على دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي ويترتب على ذلك نقل جميع موجودات ومطلوبات مجموعة سامبا إلى   االتفاقيةم(. تنص  2020

اعتبارا  ، االندماج"(  )"صفقة  األهلي  )إيضاح    البنك  املتفق عليه  العوض  مقابل   ، االندماج  تاريخ  االندماج خاضعة 4من  إن صفقة   .)
 م. 2021الستيفاء او التنازل عن شروط معينة محددة مسبقًا، ومن املتوقع حدوثها في النصف األول من عام 

 
          

 

ديسمبر    31م و2020يونيو    30املوجزة املوحدة الغير مراجعة كما في    االفتراضيةمن قائمة املركز املالي    االفتراضيةتتكون املعلومات املالية  
م  2020يونيو    30املوجزة املوحدة غير املراجعة لفترتي الستة أشهر املنتهيتين في    االفتراضيةم وقائمة الدخل  2019يونيو    30م و2019

االندماج كما في التواريخ املذكورة   م للبنك األهلي أخذًة في االعتبار سريان اثار2019ديسمبر    31املنتهية في    م وللسنة2019يونيو    30و
م )"تاريخ االندماج املحدد"(، باإلضافة إلى اإليضاحات حول املعلومات  2019يناير   1بافتراض أن صفقة االندماج دخلت حيز التنفيذ في  

       .االفتراضيةاملالية 
 

          

 

في إيضاح التأثيرات الجوهرية لصفقة االندماج بين البنك األهلي ومجموعة سامبا على    االفتراضيةيتمثل الغرض من املعلومات املالية  
فقة قائمة املركز املالي املوحدة التاريخية وقائمة الدخل املوحدة التاريخية بافتراض أن البنكين موجودين بالفعل وفق الهيكل القانوني لص 

 ماج منذ تاريخ االندماج املحدد.االند

 
          

 

املالية   املعلومات  إعداد  اإلعداد( وذلك   االفتراضيةتم  إيضاح أساس  انظر  التفاصيل  )للمزيد من  معّينة  افتراضات  بناًء على  وعرضها 
، بطبيعتها، تتناول موقفا افتراضًيا وال تمثل املركز املالي الفعلي للبنك األهلي  االفتراضيةألغراض التوضيح فقط. كما أن املعلومات املالية 

ية للمركز املالي واألداء املالي للبنك األهلي عند اكتمال صفقة االندماج. باإلضافة إلى ذلك، ال  وأداءه املالي، وقد ال تعكس الصورة الفعل
املركز املالي واألداء املالي الذي كان من املمكن حدوثه لو تم إجراء عملية االندماج املشار إليه في تاريخ    االفتراضيةُتمّثل املعلومات املالية  

 ل املستقبلية أو املركز املالي للبنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج. سابق وال تظهر نتائج التشغي 
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 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020
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 البنك األهلي التجاري                 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة املركز املالي اإلفتراضية املوجزة املوحدة )غير مراجعة( 
 كما في                
2020    31 ديسمبر 2019    30 يونيو 2019  يونيو  30     

 البنك األهلي  مجموعة سامبا   التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية املوحدة 

 

 البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية املوحدة 

 

 البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية املوحدة 

  

  إيضاحات ب  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

 املوجودات                 

 العربي السعودي نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد   37,955,001 24,162,833 - 62,117,834  45,382,209 18,138,081 - 63,520,290  31,493,396 20,865,462  - 52,358,858
 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالصافي  3 14,554,696 1,339,034 - 15,893,730  16,565,294 3,628,391 - 20,193,685  14,127,769 11,961,269  )1,800,538( 24,288,500
 استثمارات بالصافي  3 146,305,827 93,193,277 )179,379( 239,319,725  134,076,572 85,013,253 )56,146( 219,033,679  126,629,790 79,249,940  - 205,879,730
 تمويل وسلف بالصافي 1 316,298,571 148,087,797 - 464,386,368  282,288,760 141,595,245 - 423,884,005  274,830,496 115,062,330  - 389,892,826
 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي  3;1 9,233,341 6,238,418 )499,534( 14,972,225  5,276,039 3,092,221 )269,048( 8,099,212  5,339,018 4,013,301  )203,877( 9,148,442
 بالصافي استثمارات في شركات زميلة   439,375 - - 439,375  438,483 - - 438,483  449,931 -  - 449,931
 عقارات أخرى بالصافي  1 1,113,039 - 125,345 1,238,384  1,283,387 - 4,345 1,287,732  1,226,523 -  5,953 1,232,476
 ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي  1 5,589,157 3,136,168 )367,473( 8,357,852  5,496,576 3,066,858 )359,602( 8,203,832  5,379,307 3,117,834  )379,206( 8,117,935
 حق استخدام املوجودات بالصافي  1 1,579,131 - 367,473 1,946,604  1,669,825 - 359,602 2,029,427  1,787,133 -  379,206 2,166,339
 وموجودات غير ملموسة أخرى نتيجة االندماج الشهرة  4 - - 27,152,698 27,152,698  - - 27,152,698 27,152,698  - -  27,152,698 27,152,698
 موجودات أخرى  3;1 24,241,896 3,103,552 )619,668( 26,725,780  14,786,657 1,069,752 )292,339( 15,564,070  15,324,157 1,281,585  )219,605( 16,386,137
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي املوجودات   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
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   
 املطلوبات وحقوق امللكية                 
 املطلوبات                 

 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  3 74,083,005 28,634,360 - 102,717,365  62,186,044 15,646,808 - 77,832,852  61,593,983 14,249,646  )1,800,538( 74,043,091
 ودائع العمالء  380,398,487 187,259,334 - 567,657,821  353,389,315 180,165,680 - 533,554,995  327,438,403 168,305,643  - 495,744,046
 قروض الجل   - 2,163,629 - 2,163,629  - 2,168,095 - 2,168,095  - -  - -
 سندات دين مصدرة  3 696,258 5,585,273 )179,379( 6,102,152  1,016,101 3,746,454 )56,146( 4,706,409  1,864,984 -  - 1,864,984
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي 3;1 12,138,048 2,160,457 )494,323( 13,804,182  6,081,580 1,192,186 )287,994( 6,985,772  5,977,258 1,957,978  )213,652( 7,721,584
 مطلوبات اخرى  3 16,058,990 7,084,248 )499,534( 22,643,704  14,802,485 7,235,746 )269,048( 21,769,183  12,601,268 6,466,854  )203,877( 18,864,245
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي املطلوبات   483,374,788 232,887,301 (1,173,236) 715,088,853  437,475,525 210,154,969 (613,188) 647,017,306  409,475,896 190,980,121  (2,218,067) 598,237,950
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   
 حقوق امللكية                 
 حقوق امللكية العائدة ملساهمي البنك                

 رأس املال 4 30,000,000 20,000,000 )5,220,000( 44,780,000  30,000,000 20,000,000 )5,220,000( 44,780,000  30,000,000 20,000,000  )5,220,000( 44,780,000
 عالوة إصدار 4 - - 56,090,100 56,090,100  - - 56,090,100 56,090,100  - -  56,090,100 56,090,100
 اسهم خزينة  5;4;1 )371,028( )942,219( )550,766( )1,864,013(  )357,971( )962,080( )548,356( )1,868,407(  )357,971( )976,000(  )544,826( )1,878,797(
 احتياطي نظامي  5;4 25,650,012 18,348,111 )18,348,111( 25,650,012  25,650,012 18,348,111 )18,348,111( 25,650,012  22,894,980 17,193,239  )17,193,239( 22,894,980
 احتياطي عام 5;4 - 130,000 )130,000( -  - 130,000 )130,000( -  - 130,000  )130,000( -
 احتياطيات أخرى )التغيرات املتراكمة في القيم العادلة(  5;4 1,100,538 2,748,107 )217,992( 3,630,653  866,542 2,752,040 )217,992( 3,400,590  669,476 2,442,842  )217,992( 2,894,326
 احتياطي برنامج أسهم املوظفين  5;4;1 184,782 - 26,220 211,002  202,508 - 23,810 226,318  145,037 -  20,280 165,317
 أرباح مبقاة  5;4 11,298,412 5,999,839 )4,496,753( 12,801,498  6,621,912 3,696,851 )4,496,753( 5,822,010  10,533,482 5,695,584  )5,651,625( 10,577,441
 توزيعات أرباح مقترحة   - - - -  3,600,000 1,393,898 - 4,993,898  - -  - -
 احتياطي فرق العملة األجنبية  )4,975,172( - - )4,975,172(  )4,694,978( - - )4,694,978(  )4,637,370( -  - )4,637,370(
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 حقوق امللكية العائدة ملساهمي البنك  62,887,544 46,283,838 27,152,698 136,324,080  61,888,025 45,358,820 27,152,698 134,399,543  59,247,634 44,485,665  27,152,698 130,885,997
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 الشريحة األولى صكوك   10,200,000 - - 10,200,000  7,000,000 - - 7,000,000  7,000,000 -  - 7,000,000
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي حقوق امللكية بدون حقوق األقلية   73,087,544 46,283,838 27,152,698 146,524,080  68,888,025 45,358,820 27,152,698 141,399,543  66,247,634 44,485,665  27,152,698 137,885,997
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 حقوق األقلية  5;4 847,702 89,940 - 937,642  900,252 90,012 - 990,264  863,990 85,935  - 949,925
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي حقوق امللكية   73,935,246 46,373,778 27,152,698 147,461,722  69,788,277 45,448,832 27,152,698 142,389,807  67,111,624 44,571,600  27,152,698 138,835,922
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

                 

 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية   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
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ──────── 



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
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 البنك األهلي التجاري                
 )شركة مساهمة سعودية(                                                                                        
               

 املوجزة املوحدة قائمة الدخل اإلفتراضية
 لفترتي و السنة املنتهية )غير مراجعة(               

م 2019يونيو    30لفترة الستة أشهر املنتهية في   م 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في    م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في       

   البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية املوحدة   البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية املوحدة   البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية املوحدة 

  إيضاحات ب  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

 دخل العموالت الخاصة  3 9,525,359 3,971,888 )62,692( 13,434,555  20,527,145 8,426,784 )88,559( 28,865,370  10,079,635 4,219,698 )80,884( 14,218,449
 مصاريف العموالت الخاصة  3 )1,630,548( )1,018,491( 62,692 )2,586,347(  )4,720,595( )2,050,136( 88,559 )6,682,172(  )2,418,127( )966,206( 80,884 )3,303,449(
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 صافي دخل العموالت الخاصة   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

 دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي  2 1,251,895 657,278 - 1,909,173  2,527,348 1,268,406 - 3,795,754  1,208,136 611,959 - 1,820,095
 دخل تحويل عمالت أجنبية بالصافي   630,361 174,683 - 805,044  1,062,347 307,022 - 1,369,369  529,738 131,053 - 660,791
 دخل/)خسارة( من االستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي  2 )60,553( )130,339( - )190,892(  940,477 184,226 - 1,124,703  660,723 44,745 - 705,468
 مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي  2 569,993 1,025,376 - 1,595,369  470,256 267,386 - 737,642  121,505 223,163 - 344,668
 )مصاريف( عمليات أخرى بالصافي   )215,504( 109,786 - )105,718(  )199,866( 196,663 - )3,203(  )180,389( 102,152 - )78,237(
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي دخل العمليات  10,071,003 4,790,181 - 14,861,184  20,607,112 8,600,351 - 29,207,463  10,001,221 4,366,564 - 14,367,785

 رواتب ومصاريف املوظفين   1,766,990 790,375 - 2,557,365  3,549,789 1,487,485 - 5,037,274  1,798,990 673,468 - 2,472,458
 إيجارات ومصاريف املباني   157,411 168,616 - 326,027  355,306 334,279 - 689,585  176,408 153,230 - 329,638
 أستهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام املوجودات  2 438,387 110,415 - 548,802  865,935 204,299 - 1,070,234  427,344 94,024 - 521,368
 مصروفات عمومية وإدارية أخرى   858,535 462,917 - 1,321,452  1,560,021 851,765 - 2,411,786  879,327 399,724 - 1,279,051
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 القيمة إجمالي مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في   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

 صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة  2 1,224,036 645,523 - 1,869,559  1,419,930 1,103,036 - 2,522,966  470,066 781,726 - 1,251,792
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي مصاريف العمليات  4,445,359 2,177,846 - 6,623,205  7,750,981 3,980,864 - 11,731,845  3,752,135 2,102,172 - 5,854,307
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 دخل من العمليات التشغيلية بالصافي   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

)10,361( - - )10,361(  62,447 - - 62,447  )26,836( - - )26,836( 
 

 )مصاريف( دخل العمليات الغير تشغيلية األخرى بالصافي 
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 الفترة/السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي دخل   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

 مصروف الزكاة وضريبة الدخل   )599,731( )383,485( - )983,216(  )1,434,712( )628,807( - )2,063,519(  )732,367( )264,126( - )996,493(
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 صافي دخل الفترة/السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل   4,999,077 2,228,850 - 7,227,927  11,483,866 3,990,680 - 15,474,546  5,506,358 2,000,266 - 7,506,624
════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════   

 صافي دخل الفترة / السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد إلى:                
 مساهمي البنك   4,921,925 2,226,511 - 7,148,436  11,401,436 3,984,295 - 15,385,731  5,461,130 1,998,910 - 7,460,040
 حقوق األقلية   77,152 2,339 - 79,491  82,430 6,385 - 88,815  45,228 1,356 - 46,584
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 صافي دخل الفترة/السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل   4,999,077 2,228,850 - 7,227,927  11,483,866 3,990,680 - 15,474,546  5,506,358 2,000,266 - 7,506,624
════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════   

 ربحية السهم األساسية )موضحة بالريال السعودي للسهم(  1.58 1.14 - 1.55  3.68 2.04 - 3.35  1.76 1.02 - 1.62
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 املخفضة )موضحة بالريال السعودي للسهم( ربحية السهم   1.58 1.11 - 1.55  3.67 1.99 - 3.35  1.76 1.00 - 1.62



 

 

 

        البنك األهلي التجاري 
                          )شركة مساهمة سعودية(

           
         املوجزة املوحدة )غير مراجعة(  االفتراضيةإيضاحات حول املعلومات املالية 

           
        أساس اإلعداد   أ.

           
 للبنك األهلي ، للغرض املذكور في املقدمة ،  واعدادها بناًء على ووفقًا ملا يلي:   االفتراضيةتم عرض املعلومات املالية   

           
)1 

 

م، واملعدة )أ( بموجب معيار املحاسبة الدولي 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر املنتهية في  القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة للبنك االهلي ومجموعة سامبا  
ين القانونيين و )ب( وفقا ألحكام نظام  ) "التقرير املالي األولي"( املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب  34

ز املالي املرحلية املوجزة املوحدة البنوك و نظام الشركات في اململكة العربية السعودية واألنظمة األساسية للبنك األهلي ومجموعة سامبا. تم استخراج بيانات قائمة املرك  مراقبة
م من املعلومات  2019يونيو    30با كما في و لفترة الستة أشهر املنتهية في  غير املراجعة و بيانات قائمة الدخل املرحلية املوجزة املوحدة الغير مراجعة للبنك األهلي ومجموعة سام

 م. 2020يونيو  30هية في املقارنة في القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة للبنك األهلي التجاري وسامبا كما في و لفترة الستة أشهر املنت 

           
)2 

 

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

 السعودية واألنظمة األساسية للبنك األهلي ومجموعة سامبا.

           
)3 

 

( أعاله. تم اإلفصاح عن هذه السياسات املحاسبية في 2( و )1إعداد القوائم املالية املوحدة املشار إليها في ) واملستخدمة فيالسياسات املحاسبية الجوهرية لدى البنك األهلي 
في   املنتهية  للسنة  األهلي  للبنك  )مراجعة(  املوحدة  املالية  )2019ديسيمبر    31القوائم  في  اليها  املشار  سام2م  ملجموعة  الجوهرية  املحاسبية  السياسات  تتفق  أعاله.  با ( 

( أعاله مع تلك السياسات املطبقة لدى البنك األهلي. تم تقديم ايضاحات ملبادئ تجميع هذه املعلومات املالية  2( و )1واملستخدمة في إعداد القوائم املالية املشار إليها في )
 واالفتراضات املستخدمة في أساس اإلعداد. االفتراضية

           
)4 

 

م  2019يناير    1اعتباًرا من تاريخ االندماج املحدد في    االفتراضيةمتطلبات الجهات التنظيمية والتعليمات الصادرة األخرى فيما يتعلق بالشكل العام لعرض املعلومات املالية  
 ( ألغراض احتساب الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى.4)كما هو مبين في إيضاح 

           
)5 

 

"تجميع االعمال" على احتساب الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى اعتبارًا من تاريخ االندماج الفعلي.  وبموجب املعيار الدولي    3يتم تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  
ا  3للتقرير املالي   الهلي على مجموعة سامبا املالية بالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات "تجميع األعمال"، يقوم البنك األهلي باملحاسبة على االندماج كاستحواذ البنك 

الشراء كشهرة العادلة وسعر  بين قيمها  الفرق  كي تعكس  املحدد  االندماج  تاريخ  في  املستحوذ عليها  للتحديد  القابلة  املحتملة  او مكسب من صفقة شراء عند    واملطلوبات 
وقد يؤدي ذلك إلى قيم   االفتراضيةحديد سعر الشراء والقيمة العادلة )"مخصص سعر الشراء"( كما في تاريخ هذه املعلومات املالية  االندماج.  لم يتم بعد استكمال تطبيق ت

 .  االفتراضيةجوهرية مختلفة تعود إلى املوجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املستحوذ عليها بخالف تلك املعروضة في املعلومات املالية 

           
)6 

 

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

  
         

  

ها ال تعطي  ال تأخذ في االعتبار األثار الناتجة عن تحقيق أي فوائد متوقعة من عملية االندماج أو التكاليف املتكبدة لتحقيق هذه الفوائد. كما ان  االفتراضية إن املعلومات املالية  
 أي إشارة إلى النتائج والوضع املالي املستقبلي ألنشطة البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج. 

  
         

  

رياالت سعودية    10سهم عادي )"أسهم العوض"( بقيمة اسمية تبلغ    1,478,000,000سوف تؤدي صفقة االندماج الى زيادة رأس املال املصدر للبنك األهلي عن طريق إصدار  
 الى البنك األهلي في تاريخ االندماج. مقابل نقل جميع اصول والتزامات مجموعة سامبا  0.739للسهم الواحد لصالح مساهمي مجموعة سامبا حسب معامل املبادلة 

  
         

  

االندماج   إتمام صفقة  عند  األهلي  للبنك  املصدر  املال  العوض    44,780,000,000سيكون رأس  أسهم  إصدار  بعد  و سيمتلك مساهمو مجموعة سامبا  ما  ريال سعودي 
 .االندماجمن إجمالي رأس املال املدفوع للبنك األهلي ، وسوف تنقض ي مجموعة سامبا إثر عملية  32.6% هنسبت

  
         

 االفتراضيةوصف التعديالت   ب. 
      

 
  

         

  

جريت ألغراض إعداد المعلومات املالية    االفتراضيةتستند التعديالت  
ُ
كما في االيضاحات املرفقة    االفتراضيةعلى املعلومات املتاحة اضافة الى بعض التعديالت    االفتراضيةالتي أ

على أي آثار متوقعة من تحقيق فوائد أو خفض في التكاليف وال على أي تعديالت   االفتراضية. كما هو مذكور سابقًا، ال تحتوي املعلومات املالية االفتراضيةباملعلومات املالية 
أي آثار محتملة أو مستقبلية ناتجة عن أي تعويضات أو متطلبات   االفتراضيةتقبلية قد تنتج عن صفقة االندماج. باإلضافة الى ذلك ، ال تعكس املعلومات املالية  أو نفقات مس

علق بعملية االندماج كما لم يتم تعديل املعلومات  تنظيمية محتملة قد يتم فرضها على البنك األهلي من قبل السلطات أو الجهات التنظيمية عند إتمام صفقة االندماج أو تت
 لتعكس التكاليف املرتبطة بصفقة االندماج.  االفتراضيةاملالية 
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         البنك األهلي التجاري 
                             )شركة مساهمة سعودية(

            
املوجزة املوحدة )غير مراجعة( )تتمة(  االفتراضيةإيضاحات حول املعلومات املالية   

         
  

 
         

 على ما يلي: االفتراضيةاملضمنة في املعلومات املالية  االفتراضيةتتمثل التعديالت   

            
.1 

 

م، 2019ديسمبر  31م وقائمتي املركز املالي املوحدة للبنك األهلي ومجموعة سامبا كما في 2019 يونيو 30وم 2020يونيو  30كما في  ومجموعة سامبابين قائمتي املركز املالي املوجزة املوحدة للبنك األهلي  االفتراضيةلضمان اتساق العرض في املعلومات املالية 
 التالية:تم إجراء التعديالت 

  
 "تمويل وسلف بالصافي".  " ضمنم على التوالي ملجموعة سامبا في "قروض وسلف، صافي2020 يونيو  30وم 2019ديسمبر  31م و2019يونيو  30ريال سعودي كما في  مليار 148وريال سعودي  مليار 142ومليار ريال سعودي  115عرض  - 

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

   
م على التوالي ملجموعة سامبا في "موجودات حق االستخدام" )التي تم تضمينها في "ممتلكات ومعدات،  2020 يونيو  30وم 2019ديسمبر  31م و2019يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  367ريال سعودي و  مليون  360ومليون ريال سعودي  379عرض مبلغ  - 

 صافي"( ضمن "حق استخدام املوجودات بالصافي". 
   

م على التوالي ملجموعة سامبا في "عقارات أخرى، صافي" )التي تم تضمينها ضمن "موجودات أخرى"( ضمن 2020  يونيو   30وم  2019ديسمبر   31م و2019يونيو    30ريال سعودي كما في   مليون   125وريال سعودي    ماليين  4وماليين ريال سعودي    6عرض مبلغ   - 
 "عقارات أخرى بالصافي".

   
 م على التوالي ملجموعة سامبا في "مشتقات" )ضمن املطلوبات( ضمن "القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي".2020  يونيو   30وم  2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30ريال سعودي كما في    مليار  2وريال سعودي    مليار  1ومليار ريال سعودي    2عرض مبلغ   - 

   
خزينة"( ضمن   أسهمم على التوالي ملجموعة سامبا في "احتياطي دفعات على أساس األسهم" )تحت بند "2020  يونيو  30وم  2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30ريال سعودي كما في    مليون   26وريال سعودي    مليون   24ومليون ريال سعودي    20عرض مبلغ   - 

  "احتياطي برنامج أسهم املوظفين".  
 

         
 

.2 

 

للسنة   ومجموعة سامباللبنك األهلي    الدخل املوحدةم وبين قائمتي  2019  يونيو   30وم  2020يونيو    30لفترتي الستة أشهر املنتهية في    ومجموعة سامبابين قائمتي الدخل املوجزة املوحدة للبنك األهلي    االفتراضيةلضمان اتساق العرض في املعلومات املالية  
 تم إجراء التعديالت التالية:   م،2019ديسمبر  31املنتهية في 

   
م على التوالي ملجموعة سامبا في "دخل أتعاب وعموالت، صافي" ضمن "دخل من  2020  يونيو   30وم  2019ديسمبر   31م و2019يونيو    30ريال سعودي للفترات / والسنة املنتهية في    مليون   657وريال سعودي    مليار  1.3ومليون ريال سعودي    612عرض مبلغ   - 

 رسوم خدمات مصرفية بالصافي".
   

و    87عرض مبلغ   -  و    20مليون ريال سعودي  ريال سعودي  في    49مليون  املنتهية  / والسنة  للفترات  املتاجرة، صافي" ضمن 2020يونيو    30م و  2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30مليون ريال سعودي  / )خسارة(  "دخل  في  التوالي ملجموعة سامبا  م على 
 "دخل/)خسارة( من االستثمارات املدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل صافي".

   
م على التوالي ملجموعة سامبا في " دخل / )خسارة( املتاجرة، صافي" ضمن  2020يونيو    30م و  2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30/ والسنة املنتهية في    سعودي للفتراتمليون ريال    186مليون ريال سعودي و    190مليون ريال سعودي و    145عرض مبلغ   - 

 "مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي".
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م على التوالي ملجموعة سامبا في "مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من  2020يونيو   30م و  2019ديسمبر    31م و2019يونيو   30/ والسنة املنتهية في    سعودي للفتراتمليون ريال    839مليون ريال سعودي و    78مليون ريال سعودي و    78عرض مبلغ   - 
 ن "مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي".خالل الدخل الشامل االخر، صافي" ضم

   
م على التوالي ملجموعة سامبا في "استهالك" ضمن "استهالك/إطفاء ممتلكات،  2020يونيو    30م و  2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30/ والسنة املنتهية في    سعودي للفتراتمليون ريال    110مليون ريال سعودي و    204مليون ريال سعودي و    94عرض مبلغ   - 

 معدات، برامج، وحق استخدام املوجودات". 
   

م على التوالي ملجموعة سامبا في "مخصص انخفاض االئتمان، بعد خصم املبالغ 2020يونيو  30م و 2019ديسمبر   31م و2019يونيو  30سعودي للفترات / والسنة املنتهية في مليون ريال  646مليار ريال سعودي و  1.1مليون ريال سعودي و  782عرض مبلغ  - 
 املستردة" ضمن "صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة".

            
 واملعامالت التالية بين البنك األهلي ومجموعة سامبا تم استبعادها: األرصدة   3.

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

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

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

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

 م على التوالي من "دخل العموالت الخاصة" و "مصاريف العموالت الخاصة".  2020يونيو  30م و 2019ديسمبر  31م و 2019يونيو  30مليون ريال سعودي للفترات / والسنة املنتهية  63مليون ريال سعودي و  89مليون ريال سعودي و  81استبعاد مبلغ  - 

              
.4 

 

وألغراض املعلومات املالية اإلفتراضية، تم احتساب مقابل االندماج على أساس تبادل األسهم بسعر   تم إجراء التعديالت التالية على املعلومات املالية اإلفتراضية لتسجيل إصدار أسهم العوض من قبل البنك األهلي ملساهمي مجموعة سامبا.
من حصة ملكية   %67.4و    %32.6سهم من البنك األهلي لتحل محل رأس املال املصدر ملجموعة سامبا. وقد ينتج عن ذلك نسبة    1,478,000,000وعة سامبا. وسيؤدي االندماج إلى إصدار  سهم في البنك األهلي لكل سهم في مجم  0.739

 األهلي بعد االندماج، بعد األخذ بتأثير أسهم الخزينة. مساهمي مجموعة سامبا والبنك األهلي على التوالي في البنك األهلي عند إتمام عملية االندماج على أساس إجمالي رأس املال املصدر للبنك
 

 
           

        للبنك األهلي بعد االندماج )أ( اإلفتراض ي رأس املال  
  الوحدات           

             
   2,000,000         م 2019يناير  1أسهم مجموعة سامبا القائمة )باأللف وحدة( كما في   

   0.739                      معامل املبادلة  
           ────────  
   1,478,000         عدد األسهم التي سيصدرها البنك األهلي )باأللف وحدة(   
   14,780,000       )أ(  القيمة االسمية لألسهم التي سيصدرها البنك األهلي )بآالف الرياالت السعودية(   
   30,000,000            )ب( رأس املال املصدر للبنك األهلي )بآالف الرياالتالسعودية(   
           ────────   

   44,780,000       رأس املال اإلجمالي الصادر للبنك األهلي بعد االندماج )بآالف الرياالت السعودية( )أ + ب(  
             



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020
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 سهم والتي سيتعين على البنك األهلي إصدارها ليحل محل رأس املال املصدر ملجموعة سامبا.  1,478,000,000األهلي مع سامبا سيمثل القيمة العادلة لـ الندماج األعمال، فإن مقابل اندماج البنك  3بتطبيق أحكام املعيار الدولي للتقرير املالي 

              

 

م ويعتبر العوض املستحق عن االستحواذ استرشاديا ومن املقرر مراجعته 2019يناير  1ريال سعودي للسهم الواحد في السوق املالية السعودية )"تداول"( كما في  47.95تم احتساب العوض املستحق عن االستحواذ على أساس سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي البالغ 
  هم البنك األهلي في تاريخ إتمام صفقة االندماج. بحيث يعكس سعر السوق ألس

 
           

          العوض اإلجمالي اإلفتراض ي )ب(  
             

       تم احساب العوض على النحو التالي:  
        
   1,478,000         عدد األسهم التي سيصدرها البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا )باأللف وحدة(   
  47.95   م 2019يناير  1مضروًبا في: سعر سهم البنك األهلي كما في   
           ────────   

    70,870,100       م(2019يناير  1املقابل اإلجمالي )بآالف الرياالت السعودية( )كما في  
            

       اإلصدار للبنك األهلي اإلفتراضية بعد االندماج )ج( عالوة  
             
 مليار ريال سعودي عند إصدار البنك األهلي ألسهم العوض مقابل صفقة االندماج والتي تم احتسابها على النحو التالي: 56.090نتيجة ملا ورد أعاله ، تنشأ عالوة إصدار بقيمة   

        
     املبالغ بآالف الرياالت السعودية  
   70,870,100       العوض اإلجمالي  
   14,780,000       مخصوًما منه: القيمة االسمية لألسهم الصادرة من البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا  
           ────────   

   56,090,100       م( 2019يناير  1عالوة اإلصدار )كما في  
    
 واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة عن االندماج )د( الشهرة  

             
     املبالغ بآالف الرياالت السعودية  
   70,870,100       العوض اإلجمالي  
   1,520,639              مخصوًما منه:  اسهم خزينة  
   42,196,763       م2019يناير  1املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في مخصومًا منه:  صافي   
           ────────   

   27,152,698       م( 2019يناير  1ن االندماج )كما في الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة ع 



 

 

 

 البنك األهلي التجاري 
      

                          )شركة مساهمة سعودية(
             

 املوجزة املوحدة )غير مراجعة( )تتمة(  االفتراضيةإيضاحات حول املعلومات املالية 
    

 

م وأسهم الخزينة التي تحتفظ بها مجموعة سامبا قبل  2019يناير    1تمثل الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الزيادة في مجموع العوض عن صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في  
م( وعلى  2019يناير    1باستخدام القيمة السوقية ألسهم البنك االهلي اعتبارًا من    0,739ملعدل املقايضة    تاريخ االندماج املحدد والتي تم تحملها من اجل استبدالها بأسهم من البنك األهلي )وفقاً 

  م. 2019يناير  1افتراض أن االندماج حصل كما في 
        

 

رير  أي تعديالت على القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ملجموعة سامبا  كما ھو مطلوب بموجب املعيار الدولي للتق  االفتراضيةإضافة إلى ذلك، ال تتضمن املعلومات املالية  
 وسوف تتم اجراءات احتساب القيمة العادلة بالكامل في تاريخ االستحواذ.  3املالي  

        

  

وبالتالي تم استبعادها  املعدلة ملجموعة سامبا عن طريق خصم بنود حقوق ملكية أخرى تمثل مصالح مستمرة ألطراف أخرى في البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج  تم احساب صافي املوجودات  
 من حساب الشهرة و املوجودات غير امللموسة األخرى.

        
     املبالغ بآالف الرياالت السعودية  
   42,305,935       م 2019يناير  1املوجودات ملجموعة سامبا كما في صافي   
     مخصوًما منه:  بنود حقوق ملكية أخرى   
  )16,370(             برنامج أسهم املوظفين   احتياطي                    
  )92,802(             حقوق األقلية                      
           ────────   

   42,196,763       م( 2019يناير  1صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا )كما في  
        
 االندماج )هـ(و املقابل االجمالي والشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة عن  وعالوة اإلصدار االفتراض ياالختالفات وآثار ما بعد االندماج املرتبطة برأس املال   

   

  

ملعدلة ملجموعة  )د( على أساس تاريخ االندماج املحدد، وعليه فإن الحسابات ذات الصلة تعكس اثر السعر املتداول لسهم البنك األهلي و صافي املوجودات ا4)أ( إلى  4تم إجراء التعديالت املذكورة في  
  8م واستخدام صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في ذلك التاريخ وسعر سهم البنك األهلي كما في 2020يونيو    30تاريخ االندماج املحدد الى سامبا كما في ذلك التاريخ. وبالتالي فإن تغيير  

 )وهو تاريخ إعالن صفقة االندماج في تداول( من شأنه أن يؤدي إلى ما يلي:  2020أكتوبر 

   
املوجودات املعدلة صافي  سعر السهم    الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى  املقابل االجمالي أسهم خزينة عالوة إصدار رأس املال  

م2020يونيو  30 ـ  
 بآالف الرياالت السعودية ريال سعودي 

38.5        46,257,618  44,780,000       42,123,000         1,220,951    56,903,000               9,424,431  

   

.
5  

برنامج أسهم املوظفين و حقوق األقلية   احتياطيوأرصدة حقوق امللكية األخرى كما في تاريخ االندماج أرصدة ما قبل االندماج الخاصة بالبنك األهلي باستثناء    االفتراضيةتمثل األرباح املبقاة املوحدة  
 ملجموعة سامبا حيث تم اإلبقاء عليها لكونها تمثل مصالح مستمرة في البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج. 

   

  

با التي تم تحملها كجزء من الدمج عن تلك املعروضة  قد يؤدي استكمال عملية تخصيص سعر الشراء إلى الحاق مبالغ مختلفة ُتنسب إلى املوجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ملجموعة سام
املوجزة املوحدة غير املراجعة أو في    االفتراضيةإجراء أي تعديالت على هذه املبالغ املخصصة في قائمة الدخل  التي تم إعدادها ألغراض التوضيح. وبناء عليه، لم يتم   االفتراضيةفي املعلومات املالية  
 املوجزة املوحدة غير املراجعة، مثل إطفاء املوجودات غير امللموسة أو االنخفاض في قيمة الشهرة.  االفتراضيةقائمة املركز املالي 
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)قبل االندماج( وعلى األهلي    م على مستوى بنك2020يونيو    30كما في  الرئيسية    األداءومؤشرات    املالية  ملؤشراتامقارنة   10-9

 االفتراض ي ما بعد االندماج املستوى املوحد 

ومؤشرات    املؤشرات املاليةما بعد االندماج هي إرشادية، ويتم تقديمها ألغراض توضيحية فقط.    ومؤشرات األداء الرئيسية  املؤشرات املاليةإن  
ال تحتوي على أي أثر متوقع من تحقيق   املؤشراتاالفتراضية املوحدة وعليه، فإن هذه القوائم املالية  األداء الرئيسية ما بعد االندماج تعتمد على

تعكس فوائد أو خفض في التكاليف وال على أي تعديالت أو نفقات مستقبلية قد تنتج عن صفقة االندماج. باإلضافة الى ذلك، إن هذه املؤشرات ال  
من قبل السلطات أو الجهات   األهلي   و متطلبات تنظيمية محتملة قد يتم فرضها على البنكأي آثار محتملة أو مستقبلية ناتجة عن أي تعويضات أ

بطة بصفقة  التنظيمية عند إتمام صفقة االندماج أو تتعلق بعملية االندماج كما لم يتم تعديل املعلومات املالية االفتراضية لتعكس التكاليف املرت
 االندماج.

 م  2020يونيو  30األداء الرئيسية كما في  مؤشراتاملؤشرات املالية و 
 )باملاليين ريال سعودي( 

 بنك األهلي 

 )قبل االندماج( 

 بنك األهلي 

 )ما بعد االندماج(*  

   املؤشرات املالية:

 464,386 316,299 صافي التمويل والسلف 

 862,551 557,310 إجمالي املوجودات 

 567,658 380,398 إجمالي ودائع العمالء 

 147,462 73,935 إجمالي حقوق امللكية 

   مؤشرات األداء الرئيسية:

 %3.1 %3.5 صافي هامش دخل العموالت الخاصة

 %10.0 %13.9 حقوق املساهمين  على متوسطالعائد 

 %32.0 %32.0 نسبة التكلفة إلى الدخل

 %70.5 %71.4 نسبة التمويل والسلف إلى الودائع )النسبة التنظيمية( 

 %1.7 %1.8 نسبة التمويل والسلف املتعثرة 

 %19.1 %19.0 نسبة كفاية رأس املال )الركيزة األولى(

 للقوائم االفتراضية املوحدة * وفًقا 

 تم احتساب مؤشرات األداء الرئیسیة كما ھو محدد أدناه: 

 تحتسب بقسمة صافي دخل العموالت الخاصة إلى متوسط املوجودات ذات العائد. صافي هامش دخل العموالت الخاصة: ●
 حقوق املساهمين.  متوسطتحتسب بقسمة صافي دخل البنك إلى   حقوق املساهمين: على متوسطالعائد  ●
 .تحتسب بقسمة مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في القيمة إلى دخل العمليات نسبة التكلفة إلى الدخل: ●
املرجح لودائع العمالء  املرجح للتمويل والسلف إلى إجمالي املتوسط  تحتسب بقسمة إجمالي املتوسط    نسبة التمويل والسلف إلى الودائع: ●

 والديون طويلة األجل على النحو املحدد من قبل البنك املركزي. 
 سلف املتعثرة إلى إجمالي التمويل والسلف. تحتسب على أساس نسبة إجمالي التمويل وال نسبة التمويل والسلف املتعثرة: ●
تحتسب على أساس نسبة رأس املال األساس ي واملساند )الشريحتين األولى والثانية( إلى إجمالي    نسبة كفاية رأس املال )الركيزة األولى(: ●

 املوجودات مرجحة املخاطر. -الركيزة األولى 
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 التأثير على امللكية   10-10
)بدون احتساب أسهم    من رأس مال البنك الدامج  35%32.6عند إتمام صفقة االندماج، ستكون ملكية مساهمي مجموعة سامبا الحاليين ما نسبته  

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

 بعد االندماج  قبل االندماج البنك 

 البنك األهلي  

 3,000,000,000 3,000,000,000 إجمالي عدد األسهم املصدرة 

 9,581,794 9,581,794 36إجمالي عدد أسهم الخزينة 

 2,990,418,206 2,990,418,206 إجمالي عدد األسهم املصدرة باستثناء أسهم الخزينة 

 37%67.4 % 100.0 املال النسبة )%( من رأس 

 مجموعة سامبا 

 1,478,000,000 2,000,000,000 إجمالي عدد األسهم املصدرة 

 31,159,279 42,164,112 38إجمالي عدد أسهم الخزينة 

 1,446,840,721 1,957,835,888 إجمالي عدد األسهم املصدرة باستثناء أسهم الخزينة 

 39%32.6 % 100.0 النسبة )%( من رأس املال 

 البنك الدامج  
 4,478,000,00040 –  عدد األسهم 

 % 100 –  من رأس املال النسبة )%( 
 

 التأثير على الربحية  10-11
تحقيق وفورات التكاليف املتوقعة والتي    من املتوقع أن ينتج عن صفقة االندماج قيمة مضافة ملساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا من خالل

  1.55م ستكون أرباح السهم االفتراضية التاريخية التوضيحية  2020للنصف األول من عام    ةوبناًء على القوائم املالية االفتراضي  تم اإلفصاح عنها.
وذلك باملقارنة مع ربحية   (باستثناء تكاليف الوفورات التي تم اإلفصاح عنها) نتيجة لصفقة االندماج ريال سعودي للسهم الواحد في البنك الدامج

وتجدر اإلشارة إلى أن  .  للبنك األهلي لنفس الفترة ريال سعودي للبنك األهلي بناًء على القوائم املالية التاريخية    1.58لنفس الفترة والبالغة  السهم  
االفتراضية  االفتراضيةاألرباح   املالية  القوائم  في  عنها  اإلفصاح  تم  والتي  سهم  لكل  التوضيحية  للبيانا  التاريخية  كمؤشر  تقديمها  املالية تم  ت 

 . األولى للبنك الدامج القوائم املالية املجمعة عند تقديم وقد تتغير أرباح السهم املجمعة املرحلة،االفتراضية لهذه 

وذلك    لكل من مساهمي البنك األهلي ومجموعة سامبا(  Earnings per Share)  نموًا في معدل الربح لكل سهم   تحقق صفقة االندماجوقع أن  من املت 
املالية   للسنة  األول  للنصف  املالية  النتائج  إلى  سنوي  2020باالستناد  أساس  على  بمبلغ )م  واملقدرة  املذكورة  املنافع  تحقيق  اكتمال  بعد  وذلك 

صعب توقع أي  لدمج األعمال(. وتجدر اإلشارة إلى أنه من الالتكاليف النقدية غير املكررة  واستثناء  ( ريال سعودي  800,000,000ثمانمائة مليون )
م مجلس  أحداث أو نتائج مستقبلية، وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد بشكل كامل على أي توقعات أو إفادات تتعلق بالنمو في ربحية السهم. وقد قا

م يقوموا بتضمين  إدارة البنك األهلي ومستشاريه باتباع منهجية متحفظة لغرض تحديد االرتفاع املتوقع في ربحية السهم للبنك الدامج، حيث ل
أعلى في  عدد من املنافع والوفورات املتوقعة من صفقة االندماج فيما يتعلق باإليرادات والتمويل والتي ستؤدي في حال تحققها إلى تحقيق ارتفاع  

 معدل ربحية السهم.  

يمكن بار املخاطر املرتبطة بالتنفيذ وتوصل إلى أنه  ولغرض تحديد املنافع املالية من وفورات التكاليف السنوية، قام مجلس اإلدارة باألخذ في االعت
من تكاليف السنة املالية   %9، أي ما يعادل نسبة  سعودي  ل( ريا800,000,000في التكاليف السنوية بقيمة ثمانمائة مليون )  انخفاض تحقيق  
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إتمام  2019لعام   من  سنوات  ثالث  خالل  التخفيض  هذا  تحقيق  املتوقع  ومن  مجتمعين،  للبنكين  قيمة  م  اختلفت  حال  وفي  االندماج.  صفقة 
سعودي  800االنخفاض في التكاليف في املستقبل عن القيمة املتوقعة والبالغة   في  مليون ريال  االرتفاع  معدل  اختالف  إلى  يؤدي  ذلك قد  ، فإن 

املستقبلية للبنك الدامج، قام مجلس اإلدارة باألخذ في  ربحية السهم عن املعدل الذي تم اإلفصاح عنه. ولغرض تحديد النمو املتوقع في األرباح  
املختلفة التي يعمل فيها    على األسواق املالية  19-النتشار وباء كوفيدالسلبي  الجوهري  بما في ذلك التأثير    االعتبار التحديات االقتصادية الحالية،

 ومجموعة سامبا.كل من البنك األهلي 

ألرباح في املستقبل واملنافع من وفورات التكاليف املشار إليها أعاله، فإن مجلس اإلدارة يتوقع ارتفاع في ربحية وبعد األخذ في االعتبار فرص نمو ا

بعد إتمام صفقة االندماج. وفي حال تحقيق منافع وفورات التكاليف بشكل أكبر من املتوقع    %11إلى    %3السهم ملساهمي البنك الدامج بنسبة حوالي  

وفورات اإليرادات والتمويل أو تحقيق معدل نمو أعلى من املتوقع في األرباح، فإن االرتفاع في ربحية السهم قد يكون أعلى من  أو تحقيق منافع من 

االندماج،  املتوقع. ويجب على املساهمين عدم االعتماد على التوقعات املتعلقة باالرتفاع في ربحية السهم عند اتخاذ قرارهم بالتصويت على قرارات  

للبنك على أنها تأكيد بأن ربحية السهم  االعتماد بشكل كامل على التوقعات واإلفادات املستقبلية. وعليه، يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات  وعدم  

 للفترات املالية السابقة. سهم البنك األهليستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية  الدامج

 التأثير على نسبة كفاية رأس املال للبنك األهلي  10-12
وفقا املماثلة  الصفقات  في  عليها  متعارف  محاسبية  لتعديالت  االندماج  صفقة  تخضع  رقم    سوف  التقارير    3للمعيار  إلعداد  الدولية  املعايير  من 

وتقييم األصول وااللتزامات والشهرة    واملتطلبات املتعلقة بكيفية قيام املستحوذ خالل عملية دمج األعمال بتحديد  املالية واملتعلق بدمج األعمال
 . وتحديد اإلفصاحات الالزمة

حالياً .  املحاسبية املطلوبة  يتم حاليا إجراء تقييم للتعديالت املتوفرة  املعلومات  على  ، فإنه من املتوقع أن تؤدي التعديالت املحاسبية إلى  41بناء 
وعلى الرغم من ذلك،  .  املوجودات املرجحة املخاطر  األولى منالركيزة    باالعتبارمع األخذ  نسبة الشريحة األولى لرأس مال البنك الدامج    انخفاض

الكبيرة لرأس املال لدى البنكين والتي سيتم  مرتفعة مع األخذ في االعتبار االحتياطيات من املتوقع أن تبقى نسبة الشريحة األولى في مستويات فإنه
 . ن عوائد البنك الدامج املاليةتوليد رأس مال إضافي م تعزيزها مستقبال من خالل
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 األداء التاريخي لسعر سهم البنك األهلي  10-13
 

 تاريخ  )ريال سعودي(  البنك األهليسعر سهم 

 السابقة لتاريخ نشر التعميم السنةاليوم األول من كل شهر خالل 

42.50 01/03/2020 

34.65 01/04/2020 

34.65 03/05/2020 

40.85 01/06/2020 

37.10 01/07/2020 

36.35 05/08/2020 

36.75 01/09/2020 

37.25 01/10/2020 

38.60 01/11/2020 

42.85 01/12/2020 

43.05 03/01/2021 

42,30 01/02/2021 

 اليوم األخير قبل بداية فترة العرض 

38.50 08/10/2020 

 آخر تاريخ متاح قبل نشر التعميم

42,75 08/02/2021 
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 املعلومات املالية  .11

 مقدمة  11-1

 إلى   باالستناد  موّحد  أساس  على  ("سامبا"  أو  "سامبا  مجموعة)"   املالية  سامبا  بمجموعة   الخاصة  املالية  للنتائج  اإلدارة   وتحليل  مناقشة  إعداد  تم
  "( م2018  املالية  السنة)"  م2018  لسنة  و  "(م2017  املالية  السنة)"  م2017  سنة  ديسمبر   31  في  املنتهية  للسنوات  املدققة  املوحدة   املالية القوائم
 ستة ال  فترة)"   م2019 يونيو  30  في املنتهية  أشهر  ستةال  لفترة   املوحدة   املراجعة  املرحلية  املالية  والقوائم  "( م 2019  املالية  السنة)"  م2019  ولسنة

  جنب  قراءتها  ويجب املالية" القوائم" باسم مجتمعة إليها ُيشار "( م2020 عام من شهر أ  ستةال فترة)" م2020 يونيو  30و "(م2019 عام  من  شهر أ
 املالية.  القوائم  من  مستمدة   املناقشة  هذه   في  املقدمة  املالية  املعلومات  فإن  ذلك،  خالف  ُيحّدد  لم  وما  أعاله.  إليها  املشار  املالية  القوائم  مع  جنب  إلى

 .القوائم في املذكورة  تلك عن جمعها،  حال في  األرقام، تختلف  قد  ولذلك،  .سعودي(  ريال مليون )لل ممكن  رقم  أقرب  إلى القسم هذا في  األرقام ُقّرِبت 
 املُقّربة.  األرقام على املركب السنوي  النمو ومعدالت واملصروفات والهوامش السنوية املئوية النسب  تعتمد

 املالية  قوائمال  بشأن ارةاإلد مجلس أعضاء إقرار  11-2

  تتعلق   والتي القسم  هذا  في   والواردة   سامبا  بمجموعة  املتعلقة  املعلومات  واكتمال  دقة   عن  مسؤولية  أية  األهلي  البنك  إدارة   مجلس  أعضاء  يتحمل  ال
  (سامبا  ملجموعة  املالية  القوائم  ذلك   في   )بما  عامة  مصادر  من  القسم  هذا  في  الواردة   املعلومات   على   الحصول   تم   وقد  . فقط  سامبا  بمجموعة
  بجميع   األهلي  البنك  بتزويد  االندماج  اتفاقية  بموجب  ملتزمة  سامبا  مجموعة  بأن  العلم  مع  ،سامبا  مجموعة  من  املقدمة  املعلومات  إلى  باإلضافة
)بحسب ما هو متعارف    األهلي  بموجب اتفاقية االندماج ضمانًا للبنك   سامبا  مجموعة كما قدمت   التعميم.  هذا  إعداد  لغرض  املطلوبة  املعلومات

بشأن صفقة االندماج وذلك    األهلي  عليه في مثل هذه الحاالت( فيما يتعلق بصحة واكتمال املعلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( املقدمة للبنك 
وإعداد مستندات االندماج بما فيها هذا   مرحلة إجراء دراسات العناية املهنية الالزمةكما في تاريخ تقديمها بما في ذلك املعلومات التي تم تقديمها خالل  

ضمانًا بموجب اتفاقية االندماج بأنه لم يقم   سامبا  مجموعةالتعميم، وأن املعلومات املقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية. كما قدمت  
  البنك األهلي ، وذلك باستثناء املعلومات التي تم حجبها بعلم  البنك األهلي عن    بصفقة االندماج   متصلةجوهرية  بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات  

يتها أو حساسيتها أو وجود قيود نظامية تمنع اإلفصاح  . حيث تم حجب هذه املعلومات نظرًا لسر إجراء دراسات العناية املهنية الالزمةخالل مرحلة  
 عنها.

قوائم املالية املعلومات الواردة في هذا القسم تم الحصول عليها من القوائم املالية املدققة ملجموعة سامبا دون إجراء أي تعديل جوهري عليها وأن ال 
الدولية   للمعايير  وفقًا  إعدادها  تم  قد  سامبا  املالية ) ملجموعة  التقارير  الزكاة IFRSإلعداد  حساب  ألغراض  املركزي  البنك  قبل  من  تعديلها  تم  كما   )

ملخص السياسات املحاسبية )"  ( 3- 11يرجى مراجعة القسم )   سامبا، املحاسبي امُلعتمد لدى مجموعة    طار اال والضرائب )وملزيد من التفاصيل حول  
 "( من هذا التعميم(. املهمة 

 مجموعة   أعمال  في  انقطاع  أي  هناك  يكن  لم  وأنه  سامبا  مجموعة  أنشطة  في  جوهري   تغيير   أي  إلجراء  حالياً   نية  أي  توجد  ال  بأنه  لياأله   البنك  افترض
   التعميم. هذا تاريخ تسبق التي شهراً  (12) الـــ فترة  خالل سامبا جموعةمل املالي الوضع في جوهري  بشكل أثر قد يكون  أن  أو يؤثر أن يمكن سامبا

 املهمة املحاسبية السياسات ملخص 11-3

 أسس اإلعداد والعرض 

 : لـ وفقاً  م2019  ديسمبر   31 في املنتهية وللسنة في كما للمجموعة املوحدة  املالية القوائم إعداد تم

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

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

  قبل   من   املعدلة  املالي  للتقرير  الدولية  للمعايير   وفقاً   م8201  ديسمبر   31  في  املنتهية  وللسنة  في  كما  للمجموعة  املوحدة   املالية  القوائم  إعداد  تم
  الصادر   21  والتفسير   الدخل"،  "ضرائب  –  12  الدولي   املحاسبة  معيار  تطبيق  )بخصوص  الدخل  وضريبة الزكاة  عن  املحاسبة  بشأن  املركزي   البنك

  العربية   اململكة  في  الشركات  ونظام  البنوك  مراقبة  ونظام  والضريبة(  بالزكاة   تعلقها  بقدر  لضرائب""ا  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير   تفسيرات  لجنة  عن
 السعودية. 
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 الدخل  قائمة  في  الزكاة   إثبات  بوجوب  السعودية  العربية  اململكة  في  البنوك  بإبالغ  م2019  يوليو  17  بتاريخ  السعودي  العربي  املركزي   البنك  قام

 العربية   اململكة  في  واملعتمدة   الدولية  املحاسبة  معايير   مجلس  عن  الصادرة   وتفسيراتها  املالي  للتقرير  الدولية   ملعايير ا  مع  يتفق  وهذا  املوحدة.
  املالي   للتقرير  الدولية  "املعايير   بـ  مجتمعة  إليها  )يشار  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  املعتمدة   األخرى   واإلصدارات  واملعايير   السعودية

  بأثر   األثر  بتعديل  وذلك  الدخل  وضريبة  للزكاة  املحاسبية  معالجتها  بتغيير   املجموعة  قامت  ذلك،  على  وبناء .(السعودية"  العربية  اململكة  في  تمدة املع
 واألخطاء".  املحاسبية التقديرات  في والتغيرات املحاسبية "السياسات – 8 الدولي املحاسبة معيار مع يتفق بما رجعي

 
  بالقيمة   املدرجة  الدين  وسندات  للمشتقات  العادلة  بالقيمة  القياس   باستثناء  التاريخية،  التكلفة  ملبدأ  وفقاً   املوحدة   املالية  القوائم  إعداد  يتم

  ة املبين  فيناملوظ  ومنافع  الدخل  قائمة  خالل  من   العادلة  قيمتها  املدرجة  املالية  واملطلوبات   واملوجودات  ، اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة
  التي   املخاطر  بقدر  العادلة  بقيمتها   قياسها  يتم  املخاطر  مغطاة   املالية  واملطلوبات   املوجودات  فإن   ذلك،  إلى  باإلضافة  اللتزاماتها.  الحالية  بالقيمة

 .تغطيتها يتم
 

 .املوحدة  املالية مالقوائ إعداد غراضأل  ديال املي التقويم سامبا  يتبع للبنك، األساس ي النظام من )38( املادة  بمقتض ى
 
  التقریر "  -   34  الدولي  املحاسبة  ملعیار  وفقاً   م 2020  يونيو  30  في  املنتھیة  وللفترة   في  كما  للمجموعة  املوجزة   املوحدة   املرحلیة  املالیة  القوائم  إعداد  تم

   القانونیين. للمحاسبين السعودیة لھیئةا من املعتمدة  األخرى  واإلصدارات واملعایير  السعودیة العربیة اململكة في املعتمد األولي" املالي

  ومبالغ   املحاسبیة  السیاسات  تطبیق   على   تؤثر  قد   وافتراضات   وتقدیرات   أحكام  إجراء  اإلدارة   من  املوجزة   املوحدة   املرحلیة  القوائم  إعداد  یتطلب
 .التقدیرات ذه ه عن الفعلیة النتائج تختلف  قد عنھا. املصرح واملصاریف واإلیرادات  واملطلوبات املوجودات

 السیاسات   تطبیق  عند  اإلدارة   بھا  قامت  التي  الھامة  التقدیرات  كانت  ،م2020  يونيو  30  في  كما املوجزة   املوحدة   املرحلیة  املالیة  القوائم  إعداد  عند
  في  املنتھیة وللسنة في كما السنویة املوحدة  املالیة القوائم على املطبقة نفسھا يه التقدیرات من التأكد لعدم الرئیسیة واملصادر للبنك املحاسبیة

 .م2019 دیسمبر  31

 القوائم   من 2 اإليضاح  إلى  الرجوع  ُيرجى  ،املالية  سامبا  مجموعة  طبقهات  التي  املهمة  املحاسبية  السياسات  بشأن  التفاصيل   من  املزيد  على  لالطالع
 .التعميم هذا من (3) رقم امللحق في م2019 لسنة املالية

 أثر التغيرات في السياسات املحاسبية نتيجة تطبيق املعاير الجديدة 

 التالي: النحو على جديدين محاسبيين معيارين املالية سامبا مجموعة اتبعت م،2018 يناير 1 من اعتباًرا

 ": "اإليرادات من العقود مع العمالء 15املعیار الدولي للتقریر املالي  •
م والذي یجب تطبیقه  2014"اإليرادات من العقود مع العمالء" الصادر في شھر مایو    –  15اتبعت املجموعة املعیار الدولي للتقریر املالي  

طریقة واحدة شاملة بشأن املحاسبة  15للتقریر املالي م. یوضح املعیار الدولي 2018ینایر  1إلزامیًا على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد
ضمن    عن اإليرادات مع العمالء، وحل محل االرشادات الحالیة املتعلقة بإثبات اإليرادات املذكورة حالیًا في العدید من املعایير والتفسيرات 

أي   15قریر املالي تبين بأنه لن ینتج عن اتباع املعیار الدولي للاملعایير الدولیة للتقریر املالي. قامت املجموعة بإجراء تقویم داخلي، وبموجبه ت
 .أثر جوهري على سیاسة إثبات اإليرادات الخاصة باملجموعة والتي تتفق مع املعایير الدولیة للتقریر املالي املطبقة

 ": "األدوات املالیة 9املعیار الدولي للتقریر املالي  •
م وذلك اعتبارا من تاریخ التطبیق 2014"األدوات املالیة"، الصادر في شھر یولیو    –  9املعیار الدولي للتقریر املالي  قامت املجموعة بتطبیق  

الدولي    9م. تمثل متطلبات املعیار الدولي للتقریر املالي  2018ینایر  1اإللزامي له في   املحاسبة  معیار  عن  ھامًا    – : األدوات املالیة    39تغيرًا 
یاس. یجمع املعیار الجدید التغيرات األساسیة إلى املحاسبة عن املوجودات املالیة وإلى بعض النواحي املتعلقة باملحاسبة عن  االثبات والق

، اختارت املجموعة االستمرار في املحاسبة عن تغطیة املخاطر طبقًا للمتطلبات 9وكما یسمح به املعیار الدولي للتقریر املالي    .املطلوبات املالیة
 .39صوص علیھا في معیار املحاسبة الدولي املن

 املوجودات واملطلوبات املالیة تصنيف

العادلة    ي: مقاسة بالتكلفة املطفأة، وبالقیمةهعلى ثالث فئات تصنیف أساسیة للموجودات املالیة و   9یشتمل املعیار الدولي للتقریر املالي   
من خالل الدخل الشامل اآلخر. یحدد ھذا التصنیف عادة، باستثناء أدوات حقوق امللكیة واملشتقات، على أساس نموذج األعمال الذي 
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ك  وذل   39یستبعد املعیار فئات التصنیف الحالیة املذكورة في معیار املحاسبة الدولي  . النقدیة التعاقدیة  هاألصل املالي وتدفقات هیدار بموجب
 ،9ملالي فیما یتعلق باالستثمارات املقتناة حتى تاریخ االستحقاق، والقروض والذمم املدینة، واملتاحة للبیع. وبموجب املعیار الدولي للتقریر ا 

طة یحظر فصل املشتقات املدمجة في عقود یكون مضیفھا أصل مالي یقع ضمن نطاق املعیار. وبداًل من ذلك، یتم تقویم كامل األداة املختل
املعني من   ، أنظر القسم9بتصنیف املوجودات املالیة طبقًا للمعیار الدولي للتقریر املالي    سامباألغراض التصنیف. ولتوضیح كیفیة قیام  

 .السیاسات املحاسبیة الھامة

املع أبقى  للتقر   یارلقد  الد  9املالي    یرالدولي  املحاسبة  معیار  في  علیھا  املنصوص  املتطلبات  على  كبير  تصنیف    39ولي  بشكل  بخصوص 
بالرغم من أن املالیة. ومع ذلك،  الدولي    هاملطلوبات  املحاسبة  ملعیار  املدرجة  39طبقًا  للمطلوبات  العادلة  القیمة  تغيرات  كافة  إثبات  تم   ،

  إظھارها على النحو التالي:تم  9بالقیمة العادلة في قائمة الدخل املوحدة، فإن تغيرات القیمة العادلة، طبقًا للمعیار الدولي للتقریر املالي 

 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 

بنموذج "خسارة االئتمان   39نموذج "الخسارة املتكبدة" املنصوص علیه في معیار املحاسبة الدولي    9لقد استبدل املعیار الدولي للتقریر املالي   
ة من سامبا تسجیل مخصص خسارة االئتمان املتوقعة لكافة القروض واملوجودات املالی  9املتوقعة". یتطلب املعیار الدولي للتقریر املالي  

یحدد   املالي.  الضمان  وعقود  القروض  التزامات  مع  سویًا  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقیمة  املقتناة  غير  الدیون(  )سندات  األخرى 
  املخصص على أساس خسارة االئتمان املتوقعة املتعلقة باحتمال التعثر على مدى االثنا عشر شھرًا القادمة، ما لم تكن مخاطر االئتمان قد 

كانت    ازدادت  التعثر على مدى عمر األصل. وإذا  احتمال  تحدید املخصص على أساس  یتم  الحالة،  تلك  وفي  نشأتھا.  منذ  بشكل جوهري 
املوجودات املالیة تفي بشروط تعریفھا كموجودات مالیة مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، یتم تحدید املخصص على 

 .توقعة على مدى عمر األصلأساس التغير في خسارة االئتمان امل

 الترتیبات االنتقالیة

بأثر رجعي معدل، والذي یتطلب إثبات األثر   9تم تطبیق التغيرات في السیاسات املحاسبیة الناتجة عن تطبیق املعیار الدولي للتقریر املالي 
 .املتراكم لتطبیق املعیار ضمن حقوق امللكیة

في األرباح املبقاة   9الدفتریة للموجودات املالیة واملطلوبات املالیة نتیجة تطبیق املعیار الدولي للتقریر املاليیتم إثبات أي فرق في القیمة   •
املتطلبات املذكورة في املعیار الدولي   م7201، ال تعكس املعلومات املعروضة لعام  ه. علی  م2018  يناير  1  واالحتیاطیات األخرى كما في

  .9طبقًا للمعیار الدولي للتقریر املالي  م2018،وبالتالي فإنھا غير قابلة للمقارنة مع املعلومات املعروضة لعام  9للتقریر املالي 

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

 ".الشامل اآلخر
 

طر  بالنسبة للمطلوبات املالیة املخصصة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، یجب التحدید فیما إذا سینشأ عن عرض آثار التغيرات في مخا
  .سیضخمهاالئتمان للجھة املصدرة في الدخل الشامل اآلخر أي عدم تماثل محاسبي في قائمة الدخل أم املوحدة 

: "األدوات   9الدولي للتقریر املالي  املعیار بشأن  التفاصيل من املزيد على لالطالع م2018 لسنة املالية القوائم من  (2) رقم اإليضاح إلى الرجوع ُيرجى
 9الجدیدة طبقًا للمعیار الدولي للتقریر املالي  وفئات القیاس   ، 39(:فئات القیاس األصلیة طبقًا ملعیار املحاسبة الدولي  1)/    وتفصياًل عن  "املالیة

املالیة الخاصة بسامبا،   ملعیار املحاسبة  (2)للموجودات واملطلوبات  الدفتریة طبقًا  القیمة  للمعیار   39تسویة  الدفتریة طبقًا  القیمة  إلى  الدولي 
تسویة مخصص انخفاض  (4)على األرباح املبقاة واالحتیاطیات األخرى،    األثر(3)،  9عند تطبیق املعیار الدولي للتقریر املالي   9الدولي للتقریر املالي  

الدولي   املحاسبة  معیار  ملتطلبات  طبقًا  املسجل  املالي    39االئتمان  للتقریر  الدولي  للمعیار  طبقًا  املسجل  االئتمان  انخفاض  مخصص    ، 9إلى 
 .تصنیف املوجودات واملطلوبات املالیة (5)

 التالي: النحو على جديد محاسبي معيار املالية سامبا مجموعة اتبعت م،9201 يناير 1 من اعتباًرا
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 "عقود اإليجار" :16املعيار الدولي للتقرير املالي  •
. يحل هذا املعيار محل االرشادات  م6201، الصادر في شهر يناير"عقود اإليجار"  -  16قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  

( الصادر عن لجنة تفسيرات املعايير  4عقود اإليجار، والتفسيررقم )    –  17الحالية املتعلقة بعقود اإليجار، بما في ذلك معيار املحاسبة الدولي  
الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة:   15تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، والتفسير   الدولية للتقرير املالي:

التشغيلية   اإليجارات  رقم )    –عقود  والتفسير  ( الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة: تقويم جوهر املعامالت التي  27الحوافز، 
   .تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار

التعاقدية املصاحبة لها بشكل عام في   وااللتزاماتيجار والحقوق  إل ات كافة عقود اعلى أنه يجب إثب  16ينص املعيار الدولي للتقرير املالي  
يجار يتعلق بموجودات منخفضة القيمة.  إل شهر أو أقل، أو إن عقد ا  12يجار  إل قائمة املركز املالي املوحدة للمجموعة، ما لم تكن فترة ا

بم املطلوب  التصنيف  استبعاد  تم  للمستأجرين،  بالنسبة  الدولي  وعليه،  املحاسبة  معيار  ا -17وجب  إيجارات  إل عقود  "عقود  إلى  يجار 
يجار التي سيتم تكبدها في املستقبل.  إل ا التزاماتتشغيلية" أو "عقود إيجارات تمويلية". بالنسبة لكل عقد إيجار، يجب على املستأجر إثبات 

ة الحالية لدفعات اإليجار املستقبلية زائد التكاليف املتعلقة  وباملقابل، يتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيم
 .بها مباشرة، ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي

املالي   للتقرير  الدولي  املعيار  قبل  من  به  املسموح  معدل  رجعي  بأثر  التطبيق  املجموعة  اختارت  عند تطبيق املعيار الجديد. خالل   16لقد 
ألول مرة على عقود اإليجارات التشغيلية، تم قياس حق االستخدام لألصل املؤجر بشكل عام بالقيمة    16تقرير املالي  تطبيق املعيار الدولي لل

 الحالية اللتزام اإليجار، باستخدام معدل الفائدة بتاريخ تطبيق املعيار ألول مرة. وكوسيلة عملية، اختارت املجموعة استخدام معدل خصم 
 .ذات فترات إيجار متبقية متشابهة  واحد على محفظة اإليجارات

املالي   للتقرير  الدولي  وقدرها  أل   16عند تطبيق املعيار  األخرى  املطلوبات  ضمن  املسجلة  اإليجار  التزامات  بإثبات  املجموعة  قامت  مرة،  ول 
ثالثمائة وأربعة وتسعين مليون  ستخدام املصاحبة لها وقدرها  ال ريال سعودي وأصول حق ا  (374,000,000ثالثمائة وأربعة وسبعين مليون )

ريال سعودي املسجلة ضمن املمتلكات واملعدات بشأن العقود التي تبين بانها عقود إيجار طبقا للمبادئ الواردة باملعيار (  394,000,000)
 . 16الدولي للتقرير املالي 

يناير   1ت املتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في  تم قياس التزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارا
ال  .م9201 مساو  بمبلغ  لها  املصاحبة  االستخدام  حق  أصول  قياس  أو    لتزامتم  مقدما  مدفوعة  إيجار  دفعات  بأية  تعديله  بعد  اإليجار، 

 .م9201ديسمبر  31مستحقة الدفع تتعلق بذلك اإليجار املثبت في قائمة املركز املالي املوحدة كما في 

تبين لإلدارة أن   .م 2020ینایر  1تسري التعدیالت أدناه على املعایير والتفسيرات املحاسبیة على الفترات املالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  
  .التعدیالت لیس لھا تأثير جوھري على القوائم املالیة املرحلیة املوحدة املوجزة للمجموعة

 : تعریف األعمال3التعدیالت على املعیار الدولي للتقریر املالي  •
  "نسبیة: تعریف "األھمیة ال8ومعیار املحاسبة الدولي  1التعدیالت على معیار املحاسبة الدولي  •
 التعدیالت على املراجع املتعلقة باإلطار املفاھیمي في املعایير الدولیة للتقریر املالي    •
 على املستأجرین  19-: "عقود اإلیجار" استجابة لتأثيرات كوفید16التعدیالت على املعیار الدولي للتقریر املالي   •
: إحالل سعر الفائدة 7واملعیار الدولي للتقریر املالي    39ومعیار املحاسبة الدولي    9التعدیالت على املعیار الدولي للتقریر املالي   •

 .املرجعي
 

 4 اإليضاح إلى الرجوع ُيرجى ،مجموعة سامبا املالية يطبقها التي املحاسبية السياسات في األخيرة  التغييرات حول  التفاصيل من مزيد على لالطالع
  يونيو 30 في املنتهية اشهرالستة  لفترة  املوحدة  املرحلية املالية القوائم في املجموعة( قبل من املطبقة یدة الجد یالت والتعد يراتوالتفس یير )املعا

 .التعميم هذا  من (3) رقم وامللحق ،م2019 ديسمبر   31 املنتهية سنةلل املدققة املوحدة  املالية القوائم في (2) رقم واإليضاح م2020

 

 

 

95



 

 

 العمليات  نتائج 11-4

 غير   املرحلية  الدخل  وقائمة  م2019  املالية  والسنة  م2018  املالية  والسنة  م2017  املالية  للسنة  املدققة  املوحدة  الدخل  قائمة 11-4-1
 م 2020 عام من  املنتهية شهر أ ستةال وفترة م2019 عام من املنتهية شهر أ ستةال لفترة املدققة

  املوجزة  املوحدة  املرحلية الدخل وقائمة م2019و م2018و م2017 ديسمبر  31 في املنتهية للسنوات املدققة  املوحدة  الدخل قائمة (:1) الجدول 
 م. 2020 يونيو 30و م2019 يونيو 30  في املنتهية أشهر ستةال لفترة  املدققة غير 

 سعودي  ريال مليون 
 م7201

 مدققة 

 م2018

 مدققة 

 م2019

 مدققة 

  الستة  فترة
  املنتهية  أشهر 

 م2019 عام من
 مدققة  غير 

  الستة  فترة
  املنتهية  أشهر 

 عام من
 م2020

 مدققة  غير 

 التغير 
 السنوي 

 - م2017
 م2018

 التغير 
 السنوي 

 -م2018
 م2019

 السنوي  التغير 
  – م9201يونيو
 م 2020 يونيو 

 النمو  معدل
 السنوي 

 املركب 

 -م7201
 م2019

  %10.3 (%5.9)  %11.8  %8.8 3,972 4,220 8,427 7,538 6,928 دخل العموالت الخاصة 

  %31.0  %5.4  %47.9  %16.0 (1,018) (966) (2,050) (1,386) (1,196) مصاريف العموالت الخاصة 

  %5.5 (%9.2)  %3.7  %7.3 2,953 3,253 6,377 6,152 5,732 دخل العموالت الخاصة، صافي 

 (%5.6) %7.4 (%7.0) (%4.2) 657 612 1,268 1,363 1,423 دخل أتعاب وعموالت، صافي 

 %1.4 %33.3 %6.4 (%3.4) 175 131 307 289 299 أرباح تحويل عمالت األجنبية، صافي 

دخل االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة  
 من خالل قائمة الدخل، صافي 

150 102 204 132 (82) 
(32.0%) 99.7% (161.9%) 16.5% 

 %34.3 %135.9 %179.3 (%35.4) 138 58 170 61 94 املتاجرة، صافي دخل 

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% 

 %9.4 %7.5 %9.1 %9.6 110 102 197 180 164 دخل العمليات األخرى، صافي 

 %4.4 %9.7 %5.4 %3.4 4,790 4,367 8,600 8,157 7,892 العمليات دخل إجمالي

  %6.5  %17.4  %19.4 (%5.0) (790)  (673)  (1,487)  (1,245)  (1,310)  مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها  

 (%2.8)  %10.0 (%6.5)  %1.1 (169)  (153)  (334)  (358)  (354)   إيجار و مصاريف مباني

  %28.6  %17.4  %81.7 (%9.0) (110)  (94)  (204)  (112)  (124)  استهالك 

  %3.7  %15.8  %15.7 (%7.1) (463)  (400)  (852)  (736)  (792)  مصاريف عمومية وإدارية أخرى 

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%  
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 سعودي  ريال مليون 
 م7201

 مدققة 

 م2018

 مدققة 

 م2019

 مدققة 

  الستة  فترة
  املنتهية  أشهر 

 م2019 عام من
 مدققة  غير 

  الستة  فترة
  املنتهية  أشهر 

 عام من
 م2020

 مدققة  غير 

 التغير 
 السنوي 

 - م2017
 م2018

 التغير 
 السنوي 

 -م2018
 م2019

 السنوي  التغير 
  – م9201يونيو
 م 2020 يونيو 

 النمو  معدل
 السنوي 

 املركب 

 -م7201
 م2019

  %17.8  %3.6  %52.7 (%9.1) (2,178)  (2,102)  (3,981)  (2,607)  (2,867)  مصاريف العمليات إجمالي 

صافي دخل السنة/الفترة قبل الزكاة  
 والضريبة  

 5,024   5,550   4,619   2,264   2,612  10.5%  (16.8%) 15.4%  (4.1%) 

 ال يوجد   %35.4 (%76.3) ال يوجد  (329)  (243)  (577)  (2,436)   -  الزكاة للسنة/للفترة 

 ال يوجد   %157.9 (%3.5) ال يوجد  (54)  (21)  (52)  (54)   -  للفترة /الضريبة الحالية واملؤجلة للسنة 

صافي دخل السنة/الفترة بعد الزكاة  
 والضريبة  

 5,024   3,060   3,991   2,000   2,229  (39.1%) 30.4%  11.4%  (10.9%) 

         *الرئيسية  األداء مؤشرات

الربح االساس ي واملخفض للسهم ) بالريال 
 (%11.0)  %11.4  %30.1 (%39.0)  1.11   1.00   1.99   1.53   2.51  السعودي لكل سهم (  

 (%4.4) (%3.6) (%7.3) (%1.4) %2.5 %3.2 0.3% 2.3% 0.3% صافي هامش دخل العموالت الخاصة 

 (%4.4)  %9.3 (%17.5)  %10.8 %9.7 %9.2 1.9% 0.7% %11.5 العائد على متوسط حقوق املساهمين  

  %1.2  %5.8  %11.3 (%8.1) %32.0 %30.2 %33.5 %30.1 %32.7 نسبة التكاليف إلى الدخل  

          أخرى  مؤشرات

  %3.7  %6.7  %9.8 (%2.1)  3,611   3,383   3,614   3,290   3,360  )الفترة(  السنة  آخر في كما املوظفين عدد

  %0.0  %1.4  %1.4 (%1.4)  73   72   73   72   73  **الفروع عدد

 للسهم  واملخفض ساس ياأل  الربح مؤشرات باستثناء  أعاله الجدول  في التاريخية الفترة لكامل ُمدققة غير  لرئيسيةا األداء مؤشرات )*(
 التراخيص   حسب   السعودية العربية اململكة داخل  الفروع دعد *(*)

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

 الرئيسية املكونات لجميع تفصيلية مناقشة أدناه  يرد حيث موّحد، مستوًى  على التاريخية املالية للنتائج الرئيسية االتجاهات القسم هذا يلخص
 .م2020  يونيو  30و  م2019  يونيو  30  في  املنتهية  أشهر  الستة  ولفترة   م2019و  م2018و  م2017  ديسمبر   31  في  املنتهية  املالية  للسنوات  الدخل  لقائمة
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 الخاصة  العموالت دخل 11-4-1-1
 يونيو   30  في  املنتهية  أشهر  الستة  ولفترة   م2019و م2018و  م2017  ديسمبر   31  في  املنتهية  للسنوات  (املدققة)  الخاصة  العموالت  دخل  (:2)  الجدول 

 (املدققة غير ) م2020 يونيو 30و م2019

 سعودي  ريال مليون 

 م7201

 مدققة 

 م2018

 مدققة 

 م2019

 مدققة 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2019
 مدققة  غير 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2020
 مدققة  غير 

 التغير 
 السنوي 

 - م2017
 م2018

 التغير 
 السنوي 

 -م2018
 م2019

 التغير 
 السنوي 

  م9201يونيو
  يونيو  –

 م2020

 النمو  معدل
 السنوي 

 املركب 

 -م7201
 م2019

  %26.9  %5.8  %37.2  %17.3  1,175   1,111   2,320   1,690   1,441  االستثمارات  

  %5.9 (%5.1)  %6.7  %5.1  2,735   2,883   5,758   5,397   5,135  ف  قروض وسل

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات  
  62   226   350   451   352  املالية األخرى 

28.0%  (22.5%) (72.5%) (0.4%) 

 %10.3 (%5.9) %11.8 %8.8  3,972   4,220   8,427   7,538   6,928  الخاصة  العموالت دخل إجمالي

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

 نتيجة  م،2018  عام  في  سعودي  ريال  مليون   7,538  إلى  م2017  عام  في  سعودي  ريال  مليون   6,928  من  ،8.8%  بنسبة  الخاصة  العموالت  دخل  ارتفع
  ريال   مليون   262  بمبلغ القروض  على  الفوائد  من  املتحققة  اإليرادات تمثل  والتي   والسلف  القروض  على  الخاصة  العموالت  دخل  (1)  :في  الزيادة 

  مليون   250  بمبلغ االستثمارات  محفظة ىعل  الفوائد  من  املتحققة  اإليرادات تمثل  والتي  االستثمارات  على  الخاصة  العموالت  دخلو   (2)  ،سعودي
 ذاتها.  الفترة  خالل سعودي  ريال مليون  99 بمبلغ األخرى  املالية  واملؤسسات البنوك لدى أرصدة  على الخاصة العموالت  دخلو   (3)  ،سعودي ريال

 ريال مليون  117,685 من   والسلف  القروض   انخفاض  من  الرغم  على  م 8201  عام  خالل  والسلف  القروض  على  الخاصة  العموالت   دخل   ارتفع
 التسعير   إعادة   نتيجة  الفعال  العائد  تحسين   بسبب   م، 2018ديسمبر  31 في سعودي  ريال  مليون  113,709 إلى م 2017ديسمبر  31 في سعودي
  بسبب  م،8201  عام  خالل   االستثمارات   على  الخاصة  العموالت  دخل   ارتفع و   .السوق   في  السائدة   العموالت  أسعار  ارتفاع   بعد  والسلف  القروض 

 سعودي ريال مليون  63,912 من  اإلستثمارات  محفظة  إجمالي  في   زيادة  جانب  إلى  العموالت،  أسعار  سعر ارتفاع  مع  تماشياً   الفعال  العائد  تحسين 
 البنوك  لدى  أرصدة   على  الخاصة  العموالت  دخل  في  االرتفاع  أما  .م 2018ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  66,350 إلى م2017 ديسمبر  31 في

  البنوك   لدى  رصدة األ   في  زيادة   جانب  إلى  العموالت،  أسعار  سعر  ارتفاع   مع   تماشياً   الفعال  العائد  تحسين  بسبب  جاء األخرى   املالية  واملؤسسات 
 .م8201 ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  17,622 إلى م2017 ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  11,031 من األخرى  املالية واملؤسسات

 نتيجة  م،2019  عام  في  سعودي  ريال  مليون   8,427  إلى  م2018  عام  في  سعودي  ريال   مليون 7,538  من  ،11.8%  بنسبة  الخاصة  العموالت  دخل  ارتفع
  والسلف   القروض  على  الخاصة  العموالت  دخل   في  الزيادة و   سعودي  ريال  مليون   629  بمبلغ  االستثمارات  على  الخاصة  العموالت  دخل  في  الزيادة 

 املالية   واملؤسسات  البنوك  لدى   أرصدة   على  الخاصة  العموالت  دخل  في  انخفاض   ذلك   وقابله   ذاتها.  الفترة   خالل  سعودي   ريال   مليون   360  بمبلغ
 .سعودي ريال مليون  101 بمبلغ األخرى 

  66,350  من  اإلستثمارات  محفظة  زيادة   جانب  إلى  الفعال،  العائد  تحسين  بسبب  م2019  عام  خالل  االستثمارات  على  الخاصة  العموالت  دخل  ارتفع
  القروض  على الخاصة العموالت دخل  وارتفع  .م2019 ديسمبر   31 في سعودي ريال  مليون  85,013 إلى م2018 ديسمبر   31  في سعودي ريال  مليون 

  مليون   141,595  إلى  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال   مليون   113,709  من   والسلف  القروض  محفظة  زيادة   بسبب   م2019  عام  خالل  والسلف
 ذاتها.  الفترة  خالل  نسبًيا مستقر بقي ف  والسلف القروض على العائد اما .م2019 ديسمبر  31 في سعودي ريال

  الفعال،   العائد  تحسين  من  الرغم  على  م2019  عام  خالل  األخرى   املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى  أرصدة   على  الخاصة  العموالت  دخل  خفضان
 مليون  3,628 إلى م2018 ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  17,622 من  األخرى   املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى  رصدة األ   في  االنخفاض  بسبب

 .م9201 ديسمبر  31 في سعودي ريال
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 ريال  مليون   3,972  إلى  م2019  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   4,220  من  ،5.9% بنسبة  الخاصة  العموالت  دخل  نخفضا
 األخرى   املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى  رصدة األ   على  الخاصة  العموالت  دخل  جعترا  بسبب  م،2020  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي

  .سعودي  ريال مليون  148 بمبلغ والسلف القروض و   سعودي ريال مليون  164 بمبلغ

  واملؤسسات   البنوك  لدى  رصدة األ   انخفاض  إلى  يعود  األخرى   املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى  رصدة األ   على  الخاصة  العموالت  دخل   انخفاض  ان
  دخل   في  االنخفاض  اما  .م2020  يونيو   30في سعودي ريال مليون  1,339 إلى  م2019  يونيو   30في سعودي ريال مليون  11,961 من  األخرى   املالية

 إلى  م2019  يونيو   30في سعودي ريال مليون  115,062 من  والسلف  القروض  ارتفاع  من  الرغم  على  اتى  والسلف   القروض  على  الخاصة  العموالت
  في   العموالت  أسعار  انخفاض  مع   تماشياً   الفترة   نفس   خالل   الفعال  العائد  انخفاض  بسبب   ، م2020  يونيو  30  في  سعودي  ريال   مليون   148,088

 تنافسية. بأسعار التجارية القروض تسعير  وإعادة  السوق 

 مليون  79,250 من  اإلستثمارات  محفظة  زيادة   من  الرغم  على  ذاتها  الفترة   خالل  نسبيا مستقرة   االستثمارات  على  الخاصة  العموالت  دخل  بقيت
  أسعار   انخفاض   إلى  يعود  الذى   الفعال   العائد  جع ترا  بسبب  م،2020  يونيو 30 في سعودي  ريال مليون  93,193 إلى  م1920  يونيو    30في  سعودي ريال

  .العائد منخفضة  بأخرى  واستبدالها العائد مرتفعة استثمارات بيع إلى باإلضافة السوق  في العموالت

  الخاصة العموالت مصاريف 11-4-1-2

  30 في املنتهية أشهر الستة ولفترة  م2019و م2018و م2017 ديسمبر  31 في املنتهية للسنوات (املدققة) الخاصة العموالت مصاريف (:3) الجدول 
 (املدققة غير ) م2020 يونيو 30و م2019 يونيو

 سعودي  ريال مليون 
 م7201

 مدققة 
 م2018

 مدققة 
 م2019

 مدققة 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2019
 مدققة  غير 

  ستة ال فترة
  املنتهية  شهر أ

 م2020 عام من
 مدققة  غير 

 التغير 
 السنوي 

 - م2017
 م2018

 التغير 
 السنوي 

 -م2018
 م2019

 السنوي  التغير 
  م9201يونيو

  يونيو  –
 م2020

 النمو  معدل
 السنوي 

 املركب 
 -م7201

 م2019

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية  
  %32.0  %32.0  %94.4 (%10.4)  201   152   366   188   210  األخرى 

  %28.6 (%12.5)  %36.1  %21.6  712   814   1,631   1,198   985  ودائع العمالء  

 يوجد ال  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد   105   -   53   -   -  قرض ألجل وسندات دين مصدرة  

  العموالت مصاريف إجمالي
  %31.0 %5.4  %47.9 %16.0 1,018  966   2,050   1,386   1,196  الخاصة 

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

  في   سعودي  ريال  مليون   1,386  إلى  م2017  املالية  السنة  في  سعودي  ريال   مليون   1,196  من  %،16.0  بنسبة  الخاصة  العموالت  مصاريف  رتفعتا
  ريال   مليون   985  من  سعودي   ريال   مليون   213  بمبلغ   العمالء   ودائع  على   املتكبدة   الخاصة  العموالت  مصاريف  في  الزيادة   نتيجة   م2018  املالية  السنة
 .ذاتها  الفترة  خالل سعودي  ريال مليون  1,198 إلى ديسعو 

  بالسنة   مقارنة  م2017  املالية  السنة  في  الودائع  تكلفة  متوسط  في  الزيادة  بسبب العمالء  ودائع  على  املتكبدة   الخاصة  العموالت  مصاريف  رتفعتا 
 في  سعودي  ريال  مليون   170,170  إلى  م2017  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   167,923  من  العمالء  ودائع   في  زيادة ال  جانب  إلى ،م2018  املالية

 الفترة.  نفس خالل دخاراال  ودائعو  ألجل  الودائع في بالزيادة  رئيس ي بشكل  مدفوعة كانت والتي ،م2018 ديسمبر  31

  مليون   210  من  سعودي ريال  مليون   22  بمبلغ  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى   على  الخاصة  العموالت  مصاريف  في  انخفاض  ذلك  قابل 
  م 7201  عام ال  خالل  سعودي  ريال  مليون   9,234  من   األرصدة   متوسط  انخفاض   نتيجة ذاتها  الفترة   خالل   سعودي   ريال  مليون   188  إلى  سعودي  ريال
   .م8201 عامال خالل سعودي ريال مليون  7,044إلى

  في   سعودي  ريال  مليون   2,050  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال   مليون   1,386  من  %،47.9  بنسبة  الخاصة  العموالت  مصاريف  ارتفعت
  من   سعودي  ريال  مليون   433  بمبلغ  العمالء  ودائع  على  الخاصة   العموالت  مصاريف  رتفاعا  (1)  :إلى  أساس ي  بشكل  ذلك  ويرجع ،م2019  املالية  السنة
  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى   على  الخاصة  العموالت  مصاريف وارتفاع    (2)  سعودي،   ريال  مليون   1,631  إلى   سعودي  ريال  مليون   1,198
 .ذاتها الفترة  خالل سعودي  ريال  مليون  366 إلى سعودي  ريال مليون  188 من  سعودي ريال مليون  178 بمبلغ
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  أسعار   بيئة  مع  تماشياً   الودائع  تكلفة  متوسط  في  رتفاعاال   نتيجة ،م2019  العام  خالل  العمالء  ودائع  على  الخاصة  العموالت  مصاريف  ارتفعت
  سعودي   ريال   مليون   180,166  إلى  م2018  ديسمبر  31  في  سعودي   ريال   مليون   170,170  من   العمالء  ودائع في  زيادة ال   جانب  إلى  ، املرتفعة  العموالت

 .ألجل الودائع في بالزيادة  رئيس ي بشكل مدفوعة كانت والتي ،م2019 ديسمبر  31 في

األخرى   على  الخاصة  العموالت  مصاريف  ارتفعت املالية  واملؤسسات  للبنوك    بين   الودائع  على  األموال  تكلفة  متوسط  في  رتفاعاال   نتيجة  أرصدة 
 ريال  مليون  15,647 إلى م2018 ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  7,872 منأرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  ارتفاع جانب  إلى البنوك،
 .م2019 ديسمبر   31 في سعودي

 مليون   1,018  إلى  م2019  عام   من  املنتهية  شهرأ  ستة ال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   966  من   ،5.4%   بنسبة  الخاصة  العموالت  مصاريف  ارتفعت
  والربع   2019  عام  من الثاني   النصف  في  ألجل  والسندات القرض  سندات  إصدار   بسبب  م2020  عام  من املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة  في  سعودي  ريال

  مصاريف   في  زيادة ال  جانب  إلى  م،2020  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   105  تمويلها  تكلفة  بلغت  والتي   ،2020  عام  من  األول 
  شهر أ  ستةال  فترة   في سعودي   ريال   مليون   152  من  سعودي  ريال  مليون   49  بمبلغ   واملؤسسات املالية األخرى أرصدة للبنوك    على  الخاصة  العموالت

  العموالت   مصاريف  في  انخفاض  جزئياً   هقابل  .م2020  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون 201  إلى  م2019  عام  من  املنتهية
 .ذاتها الفترة  خالل  سعودي  ريال مليون  712 إلى سعودي ريال مليون  814  من سعودي  ريال مليون  101 بمبلغ  العمالء ودائع على الخاصة

األخرى   على  الخاصة  العموالت  مصاريف  ارتفعت املالية  واملؤسسات  للبنوك   للبنوك   رصدة األ   تكلفة  متوسط  انخفاض  من  الرغم  على  أرصدة 
 ريال  مليون   28,634  إلى   م1920  يونيو   30في سعودي ريال مليون  14,250 منرصدة  األ   ارتفاع  بسبب  ،ذاتها  الفترة   خالل  األخرى   املالية  واملؤسسات

 .م2020 يونيو  30في سعودي

  الودائع   من  التمويل  مزيج   في  التغيير و   الودائع  تكلفة  متوسط  في   انخفاض  مع  تماشياً   العمالء،   ودائع  على  الخاصة  العموالت  مصاريف   تانخفض 
 .الطلب تحت الودائع إلى ألجل

   صافي  والعموالت، األتعاب دخل 11-4-1-3

  في   املنتهية  أشهر  الستة  ولفترة   م2019و  م2018و  م2017  ديسمبر   31  في  املنتهية  للسنوات  (املدققة)  والعموالت  األتعاب  دخل  صافي  (:4)  الجدول 
 ( املدققة غير) م2020 يونيو 30و م2019 يونيو 30

 سعودي  ريال مليون 
 م7201

 مدققة 

 م2018

 مدققة 

 م2019

 مدققة 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2019
 مدققة  غير 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2020
 مدققة  غير 

 التغير 
 السنوي 

 - م2017
 م2018

 التغير 
 السنوي 

 -م2018
 م2019

 السنوي  التغير 
  – م9201يونيو
 م 2020 يونيو 

 النمو  معدل
 السنوي 

 املركب 

 -م7201
 م2019

 (%4.2)  %12.5 (%3.3) (%5.0)  152   135   271   281   296  تداول األسهم وإدارة الصناديق  

 (%15.2) (%14.9) (%16.8) (%13.5)  113   133   272   328   379  تمويل تجاري 

  %13.8  %12.6  %40.0 (%7.5)  115   102   151   108   116  تمويل شركات واستشارات  

 (%1.3) (%0.2) (%7.7)  %5.6  350   351   783   849   804  خدمات بنكية أخرى 

إجمالي دخل األتعاب 
 والعموالت 

 1,594   1,565   1,478   721   731  (1.8%) (5.5%) 1.3%  (3.7%) 

  %10.4 (%29.0)  %8.1  %12.7 (49)  (68)  (141)  (130)  (115)  بطاقات 

  %11.2 (%39.5) (%2.9)  %27.4 (25)  (41)  (69)  (71)  (56)  خدمات بنكية أخرى 

إجمالي مصاريف األتعاب  
 والعموالت 

 (171)  (201)  (210)  (109)  (73) 17.5%  4.2%  (33.0%) 10.6%  
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 سعودي  ريال مليون 
 م7201

 مدققة 

 م2018

 مدققة 

 م2019

 مدققة 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2019
 مدققة  غير 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2020
 مدققة  غير 

 التغير 
 السنوي 

 - م2017
 م2018

 التغير 
 السنوي 

 -م2018
 م2019

 السنوي  التغير 
  – م9201يونيو
 م 2020 يونيو 

 النمو  معدل
 السنوي 

 املركب 

 -م7201
 م2019

 (%5.6)  %7.4 (%7.0) (%4.2)  657   612   1,268   1,363   1,423  دخل األتعاب والعموالت، صافي 

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

 والعموالت   األتعاب دخل

  السنة في سعودي ريال مليون  1,565 إلى م2017 املالية السنة  في سعودي  ريال مليون  1,594 من ،1.8% بنسبة والعموالت  األتعاب دخل  نخفضا
 سعودي،  ريال  مليون  51 بمبلغتمويل تجاري  من والعموالت  األتعاب دخل  في نخفاضاال  (1) :إلى اساس ي  بشكل ذلك ويرجع م،2018 املالية

  دخل في االرتفاع جزئياً  قابله و سعودي، ريال  مليون  15 بمبلغتداول األسهم وإدارة الصناديق   عن الناتجة والعموالت  األتعاب في نخفاضاال و  (2) 
 .ذاتها الفترة  خالل سعودي  ريال مليون  45 بمبلغ أخرى  بنكية خدمات من والعموالت األتعاب

 السنة   في   سعودي  ريال  مليون   1,478  إلى  م2018  املالية  السنة في  سعودي ريال  مليون   1,565  من  ،5.5% بنسبة  والعموالت  األتعاب   دخل نخفضا
  األتعاب   دخل  في  نخفاضاال و  (2) سعودي،  ريال  مليون   55  بمبلغ  تجاري   تمويل   من   والعموالت  األتعاب  دخل  في  نخفاض اال   (1) : بسبب م،2019  املالية

  تمويل   من  والعموالت  األتعاب  دخل  في  االرتفاع  جزئياً   قابله  و  الفترة،  نفس خالل  سعودي  ريال  مليون   65  بمبلغ   أخرى   بنكية  خدمات  من  والعموالت
 واالستشارات.  الشركات لتمويل واألتعاب الرسوم زيادة  إلى رئيس ي بشكل ذلك  ويرجع سعودي  ريال مليون  43 بمبلغ واستشارات  شركات

  سعودي   ريال  مليون   731  إلى  م2019  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   721  من  ،1.3%  بنسبة  والعموالت  األتعاب  دخل  رتفعا
  مليون   17 بمبلغ  الصناديق  وإدارة   األسهم   تداول   من   والعموالت  األتعاب   دخل  في   االرتفاع  ( 1) بسبب: م،2020  عام  من   املنتهية  شهر أ  ستةال  فترة   في

  قابله و   الفترة،  نفس خالل   سعودي   ريال   مليون   13  بمبلغ   واستشارات  شركات  تمويل  من   والعموالت  األتعاب  دخل  في  واالرتفاع (2) سعودي،   ريال
 .سعودي  ريال مليون  20 بمبلغ تجاري  تمويل من والعموالت األتعاب دخل في االنخفاض 

   والعموالت األتعاب مصاريف

 السنة  في سعودي  ريال مليون  201 إلى م2017 املالية السنة في  سعودي  ريال مليون  171 من ،17.5% بنسبة  والعموالت األتعاب مصاريف رتفعتا
  مليون  15 بمبلغ ومن خدمات بنكية أخرى  بطاقات االئتمان من والعموالت  األتعاب مصاريف في الزيادة  إلى  األساس في ذلك ويرجع م،2018 املالية
  ذاتها.  الفترة  خالل منهما لكل سعودي ريال

  السنة   في  سعودي   ريال  مليون   210  إلى  م2018  املالية  السنة   في  سعودي  ريال   مليون   201  من   ،4.2%  بنسبة  والعموالت  األتعاب   مصاريف   رتفعتا
 .ذاتها الفترة  خالل سعودي  ريال  مليون  11 بمبلغ االئتمان بطاقات من والعموالت األتعاب  مصاريف في الزيادة  بسبب م2019 املالية

  مليون   73  إلى  م2019  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   109  من  ،33.0%  بنسبة  والعموالت  األتعاب  مصاريف  تنخفض ا
  20 بمبلغ االئتمان بطاقات من والعموالت األتعاب مصاريف في االنخفاض (1) بسبب: م،2020 عام من  املنتهية شهرأ ستةال فترة  في سعودي ريال

 .الفترة  نفس خالل سعودي  ريال مليون  16 بمبلغ أخرى  بنكية خدمات من والعموالت األتعاب مصاريف في واالنخفاض (2) سعودي  ريال مليون 

 :أخرى  مصادر  من التشغيلي الدخل  11-4-1-4

 صافي   األجنبية، عمالت تحويل رباحأ ( أ

  سعودي   ريال   مليون   289  إلى  م2017  املالية  السنة  في  سعودي  ريال   مليون   299  من  ،3.4%  بنسبة  صافي  األجنبية،  عمالت  تحويل  حاربأ  تنخفض ا
  ريال   مليون   307  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   289  من  ،6.4%  بنسبة  م2019  املالية  السنة  في  ترتفعاو   .م2018  املالية  السنة  في

  م.2019 املالية السنة في سعودي
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  175  إلى  م2019  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   131  من  ،%33.3  بنسبة  صافي  األجنبية،  عمالت  تحويل  حاربأ  ترتفع ا
  العمالء   تدفق  زيادة   نتيجة  البنوك  بين  تحويلال  حاارب  في  زيادة ال  إلى  االرتفاع   ويعود  م.2020  عام  من  املنتهية  شهر أ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون 

 رئيس ي(. بشكل   سعودي ريال / األمريكي )بالدوالر

 العمالت.  صرف أسعار وتحركات األجنبية العمالت صرف معامالت حجم اختالف إلى األجنبية عمالت  تحويل حاربأ صافي في تغيير ال يعود

 صافي  الدخل، قائمة خالل من العادلة قيمتها املدرجة اإلستثمارات دخل (ب

 املالية   السنة  في  سعودي  ريال  مليون   150  من  ،32.0%  بنسبة  صافي  الدخل،  قائمة  خالل  من  العادلة  قيمتها  املدرجة  اإلستثمارات  دخل  نخفضا
  السنة   في  سعودي   ريال  مليون   102  من   ،99.7%  بنسبة  م2019  املالية  السنة  في   رتفعاو   .م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   102  إلى  م2017
 .الفترة  نفس خالل  االستثمارات لهذه  السوقية القيمة في التغيرات بسبب م2019 املالية السنة في سعودي ريال مليون  204 إلى م2018 املالية

  من   العادلة  قيمتها  املدرجة  اإلستثمارات  يتعلق  فيما  سعودي   ريال   ملیون   82  بمبلغ   خسارة   البنك   سجل  م، 2020  من   املنتهية  شهر أ  ستةال  فترة   في
 سلبيال  كورونا  جائحة تأثير   إلى  ذلك  ويعود  .م2019  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  ملیون   132  بمبلغ  بربح  مقارنة  الدخل،  قائمة  خالل
 االستثمارات لهذه  السوقية القيمة على

 صافي  املتاجرة، دخل (ج

 املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   61  إلى  م2017  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   94  من  ،35.4%  بنسبة صافي  املتاجرة،  دخل  نخفضا
  ريال   ملیون   79 بمبلغ  بربح  مقارنة  م،2018  املالية  السنة  في  سعودي ريال  ملیون   10  بمبلغ  وأخرى   مشتقات  في  املتاجرة   من  الخسارة   بسبب  م2018

 .م2017 املالية السنة في سعودي

  ريال   مليون   170  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   61  من  ،179.3%  بنسبة  م2019  املالية  السنة  في  صافي  املتاجرة،  دخل  رتفعا
 سعودي.  ريال  ملیون  118 بمبلغ  دين  سندات من املتاجرة  دخل  في االرتفاع بسبب م2019 املالية السنة في سعودي

  سعودي   ريال مليون  138 إلى م2019 عام من املنتهية شهرأ ستةال  فترة  في سعودي  ريال مليون  58 من ،135.9% بنسبة صافي املتاجرة، دخل  رتفعا
 م.2020 عام من املنتهية شهرأ ستةال فترة  في

  حركة  إلى  أساًسا  السابقة  الفترات  خالل املتاجرة   دخل  في  التقلب  يعودو   الدين  سندات  من  الدخل  من  كبير   حد  الى  صافي  املتاجرة،  دخل  يتكون 
 الدين.  سندات  سوق 

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

  في   سعودي  ريال   مليون   29  من   ،66.9%  بنسبة صافي  اآلخر،  الشامل   الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  دين   سندات  مكاسب  تنخفض ا
  ريال   مليون   10  من  ،709.0%  بنسبة  م2019  املالية  السنة  في   ترتفع او  م،2018  املالية  السنة  في   سعودي ريال مليون   10  إلى  م2017  املالية  السنة

 كمية  في   الزيادة   إلى  م 2019  املالية  السنة  في  االرتفاع   يعود و   م.2019  املالية  السنة   في  سعودي  ريال  مليون   78  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي
 م. 2019 املالية السنة خالل  اآلخر الشامل الدخل خالل  من العادلة بالقيمة صنفةامل املباعة االستثمارات

 فترة  في سعودي ريال مليون  78 من ،980.1% بنسبة صافي اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة دين سندات  مكاسب ترتفع ا
  كمية   في  الزيادة   إلى  عا رتفاال   يعود و   ،م2020  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي   ريال   مليون   839  إلى  م2019  عام  من   املنتهية  شهرأ  ستةال

 . الحكومية السندات رئيس ي  بشكلو  املباعة االستثمارات

 صافي  االخرى، العمليات دخل (ه

 .االخرى  العمليات  دخلو  األرباح توزيعات دخل  من رئيس ي بشكل صافي خرى،األ  العمليات دخل  يتكون 

  السنة   في  سعودي   ريال  مليون   180  إلى  م2017  املالية  السنة  في  سعودي  ريال   مليون   164  من   ،9.6%  بنسبة  صافي  خرى، األ   العمليات   دخل   ارتفع 
 ريال  مليون   197  إلى  م 2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   180  من  ، 9.1%  بنسبة  م2019  املالية  السنة  في   هعارتفا  وواصل  م،2018  املالية
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  سعودي   ريال  مليون   153  من  األرباح،  توزيعات  دخل  ارتفاع  إلى  م2019و   م2018  املالية  السنة  في  االرتفاع  يعودو   .م2019  املالية  السنة  في  سعودي
 .م2019 املالية السنة في سعودي  ريال مليون  188 و م،2018 املالية السنة في سعودي ريال مليون  171 إلى م2017 املالية السنة في

  ريال   مليون   110  إلى  م2019  عام  من  املنتهية  شهرأ   ستةال  فترة   في   سعودي  ريال  مليون   102  من   ،7.5%  بنسبة  صافي  خرى، األ   العمليات   دخل  رتفع ا
 .م2020 عام  من املنتهية شهرأ ستةال فترة  في سعودي

 العمليات مصاريف 11-4-1-5

  يونيو   30  في   املنتهية  أشهر  ستةال  لفترة   و  م2019و  م2018و  م2017  ديسمبر   31  في  املنتهية  للسنوات  (املدققة)  العمليات  مصاريف  (:5)  الجدول 
 (املدققة غير ) م2020 يونيو 30 و م2019

 سعودي  ريال مليون 
 م7201

 مدققة 

 م2018

 مدققة 

 م2019

 مدققة 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2019
 مدققة  غير 

  شهر أ ستة ال فترة
 عام من املنتهية 

 م2020
 مدققة  غير 

 

 التغير 
 السنوي 

 - م2017
 م2018

 التغير 
 السنوي 

 -م2018
 م2019

 التغير 
 السنوي 

  م9201يونيو
  يونيو  –

 م2020

 النمو  معدل
 السنوي 

 املركب 

 -م7201
 م2019

مصاريف رواتب املوظفين وما في  
 حكمها  

 1,310   1,245   1,487   673   790   (5.0%) 19.4%  17.4%  6.5%  

 (%2.8)  %10.0 (%6.5)  %1.1   169   153   334   358   354  إيجار ومصاريف املباني.  

  %28.6  %17.4  %81.7 (%9.0)   110   94   204   112   124  استهالك 

  %3.7  %15.8  %15.7 (%7.1)   463   400   852   736   792  مصاريف عمومية وادارية اخرى 

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%  

  %17.8  %3.6  %52.7 (%9.1)   2,178   2,102   3,981   2,607   2,867  إجمالي مصاريف العمليات  

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

مخصص  و   ،مصاريف عمومية وإدارية أخرى   ، استهالك   ، إيجار ومصاريف املباني   ، املوظفين وما في حكمها مصاريف رواتب   من   العمليات  مصاريف   تكونت 
 انخفاض االئتمان، بعد خصم املبالغ املستردة. 

  م2018  املالية   السنة  في   سعودي   ريال  مليون   2,607  إلى  م2017  املالية  السنة   في   سعودي  ريال   مليون   2,867  من   ، 9.1%  بنسبة   العمليات  مصاريف   انخفضت
  بمقدار مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها    في   واالنخفاض  ( 2) سعودي،  ريال   مليون   132  بمقدار مخصص انخفاض االئتمان    في  االنخفاض  (1)   سبب:ب

 .سعودي  ريال  مليون  56 بمقدارمصاريف عمومية وادارية اخرى  في  واالنخفاض   (3) سعودي،  ريال مليون  65

  مليون   156  إلى   م2017  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   287  من  ،45.8%  بنسبةمخصص انخفاض االئتمان، بعد خصم املبالغ املستردة    انخفض 
  مليون  09,7113  إلى م7201  ديسمبر   31 في  سعودي  ريال مليون  685,117  من القروض  محفظة االنخفاض  سببب  م2018 املالية السنة في  سعودي ريال
 م. 8201 ديسمبر 31  في سعودي ريال

  سعودي  ريال  مليون   1,245  إلى   م2017  املالية  السنة   في  سعودي   ريال  مليون   1,310  من   ، 5.0%  بنسبة   مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها   انخفضت
 .م8201 املالية السنة  في موظف 3,290 إلى م2017 املالية السنة في  موظف  3,360 من املوظفين عدد  في االنخفاض  سببب  م2018 املالية السنة في

عمومية وادارية اخرى   انخفضت   السنة   في  سعودي  ريال  مليون   736  إلى  م2017  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   792  من  ،7.1%  بنسبة  مصاريف 
 .سعودي   ريال مليون  48 بمقدار واملهنية القانونية  الرسوم في االنخفاض  سبب ب  م 2018 املالية
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  م2019  املالية  السنة  في   سعودي  ريال  مليون   3,981  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   2,607  من  ،52.7%  بنسبة  العمليات  مصاريف  ارتفعت
  242  بمقدار مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها    في  الزيادةو   ( 2)  سعودي،  ريال  مليون   948  بمقدارمخصص انخفاض االئتمان    في  الزيادة  ( 1) :عدب

 .سعودي  ريال مليون   116  بمقدارمصاريف عمومية وادارية اخرى   في  الزيادةو  (3)  سعودي،  ريال مليون 

  املالية   السنة  في  سعودي  ريال  مليون   1,103  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   156  من  ،609.3%  بنسبةمخصص انخفاض االئتمان   ارتفع 
 . ذاتها الفترة خالل   الشركات  قروض  بعض ل االئتماني   التصنيف وخفض  االئتمان  جودة تدهور  سببب  م2019

  في سعودي ريال مليون   1,487 إلى م2018 املالية السنة في سعودي  ريال مليون  1,245 من ،19.4% بنسبة مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها ارتفعت
  الزيادة وتعود  .م 9201  املالية السنة في موظف 3,614 إلى م2018 املالية  السنة في موظف 3,290 من املوظفين  عدد  في الزيادة سببب  م2019 املالية السنة

 .م 2019 املالية السنةومكافآت أعلى في   موظف لكل الراتبمتوسط  في  زيادةإلى ال أيضاً  مصاريف رواتب املوظفين في

  املالية   السنة  في  سعودي  ريال  مليون   852  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   736  من  ،15.7%  بنسبة  مصاريف عمومية وإدارية أخرى   ارتفعت
 .سعودي  ريال مليون  103 بمقدار واملهنية  القانونية الرسوم في الزيادة  سببب  م2019

  في   سعودي  ريال   مليون   2,178  إلى  م2019  عام  من  املنتهية   شهرأ   ستةال   فترة  في   سعودي  ريال   مليون   2,102  من  ، %3.6  بنسبة  العمليات   مصاريف  ارتفعت
  في   الزيادةو   (2)  سعودي،  ريال  مليون   117  بمقدارمصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها    في  الزيادة  (1)  بعد: م،2020  عام  من  املنتهية  شهرأ   ستةال  فترة

مخصص انخفاض االئتمان، بعد خصم املبالغ املستردة بمقدار    في انخفاض    لك ذ   قابل   سعودي   ريال   مليون   63  بمقدارمصاريف عمومية وإدارية أخرى  
 .ذاتها  الفترة خاللمليون ريال سعودي    136

  مليون   790  إلى م2019 عام  من املنتهية شهرأ  ستةال  فترة في سعودي  ريال مليون  673 من ،17.4%  بنسبة مصاريف رواتب املوظفين وما في حكمها ارتفعت
  وتعود   .ذاتها   الفترة  خالل  موظف 3,611 إلى  موظف   3,383  من  املوظفين  عدد  في  الزيادة  سببب   م2020  عام  من  املنتهية  شهر أ   ستة ال   فترة  في   سعودي   ريال

 .م2020  عام  من  املنتهية شهرأ  ستةال فترة  في موظف لكل الراتبمتوسط  في  زيادةإلى ال أيضاً  مصاريف رواتب املوظفين  في  الزيادة

  ريال  مليون   463  إلى  م2019  عام  من  املنتهية  شهرأ   ستةال   فترة  في  سعودي   ريال  مليون   400  من  ،15.8%  بنسبة  مصاريف عمومية وإدارية أخرى   ارتفعت
 .سعودي  ريال مليون 51 بمقدار  التبرعات في  الزيادة سببب  م2020 عام من املنتهية   شهرأ   ستةال  فترة في  سعودي

  ريال  مليون  646 إلى  سعودي  ريال  مليون   782  من سعودي  ريال  مليون   136  بمقدار مخصص انخفاض االئتمان، بعد خصم املبالغ املستردة    انخفض  
   .ذاتها   الفترة خالل  سعودي

 للسنة  الزكاة 11-4-1-6

  و  م2019  يونيو  30  في  املنتهية  أشهر  الستة  ولفترة   م 2019و  م2018و   م2017  ديسمبر   31  في  املنتهية   للسنوات   ( املدققة)  للسنة   الزكاة  (:6)  الجدول 
 ( املدققة غير ) م 2020 يونيو  30

 سعودي  ريال  مليون 

 م 7201

 مدققة

 م 2018

 مدققة

 م 2019

 مدققة

  شهر أ  ستةال  فترة
  عام   من  املنتهية

 م 2019
 مدققة  غير 

  شهر أ  ستةال  فترة
  عام   من  املنتهية

 م 2020
  مدققة  غير 

  التغير 
  السنوي 

 -  م 2017
 م 2018

 السنوي   التغير 
 -م 2018
 م 2019

 السنوي   التغير 
 –  م 9201يونيو 
 م 2020  يونيو 

  النمو   معدل
  السنوي 

 املركب 

 - م 7201
 م 2019

 ال يوجد %35.4 (%7.0) ال يوجد   329  243   577 620 -   زكاة للفترة الحالية 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  - - - 1,816 - تسوية فترات سابقة  –زكاة  

 ال يوجد  %35.4 (%76.3) ال يوجد  329 243 577 2,436   - الزكاة  إجمالي  

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

  بها  املعمول   املحاسبية  بالسياسات  عمالً   املساهمين  حقوق   من  مباشرة  خصمه  تم   حيث  م2017  العام  خالل  الدخل   قائمة  على  صفر  الزكاة  مصروف  بلغ 
  إلى  أدت  التيو   املركزي،  البنك  عن  الصادرة  التعليمات  ألحدث  وفًقا  الدخل  وضريبة  للزكاة  املحاسبية  املعالجة  في  التغيير   تم   م،2019  العام  خالل  آنذاك.
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  سجلت   حيث  رجعي   بأثر  التغيير   هذا  الشركة   راجعت  املساهمين.  حقوق   من   مباشرة  حسمها   من  بدالً   الدخل   قائمة  في   الدخل   وضريبة  بالزكاة  االعتراف 
  الدخل.   قائمة على م2018  العام و  م2019  العام في الزكاة مصروف

  تماشًيا   وذلك  والدخل  للزكاة  العامة   الهيئة  مع   إليها  سامبا  توصل  التي  التسوية  اتفاقية  بسبب  م2018  عام  في  سعودي  ريال  مليون   2,436  الزكاة  مصروف  بلغ 
  وتاريخ   1260  رقم   الوزاري   والقرار   م(،2018  نوفمبر   28  املوافق(  هـ 1440/ 3/ 20  وتاريخ   26م/   رقم   امللكي  باملرسوم  الصادرة  التوجيهات  مع

  2,316 قدرة ونهائي  إجمالي  بمبلغ  وذلك  م2017 حتى   م2006  من  للسنوات القائمة الزكوية  االلتزامات  لتسوية  م(2018  ديسمبر 12 املوافق ( هـ 5/4/1440
  رهما قد  قسطين  بدفع   سامبا   قام   وأن  سبق  وقد  م. 2023  ديسمبر   1  في  ينتهي  سنوات  خمس   مدى  على  أقساط  6  على  السداد   ويستحق   سعودي،  ريال  مليون 

  م2018 لعام الزكاة سداد   على أيضا والدخل للزكاة العامة والهيئة  سامبا اتفق االتفاقية، وبموجب م.2019 ديسمبر   شهر لغاية سعودي ريال مليون  833
  للزكاة   العامة  والهيئة  سامبا  بين  الزكوية  النزاعات  كافة  تسوية  تمت  تفاقية،اال   لهذه  ونتيجة  الوزاري.  والقرار  امللكي   باملرسوم  الوارد   التسوية  اطار  وفق

 .م2017  حتى  م2006  من للسنوات والدخل

  م2019  املالية  السنة  في   سعودي  ريال  مليون   577  إلى  م2018  املالية  السنة  في   سعودي  ريال  مليون   2,436  من  ، 76.3%  بنسبة  الزكاة  مصروف  نخفض ا
  من   سنة ال ب  املتعلق   الزكاة  نخفاضاو    )(2سعودي،  ريال  مليون   1,816  بقيمة  م2018  في  سجل  الذي   سابقة  فترات   تسوية   –  زكاةال  نخفاضا  (1)  :بسبب

  من  والضريبة  الزكاة  قبل   السنة  دخل  صافي  نخفاض ا  مع   تماشياً   م2019  عام  في  سعودي  ريال  مليون   577  إلى م2018  عام  في  سعودي  ريال  مليون   620
 .ذاتها  الفترة خالل  سعودي  ريال مليون  4,619  إلى سعودي  ريال  مليون   5,550

  ستةال   فترة  في   سعودي  ريال  مليون  329  إلى  م 2019  عام  من  املنتهية شهرأ   ستة ال   فترة  في  سعودي  ريال   مليون   243  من  ،35.4% بنسبة  الزكاة  مصروف   رتفعا
  خالل   سعودي  ريال  مليون   2,612  إلى سعودي  ريال  مليون   2,262  من  والضريبة  الزكاة  قبل  دخلال  صافي  ارتفاع  مع   تماشياً   م2020  عام  من  املنتهية  شهرأ

 . ذاتها  الفترة

 للسنة الزكاة والضريبة الزكاة بعد السنة/الفترة دخل صافي 11-4-1-7

  ريال   مليون   3,060  إلى  م2017  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   5,024  من  ،39.1%  بنسبة  والضريبة  الزكاة   بعد  السنة  دخل  صافي  نخفضا
  ريال   مليون   5,024  من سعودي   ريال  ن و ملي  525  بقيمة والضريبة   الزكاة   قبل  السنة  دخل   صافي  رتفاع ا  من  بالرغم ،م2018  املالية  السنة  في   سعودي
  م 2018  عام  خالل  سعودي  ريال   مليون   2,436  تهاقيم  بلغت   التي  الزكاة   تسوية بسبب ،ذاتها  فترة   خالل  سعودي  ريال  مليون   5,550  إلى  سعودي

  حتى   م2006  من   للسنوات  القائمة  الزكوية  االلتزامات  لتسوية والدخل  للزكاة   العامة  الهيئة  مع  إليها  سامبا  توصل   التي   التسوية  اتفاقية  نتيجة
 .م2017

  سعودي   ريال   مليون   5,550  إلى  م2017  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   5,024  من10.5%  بنسبة والضريبة  الزكاة   قبل  السنة  دخل  صافي  رتفعا
  مصاريف   إجمالي في  ضاانخف  إلى  باإلضافة  سعودي  ريال  مليون   420  بقيمة صافي  الخاصة،  العموالت  دخل في  رتفاعا  بسبب  م2018  املالية  السنة  في

  مليون   59  بقيمة  صافي  وعموالت،  تعاب أ  دخل  إجمالي  في  االنخفاض  (1)  :جزئياً   هقابل  .ذاتها  فترة   خالل  سعودي  ريال  مليون   260  بقيمة العمليات
   .سعودي ريال مليون  48 بقيمة صافي الدخل، قائمة خالل من العادلة قيمتها املدرجة االستثمارات دخل في واالنخفاض  (2) ،سعودي ريال

  سعودي  ريال  مليون   3,991  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   3,060  من  ،30.4%  بنسبة  والضريبة  الزكاة   بعد  السنة  دخل  صافي  رتفعا
 ريال  مليون   5,550  من سعودي  ريال  ن و ملي  930  بقيمة والضريبة  الزكاة   قبل  السنة  دخل  صافي  انخفاض  من   بالرغم  ،م2019  املالية  السنة  في

  ريال   مليون   2,436  من سعودي  ريال  مليون   1,859  بقيمة  الزكاة   مصروف   انخفاض   بسبب  ،ذاتها  فترة   خالل  سعودي  ريال  مليون   4,619  إلى  سعودي
  .م2019 املالية السنة في سعودي  ريال مليون    577إلى م2018 املالية السنة في سعودي

  ريال   مليون   4,619  إلى  م2018  املالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   5,550  من   16.8%  بنسبة والضريبة  الزكاة   قبل  السنة  دخل  صافي  نخفضا
  انخفاض   مخصص  في  رتفاعاال   نتيجة  سعودي  ريال  مليون   1,374  بقيمة  العمليات  مصاريف  إجمالي  رتفاعا  بسبب  م2019  املالية  السنة  في  سعودي

  سعودي   ريال  مليون   444  بقيمة  العمليات  دخل   إجمالي  في   رتفاعاال   مقابل   سعودي،   ريال  مليون  948  بقيمة  املستردة   املبالغ   خصم   بعد   االئتمان،
 .ذاتها الفترة  خالل

  2,229  إلى  م2019  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   2,000  من  ،11.4%  بنسبة  والضريبة  الزكاة   بعد  السنة  دخل  صافي  رتفعا
  ريال   مليون  350  بقيمة  والضريبة  الزكاة  قبل  دخلال  صافي  في  االرتفاع  بسبب  م 2020  عام   من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون 

  واملؤجلة  الحالية  الضريبةو   الزكاة   في  نخفاضاال   مقابل  ذاتها،  الفترة   خالل  سعودي  ريال  مليون   2,612  إلى  سعودي  ريال  مليون 2,262  من  سعودي
 .التوالي على سعودي،  ريال مليون  38و سعودي ريال  مليون  84 بقيمة

105



 

 

  2,612  إلى  م2019  عام  من  املنتهية  اشهر  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   2,262  من  15.5%  بنسبة والضريبة  الزكاة   قبل  السنة  دخل  صافي  رتفعا
  الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  دين  سندات  مكاسب  في  االرتفاع  بسبب  م2020  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون 

 االرتفاع  هذا  قابل  .ذاتها  فترة   خالل سعودي  ريال  مليون  839 إلى  سعودي  ريال  مليون   78  من سعودي  ريال  مليون   761  بقيمة  صافي  اآلخر،  الشامل
 قيمتها   املدرجة  االستثمارات  دخل في واالنخفاض  (2)  ،سعودي  ريال  مليون   300  بقيمة  صافي  الخاصة،  العموالت  دخل  في  نخفاضاال   (1)  :جزئياً 

   .سعودي  ريال  مليون   74  بقيمة  العمليات   مصاريف  إجمالي في  رتفاعاال و   (3)  ،سعودي  ريال  مليون   214  بقيمة  صافي  الدخل،   قائمة  خالل  من  العادلة

  املدققة   غير   املوحدة  املرحلية  املالي  املركز   وقائمة  م2019و  م2018و  م2017  ديسمبر   31  في  كما  املدققة  املوحدة  املالي  املركز    قائمة 11-4-2
 م2020 يونيو  30 في كما

 م2020 يونيو 30و م2019و م2018و م2017 ديسمبر  31 في كما املالي املركز قائمة (:7) الجدول 

 سعودي  ريال مليون 
 م2017 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2018 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2019 ديسمبر  31

 مدققة 

 م 2020 يونيو  30

 مدققة  غير 

         املوجودات

  24,163   18,138   25,420   25,195  نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية  

  1,339   3,628   17,622   11,031  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، صافي  

  93,193   85,013   66,350   63,912  استثمارات، صافي  

  6,238   3,092   3,446   6,515  مشتقات 

  148,088   141,595   113,709   117,685  قروض وسلف، صافي  

  3,136   3,067   2,693   2,639  ممتلكات ومعدات، صافي  

  3,104   1,070   699   569  موجودات أخرى 

  279,261   255,604   229,938   227,546  إجمالي املوجودات 

     املطلوبات

  28,634   15,647   7,872   6,551  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

  187,259   180,166   170,170   167,923  ودائع العمالء  

  2,164   2,168   -   -  قرض ألجل 

  5,585   3,746   -   -  سندات دين مصدرة  

  2,160   1,192   2,457   3,976  مشتقات 

  7,084   7,236   7,133   4,414  مطلوبات اخرى 

  232,887   210,155   187,632   182,864  إجمالي املطلوبات 

     حقوق الملكية  

  20,000   20,000   20,000   20,000  رأس المال  

  18,348   18,348   17,193   15,811  احتياطي نظامي  

  130   130   130   130  احتياطي عام 
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 سعودي  ريال مليون 
 م2017 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2018 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2019 ديسمبر  31

 مدققة 

 م 2020 يونيو  30

 مدققة  غير 

  2,748   2,752   218   99  احتياطيات القيمة العادلة وأخرى  

  6,000   3,697   3,670   9,565  رباح مبقاة  أ

  -   1,394   1,998   -  رباح مقترحة  أتوزيعات 

 (942)  (962)  (996)  (1,022)  سهم خزينة أ

  46,284   45,359   42,213   44,583  إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  

  90   90   93   99  حقوق الملكية غير المسيطرة  

  46,374   45,449   42,306   44,682  إجمالي حقوق الملكية  

  279,261   255,604   229,938   227,546  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  

     *الرئيسية  األداء مؤشرات

  %68.6  %70.4  %64.6  %70.6 **الودائع إلى القروض نسبة

  %1.4  %1.3  %1.3  %0.9 القروض  إجمالي إلى املتعثرة القروض نسبة

  %242.0  %229.2  %242.2  %232.8 السيولة**  تغطية  نسبة

  %120.5  %129.5  %139.8  %131.1 املستقر**  التمويل معدل صافي

 .718 %  %20.5  %22.1  %20.6 م(2019 - م2017 في )مدققة األساس ي املال راس كفاية  نسبة

  %19.1  %21.1  %22.7  %21.1 م( 2019  -  م2017  في  )مدققة  املساند  املال  راس  +  االساس ي  املال  رأس  كفاية  نسبة 

  %4.6  %24.5 (%3.4) (%6.0) والُسلف  القروض في النمو

  %3.9  %5.9  %1.3 (%2.4) العمالء  ودائع في النمو

 ذلك  غير املذكور  باستثناء  أعاله الجدول  في املوضحة الفترة لكامل ُمدققة غير  الرئيسية األداء مؤشرات )*(
 أخرى  تقارير في سامبا يقدمها التي التنظيمية اللوائح في املذكورة لنسبة وفقاً  )**(

 املدققة  غير  املوجزة املوحدة املرحلية املالية والقوائم املدققة املوحدة املالية والقوائم اإلدارة معلومات املصدر:
 

 الرئيسية  املكونات  لجميع  تفصيلية  مناقشة  أدناه   يرد   حيث  موّحد،  مستوًى   على  التاريخي  املالي  للمركز  الرئيسية  االتجاهات  القسم  هذا  يلخص
   م:2020 يونيو 30 في املنتهية أشهر الستةو  م2019و م2018و م2017 ديسمبر  31 في املنتهية الثالثة للسنوات املالي للمركز

 نقدية وارصدة لدى بنوك مركزية  11-4-2-1

 م2020 يونيو 30و م2019و م 2018و م2017 ديسمبر  31 في كمانقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية  (:8) الجدول 

 سعودي  ريال مليون 
 م2017 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2018 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2019 ديسمبر  31

 مدققة 

 م 2020 يونيو  30

 مدققة  غير 

 1,615  1,226   1,269   1,214  نقد في الصندوق  

 10,050  9,244   8,827   9,242  وديعة نظامية 

 1,349  526   158   665  حساب جاري 
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 11,150  7,143   15,165   14,073  إيداعات أسواق املال  

 24,163 18,138  25,420   25,195  اإلجمالي

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

 والخزائن   الفروع  في  بها  املحتفظ  النقدية  السيولة  وتتضمن  في الصندوق والحساب الجاري   النقد  (1)  مركزية:  بنوك  لدىواألرصدة    النقدية  تتضمن
  ، الودائع   مقابل  املركزي   البنك  لدى  به  االحتفاظ  يتعين  الذي  املبلغ  رئيس ي  بشكل  وتمثل  ديعة النظاميةوالو  (2)  ،والشيكات  اآللي  الصراف  وأجهزة 

 سامبا   على  يتعين  حيث  العمالء عئودا  وحجم سامبا  سيولة  إدارة   لى إ  أساس ي  بشكل  الحسابات  هذه   في  التقلبات  وتعزى   إيداعات أسواق املال.و   (3)
 املحسوبة  األخرى، والودائع االدخار وودائع الطلب تحت وودائع  جلأل   ودائع من محددة  مئوية بنسب املركزي  البنك لدىنظامية  بوديعة االحتفاظ

 .املركزي  البنك عن الصادرة  واللوائح املصرفية الرقابة قانون  ملتطلبات وفقاً 

  25,420 إلى م2017 ديسمبر   31 في سعودي  ريال  مليون  25,195  من  سعودي، ريال  مليون  225 بمبلغ  مركزية بنوك لدى واألرصدة   النقدية ارتفعت
  ريال   مليون   14,073  من  سعودي،  ريال  مليون   1,092  بمبلغ  إيداعات أسواق املال  في  االرتفاع  نتيجة  م،2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال   مليون 

  .م2018 ديسمبر  31 في سعودي  ريال مليون  15,165 إلى م2017 ديسمبر  31 في سعودي

 إلى   م2017  ديسمبر   31  في  سعودي   ريال  مليون   665  من  سعودي، ريال  مليون   507  بمبلغ  جاري   حساب  في   انخفاض  جزئًيا  قابلها  الزيادة   هذه   لكن
  في   سعودي  ريال  مليون   9,242  من  سعودي،  ريال  مليون   415  بمبلغ  نظامية  وديعة  في  انخفاضو   م،2018  ديسمبر   31  في  وديسع  ريال  مليون   158

  ، الودائع  في  الزيادة   من الرغم  على  نظاميةال  وديعة ال  في  االنخفاض   أتى   .م2018  ديسمبر   31  في  سعودي   ريال  مليون   8,827  إلى  م2017  ديسمبر   31
  تحت   الودائع  في  االنخفاض  إلى  أساس ي  بشكل  ذلك   ويرجع  سعودي، ريال  مليون   170,170إلى  سعودي  ريال  مليون   167,923  من  الفترة   نفس  خالل

   .األخرى  ودائعال من أعلى مئوية لنسبة تخضع والتي سعودي  ريال مليون  93,880إلى سعودي ريال مليون  99,546 من الطلب

 إلى  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   25,420  من  سعودي،  ريال  مليون   7,282  بمبلغ  مركزية  بنوك  لدىواألرصدة    النقدية  انخفضت
  15,165  من  سعودي،  ريال  مليون   8,022  بمبلغ  إيداعات أسواق املال  في  االنخفاض  نتيجة  م،2019  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   18,138

 لتمويل  اإليداعات هذه   استخدام  تم  حيث م،2019  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   7,143  إلى  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون 
 .واالستثمارات القروض 

  24,163  إلى  م2019  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   18,138  من  سعودي،  ريال  مليون   6,025  بمبلغ  مركزية  بنوك  لدىواألرصدة    النقدية  ارتفعت
حساب جاري    في  واالرتفاع سعودي،  ريال  مليون   4,007  بمبلغ  إيداعات أسواق املال  في  االرتفاع  نتيجة  م،2020 يونيو  30  في  سعودي  ريال  مليون 
  مليون   180,166  من  العمالء  ودائع  ارتفاع   مع   تماشيا سعودي   ريال  مليون   806  بمبلغوديعة نظامية    في  واالرتفاع سعودي،   ريال   مليون   823  بمبلغ
  االرتفاع   هذا  ان.  سعودي ريال  مليون   389  بمبلغنقد في الصندوق    في  االرتفاع  و ،ذاتها الفترة   خالل  سعودي ريال  مليون   187,259إلى  سعودي  ريال
 .السعودي السوق  في كورونا جائحة تداعيات و السيولة لتدني نظراً  فاعليةو  تحوطاً  اكثر  بشكل للبنك والعوائد السيولة إدارة  الى يعود

 األخرى  املالية واملؤسسات البنوك من واألرصدة األخرى  املالية واملؤسسات البنوك لدى األرصدة 11-4-2-2

  م2018و م2017 ديسمبر   31 في كما األخرى  املالية واملؤسسات  البنوك من  واألرصدة  األخرى  املالية واملؤسسات البنوك لدى األرصدة  (:9) الجدول 
 م2020 يونيو 30و م2019و

 سعودي  ريال مليون 
 م2017 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2018 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2019 ديسمبر  31

 مدققة 

 م 2020 يونيو  30

 مدققة  غير 

     األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، صافي 

  814   2,609   3,321   3,230  حسابات جارية  

  532   1,023   14,317   7,801  إيداعات أسواق املال  

  1,347   3,632   17,639   11,031  إجمالي األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

 (8)  (4)  (16)  - مخصص انخفاض االئتمان  
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  1,339   3,628   17,622   11,031  إجمالي األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، صافي  

     األخرى  املالية  واملؤسسات للبنوك األرصدة

  2,105   621   1,953   581    الجارية الحسابات

  26,529   15,026   5,918   5,971    املال أسواق ودائع

  28,634   15,647   7,872   6,551  األخرى  املالية  واملؤسسات للبنوك األرصدة إجمالي

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

إيداعات و  (2) ،األخرى   البنوك  لدى  فوائد  بدون   أرصدة   تمثل   التيحسابات جارية    (1):األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، صافي  تشمل
 إدارة   إلى  أساس ي  بشكل  الحسابات  هذه   في  التقلبات  وتعزى   األجنبية.  والبنوك  املحلية  البنوك  إلى  املقدمة  األجل  قصيرة   قروض  تمثل  التيأسواق املال  

 .سامبا سيولة

  ديسمبر   31 في سعودي   ريال مليون  11,031 من  سعودي، ريال  مليون  6,591 بمبلغ صافي األخرى،  املالية واملؤسسات  البنوك لدى األرصدة  رتفعتا
 7,801  من  سعودي،  ريال  مليون   6,516  بمبلغ  املال  أسواق  إيداعات  في  الزيادة   نتيجة  م 2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   17,622  إلى   م2017
  للبنك   املالي  املركز دارة إ   الى  يعود  االرتفاع  هذا  ان  .م2018  ديسمبر   31  في سعودي  ريال  مليون   14,317  إلى  م2017  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال   مليون 
 .سامبا استراتيجية الى باإلضافة عام بشكل السعودي السوق  وضع حسب يةفاعل كثر أ بشكل (العوائد  و السيولة ناحية )من

صافي  نخفضتا األخرى،  املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى    31  في  سعودي  ريال   مليون   17,622  من  سعودي،   ريال   مليون   13,994  بمبلغ األرصدة 
  ريال   مليون   13,295  بمبلغ  املال   أسواق  يداعاتإ  في  نخفاضاال   نتيجة  م2019  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال   مليون   3,628  إلى  م2018  ديسمبر 

  بمبلغ   ذلك  بعد  نخفضتا  .م2019  ديسمبر   31  في سعودي  ريال  مليون   1,023  إلى  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   14,317  من  سعودي،
 نتيجة م2020  يونيو  30  في  سعودي  ريال  مليون   1,339  إلى  م2019  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   3,628  من  سعودي،  ريال  مليون   2,289

األخرى،    في  االنخفاض  سبب  يعود  .سعودي  ريال  مليون   1,795  بمبلغ  جاريةال   حساباتال   في  االنخفاض املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى  األرصدة 
 وسعية.الت  سامبا  استراتيجية  مع  تماشيا  واالستثمارات  القروض  محافظ  إلى  األموال  تحويل  إلى م2020  يونيو  30و  م8201  ديسمبر   31  بين  ما صافي

 (2)  ، األخرى   البنوك  جانب  من  مودعة   فوائد  بدون   حسابات   تمثل  التي  الجارية  الحسابات  ( 1)  األخرى   املالية  واملؤسسات   للبنوك  األرصدة   تشمل
  األجل   قصيرة   التمويل  احتياجات  إلى  الحسابات  هذه   في  التقلبات  وُتعزى   .اخرى   بنوك  من   املقدمة  األجل  قصيرة   قروض  تمثل  التي  املال  أسواق  وودائع 
 للبنك.

  إلی   م2017  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   6,551  من  سعودي،  ريال  ملیون   1,320  بمبلغ  األخرى   املالية  واملؤسسات  للبنوك  األرصدة   رتفعتا
 أرصدة   زيادة ال بسبب  سعودي  ريال  ملیون   1,372  بمبلغ  الجارية  الحسابات في  الزيادة   نتیجة  م2018  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   7,872
 سامبا. لدى السيولة إدارة  استراتيجية إلى باإلضافة دبي  لفرع التابعة الشركة

 إلی  م2018  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   7,872  من  سعودي،  ريال  ملیون   7,775  بمبلغ  األخرى   املالية  واملؤسسات  للبنوك  األرصدة   رتفعتا
  بمبلغ   ذلك  بعد  رتفعتا  .سعودي  ريال  ملیون   9,107  بمبلغ املال  أسواق  ودائع في  الزيادة   نتیجة  م2019  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   15,647
 نتیجة  م2020  يونيو  30  في  سعودي  ريال  ملیون   28,634  إلی  م2019  دیسمبر  31  في  سعودي ريال  ملیون   15,647  من  ، سعودي  ريال  ملیون   12,988
 و  م2018  ديسمبر   31  بين  ما  األخرى   املالية  واملؤسسات  للبنوك  األرصدة   ارتفاع  إن .سعودي  ريال  ملیون   11,503  بمبلغ املال  أسواق  ودائع في  الزيادة 

   .التمويلية مصادره  تنويع إلى باإلضافة التوسعية سامبا استراتيجية إلى يعود م2020 يونيو 30
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 االستثمارات  11-4-2-3

 م2020 يونيو 30و م2019و  م2018و م2017 ديسمبر  31 في كما االستثمارات (:10) الجدول 

 سعودي  ريال مليون 
 م2017 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2018 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2019 ديسمبر  31

 مدققة 

 م 2020 يونيو  30

 مدققة  غير 

     االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

  372   2,497   2,222   315  سندات بعمولة ثابتة  

  177   179   194   63  استثمارات مركبة  

  1,985   1,964   1,655   1,899  صناديق تحوط  

  1,742   1,078   795   -  أسهم خاصة  

  228   383   453   -  أسهم 

  4,503   6,100   5,319   2,277  إجمالي االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

     االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  40,339   33,788   18,383   9,747  سندات بعمولة ثابتة  

  31,298   27,420   28,725   11,019  سندات بعمولة عائمة  

  3,472   4,084   3,193   2,999  أسهم 

  -   -   -   621  أسھم خاصة  

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

 24,387   50,301   65,292   75,109  

     االستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة، صافي 

  13,586   13,625   10,734   18,306  سندات بعمولة ثابتة  

  -   -   -   15,295  سندات بعمولة عائمة  

  -   -   -   469  استثمارات مضاربة  

 (6)  (4)  (3)   -  مخصص انخفاض االئتمان  

  13,581   13,621   10,731   34,070  االستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة، صافي إجمالي 

     االستثمارات املقتناه حتى تاریخ االستحقاق 

  -   -   -   3,179  سندات بعمولة ثابتة  

  -   -   -   3,179  إجمالي االستثمارات املقتناة حتى تاریخ االستحقاق 

  93,193   85,013   66,350   63,912  إجمالي االستثمارات، صافي  

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

  ريال  مليون   3,700)  وأســـــــــــــهم  ســـــــــــــعودي(، ريال  مليون   85,596) دين  ســـــــــــــندات من  م2020 يونيو  30 في كما االســـــــــــــتثمارية ســـــــــــــامبا  محفظة  تكونت
  ريال  مليون   177)  مركبة  واســــتثمارات  ســــعودي(، ريال  مليون   742,1) خاصــــة وأســــهم  ســــعودي(،  ريال  مليون   985,1) تحوط  وصــــناديق  ســــعودي(،
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  تتعلق االســــــــتثمارية امباســــــــ  محفظة  ضــــــــمن الدين ســــــــندات  معظم  ســــــــعودي. ريال  مليون   6 بقيمة  االئتمان  انخفاض  مخصــــــــص  مقابل  ســــــــعودي(،
 خزينة. وسندات سعودية حكومية بسندات

 املالية:  األدوات -  39  الدولي  املحاســــــــــبة معيار  من  بدالً  املالية  األدوات -  9 رقم املالية التقارير إلعداد الدولي املعيار ســــــــــامبا اتبع  م،2018 يناير 1 في
ــتثمارات، محاســـبة في  أســـاســـية  تغييرات على  الجديد املعيار  انطوى  وقد  والقياس. اإلثبات  وليالد املعيار  إن  بالتصـــنيف.  يتعلق فيما ســـيما وال  اإلسـ
  خالل من  العادلة والقيمة  املطفأة، بالقيمة  ُتقاس املالية: للموجودات أســـــــــــــاســـــــــــــية  تصـــــــــــــنيف فئات ثالث على  يحتوي   9 رقم املالية التقارير إلعداد
 حتى بها املقتناة   اإلســـتثمارات  لفئات  39 رقم الدولي املحاســـبي املعيار  من  بدالً  ،الخســـارة   أو  حالرب خالل  من العادلة  والقيمة اآلخر،  الشـــامل الدخل

  التقـارير إلعـداد  الـدولي املعيـار إلى التحول   عن النـاتج القيـاس، إعـادة   أثر قيمـة  وبلغـت للبيع. واملتـاحـة  املـدينـة والـذمم  والقروض  االســـــــــــــتحقـاق  تـاريخ
  خالل من  العادلة بالقيمة  املدرجة  االستثمارات وعلى  سعودي  ريال  مليون   14  إلى  يصل ما  املطفأة  بالتكلفة  املقتناة  االستثمارات  على ،9  رقم املالية

  بالتكلفة املقتناة   االســـــتثمارات من  ســـــعودي ريال  مليون   25,916  تصـــــنيف  إعادة   تم  و  ســـــعودي.  ريال  مليون  32 إلى  يصـــــل ما  اآلخر الشـــــامل الدخل
 وعائمة(. ثابتة بعمولة بسندات )املتعلقة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة ملدرجةا االستثمارات إلى املطفأة 

 إلى  م2017  ديســــــــــمبر  31 في  ســــــــــعودي ريال  مليون   63,912  من  ســــــــــعودي،  ريال  مليون   2,438 بمقدار  ســــــــــامبا  لدى االســــــــــتثمارات  محفظة  ارتفعت
  اآلخر الشـامل الدخل خالل  من العادلة بالقيمة  املدرجة االسـتثمارات في  ارتفاع  بسـبب  وذلك  م8201 ديسـمبر   31 في  سـعودي  ريال  مليون   350,66

  ديســــــــــــمبر   31 في  ســــــــــــعودي  ريال  مليون   319,5  إلى  م7201 ديســــــــــــمبر   31 في  ســــــــــــعودي لريا  مليون   277,2  من  ســــــــــــعودي  ريال  مليون   042,3 بمقدار
 .م8201

 إلى م 2018ديســــــمبر  31 في ســــــعودي ريال مليون  66,350 من ســــــعودي، ريال مليون  18,663 بمقدار ســــــامبا لدى االســــــتثمارات محفظة ارتفعت
ــتثمارات في ارتفاع ((1 :بســـبب  وذلك م 2019ديســـمبر  31 في ســـعودي ريال مليون   85,013   الشـــامل الدخل خالل  من العادلة بالقيمة  املدرجة  االسـ

  ديسمبر  31  في  سعودي  ريال  مليون  65,292 إلى م2018  ديسمبر  31  في  سعودي  ريال  مليون  50,301  من  سعودي ريال مليون  14,991 بمقدار  اآلخر
  ديســمبر  31 في  ســعودي ريال  مليون  10,731 من  ســعودي ريال مليون  2,890 بمقدار  املطفأة  بالتكلفة املقتناة   االســتثمارات  في  ارتفاعو   ((2 ،م2019
 .م2019 ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  13,621 إلى  م2018

 إلى م 2019ديســــــــمبر  31 في ســــــــعودي ريال مليون  85,013 من ســــــــعودي، ريال مليون  8,180 بمقدار ســــــــامبا لدى االســــــــتثمارات محفظة ارتفعت
 االخر الشــــامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة اإلســــتثمارات في الحاصــــل االرتفاع بعد وذلك م 2020يونيو 30 في ســــعودي ريال مليون 93,193 

 .م 2020يونيو 30 في سـعودي ريال مليون  75,109 إلى م 2019ديسـمبر  31 في سـعودي ريال مليون   65,292من سـعودي ريال مليون  9,817 بمقدار
 ريال مليون  6,100 من ســـــــــــــعودي ريال مليون  1,597 بمقدار الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة اإلســـــــــــــتثمارات في  انخفاض جزئياً  قابلهو 

 . ذاتها الفترة  خاللسعودي ريال مليون  4,503 إلى سعودي

 .التوسعية سامبا استراتيجية ضمن ىأت م2020 يونيو 30 و م2017 ديسمبر  31 بين ما االستثمارية سامبا محفظة رتفاعا إن

 الدخل  قائمة خالل من العادلة بالقيمة املدرجة االستثمارات (أ

 31 في سعودي ريال مليون  2,277 من ، سعودي ريال مليون   3,042  بواقع  الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة املدرجة االستثمارات ارتفعت
  مليون  1,906 بمقدار ثابتة  بعمولة  سندات  في الحاصل االرتفاع نتيجة وذلك م،2018ديسمبر  31 في سعودي ريال  مليون  5,319 إلى م 2017ديسمبر 

   .سعودي ريال

 31 في سعودي ريال مليون  5,319 من سعودي، ريال مليون   781  بواقع  الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة املدرجة االستثمارات ارتفعت
 ريال مليون  309بمقدار تحوط صناديق في الحاصل االرتفاع نتيجة وذلك م، 2019ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  6,100 إلى م 2018ديسمبر 
   سعودي.  ريال مليون  283  بقيمة خاصة أسهم في االرتفاعو  سعودي

 31 في سعودي  ريال  مليون  6,100 من سعودي، ريال مليون  1,597 بواقع   الدخل قائمة خالل  من  العادلة بالقيمة املدرجة االستثمارات انخفضت
  سندات   واستحقاق  بيع  نتيجة  ثابتة  بعمولة  سندات  في  اإلنخفاض   نتيجة وذلك م، 2020يونيو 30 في سعودي ريال مليون  4,503 إلى م 2019ديسمبر 

 .السعودية الحكومة عن صادرة 
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 یعللب متاحة  / اآلخر  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املدرجة االستثمارات (ب

 في ســـعودي ريال مليون  24,387 من ،مليون   25,914  بواقع  یعللب متاحة /اآلخر الشـــامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة االســـتثمارات  ارتفعت
  سعودي ريال مليون 25,916 تصنيف إعادة  أثر أساســــي بشــــكل وذلك م،2018ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  50,301 إلى م 2017ديسمبر 31 

 الدولي املعيار اتباع بعد ،بالتكلفة املطفأة إلى االســـــــــــــتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــــــــامل اآلخر االســـــــــــــتثمارات املقتناة  من
 . 9رقم املالية التقارير إلعداد

 في ســــعودي ريال مليون  50,301 من ســــعودي، ريال مليون   14,991  بواقع االخر الشــــامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة االســــتثمارات ارتفعت
 بعمولة  دين سـندات في الحاصـل االرتفاع نتيجة رئيسـ ي  بشـكل  وذلك م، 2019ديسـمبر  31 في سـعودي ريال مليون  65,292 إلى م 2018ديسـمبر 31 

 .ثابتة بعمولة دين سندات شراء بسبب سعودي ريال مليون    15,405بمقدار ثابتة

 31 في سـعودي ريال مليون  65,292 من سـعودي، ريال مليون  9,817 بواقع  االخر الشـامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة االسـتثمارات ارتفعت
 6,551بمقدار ثابتة بعمولة الســـــندات في الحاصـــــل االرتفاع نتيجة وذلك م، 2020يونيو 30 في ســـــعودي ريال مليون  75,109 إلى م 2019ديســـــمبر 

 .ثابتة بعمولة الدين سنداتال من املزيد شراء بسبب سعودي ريال مليون 

 صافي املطفأة، بالتكلفة املقتناة االستثمارات (ج

 ســــعودي ريال مليون  34,070 من ســــعودي، ريال مليون   23,339  بواقع االخر الشــــامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة االســــتثمارات  انخفضــــت
 ريال مليون   25,916  تصــنيف إعادة  أثر أســاســــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــكل وذلك م،2018ديســمبر  31 في ســعودي ريال مليون  10,731 إلى م 2017ديســمبر 31 في

 املعيار  اتباع  بعد ،بالتكلفة املطفأة إلى االســـــــتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــامل اآلخر االســـــــتثمارات املقتناة  من  ســـــــعودي
 . 9رقم املالية التقارير إلعداد الدولي

ــتثمارات زادت  إلى م 2018ديســــــــمبر  31 في ســــــــعودي ريال مليون  10,731 من ســــــــعودي، ريال مليون  2,890 بواقع املطفأة  بالتكلفة املقتناة  اإلســــــ
 ريال  مليون  2,891 بمقدار ثابتة بعمولة  دين ســـــــندات في الحاصـــــــل االرتفاع نتيجة وذلك م، 2019ديســـــــمبر  31 في ســـــــعودي ريال مليون 13,621 

 .سعودي

  ســعودي ريال مليون  13,621 من ســعودي، ريال مليون   40  بواقع  يفطف  انخفاض  مع نســبًيا ةً مســتقر   املطفأة  بالتكلفة املقتناة  اإلســتثمارات  بقيت
 .م 2020يونيو 30 في سعودي ريال مليون  13,581 إلى م 2019ديسمبر  31 في

 االستحقاق تاريخ حتى املقتناة اإلستثمارات (د

 ،م 2018ديســـمبر  31 في شـــ يء ال إلى م2017 ديســـمبر  31 في ســـعودي  ريال  مليون   3,179  من  االســـتحقاق تاريخ حتى املقتناة   االســـتثمارات  انخفضـــت
ا املحـاســـــــــــــبيـة  الســـــــــــــيـاســـــــــــــات  في التغيرات  نتيجـةً  وذلـك   إعـادة  إلى  أدى  مـا  وهو  املـاليـة التقـارير  إلعـداد  الـدولي املعـايير  من 9 املعيـار اعتمـاد مع  تمـاشـــــــــــــيـً

 املطفأة. بالتكلفة ستثماراتا إلى االستحقاق تاريخ حتى مقتناة  ستثماراتا كونها من تصنيفها

 صافي   وُسلف, قروض 11-4-2-4

 م2020 يونيو 30و م2019و م2018و م2017 ديسمبر  31 في كما صافي وسلف,  قروض (:11) الجدول 

 سعودي  ريال مليون 
 م2017 ديسمبر  31

 مدققة 
 م2018 ديسمبر  31

 مدققة 
 م2019 ديسمبر  31

 مدققة 
 م 2020 يونيو  30

 مدققة  غير 

          القروض والسلف العاملة 

  1,212   1,429   1,418   1,550  بطاقات ائتمان  

  18,727   17,118   16,165   17,022  قروض شخصية 

  128,726   123,832   97,117   99,786  قروض وسلف تجارية  

  685   392   129   174  أخرى 
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  149,351   142,771   114,829   118,532  إجمالي القروض والسلف العاملة 

     القروض والسلف غير العاملة  

  -   -   -   -  بطاقات ائتمان  

  36   36   11   13  قروض شخصية 

  2,154   1,883   1,473   1,103  قروض وسلف تجارية  

  5   5   6   10  أخرى 

  2,196   1,924   1,489   1,127  إجمالي القروض والسلف غير العاملة  

  151,547   144,695   116,319   119,659  إجمالي القروض والسلف  

 (3,459)  (3,100)  (2,610)  (1,975)  مخصص انخفاض االئتمان  

  148,088   141,595   113,709   117,685  إجمالي القروض والسلف، صافي  

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

  09,7113  إلى  م7201  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   685,117  من  وذلك  سعودي  ريال  مليون   ,9763  بواقع  القروض  محفظة  نخفضتا
  انخفاض   ساس يأ  بشكلو   نفسها،  الفترة   خالل  والسلف  القروض كافة  انخفاض  إلى  التراجع  هذا  ويعزى   م.8201  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال   مليون 

 .التوالي علی سعودي  ريال مليون  859 و سعودي  ريال مليون  300,2 بمقدار الشخصية القروضو  التجارية والسلف القروض 

  يمثل   ما  وهو  سعودي،  ريال  مليون   27,887  بمقدار  لقروضا  محفظة  رتفعت ا  م،2019  ديسمبر   31و  م2018  ديسمبر   31  بين  ما  الفترة   خالل
  التجارية   والسلف   القروض  في   امللحوظ  االرتفاع  بسبب  سعودي،  ريال   مليون   141,595  لیإ  سعودي  ريال  مليون   113,709  من  %24.5  بنسبة  إرتفاعا
  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   714,125  إلى  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   0,5998  من   سعودي  ريال  مليون   27,124  بمقدار
   .م2019

 يمثل   ما  وهو  سعودي،  ريال  مليون   349,6  بمقدار  االرتفاعب  القروض  محفظة  استمرت  م،2020  يونيو  03و  م9201  ديسمبر   31  بين  ما  الفترة   خالل
  بالقروض   األول   املقام  في  مدفوًعا  االرتفاع   هذا  وكان   سعودي.  ريال  مليون   088,148  إلی  سعودي  ريال  مليون   141,595  من   %6.4  بنسبة  إرتفاعا

 سعودي.  ريال  مليون  609,1 بمبلغ الشخصية القروض ارتفاع  جانب إلى سعودي،  ريال مليون  716,5 بمبلغ  ارتفعت التي التجارية والسلف

  تماشياً   سعودي  ريال  مليون   34,379  بواقع  زيادة   والسلف  ضالقرو   محفظة  شهدت   ،م2020  يونيو  30و  م8201  ديسمبر   31  بين  ما  الفترة   خالل
 .التوسعية سامبا  استراتيجية مع

  13.2%  نسبته  ما  االئتمان  وبطاقات  الشخصية  القروض  وشكلت  القطاعات.  مختلف  عبر   متنوعة  ضالقرو   محفظة  كانت  ،م2020  يونيو  03  في
  والتصنيع   القروض(،   إجمالي  من  12.6%)  التجارة   قطاع  :كالتالي  القطاعات  مختلف   على  فتوزعت  التجارية  القروض  باقي  أما  املحفظة.  إجمالي  من

 مالية  ومؤسسات  وبنوك  (،9.0%)  واتصاالت  ونقل  (،9.9%)  صحية(  خدمات  ،ماء  ،غاز  )كهرباء، والخدمات  (،11.3%)  والتشييد  والبناء  (،%11.9)
 وغيرها.  تعدينالو  ناجموامل  سماكاأل و  راعةز الو  الخدمات ذلك في بما (%38.6) أخرى  وقطاعات (،6.7%) أخرى 

 31  في  سعودي   ريال  مليون   87,779  بمبلغ  مقارنة  سعودي  ريال مليون  83,515 للضمانات  العادلة  القيمة  بلغت   ،م2020  يونيو   03  في
 في  التغيير   ويتماش ى  ،م2017  ديسمبر   31  في  سعودي   ريال   مليون   65,219و  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال   مليون   52,468و  م2019ديسمبر 
  نفسها   الفترة   خالل  والُسلف  القروض   في  الحاصل  التغيير   مع  م2017  ديسمبر   31و  م2020  يونيو  30  بين  ما  الفترة   خالل  للضمانات  العادلة  القيمة

  في   اتلضمانل  العادلة  القيمة  ارتفعت  ،ذلك  إلى  باإلضافة  العمالء.  لهؤالء  يةالتشغيل  اتقطاعبال  املتعلقة   االقتصادية  والبيئة  العمالء  مخاطر  معو 
  األسهم   رهن  مقابل  أرامكو   لشركة  األولي  العام  الطرح  في  للمشاركة  عمالئها  على  املجموعة  هاعرضت  التي  التمويلية  التسهيالت  بسبب  م2019  عام
 .سامبا لدى

 م2019  ديسمبر   31  في  %54.5و  %45.1و  %60.7  مقابل  %55.1  للقروض  الكلي  لإلجمالي  بالنسبة  الضمانات  تغطية  بلغت  ،م2020  يونيو  03 في
 واملتعلق   أعاله   املذكور   للسبب  م2019  املالية   السنة  في  الضمانات  تغطية  ارتفعت  التوالي.  على  م2017  ديسمبر   31و  م2018  ديسمبر   31و

 .أرامكو لشركة األولي العام الطرح في للمشاركة عمالئها على املجموعة هاعرضت التي ضمونةامل التمويلية بـالتسهيالت
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  03  في  القروض   محفظة   من   %52.5  سنة   خالل  ستحقةامل  القروض  محفظة  تشكل   حيث  نسبًيا،  مستقًرا  القروض  محفظة   استحقاق   معدل  ظل
 م.2019 ديسمبر  31 في كما %53.2 بنسبة مقارنة ،م2020 يونيو

 و  %85.8  بنسبة  مقارنة  ، م2020  يونيو  03  في  القروض  محفظة  من   85.4%  تشكل   حيث السعودية العربية  اململكة  في  القروض  محفظة  تتركز 
  بين  اساس ي  بشكل  القروض  محفظة  باقي  توزعت التوالي.  على  م،2017  ديسمبر   31و  م2018  ديسمبر   31و  م2019  ديسمبر   31  في  %92.4و  91.0%
  التعاون   مجلس  دول   إلى  القروض  نسبة  بلغت  ،م2020  يونيو  03 في  .الشمالية  أمريكاو  األوسط  الشرق   ومنطقة  خرى األ   الخليجي  التعاون   مجلس  دول 

 التوالي.  على  م،2017 ديسمبر  31و م2018 ديسمبر  31و م2019 ديسمبر  31 في %6.0و %7.2و %9.9 بنسبة مقارنة %12.5 الخليجي

 التجارية والسلف القروض (أ

)  ،م2020  يونيو  03 في للشركات  املصرفية  الخدمات  مجموعة  في  أساس ي  بشكل  التجارية  والسلف  القروض  العام  %52.4تمثلت  والقطاع   ،)
 (.%7.2(، واملؤسسات املالية )%7.3(، والخدمات املصرفية الخاصة )%10.0(، وفرع دبي )15.4%)

  98,590  إلی  م2017  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   100,890  من  سعودي،  ريال  ملیون   2,300  بواقع  التجارية  والسلف  القروض  انخفضت
 م. 8201 عام من الثالث الربع في التجارية القروض من كبير  عدد  سداد إلى اساس ي بشكل  ذلك ويرجع م2018ديسمبر   31 في سعودي ريال  ملیون 

  125,714  إلى   م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   98,590  من  سعودي،  ريال  مليون   27,124  بواقع  التجارية  والسلف  القروض  رتفعتا
  بمقدار   للشركات  املصرفية  الخدمات  مجموعة  في  والجدد  الحاليين  العمالء  تمويل  إلى  ذلك  ويرجع  م،2019  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون 
 6,573و سعودي  ريال  مليون   94,85  بمقدار  دبي   سامبا  وفرع العام  القطاع  في  العمالء   تمويل  في  االرتفاع  إلى  باإلضافة  سعودي،  ريال  مليون   802,11

  .التوالي على سعودي  ريال مليون 

  881,130  إلی  م2019  دیسمبر  31  في  سعودي   ريال   مليون  125,714 من   سعودي،   ريال   مليون   5,167  بواقع  التجارية  والسلف   القروض  رتفعتا
  للشركات   املصرفية  الخدمات  مجموعة  في  والجدد  الحاليين  العمالء  تمويل   إلى  اساس ي  بشكل  ذلك   ويرجع  2020  يونيو   30  في   سعودي  ريال  ملیون 

  .سعودي  ريال  مليون  171,4 بمقدار

 شخصية  قروض (ب

 .(%0.39) عقارية وسلف  قروضو %(، 61.0) لألفراد  شخصية  قروض من الشخصية القروض تكونت، م2020 يونيو 03 في

  16,176  إلى  م2017  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   17,035  من  سعودي،  ريال  مليون   859  بمبلغ  فيفط  بشكل  الشخصية  القروض  انخفضت
  مليون 11,574   من  سعودي،  ريال  مليون   642  بمبلغ لألفراد  شخصيةال  قروض ال  في  خفاضان  بسبب   م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال   مليون 
  من   سعودي،  ريال  مليون 211  بمبلغ العقارية  قروضال  في  خفاضان  إلى  باإلضافة ذاتها،  الفترة   خالل  سعودي  ريال  مليون 10,932  إلى  سعودي  ريال

  .ذاتها  الفترة  خالل سعودي  ريال مليون  4,955 إلى سعودي ريال مليون  5,166

  ريال   مليون   17,154  إلى  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   16,176  من  سعودي،  ريال  مليون   978  بمبلغ  الشخصية  القروض  رتفعتا
  مليون   6,144  إلى  سعودي  ريال  مليون   4,955  من  سعودي،  ريال  مليون   1,189  بمبلغ العقارية  قروضال  ارتفاع  نتيجة  م2019  ديسمبر   31  في  سعودي

  .ذاتها  الفترة  لخال  سعودي ريال

  ريال   مليون   18,764  إلى  م2019  ديسمبر   31  في   سعودي  ريال  مليون   17,154  من   سعودي،   ريال   مليون   1,609  بواقع   الشخصية  القروض   ارتفعت
 معينة  ات قطاع  مع   خاصة   صفقات  وترويج   م2019  عام  من  الرابع   الربع  في   املباشرة   املبيعات   قناة   تنشيط  نتيجة  م2020  يونيو   30  في   سعودي
  بمبلغ   ةالعقاري  القروض  ارتفعت  حيث  الشخصية  القروض  في الزيادة   دفع  في  العقاري   التمويل  محفظة  تاستمر  ).الحكومية قطاعاتال  )باألخص

 .ذاتها الفترة  خالل سعودي  ريال  مليون  7,311 إلى سعودي  ريال مليون  6,144 من سعودي، ريال مليون  1,167

   ائتمان بطاقات (ج

  سعودي   ريال  مليون   1,418  إلى  م 2017  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   1,550  من  سعودي،  ريال  مليون   132  بمبلغ  االئتمان  بطاقات  انخفضت
  فیفة ط   یادة ز   وجود مع  م2019  ديسمبر   31و  م2018  ديسمبر   31  بين  ما   الفترة   في   نسبًيا مستقرة   االئتمان  بطاقات  لتظ  و  .م2018  ديسمبر   31  في

  بمبلغ   ذلك  بعد  االئتمان  بطاقات  انخفضت و   .م2019  ديسمبر   31  في  سعودي   ريال   مليون   1,429  إلى  وصلت  حيث   سعودي  یالر   ملیون   12  بواقع
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  نتيجة   م2020  يونيو30   في  سعودي  ريال  مليون   1,212  إلى  م2019  ديسمبر   31  في   سعودي  ريال   مليون   1,429  من  سعودي،  ريال  مليون   217
 .كورونا  جائحة بسبب الدولية املبيعات انخفاض

 القروض  حفظةمل االئتمانية دةالجو  ( ه

  األدوات   -  39  الدولي  املحاسبة   معيار  من  بدالً   املالية  األدوات  -  9  رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  باعتماد  سامبا  قام  م،2018  يناير  1  في
  حين   في  باملخصصات،  يتعلق   فيما  سيما  وال  والسلف،  القروض  محاسبة  في  أساسية  تغييرات  الجديد  املعيار  تضمن  وقد  والقياس.  اإلثبات  املالية:

  املتوقعة  الخسارة   بنموذج  عنه  واالستعاضة  39  رقم  الدولي  حاسبة امل  معيار  بموجب  العجز  لتقييم  سابًقا  املتكبدة   الخسارة   نموذج  استبدل
  القروض   على  ،9  رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  إلى  التحول   عن  الناتج  القياس،  إعادة   أثر  قيمة وبلغت  املتوقعة"(.  االئتمانية  )"الخسارة 

  ( یدة الجد  یر املعا  یقتطب  یجة نت یةاملحاسب  یاساتالس  في   يراتالتغ  )أثر  2  اإليضاح  إلى   الرجوع  ُيرجى  سعودي.  ريال   مليون   881  إلى   يصل  ما  والسلف 
 م.2018 ديسمبر  31 في املنتهية السنوية املالية القوائم إطار في

 مليون   142,771  إلى  سعودي   ريال  مليون   118,532  من  العاملة  القروض  إجمالي  ارتفع  م،2019  دیسمبر  31و  م2017  دیسمبر  31  بین  ما  الفترة   خالل
 .التوالي على سعودي  ريال مليون  1,924 إلى سعودي  ريال مليون  1,127 من العاملة غير  القروض وارتفعت  سعودي ريال

  القروض   زيادة   بعد  وذلك  م2019  ديسمبر   31  في  %1.3  إلى  م2017  ديسمبر   31  في  %0.9  من  للبنك    العاملة  غير   والسلف  القروض  نسبة  رتفعتا
 االرتفاع  هذا  أن  .م2019  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   1,924  إلى   م2017  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   1,127  من  العاملة  غير   والسلف

  مليون   1,975  من   سعودي  ريال  مليون   1,125  بمبلغ انخفاض اإلئتمان    مخصصات   إجمالي  وزادت سامبا.  في  للقروض  االئتمان   جودة   تدهور   إلى  يرجع
  الفترة  خالل العاملة غير  القروض في  الزيادة  مع تماشًيا م2019 ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  3,100 إلى م 2017 ديسمبر  31 في سعودي ريال

 م 2018  ديسمبر   31و  م2017  ديسمبر   31  في  175.2%  من  عاملة  الغير   القروض  إجمالي  إلى  املخصصات  إجمالي  نسبة  انخفضت   وعليه،  ذاتها.
 .م2019 ديسمبر  31 في 161.1% إلى

 ريال   مليون   149,351 إلى  سعودي  ريال  مليون   142,771من  العاملة  القروض  ارتفعت  م،2020  يونيو  30و   م2019  دیسمبر  31  بین  ما  الفترة   خالل
 غير   القروض   نسبة  ارتفاع  إلى  ذلك   وأدى  سعودي.  ريال  مليون   2,196  إلى  سعودي   ريال   مليون   1,924  من  العاملة  غير   القروض  وارتفعت  سعودي
 الفترة   نفس  خالل  االئتمان  انخفاض  مخصص  إرتفع  وبالتالي  .م2020  يونيو  30  في  %1.4  إلى  م2019  ديسمبر   31  في  %1.3  من  طفيف  بشكل  العاملة

 إلى املخصصات إجمالي نسبة استمرت .م2020 يونيو 30 في سعودي ريال مليون  3,459 إلى  م2019 ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  3,100 من
 .م2020 يونيو 30 في 157.5%إلى م2019 ديسمبر  31 في 161.1% من  باالنخفاض العاملة غير  القروض إجمالي

  والبناء   التجارة   قطاعات  في  كبير   حد  إلى  مدفوع   م2020  يونيو  30و  م2017  دیسمبر  31  بين   ما  الفترة   خالل  العاملة  غير   القروض   في  االرتفاع   إن
   االخرى. والقطاعات نشاءاتاإلو 

 العمالء  ودائع 11-4-2-5

 م2020 يونيو 30و م2019و  م2018و م2017 ديسمبر  31 في كما العمالء ودائع (:12) الجدول 

 سعودي  ريال مليون 
 م2017 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2018 ديسمبر  31

 مدققة 

 م2019 ديسمبر  31

 مدققة 

 م 2020 يونيو  30

 مدققة  غير 

  109,685   93,715   93,880   99,546  تحت الطلب  

  62,331   73,669   62,681   54,884  ألجل 

  8,191   7,563   7,701   7,225  ادخار  

  7,053   5,219   5,908   6,268  أخرى 

  187,259   180,166   170,170   167,923  العمالء  ودائع إجمالي

 املدققة  غير  املوجزة املوحدة املرحلية املالية والقوائم املدققة املوحدة املالية القوائم املصدر:
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  وتمثل   أخرى.  ودائعو   (4)  ار،خاد  ودائعو   ( 3)  ،الجارية  الحسابات  تمثل  التي  الطلب  تحت  والودائع  (2)  ألجل،  الودائع  (1)  :من  العمالء  ودائع  تتألف
 .م2020  يونيو  30  إلی  م2017  دیسمبر  31  من  املمتدة   الفترة   مدى  على  العمالء  ودائع  إجمالي  من  92%  املتوسط  في  الطلب  تحت  والودائع  ألجل   الودائع

  سعودي   ريال  ملیون   170,170  إلی  م2017  دیسمبر   31  في   سعودي  ريال  ملیون   167,923  من  سعودي،   ريال  ملیون   2,247  بواقع  العمالء  ودائع   رتفعتا
 54,884  من   سعودي،  ريال   مليون   7,796  بمبلغ  ألجل  الودائع  في  الحاصل  االرتفاع  إلى  رئيس ي   بشكٍل   الودائع  في   االرتفاع  وُيعزى   م.2018  دیسمبر   31  في

  الطلب  تحت الودائع في انخفاض جزئياً  قابلهو  .م2018 ديسمبر   31 في سعودي ريال مليون  62,681 إلى م1720 ديسمبر   31 في سعودي ريال  مليون 
 الفترة.  نفس خالل سعودي ريال مليون  5,666 بمبلغ

  سعودي   ريال  ملیون   180,166  إلی  م2018  دیسمبر   31  في   سعودي  ريال  ملیون   170,170  من  سعودي،   ريال  ملیون   9,996  بواقع  العمالء  ودائع   رتفعتا
  سعودي   ريال   مليون   62,681  من   سعودي، ريال  مليون   10,988 بمبلغ  ألجل الودائع  في  االرتفاع  الى  رئيس ي بشكل  يعود  وذلك  م2019  دیسمبر  31  في
 .م2019 ديسمبر  31 في سعودي ريال مليون  73,669 إلى م2018 ديسمبر  31 في

  ملیون   187,259  إلی  م2019  دیسمبر   31  في  سعودي   ريال  ملیون   180,166  من   سعودي،   ريال  ملیون   7,094  مبلغ ب  باالرتفاع  العمالء   ودائع   استمرت
 في   سعودي  ريال  مليون   93,715  من  سعودي،  ريال  مليون   15,970  بمبلغ  الطلب  تحت  ودائعال  في  االرتفاع  نتيجة م2020  يونيو  30  في  سعودي  ريال

  ريال   مليون   11,338  بمبلغ  ألجل  الودائع  في  انخفاض   جزئياً   قابلهو   .م2020  يونيو  30  في  سعودي   ريال  مليون   109,685  إلى  م2019  ديسمبر   31
 الفترة. نفس  خالل سعودي

  قطاع   ودائع  في  الزيادة   الى  باإلضافة  العام  قطاع  ودائع  في  الزيادة   الى  يعود  م2020  يونيو  30و   م2017  ديسمبر  31  بين  ما  العمالء  ودائع  ارتفاع  ان
  السعودي   السوق   ظروف  حسب  فاعلية  اكثر   بشكل   (والعوائد  السيولة  ناحية  من)  للبنك  املالي  املركز دارة إ  الى  أيًضا  يعود  االرتفاع  هذا  ان  شركات.ال

 .العموالت أسعار توقعات إلى باإلضافة عام بشكل

 املالي املركز  قائمة حول  أخرى  مالحظات 11-4-2-6

 (املوجودات )تحت مشتقات ( أ

 .للمشتقات اإليجابية العادلة القيمة تمثل املوجودات تحت املشتقات

 إلی   م2017  دیسمبر   31  في  سعودي  ريال  ملیون   6,515  من  سعودي   ريال   ملیون   3,069  بمبلغ   للمشتقات   يجابيةاإل   العادلة   القيمة  عقود  انخفضت
 م. 2019  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   3,092  إلی  سعودي  ريال  ملیون   354  بمبلغ  نخفضتا  ثم  م2018  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   3,446

  سعودي   ريال  مليون   6,238  وبلغت  سعودي  ريال  مليون   3,146  بواقع  للمشتقات  يجابيةاإل   العادلة  القيمة  عقود  ارتفعت  م،2020  يونيو  30  في
 م.2019 ديسمبر  31 في سعودي  ريال مليون  3,092 بمبلغ مقارنة

 أحجام   وبسبب  تجاهها  حساسة  املشتقات  هذه   تكون   التي  السوق   أسعار  في  التحركات  بسبب  أتى  أعاله  املذكورة   للفترات  املوجبة  القيم  في  التغيير   ان
  القائمة. املشتقات

 صافي  ومعدات، ممتلكات (ب

 مليون   2,693  إلى  م2017  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   2,639  من  سعودي،  ريال  مليون   55  مقداره   بما  صافي  واملعدات،  املمتلكات  قيمة  زادت
  على  ضافاتواإل   سعودي  ريال مليون  117 بقيمة يذالتنف تحت رأسمالية أعمال صافي في عارتفاال  عقب وذلك م2018 ديسمبر   31 في سعودي ريال
 .سعودي ريال  مليون  116 بقيمة املتراكم االستهالك في  عارتفاال  جزئياً  هقابل .سعودي  ريال مليون  39 بقيمة والسيـــارات  واملعدات ثاثاأل

  مليون   3,067  إلى  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   2,693  من  سعودي،   ريال   مليون   373  بمقدار  صافي  واملعدات،  املمتلكات  رتفعتوا
  الرئيس ي  املكتب  رسملة  بعد  سعودي  ريال  مليون   1,200  بقيمة  واملباني  األراض ي  على  إضافات (1) :نتيجة م2019  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال

بقيمة صافية    اإلستخدام  حق  موجودات  وتسجيل  (3)  سعودي،  ريال  مليون   338  بقيمة  املستأجرة   العقارات  تحسينات  على  وإضافات   (2)الجديد،
  يذ التنف  تحت  رأسمالية  أعمال  في  انخفاض  جزئياً   قابلهو   اإليجار.  دعقو   -  16معيار الدولي للتقرير املالي    تطبيقل  وفقاً   سعودي  ريال  مليون   438تبلغ  

 . سعودي ريال  مليون  204بلغت التي استهالك مصاريف و الفترة  نفس خالل سعودي  ريال مليون  1,497 بقيمة
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  ريال   مليون   3,136  إلى  م2019  ديسمبر   31  في  سعودي ريال  مليون   3,067  من  سعودي،  ريال  مليون   69  بقيمة  صافي  واملعدات،  املمتلكات  رتفعتوا
 .م2020 يونيو  30 في سعودي

 أخرى  موجودات (ج

  في  سعودي  ريال مليون  699 إلى م2017 ديسمبر  31 في سعودي  ريال  مليون  569 من سعودي،  ريال مليون  130 بمقدار األخرى  املوجودات رتفعتإ
 125  من  سعودي  ريال  مليون   60  بقيمة معامالت التورق اإلسالمية التي تتم مع الوسطاء ، وذلك بشكل رئيس ي بسبب ارتفاعم2018  ديسمبر   31

 .ذاتها الفترة  خالل سعودي  ريال  مليون 186 إلى سعودي  ريال مليون 

 31  في  سعودي  ريال  مليون   1,070  إلى  م 2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   699  من  سعودي،  ريال  مليون   371  بقيمة  ذلك  بعد  رتفعتوإ 
  ، سعودي  ريال  مليون 373  إلى  سعودي ريال  مليون   207  من  سعودي ريال  مليون   166  بقيمةمدينة    ارتفاع ذمم  (1)، وذلك بسبب  م2019  ديسمبر 

ارتفاع  و   (3)  ،سعودي  ريال  مليون 310  إلى  سعودي   ريال   مليون   186  من  سعودي  ريال   مليون   124  بقيمةاإلسالمية    ارتفاع معامالت التورقو   (2)
  سعودي   ريال  مليون 140  إلى  سعودي  ريال  مليون   36  من  سعودي  ريال  مليون   104  بقيمة  الوسطاء  مع  والشراء  البيع  معامالت  حساب  على  هوامشال

 .ذاتها الفترة  خالل

 3,104  إلى  لتصل  سعودي  ريال  مليون   2,034  بواقع  ملحوظ  بشكل األخرى   املوجودات  ارتفعت  ،م2020  يونيو  30  في  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   خالل 
  ال   من  سعودي  ريال  مليون   1,523  بقيمةحساب املقاصة بين البنوك املتعلق بذمم مدينة قصيرة األجل   ، وذلك بسبب ارتفاع سعودي  ريال  مليون 
  سعودي   ريال  مليون   261  بقيمة  الوسطاء   مع  والشراء  البيع  معامالت  حساب  على  هوامشالارتفاع    إلى  باإلضافة  ،م2019  ديسمبر   31  في  كما  ش يء
   .ذاتها الفترة  خالل سعودي  ريال مليون 401 إلى سعودي  ريال مليون  140 من

 ألجل  قرض (د

سامبا ترتيب قرض مشترك غير مضمون بعمولة عائمة في   دوالر أمريكي  575بمبلغ قدره    2019يوليو    17أبرم    2,156 حوالي  ما يعادل(  مليون 
بمعدالت   خاصةبالتكلفة املطفأة. يحمل القرض ألجل عمولة    ة سنوات لألغراض البنكية العامة، وتم تصنيفه كمقتنا  3مدته    )سعودي  ريال  مليون 

  مستقر  ظل و م2019  ديسمبر  31 في املنتهية املالية السنة  في سعودي ريال  مليون   2,168 بقيمة ألجل   قرض تسجيل  تم  .متغيرة على أساس السوق 
 م. 2020 يونيو 30 في سعودي ريال مليون  2,164 وبلغ م2020 يونيو 30و م2019 ديسمبر   31 بين ما الفترة  في نسبًيا

 مصدرة دين سندات (ه

 سعودي  ريال  مليون  3,750 حوالي  يعادل  ما( أمريكي  دوالر  مليار  قدرها  األمريكي  بالدوالر  سندات  إصدار  خاص،  لغرض  منشأة   خالل  من  سامبا،  أتم
  غير   السندات  هذه   إن   . )سعودي  ريال  مليون  18,750 يعادل  ما( أمريكي  دوالر  مليار  5  قدره   والبالغ  األجل  املتوسطة السندات  برنامج  بموجب)

  بحسب   بكر امل  لالسترداد  وتخضع   م2019  أكتوبر  2  في   السحب  تاريخ   من  ابتداء   سنوات  خمس ملدة   البرنامج  هذا  بموجب  إصدارها  وتم  مضمونة
 .املطفأة  بالتكلفة كمقتناة  تصنيفها وتم يرلنديةاال  األسهم سوق  في مدرجة السندات هذه  إن اإلصدار.  وأحكام  شروط وفق سامبا خيار

 أكمله   الذي  األول   اإلصدار  بعد م2019  ديسمبر   31  في  املنتهية  املالية   السنة  في  سعودي ريال  مليون   3,746  بقيمة مصدرة   دين سندات  تسجيل  تم
 الرصيد  ليصل م2020  نايري 29 في سامبا أكمله الذي الثاني اإلصدار بعد  سعودي  ريال مليون  1,839 بقيمة وارتفعت . م2019أكتوبر  2 في سامبا

 .م2020 يونيو 30  في سعودي ريال مليون  5,585 إلى

 املطلوبات( )تحت مشتقات ( و

 .للمشتقات لسلبيةا العادلة القيمة تمثل  املطلوبات تحت املشتقات

  2,457  إلی  م2017  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   3,976  من   سعودي،  ريال   ملیون   1,519  بمبلغ  للمشتقات  السلبية  العادلة  القيمة  تراجعت
  دیسمبر   31  في  سعودي  ريال  ملیون   1,192  إلی  الرصيد  ليصل  سعودي  ريال  ملیون   1,265  بمبلغ  وانخفضت  م2018  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون 
 . م2019

 ملیون   2,160  إلی  م2019  دیسمبر  31  في  سعودي  ريال  ملیون   1,192  من  سعودي،  ريال  ملیون   968  قيمةب  للمشتقات  السلبية  العادلة  القيمة  رتفعتا
 .م2020 يونيو  30  في سعودي ريال
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  أحجام   وبسبب  تجاهها  حساسة  املشتقات  هذه   تكون   التي   السوق   أسعار  في  التحركات  بسبب   اتى  أعاله   املذكورة   للفترات   السلبية  القيم  في  التغيير   أن
  القائمة. املشتقات

 اخرى  مطلوبات (ز

  سعودي   ريال  مليون   7,133  إلى  م2017  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   4,414  من  سعودي،  ريال  مليون   2,720  بمبلغ  األخرى   املطلوبات  ارتفعت
 1,853مبالغ مستحقة الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقية التسوية بقيمة    تسجيل  (1)نتيجة  وذلك م2018  ديسمبر   31  في

  سعودي  ريال مليون   1,636مخصص انخفاض االئتمان مقابل التزامات القروض وعقود الضمان املالي بقيمة  تسجيلو  (2) ،سعودي ريال مليون 
 للخسائر  إضافیة  مخصصات  إلی  أدى  مما  9  رقم  المالیة  التقارير  إلعداد  الدولي  المعیار  اعتماد  بسبب  م8201  ديسمبر   31  في  املنتهية  املالية  السنة  في

  .األخرى  املطلوبات إطار في واملسجلة ،املحتملة وااللتزامات التعهداتب يتعلق فيما لمتوقعةا االئتمانية

  31  في  سعودي  ريال   مليون   7,236  وبلغت   م2019  ديسمبر   31و  م2018  ديسمبر   31  بين  ما  الفترة   خالل  نسبًيا  مستقرة   األخرى   املطلوبات  بقيت
  إلى   لتصل  سعودي،  ريال   مليون   151  بمبلغ  طفيف   بشكل   األخرى   املطلوبات  انخفضت  م،2020  من  األول   النصف  خالل  أما  .م2019  ديسمبر 

  من   سعودي ريال  مليون  202 بقيمة والضريبة الزكاة  ومخصص  مستحقات انخفاض  (1) :بسبب م2020 يونيو 03 في  سعودي  ريال مليون  7,084
  عمليات  مقابل   العمالء  ودائع   انخفاض  و   (2)،م2020  يونيو   30  في  سعودي   ريال   مليون   916  إلى  م9201  ديسمبر   31  في   سعودي  ريال  مليون   1,117

  ريال   مليون   130  بقيمة  املؤجلة  املقاصة   الحسابات  في   ارتفاع  جزئياً   وقابله  سعودي،   ريال  مليون 106  بقيمة  أرامكو  بشركة  املتعلقة   العام  االكتتاب
 البنوك. بين التسوية بحسابات تتعلق والتي وديسع

 امللكية  حقوق  (ح
  سعودي   ريال  مليون   42,306  إلى  م2017  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   44,682  من   سعودي،  ريال  مليون   2,376  بواقع  امللكية  حقوق   انخفضت

  بقيمة  املبقاة  األرباح في االنخفاض  أتى  .سعودي ريال  مليون 5,895 بقيمة املبقاة  األرباح في االنخفاض  نتيجة أساس ي بشكل م،2018 ديسمبر  31 في
بقيمة    سامبا  دخل  من  الرغم  على  سعودي  ريال  مليون ,5 895 سعودي  3,060الصافي  ريال  إلى:  ،مليون  في السیاسة   (1)  ويعود ذلك  التغير  أثر 

 (2) ، )مليون ريال سعودي  2,522م )الذي سبب بانخفاض مقداره  2018من القوائم املالية املوحدة لسنة    2املحاسبیة كما هو مذكور في ايضاح  
مليون    1,382تحويل  و  )(3 مليون ريال سعودي،1,998بقيمة  مقترحة   أرباحتوزيعات  و   مليون ريال سعودي3,088بقيمة  مدفوعة   وتوزيعات أرباح

  .ريال سعودي من بند األرباح املبقاة إلى بند احتياطي نظامي

  سعودي   ريال   مليون   45,449  إلى  م2018  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   42,306  من  سعودي،  ريال  مليون   3,143  بقيمة  امللكية  حقوق   ارتفعت
باملوجودات    أساس ي  بشكلاملتعلقة  و   سعودي   ريال   مليون   2,534  بقيمة  وأخرى   العادلة  القيمة  احتياطات  في  االرتفاع   نتيجة  م،2019  ديسمبر   31  في
 . الية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرامل

  سعودي   ريال مليون  46,374 إلى م9201 ديسمبر  31 في سعودي  ريال  مليون  45,449 من سعودي،  ريال مليون  925 بقيمة امللكية حقوق  ارتفعتو 
  مقابل   م،2020  يونيو  30  في  املنتهية  شهرأ  الستة  فترة   خالل  سعودي  ريال  مليون   2,229  بقيمة  الصافي  سامبا  دخل  نتيجة  م،2020  يونيو  03  في

 سعودي.  ريال  مليون 1,394 بقيمة أرباح توزيعات

 املجموعة  مال رأس كفاية 11-4-2-7

 م2020 يونيو 30و م2019و  م2018و م2017 ديسمبر  31 في كما مال املجموعة كفاية رأس (:31الجدول )

 مليون ريال سعودي 
 م2017ديسمبر  31

 مدققة 

 م2018ديسمبر  31

 مدققة 

 م2019ديسمبر  31

 مدققة 

 م2020يونيو  30

 غير مدققة

 222,723 197,080 174,970 187,944 مخاطر االئتمان 

 14,657 14,221 13,719 13,304 مخاطر العمليات 

 19,943 16,998 11,996 15,166 السوق مخاطر 

 257,323 228,299 200,686 216,414 موجودات مرجحة املخاطر – 1جمالي الركن إ
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 48,045 46,907 44,271 44,623 ( 1رأس املال األساس ي )املستوى 

 1,122  1,341 1,256 1,127 ( 2رأس املال املساند )املستوى 

 49,168 48,248 45,527 45,749 رأس املال األساس ي واملساند  

املستوى    –)الركيزة األولى  املال رأس كفاية نسبة
1) 

20.6% 22.1% 20.5% 18.7% 

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

21.1% 22.7% 21.1% 9.11% 

 

( من رأس املال، واالحتياطيات النظامية والعامة واألخرى، وحقوق امللكية غير املسيطرة املؤهلة، واألرباح  1يتكون رأس املال األساس ي )املستوى  
 املؤهلة.  ( من إجمالي املخصصات2في نهاية السنة، بينما يتكون رأس املال املساند )املستوى   سامبااملبقاة ناقصا أي موجودات غير ملموسة لدى 

رقم   التعميم  للتوزيعات املحاسبية بموجب املعيار    نتقاليةهـ بشأن املدخل املرحلي والترتيبات اال 3/1439/ 15وتاريخ    391000029731بموجب 
ولي على نسبة كفاية رأس املال نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقارير  األ ثر  أل،قام البنك املركزي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع ا  9الدولي للتقرير املالي  

 .م2018من شهر يناير  بذلك اعتباراً  سامباعلى مدى خمس سنوات وقام  9املالية 

ومن   3لبنك أعلى من نسبة املتطلبة بموجب معيار بازل لنسبة كفاية رأس املال بقيت   م،2020يونيو  30و  م2017ديسمبر  31الفترة ما بين  خالل
 .متطلبات البنك املركزي 

ديسمبر    31ي  مليون ريال سعودي ف 200,686م إلى 2017ديسمبر   31مليون ريال سعودي في  216,414انخفضت املوجودات مرجحة املخاطر من 
اال  م2018 من    نخفاضبسبب  االئتمان  مخاطر  إلى  187,944في  سعودي  ريال  سعودي   174,970 مليون  ريال  القروض  مليون  انخفاض  نتيجة 

املساند،اما    .والسلف خالل الفترة ذاتها املال  ورأس  األساس ي  املال  رأس  م إلى 2017ديسمبر    31في    45,749من    بشكل طفيف فانخفض  إجمالي 
   . م2018ديسمبر   31مليون ريال سعودي في  45,527

 .م2018ديسمبر  31في  %22.7م إلى 2017ديسمبر   31في %  21.1( من2+   1املستوى  –وفقا لذلك، ارتفعت نسبة كفاية رأس املال )الركيزة األولى 

ديسمبر    31مليون ريال سعودي في    228,299م إلى  2018ديسمبر    31مليون ريال سعودي في    200,686املوجودات مرجحة املخاطر من  ارتفعت  
مخاطر السوق  و   املوجودات املرجحة بمخاطر االئتمان  في  االرتفاعنتيجة   ،على التوالي  ، م2020  يونيو  30مليون ريال سعودي في    257,323  و  م2019

املساند،اما    .واالستثمارات  القروض  لتنمية محافظالتوسعية    سامبا  إستراتيجيةمع    اشياتم املال  ورأس  األساس ي  املال  رأس  من    رتفعفا  إجمالي 
على    م2020يونيو    30مليون ريال سعودي في  49,168 وم  2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي في    48,248م إلى  2018ديسمبر    31في    45,527
   .للموجودات مالیة مدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر العادلة مةیالق اتیاطیاحتزيادة نتيجة  ،التوالي

%   22.7( من2+    1املستوى    –إجمالي رأس املال األساس ي ورأس املال املساند، انخفضت نسبة كفاية رأس املال )الركيزة األولى  ارتفاع    على الرغم من
املوجودات مرجحة بسبب االرتفاع امللحوظ في    ،على التوالي  م2020  يونيو  30في   19.1% و  م 2019ديسمبر    31في  %  21.1م إلى  2018ديسمبر    31في  

 .خالل الفترة ذاتها املخاطر

 باالئتمان  املتعلقةحتملة للمجموعة ملالتعهدات وااللتزامات ا 11-4-2-8

 م 2020يونيو   30م و 2019م و2018وم 2017ديسمبر  31التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان كما في  (:14الجدول )

 مليون ريال سعودي
 م 2017ديسمبر  31

 مدققة 
 م 2018ديسمبر  31

 مدققة 

ديسمبر   31
 م 2019
 مدققة 

 م 2020يونيو  30
 غير مدققة

 29,354 30,164 31,369 34,051 خطابات ضمان 
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 4,825 4,709 4,962 5,805 اعتمادات مستندية 

 924 ,4 3,522 2,614 3,074 االئتمان غير قابلة للنقد لتمديد  التزامات

 1,169 1,112 1,514 1,834 قبوالت 

 986 929 830 687 أخرى 

إجمالي التعهدات وااللتزامات املحتملة للمجموعة 
 باالئتمان  املتعلقة

 45,451   41,289  40,436  41, 258 

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

غير القابلة تتكون التعھدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان بشكل أساس ي من االعتمادات املستندیة، والضمانات، والقبوالت، وااللتزامات  
 ھو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبھا.  للنقض ملنح االئتمان. إن الغرض الرئیس ي من وراء ھذه األدوات

قابلة للنقض من قبل املجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء    املستندية )التي تمثل ضمانات غير إن الضمانات واالعتمادات   
تعھدات   بالتزاماته تجاه األطراف األخرى( تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملھا القروض والسلف. إن االعتمادات املستندية )التي تعتبر بمثابة

بسحب األموال وفق شروط وأحكام خاصة( مضمونة عادًة بالبضاعة التي تخصھا،  خطیة من املجموعة، نیابة عن العمیل، تسمح للطرف اآلخر  
عة تقدیم  وبالتالي فإنھا غالبًا ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبوالت تعھدات املجموعة لسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء. تتوقع املجمو 

ت النقدیة بموجب ھذه األدوات فتقل كثيرًا عن املبلغ امللتزم به ألن املجموعة تتوقع بأن  معظم القبوالت قبل سدادھا من قبل العمالء. أما املتطلبا
  یفي العمالء بالتزاماتهم األساسية.

دية. تمثل االلتزامات ملنح االئتمان الجزء غير املستخدم من التسھیالت املعتمدة ملنح االئتمان على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مستن
ير تعلق بمخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتمان، فمن املحتمل أن تتعرض املجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غوفیما ی

عظم  ن ماملستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة املحتملة الذي ال یمكن تحديده فورًا، يتوقع أن یكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير املستخدم أل 
ملنح االئتمان ال تمثل   القائمة  إئتمان محددة. إن اجمالي االلتزامات  العمالء الحفاظ على معايير  ملنح االئتمان تتطلب من  بالضرورة االلتزامات 

 املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من ھذه االلتزامات یتم إنھاؤھا أو انتھاؤھا بدون تقديم التمويل املطلوب. 

من    4,162املتعلقة باالئتمان بقيمة    وااللتزاماتجمالي التعهدات  انخفضت إ سعودي  ريال  سعودي    45,451مليون  ريال    ديسمبر   31  فيمليون 
مليون ريال   34,051من  الضمان خطابات في رئيس ي بشكل انخفاض (1) :بسبب ،م8201 ديسمبر  31 في  مليون ريال سعودي 41,289إلى  م7201

خالل   مليون ريال سعودي 4,962مليون ريال سعودي إلى  5,805من  االئتمان خطابات وانخفاض (2) ،مليون ريال سعودي  31,369سعودي إلى 
 .الفترة ذاتها

  م8201  ديسمبر   31  فيمليون ريال سعودي    41,289مليون ريال سعودي من    853املتعلقة باالئتمان بقيمة    وااللتزاماتانخفضت إجمالي التعهدات  
  ريال   مليون   908  مةيبق  االئتمان  لتمديد  للنقد  قابلة  غير ال  االلتزامات  رتفاعا  من   الرغم  على ،م9201  ديسمبر   31  في  مليون ريال سعودي  40,436إلى  

 .سعودي  ريال مليون  402 مةيبق تال و قبال  نخفاضوا  سعودي  ريال مليون  1,205 بقيمة الضمان خطابات نخفاضا بسبب ،سعودي

  من   الرغم  على ،م0202  يونيو   03  في مليون ريال سعودي    41,258مستقرة نسبيا لتصل الى  املتعلقة باالئتمان    وااللتزاماتإجمالي التعهدات  بقيت  
  772 مةيبق االئتمان لتمديد  للنقد قابلة غير ال االلتزامات في ارتفاع عنه عوض الذيو  سعودي ريال مليون  018 بقيمة الضمان خطابات نخفاضا

 .سعودي  ريال مليون 
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 م 2020و م2019 يونيو  30 في املنتهية أشهر  لستةا فترةو  م 2019و م2018و م2017 للسنوات النقدية التدفقات ئمقوا 11-4-3

 م 2020و م2019 يونيو 30 في املنتهية أشهر لستةا  وفترة  م2019و  م2018و م2017 للسنوات النقدية التدفقات قوائم (:15) الجدول 

 م2017 سعودي ريال مليون 
 مدققة 

 م2018
 مدققة 

 م2019
 مدققة 

 يونيو  30
 م2019

 مدققة غير 

 يونيو  30
 م2020

 مدققة غير 

      التشغيلية  األنشطة

  2,612   2,264   4,619   5,550   5,024  صافي دخل السنة/الفترة قبل الزكاة والضريبة   

      لـ:  تعديالت

إطفاء العالوة والخصم على االستثمارات املقتناة لغير 
 أغراض املتاجرة، صافي 

 30   (29)  (29)  2   (20) 

االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من   خسارة /)دخل(
 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) 

  110   94   204   112   124  استهالك  

  0  (0)  (2)  (0)  (8)  استبعاد ممتلكات ومعدات، صافي  خسارة  )/مكاسب(

  646   782   1,103   156   287  مخصص انخفاض االئتمان، بعد خصم املبالغ املستردة  

عمولة على قرض ألجل وسندات الدين املصدرة، بعد  
 استنزال الخصم 

 -   -   55   -   104  

      صافي )الزيادة( / النقص في املوجودات التشغيلية:  

 (806)  (41)  (417)   415   318  ودائع نظامية لدى بنوك مركزية 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد  
  963   8,401   9,343  (4,303)  (5,289)  تسعين يومًا 

 (2,257)   349   203   2,296   674  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 (3,146)  (568)   354   3,069  (2,073)  مشتقات  

 (7,122)  (2,133)  (28,992)   2,986   7,262  قروض وسلف  

 (2,034)  (583)  (371)  (130)   266  موجودات أخرى 

      صافي الزيادة / )النقص( في املطلوبات التشغيلية: 
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 م2017 سعودي ريال مليون 
 مدققة 

 م2018
 مدققة 

 م2019
 مدققة 

 يونيو  30
 م2019

 مدققة غير 

 يونيو  30
 م2020

 مدققة غير 

  12,988   6,378   7,775   1,320  (4,329)  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  

  7,094  (1,864)   9,996   2,247  (4,023)  ودائع العمالء  

  968  (499)  (1,265)  (1,621)   2,491  مشتقات  

  265  (784)   197  (448)  (560)  مطلوبات أخرى 

 (565)  (455)  (832)  (991)   -  الزكاة وضريبة الدخل مدفوعة 

األنشطة   في(  )املستخدمة   / من  الناتجة  النقدية  صافي 
  9,043   11,132   1,660   10,517   16  التشغيلية 

      االستثمارية  األنشطة

غير مدرجة متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات 
  43,101   2,638   8,267   14,059   6,794  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

استثمارات   خالل  غشراء  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  ير 
 (48,497)  (13,596)  (24,249)  (18,413)  (19,738)  قائمة الدخل

تحويل   تسويات  خصم  بعد  ومعدات،  ممتلكات  شراء 
 (222)  (110)  (580)  (168)  (253)  العمالت 

  42   11   4   1   8  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  

األنشطة   في(  )املستخدمة   / من  الناتجة  النقدية  صافي 
 (5,577)  (11,058)  (16,557)  (4,521)  (13,188)  االستثمارية 

      التمويلية األنشطة

 (1,337)  (1,977)  (3,404)  (3,126)  (2,575)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (31)   -   2,156   -   -  قرض ألجل  

  1,761   -   3,704   -   -  سندات دين  

  37   47   81   72   59  اسهم خزينة، صافي 

األنشطة   في(  )املستخدمة   / من  الناتجة  النقدية  صافي 
  430  (1,930)   2,536  (3,054)  (2,516)  التمويلية 

  3,897  (1,855)  (12,361)   2,943  (15,689)   )النقص( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية 

  11,555   23,916   23,916   20,973   36,662  النقدية و شبه النقدية في بداية السنة /الفترة 
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 م2017 سعودي ريال مليون 
 مدققة 

 م2018
 مدققة 

 م2019
 مدققة 

 يونيو  30
 م2019

 مدققة غير 

 يونيو  30
 م2020

 مدققة غير 

  15,452   22,061   11,555   23,916   20,973  النقدية و شبه النقدية في نهاية السنة/الفترة 

      نقدية غير  إضافية معلومات

صافي التغيرات في القيمة العادلة واملبالغ املحولة إلى قائمة  
  77   2,269   2,670   184   199  الدخل املوحدة  

  367   379   438   -   -  موجودات حق االستخدام 

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

 التشغيلية  األنشطة من النقد 11-4-3-1

  دخل   في  بالزيادة   رئيس ي  بشكل  مدفوًعا  م،8201-م7201  الفترة   خالل  سعودي  ريال  مليون   525  بمبلغ  والضريبة  الزكاة   قبل   الدخل  صافي  ارتفع
 . سعودي  ريال مليون  420 بقيمة صافي الخاصة، العموالت

  في  بالزيادة   (1)  :رئيس ي  بشكل  مدفوعاً   م،9201-م8201  الفترة   خالل  سعودي  ريال  مليون   930  بمبلغ  والضريبة  الزكاة   قبل  الدخل  صافي  انخفض
  العموالت   دخل  في  ارتفاع  جزئًيا  ذلك وقابل  ة،املسترد  املبالغ   خصم  بعد   االئتمان،   انخفاض   مخصص   في زيادة بالو   ( 2)  ،العمليات  مصاريف  إجمالي

 .ى االخر  العمليات دخلو  صافي الخاصة،

  في   زيادة ال  بسبب   سعودي  ريال  مليون   348  بمقدار  والضريبة  الزكاة   قبل  الدخل   صافي  ارتفع ، م2020 يونيو  30  في  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   في  أما
 . صافي الخاصة، العموالت  دخل في االنخفاض مقابل ، صافي  اآلخر، الشامل الدخل خالل  من العادلة بالقيمة مدرجة دين سندات  مكاسب

  بقيمة  انخفاض) م2017 املالية السنة خالل التشغيلية  األنشطة من النقد صافي على سلًبا التشغيلية واملطلوبات املوجودات في التغيير  أثر
 :إلى األول  املقام في  ذلك  ويرجع سعودي(، ريال مليون  5,263

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

 
  5,831  بقيمة  رتفاع)إ  م2018  املالية  السنة  خالل   التشغيلية  األنشطة  من   النقد  صافي على  ايجاباً   التشغيلية  واملطلوبات  املوجودات   في  التغيير   أثر

 :إلى األول  املقام في ذلك ويرجع سعودي(،  ريال مليون 

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

 3,177  بقيمة  )إنخفاض   م2019  املالية  السنة  خالل   التشغيلية  األنشطة  من   النقد   صافي  على   سلًبا  التشغيلية  واملطلوبات   املوجودات  في  التغيير   أثر
 :إلى األول  قامامل في ذلك ويرجع سعودي(،  ريال مليون 

 جزئًيا؛  عنه وعوضت وسلف، قروض في سعودي  ريال  مليون  28,992 بقيمة ارتفاع صافي •
 يومًا؛ تسعين بعد تستحق األخرى  املالية واملؤسسات البنوك لدى األرصدة  في سعودي  ريال مليون  9,343 بقيمة انخفاض صافي •
 العمالء؛  ودائع في سعودي ريال  مليون 9,996 بقيمة ارتفاع صافي •
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 .األخرى  املالية واملؤسسات للبنوك أرصدة  في سعودي ريال  مليون 7,775 بقيمة ارتفاع صافي •

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

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

 االستثمارية  األنشطة من النقد 11-4-3-2

االستثماريةنخفض  ا األنشطة  في  املستخدم  النقد    م2018  في  وديسع  ريال  ون يمل  4,521  إلی   م2017  في  وديسع  ريال  ملیون   13,188  من  صافي 
  سعودي   ريال  مليون   7,265  بقيمة  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  غير   استثمارات  واستحقاق  بيع  من  تحصالتامل  ارتفاع  (2)  :بسبب

  من  العادلة  بالقيمة مدرجة غير  استثمارات شراء  وتراجع  (2) م،2018 في سعودي   ريال  ملیون  14,059 إلی  م2017 في سعودي   ريال ملیون  6,794 من
 .م2018 في وديسع  ريال  ملیون  18,413 لیإ م2017 في وديسع  ريال ملیون  19,738 من وديسع ريال مليون  1,325 بقيمة الدخل قائمة خالل

  :بسبب  م2019 في وديسع ريال ون يمل 16,557 إلی م2018 في وديسع  ريال ملیون  4,521 من صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثماريةرتفع ا
  سعودي   ريال  مليون   5,791  بقيمة  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  غير   استثمارات  واستحقاق  بيع  من  تحصالتامل  انخفاض  (1)
  العادلة   بالقيمة  مدرجة  غير   ستثمارات اال  يادة في مشتريات وز  (2) م،2019  في  سعودي   ريال  ملیون   8,267إلی  م2018  في  سعودي   ريال  ملیون 14,059  من
 .م9201 في سعودي  ريال ملیون  24,249 لیإ م8201 في سعودي  ريال ملیون  18,413  من سعودي ريال  مليون  5,836 بقيمة الدخل قائمة خالل من

 30  في  املنتهية  أشهر  ستةال  بفترة   مقارنة  م2020  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   خالل  صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثماريةنخفض  ا
  بيع   من   تحصالتامل  ارتفاع  بسبب   ودي،سع  ريال  ون يمل  5,577  إلی  وديسع  ريال  ملیون   11,058  من  سعودي  ريال  مليون   5,481  قيمةب  م2019 يونيو

  سعودي   ريال  ملیون   2,638  من  سعودي  ريال  مليون   40,462  بقيمة  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  غير   استثمارات  واستحقاق
يادة في ز  مقابل  م،2020  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   خالل  سعودي  ريال  ملیون   43,101  إلی  م2019  عام  من  املنتهية  شهرأ  ستةال  فترة   خالل

  إلی   سعودي  ريال  ملیون   13,596  من  سعودي  ريال  مليون   34,901  بقيمة  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  غير   ستثماراتاال  مشتريات
 .ذاتها  فترة ال خالل سعودي ريال ملیون  48,497

 التمويلية األنشطة من النقد 11-4-3-3

  بسبب   م2018  في  وديسع  ريال  ون يمل  3,054  إلی  م2017  في  وديسع  ريال  ملیون   2,516  من  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويليةرتفع  ا
 .ذاتها فترة ال  خالل سعودي  ريال ملیون  3,126 إلی سعودي ريال  ملیون  2,575 من سعودي  ريال مليون  551 بقيمة املدفوعة األرباح توزيعات ارتفاع

  ريال   مليون   3,054  األنشطة التمويليةمن  املستخدم    النقدب  مقارنة م،2019  في   سعودي  ريال  مليون   2,536  األنشطة التمويليةالناتج من    النقد   بلغ
  سعودي   ريال مليون  3,704تبلغ  و م2019 عام في صدرت   التي ألجل  قرضو  الدين سندات  بسبب  م،2018 في املنتهية أشهر  ستةال فترة   في سعودي

  في  وديسع  ريال ون يمل 3,126 من سعودي ريال مليون  278 بقيمة األرباح توزيعات في عاارتف جزئياً  قابله .التوالي على سعودي ريال مليون  2,156 و
   .م2019  في وديسع ريال ون يمل 3,404 إلى م2018

من  املستخدم    النقدب  مقارنة م،2020  يونيو  30  في  املنتهية  أشهر  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   430  األنشطة التمويليةالناتج من    النقد  بلغ
 مليون   1,761  بقيمة  الدين  سندات  في  زيادة   بسبب  م2019  يونيو  30  في  املنتهية  أشهر  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال  مليون   1,930 األنشطة التمويلية

  في   عاارتف  إلى  باإلضافة ،م2020  يناير  29  في  سامبا  أكمله  الذي  الثاني  اإلصدار   بعد  م2020  يونيو  30  في  املنتهية  أشهر  ستةال  فترة   في  سعودي  ريال
  إلى   م2018  في  م2019  يونيو  30  في  املنتهية  أشهر  ستةال  فترة   في  وديسع  ريال  ون يمل  1,977  من  سعودي  ريال   مليون 639  بقيمة  األرباح  توزيعات

   .م2020 يونيو 30 في املنتهية أشهر  ستةال فترة  في وديسع  ريال ون يمل 1,337
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 املعلومات القانونية  .12

 إقرارات أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي 12-1

 يقر أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي بما يلي:

 األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية. أن صفقة االندماج ال تخالف  -1
املخاطر  )"  (2-1- 8)   القسممع مراعاة ما ورد في    أن إصدار أسهم العوض ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي يكون البنك األهلي طرفًا فيها -2

 .من هذا التعميم "(املرتبطة بدمج أعمال البنك األهلي ومجموعة سامبا
أن هذا القسم يتضمن جميع املعلومات القانونية الجوهرية املتعلقة بمستندات صفقة االندماج التي يجب على مساهمي البنك األهلي أخذها   -3

 بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك. 
 مينها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة. يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم يؤدي عدم تض أنه ال -4

 

ذوي      األعضاء املستقلون في مجلس إدارة البنك األهليوباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا التعميم، يقر   ليس    أنهم  العالقة،من غير األعضاء 
سيتم إبرامه  مبا أو أعمالها أو في أي عقد مبرم أو  لديهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من أسهم البنك األهلي أو في أسهم مجموعة سا

 بين أطراف صفقة االندماج، وأنهم يقرون بكامل استقالليتهم بخصوص صفقة االندماج موضوع هذا التعميم.  

العناية  ويرى أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي )من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج( بأن صفقة االندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل  

السوق   وضع  االعتبار  في  األخذ  وبعد  مستشاريهم،  بمساعدة  الظروف  ظل  في  مناسبًا  يرونه  كما  الالزمة  التعميم ب املهنية  هذا  نشر  النمو  و   تاريخ  فرص 

للبنك  )بصفتها املستشار املالي   جي. بي. مورقان العربية السعودية املستقبلية للبنك الدامج واملنافع املتوقعة من صفقة االندماج والرأي املقدم من شركة 

(  2رفق نسخة من الرأي في امللحق رقم ) )م م( ملجلس إدارة البنك األهلي  2020/ 10/ 11)املوافق  هـ  1442/ 02/ 23 فيما يتعلق بصفقة االندماج( بتاريخ   األهلي 

ي  بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة البنك األهلي ووفقًا للعوامل واالفتراضات املوضحة في ذلك الرأي فإن شركة جي ب من هذا التعميم(  

 ماج عادل من الناحية املالية للبنك األهلي.  مورقان العربية السعودية ترى أن معامل املبادلة املتفق عليه بموجب اتفاقية االند 

ومساهميه،  البنك األهلي   كما يرى أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي )من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج( أن صفقة االندماج تصب في مصلحة 

أعضاء مجلس إدارة البنك  وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ    .باملوافقة على قرارات االندماجساهمي البنك األهلي  مل وبالتالي يوصون باإلجماع  

 تعلقة بالصفقة.  األهلي في االعتبار املشورة الخارجية التي تلقوها بشأن املسائل القانونية واملالية واملحاسبية واالستراتيجية وغيرها من املسائل امل 

الذين سيقومون بالتصويت على قرارات االندماج في الجمعية العامة غير العادية   ،كما تجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي

 سيصوتون باملوافقة على قرارات االندماج.   ،للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج

في االعتبار األهداف االستثمارية وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي )من غير األعضاء ذوي املصلحة بصفقة االندماج( لم يأخذوا  

منهم.   الفردية أو الوضع املالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظرًا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل 

مهنية   استشارة  على  بالحصول  األهلي  البنك  مساهمي  قيام  ضرورة  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يؤكد  له وعليه،  مستقلة من مستشار مالي مرخص 

ة بخصوص صفقة االندماج ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة االندماج للتأكد من مدى مالئمة صفقة االندماج واملعلومات الوارد 

 في هذا التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع املالية الخاصة به.

 ملخص الهيكل القانوني لصفقة االندماج   12-2

املواد   ألحكام  وفقًا  االندماج  صفقة  تنفيذ  )  193  إلى  191سيتم  الفرعية  املادة  1من نظام الشركات والفقرة  )أ( من  الفقرة  من الئحة    49( من 
"( االندماج  التفاقيةوالشروط الجوهرية  البنود  )"  (5-12)  االندماج واالستحواذ. وبعد استيفاء جميع شروط اتفاقية االندماج وامللخصة في القسم

هذه الشروط أو التنازل عنها هذا التعميم )مع العلم أنه ال يجوز تعديل أي من  ( وإتمام صفقة االندماج، ستنتقل  إال بموافقة كال البنكين  من 
، فسيستمر البنك األهلي في  نفاذ قرار االندماجد جميع أصول مجموعة سامبا في البنك األهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك األهلي. وعن

وسيلغى إدراج جميع أسهمها في تداول، وسيقوم البنك األهلي نتيجة لصفقة االندماج بإصدار   بقوة النظام  الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقض ي
 .اني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماجنهاية ثكما في أسهم العوض ملساهمي مجموعة سامبا املقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا 
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سهم في البنك    (0,739)مساهمي مجموعة سامبا على عدد  كما اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على معامل املبادلة والذي يتمثل في حصول  
(  1,478,000,000وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض مليار وأربعمائة وثمانية وسبعون مليون )األهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا،  

لغ وقدره  ( رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مب10مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها )  سهم
 ( مليون  وثمانون  وسبعمائة  مليار  عشر  سعودي.  14,780,000,000أربعة  ريال  األهلي  (  البنك  مال  رأس  زيادة  خالل  من  األسهم  هذه  وستصدر 

بنسبة   بالكامل  )  %49.3املدفوع  مليار  ثالثين  إلى  30,000,000,000من  سعودي  ريال  وأربعين  (  مليون   مليارأربعة  وثمانين    وسبعمائة 
ثالثة    ( 44,780,000,000) من  األهلي  للبنك  املصدرة  األسهم  عدد  وزيادة  سعودي  إلى  3,000,000,000)  ملياراتريال  سهم  مليارات  (  أربعة 

ي البنك األهلي  سهم مدفوعة بالكامل. وعند إتمام صفقة االندماج، ستكون ملكية مساهم(  4,478,000,000وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ) 
، وستكون ملكية مساهمي مجموعة سامبا ما )بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين(  من رأس مال البنك الدامج  %67.4  الحاليين ما نسبته

 . )بدون احتساب أسهم الخزينة لكال البنكين( من رأس مال البنك الدامج  %32.6نسبته 

أربعة عشر  ناًء على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره  تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج ب  وسيتم
مبلغ وقدره ستة وخمسين مليار   . ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض( ريال سعودي14,780,000,000مليار وسبعمائة وثمانون مليون )

ريا56,903,000,000)وتسعمائة وثالثة ماليين   والبالغ    سعودي  ل(  األهلي  البنك  لسهم  اإلغالق  سعر  وعلى  املبادلة  معامل  على  ريال    38.5بناًء 
)وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(. وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم    م8/10/2020سعودي كما في تاريخ  

، خر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار االندماجآي وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي في  في القوائم املالية للبنك األهلي فتضمينها  
عن انخفاض قيمة الشهرة بعد    التفاصيل   من   وملزيد)وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض قد يؤثر على تحديد قيمة الشهرة  

 .(التعميم هذا من" املخاطر املرتبطة بانخفاض قيمة الشهرة بعد االندماج( "19-1- 8) القسم مراجعة يرجى ،االندماج

  وفي حال أنه نتج عن عملية احتساب عدد األسهم املستحق ألي من مساهمي مجموعة سامبا بناًء على معامل املبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب 
( سهم في مجموعة سامبا سيخصص له 100مجموعة سامبا يملك )مساهمي  الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل املثال، إذا كان أحد  

( سهم. وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي مجموعة 74من أسهم العوض وليس ) ( سهم  73)
سامبا املستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع املتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور األسهم على مستحقيها كاًل حسب ما يستحقه، وذلك خالل  

( يومًا من تاريخ إتمام صفقة االندماج. وسيتم خصم التكاليف املتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت  30)مدة أقصاها ثالثين  
 بيع كسور األسهم.

 اتفق البنكان بموجب اتفاقية االندماج على تعيين شركة استشارية متخصصة لتقديم مشورتها فيما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته،
ج يه، فقد قررت اللجنة املعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين على اقتراح اسم )البنك األهلي السعودي( ليكون االسم الجديد للبنك الداموعل

 وذلك عند نفاذ قرار االندماج.

 وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االندماج:
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افقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج  12-3  املو

افقات الحكومية ا 12-3-1  ملو
 تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من املوافقات الحكومية، وهي على النحو التالي: 

والتعديالت املقترحة على النظام األساس ي   الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك األهلي  -أ
 التعميم(. من هذا  (1رقم ) امللحقللبنك األهلي )واملوضحة في 

 .  الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج -ب
 .  نشر مستند العرضطلب الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال البنك األهلي و  -ج
 . الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض - د
التعديالت املقترحة على النظام األساس ي للبنك األهلي )واملوضحة في   -ه من هذا  (1رقم )   امللحقالحصول على موافقة وزارة التجارة على 

 . (التعميم
الحصول على موافقة هيئة السوق املالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة   -و

 العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج، وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول.  غير 
 

 . ت الحكومية املوضحة أعاله تم الحصول على جميع املوافقا وقد
 

كزي وحيث أن لدى مجموعة سامبا شركة تابعة في جمهورية باكستان اإلسالمية، فقد قام البنكان بالتقدم بالحصول على موافقة كل من البنك املر 

التابع في الشركة  بنقل ملكية مجموعة سامبا  يتعلق  باكستان اإلسالمية وذلك فيما  املنافسة في جمهورية  الدامج كجزء من  ولجنة  البنك  إلى  ة 

كما قد تم الحصول على املوافقة  وقد تم الحصول على موافقة لجنة املنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية في هذا الشأن.    صفقة االندماج.

   الحق.املبدئية من البنك املركزي في جمهورية باكستان اإلسالمية ويتوقع الحصول على املوافقة النهائية في وقت  
 

التغير في السيطرة على فروع مجموعة سامبا أو بشأن تغير امللكية نتيجة لصفقة  عدد من الجهات التنظيمية خارج اململكة بشأن  سيتم إشعار  كما  

لى املوافقات  علمًا بأن لبعض هذه الجهات الحق في عدم قبول هذا التغير )وملزيد من التفاصيل حول املخاطر املتعلقة بعدم الحصول ع  ،االندماج

" من هذا املخاطر املرتبطة بتفسير وتطبيق األنظمة واللوائح( "4-4-8التنظيمية األجنبية أو عدم إشعارها )حسبما ينطبق(، يرجى مراجعة القسم )

 .التعميم(

 فترة اعتراض الدائنين  12-3-2
االعتراض على صفقة االندماج خالل فترة اعتراض الدائنين )والتي  ( من نظام الشركات، فإنه يحق لدائني مجموعة سامبا 193وفقًا ألحكام املادة )

. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم )يوم من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية باملوافقة على صفقة االندماج  30تمتد ملدة  
ن عن معارضته أو إلى أن تقوم مجموعة سامبا بالوفاء بالدين إن كان حااًل، أو  خالل املدة املشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى أن يتنازل الدائ

فترة  )"  (3- 7-12)  أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك األهلي بتقديم ضمان كاٍف للوفاء به إن كان آجال )وملزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم
  ( من هذا التعميم.اعتراض الدائنين"

 االتفاقيات الجوهريةملخص  12-4

 اتفاقية االندماج  12-4-1
سامبا  أبرم ومجموعة  األهلي  اندماج  البنك  وأحكام  م(  11/10/2020)املوافق    ـه24/2/1442بتاريخ    اتفاقية  شروط  على  بموجبها  اتفقا  والتي 

بتنفيذ صفقة االندماج. وتتضمن اتفاقية االندماج كذلك عدد من الضمانات املقدمة من كل بنك لآلخر  والتزامات البنكين فيما يتعلق  االندماج  
إلى   األعمال  عددباإلضافة  بممارسة  املتعلقة  القيود  القسم   .من  مراجعة  الرجاء  االندماج،  اتفاقية  شروط  حول  التفاصيل  من    ( 5- 12)  )وملزيد 

 (.من هذا التعميم "التفاقية االندماجالبنود والشروط الجوهرية )"

( من نظام الشركات، ال يحق  191( من املادة )4وبناًء على الفقرة )  .ومجموعة سامبا  البنك األهليمساهمي    كل من  وافقةملاالندماج    صفقةوتخضع  
من   كل  في  أسهمًا  يملك  الذي  االندماجالتصويت على    ومجموعة سامبا  البنك األهلي للمساهم  العادية أل   قرارات  العامة غير  في الجمعية  حد  إال 

العادية يرجى مراجعة القسم  .  البنكين العامة غير  في الجمعية  موافقة الجمعية )"  (2-7-12) وملزيد من املعلومات املتعلقة بتصويت املساهمين 
 ."( من هذا التعميمالعامة غير العادية
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 ممارسة األعمال  قيود 12-4-1-1
 ألعمالهماتضمنت اتفاقية االندماج التزامًا على البنكين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في االتفاقية تتعلق بكيفية ممارسة البنكين 

شروط واألحكام الواردة  خالل الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار االندماج أو تاريخ إنهاء اتفاقية االندماج وفقًا لل
. وفي حال  وذلك دون الحصول على موافقة الطرف اآلخر علمًا بان الطرف اآلخر ال يمكنه حجب موافقته دون سبب معقول   فيها )أيهما يقع أواًل(

جوهري   حدث   وقوع  البنكين ألي من تلك القيود ونتج عن ذلك أحد  مخالفة   االتفاقية بموجب    فيحق للطرف اآلخر في هذه الحالة إنهاء  ،سلبي 
أحكام إنهاء اتفاقية "  (4-1-4-12)  )وملزيد من املعلومات حول أحكام إنهاء اتفاقية االندماج، الرجاء مراجعة القسمإشعار يقدمه للطرف املخالف  

 " من هذا التعميم(. االندماج

بتصرف، أو االتفاق على    من البنكين وأعضاء مجموعتهما  في عدم قيام أيالقيود املتعلقة بممارسة األعمال الواردة في اتفاقية االندماج  وتتمثل  
 تلك القيود ما لم يكن ذلك متطلبًا نظاميًا. وفيما يلي ملخص لتلك القيود: القيام بتصرف، من شأنه مخالفة أي من  

 

يمارس (أ التي  األعمال  ينسجماقتصار  بما  االعتيادية  أعمالهم  على  مجموعته  وأعضاء  البنك  جوهري   ها  ممارساتهم   بشكل  مع 
 السابقة، على أن يراعى في جميع األحوال عدم مخالفة األنظمة ذات العالقة.

نشاطات االمتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق األعمال الخاصة بالبنك أو أي من أعضاء مجموعته أو ممارسة أي   (ب
 جوهرية جديدة. 

مليارات   5فيما يتعلق بالبنك األهلي، االمتناع عن االستحواذ على، أو التصرف في أي قرض أو قروض تتجاوز قيمتها اإلجمالية   (ج
 ريال سعودي )أو ما يعادلها بعملة أخرى(. 

مليار   2,5االمتناع عن االستحواذ على، أو التصرف في أي قرض أو قروض تتجاوز قيمتها اإلجمالية    فيما يتعلق بمجموعة سامبا، (د
 ريال سعودي )أو ما يعادلها بعملة أخرى(. 

مادية  فيما   (ه أصول  أي  على  االستحواذ  عن  االمتناع  االعتيادية،  األعمال  ضمن  يندرج  ما  وباستثناء  األهلي،  بالبنك  أو يتعلق 
فيها أو   التصرف  تحمل عوض  كان سيترتب على ذلك اإلجراء  إذا  بذلك  يتعلق  التزام  أي  تحمل  أو  اتفاقية  تعديل  أو  إبرام  أو 

يتعلق بأصل    فيما) أخرى ريال سعودي )أو ما يعادله بعملة    (300,000,000)مليون  ة  ثالثمائ مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ  
قدره   إجمالي  مبلغ  أو  مليون واحد  بمجموعة   ( 600,000,000)  ستمائة  يتعلق  فيما  أخرى(  بعملة  يعادله  ما  )أو  سعودي  ريال 

 أصول.  
ة، االمتناع عن االستحواذ على، أو التصرف في، أي فيما يتعلق بمجموعة سامبا، وباستثناء ما يندرج ضمن األعمال االعتيادي (و

أو  عوض  تحمل  اإلجراء  ذلك  على  سيترتب  كان  إذا  بذلك  يتعلق  التزام  أي  تحمل  أو  اتفاقية  تعديل  أو  إبرام  أو  مادية  أصول 
( فيما يتعلق ريال سعودي )أو ما يعادلها بعملة أخرى   (150,000,000)  مائة وخمسين مليون مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ  

قدره   إجمالي  مبلغ  أو  واحد  مليون بأصل  يتعلق    (300,000,000)  ثالثمائة  فيما  أخرى(  بعملة  يعادله  ما  )أو  سعودي  ريال 
يتجاوز   مبلغ  أي  تكبد  عن  االمتناع  سامبا  مجموعة  على  يتعين  األحوال  جميع  وفي  أصول.  مليون    خمسة وعشرين بمجموعة 

 املوافقة املسبقة منل بأي استثمار في تقنية املعلومات الخاصة بمجموعة سامبا دون فيما يتص ريال سعودي( 25,000,000)
 .  ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب األنظمة ذات العالقة البنك األهلي

أو توزيع أو تجنيب أو دفع ألي    عدم القيام بأي إعالنفيما يتعلق بالبنكين فقط )أي دون أن يشمل ذلك أعضاء مجموعتهما(،   ( ز
متماشيًا   ، ما لم يكن ذلكشكل آخر( عن أي فترة   أي منح أسهم أو    على شكل أو    أكانت نقديةأرباح أو أي توزيعات أخرى )سواء  

ى قوائمه التغيير في الربح الصافي للبنك ذو العالقة مقارنة بآخر فترة مماثلة تم فيها توزيع أرباح وذلك بناًء عل)أو أقل من(  مع  
 املالية املرحلية أو قوائمه املالية املراجعة )بحسب الحال(.

 االمتناع عن إجراء أي تغيير في رأس املال.  (ح
 االمتناع عن زيادة أو خفض عدد أسهم الخزينة أو التعامل في تلك األسهم. (ط
) (ي األساس ي  النظام  تعديل  االندمااالمتناع عن  اتفاقية  في  عليه  االتفاق  تم  ما  كان باستثناء  إن  أو  أو   ج  ضروريًا  التعديل  ذلك 

 مستحسنًا لغرض االلتزام باألنظمة ذات العالقة(. 
االمتناع عن توظيف أي موظفين )باستثناء ما كان لغرض ملء منصب شاغر مسبقًا، وال يشمل ذلك منصب الرئيس التنفيذي   (ك

 يل لها(.أو أي منصب تكون مرجعيته مباشرة للرئيس التنفيذي والتي ال يجوز توظيف بد
 االمتناع عن توظيف أي شخص تم االستعانة بخدماته من خالل شركات اإلسناد الخارجي أو شركات تقديم الخدمات العمالية.  (ل
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 قيود ممارسة األعمال  تاستثناءا 12-4-1-2
البنكان على تحديد عدد من االستثناءات لقيود ممارسة األعمال والتي تتيح لكل من البنكين ممارسة أعمال وتصرفات محددة دون أن تعد  اتفق  

 تلك املمارسات إخالاًل بقيود ممارسة األعمال املشار إليها أعاله، وهي كالتالي: 

ي من البنكين بشراء أسهم خزينة ألغراض برامج أسهم املوظفين،  التصرفات املتعلقة ببرامج أسهم موظفي البنكين وتشمل قيام أ  (1
يتوافق مع أحكام   بما)املوظفين  ونقل ملكية أي من أسهم البنكين ألي من موظفيهم أو تخصيصها لهم، والقيام بتوزيع أرباح عن أسهم  

الع اتفاقية االندماج ذات  واللوائح  األنظمة  مع  متوافقة  التصرفات  تلك  تكون  أن  على  املوظفين  (  أسهم  برامج  وشروط  وأحكام  القة 
 السارية بتاريخ اتفاقية االندماج. 

  فيما يتعلق بالبنك األهلي، جميع املعامالت والنفقات املتعلقة بإنشاء وتشغيل فرع البنك األهلي بمدينة لندن في اململكة املتحدة )بما (2
 طويره وإبرام عقود اإليجار الخاصة به(. تجهيز الفرع وتأثيثه وت  –على سبيل املثال ال الحصر  -ذلك في 

 فيما يتعلق بالبنك االهلي، جميع التصرفات املتعلقة باندماج شركة األهلي تكافل أو القيام بأي إجراءات مشابهة أو بديلة لها.   (3
فيما يتعلق بمجموعة سامبا، جميع املعامالت والنفقات املتعلقة بإنشاء وتشغيل مكاتب أو أفرع ملجموعة سامبا املالية في مدينة أبو  (4

تجهيز   –على سبيل املثال ال الحصر    -ذلك  املالي العاملي باإلمارات العربية املتحدة ومركز امللك عبدهللا املالي )بما في  ظبي ومركز دبي  
 املكاتب واألفرع ذي الصلة وتأثيثها وتطويرها وإبرام عقود اإليجار الخاصة بها(.  

 
 حوكمة البنك الدامج  12-4-1-3

ا املوافقات  على  الحصول  مراعاة  البنك  ذات  لنظاميةمع  اتفق  فقد  البنكين،  اتخاذ االصلة وموافقة مساهمي  االندماج على  اتفاقية  بموجب  ن 
 :الخطوات الالزمة إلجراء التعديالت اآلتية على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج

 . بتاريخ نفاذ قرار االندماج ( عضواً 11( أعضاء إلى أحد عشر )9زيادة أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة )   −
 مجموعة سامبا خالل مدة أقصاها ثالثين يومًا قبل تاريخ نفاذ قرار االندماج(من قبل مجلس إدارة  تعيين عضوين )يتم ترشيحهم   −

 بتاريخ نفاذ قرار االندماج.  لشغل املقعدين اإلضافيين الشاغرين في املجلس
 

نفاذ    بعد  تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج، فإنه من املتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة البنك الدامجوبناًء على التعديالت املوضحة أعاله على  

 كاآلتي: قرار االندماج

املساهمون الكبار الحاليين في البنك األهلي ومجموعة سامبا )وهم كل من صندوق االستثمارات العامة، واملؤسسة العامة   لدى  سيكون  −

االجتماعية، بتاريخ    للتأمينات  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  في  لهم  املمثلين  األعضاء  عدد  نفس  للتقاعد(  العامة  قرار واملؤسسة   نفاذ 

 االندماج )علمًا بأن صندوق االستثمارات العامة لديه حاليًا أربعة ممثلين في مجلس إدارة البنك األهلي، ولدى كاًل من املؤسسة العامة 

 لعامة للتقاعد حاليًا ممثل واحد في مجلس إدارة البنك األهلي(. للتأمينات االجتماعية واملؤسسة ا

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(. 

بتاريخ  املجلس الحالي للبنك األهلي( من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي  سيكون بقية األعضاء )وهم ثالثة أعضاء بناًء على تشكيل   −

 )دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار املساهمين(.  نفاذ قرار االندماج
 

الالزمة   الخطوات  اتخاذ  على  البنكان  اتفق  الدامجوقد  البنك  إدارة  مجلس  تاريخ5خالل مدة أقصاها خمسة )  لقيام  بعد  عمل  أيام    نفاذ قرار   ( 
 االندماج باآلتي:

 البنك الدامج.  رئيسًا ملجلس إدارة  املهندس/عمار بن عبدالواحد الخضيري )رئيس مجلس اإلدارة الحالي ملجموعة سامبا(تعيين  -
عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا ملجموعة البنك    األستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي )رئيس مجلس اإلدارة الحالي للبنك األهلي(تعيين   -

 الدامج. 
 

. وستواصل مجالس اإلدارة الحالية وفرق اإلدارة التنفيذية لكال البنكين إدارة  نفاذ قرار االندماج  بعد  يتم تنفيذ هذه التغييرات إال  علمًا بأنه لن
 نفاذ قرار االندماج.البنكين بشكل مستقل إلى حين 
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 أحكام إنهاء اتفاقية االندماج  12-4-1-4
)باستثناء بعض الحقوق وااللتزامات التي    تنقض ي جميع حقوق والتزامات البنكين بموجب االتفاقية  وبذلكتنقض ي اتفاقية االندماج بأثر فوري  

 ( في حال حدوث أي من الحاالت التالية: تظل ملزمة حتى بعد اإلنهاء مثل السرية وحل املنازعات
د الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية االندماج  قيام أي من البنكين بتقديم إشعار بإنهاء االتفاقية إلى الطرف اآلخر في حال إخالل أح -1

 ما يلي:  حاالت اإلخالل في هذا السياق تتضمنسلبي جوهري، و   إلى وقوع حدثاإلخالل  بحيث أدى ذلك 
باال  (أ )اإلخالل  البند  في  الواردة  االندماج  5لتزامات  اتفاقية  من  بإعداد(  املالية   واملتعلقة  السوق  لهيئة  املطلوبة  املستندات  وتقديم 

للموافقة على نشر مستند العرض وطلب زيادة رأس مال البنك األهلي وتقديم كافة املعلومات املطلوبة لتمكين الطرف اآلخر من إعداد 
 .تلك املستندات

التعميم( دون الحصول على موافقة خطية من    من هذا  ( 1-1- 4-12)مخالفة أي من قيود ممارسة األعمال )كما هي موضحة في القسم   (ب
 .الطرف اآلخر

اإلخالل بالضمانات املتعلقة بصحة واكتمال املعلومات )من جميع الجوانب الجوهرية( املقدمة للطرف اآلخر بشأن صفقة االندماج  (ج
العناية املهنية الالزمة أو لغرض إعداد    وذلك كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك املعلومات التي تم تقديمها خالل مرحلة إجراء دراسات

مستندات االندماج بما فيها هذا التعميم وكذلك الضمانات املتعلقة بعدم قيام أي طرف بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية  
ة إجراء دراسات  متصلة بصفقة االندماج عن الطرف اآلخر، وذلك باستثناء املعلومات التي تم حجبها بعلم الطرف املعني خالل مرحل

 . العناية املهنية الالزمة
اتفاقية  ا (د إبرام  تاريخ  بعد  تقديمها  يتم  الجوهرية(  الجوانب  جميع  )من  معلومات  أي  واكتمال  بصحة  املتعلقة  بالضمانات  إلخالل 

 م. االندماج للطرف اآلخر بما في ذلك أي معلومات يتم تقديمها لغرض إعداد مستندات االندماج بما فيها هذا التعمي
الجهات  -2 من  املطلوبة  املوافقات  من  أي  على  الحصول  عدم  حال  في  اآلخر  الطرف  إلى  االتفاقية  بإنهاء  إشعار  بتقديم  البنكين  من  أي  قيام 

التنظيمية األجنبية التي اتفق البنكان على ضرورة الحصول عليها، والتي يرى الطرف املقدم لإلشعار بشكل معقول عدم إمكانية الحصول 
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة باالندماج لكل من البنك األهلي ومجموعة سامبا، وأن عدم الحصول عليها قد   عليها قبل

 يتسبب في تأثير سلبي جوهري على البنك الدامج. 
ال -3 بتاريخ  أو  قبل  االتفاقية  أحكام  بموجب  منها  أي  عن  التنازل  أو  االندماج  اتفاقية  شروط  استيفاء  بتاريخ  عدم  واملحدد  النهائي  توقف 

 )ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ آخر(. م11/10/2021
أو قبل ذلك )ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على تاريخ   م10/2021/ 11عدم نفاذ قرار االندماج بحلول تاريخ التوقف النهائي واملحدد بتاريخ   -4

 آخر(.
 اتفاق الطرفين خطيًا على إنهاء االتفاقية. -5

 

 البنود والشروط الجوهرية التفاقية االندماج  12-5

الستيفائها في أقرب  . وقد التزم البنكين بالسعي  ها لغرض إتمام صفقة االندماجؤ من الشروط التي يجب استيفا  اً تتضمن اتفاقية االندماج عدد
 أو التنازل عنها إال باملوافقة الخطية  الشروط  تلك   أي منتعديل    وقت ممكن والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفق البنكان على عدم جواز

 لكال البنكين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:  

  فيما يتعلق بصفقة االندماج. البنك املركزي على جميع املوافقات املطلوبة من الحصول  -1
 فيما يتعلق بصفقة االندماج. هيئة السوق املالية  جميع املوافقات املطلوبة منالحصول على  -2
 بصفقة االندماج.وأي موافقات أخرى قد تطلبها تداول فيما يتعلق   الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض في تداول  -3
فيما يتعلق بصفقة االندماج أو انتهاء املدة الزمنية ملراجعة طلب التركز االقتصادي من  الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعة الحصول على  -4

 قبل الهيئة العامة للمنافسة، حسب ما هو محدد في نظام املنافسة.  
  للبنك األهلي التعديالت املقترحة على النظام األساس ي  و الهيئة )حسبما ينطبق( على  موافقة وزارة التجارة أو البنك املركزي أالحصول على    -5

 التعميم. من هذا  (1رقم ) امللحقواملوضحة في 
الصلة  ذوي  يتعلق ببرنامج السندات متوسطة األجل الخاص بمجموعة سامبا، الحصول على جميع املوافقات أو اإلعفاءات من األطراف  فيما   -6

 .  املستحقة لتلك السندات، أو استردادها بالكامل أو دفع كامل املبالغتبعًا لالتفاقيات الخاصة بالبرنامج، 
 قرارات االندماج. على   البنك األهليموافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي  -7
 قرارات االندماج. على  مجموعة سامباموافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي  -8
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دماج )مالم يقم الطرف املخل بتصحيح اإلخالل املعني بشكل  اإلخالل بعدد من الضمانات املقدمة من كال البنكين بموجب اتفاقية االن  عدم -9
 مقبول للطرف اآلخر إذا كان ذلك اإلخالل قاباًل للتصحيح(، وهي كالتالي:

 أن لدى كال البنكين صالحية إبرام اتفاقية االندماج وتنفيذ التزاماتهما الناشئة عنها. -أ
 ات ملزمة لكل من البنكين.  أن االلتزامات الناشئة عن اتفاقية االندماج تعد التزام - ب
 أن إبرام اتفاقية االندماج وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنها لن يؤدي إلى: -ج

 إخالل جوهري بأحكام النظام األساس ي ألي من البنكين.  .1
)وفق   .2 جوهرية  اتفاقية  أي  إنهاء  في  الحق  آخر  طرف  أي  إعطاء  أو  إخالل  حالة  حصول  أو  جوهري  بشكل  اإلخالل 

املتفق عليه في اتفاقية االندماج( يكون أي من البنكين طرفًا فيها بحيث يؤدي ذلك إلى التأثير بشكل سلبي  التعريف  
 جوهري على صفقة االندماج أو معامل املبادلة، مالم يتم اإلفصاح عن ذلك للطرف اآلخر. 

حال ُقدم أي اعتراض خالل هذه الفترة فإنه ُيشترط    انتهاء فترة اعتراض دائني مجموعة سامبا دون وجود أي اعتراضات من الدائنين، أو في -10
 أن يتنازل الدائن عن اعتراضه أو تتم معالجة االعتراض وفق أحكام نظام الشركات. 

)ويشمل ذلك أي جهة حكومية  في اململكةعدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية  -11
ذلك  أو شبه حكومي في  بما  تنظيمية  أو  تشريعية  أو  املاليةة  السوق  للمنافسة(  هيئة  العامة  والهيئة  املركزي  إتمام صفقة    يجعل  والبنك 

 غير نظامي أو قانوني. -وفقًا ألحكام اتفاقية االندماج  -االندماج 
 واستمراره.  وقوع حدث سلبي جوهري عدم  -12

 

 ماج  مستندات أو اتفاقيات أخرى تتعلق باتفاقية االند 12-6

 باستثناء االتفاقية اإلطارية واتفاقية االندماج ال يوجد أي مستندات أو اتفاقيات أخرى تتعلق بصفقة االندماج.  
 

 اإلجراءات الالزمة إلتمام صفقة االندماج   12-7

 إلتمام صفقة االندماج فيما يلي:مع مراعاة استيفاء جميع الشروط املنصوص عليها في اتفاقية االندماج، تتمثل اإلجراءات الرئيسية الالزمة 

افقات الحكومية   12-7-1  املو
 تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من املوافقات الحكومية، وهي على النحو التالي: 

والتعديالت املقترحة على النظام األساس ي   الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال البنك األهلي -أ
 . من هذا التعميم( (1رقم ) امللحقللبنك األهلي )واملوضحة في 

 .  التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماجالحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على  -ب
 .  الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال البنك األهلي ونشر مستند العرض -ج
 .  الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض - د
التعديالت املقترحة على النظام األساس ي ل -ه من هذا   (1رقم )   امللحقلبنك األهلي )واملوضحة في  الحصول على موافقة وزارة التجارة على 

 . (التعميم
الحصول على موافقة هيئة السوق املالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة   -و

 غير العادية ملجموعة سامبا الخاصة بصفقة االندماج، وسيتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول.  
 

 . ت الحكومية املوضحة أعاله تم الحصول على جميع املوافقا وقد
 

كزي وحيث أن لدى مجموعة سامبا شركة تابعة في جمهورية باكستان اإلسالمية، فقد قام البنكان بالتقدم بالحصول على موافقة كل من البنك املر 

التابع في الشركة  بنقل ملكية مجموعة سامبا  يتعلق  باكستان اإلسالمية وذلك فيما  املنافسة في جمهورية  الدامج كجزء من  ولجنة  البنك  إلى  ة 

قد تم الحصول على املوافقة    كماوقد تم الحصول على موافقة لجنة املنافسة في جمهورية باكستان اإلسالمية في هذا الشأن.    .صفقة االندماج

   املبدئية من البنك املركزي في جمهورية باكستان اإلسالمية ويتوقع الحصول على املوافقة النهائية في وقت الحق.

لصفقة  التغير في السيطرة على فروع مجموعة سامبا أو بشأن تغير امللكية نتيجة    إشعار عدد من الجهات التنظيمية خارج اململكة بشأن  سيتمكما  

علمًا بأن لبعض هذه الجهات الحق في عدم قبول هذا التغير )وملزيد من التفاصيل حول املخاطر املتعلقة بعدم الحصول على املوافقات    ،االندماج
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" من هذا وائحاملخاطر املرتبطة بتفسير وتطبيق األنظمة والل( "4-4-8التنظيمية األجنبية أو عدم إشعارها )حسبما ينطبق(، يرجى مراجعة القسم )

 .التعميم(

افقة الجمعية العامة غير العادية  12-7-2  مو
على صفقة االندماج    ومجموعة سامبا   للبنك األهليتتمثل أحد شروط إتمام صفقة االندماج في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية  

 وذلك على النحو التالي: 

 قرارات االندماج.  على   البنك األهليموافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي  -1
 قرارات االندماج.على  مجموعة سامباموافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي  -2

ل على موافقة  وبعد الحصو   بعد نشر هذا التعميم.  بالتقدم لهيئة السوق املالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية  البنك األهليوسيقوم  
والتي   الخاصة بصفقة االندماج  بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية  البنك األهليسيقوم  في هذا الخصوص  هيئة السوق املالية  

البنكين    نشر مستند العرض )أو أي تاريخ آخر يتم االتفاق عليه بينمن تاريخ    عمل كحد أقص ىيوم  (  28خالل مدة ال تزيد عن )يجب أن تعقد  
 .  وتوافق عليه الهيئة(

على األقل. فإذا لم    البنك األهليصحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال    للبنك األهلييكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
املد انتهاء  من  واحدة  ساعة  بعد  يعقد  ثان  اجتماع  إلى  الدعوة  وجهت  األول،  االجتماع  في  النصاب  هذا  األول  يتوافر  االجتماع  النعقاد  املحددة  ة 

نعقاد  )بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء املدة املحددة ال
صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس  االجتماع األول عند عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع(. ويكون االجتماع الثاني  

بالتقدم إلى هيئة السوق املالية للحصول على موافقتها    البنك األهلياملال على األقل. وفي حال لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، فسيقوم  
بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة   البنك األهليسيقوم على انعقاد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية. وعند الحصول على موافقتها، 

( يوم من تاريخ نشر الدعوة. وسيكون االجتماع 21غير العادية وسيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد مدة ال تقل عن واحد وعشرين )
 الثالث صحيحًا أي كان عدد األسهم املمثلة فيه.

بصفقة    البنك األهلي بسجل مساهمي    ويحق لجميع املساهمين املقيدين الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  يوم انعقاد  تداول  بنهاية 
األعمال  االندماج   جدول  على  والتصويت  الحضور  املساهم  بإمكان  وسيكون  العادية.  غير  العامة  الجمعية  بواسطة  حضور  أو  بنفسه  )سواء 
ويجب أن يكون التوكيل خطيًا وموقعًا عليه من قبل املساهم املفوض  .  ذات العالقة  لإلجراءات( وفقًا  أو عن طريق الوكالة اإللكترونيالتصويت  

الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو األشخاص املرخص لهم من هيئة السوق املالية أو كتابة العدل أو األشخاص املرخص    ومصادقًا عليه من
جواز لهم بأعمال التوثيق. ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل املصادق عليه يوم اجتماع الجمعية باإلضافة إلى صورة من الهوية الوطنية أو  

 ملقيم للوكيل.  السفر أو هوية ا

الخاصة بصفقة االندماج إذا صدر قرار املوافقة بأغلبية   للبنك األهليفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية    قرارات االندماجتتم املوافقة على  
( من نظام الشركات، ال يحق للمساهم الذي 191( من املادة )4ثالث أرباع األسهم املمثلة في االجتماع سواء باإلصالة أو الوكالة. وبناًء على الفقرة )

 االندماج إال في الجمعية العامة غير العادية إلحدى البنكين.   اتقرار التصويت على  ومجموعة سامبا البنك األهلييملك أسهمًا في كل من 

( عن طريق خدمة "تداوالتي"  إلكترونيًا  كما سيكون بمقدور املساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن بعد )
علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداوالتي" متاح  تداوالتي"املقدمة من تداول، على أن يكون املساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة " 

متاحًا قبل انعقاد    اإللكترونيسيكون التصويت    www.tadawulaty.com.saمجانًا لجميع املساهمين. للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة الرابط:  
اإل التصويت  فيها  سيتاح  التي  التواريخ  تحديد  وسيتم  األقل،  أيام على  بثالثة  العادية  غير  العامة  لكتروني في دعوة الجمعية العامة غير الجمعية 

 .العادية

ر عن حضور الجمعية العامة  تحسب األصوات في الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وسيخسر املساهم الذي يعتذ
أو عن طريق الوكالة( حقه في التصويت في الجمعية العامة غير العادية ولن تؤخذ  لكترونيغير العادية )سواء بنفسه أو بواسطة التصويت اإل

  األصوات املرتبطة بأسهمه في عين االعتبار.

الخاصة بصفقة االندماج والتصويت    للبنك األهلي العامة غير العادية  حضور الجمعية  يحق لهم    البنك األهلي مساهمي    على الرغم من أن جميع
( إال  ةعلى قراراتها )مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في املصالح أو أي قيود أخرى بموجب األنظمة املعمول بها في اململك

لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية تعميم املساهمين  في االعتبار بأن    املقيمين خارج اململكة األخذ  البنك األهليعلى مساهمي  أنه ينبغي  
إجراءات تمكن املساهم  بأي    البنك األهليمقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن يقوم    البنك األهلي خارج اململكة. وعليه، في حال كان أي من مساهمي  
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في    قراراتالتصويت على    املعني من املقترحة  القرارات  التصويت على  في  املشاركة  املعني عدم  املساهم  يجب على  فإنه  نظامي،  بشكل  االندماج 
االندماج، فإنه يحق    قراراتالخاصة بصفقة االندماج. وفي حال قام املساهم املعني بالتصويت على    للبنك األهليالجمعية العامة غير العادية  

عدم االستمرار في صفقة االندماج إال في حال أن صفقة االندماج قد تم املوافقة عليها من قبل    مجموعة سامبامع    االتفاقبعد  للبنك األهلي  
 دون احتساب األصوات الخاصة باملساهم املعني.   البنك األهلياألغلبية املطلوبة من مساهمي 

 فترة اعتراض الدائنين   12-7-3
لكال البنكين على صفقة االندماج، سيقوم البنك األهلي ومجموعة سامبا بنشر قرارات  بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية  

في االعتراض على صفقة االندماج من خالل إرسال خطاب مسجل   ملجموعة سامباوسيشير اإلعالن إلى حق أي دائن  الجمعية العامة غير العادية.
 نشر نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج. تاريخ ًا من وذلك خالل ثالثين يوم ملجموعة سامبا يإلى املركز الرئيس 

يومًا من اإلعالن عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من  (  30)وبموجب نظام الشركات، يكون قرار االندماج نافذًا بعد انقضاء ثالثين  
قدم أي من الدائنين باعتراضهم خالل املدة املشار إليها فسيتم إيقاف االندماج إلى أي من دائني مجموعة سامبا على صفقة االندماج. وفي حال ت

بتقديم  أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم مجموعة سامبا بالوفاء بالدين إن كان حااًل، أو أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك األهلي  
 ضمان كاٍف للوفاء به إن كان آجال.  

إيقاف  وبموجب   فسيتم  الدائنين  اعتراض  فترة  باعتراضهم خالل  الدائنين  من  أي  تقدم  في حال  أنه  على  البنكان  اتفق  فقد  االندماج،  اتفاقية 
 :يتم أي مما يلي االندماج إلى أن

 .يتنازل الدائن عن معارضته •
  انتهاء تاريخ أو بإذا كان الدين حااًل قبل ا أو االتفاق معهم على تأجيل دفعهبدفع مستحقات الدائنين املعترضين  تقوم مجموعة سامبا •

للوفاء بالدين في حال كان الدين سيحل بعد    ضمان كاٍف بتقديم  تقوم مجموعة سامبا أو البنك األهلي  فترة اعتراض الدائنين أو أن  
 نفاذ قرار االندماج. بعد ملزمًا على البنك األهلي فترة اعتراض الدائنين، على أن يكون الضمان انتهاء

   تقوم املحكمة املختصة برفض طلب الدائن بإيقاف االندماج. •

على اإلجراء املراد اتخاذه   توافقهماالبنكان على التنسيق فيما بينهم واتخاذ إجراءات محددة عند التعامل مع أي اعتراض بما يضمن    كما اتفق
 بشأن كل اعتراض. 

 لك الفترة وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك على النحو اآلتي: باإلعالن على موقع تداول عن نتائج ت وستقوم مجموعة سامبا
أو   أو تم تأجيل دفعها  حبت أو تمت تسويتهاخالل تلك الفترة، أو أنه تم استالم اعتراضات ولكنها ُس   أنه لم يتم استالم أي اعتراضات .أ

 بإيقاف االندماج، أوأو أن املحكمة املختصة رفضت طلب الدائن تم تقديم ضمان بشأنها 
في ذلك    البنك األهلي توضيح تفاصيل االعتراضات املستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم االتفاق عليه مع   .ب

قع  املستلمة باإلعالن عن ذلك على مو   االعتراضاتمن تسوية جميع    االنتهاءكذلك بعد    البنك األهليسيقوم  الحين. وفي هذه الحالة،  
 تداول.

 إتمام صفقة االندماج 12-7-4
، سيكون قرار  انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقًا(  بعد

وستنتقل   نافذًا  أصول  االندماج  سامباجميع  األهليإلى    اوالتزاماته  مجموعة  ا  وسيستمر  البنك  أما    ألهليالبنك  الوجود،  سامبافي    مجموعة 
مجموعة سامبا ملساهمي    العوضبإصدار أسهم  نتيجة لصفقة االندماج    البنك األهلي، وسيقوم  اوستلغى جميع أسهمه  بقوة النظام  نقض يتفس

األهلي باإلعالن عن نفاذ قرار االندماج املقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار االندماج. وسيقوم البنك  
 .  في حينه

 الدعاوى القضائية واملطالبات على البنك األهلي 12-8

إلضافة  إن البنك األهلي وشركاته التابعة طرف في عدد من الدعاوى القضائية واملطالبات القائمة التي تدخل من ضمن سياق أعمالهم االعتيادية با
أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا  مًا بأنه ال يوجد من ضمن هذه الدعاوى واملطالبات القائمة أي دعاوى أو مطالبات يمكن  إلى عدد من القضايا العمالية، عل

محتملة يمكن  على أعمال البنك األهلي وشركاته التابعة أو مركزه املالي. كما أنه ال يوجد )على حد علم البنك األهلي( أي دعاوى قضائية أو مطالبات  
 لي.جوهريًا على أعمال البنك األهلي وشركاته التابعة أو مركزه املا أن تؤثر تأثيراً 
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 الدعاوى القضائية واملطالبات على مجموعة سامبا  12-9

االعتيادية   أعمالهم  سياق  ضمن  من  تدخل  التي  القائمة  واملطالبات  القضائية  الدعاوى  من  عدد  في  طرف  التابعة  وشركاتها  سامبا  مجموعة  إن 
 باإلضافة إلى عدد من القضايا العمالية. 

ه القضايا وانتهى إلى وجود عدد من القضايا  وقد قام البنك األهلي، بناًء على ما قدمته مجموعة سامبا من معلومات، بتقييم املخاطر املرتبطة بهذ
ضايا مبلغ  قد ينتج عنها أثر مالي سلبي على البنك الدامج في حال تم الحكم فيها لصالح املدعين. وبلغ إجمالي املبالغ املطالب بها بموجب هذه الق 

علمًا بأنه قد صدرت أحكام قضائية ابتدائية   م2020وذلك كما في نهاية الربع الثالث من    ريال سعودي (6,000.000,000ستة مليارات )  يتجاوز 
مليارات ريال سعودي إال أن هذه األحكام ال تعد نهائية    4لصالح مجموعة سامبا برد عدد من تلك الدعاوى والتي تبلغ حجم املطالبة فيها أكثر من  

 وهي قابلة لالستئناف.  

هذ التي قدرها بشأن  األهلي بأخذ املخاطر  سامبا، فقد قام البنك  هذه القضايا ال يوجد لها مخصصات في القوائم املالية ملجموعة  ه وحيث إن 
ن أقل أو يكو  القضايا في االعتبار عند اتفاقه على معامل املبادلة، علمًا بأن مستوى الضرر الذي تم افتراضه بناًء على املخاطر التي تم تقديرها قد

 أعلى من الضرر الفعلي الذي قد يصيب البنك الدامج في حال تم الحكم في تلك القضايا لصالح املدعيين فيها.  

علمًا    كما اتضح للبنك األهلي وجود قضية خارج اململكة قد يكون لها أثر سلبي على البنك الدامج وسمعته في حال تم الحكم فيها لصالح املدعين،
، وعلمًا كذلك بأن مجموعة سامبا أكدت )بناًء على استشارات محاميها خارج اململكة( اعتبار  بة املالية في هذه القضية غير محددبأن مبلغ املطال

 جدًا.   جيدة  ى هذه القضية ذات مخاطر منخفضة، أي أن فرص مجموعة سامبا في كسب تلك الدعو 

)بناًء على تأكيد مجموعة سامبا( أي دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا  باستثناء القضايا الواردة أعاله، فإنه ال يوجد  
   .على أعمال مجموعة سامبا وشركاتها التابعة أو مركزها املالي

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

 اإلفالس 12-10

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

 اإلعسار 12-11

كبار  لم يسبق ألي من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي خالل السنوات الخمس السابقة )أو أعضاء مجلس اإلدارة املقترحين في البنك الدامج( أو 
 التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة العمل في أي شركة معسرة بمنصب إداري أو إشرافي.
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 إفادات الخبراء .13

) قدم   القسم  في  أسمائهم  املوضحة  )"3املستشارين  وفقًا  دليل الشركة(  وإفاداتهم  وشعاراتهم  وعناوينهم  أسمائهم  نشر  على  الخطية  موافقتهم   )"
ميم، ولم يقم أي منهم بسحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذا التعميم. كما أنه ليس لديهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان للسياق الوارد في هذا التع

   ولم يتم تضمين أي إفادة مقدمة من خبير في التعميم.أو أي من شركاته التابعة.  البنك األهلينوعها في 
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 املصاريف  .14

ريال سعودي. وتشمل هذه املصروفات    (75,000,000مليون ) خمسة وسبعينصفقة االندماج بحوالي بإتمام تقدر التكاليف واملصاريف املتعلقة 
 ومراجعي الحسابات وغيرهم من املستشارين، إضافة إلى رسوم الجهات   أتعاب املستشار املالي واملستشار القانوني ومستشار العناية املهنية املالي

وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ التكاليف    الحكومية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وجميع تكاليف أو مصاريف أخرى متعلقة بصفقة االندماج. 
بدمج  املتعلقة  التكاليف  يشمل  ال  أعاله  إليه  املشار  من   واملصاريف  )وملزيد  االندماج  صفقة  إتمام  بعد  سامبا  ومجموعة  األهلي  البنك    أعمال 

 "(. املتعلقة بتحقيق املنافع املرجوة من صفقة االندماج كخفض التكاليف وزيادة فرص النمو وغيرهااملخاطر  ( "8-1-8التفاصيل، الرجاء مراجعة )
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 اإلعفاءات  .15

االندماج واالستحواذ بحيث يحق  ( من الئحة  48( واملادة )3ملادة )الفقرة )س( من ا  تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق املالية من متطلبات
 املساهمين الذين يملكون أسهم في البنك األهلي ومجموعة سامبا ممن لديهم ممثلين في مجلس ي إدارة البنكين التصويت على قرارات االندماج  لكبار

العامة ألي من الجمعية  اإلد  في  اجتماع مجلس  في  ممثليهم  بعدم تصويت  الخاصة  القيود  مع مراعاة  فإن  البنكين  لذلك  اللجان.  من  أي  أو  ارة 
العالقة   ذوي  األطراف  من  للتأمينات )املساهمين  العامة  واملؤسسة  للتقاعد،  العامة  واملؤسسة  العامة،  االستثمارات  صندوق  من  كل  وهم 

   .سيكون لهم الحق في التصويت في الجمعية العامة إلحدى البنكين (االجتماعية
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 للمعاينة املستندات املتاحة  .16

الرئيس ي  البنك األهليسيقوم   في مقره  للمراجعة  التالية  املستندات  الرياض   بتوفير نسخ من  بمدينة  العمل    بمدينة جدة وفرعه  خالل ساعات 
 الخاصة بصفقة االندماج:  للبنك األهلياالعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

 

 ملجموعة سامبا متضمنًا جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخه )إن وجدت( وعقد تأسيسها.النظام األساس ي  .1
 اتفاقية االندماج. .2
باإلضافة   م2019ديسمبر    31و  م2018ديسمبر    31م و2017ديسمبر    31للسنوات املالية املنتهية في    ملجموعة سامباالقوائم املالية املراجعة   .3

 م. 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر املنتهية في   القوائم املالية األولية ملجموعة سامباإلى 
 تقرير التقييم. .4
 . املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة )غير مراجعة( .5
 خطابات موافقات املستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.   .6
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 ( 1رقم )  امللحق

 42االندماجالتعديالت على النظام األساس ي املرتبطة بصفقة 

 :من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية (1)املادة سيتم تعديل 

شركة مساهمة سعودية، تأسست طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة البنوك ولوائحه، وطبقًا لهذا  البنك األهلي السعودي .1
 النظام.

م( في الشركة 13/12/1980هـ )املوافق  6/2/1401وتاريخ    1010035319اندمجت مجموعة سامبا املالية واملقيدة في السجل التجاري برقم   .2
خلفًا  الشركة  وأصبحت  للشركة،  املالية  سامبا  بمجموعة  الخاصة  وااللتزامات  املنقولة  وغير  املنقولة  واألصول  الحقوق  جميع  وانتقلت 

 .الية في جميع ما ذكر أعاله ملجموعة سامبا امل
 

 من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية: 2سيتم تعديل املادة 

 شركة مساهمة مدرجة. البنك األهلي السعودياسم الشركة هو 

 من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية: 3سيتم تعديل املادة 

 . يالبنك األهلي السعودمجلس اإلدارة: مجلس إدارة 

 البنك األهلي السعودي. البنك: 

 البنك األهلي السعودي. الشركة: 

 البنك املركزي: البنك املركزي السعودي. 

 الهيئة: هيئة السوق املالية.

 املعين تعيينًا صحيحًا. البنك األهلي السعوديالعضو: عضو مجلس إدارة 

 ة غير العادية  األساس املعتمد من الجمعية العام البنك األهلي السعوديالنظام: نظام 

 .اعتباري شخص: أي شخص طبيعي أو 

املثال ال   املبلغ ومنها على سبيل  بعلم  التي يتحقق املقصود منها  تعني جميع وسائل االتصال  التقنية الحديثة:  لكتروني  البريد اإل)الحصر  وسائل 
 .لكتروني لدى البنك وغيرها(ورسائل الهاتف الجوال النصية وحساب الشخص اإل

الس امللكي رقم )م/نظام  باملرسوم  املالية الصادر  املالية: نظام السوق  هـ واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، وأي  1424/ 2/6( وتاريخ  30وق 
 .عليهمتعديالت تطرأ 

 .تعديالت تطرأ عليهمهـ ولوائحه وأي 22/02/1386( وتاريخ 5نظام مراقبة البنوك: نظام مراقبة البنوك الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 

 .املساهم: هو مالك أي سهم من أسهم الشركة املصدرة 

هـ واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، وأي تعديالت تطرأ 28/1/1437( وتاريخ  3نظام الشركات: نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
 عليهم.

 .ملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات املختصة وكما ُتعدل من وقٍت إلى آخراألنظمة: جميع األنظمة واللوائح املعمول بها في امل

 
والتي سيتم التصويت عليها في الجمعية التي ستعقد للتصويت على صفقة االندماج. وتجدر    على النظام األساس ي  عامة )غير مرتبطة بصفقة االندماج(التعديالت  عدد من ال  يعتزم البنك إجراء مالحظة:42

مراجعة جدول أعمال الجمعية الخاصة بصفقة  ى ذه التعديالت العامة، يرج اإلشارة إلى أن النصوص املعدلة الواردة في هذا امللحق تعكس تلك التعديالت حيثما تنطبق. وملزيد من املعلومات عن طبيعة ه
 االندماج والتي ستنشر على موقع شركة السوق املالية السعودية )تداول( في وقت الحق.  

139



 

 

 من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية: 6سيتم تعديل املادة 

لكة. وللشركة  ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل هذا املركز إلى أي مكان آخر داخل املم  يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض،
صدور قرار من مجلس اإلدارة، مع  و فتح فروع، ومكاتب، وتعيين وكالء لها، داخل اململكة وخارجها، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي 

 مراعاة األنظمة واللوائح السارية في اململكة بهذا الخصوص. 

 من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية: 8سيتم تعديل املادة 

( ريال سعودي مقسم إلى أربعة مليار وأربعمائة وثمانية  44,780,000,000أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون ) رأس مال الشركة هو
 ( ( عشرة رياالت سعودية مدفوعة بالكامل  10( سهم عادي متساوية القيمة، القيمة االسمية للسهم الواحد )4,478,000,000وسبعين مليون 

 قوقًا والتزامات متساوية لجميع املساهمين.  ترتب ح 

 من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:  16سيتم تعديل املادة 

وذلك باتباع أسلوب التصويت    الجمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات  تنتخبهمعضوًا  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر  
 ويجوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته.   ، عدم ممانعة البنك املركزي املسبقةالتراكمي، وبعد الحصول على 

 من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:  19من املادة  1سيتم تعديل الفقرة  

الحصول على    والكفاءة، بعد  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا في املركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة   -1
الجمعية عدم ممانعة البنك املركزي، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والهيئة، وفقا للمواعيد املحددة من قبل كل جهة، وأن يعرض التعيين على  

 العامة العادية في أول اجتماع لها إلقراره ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

 من النظام األساس ي وفق الصيغة التالية:  24املادة من  2من الفقرة  الفقرة الفرعية أ سيتم تعديل 

 نصاب اجتماع مجلس اإلدارة:  -2
 . سواء بأنفسهم أو باإلنابة اجتماع املجلس صحيحًا إال إذا حضره على األقل ستة أعضاء ن ال يكو  (أ
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 ( 2امللحق رقم ) 

 الرأي املقدم من املستشار املالي
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جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٩إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-١٠-

قائمة الدخل الشامل الموحدة
٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 

٢٠١٨
بآالف الریاالت
السعودیـــــــة

٢٠١٧
الریاالتبآالف 

السعودیـــــــة

٥٬٥٢٨٬٧٧٩٥٬٠٢٤٬٢٩٠ةصافي دخل السن

یمكن إعادة تصنیفھاالبنود –األخر للسنة الشاملالدخل
ً قائمة الدخل الموحدة:إلىالحقا

) بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:أسھمموجودات مالیة (
-٤٥٤٬٢٨٧العادلةالتغیر في القیمة -

بنود یمكن إعادة تصنیفھا الحقاً إلى قائمة –للسنةالدخل الشامل اآلخر 
الدخل الموحدة:

)٢٧٬٣٩٩()٧٩٬١٥٣(العملیات الخارجیةترجمةفروقات 

موجودات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ مدرجةسندات دین 
مالیة متاحة للبیع:

١٣٠٬٤٨١)١٩٠٬١٠٢(التغیر في القیمة العادلة -
)٢٩٬٠٣٧()٩٬٦٠١(مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة -

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
١٥٣٬٨٢٦)١٨٬٩٩٧(التغیر في القیمة العادلة -
)٥٦٬١٥٩()٥١٬٩٧٤(مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة -

١٠٤٬٤٦٠١٧١٬٧١٢للسنةالدخل الشامل اآلخر 

٥٬٦٣٣٬٢٣٩٥٬١٩٦٬٠٠٢ةلسنلإجمالي الدخل الشامل 

العائد على:
٥٬٦٣٩٬٩٢١٥٬١٩٨٬٠٠٧مساھمي البنك 

)٢٬٠٠٥()٦٬٦٨٢(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٥٬٦٣٣٬٢٣٩٥٬١٩٦٬٠٠٢اإلجمالي
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جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٩إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-١١-

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة
٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 

حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك

احتیاطیات أخرى

إیضاح(بآالف الریاالت السعودیة)

االحتیاطي رأس المـال
النظــامي

االحتیاطي 
ــام العـــ

إحتیاطي تحویل
عمالت أجنبیة

مدرجة بالقیمة 
العادلة من 

خالل الدخل 
الشامل االخر/ 

موجودات 
مالیة متاحة 

للبیع  

تغطیة مخاطر 
التدفقات 
النقدیة 

أرباح تتوزیعااألرباح المبقاة
ةمقترح

حقوق الملكیة اإلجمالــيأسھم الخزینة
غیر المسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

٤٤٬٥٨٢٬٦٦٨٩٩٬٤٨٤٤٤٬٦٨٢٬١٥٢)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٩٬٥٦٤٬٨٥٣)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٥٠٠)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠، كما ورد سابقاالسنةالرصید في بدایة 
)٢٬٥٢١٬٨٢٥(-)٢٬٥٢١٬٨٢٥(--)٢٬٥٢١٬٥٣١(-)٢٩٤(----٤-٢السیاسة المحاسبیةأثر التغیر في 

ّلالرصید في بدایة السنة  ٤٢٬٠٦٠٬٨٤٣٩٩٬٤٨٤٤٢٬١٦٠٬٣٢٧)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٧٬٠٤٣٬٣٢٢)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠المعد
-----)١٬٣٨٢٬١٩٥(----١٬٣٨٢٬١٩٥-١٥محول إلى االحتیاطي النظامي

٧٢٬٣٧٢-٢٥٬٦٥٠٧٢٬٣٧٢-٤٦٬٧٢٢------صافي التغیرات في أسھم الخزینة
٢٠١٨توزیعات أرباح مدفوعة لعام 

)٣٬٠٨٨٬٣٤٨(-)٣٬٠٨٨٬٣٤٨(--)٣٬٠٨٨٬٣٤٨(------٢٥(نھائیة) ٢٠١٧مرحلیة) ولعام (
----١٬٩٩٨٬٠٠٠)١٬٩٩٨٬٠٠٠(------(نھائیة)٢٠١٨لعام مقترحةتوزیعات أرباح 

٣٩٬٠٤٤٬٨٦٧٩٩٬٤٨٤٣٩٬١٤٤٬٣٥١)٩٩٦٬٠٩٣(٦٢١٬٥٠١١٬٩٩٨٬٠٠٠)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠اإلجمالي الفرعي
٥٬٥٢٠٬١٤٩٨٬٦٣٠٥٬٥٢٨٬٧٧٩--٥٬٥٢٠٬١٤٩---صافي دخل السنة

اآلخر الدخل الشامل(الخسارة الشاملة األخرى) 
١٠٤٬٤٦٠)١٥٬٣١٢(١١٩٬٧٧٢--)٧٠٬٩٧١(٢٧٤٬٦٨٥)٨٣٬٩٤٢(---١٦للسنة

٥٬٦٣٣٬٢٣٩)٦٬٦٨٢(٥٬٦٣٩٬٩٢١--٥٬٥٢٠٬١٤٩)٧٠٬٩٧١(٢٧٤٬٦٨٥)٨٣٬٩٤٢(---إجمالي الدخل الشامل للسنة
)٦٥٣٬٠٠٠()٦٥٣٬٠٠٠(--)٦٥٣٬٠٠٠(------٢٥للسنة الحالیة–لزكاة وضریبة الدخلامخصص 

)١٬٨١٦٬٠٥٩()١٬٨١٦٬٠٥٩(--)١٬٨١٦٬٠٥٩(------٢٥سنوات سابقة-مخصص الزكاة 
٤٢٬٢١٥٬٧٢٩٩٢٬٨٠٢٤٢٬٣٠٨٬٥٣١)٩٩٦٬٠٩٣(٣٬٦٧٢٬٥٩١١٬٩٩٨٬٠٠٠)٩٩٬٧٩٧(٥٩٢٬٨٩١)٢٧٥٬١٠٢(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠الرصید في نھایة السنة

٤٢٬٤٤٣٬٢٧٩١٠١٬٤٨٩٤٢٬٥٤٤٬٧٦٨)١٬٠٤٥٬٦٢٣(٧٬٨٨٤٬٦٠٦٩٩٧٬٧٥٣)١٢٦٬٤٩٣(٢١٧٬٠٥٦)١٦٨٬٩٩١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٥٥٤٬٩٧١١٣٠٬٠٠٠الرصید في بدایة السنة 
-----)١٬٢٥٦٬٠٧٣(----١٬٢٥٦٬٠٧٣-١٥محول إلى االحتیاطي النظامي

٥٨٬٧٣٥-٢٣٬٨٨٠٥٨٬٧٣٥-٣٤٬٨٥٥------صافي التغیرات في أسھم الخزینة
٢٠١٧توزیعات أرباح مدفوعة لعام 

)٢٬٤٩٢٬١٥٣(-)٢٬٤٩٢٬١٥٣(-)٩٩٧٬٧٥٣()١٬٤٩٤٬٤٠٠(------٢٥(نھائیة) ٢٠١٦مرحلیة) ولعام (
٤٠٬٠٠٩٬٨٦١١٠١٬٤٨٩٤٠٬١١١٬٣٥٠)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٥٬١٦٨٬٩٨٨)١٢٦٬٤٩٣(٢١٧٬٠٥٦)١٦٨٬٩٩١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠اإلجمالي الفرعي
٥٬٠٢١٬٠٦٥٣٬٢٢٥٥٬٠٢٤٬٢٩٠-٥٬٠٢١٬٠٦٥------صافي دخل السنة

(الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل االخر 
١٧١٬٧١٢)٥٬٢٣٠(١٧٦٬٩٤٢---١٠١٬٤٤٤٩٧٬٦٦٧)٢٢٬١٦٩(---١٦للسنھ

٥٬١٩٦٬٠٠٢)٢٬٠٠٥(٥٬١٩٨٬٠٠٧--١٠١٬٤٤٤٩٧٬٦٦٧٥٬٠٢١٬٠٦٥)٢٢٬١٦٩(---إجمالي الدخل الشامل للسنة
)٦٢٥٬٢٠٠(-)٦٢٥٬٢٠٠(--)٦٢٥٬٢٠٠(------٢٥لزكاة وضریبة الدخلامخصص 

٤٤٬٥٨٢٬٦٦٨٩٩٬٤٨٤٤٤٬٦٨٢٬١٥٢)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٩٬٥٦٤٬٨٥٣)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٥٠٠)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠الرصید في نھایة السنة 
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 

عــــام-١

٣في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرســوم الملكي رقم م/-شركة مساھمـة سعودیـة -تأسست مجموعة سامبا المالیة (البنك) 
یولیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠شعبان ٢٩م). وقد بدأ البنك أعمــالھ بتاریخ ١٩٨٠فبرایر ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠ربیع األول ٢٦بتاریخ 
١٠١٠٠٣٥٣١٩قلت إلیھ عملیات سیتي بنك في المملكة العربیة السعودیة. یعمـــل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم م) بعد أن إنت١٩٨٠
فرعاً) في المملكة ٣٧: ٧٢٠١فرعاً (٧٢م) من خالل شبكة فروعھ وعددھا ١٩٨٠دیسمبر ١٣ھـ (الموافق ١٤٠١صفر ٦بتاریخ 

٠٢٩٣٫بدوام كامل في نھایة السنة وفروعھ بالخارج. بلغ عدد موظفي البنك)فروع٣: ٧٢٠١(في الخارجفروع٣والعربیة السعودیة 
الرئیسي ھو: طریق الملك عبدالعزیز، هوعنوان مركز،ةموظف). إن البنك مدرج في سوق األسھم السعودی٦٠٣٣٫: ٧٢٠١موظفاً (
، المملكة العربیة السعودیة.١١٤٢١الریاض ٨٣٣ص. ب 

متوافقة معمنتجات بنكیة لعمالئھالبنك في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة والخدمات ذات العالقة. كما یقدم البنكتتمثل أھداف 
.اإلسالمیةعةیشرال

:المجموعة")(ویشار الیھا ھنا بشكل جماعي بـ"تشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للبنك وشركاتھ التابعة المذكورة أدناه

(سامبا كابیتال)ماروإدارة اإلستثلألصولشركة سامبا -
باسم/ ، قام البنك بتأسیس شركة تابعة مملوكة لھ بالكامل یةسوق المالالطبقاً لـ "الئحة أعمال األوراق المالیة" الصادرة عن ھیئة 

شعبان ٦الصادر من الریاض بتاریخ ١٠١٠٢٣٧١٥٩بموجب السجل التجاري رقم شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار 
) إلدارة خدمات البنك االستثماریة وأنشطة إدارة األصول فیما یتعلق بعملیات التعامل، ٢٠٠٧أغسطس ١٩ھـ (الموافق ١٤٢٨

، وبدأت بمباشرة یةسوق المالالمن قِبل ھیئة . وقد تم الترخیص للشركةوحفظ األوراق المالیةوالترتیب، واإلدارة، وتقدیم المشورة، 
إلى شركة مساھمة مقفلة في من شركة ذات مسؤولیة محدودة سامبا كابیتالتم تحویل .٢٠٠٨ینایر ١٩من اعتباراً أعمالھا فعلیاً  

مقفلة.المساھمة الللشركةالسجل التجاريتاریخ)، أي٢٠١٧أبریل ٢٥(الموافق ھـ١٤٣٨رجب ٢٨

التي تم تأسیسھا في مملوكة بالكامل "شركة سامبا لالستثمار العقاري"، قامت سامبا كابیتال بتأسیس شركة تابعة٢٠١٧عام خالل 
ھـ ١٤٣٨شوال ٢٣الصادر في مدینة الریاض بتاریخ١٠١٠٧١٥٠٢٢المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

بالنیابة وإدارة المشاریع العقاریةبوتقومالشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة (ملكیة فردیة) تم تأسیس ).٢٠١٧یولیو ١٧(الموافق 
تدیره شركة سامبا كابیتال.استثماريصندوق عن 

، الباكستانسامبا بنك لیمیتد-
ذات العالقة، وھي ماتأعمال المصرفیة التجاریة والخدبباكستان للقیام فيتأسست،٪٨٤٫٥١بنسبةمملوكة للبنكشركة تابعة 

سوق األسھم في باكستان.مدرجة في

ست أوف شور كابیتال لیمیتد (سي أو سي إل)إنف–شركة كو -
إدارة بعض اإلستثمارات في الخارج من خالل تأسست وفقاً لقانون جزر الكایمن لغرض شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، وھي 
قامت شركة أي سي سي إل سي أو سي إل.سي سي إل) والمملوكة بالكامل لشركةانفستمنت كابیتال (كایمن) لیمتد (أيشركة

ً ٤١٫٢بنسبةستثمارالبا ً رأسمال شركة أكسس في٪ تقریبا بجزر شركة ذات مسؤولیة محدودة كو انفست المحدودة وھي أیضا
ت في الخارج.اتقوم بإدارة االستثمارالكایمن 

شركة سامبا للعقارات-
الصادر ١٠١٠٢٣٤٧٥٧وھي شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

بعد كشركة ذات مسؤولیة محدودة ). وقد تأسست الشركة ٢٠٠٧یونیو ٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني ٩في الریاض بتاریخ 
البنك.یة نیابة عن ربي السعودي للقیام بإدارة المشاریع العقارالحصول على موافقة مؤسسة النقد الع

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

.٢٠١٦التجاریة في الربع الرابع لعام إدارة بعض معامالت الخزینة. بدأت الشركة عملیاتھا 

228



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

مجموعة سامبا المالیة

-١٤-

ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٢

الموحدة:فیما یلي بیاناً بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة

االلتزامبیان ١-٢

لمحاسبةابشأنمؤسسة النقد العربي السعوديالمعدلة من قبلالدولیة للتقریر الماليوفقاً للمعاییر الموحدة تُعد القوائم المالیة 
تعد المجموعة قوائمھا المالیة الموحدة لتتوافق مع نظام مراقبة كما.أدناه)٢-٢(انظر اإلیضاح رقم الزكاة والضریبةعن

.والنظام األساسي للبنكونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة ،البنوك

أسس اإلعداد والعرض٢-٢

:یليلماوفقاللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمإعدادتم

"الدخلوضریبةالزكاةعنلمحاسبةي بشأن االسعودالعربيالنقدمؤسسةقبلمنالمعدلةالدولیة للتقریر الماليالمعاییر"-
تطبیقباستثناءالدولیة،المحاسبةمعاییرمجلسعنالصادرةالدولیة للتقریر الماليالمعاییرجمیعاعتمادتتطلبوالتي

"الرسوم"الدولیةالمالیةالتقاریررتفسیلجنة) الصادر عن ٢١التفسیر (و"الدخلضرائب"-١٢الدوليةالمحاسبیارمع
١١بتاریخ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةلتعمیموفقاو.الدخلوضریبةبالزكاةبقدر تعلقھا

تعمیم" الدخلوضریبةالزكاةعنبالمحاسبةالمتعلقةالتوضیحاتبعضخاللمنالالحقةوالتعدیالت٢٠١٧أبریل
ضمنالمساھمینحقوقخاللمنسنويربعأساسعلىالدخلوضریبةالزكاةتستحق،"السعوديالعربيالنقدمؤسسة
، والمبقاةاألرباح

.للبنكاألساسيوالنظامالسعودیةالعربیةالمملكةفيالشركاتونظامالبنوكمراقبةنظامحكامأ-

الصادرة عنعالوة على ذلك، ألغى تعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي المذكور أعاله المعاییر المحاسبیة للبنوك التجاریة 
ً مطبقةالسعودي ولم تعد العربيمؤسسة النقد  لسیاسة المحاسبیة اصبخصو٢٧-٢. انظر إیضاح ٢٠١٧ینایر ١مناعتبارا

.الدخلللزكاة وضریبة

وسندات الدین المدرجة لمشتقاتلالقیاس بالقیمة العادلةالتاریخیة، باستثناءالتكلفةالقوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ یتم إعداد
تھا العادلة من خالل قائمة الدخلالمدرجة قیمالمالیةوالموجودات والمطلوبات،بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

ً لما ھو مبین بالتفصیل في اإلیضاحات ذات بالقیمة الحالیة اللتزاماتھاھنیومنافع الموظفین المب . باإلضافة إلى ذلك، وطبقا
بقدر المخاطر التي یتم تغطیتھا.لعالقة، فإن الموجودات والمطلوبات المالیة مغطاة المخاطر یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة ا

، یتبع البنك التقویم المیالدي ألغراض إعداد القوائم المالیة الموحدة. لبنكلالنظام األساسي) من ٣٧بمقتضى المادة (

تظھر القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي، ویتم تقریبھا ألقرب ألف. 

أسس توحید القوائم المالیة٣-٢
تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالیة والشركات التابعة لھا. یتم إعداد 

إنفست أوف -س الفترة المالیة للبنك باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة باستثناء شركة كوالقوائم المالیة للشركات التابعة لنف
شور كابیتال لیمیتد(سي أو سي إل) التي تعد قوائمھا المالیة حتى تاریخ نھایة الربع السابق وذلك ألغراض التوحید حتى تتمكن 

یتم تسویة أیة تغیرات جوھریة خالل الفترة المرحلیة ألغراض ة. من اإللتزام بالجدول الزمني لتقدیم التقاریر المالیة للمجموع
وعند الضرورة، یتم إجراء التعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم إضافة لذلك توحید القوائم المالیة. 

للبنك.الموحدةالمالیة

عند توحید القوائم المالیة.المجموعةبین شركات تم استبعاد األرصدة والمعامالت الھامة 
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تعرض بشأنھا لمخاطر تعلى منشأة ما عندما المجموعةسیطر ت. المجموعةسیطر علیھا تت التي المنشآالشركات التابعة ھي 
العوائد من تلكالمقدرة على التأثیر علىابالمنشأة ولدیھاحقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھالدیھیكون وأ

ً یتم توحید نتائج أعمال الشركات التابعة على تلك المنشأة.اخالل ممارسة سلطاتھ من تاریخ انتقال السیطرة إلى اعتبارا
السیطرة. إن نتائج الشركات التابعة المشتراةعن ممارسةالمجموعةتوقفویتم إیقاف توحید نتائج أعمالھا من تاریخ المجموعة

من تاریخ الشراء أو حتى تاریخ االستبعاد، حسب ما ھو اعتباراً أو المستبعدة خالل السنة یتم إدراجھا في قائمة الدخل الموحدة
مالئم.

الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة، بشكل مباشر أو أو ، الحصة في صافي الدخل ملكیة غیر المسیطرةتمثل حقوق ال
ویتم عرضھا في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة ،الشركات التابعةفيموعةالمجغیر مباشر، من قبل 

مساھمي البنك.الملكیة العائدة لالمركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن حقوق 

عملیات شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء بالقیمة العادلة عن محاسبةالیستخدم البنك طریقة الشراء المحاسبیة في 
بالقیمة العادلة ،القابلة للتمییز المشتراةالمحتملةوااللتزاماتوالمطلوبات . یتم قیاس الموجوداتالتبادلفي تاریخ للمبلغ المدفوع
كــالمشتراه تقید الزیادة في تكلفة الشراء عن القیمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتمییز .بتاریخ الشراء

شھرة".-"موجودات غیر ملموسة 

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

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

نتیجة تطبیق المعایر الجدیدةفي السیاسات المحاسبیة اتالتغیرأثر ٤-٢

باستثناء ما یلي:السابقةلسنةاالمستخدمة فيتلكمعالمتبعةالسیاسات المحاسبیة تتماشى

، اتبعت المجموعة أثنین من المعاییر المحاسبیة الجدیدة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة ٢٠١٨ینایر ١اعتباراً من 
وقد تم توضیح أثر ھذین المعیارین أدناه: الدولیة، 

: اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقریر المالي 

والذي ٢٠١٤: "اإلیرادات من العقود مع العمالء" الصادر في شھر مایو ١٥اتبعت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
طریقة ١٥. یوضح المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١التي تبدأ في أو بعد یجب تطبیقھ إلزامیاً على الفترات السنویة

واحدة شاملة بشأن المحاسبة عن اإلیرادات مع العمالء، وحل محل االرشادات الحالیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات المذكورة حالیاً 
. قامت المجموعة بإجراء تقویم داخلي، وبموجبھ تبین ریر الماليالدولیة للتقفي العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن المعاییر 

أي أثر جوھري على سیاسة إثبات اإلیرادات الخاصة بالمجموعة ١٥بانھ لن ینتج عن إتباع المعیار الدولي للقریر المالي 
المطبقة. الدولیة للتقریر الماليوالتي تتفق مع المعاییر 

"األدوات المالیة": ٩الدولي للتقریر المالي المعیار

وذلك اعتباراً من ٢٠١٤األدوات المالیة، الصادر في شھر یولیو –٩بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي قامت المجموعة
تغیراً ھاماً عن معیار المحاسبة ٩. تمثل متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١لھ في اإللزامي تاریخ التطبیق 

االثبات والقیاس. یجمع المعیار الجدید التغیرات األساسیة إلى المحاسبة عن الموجودات المالیة –المالیة : األدوات ٣٩دولي ال
وإلى بعض النواحي المتعلقة بالمحاسبة عن المطلوبات المالیة.

االستمرار في المحاسبة عن تغطیة المخاطر طبقاً للمتطلبات ت المجموعة، اختار٩وكما یسمح بھ المعیار الدولي للتقریر المالي 
.٣٩المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي 
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تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة 
على ثالثة فئات تص���نیف أس���اس���یة للموجودات المالیة وھي: مقاس���ة بالتكلفة المطفأة، ٩یش���تمل المعیار الدولي للتقریر المالي 

. یحدد ھذا التص����نیف عادة، باس����تثناء قائمة الدخلوبالقیمة العادلة من خالل الدخل الش����امل اآلخر، وبالقیمة العادلة من خالل 
، على أس�����ا� نموذج األعمال الذي یدار بموجبھ األص�����ل المالي وتدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. أدوات حقوق الملكیة والمش�����تقات

وذلك فیما یتعلق باالس��تثمارات المقتناة حتى ٣٩یس��تبعد المعیار فئات التص��نیف الحالیة المذكورة في معیار المحاس��بة الدولي 
لذمم المدینة، والمتاحة للبیع. و لدولي للتقریر المالي تاریخ االس�������تحقاق، والقروض وا ، یحظر فص�������ل ٩بموجب المعیار ا

المشتقات المدمجة في عقود یكون مضیفھا أصل مالي یقع ضمن نطاق المعیار. وبدالً من ذلك، یتم تقویم كامل األداة المختلطة 
، أنظر القسم ٩المالي ألغراض التصنیف. ولتوضیح كیفیة قیام البنك بتصنیف الموجودات المالیة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر

المعني من السیاسات المحاسبیة الھامة.

٣٩بش�������كل كبیر على المتطلبات المنص�������وص علیھا في معیار المحاس�������بة الدولي ٩لقد أبقى المعیار الدولي للتقریر المالي 
إثبات كافة تغیرات ، تم ٣٩بخص����وص تص����نیف المطلوبات المالیة. ومع ذلك، بالرغم من أنھ طبقاً لمعیار المحاس����بة الدولي 

، فإن تغیرات القیمة العادلة، طبقاً للمعیار الدولي قائمة الدخل الموحدةالقیمة العادلة للمطلوبات المدرجة بالقیمة العادلة في 
تم إظھارھا على النحو التالي:٩للتقریر المالي 

تمان للمصدر في الدخل الشامل اآلخر، وتم إظھار مبلغ التغیر في القیمة العادلة المتعلقة بالتغیرات في مخاطر االئ·
.قائمة الدخل الموحدةتم إظھار المبلغ المتبقي للتغیر في القیمة العادلة في ·

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
٣٩معیار المحاس����بة الدولي المنص����وص علیھ فينموذج "الخس����ارة المتكبدة" ٩لقد اس����تبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 

من البنك تس����جیل مخص����ص خس����ارة االئتمان ٩بنموذج "خس����ارة االئتمان المتوقعة". یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 
سویاً قائمة الدخلالمتوقعة لكافة القروض والموجودات المالیة األخرى (سندات الدیون) غیر المقتناة بالقیمة العادلة من خالل 

تزامات القروض وعقود الض�مان المالي. یحدد المخص�ص على أس�ا� خس�ارة االئتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر مع ال
على مدى االثنى عش��ر ش��ھراً القادمة، ما لم تكن مخاطر االئتمان قد ازدادت بش��كل جوھري منذ نش��أتھا. وفي تلك الحالة، یتم 

مدى عمر األص����ل. وإذا كانت الموجودات المالیة تفي بش����روط تعریفھا تحدید المخص����ص على أس����ا� احتمال التعثر على 
كموجودات مالیة مش���تراة أو مس���تحدثة ذات مس���توى ائتماني منخفض، یتم تحدید المخص���ص على أس���ا� التغیر في خس���ارة 

االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.

الترتیبات االنتقالیة
، والذي معدلبأثر رجعي٩یة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي تم تطبیق التغیرات في الس����یاس����ات المحاس����ب

.لتطبیق المعیار ضمن حقوق الملكیةیتطلب إثبات األثر المتراكم 

یتم إثبات أي فرق في القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ·
یاطیاتفي األ٩ قاة واالحت فياألخرىرباح المب نایر ١كما یھ، ال تعك� المعلومات المعروض�������ة لعام ٢٠١٨ی . عل

مالي ٢٠١٧ لدولي للتقریر ال یار ا مذكورة في المع بات ال قارنة مع المعلومات ٩المتطل لة للم قاب ھا غیر  فإن تالي  بال ، و
.٩طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨المعروضة لعام 

بناء على الحقائق والظروف القائمة بتاریخ التطبیق األولي:تم إجراء عملیات التقویم التالیة·
تحدید نموذج األعمال المقتنى من خاللھ األصل المالي..١
تخصیص وإلغاء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المخصصة سابقاً على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل .٢

قائمة الدخل.
حقوق الملكیة غیر المقتنا� ألغراض المتاجرة ك������� "مدرجة بالقیمة العادلة تخصیص بعض االستثمارات في أدوات .٣

من خالل الدخل الشامل اآلخر". 

بالنس���بة للمطلوبات المالیة المخص���ص���ة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، یجب التحدید فیما إذا س���ینش���أ عن عرض �ثار 
أم الموحدة قائمة الدخلالتغیرات في مخاطر االئتمان للجھة المص����درة في الدخل الش����امل اآلخر أي عدم تماثل محاس����بي في 

سیضخمھ.

ن التي تحمل مخاطر ائتمان منخفض��ة بتاریخ ید بش��كل جوھري بالنس��بة لس��ندات الدان لم تزداتم االفتراض بأن مخاطر االئتم
.٩التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
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الموجودات المالیة والمطلوبات المالیةأ )  
٩إعادة تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بتاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي )١

، وفئات القیاس الجدیدة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي ٣٩یوضح الجدول التالي فئات القیاس األصلیة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
فيالخاصة بالبنك المالیة للموجودات والمطلوبات٩ :٢٠١٨ینایر ١كما

التصنیف األصلي طبقاً 
لمعیار المحاسبة الدولي 

٣٩

التصنیف الجدید طبقاً 
للمعیار الدولي للتقریر 

٩المالي 

القیمة الدفتریة 
األصلیة طبقاً لمعیار 

٣٩المحاسبة الدولي 

القیمة الدفتریة 
الجدیدة طبقاً للمعیار 

الدولي للتقریر 
٩المالي 

بآالف الریاالت السعودیة
الموجودات المالیة 

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦٢٥٬١٩٥٬٠٦٦بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة
١١٬٠٣١٬٤٨٠١١٬٠٠٧٬٩٤٦بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

استثمارات، صافي:
مدرجة بالقیمة العادلة من سندات بعمولة ثابتة-

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٣١٥٬٣٤٦٣١٥٬٣٤٦خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من استثمارات مركبة-

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٦٢٬٧٨٤٦٢٬٧٨٤خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من صنادیق تحوط-

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

١٬٨٩٨٬٩٤١١٬٨٩٨٬٩٤١خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من متاحة للبیع سندات بعمولة ثابتة وعائمة-

٢٠٬٧٦٦٬٤٣٤٢٠٬٧٥٢٬٩٣٨خالل الدخل الشامل اآلخر
مدرجة بالقیمة العادلة من متاحة للبیعواستثمارات خاصةأسھم -

٨٢١٬٤٥٩٨٢١٬٤٥٩خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من متاحة للبیعأسھم واستثمارات خاصة-

٢٬٧٩٨٬٦٩٣٢٬٧٩٨٬٦٩٣خالل الدخل الشامل اآلخر
العادلة من مدرجة بالقیمة بالتكلفة المطفأةسندات بعمولة ثابتة وعائمة -

٢٥٬٩١٦٬٢٢١٢٥٬٨٩٨٬١٤٥خالل الدخل الشامل اآلخر
١١٬٣٣٢٬٥٣٢١١٬٣١٨٬٨٤٦بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمضاربة-

مدرجة بالقیمة العادلة من مشتقات
خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقیمة العادلة من 
٦٬٥١٤٬٧٠٨٦٬٥١٤٬٧٠٨خالل قائمة الدخل

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩١١٦٬٨٠٣٬٥٣٧بالتكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةقروض وسلف، صافي 
٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة موجودات أخرى

٢٢٤٬٩٠٧٬٢٧٨٢٩٤٢٢٣٬٩٥٧٬
المطلوبات المالیة 

٦٬٥٥١٬٤٦٤٦٬٥٥١٬٤٦٤بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١٦٧٬٣٦٣٬١١١١٦٧٬٣٦٣٬١١١بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة ودائع العمالء
مدرجة بالقیمة العادلة من ودائع العمالء

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٥٥٩٬٥٤٣٥٥٩٬٥٤٣خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من مشتقات

الدخلخالل قائمة
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٣٬٩٧٦٬٢٩٨٣٬٩٧٦٬٢٩٨خالل قائمة الدخل
٤٬٤١٣٬٥٩٤٥٬٩٨٥٬٤٣٥بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة مطلوبات أخرى

١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠١٨٤٬٤٣٥٬٨٥١
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-١٨-

عند تطبیق ٩طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي إلى القیمة الدفتریة ٣٩الدولي المحاسبة معیار تسویة القیمة الدفتریة طبقاً ل)٢
٩المعیار الدولي للتقریر المالي 

ً ٣٩یوضح الجدول أدناه تسویة القیمة الدفتریة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي  عند ٩ للمعیار الدولي للتقریر الماليإلى القیمة الدفتریة طبقا
:٢٠١٨ینایر ١في٩ى المعیار الدولي للتقریر الماليالتحول إل

القیمة الدفتریة طبقاً 
لمعیار المحاسبة 

في٣٩الدولي  ٣١كما
إعادة القیاسإعادة التصنیف٢٠١٧دیسمبر 

القیمة الدفتریة طبقاً 
للمعیار الدولي 

كما٩للتقریر المالي 
٢٠١٨ینایر ١في

بآالف الریاالت السعودیة
:الموجودات المالیة

بالتكلفة المطفأة
٢٥٬١٩٥٬٠٦٦--٢٥٬١٩٥٬٠٦٦نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

١١٬٠٠٧٬٩٤٦)٢٣٬٥٣٤(-١١٬٠٣١٬٤٨٠أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
صافيإستثمارات ،١١٬٣١٨٬٨٤٦)١٣٬٦٨٦()٢٥٬٩١٦٬٢٢١(٣٧٬٢٤٨٬٧٥٣

صافيقروض وسلف ،١١٦٬٨٠٣٬٥٣٧)٨٨١٬١٩٢(-١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩
٥٦٨٬٨٨٥--٥٦٨٬٨٨٥موجودات أخرى 

١٦٤٬٨٩٤٬٢٨٠)٩١٨٬٤١٢()٢٥٬٩١٦٬٢٢١(١٩١٬٧٢٨٬٩١٣االجمالي بالتكلفة المطفأة 

متاحة للبیع 
صافيإستثمارات ،٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦(٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦(--

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٤٦٬٦٥١٬٠٨٣)٣١٬٥٧٢(٤٦٬٦٨٢٬٦٥٥-)سندات دینإستثمارات (

٢٬٧٩٨٬٦٩٣-٢٬٧٩٨٬٦٩٣-إستثمارات (حقوق ملكیة)
إجمالي المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

٤٩٬٤٤٩٬٧٧٦)٣١٬٥٧٢(٤٩٬٤٨١٬٣٤٨-اآلخر

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
صافيإستثمارات ،٣٬٠٩٨٬٥٣٠-٢٬٢٧٧٬٠٧١٨٢١٬٤٥٩

٦٫٥١٤٫٧٠٨--٦٫٥١٤٫٧٠٨مشتقات 
٩٫٦١٣٫٢٣٨-٨٫٧٩١٫٧٧٩٨٢١٬٤٥٩الدخل قائمةإجمالي المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

المطلوبات المالیة
بالتكلفة المطفأة

٦٬٥٥١٬٤٦٤--٦٬٥٥١٬٤٦٤أرصده للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١٦٧٫٣٦٣٫١١١--١٦٧٫٣٦٣٫١١١ودائع العمالء 

١٬٥٧١٬٨٤١٥٬٩٨٥٬٤٣٥-٤٬٤١٣٬٥٩٤مطلوبات أخرى 
١٬٥٧١٬٨٤١١٧٩٬٩٠٠٬٠١٠-١٧٨٬٣٢٨٬١٦٩االجمالي بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
٥٥٩٫٥٤٣--٥٥٩٫٥٤٣ودائع العمالء 

٣٫٩٧٦٫٢٩٨--٣٫٩٧٦٫٢٩٨مشتقات 
٤٫٥٣٥٫٨٤١--٤٫٥٣٥٫٨٤١القیمة العادلة من خالل قائمة الدخلبإجمالي المدرجة 

األثر على األرباح المبقاة واالحتیاطیات األخرى)٣
االحتیاطیات األرباح المبقاة 

األخرى 
بآالف الریاالت السعودیة

٩٫٥٦٤٫٨٥٣٩٨٫٥١٤)٢٠١٧دیسمبر ٣١(٣٩طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي الرصید الختامي 
)٢٩٤()٢٫٣٦٣(٩إعادة تصنیف / إعادة قیاس طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

،٩إثبات مخصص انخفاض االئتمان المتوقع طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
والتزامات القروض وعقود الضمان المالي، بما في ذلك مدیني عقود اإلیجار (

-)٢٫٥١٩٫١٦٨(شاملة تلك المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
٧٫٠٤٣٫٣٢٢٩٨٫٢٢٠)٢٠١٨ینایر ١(٩الرصید االفتتاحي طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
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إلى مخص����� ٣٩یش����مل الجدول أدنا� على تس����ویة مخص����� انخفاض االئتمان المس����جل طبقاً لمتطلبات معیار المحاس����بة الدولي ب )   
:٩انخفاض االئتمان المسجل طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
(معیار المحاسبة 

إعادة القیاسإعادة التصنیف)٣٩الدولي 

٢٠١٨ینایر ١
(المعیار الدولي 
)٩للتقریر المالي 

بآالف الریاالت السعودیة 
موجودات)/٣٩معیار المحاسبة الدولي (قروض وذمم مدینة 

)٩للتقریر المالي بالتكلفة المطفأة (المعیار الدولي مدرجة مالیة 
٢٣٬٥٣٤٢٣٬٥٣٤--أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

صافيإستثمارات ،--١٣٬٦٨٦١٣٬٦٨٦
٨٨١٬١٩٢٢٬٨٥٥٬٨١٣-١٬٩٧٤٬٦٢١قروض وسلف، صافي 

٩١٨٬٤١٢٢٬٨٩٣٬٠٣٣-١٬٩٧٤٬٦٢١اإلجمالي 

حقاق (معیار موجودات مالیة متاحة للبیع ومقتناة حتى تاریخ االست
موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة )٣٩المحاسبة الدولي 

)٩(المعیار الدولي للتقریر المالي 

٢٨٬٩١٥٢٨٬٩١٥--إستثمارات، صافي

١٬٥٧١٬٨٤١١٬٥٧١٬٨٤١--التزامات القروض وعقود الضمان المالي

٢٬٥١٩٬١٦٨٤٬٤٩٣٬٧٨٩-١٬٩٧٤٬٦٢١اإلجمالي 

تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ج )
:الموحدةیوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الظاھرة في قائمة المركز المالي

)٩للتقریر المالي معیار الدولي ال(٢٠١٨دیسمبر٣١

مصنفة إلزامیاً 
بالقیمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل

مخصصة
مدرجة ك

بالقیمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
سندات –اآلخر 

دین

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
–اآلخر 

استثمارات في 
أدوات حقوق 

التكلفة المطفأةملكیة
إجمالي القیمة 

الدفتریة
السعودیةبآالف الریاالت 

الموجودات المالیة 
٢٥٬٤١٩٬٦٠٤٢٥٬٤١٩٬٦٠٤----نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة
١٧٬٦٢٢٬٠٢٦١٧٬٦٢٢٬٠٢٦----األخرى

٣٬٠٩٦٬٧٩١٢٬٢٢١٬٨٤٥٤٧٬١٠٧٬٣٥٢٣٬١٩٣٬٤٤٨١٠٬٧٣٠٬٨١٨٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤استثمارات، صافي
٣٬٤٤٥٬٧٧٢----٣٬٤٤٥٬٧٧٢مشتقات

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢----قروض وسلف، صافي
٦٩٨٬٦٣٩٦٩٨٬٦٣٩----موجودات أخرى 

٦٬٥٤٢٬٥٦٣٢٬٢٢١٬٨٤٥٤٧٬١٠٧٬٣٥٢٣٬١٩٣٬٤٤٨١٦٨٬١٧٩٬٦٤٩٢٢٧٬٢٤٤٬٨٥٧إجمالي الموجودات المالیة 

المطلوبات المالیة 
٧٬٨٧١٬٥٧٤٧٬٨٧١٬٥٧٤----لبنوك والمؤسسات المالیة األخرىلأرصده 

١٦٩٬٢١٩٬٣٣٩١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦---٩٥٠٬٧٠٧ودائع العمالء 
٢٬٣٥٥٬١٠٠----٢٬٣٥٥٬١٠٠مشتقات 

٧٬٢٣٣٬٠٤٩٧٬٢٣٣٬٠٤٩----مطلوبات أخرى 
١٨٤٬٣٢٣٬٩٦٢١٨٧٬٦٢٩٬٧٦٩---٣٬٣٠٥٬٨٠٧المالیةإجمالي المطلوبات 
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)٣٩(معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٧دیسمبر٣١

مقتناه ألغراض 
المتاجرة / مدرجة 
بالقیمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

مخصصة
كمدرجة 

بالقیمة العادلة 
مةئمن خالل قا

الدخل
مقتناه حتى تاریخ 

االستحقاق
قروض وذمم 

التكلفة المطفأةمتاحة للبیعمدینة 
القیمة إجمالي

الدفتریة

بآالف الریاالت السعودیة

الموجودات المالیة 
٢٥٬١٩٥٬٠٦٦٢٥٬١٩٥٬٠٦٦-----نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
١١٬٠٣١٬٤٨٠١١٬٠٣١٬٤٨٠-----األخرى

٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣٦٣٬٩١٢٬٤١٠-٣١٥٬٣٤٦١٬٩٦١٬٧٢٥٣٬١٧٨٬٩٣٠استثمارات، صافي
٦٬٥١٤٬٧٠٨-----٦٬٥١٤٬٧٠٨مشتقات

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩--١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩---قروض وسلف، صافي
٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥-----موجودات أخرى 

٦٬٨٣٠٬٠٥٤١٬٩٦١٬٧٢٥٣٬١٧٨٬٩٣٠١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦٧٠٬٨٦٥٬٢٥٤٢٢٤٬٩٠٧٬٢٧٨إجمالي الموجودات المالیة 

المطلوبات المالیة 
أرصده للبنوك والمؤسسات المالیة 

٦٬٥٥١٬٤٦٤٦٬٥٥١٬٤٦٤-----األخرى
١٦٧٬٣٦٣٬١١١١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤---٥٥٩٬٥٤٣-ودائع العمالء 

٣٬٩٧٦٬٢٩٨-----٣٬٩٧٦٬٢٩٨مشتقات 
٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤-----مطلوبات أخرى 

١٧٨٬٣٢٨٬١٦٩١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠---٣٬٩٧٦٬٢٩٨٥٥٩٬٥٤٣المالیةإجمالي المطلوبات 

تصنیف الموجودات المالیة
عند االثبات األولي لھ، یص�����نف األص�����ل المالي على أنھ مقاس بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�����امل 

خالل قائمة الدخل.اآلخر، أو بالقیمة العادلة من 

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
ص��ھ ییص��نف األص��ل المالي على أنھ مقاس بالتكلفة المطفأة �ذا ما تم اس��تیفاء كل من الش��رطین التالیین، وفي حالة عدم تخص��

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، ویحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال ھدفھ ھو االحتفاظ -

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

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
م قیاس س��ند الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر �ذا ما تم اس��تیفاء كل من الش��رطین التالیین وفي حالة عدم یت

تخصیصھ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

ت یحتفظ باألص������ل ض������من نموذج أعمال یتم تحقی� ھدفھ من خالل تحص������یل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودا-
المالیة، و

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

شامل اآلخر الحقاً بالقیمة العادلة، وتدرج المكاسب  سندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل ال والخسائر الناتجة یتم قیاس 
عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الش�امل اآلخر. یتم اثبات دخل العمولة وأربا� وخس�ائر تحویل العمالت األجنبیة في 

قائمة الدخل الموحدة.

أدوات حقوق الملكیة 
غراض المتاجرة، یجوز للمجموعة أن أدوات حقوق الملكیة المقتناه لغیر ألالس����تثمارات في عند االثبات األولي ل�ا، بالنس����بة 

تختار بشكل ال رجعة فیھ عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس 
.ةكل استثمار على حد
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الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

أدوات حقوق مل ذلكقائمة الدخل. یمكن أن یش�����تص�����نف كافة الموجودات المالیة األخرى كمقاس�����ة بالقیمة العادلة من خالل 
القیمة العادلة من خالل ����� "الملكیة المقتناه ألغراض المتاجرة، وسندات الدین غیر المصنفة كمدرجة ب����� "التكلفة المطفأة" أو ب

الدخل الشامل اآلخر".

إذا كان یفي بمتطلبات –ذلك، عند االثبات األولي، یجوز للمجموعة أن تخص���ص بش���كل ال رجعة فیھ أي أص���ل إض���افة إلى 
بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القیام –قیاس��ھ بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر 

خالف ذلك.بینشأ ساثل المحاسبي والذي بشكل جوھري عدم التم–بذلك یزیل أو یقلص 

ال یعاد تص�������نیف الموجودات المالیة بعد االثبات األولي لھا، باس�������تثناء خالل الفترة التي تقوم فیھا المجموعة بتغییر نموذج 
أعمال إدارة الموجودات المالیة.

تقویم نموذج األعمال
فیھ االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك یعكس أفضل تقوم المجموعة بتقویم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم

طریقة إلدارة األعمال وتقدیم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على:

تیجیة وبشكل خاص، فیما إذا كانت استراالسیاسات واألھداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبیق تلك السیاسات عملیاً.-
اإلدارة 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 خالل بیع الموجودات.

ر بذلك إلى إدارة المجموعة.كیفیة تقویم أداء المحفظة ورفع تقری-

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

كیفیة تعویض مدراء األعمال، على س���بیل المثال فیما إذا تم التعویض على أس���اس القیمة العادلة للموجودات المدارة أو -
تدفقات النقدیة التعاقدیة التي یتم تحصیلھا، وال

تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات الس��ابقة وأس��با� تلك المبیعات والتوقعات بش��أن نش��اط المبیعات المس��تقبلیة. -
تلك المبیعات ال یمكن أخذھا بالحس�������بان بمفردھا، ولكن كجزء من التقویم المعلومات المتعلقة بوبالرغم من ذلك، فإن 

الكلي لكیفیة تحقیق األھداف الموضوعة من قبل المجموعة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. 

خذ باالعتبار ما یسمى تصورات یتم القیام بتقویم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة بشكل معقول یمكن أن تحدث دون األ
"أس���وأ حالة" أو "حالة ض���غط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدیة، بعد االثبات األولي، بش���كل مختلف عن توقعات المجموعة 
األص���لیة، فإن المجموعة ال تقوم بتغییر تص���نیف باقي الموجودات المالیة المحتفظ بھا ض���من نموذج األعمال تلك، لكن تقوم 

ه المعلومات عند تقویم نموذج األعمال للموجودات المالیة التي تم استحداثھا أو شراؤھا حدیثاً.بإدراج ھذ

بالقیمة العادلة من –یتم قیاس الموجودات المالیة المقتناه ألغراض المتاجرة والتي یتم قیاس أداؤھا على أس���اس القیمة العادلة 
لمالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة.خالل قائمة الدخل لعدم االحتفاظ بھذه الموجودات ا

تقویم التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة 
فتمثل ألغراض ھذا التقویم، یمثل "المبلغ األص�������لي" القیمة العادلة للموجودات المالیة بتاری� االثبات األولي. أما "العمولة"

العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األساسیة األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل 
فترة ما، وتكالیف اإلقراض األساسیة األخرى مثل (مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) وھامش الربح.

أخذ المجموعة بالحس����بان عات من المبلغ األص����لي والعمولة، تیة التعاقدیة تمثل فقط دفوعند تقویم فیما إذا كانت التدفقات النقد
الش���روط التعاقدیة ل�داه، ویش���مل ذلك فیما إذا كان األص���ل المالي یش���تمل على ش���رط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ 

المجموعة بعین االعتبار:أخذ ذا الشرط. وإلجراء ھذا التقویم، تالتدفقات النقدیة التي ال تستوفى ھ

األحداث 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
. )مثل التعدیل الدوري ألسعار العموالت(تي تعدل العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود الخصائص ال-
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التخصیص بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ینایر ١، قامت المجموعة بتخصیص بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وقبل عند اإلثبات األولي

المجموعة أیضاً بتخصیص بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادل من خالل قائمة الدخل ألنھ یتم إدارة وتقویم ، قامت ٢٠١٨
والتصریح عن ھذه الموجودات داخلیاً على أساس القیمة العادلة.

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة قبل 
والقروض ألجل، والدیون الثانویة، وس��ندات الدین األخرى یتم، في األص��ل، إثبات كافة ودائع أس��واق المال، وودائع العمالء، 

المصدرة بالقیمة العادلة ناقصاً تكالیف المعامالت.

وبعد ذلك، تقاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن مطلوباً قیاس����ھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اختارت 
.٩العادلة من خالل قائمة الدخل طبقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي المجموعة قیاسھا كمطلوبات بالقیمة 

بالنسبة للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل باستخدام خیار القیمة العادلة، بعد االثبات األولي لھا، 
بص�����ورة مس�����تقلة في –مخاطر االئتمان الخاص�����ة بالمجموعة یتم عرض ایة تغیرات في القیمة العادلة تتعلق بالتغیرات في 

الدخل الشامل اآلخر، ویتم عرض كافة التغیرات األخرى في القیمة العادلة في قائمة الدخل. ال یعاد تدویر المبالغ المدرجة في 
لة  لدخل حتى في حا لدخل الش�������امل اآلخر المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاص�������ة بالمجموعة إلى قائمة ا التوقف عن إثبات ا

المطلوبات وتحقق المبالغ.

بالنس��بة للض��مانات المالیة والت�امات القروض التي تختار المجموعة قیاس��ھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، تدرج كافة 
تغیرات القیمة العادلة في قائمة الدخل.

قیاس القیمة العادلة٥-٢

مطلوبات بموجب معاملة نظامیة تتم ذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو السعر المدفوع لتحویل تُعرف القیمة العادلة بأنھا السعر ال
یتم إما في السوق مطلوبات ماافتراض أن بیع أصل أو تحویل بقیاس القیمة العادلة یتم. القیاسمتعاملین في السوق بتاریخ بین

فائدة للموجودات أو المطلوبات في حالة عدم وجود السوق األساسي.قاسواأل، أو في أكثر المطلوباتاألساسي لألصل أو 

في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات أو بافتراض أن المتعاملینللموجودات أو المطلوباتالقیمة العادلة تُقاس
لة لألدوات المالیة المتداولة في المطلوبات وأن المتعاملین في السوق یسعون لتحقیق أفضل منفعة اقتصادیة. تحدد القیمة العاد

اسواق نشطة على أساس األسعار المتداولة في السوق أو عروض األسعار من المتعاملین. بالنسبة لألدوات المالیة األخرى 
اً للظروف. یم المالئمة وفقیفي األسواق النشطة، تحدد القیمة العادلة باستخدام طرق التقبتاریخ إعداد القوائم المالیةغیر المتداولة

یم على طریقة السوق (أي باستخدام آخر معامالت تمت وفقاً لشروط التعامل مع األطراف األخرى بعد تعدیلھا یتشتمل طرق التق
 ً وطریقة اإلیرادات (أي تحلیل التدفقات النقدیة )عند الضرورة، وعلى أساس القیمة السوقیة الحالیة ألدوات مماثلة لھا تماما

تسعیر الخیارات باستخدام بیانات السوق المتوفرة والمؤیدة بطریقة ممكنة معقولة). یأخذ قیاس القیمة العادلة ونماذجالمخصومة 
للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن طریق االستخدام األفضل 

.من األصل عن طریق االستخدام األفضل واألقصى لھونسیستفیدنذیلألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق وال

تحویل بین تم أيذا فیما إالمجموعة تقررفي القوائم المالیة الموحدة بشكل متكرر، المثبتةبالنسبة للموجودات والمطلوبات 
لقیاس األدنى التي تعتبر ھامةمستوى مدخالت العلىبناًءالتصنیف (تقییمالمستویات في التسلسل الھرمي من خالل إعادة 

.ةمالیفترة) في نھایة تاریخ كل ككلالقیمة العادلة 

خصائصھا وطبیعتھا، والمطلوبات بحسبالموجودات فئاتوألغراض اإلفصاح عن القیمة العادلة، تقوم المجموعة بتحدید 
.ك التسلسل الھرمي للقیمة العادلةوكذلبھاوالمخاطر المتعلقة 
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األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة٦-٢

، استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الدولیة للتقریر المالي، طبقا للمعاییر الموحدةیتطلب إعداد القوائم المالیة
بیق السیاسات عند تطحكمھاالھامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما یتطلب من اإلدارة استخدام 

المجموعةالمحاسبیة للمجموعة. یتم تقییم ھذه التقدیرات واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك على أساس خبرة 
وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المھنیة وتوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد بأنھا معقولة وفقا للظروف 

احي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو مارست فیھا األحكام:والمعطیات. وفیما یلي النو

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل وسندات الدیناالئتمان على األدوات المالیة المقتناه بالتكلفة المطفأة انخفاض خسائر أ )
الدخل الشامل اآلخر.

للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا. تمثل االخاصة بھالقروض، بشكل ربع سنوي، بمراجعة محافظ مجموعةقوم الت
المعلومات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالمجموعة مخرجات طرق معقدة باستخدام عدد من 

) ب(٢٨. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح د علیھاالت واألمور التي یعتممعنیة من أجل اختیار مختلف المدخاالفتراضات ال
لمزید من المعلومات. 

القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولةب)

. وفي حالة استخدام طرق التقییمتحدد القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق 
ً من قبل موظفین التحقق من صحتھافي تحدید القیمة العادلة، فإنھ یتم ،بما في ذلك النماذج،التقییم ، ومراجعتھا دوریا

للتأكد بأن المخرجات تعكس البیانات الفعلیة التقییم. یتم معایرة كافة طرق بالتقییممؤھلین مستقلین عن الجھة التي قامت 
لبیانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي المتعلقة بمخاطر االتقییموأسعار السوق المقارنة. وبقدر المستطاع، تستخدم طرق 

والطرف اآلخر) والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقدیرات. إن تغیر مجموعةاإلئتمان (الخاصة بال
ة.اإلفتراضات المتعلقة بھذه العوامل یمكن أن یؤثر على القیمة العادلة المسجلة لألدوات المالی

التسویةتاریخ ٧-٢

. إن العملیات التسویةیتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع األدوات المالیة بتاریخ 
المتعلقة بشراء وبیع األدوات المالیة ھي العملیات التي تتطلب أن یتم تسلیم الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا اإلعتیادیة

ر تساب أي تغیباحمجموعةقوم التاألنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق. بالنسبة لألدوات المالیة المقتناه بالقیمة العادلة، 
التداول وتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة .في القیمة العادلة بین تاریخ

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر٨-٢
یتم قیاس األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة. تحدد القیمة العادلة عادةً بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم 

رى، حسبما ھو مالئم. التدفقات النقدیة وطرق التسعیر األخ

تصنف األدوات المالیة المشتقة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم تكن جزءاً من عملیة تغطیة فعالة. تدرج أیة 
تغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. 

٢٠١٨ینایر ١من اعتباراً السیاسة المتبعة 

فصل المشتقات ال یتم،٩بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي.)مضیفدعقالمشتقات في ترتیب تعاقدي (ادراجیمكن 
األداة المالیة المختلطة كاملموییتم تق،نطاق المعیار. بدال من ذلكأصل مالي یقع ضمنمضیفھایكون المدمجھ في عقود

لتصنیف..األغراض
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٢٠١٨ینایر ١السیاسات المتبعة قبل 
ضمن أدوات مالیة أخرى كمشتقات منفصلة، وتسجل بالقیمة العادلة إذا كانت خصائصھا االقتصادیة المدرجةالمشتقاتتعامل 

ال ترتبط بشكل وثیق بالعقد المضیف، وأن العقد المضیف نفسھ غیر مقتنى ألغراض المتاجرة أو مدرج بالقیمة ومخاطرھا
ات مالیة أخرى والمنفصلة عن العقد المضیف بالقیمة العادلة والعادلة من خالل قائمة الدخل. تسجل المشتقات المدرجة ضمن أد

القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة. ویتم إثبات التغیرات في،في المحفظة التجاریة

محاسبة تغطیة المخاطر 
تصنف عملیات تغطیة المخاطر إلى فئتین ھما: (أ) تغطیة مخاطر القیمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغیرات في القیمة العادلة 

التي تغطي مخاطر التغیرات في التدفقات للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتھا و (ب) تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة و
النقدیة سواًء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة.

بدایة عندولكي تكون المشتقات مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر، فإنھا تتطلب بأن تكون تغطیة المخاطر ذات فعالیة عالیة 
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 

تحدید أداة تغطیة المخاطر والبند الذي سیتم ثیق إستراتیجیة وأھداف إدارة المخاطر بما في ذلكتغطیة المخاطر، یجب تو
ً . من قبل المجموعةتغطیتھ وطبیعة المخاطر المغطاة وطریقة تقییم مدى فعالیة تغطیة المخاطر ، یتم تقییم مدى فعالیة الحقا

ة المخاطر عند التوقف عن تخصیصھا أو عند إنتھاء سریان تغطیة المخاطر بصورة مستمرة. یتم التوقف عن محاسبة تغطی
أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھائھا أو تنفیذھا أو عندما لم تعد مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر.

ط محاسبة تغطیة المخاطر، تدرج أیة مكاسب أو خسائر ناشئة عن وبالنسبة لعملیات تغطیة مخاطر القیمة العادلة التي تفي بشر
القیمة العادلة للبند التغیر في عادة قیاس أدوات تغطیة المخاطر بقیمتھا العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة . ویتم تسویة إ

الذي تمت تغطیة مخاطره مقابل القیمة الدفتریة لذلك البند، ویدرج في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحاالت التي تتوقف فیھا 
ادلة لألدوات المالیة المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطیة المخاطر، عندئذ یتم تغطیة مخاطر القیمة الع

إطفاء تسویة القیمة الدفتریة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة مغطاة 
المخاطر. 

ط محاسبة تغطیة المخاطر، یتم في األصل إثبات الجزء ولتدفقات النقدیة التي تفي بشرأما بالنسبة لعملیات تغطیة مخاطر ا
تغطیة فعّالة، في اإلحتیاطیات األخرى الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن تغطیة أداة المخاطر، التي تم تحدیدھا على أنھا

. من المتوقع أن طیة، إن وجد، في قائمة الدخل الموحدةضمن حقوق المساھمین، على أن یتم إثبات الجزء غیر الفعّال من التغ
كون تغطیة المخاطر ذات فعالیة عالیة إذا كانت التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة الخاصة بتغطیة المخاطر خالل ت

التسویةهحقق ھذتتن أ٪ وكان من المتوقع ١٢٥٪ إلى ٨٠المخاطر من قبل أداة التغطیة في حدود تسویةالفترة التي تم فیھا 
یتم، في األصل، تحویل .في الفترات المستقبلیة. یتم إثبات عدم فعالیة التغطیة في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل المتاجرة

قائاألرباح أو الخسائر المثبتة في االحتیاطیات األخرى إل علىة بند المغطى مخاطرللفترة التي یؤثر فیھا الالموحدة مة الدخل ى
قائمة الدخل الموحدة.

العمالت األجنبیة٩-٢

العملة الوظیفیة للبنك. تحول المعامالت التي تتم بالعمالت ر أیضاً تظھر القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یعتب
النقدیةاألجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار الصرف السائدة بتواریخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات 

االستثمارات في العملیات الخارجیة)التي تعتبر جزءاً من صافي النقدیة(عدا البنود المسجلة بالعمالت األجنبیة في نھایة السنة
إعداد القوائم المالیة الموحدة. تحّول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة بتاریخ بأسعار الصرف السائدة سعودياللایرلل

تدرج مكاسب أو خسائر العادلة والمسجلة بعملة أجنبیة بأسعار التحویل الفوریة السائدة بالتاریخ الذي تحدد فیھ القیمة العادلة.
تحویل البنود غیر النقدیة كجزء من تسویة القیمة العادلة وذلك إما في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساھمین ویتوقف ذلك 

التي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة المسجلة بعملة اجنبیة والموجودات والمطلوبات غیر النقدیة تحّول.على األصل المالي المعني
بأسعار الصرف السائدة كما في تاریخ المعاملة األولیة.

ّد أو تحّمل األرباح أو الخسائر المحققة وغیر المحققة من عملیات التحویل في قائمة الدخل الموحدة.  تقی

اد تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالفروع والشركات التابعة بالخارج بأسعار الصرف السائدة بتاریخ إعد
القوائم المالیة الموحدة. تحول قوائم الدخل للفروع والشركات التابعة بالخارج بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل السنة. 
وعند توحید القوائم المالیة، تدرج فروقات التحویل الناجمة عن تحویل صافي االستثمارات في المنشآت الخارجیة ضمن حقوق 

.لشامل الموحدةمن خالل قائمة الدخل االملكیة
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المقاصة١٠-٢

الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافیھا في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي یتم إجراء المقاصة بین
نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید مجموعةملزم وعندما یكون لدى ال

المطلوبات في آن واحد. 

إثبات اإلیرادات ١١-٢

، وسرى ٢٠١٤: اإلیرادات من العقود مع العمالء، الصادر في شھر مایو ١٥طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
. یوضح المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١مفعولھ لتطبیقھ بصورة إلزامیة على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

اسبة عن اإلیرادات من العقود مع العمالء، وحل محل االرشادات الحالیة المتعلقة بإثبات نموذج واحد شامل بشأن المح١٥
اإلیرادات المذكورة حالیاً في العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن المعاییر الدولیة للتقریر المالي. 

كمالً من العائد الفعلي ألي أداة مالیة، یتم إثبات دخل ومصاریف العموالت الخاصة، بما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءاً م
دخل تسویةیتم في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طریقة العائد الفعلي، وتشتمل على العالوة والخصم المطفأ خالل السنة. 

العموالت الخاصة عن القروض والسلف المستلمة وغیر المحققة مقابل الموجودات ذات العالقة.

الخدمات البنكیة على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقدیم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات لمنح القروض یتم إثبات أتعاب 
التي غالباً ما یتم استخدامھا، فیتم تأجیلھا مع التكلفة المباشرة المتعلقة بھا، ویتم إثباتھا كتسویة للعائد الفعلي على تلك القروض

، طبقاً زمني-المحافظ المدارة والخدمات االستشاریة والخدمات األخرى، على أساس نسبيعند استخدامھا. یتم إثبات أتعاب
لعقود الخدمات المعنیة. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطیط المالي وخدمات الحفظ والوصایة 

نة، فیتم إثباتھا بشكل نسبي على مدى فترة الخدمة المقدمة. یتم والخدمات المماثلة األخرى التي یتم تقدیمھا على مدى فترة معی
ـ "مطلوبات األتعابیُصنف دخل إثبات توزیعات األرباح عند اإلعالن عنھا واإلقرار بأحقیة استالمھا. المستلم وغیر المتحقق ك

أخرى".

المستلمة وتكالیف المعامالت والعالوات أو إن احتساب معدل العمولة الفعلي یتضمن كافة األتعاب والنقاط المدفوعة أو 
الخصومات والتي تمثل جزءاً ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تعتبر تكالیف المعامالت تكالیف عرضیة تتعلق مباشرة بشراء 

أو إصدار موجودات أو مطلوبات مالیة.

ي القوائم المالیة الموحدة، تشتمل "أرباح تحویل ألغراض العرض فویتم إثبات أرباح تحویل العمالت األجنبیة عند نشأتھا. 
العمالت األجنبیة، صافي" على أرباح وخسائر التحویل الناجمة عن األدوات المالیة المشتقة وعن تحویل الموجودات 

والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة.

اتفاقیات البیع وإعادة الشراء١٢-٢

المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائھا في تاریخ مستقبلي محدد (إتفاقیة إعادة شراء) المالیةاألوراق في إثبات مجموعةستمر الت
في قائمة المركز المالي الموحدة، ویتم قیاسھا وفقاً للسیاسات المحاسبیة المتبعة بشأن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة، 

وسندات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل لدخل، واالستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة ا
بالتكلفة المطفأة. یتم إظھار اإللتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منھ بموجب ھذه اآلخر واالستثمارات المقتناه

بما ھو مالئم. ویتم إعتبار الفرق بین سعر اإلتفاقیات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى أو ودائع العمالء، حس
العائد الفعلي. أساس البیع وإعادة الشراء كمصاریف عموالت خاصة، ویستحق على مدى فترة إتفاقیة إعادة الشراء على 
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إعادة بیع) في قائمة المركز الموجودات المشتراه مع وجود إلتزام إلعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد (إتفاقیةإثباتال یتم 
. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب ھذه اإلتفاقیات في مجموعةالمالي الموحدة لعدم انتقال السیطرة على تلك الموجودات إلى ال

رى أو القروض والسلف، حسبما ھو بنوك والمؤسسات المالیة األخالنقدیة واألرصدة لدى بنوك مركزیة أو األرصدة لدى ال
علىویستحق على مدى فترة إتفاقیة إعادة البیع،یتم اعتبار الفرق بین سعر الشراء وإعادة البیع كدخل عموالت خاصةمالئم. و
. الفعليالعائدأساس 

االستثمارات١٣-٢

٢٠١٨ینایر ١السیاسات المتبعة اعتباراً من 

لموحدة على ما یلي: اتشتمل االستثمارات الظاھرة في قائمة المركز المالي 

الدین ھذه بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعامالت المباشرة سنداتسندات دین مقاسھ بالتكلفة المطفأة. یتم في األصل قیاس -
العرضیة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العمولة الفعلیة. 

الدین وأدوات حقوق الملكیة المقاسة إلزامیاً بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو المدرجة بالقیمة العادلة من سندات-
. قائمة الدخل الموحدة. یتم قیاس ھذه األدوات بالقیمة العادلة، ویتم إثبات التغیرات مباشرة في الدخلخالل قائمة

ل الدخل الشامل اآلخر، ودین مقاسة بالقیمة العادلة من خالسندات-
أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. -

الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إثبات المكاسب أو الخسائر في الدخل الشامل لسنداتبالنسبة
بنفس الطریقة المتبعة بشأن الموجودات المالیة المقاسة قائمة الدخل الموحدةھا في اآلخر باستثناء البنود التالیة والتي یتم إثبات

بالتكفلة المطفأة.

باستخدام طریقة العمولة الفعلیة. الخاصةالعمولةدخل-
المتوقعة وعكس القید، و االئتمانخسائر -
أرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة.-

أو الخسارة نیف الربح ، یعاد تصاألخرل الدخل الشاملالدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالسنداتوفي حالة التوقف عن إثبات 
. قائمة الدخل الموحدةإلى الموحدةحقوق الملكیةقائمة التغیرات في المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر من 

في القیمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق لقد اختارت المجموعة أن تعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغیرات 
وال رجعھ وان ذلك على حده عند االثبات األولي أداهالملكیة غیر المقتناة ألغراض المتاجرة. یتم ھذا االختیار على أساس كل 

على االطالق، وال یتم الموحدةقائمة الدخل إلى هوخسائر االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة ھذأرباحتصنیف ال یعادفیھ.
لم تمثل بصورة ماقائمة الدخل الموحدة . یتم اثبات توزیعات األرباح في قائمة الدخل الموحدةاثبات أي انخفاض في القیمة في 

ر والخسائاألرباحوفي ھذه الحالة یتم اثباتھا في الدخل الشامل اآلخر. تحول ،تثمارساالتكلفةلجزء منواضحة استرداداً 
االستثمار. ھذا التراكمیة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاه عند استبعاد 

٢٠١٨ینایر ١السیاسات المتبعة قبل 

كافة االستثمارات بالقیمة العادلة باستثناء االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل، إثبات في األصل،،یتم
لقیمة العادلة عند االثبات اقیاسشاملة تكالیف الشراء المتعلقة باإلستثمارات. ال تتم إضافة تكلفة المعامالت، إن وجدت، إلى

تطفأ العالوة أو الخصم .والمتضمنة في قائمة الدخل الموحدةة من خالل قائمة الدخلقیمتھا العادلةاألولي لالستثمارات المدرج
. وترحل إلى قائمة الدخل الموحدةعلى أساس العائد الفعلي

بالنسبة لألوراق المالیة التي یتم تداولھا في األسواق المالیة النظامیة، تحدد القیمة العادلة على أساس األسعار المتداولة بالسوق 
الصنادیق واالستثمارات في. تحدد القیمة العادلة للموجودات المدارة إعداد القوائم المالیة الموحدةعند انتھاء العمل في تاریخ 

.عنھعلى أساس صافي قیمة الموجودات المعلناالستثماریة 
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أما بالنسبة لألوراق المالیة غیر المتداولة بالسوق، یتم إجراء تقدیر مناسب للقیمة العادلة على أساس القیمة السوقیة الحالیة 
أساس ما یخص تلك األوراق لألدوات األخرى المشابھة لھا تقریباً، أو على أساس التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة أو على 

المالیة من صافي الموجودات ذات الصلة.

القیاس الالحقحدد ی، ال یسمح عادةً بإجراء أیة تحویالت بین فئات االستثمارات المختلفة. وبعد اإلثبات األولي لالستثمارات
-لكل فئة من فئات االستثمار على النحو التالي:

المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل اإلستثماراتأ )

ـ "إستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة" أو كـ "إستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة  تصنف اإلستثمارات ضمن ھذه الفئة ك
ألغراض المتاجرة بشكل أساسي . یتم شراء االستثمارات المقتناةوذلك عند اإلثبات األولي لھامن خالل قائمة الدخل"

بالنسبة لألداة التي تعتبر جزءاً من محفظة مصنفة كاستثمارات مقتناة . خالل فترة وجیزةلغرض البیع أو إعادة الشراء 
ویجوز تصنیف ألغراض المتاجرة قد تشتمل على بنود محتفظ بھا لمدة أطول حسب ظروف السوق أو موقف اإلدارة. 

أو قللت بشكل خفضتدارة كـ "إستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل" إذا من قبل اإلاتاإلستثمار
(یُشار إلیھ أحیاناً بـ "عدم التوافق المحاسبي") والذي قد یظھر بشكل عدم التماثل في القیاس أو االثباتجوھري من 

مجموعة من أن أسس مختلفة، أو وفقآخر نتیجة لقیاس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات األرباح والخسائر
على أساس القیمة العادلة، طبقاً إلدارة اؤھاوتقییم أداالموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة أو كالھما قد تم إدارتھ

 ً لكبار المخاطر أو استراتیجیة اإلستثمار الموثقة والمعلومات الخاصة بالمجموعة على ذلك األساس المقدمة داخلیا
. لمجموعةابفي اإلدارة موظ

وبعد اإلثبات األولي، تقاس االستثمارات بالقیمة العادلة، ویتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن أي تغیر في القیمة 
العادلة في قائمة الدخل الموحدة للفترة التي تنشأ فیھا.  

االستثمارات المتاحة للبیع ب)

، بعد اقتنائھا، بالقیمة العادلة. وبالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبیع التي لم یتم تغطیة مخاطر تقاس ھذه اإلستثمارات
من خالل قائمة الدخل الشامل قیمتھا العادلة، یتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغیر في القیمة العادلة مباشرة

لك اإلستثمارات أو إنخفاض القیمة العادلة ضمن حقوق المساھمین لحین انتفاء أسباب إثبات تفي احتیاطيالموحدة
في قائمة الدخل –المثبتة سابقاً ضمن حقوق المساھمین –، وعندھا یتم إظھار الربح أو الخسارة المتراكمة قیمتھا

الموحدة للفترة. 

القیمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبیع،  والتي تعتبر جزءاً من یتم إدراج الربح أو الخسارة الناجمة عن التغیر في 
تغطیة فعالة، مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بقدر التغیرات في القیمة العادلة التي تمت تغطیة مخاطرھا. 

اإلستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأةج)

عدا تلك المشتراه –ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا وغیر المتداولة في سوق مالي نشط تصنف اإلستثمارات
ـ "إستثمارات مقتناة بالتكلفة –قصیرة، والتي لم یتم تصنیفھا كاستثمارات متاحة للبیع خالل فترةبنیة بیعھا مباشرةً أو  ك

بالتكلفة المطفأة، ناقصاً مخصص اإلنخفاض قیمتھا العادلةطرالمطفأة". تظھر ھذه اإلستثمارات التي لم یتم تغطیة مخا
في قیمتھا. یتم إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات أو إنخفاض 

قیمتھا. 
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اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقد )

ّة اإلیجابیة تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا والتي لھا تاریخ استحقاق محدد، مع توفر النی
بخالف االستثمارات التي تفي بأسس تعریف -والمقدرة لدى المجموعة على اإلحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
االستثمارات المقتناهستثمارات المتاحة للبیع" أو ""االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل" أو "اال

بالتكلفة المطفأة"، كاستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق. یتم الحقاً قیاس ھذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة ناقصاً 
بتاریخ الشراء مخصص اإلنخفاض في قیمتھا. یتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم

وباستخدام طریقة العائد الفعلي.

یتم إثبات أیة أرباح أو خسائر عن ھذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند انتفاء أسباب إثبات تلك االستثمارات 
أو انخفاض قیمتھا.

حتى تاریخ االستحقاق" ال یمكن بیعھا أو إعادة تصنیفھا دون أن تتأثر إن االستثمارات المصنفة كـ "استثمارات مقتناة
تصنیفھا كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة لى استخدام ھذا التصنیف، وال یمكنعمجموعةمقدرة ال

أو السداد المبكر كونھا استثمارات طویلة األجل.

القروض والسلف١٤-٢

٢٠١٨ینایر ١اعتباراً من السیاسات المتبعة 

ف المعامالت یتم في األصل قیاس ھذه القروض والسلف بالقیمة العادلة زائداً تكالیتقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة.
باستخدام طریقة العمولة الفعلیة. المطفأةقاس الحقاً بالتكلفة المباشرة العرضیة، وت

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة قبل 

، وغیر متداولة في سوق مالي نشط.القروض والسلف ھي موجودات مالیة غیر مشتقة وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحدیدھا

بعد اإلثبات األولي .بالقیمة العادلة شاملة مصاریف الشراء المتعلقة بھا، إن وجدت،في األصلتقاس كافة القروض والسلف،
یة تحویالت بین فئات القروض والسلف المختلفة. للقروض والسلف، ال یسمح عادة بإجراء أ

بالتكلفة المطفأة. بالنسبة تظھر قیمتھا العادلةالقروض والسلف غیر المتداولة في سوق مالي نشط والتي لم یتم تغطیة مخاطر
یتھ مقابل القیمة الذي تم تغطبالقیمة العادلة للبندللقروض والسلف التي تمت تغطیة مخاطرھا، یتم تسویة الجزء المتعلق 

الدفتریة.

ألغراض العرض في القوائم المالیة الموحدة، یتم خصم مخصص خسائر االئتمان من حساب القروض والسلف.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة١٥-٢

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة اعتباراً من 
بإثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة تقوم المجموعة

قائمة الدخل:من خالل 
.دینسنداتتعتبر الموجودات المالیة التي ·
التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان.·
السلف والقروض، و·
.والمؤسسات المالیة األخرىاألرصدة لدى البنوك ·
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بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، بإستثناء األدوات المالیة تقوم المجموعة
:شھراً ١٢ن المتوقعة لھا على مدى التالیة والتي یتم قیاس خسائر االئتما

الدین التي تبین بأن لھا مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ إعداد القوائم المالیة، وسندات·
التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاص����ة بھا بش����كل جوھري عقود اإلیجار)مدیني(فیما عدا األدوات المالیة األخرى·

منذ االثبات األولي لھا.

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة

المتوقعة تقدیراً احتمالھ مرجح لخسائر االئتمان، ویتم قیاسھا على النحو التالي:تمثل خسائر االئتمان 
الموجودات المالیة التي لیس لھا مس�������توى ائتمان منخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة: بالقیمة الحالیة للعجز النقدي ·

استالمھا).تتوقع المجموعة(أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدیة التي 
ي المنخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة: الفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة الموجودات المالیة ذات المس������توى االئتمان·

والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.
حالةللمجموعةالتزامات القروض غیر المس���حوبة: بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المس���تحقة · في

، واستالمھاتتوقع المجموعة ت النقدیة التي سحب االلتزام والتدفقا
استردادھا.تتوقع المجموعة ناقصاً أیة مبالغ عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعھا لحامل العقد ·

الموجودات المالیة المعدلة

الیة بأخرى جدیدة نتیجة في حالة إعادة التفاوض على ش�����روط الموجودات المالیة أو تعدیلھا، أو تبدیل الموجودات المالیة الح
ص�������عوبات مالیة یواجھھا المقترض، یتم إجراء تقویم للتأكد فیما إذا یجب التوقف عن اثبات الموجودات المالیة، ویتم قیاس 

خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي:
دفقات النقدیة المتوقعة الناتجة إذا لم ی�دي التعدیل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األص�������ل الحالي، فإنھ یتم إدرا� الت·

عن األصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.
إذا أدى التعدیل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األص���ل الحالي، فإنھ یتم اعتبار القیمة العادلة المتوقعة لألص���ل الجدید ·

بتاریخ التوقف عن اثباتھ. یدر� ھذا المبلغ في احتس��اب العجز النقدي كتدفقات نقدیة نھائیة من األص��ل المالي الحالي 
من األص���ل المالي الحالي الذي یتم خص���مھ اعتباراً من التاریخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاریخ اعداد القوائم 

المالیة باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحالي.

لمستوى االئتماني المنخفضالموجودات المالیة ذات ا

، بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالیة المس�������جلة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات مستوى ائتماني منخفض. یعتبر األصل المالي بأنھالدین المدرجة وسندات

ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ھام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.

ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البیانات الممكن مالحظتھا التالیة:
صعوبات مالیة كبیرة یواجھھا المقترض أو المصدر.·
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق،·
.للمجموعةوفق شروط غیر مالئمة المجموعةإعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل ·
احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، و·
إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالیة بسبب صعوبات مالیة.·
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الذي یعاد التفاوض بشأنھ بسبب تدھور وضع الجھة المقترضة یعتبر عادة ذي مستوى ائتمان منخفض ما لم یكن إن القرض
ھناك دلیالً على أن خطر عدم استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة قد انخفض بشكل جوھري وأنھ ال توجد مؤشرات أخرى على 

یوماً فأكثر قروضاً منخفضة القیمة.٩٠فراد المتأخرة السداد لمدة االنخفاض في القیمة. إضافة إلى ذلك، تعتبر قروض األ

أخذ بعین تالمجموعةعند إجراء تقویم لتحدید فیما إذا كان االس���تثمار في الدیون الس���یادیة ذي مس���توى ائتماني منخفض، فإن 
االعتبار العوامل التالیة:

تقویم السوق للجدارة االئتمانیة.·
لجدارة االئتمانیة.تقویم وكاالت التصنیف ل·
مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدین الجدید.·
احتمال جدولة القرض مما یؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعاً أو كرھاً.·
د. والنیة التي تعكس����ھا البیانات العامة من �لیات الدعم الدولیة الموض����وعة لتأمین الدعم الالزم كقرض �خیر لذلك البل·

�بغض النظر عن النیة الس�یاس�یة� اآللیاتالحكومات والوكاالت الس�تخدام ھذه األلیات. ویش�مل ذلك تقویماً لعمق تلك 
وعما إذا كانت ھناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.

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

الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظھر كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة لألصل.·
، وتصنف ضمن "المطلوبات األخرى".وعقود الضمان المالي: تظھر عادة كمخصصالتزامات القروض ·
شامل اآلخر: ال یتم اثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز أدوات· الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ال

یتم اإلفص�������ا� عن مخص�������ص ألن القیمة الدفتریة لھذه الموجودات تعتبر بمثابة القیمة العادلة لھا.ةالموحدالمالي
.ثباتھ في احتیاطي القیمة العادلةالخسائر، ویتم ا

الشطب
ویكون ذلك عادةً الدین �في جزء منھا أو بمجملھا� عند عدم وجود توقعات معقولة الس��تردادھا.وس��نداتیتم اثبات القروض 

عندما تحدد المجموعة بأنھ ال یوجد لدى الجھة المقرض��ة موجودات أو مص��ادر دخل یمكن أن تحقق تدفقات نقدیة كافة لس�داد 
بش��أن المجموعةال تزال تخض��ع الموجودات المالیة المش��طوبة ألنش��طة التعزیز امتثاالً إلجراءات المبالغ الخاض��عة للش��طب.

تحقة.استرداد المبالغ المس

١٨ینایر ١قبلالمتبعة السیاسة

، إجراء تقییم لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود إنخفاض في قیمة إعداد كل قوائم مالیة موحدةتاریخ بیتم، 
على مؤشرات أي من الموجودات المالیة أو مجموعة من الموجودات المالیة. یشتمل الدلیل الموضوعي على وقوع اإلنخفاض

توحي بأن الجھة المقترضة تعاني من صعوبات مالیة ھامة، أو اإلخفاق أو التأخر عن سداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة، 
أو احتمال اإلفالس، أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في 

لمستقبلیة التقدیریة مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد. وفي حالة التدفقات النقدیة ا
وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تحدید القیمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل، ویتم إثبات أیة خسارة ناجمة عن ذلك اإلنخفاض 

افي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة.بالتغیرات في قیمتھا الدفتریة على أساس ص

في حال تخفیض قیمة الموجودات المالیة إلى ،ال یتم شطب الموجودات المالیة إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصیل الممكنة لھا
سعر العمولة الخاصة المستخدم في قیمتھا المقدرة القابلة لالسترداد، یتم إثبات دخل العموالت الخاصة بعد ذلك على أساس 

خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس القیمة القابلة لالسترداد.

وقع بعد إثبات یعود بصورة موضوعیة إلى حدثنخفاضالاوإن ھذافي فترة الحقة االنخفاضوإذا انخفض مبلغ خسارة
وذلك بتعدیل حساب المخصص، كما یتم سابقاً،اي تم إثباتھالتخسارة االنخفاض في القیمةاالنخفاض، فإنھ یتم عكس خسارة 

إثبات المبلغ الذي تم عكسھ في قائمة الدخل الموحدة.
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القیام بمصادرة دونتتم إعادة جدولة القروض بھدف إدارة العالقات مع العمالء وزیادة فرص التحصیل للحیلولة، إن أمكن، 
أو االحتفاظ بالرھونات المقدمة. قد تتضمن ھذه العملیة تمدید فترات السداد و (أو) االتفاق على شروط اقراض جدیدة. وعند 

دارة، بشكل مستمر، بمراجعة القروض التي أعید اإلاالنتھاء من إعادة الجدولة، فإن القرض ال یعتبر متأخر السداد. تقوم 
ن أن كافة الشروط قد تم استیفائھا وأنھ سیتم االلتزام بالدفعات المستقبلیة. جدولتھا للتأكد م

انخفاض قیمة الموجودات المالیة المقتناة  بالتكلفة المطفأةأ )

أو أكثر تُصنف الموجودات المالیة كموجودات منخفضة القیمة عند وجود دلیل موضوعي على االنخفاض نتیجةً لوقوع  حدث
أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل (حدث خسارة) وأن لحدث الخسارةبعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات

المالي أو لمجموعة من الموجودات  المالیة والتي یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.

أي قرض أو أي من الموجودات المالیة األخرى المقتناة یتم تكوین مخصص خاص لخسائر االئتمان الناتجة عن انخفاض قیمة 
بالتكلفة المطفأة عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل المبالغ المستحقة. یمثل مبلغ 

ابلة لالسترداد تمثل القیمة المخصص الخاص الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة المقدرة القابلة لالسترداد. إن القیمة المقدرة الق
الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بما في ذلك القیمة المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والكفاالت المخصومة 

.العمولة الخاصة الفعلیة األصليسعرعلى أساس 

باإلضافة إلى المخصص الخاص لخسائر االئتمان، 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 

ددة للمقترض أو مجموعة من المقترضین والوضع االقتصادي الحالي على عدة عوامل تتضمن تصنیفات االئتمان المحبناًء
معلومات متاحة عن حاالت اإلخفاق السابقة. یتم ةوخبرة المجموعة في التعامل مع المقترض أو مجموعة من المقترضین وأی

أثر الظروف الحالیة السائدة.  تعدیل الخبرة السابقة بشأن الخسائر باستخدام البیانات الحالیة القابلة للمالحظة وذلك إلظھار

بالنسبـة للموجودات المالیة المقتناة بالتكلفة المطفأة، یتم تسویة القیمة الدفتریة لألصل مباشرة أو من خالل استخدام حساب 
مخصص، ویدرج مبلغ التسویة في قائمة الدخل الموحدة.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیعب)

بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع والمقتناة بالقیمة العادلة، فإنھ في حالة إثبات الخسارة مباشرة ضمن حقوق الملكیة، یتم 
إذا تحویل صافي الخسارة المتراكمة المثبتة ضمن حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل الموحدة عندما یعتبر األصل منخفض القیمة.

الدیون في فترة الحقة وإن ھذه الزیادة تتعلق بشكل موضوعي بحدث ائتمان بعد إثبات خسائر ألدواتازدادت القیمة العادلة 
االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة، یتم عكس خسائر االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة.

في القیمة العادلة عن التكلفة المستمرن االنخفاض الجوھري أو المتاحة للبیع، فإالملكیةفي أدوات حقوقالستثمارات لبالنسبة
یعتبر دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة. ال یسمح باسترداد مبلغ الخسارة الناتجة عن انخفاض القیمة ضمن قائمة الدخل 

اج االنخفاض بالسجالت یجب أن الموحدة طالما ظل األصل قائماً بالسجالت، وعلیھ فإن أي زیادة في القیمة العادلة بعد إدر
التي تم إثباتھا في –تسجل فقط ضمن حقوق المساھمین. عند التوقف عن اإلثبات، یتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة 

في قائمة الدخل الموحدة للفترة.-السابق ضمن حقوق المساھمین 

العقارات األخرى المملوكة ١٦-٢
العادیة، بعض العقارات وذلك سداداً للقروض والسلف المستحقة. تعتبر ھذه العقارات اأعمالھ، خالل دورة مجموعةتؤول لل

قھا للقروض والسلف المعنیة أو القیمة العادلة األولي، بصافي القیمة الممكن تحقموجودات متاحة للبیع، وتظھر عند اإلثبات 
الحالیة للعقارات المعنیة ناقصاً تكالیف البیع. 

بات األولي لھا، یتم إعادة تقییم العقارات األخرى المملوكة بشكل دوري، وتسجل بالقیمة الدفتریة أو صافي القیمة وبعد اإلث
ن االستبعاد والخسائر غیر المحققة الناتجة عالممكن تحققھا، أیھما أقل. یحمل دخل اإلیجار وكذلك األرباح أو الخسائر المحققة 

قائمة الدخل الموحدة.لىععن إعادة تقییم العقارات األخرى 
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الممتلكات والمعدات ١٧-٢
تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة بعد خصم االستھالك المتراكم. ال یتم استھالك األراضي المملوكة. تستھلك تكلفة 

-الممتلكات والمعدات األخرى بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات وكما یلي:

سنة٣٣المباني 
، أیھما أقصر.)سنوات١٠(العمر اإلنتاجيفترة اإلیجار أوارات المستأجرة تحسینات العق

سنوات ٧حتىاألثاث والمعدات والسیارات 

، مراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للموجودات ومن ثم تعدیلھا إذا لزم األمر. موحدةإعداد كل قوائم مالیةیتم، بتاریخ 
لمعدات في قائمة الدخل الموحدة.ائر الناجمة عن استبعاد الممتلكات واتدرج المكاسب والخس

الشھرة-الموجودات غیر الملموسة ١٨-٢
تمثل الشھرة الزیادة في تكلفة الشراء عن القیمة العادلة لحصة البنك في الموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة القابلة 

المشتراة بتاریخ الشراء. تظھر الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة والتي یتم للتمییز الخاصة بالشركة التابعة 
تحمیلھا على قائمة الدخل الموحدة. یتم إجراء اختبار للشھرة للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك مرة واحدة في السنة أو 

ال یمكن عكس خسارة االنخفاض ي إمكانیة انخفاض قیمتھا الدفتریة.أكثر وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إل
في القیمة المسجلة مقابل الشھرة.

المطلوبات المالیة١٩-٢

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة اعتباراً من 

األدوات المالیة األخرى (بما في ذلك ھا، یتم إثبات  كافةحداثتقوم المجموعة، في األصل، بإثبات المطلوبات المالیة بتاریخ است
عملیات الشراء والبیع االعتیادیة للموجودات المالیة) بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في األحكام 

التعاقدیة لألداة. 

لعادلة من خالل قائمة الدخل، امدرجة بالقیة یتم، في األصل، قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة زائداً، في حالة البنود غیر ال
بخالف الضمان المالي والتزامات ،تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرةً بشرائھا أو إصدارھا. تصنف المجموعة مطلوباتھا المالیة

إثبات المطلوبات كمقاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تقوم المجموعة بالتوقف عن ،القروض
أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا. التعاقدیةالمالیة عند تنفیذ التزاماتھا 

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة قبل 

كافة المطلوبات المالیة التي تشتمل على ودائع العمالء، وودائع أسواق المال، وسندات الدین المصدرة ثباتإفي األصل، یتم، 
ً ت كالیف االقتناء، ویستثنى من ذلك، المطلوبات المالیة المقتناة بالقیمة العادلة المدرجة من خالل قائمة بالقیمة العادلة ناقصا

الدخل، حیث ال یتم خصم تكالیف االقتناء، إن وجدت، من قیاس القیمة العادلة عند اإلثبات األولي، وتدرج في قائمة الدخل 
الموحدة.

ویتم الحقاً قیاس جمیع المطلوبات المالیة المرتبطة بعمولة خاصة، عدا تلك المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل، 
بالتكلفة المطفأة والتي یتم احتسابھا بعد األخذ بعین االعتبار الخصم أو العالوة عند السداد. یتم تسویة الودائع المرتبطة بعمولة 

ھا بالقیمة العادلة بقدر المخاطر التي یتم تغطیتھا. خاصة والمغطاة مخاطر

تتكون المطلوبات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل من مطلوبات مالیة مرتبطة بالسوق وتمثل ودائع العمالء 
تاریخ االستحقاق، یتم سداد أصل وذلك في حالة مقارنة معدل العائد بأداء األدوات المعنیة مثل العمالت واألسھم والبضائع. وب

المبلغ إلى العمیل طبقاً للشروط المتعاقد علیھا. وبعد االثبات األولي لھا، یعاد قیاس ھذه الودائع بالقیمة العادلة، وتدرج أیة 
أرباح أو خسائر ناتجة عن تغیرات القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة للسنة.

امات القروضعقود الضمان المالي وإلتز٢٠-٢

تقوم المجموعة، خالل دورة األعمال االعتیادیة، بتقدیم التزامات لمنح االئتمان تتمثل باعتمادات مستندیھ وضمانات وقبوالت. 
إثبات الضمانات المالیة ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة العادلة والتي تمثل قیمة ،یتم في األصل

المطفأة، أو أفضل تقدیر غیرلمستلمة. وبعد اإلثبات األولي، یتم قیاس التزامات المجموعة تجاه كل ضمان بالعالوةالعالوة ا
للمصاریف الالزمة لسداد أي ضمان مالي، ناجمة عن الضمانات، أیھما أعلى. یتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل 

الموحدة على مدى فترة الضمان.
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المخصصات٢١-٢

ومن المحتمل أن یتطلب األمر استخدامعن أحداث سابقة جتناالمخصصات عند وجود التزام قانوني حالي أو متوقعیتم إثبات
. االلتزام وإمكانیة تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھلسدادلموارد ا

النقدیة وشبھ النقدیة٢٢-٢

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، تعّرف النقدیة وشبھ النقدیة بأنھا تلك المبالغ المدرجة في النقدیة واألرصدة لدى 
. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات )باستثناء الودیعة النظامیة(،إعادة الشراء العكسيبنوك مركزیة واتفاقیات 

أو أقل.ثالثة اشھرتستحق خالل المالیة األخرى التي

التوقف عن إثبات األدوات المالیة ٢٣-٢

أو تحویلھ وأن یتم التوقف عن إثبات أي أصل مالي عند إنتھاء الحقوق التعاقدیة المتعلقة بالتدفقات النقدیة الخاصة بھذا األصل
موجودات مالیة، حّولت. في الحاالت التي تظھر فیھا دالالت على أن المجموعة التحویل سیكون مؤھالً للتوقف عن االثبات

یتم التوقف عن اإلثبات في حال قیام المجموعة بتحویل كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكیة الموجودات. وفي الحاالت 
لموجودات، یتم التوقف عن اإلثبات فقط في أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكیة اتحویلالتي ال یتم فیھا 

حالة تخلي المجموعة عن السیطرة على الموجودات المالیة. تقوم المجموعة بتسجیل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل 
في حالة الحصول على الحقوق واإللتزامات أو االحتفاظ بھا الناتجة عن ھذه العملیات.

) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید ١فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل، و (وعند التوقف عند اثبات أصل مالي، 
) أیة مكاسب أو خسائر تراكمیة تم إثباتھا سابقاً ضمن الدخل ٢تم الحصول علیھ مطروحاً منھ أي التزام جدید تم التعھد بھ)، و (

الشامل اآلخر یجب أن یتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة.

 یتم إثبات أیة مكاسب أو خسائر تراكمیة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة ال
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات ھذه األدوات. یتم إثبات أي حصة 

لة المؤھلة للتوقف عن اإلثبات والتي تم إنشائھا واالحتفاظ بھا من قبل المجموعة كموجودات أو في الموجودات المالیة المحو
مطلوبات منفصلة. 

یتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة وذلك فقط عند إستنفاذھا، أي عندما یتم تنفیذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو 
إنتھاء مدتھ.

أساس األسھمالدفعات على ٢٤-٢
امج) والمعتمدة ن(البرالدفعات المسددة على أساس األسھمعلى أساس امج تحفیزي محسوبنیقدم البنك لموظفیھ المؤھلین بر

من مؤسسة النقد العربي السعودي.

سلفاً ولفترة وبموجب شروط المكافأة طویلة األجل على أساس األسھم، یمنح الموظفین المؤھلین بالبنك أسھم بأسعار محددة 
محددة. وبتواریخ االستحقاق المحددة بموجب شروط البرنامج، یسلم البنك األسھم المخصصة إلى الموظفین شریطة إتمام 

شروط االكتساب بصورة مرضیة.

یمة السوقیة لبرنامج بالرجوع إلى القل. تحدد القیمة العادلة األسھمامج على أساس القیمة العادلة في تاریخ منح نتقاس تكلفة البر
التدفقات النقدیة المخصومة.نموذجلألسھم في بدایة البرنامج باستخدام 

امج على مدى الفترة التي یتم خاللھا الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتھي بالتاریخ الذي یستحق فیھ الموظفین نیتم إثبات تكلفة البر
امج بتاریخ إعداد كل نالبراھذالتي یتم احتسابھا بموجب–ة). تظھر المصاریف التراكمیاالكتساب(تاریخ األسھم المعنیین 

، وأفضل تقدیرات البنك لعدد األسھم التي سیتم منحھا االكتسابالمدى الذي انتھت إلیھ فترة –االكتسابقوائم مالیة حتى تاریخ 
لحركة في المصاریف التراكمیة المثبتة في نھایة المطاف. یمثل المبلغ المحمل أو المقید على قائمة الدخل الموحدة لفترة ما، ا

في بدایة ونھایة تلك الفترة. 

یقوم البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقیة مع طرف ثالث محاید لشراء األسھم المعنیة 
قاً لشروط ھذه االتفاقیة، لن یكون البنك، في امج. وطبنالبراقة بتلك األسھم بموجب ھذوذلك فقط إلدارة مخاطر األسعار المتعل

لألسھم المعنیة. القانونيأي وقت من األوقات، المالك 
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لموظفین االتزامات منافع٢٥-٢

طبقاً ألحكام وفق أسس إكتواریةات مخصصالیتم احتساب ،البرنامجاذنھایة الخدمة لموظفیھ. وطبقاً لھالبنك برنامج مكافأة لدى
المحلیة المتعلقة بالفروع والشركات التابعة في الخارج.النظامیةنظام العمل والعمال السعودي والمتطلبات 

تحدد القیمة الحالیة االلتزامات منافع الموظفین وذلك بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المعده باستخدام معدالت العمولة 
شروط االلتزام المعني. یتم تقاربالتي ستدفع بھا المنافع، ولھا شروط والمسجلة بالعملةة عالیة الجودة على السندات الحكومی

إثبات مصاریف العموالت الخاصة والمصاریف األخرى المتعلقة بالتزامات المنافع المحددة في قائمة الدخل الموحدة. 

أسھم الخزینة ٢٦-٢
إظھارھا كبند مخصوم من حقوق الملكیة بعد تعدیلھا بتكالیف المعامالت وتوزیعات األرباح تقید أسھم الخزینة بالتكلفة ویتم 

وأرباح أو خسائر بیع ھذه األسھم. وبعد شرائھا، یتم إثبات ھذه األسھم بمبلغ یعادل المبلغ المدفوع.

ك إلبراء ذمتھ من التزاماتھ بموجب یقوم البنك بشراء ھذه األسھم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وذل
أساس األسھم، وتشتمل أیضاً على األسھم المشتراه عند سداد دین العمیل.المسددهالبرامج التحفیزیة للدفعات 

الزكاة وضریبة الدخل ٢٧-٢
على المساھمین السعودیین وغیر السعودیین، الزكویة والضریبیة السعودیة، تعتبر الزكاة وضریبة الدخل إلتزاماتلألنظمةطبقاً 

على التوالي. 

تحسب الزكاة على حصة المساھمین السعودیین في حقوق الملكیة أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص علیھا في األنظمة 
الزكویة. تحسب ضریبة الدخل على حصة المساھمین غیر السعودیین في صافي دخل السنة.

یقوم البنك باحتساب االلتزامات الزكویة والضریبیة على أساس ربع سنوي: وفي السابق، كانت الزكاة وضریبة الدخل تخصم 
وكان یتم إثباتھا كمطلوبات في ذلك الوقت. ،للمساھمینفعھادیعات األرباح عند زمن تو

من األرباح دفعھا نیابةً عن المساھمین وتخصمال یتم تحمیل الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة، حیث یتم 
تخضع الفروع والشركات التابعة في الخارج لضریبة الدخل وفقاً للقوانین واألنظمة في البلدان التي تعمل . الموزعة للمساھمین

فیھا.

خدمات إدارة االستثمار٢٨-٢
وخدمات استشاریة من خالل إحدى الشركات التابعة. تتضمن ھذه الخدمات إدارة یقدم البنك لعمالئھ خدمات إدارة اإلستثمارات

المحافظ على أساس إختیاري وغیر إختیاري، وإدارة الصنادیق اإلستثماریة بالتنسیق مع مستشاري إستثمار متخصصین. یدرج 
أو اإلستثمارات المتاحة للبیعقائمة الدخلاستثمار البنك في ھذه الصنادیق ضمن االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة من خالل

. كما تدرج األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة.المدرجة خالل الدخل الشامل اآلخر

صندوق االستثمار عادة على تقییم إجمالي الحصص االقتصادیة للبنك في بالسیطرة علىإذا كان البنك یقوم التأكد فیمایتوقف
أنھ یعمل كوكیل للمستثمرین تبینمدیر الصندوق. واستناداً إلى التقییم الذي أجراه البنك، فقد بإقالةندوق وحق المستثمر الص

في جمیع الحاالت ولذلك لم یتم توحید ھذه الصنادیق في ھذه القوائم المالیة.

تمناً علیھا، موجودات خاصة بالبنك أو بالشركة ال تعتبر الموجودات المودعة لدى البنك، بصفتھ وصیاً أو مؤإضافة إلى ذلك،
.للمجموعةوبالتالي ال تدرج في قائمة المركز المالي الموحدة لھ،التابعة

الھیئة الشرعیةالمعتمدة منالمنتجات البنكیة ٢٩-٢
الشریعة اإلسالمیة والمعتمدة من إضافة إلى المنتجات البنكیة التقلیدیة، یقدم البنك لعمالئھ بعض المنتجات المتوافقة مع أحكام 

قبل الھیئة الشرعیة.

وطبقاً الدولیة للتقریر الماليیتم معالجة كافة المنتجات البنكیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة محاسبیاً بإستخدام المعاییر 
للسیاسات المحاسبیة المذكورة في ھذه القوائم المالیة الموحدة.
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رصدة لدى البنوك المركزیةالنقدیة واأل-٣
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٬٢٦٩٬٢١٥١٬٢١٤٬٤٤٨نقد في الصندوق

٨٬٨٢٧٬٢٤٢٩٬٢٤٢٬١٧٩ودیعة نظامیة
١٥٨٬٢٠٠٦٦٥٬٠٢٦حساب جاري

١٥٬١٦٤٬٩٤٧١٤٬٠٧٣٬٤١٣إیداعات أسواق المال
٢٥٬٤١٩٬٦٠٤٢٥٬١٩٥٬٠٦٦اإلجمالي

یتعین على المجموعة، وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اإلحتفاظ بودیعة نظامیة 
، وألجل، والودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وبنوك مركزیة أخرى بنسب مئویة محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار

شراء عكسي) إعادة (األخرى تحسب في نھایة كل شھر. تمثل إیداعات أسواق المال أوراق مالیة مشتراة بموجب اتفاقیة إعادة بیع 
مع مؤسسة النقد العربي السعودي. 

والمؤسسات المالیة األخرىاألرصدة لدى البنوك-٤
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٣٬٣٠٤٬٥٦٨٣٬٢٣٠٬٣٦٧حسابات جاریة

١٤٬٣١٧٬٤٥٨٧٬٨٠١٬١١٣إیداعات أسواق المال
١٧٬٦٢٢٬٠٢٦١١٬٠٣١٬٤٨٠اإلجمالي

ستثمارات ، صافياال-٥

تصنف االستثمارات كاآلتي: أ )

العادلة من خالل قائمة الدخل بالقیمةمدرجة )١
اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

٢٠١٨
الریاالت بآالف

السعودیـــــة

٢٠١٧
الریـــاالت بآالف

السعودیـــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٬٩٠٥٬٦٠٩٢٦٢٬١٥٩٣١٦٬٢٣٦٥٣٬١٨٧٢٬٢٢١٬٨٤٥٣١٥٬٣٤٦سندات بعمولة ثابتة
١٩٤٬١٦٧٦٢٬٧٨٤١٩٤٬١٦٧٦٢٬٧٨٤--استثمارات مركبة

١٬٦٥٥٬٢٧١١٬٨٩٨٬٩٤١١٬٦٥٥٬٢٧١١٬٨٩٨٬٩٤١--صنادیق تحوط
-٧٩٤٬٧١٦-٧٩٤٬٧١٦--أسھم خاصة 

-٤٥٢٬٦٣٧-٢٬٤٤٧-٤٥٠٬١٩٠أسھم
المدرجة إجمالي االستثمارات

قیمتھا العادلة من خالل قائمة
٢٬٣٥٥٬٧٩٩٢٦٢٬١٥٩٢٬٩٦٢٬٨٣٧٢٬٠١٤٬٩١٢٥٬٣١٨٬٦٣٦٢٬٢٧٧٬٠٧١الدخل

متاحة للبیع مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ )٢
اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

٢٠١٨
الریاالت بآالف

السعودیـــــة

٢٠١٧
الریـــاالت بآالف

السعودیـــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٤٬٠٧٥٬٢١٩٢٬٣٧٨٬١١٩٤٬٣٠٧٬٣٢٠٧٬٣٦٩٬١٥٥١٨٬٣٨٢٬٥٣٩٩٬٧٤٧٬٢٧٤سندات بعمولة ثابتة

١٩٬٢٧٣٬٨١٨٤٬٢٢٧٬٧٧٤٩٬٤٥٠٬٩٩٥٦٬٧٩١٬٣٨٦٢٨٬٧٢٤٬٨١٣١١٬٠١٩٬١٦٠سندات بعمولة عائمة 
٦٢٠٬٩٥٦-٦٢٠٬٩٥٦---أسھم خاصة

٣٬١٧٦٬٧٣٢٢٬٩١٨٬٧٠٤١٦٬٧١٦٨٠٬٤٩٢٣٬١٩٣٬٤٤٨٢٬٩٩٩٬١٩٦أسھم
مدرجة الاالستثماراتإجمالي 

بالقیمة العادلة من خالل 
المتاحة الدخل الشامل اآلخر/ 

٣٦٬٥٢٥٬٧٦٩٩٬٥٢٤٬٥٩٧١٣٬٧٧٥٬٠٣١١٤٬٨٦١٬٩٨٩٥٠٬٣٠٠٬٨٠٠٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦للبیع
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-٣٦-

كاستثمارات في أدوات حقوق في أدوات حقوق الملكیةبعض االستثمارات بتخصیص، قامت المجموعة ٢٠١٨ینایر ١في
وقد ، تم تصنیف ھذه االستثمارات كمتاحة للبیع. ٢٠١٧. في عام ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

باالستثمارات على المدى االحتفاظھذه االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألنھ یتوقعتخصیصتم 
.سعوديملیون لایر١٣٩٫٧األرباح المحققة بموجب ھذه االستثمارات تصل إلى توزیعات ألغراض إستراتیجیة وأن الطویل

خسائر أو أرباحة، ولم یكن ھناك أي تحویالت ألی٢٠١٨أي من ھذه االستثمارات االستراتیجیة خالل عام استبعادلم یتم 
ضمن حقوق الملكیة المتعلقة بھذه االستثمارات.تراكمیة

االستثمارات المقتناه حتى تاریخ االستحقاق)٣
اإلجماليخارج المملكة

٢٠١٨
بآالف الریـاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٣٬١٧٨٬٩٣٠-٣٬١٧٨٬٩٣٠-سندات بعمولة ثابتة
االستثمارات المقتناه إجمالي 

٣٬١٧٨٬٩٣٠-٣٬١٧٨٬٩٣٠-حتى تاریخ االستحقاق

بالتكلفة المطفأة، صافياالستثمارات المقتناه )٤
اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

٢٠١٨
الریاالت بآالف

السعودیـــــة

٢٠١٧
الریـــاالت بآالف

السعودیـــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٠٬٥٩٨٬٧٢٥١٨٬١٤٨٬٦٠٥١٣٥٬١٨٣١٥٧٬٤٥٢١٠٬٧٣٣٬٩٠٨١٨٬٣٠٦٬٠٥٧سندات بعمولة ثابتة

١٥٬٢٩٤٬٥١٣---١٥٬٢٩٤٬٥١٣-سندات بعمولة عائمة
٤٦٩٬٢٥٣-٤٦٩٬٢٥٣---استثمارات مضاربة

-)٣٬٠٩٠(---)٣٬٠٩٠(مخصص انخفاض االئتمان 
إجمالي االستثمارات المقتناة 

١٠٬٥٩٥٬٦٣٥٣٣٬٤٤٣٬١١٨١٣٥٬١٨٣٦٢٦٬٧٠٥١٠٬٧٣٠٬٨١٨٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣بالتكلفة المطفأة
٤٩٬٤٧٧٬٢٠٣٤٣٬٢٢٩٬٨٧٤١٦٬٨٧٣٬٠٥١٢٠٬٦٨٢٬٥٣٦٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤٦٣٬٩١٢٬٤١٠إجمالي االستثمارات، صافي

فیما یلي تحلیالً لمكونات االستثمارات: )ب
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت السعودیـــــــة
٢٠١٧

بآالف الریـــاالت السعودیـــــــة
اإلجماليغیر متداولةمتداولةاإلجماليمتداولةغیر متداولة

٨٬٠٨٧٬١٠٤٢٣٬٢٤٨٬٠٩٨٣١٬٣٣٥٬٢٠٢١٢٬٥٨٤٬٢١٧١٨٬٩٦٣٬٣٩٠٣١٬٥٤٧٬٦٠٧سندات بعمولة ثابتة
١٣٬١١٢٬٥٩٥١٥٬٦١٢٬٢١٨٢٨٬٧٢٤٬٨١٣١٠٬٨٥٢٬٧٦٠١٥٬٤٦٠٬٩١٣٢٦٬٣١٣٬٦٧٣سندات بعمولة عائمة

٣٬٦٤٣٬٣٧٠٧٩٧٬٤٣١٤٬٤٤٠٬٨٠١٣٫٠٠٣٫٥٠٤٦١٦٫٦٤٨٣٫٦٢٠٫١٥٢أسھم
٤٦٩٬٢٥٣٤٦٩٬٢٥٣----استثمارات مضاربة

١٬٨٤٩٬٤٣٨١٬٨٤٩٬٤٣٨٦٢٬٧٨٤١٫٨٩٨٫٩٤١١٫٩٦١٫٧٢٥-أخرى
٢٤٬٨٤٣٬٠٦٩٤١٬٥٠٧٬١٨٥٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤٢٦٫٥٠٣٫٢٦٥٣٧٫٤٠٩٫١٤٥٦٣٬٩١٢٬٤١٠اإلجمالي

وسندات وصكوك تشتمل السندات غیر المتداولة، بشكل أساسي، على سندات تنمیة حكومیة سعودیة وسندات سعودیة بعمولة عائمة 
التسعیر نموذجباستخدام إما الدفتریةصنادیق تحوط واستثمارات خاصة. ونظراً لطبیعة سوق ھذه السندات، تحدد قیمتھاوخزینة 
على سندات مرھونة أعاله تشتمل السندات بعمولة ثابتة .ةمستقلةف ثالثاطرقبل أالمعلن منالموجودات قیمة أو صافي المالئم

ملیون لایر سعودي كما في ١٫١٩٧بلغت القیمة الدفتریة لھذا السندات.عادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرینبموجب إتفاقیات إ
ً (انظرملیون لایر سعودي).٤٫٨٦٧: ٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١ .(د)١٧اإلیضاح رقم أیضا

تجاري محدد. لغرضللعمالءأموالللبنك تقدیم وبموجبھا یمكنالمضاربة ھي عبارة عن ترتیبات تم اعتمادھا من الھیئة الشرعیة 
االستثمارات "ضمن استثمارات المضاربة تدرجسبقاً. ممحددة أسس یتم تقاسم عوائد ھذه الترتیبات من قبل البنك والعمیل وفق

.إن القیمة العادلة الستثمارات المضاربة ھذه ال یتوقع بأن تختلف كثیراً عن قیمتھا الدفتریة. "بالتكلفة المطفأةالمقتناه
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حتى تاریخ اإلستحقاق واإلستثمارات المقتناهفیما یلي تحلیالً لألرباح والخسائر غیر المحققة والقیمة العادلة لإلستثمارات )ج
المقتناه بالتكلفة المطفأة:

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨

القیمة الدفتریة

إجمالي 
األرباح 
غیر 

المحققة

إجمالي 
الخسائر غیر 

القیمة الدفتریةالقیمة العادلةالمحققة

إجمالي 
األرباح غیر 

المحققة

إجمالي 
الخسائر غیر 

العادلةالقیمة المحققة
استثمارات مقتناة حتى 

تاریخ االستحقاق
٣٫٢٦١٫٣٨٤-٣٫١٧٨٫٩٣٠٨٢٫٤٥٤----سندات بعمولة ثابتة

مجموع االستثمارات 
المقتناة حتى تاریخ 

٣٫٢٦١٫٣٨٤-٣٫١٧٨٫٩٣٠٨٢٫٤٥٤----االستحقاق

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
١٧٬٨٧٤٬٤٢٧)٤٣٤٫٧٨٥(١٠٬٣٦٨٬٩٣٨١٨٬٣٠٦٬٠٥٧٣٬١٥٥)٣٦١٬٨٨٠(-١٠٬٧٣٠٬٨١٨سندات بعمولة ثابتة

١٥٬٢٩٤٬٥١٣--١٥٬٢٩٤٬٥١٣----سندات بعمولة عائمة
٤٦٩٬٢٥٣--٤٦٩٬٢٥٣----استثمارات مضاربة

إجمالي االستثمارات 
٣٣٬٦٣٨٬١٩٣)٤٣٤٫٧٨٥(١٠٬٣٦٨٬٩٣٨٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣٣٬١٥٥)٣٦١٬٨٨٠(-١٠٬٧٣٠٬٨١٨المقتناة بالتكلفة المطفأة

٣٦٬٨٩٩٬٥٧٧)٤٣٤٫٧٨٥(١٠٬٣٦٨٬٩٣٨٣٧٬٢٤٨٬٧٥٣٨٥٬٦٠٩)٣٦١٬٨٨٠(-١٠٬٧٣٠٬٨١٨المجموع الكلي

فیما یلي تحلیالً لإلستثمارات حسب األطراف األخرى: )د

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٤٥٬٦٧٠٬٠٢٢٤٦٬٤١٦٬٢٨٠حكومیة وشبھ حكومیة

٨٬٨٩٩٬٩٢٤١٢٬٣٢٦٬٣٨٥بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٩٬٩١٩٬١٤٢٢٬١٩٧٬٥٢٥شركات

١٬٦٦٣٬٨٠٦١٬٨٩٨٬٩٤١صنادیق تحوط
١٩٧٬٣٦٠١٬٠٧٣٬٢٧٩أخرى

٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤٦٣٬٩١٢٬٤١٠اإلجمالي
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القروض والسلف، صافي-٦

على النحو التالي:المصنفھ كمقتناه بالتكلفة المطفأة تصنف القروض والسلف )أ

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨
بطاقـــــــات 
ائتمــــــان

قــــــــــروض 
شخصیـــــــة

قروض وسلف 
المجمـــــــوعأخـــــرىتجاریــــــــــة

١٬٤١٧٬٥٢٣١٦٬١٦٥٬٠٨٦٩٧٬١١٧٬٣٩٤١٢٩٬١٣٤١١٤٬٨٢٩٬١٣٧القروض والسلف العاملة
١٠٬٦١٧١٬٤٧٢٬٦٤٩٦٬١٤١١٬٤٨٩٬٤٠٧-القروض والسلف غیر العاملة

١٬٤١٧٬٥٢٣١٦٬١٧٥٬٧٠٣٩٨٬٥٩٠٬٠٤٣١٣٥٬٢٧٥١١٦٬٣١٨٬٥٤٤جمالياإل
)٢٬٦٠٩٬٩٨٢()٥٬٤٢٨()٢٬١٦٦٬٩٥٢()٣١٦٬٩٧٨()١٢٠٬٦٢٤(اإلئتمانانخفاضمخصص 

١٬٢٩٦٬٨٩٩١٥٬٨٥٨٬٧٢٥٩٦٬٤٢٣٬٠٩١١٢٩٬٨٤٧١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢صافي،القروض والسلف

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
بطاقـــــــات 
ائتمــــــان

قــــــــــروض 
شخصیـــــــة

قروض وسلف 
المجمـــــــوعأخـــــرىتجاریــــــــــة

مقتناة بالتكلفة المطفأة
١٬٥٤٩٬٦٢٣١٧٬٠٢١٬٦٩٩٩٩٬٧٨٦٬٤٤٠١٧٤٬٢٧٣١١٨٬٥٣٢٬٠٣٥القروض والسلف العاملة

١٣٬٣٦٣١٬١٠٣٬٤٦٠١٠٬٤٩٢١٬١٢٧٬٣١٥-القروض والسلف غیر العاملة

١٬٥٤٩٬٦٢٣١٧٬٠٣٥٬٠٦٢١٠٠٬٨٨٩٬٩٠٠١٨٤٬٧٦٥١١٩٬٦٥٩٬٣٥٠جمالياإل
)١٬٩٧٤٬٦٢١()٦٬٨٠٨()١٬٦٨٨٬٦٧٨()٢٢٦٬٦٩٣()٥٢٬٤٤٢(اإلئتمانانخفاضمخصص 

١٬٤٩٧٬١٨١١٦٬٨٠٨٬٣٦٩٩٩٬٢٠١٬٢٢٢١٧٧٬٩٥٧١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩صافي،القروض والسلف

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

ملیون لایر سعودي).

حركة مخصص خسائر االئتمان على النحو التالي:كانت ب ) 

بطاقـات ائتمـان(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
قروض 
شخصیة

قروض و سلف
المجمـــوعأخـرىتجاریــــة

 ً ٥٢٬٤٤٢٢٢٦٬٦٩٣١٬٦٨٨٬٦٧٨٦٬٨٠٨١٬٩٧٤٬٦٢١الرصید في بدایة السنة، كما ورد سابقا
أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة (إیضاح 

٥٢٬٨٨٤٩٤٬١٠٧٧٣١٬٦٠٧٢٬٥٩٤٨٨١٬١٩٢ب)٤-٢
١٠٥٬٣٢٦٣٢٠٬٨٠٠٢٬٤٢٠٬٢٨٥٩٬٤٠٢٢٬٨٥٥٬٨١٣المعدلالرصید في بدایة السنة

١٣٢٬٠٨٩)١٬٩٦٥(١٠٦٬٣٤٦)٧٥٠(٢٨٬٤٥٨خالل السنة، صافيمخصص
)٢٥٠٬٠٦٤(-)٢٤٩٬٩٣٩()١٢٥(-دیون معدومة مشطوبة

 ً )١٢٩٬٤٠١()٧٬٤٥٧()١٠١٬٠٥٢()١٬٠٣٧()١٩٬٨٥٥(مبالغ مستردة مجنبة سابقا
٥٬٤٤٨١٬٥٤٥)٨٬٦٨٨()١٬٩١٠(٦٬٦٩٥تسویات تحویل عمالت

١٢٠٬٦٢٤٣١٦٬٩٧٨٢٬١٦٦٬٩٥٢٥٬٤٢٨٢٬٦٠٩٬٩٨٢نھایة السنةالرصید في

بطاقـات ائتمـان(بآالف الریاالت السعودیة)٧٢٠١
قروض 
شخصیة

قروض و سلف 
المجمـــوعأخـرىتجاریــــة

٤١٬٠٢٨٢٢٧٬٣٣٧١٬٥٨٦٬٢٧٠١٧٬٠٤٠١٬٨٧١٬٦٧٥الرصید في بدایة السنة
١٦٨٬٤٤٦)٩٬٤١٨(١١٬٤١٤٥٩٢١٦٥٬٨٥٨خالل السنة، صافيمخصص

)٤٣٬٩٦١()٣٠()٤٣٬٨١٦()١١٥(-دیون معدومة مشطوبة
 ً )١٧٬١٣٤()٢٧٤()١٦٬٥٣٥()٣٢٥(-مبالغ مستردة مجنبة سابقا

)٤٬٤٠٥()٥١٠()٣٬٠٩٩()٧٩٦(-تسویات تحویل عمالت
٥٢٬٤٤٢٢٢٦٬٦٩٣١٬٦٨٨٬٦٧٨٦٬٨٠٨١٬٩٧٤٬٦٢١الرصید في نھایة السنة

قائمة الدخل علىملیون لایر سعودي)٢٨٧٫٢: ٢٠١٧(ملیون لایر سعودي١٥٥٫٥بتحمیل مبلغ قدره،خالل السنةالمجموعةت قام
.الموحدة ضمن مخصص خسائر االئتمان والذي تم إظھاره بعد خصم المبالغ المستردة المجنبة سابقا وصافي المبالغ المشطوبة مباشرة

253



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

مجموعة سامبا المالیة

-٣٩-

والسلفالجودة االئتمانیة للقروضج )

منخفضة القیمةال) تحلیل بأعمار القروض والسلف المتأخرة السداد وغیر ١

(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
بطاقـات 
قروض شخصیةائتمـان

قروض و سلف 
المجمـــوعأخـرىتجاریــــة

ً ٩٠أقل من  ٣٬٥٥٩٬٩٩٠-١٠٢٬٤٦٣٨١٤٬٢٤٩٢٬٦٤٣٬٢٧٨یوما
٢٤٢٬٥٠٦-٣١٬٤٢٩٧٥٬١٢٣١٣٥٬٩٥٤یوماً فأكثر٩٠

٣٬٨٠٢٬٤٩٦-١٣٣٬٨٩٢٨٨٩٬٣٧٢٢٬٧٧٩٬٢٣٢اإلجمالي

(بآالف الریاالت السعودیة)٧٢٠١
بطاقـات 
قروض شخصیةائتمـان

قروض و سلف 
المجمـــوعأخـرىتجاریــــة

ً ٩٠أقل من  ٢٬١٤٠٬٣٨٨-١٠١٬٩١٧٧٧٩٬٠٨٠١٬٢٥٩٬٣٩١یوما
٢٤٣٬٨١٧-٣١٬٧٩٥٩٣٬٩٨٣١١٨٬٠٣٩یوماً فأكثر٩٠

٢٬٣٨٤٬٢٠٥-١٣٣٬٧١٢٨٧٣٬٠٦٣١٬٣٧٧٬٤٣٠اإلجمالي

بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعات االقتصادیة:فیما یلي تحلیالً ) ٢

٨٢٠١
القروض والسلف 

العاملة
القروض والسلف 

غیر العاملة
مخصص خسائر

االئتمان
القروض والسلف، 

صافي
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
١٣٦٦٥٣٬٣٤٦-٦٥٣٬٤٨٢حكومیة وشبھ حكومیة

٦٬٥٤١٤٬٧٦٠٬٧٧٣-٤٬٧٦٧٬٣١٤بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٤٬١٤٤٬٣٤٨٤٤٠٢٠٬٤١٧٤٬١٢٤٬٣٧١زراعة وأسماك

١٧٬٩١٣٬١٨٧١٦٢٬٦١٦٢٨٢٬٦٦٤١٧٬٧٩٣٬١٣٩تصنیع
٩٬٢٤٨١٬٩٩٠٬٨٢٦-٢٬٠٠٠٬٠٧٤مناجم وتعدین

١٣٬٣٧١٬١٠٤١٥٬٨٤٩٤٥٬٢٣٢١٣٬٣٤١٬٧٢١كھرباء، ماء، غاز، وخدمات صحیة
١٥٬١٠١٬٣١٦٩٦٩٬٩٩٧١٬١٣٥٬١٨٦١٤٬٩٣٦٬١٢٧وإنشاءاتبناًء

١٧٬٤٩٩٬٤٣٠٢٩٨٬٥٢١٤١٢٬٧٨٢١٧٬٣٨٥٬١٦٩تجارة
٨٬٠٢٢٬٨٠٩١٬٤٠٢٤٣٬٥٣٨٧٬٩٨٠٬٦٧٣نقل واتصاالت

٢٬٦٥٦٬٤٣٦٩٤١٣٧٬٢٨٢٢٬٦٢٠٬٠٩٥خدمات
١٨٬١٠٦٬٨٧٤٢٣٬٠٥٤٤٤٧٬١٥٩١٧٬٦٨٢٬٧٦٩قروض شخصیة وبطاقات ائتمان

١٠٬٥٩٢٬٧٦٣١٦٬٥٨٧١٦٩٬٧٩٧١٠٬٤٣٩٬٥٥٣أخرى
١١٤٬٨٢٩٬١٣٧١٬٤٨٩٬٤٠٧٢٬٦٠٩٬٩٨٢١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢اإلجمالي

٧٢٠١
القروض والسلف 

العاملة
القروض والسلف 

غیر العاملة
مخصص خسائر

االئتمان
القروض والسلف، 

صافي
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
٢٤٢٦٨١٬٦١٢-٦٨١٬٨٥٤حكومیة وشبھ حكومیة

١٩٬٦٢٧٥٬٠٠٩٬٠٨٩-٥٬٠٢٨٬٧١٦بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٤٬٠٥٠٬٦٠٨٤٤٠٩٬٤١٥٤٬٠٤١٬٦٣٣زراعة وأسماك

١٨٬٧٦١٬٣٠٩١٩٢٬٢٦٢٢٥١٬٦٩٧١٨٬٧٠١٬٨٧٤تصنیع
٧٬٠١٩١٬٤٢٩٬٠٠٨-١٬٤٣٦٬٠٢٧مناجم وتعدین

١٢٬٠٥٩٬٢٦٩٢٠٬٠٤٨٤٦٬٩٠٨١٢٬٠٣٢٬٤٠٩كھرباء، ماء، غاز، وخدمات صحیة
١٦٬٦٤٨٬٩٣٩٧١٠٬٧٠١١٬٠٠١٬٩٨٦١٦٬٣٥٧٬٦٥٤وإنشاءاتبناًء

١٨٬١١٠٬٨٢٧١٦٥٬٦٧٢١٦١٬٢٦٤١٨٬١١٥٬٢٣٥تجارة
٩٬١٥٣٬٦٨٣١٬٤٠٢٣٨٬٠١١٩٬١١٧٬٠٧٤نقل واتصاالت

٢٬٧٧٥٬٧٧١٩٤١٢٦٬١٦٥٢٬٧٥٠٬٥٤٧خدمات
١٨٬٥٧١٬٣٢٢١٣٬٣٦٣٢٧٩٬١٣٥١٨٬٣٠٥٬٥٥٠قروض شخصیة وبطاقات ائتمان

١١٬٢٥٣٬٧١٠٢٢٬٤٨٦١٣٣٬١٥٢١١٬١٤٣٬٠٤٤أخرى
١١٨٬٥٣٢٬٠٣٥١٬١٢٧٬٣١٥١٬٩٧٤٬٦٢١١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩اإلجمالي
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الضماناتد)  

القروض والسلف:كل فئة من فئاتبالقیمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا لدى البنك مقابلفیما یلي تحلیالً 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریــاالت 

السعودیـــــــة
٤٨٬٥٤٧٬٤٣٥٦٣٬٠٢١٬٣٤٣غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة

٣٬٦٩٨٬١٩٤١٬٩٥٢٬٨٥٨متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة
٢٢٢٬٤٠٣٢٤٤٬٧٥٥منخفضة القیمة

٥٢٬٤٦٨٬٠٣٢٦٥٬٢١٨٬٩٥٦اإلجمالي

القابلةالضمانات غیر تلك بقبولیقوم البنك وعقارات. وأوراق مالیة متداولة، ،وضمانات مالیة،ودائعتشتمل الضمانات على 
لم تتغیر سیاسات المجموعة بھا في حالة إخفاق العمیل في السداد.التصرفللتحویل إلى مبالغ نقدیة (مثل العقارات) بغرض 

أي تغیر جوھري في الجودة الكلیة للضمانات التي والیوجد،ى الضمانات بصورة جوھریة خالل السنةالمتعلقة بالحصول عل
محتفض بھا من قبل المجموعة منذ السنة الماضیة.

صافيالممتلكات والمعدات-٧ ،

األراضي 
والمباني

بآالف الریاالت 
السعودیة

تحسـینات 
العقارات 

المستأجرة
بآالف الریاالت 

السعودیة

األثاث 
والمعدات 

والسیـــارات
الریاالت بآالف 

السعودیة

٢٠١٨
اإلجمالي

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٧
اإلجمالي

بآالف الریاالت 
السعودیة

:التكلفة
٩١٨٬٤٩٢٦٧٥٬٩٧٠١٬٤١١٬١٣٤٣٬٠٠٥٬٥٩٦٢٬٩١٧٬٠٠٤الرصید في بدایة السنة

١٬٩٥٦١٣٬٠٨٢٤٥٬٨٣٩٦٠٬٨٧٧٩٦٬٤٢٦اإلضافات
)٦٬٧٨٦()١٬٨٠٦()١٬٧٧٢()٣٤(-اإلستبعادات

)١٬٠٤٨()٥٬١٢٧()٥٬١٢٧(--تسویات تحویل عمالت

٩٢٠٬٤٤٨٦٨٩٬٠١٨١٬٤٥٠٬٠٧٤٣٬٠٥٩٬٥٤٠٣٬٠٠٥٬٥٩٦الرصید في نھایة السنة
:اإلستھالك المتراكم

٥٨٥٬٩٢٣٥٦٩٬٦١٨١٬٢٨٢٬٢٤٥٢٬٤٣٧٬٧٨٦٢٬٣٢٠٬٩١٩الرصید في بدایة السنة
١١٬١٣٧٣١٬٦٧٩٦٩٬٦١٠١١٢٬٤٢٦١٢٣٬٥٦٥المحّمل للسنة
)٦٬٥٣٤()٨٩٤()٨٩٤(--االستبعادات

)١٦٤(٤٬٥٢٩٤٬٥٢٩--تسویات تحویل عمالت
٥٩٧٬٠٦٠٦٠١٬٢٩٧١٬٣٥٥٬٤٩٠٢٬٥٥٣٬٨٤٧٢٬٤٣٧٬٧٨٦الرصید في نھایة السنة
٢٠١٨٣٢٣٬٣٨٨٨٧٬٧٢١٩٤٬٥٨٤٥٠٥٬٦٩٣دیسمبر ٣١فيكماصافي القیمة الدفتریة 
٢٠١٧٣٣٢٬٥٦٩١٠٦٬٣٥٢١٢٨٬٨٨٩٥٦٧٬٨١٠دیسمبر ٣١فيكماصافي القیمة الدفتریة 

٢٬١٨٧٬٧٥٠٢٬٠٧١٬٠٧٤أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
٢٬٦٩٣٬٤٤٣٢٬٦٣٨٬٨٨٤اإلجمالي

الموجودات األخرى-٨
٢٠١٨

بآالف الریاالت
السعودیــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت
السعودیــــــة

٢٠٧٬٣٧٩١٥٨٬٨٧١نةمدیذمم 
٥٬٤٤٧٤٬٧٥٧عقارات أخرى، صافي 

١٦٬٩٢١٢١٬٤٠٤شھرة
٤٦٨٬٨٩٢٣٨٣٬٨٥٣أخرى

٦٩٨٬٦٣٩٥٦٨٬٨٨٥اإلجمالي
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المشتقات -٩
-تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، باستخدام األدوات المالیة المشتقة التالیة ألغراض المتاجرة ولتغطیة المخاطر:

وتمثل اتفاقیات تعاقدیة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. وبالنسبة لمقایضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم المقایضات:
األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقایضات العمالت، فیتم 

ر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقایضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة، فإنھ یتم بموجبھا تبادل العموالت بسع
بموجبھا تبادل أصل المبلغ زائداً دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

تعاقدیة لشراء أو بیع عملة أو بضاعة أو أداة مالیة معینة بسعر وتاریخ محددین في وھي عبارة عن إتفاقیاتالعقود اآلجلة والمستقبلیة:
المستقبل. العقود اآلجلة ھي عقود یتم تصمیمھا خصیصاً لتلبیة احتیاجات محددة والتعامل بھا خارج األسواق المالیة النظامیة. أما عقود

الت فیتم التعامل بھا وفق أسعار محددة في األسواق المالیة النظامیة. الصرف األجنبي والعقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العمو

وھي عبارة عن عقود مستقبلیة خاصة بأسعار العموالت یتم تداولھا بشكل فردي خارج األسواق المالیة إتفاقیات أسعار العموالت اآلجلة:
لیھ وسعر السوق في تاریخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ النظامیة وتنص على أن یسدد نقداً الفرق بین سعر العمولة المتعاقد ع

خالل الفترة الزمنیة المتفق علیھا.

وھي عبارة عن إتفاقیات تعاقدیة، یمنح بموجبھا البائع (مصدر الخیار) الحق، ولیس اإللتزام، للمشتري (المكتتب بالخیار) لبیع الخیارات:
مالیة بسعر محدد سلفاً في تاریخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنیة المحددة.أو شراء عملة أو بضاعة أو أسھم أو أداة

وھي عبارة عن خیارات على المقایضات والتي تتطلب وجود خیارات على مكونات المقایضة بسعر ثابت. تمنح خیارات المقایضات:
االلتزام، إلبرام المقایضة وذلك بدفع عمولة بسعر ثابت واستالم عمولة ري أو المكتتب بالخیار الحق، ولیس تخیارات المقایضات المش

عائم بتاریخ مستقبلي.بسعر 

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلقذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف.المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبیعات، وأخالخاصة بالمجموعة وتتعلق معظم المشتقات

ویتعلق أخذ المراكز بإدارة یض المخاطر الحالیة والمستقبلیة. المبیعات بطرح المنتجات للعمالء لتمكینھم من تحویل أو تعدیل أو تخف
وتتعلق موازنة أسعار .مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغیرات اإلیجابیة في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات

.بتحدید واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بین األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلكالصرف 

المشتقات المقتناة ألغراض تغطیة المخاطر 
لمخاطر العمالت االمشتقات ألغراض تغطیة المخاطر وذلك لتقلیل تعرضھمجموعةستخدم الت،اومطلوباتھاكجزء من إدارة موجوداتھ

العموالت. ویتم ذلك عادة من خالل تغطیة مخاطر معامالت محددة وكذلك بإستخدام استراتیجیة تغطیة المخاطر المتعلقة بقائمة وأسعار 
تقات المركز المالي ككل. إن التغطیة اإلستراتیجیة للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطیة المخاطر الخاصة، وتقید المشتقات ذات العالقة كمش

مقتناه ألغراض المتاجرة .

مقایضات مجموعةستخدم التتغطیة مخاطر عمالت محددة . كما لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقایضات العمالت مجموعةستخدم الت
.عار ثابتةأسعار العموالت والعقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت لتغطیة مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر العموالت بأس

أیضاً مقایضات أسعار العموالت لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم . مجموعةستخدم التو
وفي مثل ھذه الحاالت، یجب توثیق طبیعة تغطیة المخاطر وأھدافھا رسمیاً ، بما في ذلك تفاصیل البنود المغطاة وأداة تغطیة المخاطر، 

قید ھذه المعامالت كتغطیة مخاطر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة . ویتم

یخ یعكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة مع تحلیل بالمبالغ االسمیة للفترة المتبقیة حتى تار
المعامالت القائمة في نھایة السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة اإلستحقاق. أن المبالغ االسمیة، التي تعتبر مؤشراً على حجم 

والتي تقتصر عادة مجموعةتعرض لھا التإن ھذه المبالغ اإلسمیة ال تعبر عن مخاطر االئتمان، التي فالمستقبلیة المتعلقة بھا. وبالتالي، 
على القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات، أو مخاطر السوق. 

العقود المشمولة بإتفاقیات كافةبالقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك، یتم إظھار ت في قائمة المركز المالي الموحدة یتم إظھار كافة المشتقا
بالصافيرئیسیمقاصة وأمنالعادلة اإلیجابیة أو السلبیة مع الضمانات النقدیة المستلمةالقیمةحیثما ینطبق ذلك. تتم مقاصة إجمالي ،ة

.الطرف اآلخر بموجب إتفاقیة مقاصة رئیسیة ساریة المفعولالمدفوعة إلى 
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لھا على أساس الفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق:والمبالغ اإلسمیةوالقیمة العادلةباألدوات المالیة المشتقة فیما یلي تحلیالً 

المبالغ اإلسمیة للفترة المتبقیة حتى تاریخ اإلستحقاق

٢٠١٨
القیمة العادلة 

اإلیجابیة
القیمة العادلة 

سنوات٥-١شھر١٢-٣أشـھر٣خالل المبلغ اإلسميالسلبیة
أكثر من

سنوات٥

المقتناة ألغراض المتاجرة :

٣٬٢٩٦٬٥٣٤٢٬٥٧٣٬٦٨٣١٣٧٬١٠٥٬٢١٦٧٬٠٠٦٬٨٠٦١٣٬٥٣٩٬٢٨٢٩٣٬٩٨٣٬٨٦٠٢٢٬٥٧٥٬٢٦٨مقایضات أسعار العموالت 
المستقبلیة الخاصةالعقود

٦٦٬٩٧٠٩٥٬٠٥٢١٠٬٤٥٥٬٠٢٨٢٬٢٤٧٬٠٦٣٣٤٥٬٠٠٠٧٬٧٣٦٬١٤٥١٢٦٬٨٢٠بأسعار العموالت، والخیارات
-٥٧٬٥٧٢٦٥٬٨٢٥١٤٬٣٨٩٬٩٣٦٥٬٧٣٦٬٩٥٠٢٬١٧٤٬٩٢٢٦٬٤٧٨٬٠٦٤عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

--٥٣٬١٤٦٥٢٬٦٥٤١٬٥٥٦٬٧٨٦١٬٠٥٧٬٢٩٩٤٩٩٬٤٨٧خیارات العمالت 
-------خیارات المقایضة

--١٥٩٬٥٢٩١٧٨٬٦٢٢٢٬٧٠٤٬٣٤٦١٥٬٠٠٠٢٬٦٨٩٬٣٤٦خیارات األسھم والبضائع

القیمة المقتناة لتغطیة مخاطر 
العادلة:

العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار 
---١٧٬٧٣١١٬٨٤٢٬٣٧٥١٬٨٤٢٬٣٧٥-ت والخیاراتالالعمو

٣٧٥٬٠٠٠٣٬١٨٧٬٥٠٠--٦١٬٢٥٣١١٧٬٦٩٤٣٬٥٦٢٬٥٠٠مقایضات أسعار العموالت

المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات 
:النقدیة

١٩٬٩٤٣٥٩٬٨٩٨٤٬٥٣٢٬٥٠٠١٧٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠٦٦٢٬٥٠٠٣٬٥٨٠٬٠٠٠مقایضات أسعار العموالت

٣٬٧١٤٬٩٤٧٣٬١٦١٬١٥٩١٧٦٬١٤٨٬٦٨٧١٨٬٠٧٥٬٤٩٣١٩٬٣٦٨٬٠٣٧١٠٩٬٢٣٥٬٥٦٩٢٩٬٤٦٩٬٥٨٨اإلجمالي الفرعي 

المستلمة/الضمانات النقدیة
)٨٠٦٬٠٥٩()٢٦٩٬١٧٥(المدفوعة

٣٬٤٤٥٬٧٧٢٢٬٣٥٥٬١٠٠اإلجمالي

المبالغ اإلسمیة للفترة المتبقیة حتى تاریخ اإلستحقاق

٢٠١٧
القیمة العادلة 

اإلیجابیة
القیمة العادلة 

سنوات٥-١شھر١٢-٣أشـھر٣خالل المبلغ اإلسميالسلبیة
أكثر من

سنوات٥

المقتناة ألغراض المتاجرة :

٦٬٢٣١٬٣١٤٤٬٩٧٠٬٥٥٨١٤١٬٦٧٢٬٤٩٣٩٬٨٢٣٬٨٦٤١٥٬٤٩٨٬٦٨٤٩١٬٩٨٨٬٠٢٥٢٤٬٣٦١٬٩٢٠مقایضات أسعار العموالت 
العقود المستقبلیة الخاصة

٣٥٬٤٥٥٤٠٬٣٠٠١٢٬٤٠٤٬٥٣٢٥٬٩٣٣٬٦٢٩٨٤٠٬٥٠٠٤٬٩٧٢٬٢٢٠٦٥٨٬١٨٣بأسعار العموالت، والخیارات
-١٣٩٬٥٧٤١٨٦٬١٠٨٢٩٬١١٨٬٤٠٦١١٬٧١٩٬٣٣٠١٢٬٣٥٠٬٨٥١٥٬٠٤٨٬٢٢٥عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

-١٢٠٬٣١٦١٢١٬٣٩٥٨٬٠٠٠٬٥٨٥٣٬٨٣٨٬٠٢٩٣٬٨٩٠٬٧٣٩٢٧١٬٨١٧خیارات العمالت 
--٤٬٤٩٨٬٣١٠-١٦٬٥٣٧٢٣٣٤٬٤٩٨٬٣١٠خیارات المقایضة

-١٬٢٦٥٬٠٠٠-١١٥٬٦١٨١١٥٬٦١٨١٬٣٤٢٬٤٧٨٧٧٬٤٧٨خیارات األسھم والبضائع

القیمة المقتناة لتغطیة مخاطر 
العادلة:

العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار 
-------العموالت والخیارات

المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات 
:النقدیة

٧٧٠٬٠٠٠٩٥٢٬٥٠٠٣٬٠٢٥٬٠٠٠-٤٣٬٢١٨١٤٬٢٦١٤٬٧٤٧٬٥٠٠مقایضات أسعار العموالت

٦٬٧٠٢٬٠٣٢٥٬٤٤٨٬٤٧٣٢٠١٬٧٨٤٬٣٠٤٣١٬٣٩٢٬٣٣٠٣٧٬٨٤٩٬٠٨٤١٠٤٬٤٩٧٬٧٨٧٢٨٬٠٤٥٬١٠٣اإلجمالي الفرعي 

المستلمة/الضمانات النقدیة
)١٬٤٧٢٬١٧٥()١٨٧٬٣٢٤(المدفوعة

٦٬٥١٤٬٧٠٨٣٬٩٧٦٬٢٩٨اإلجمالي
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مجموعة سامبا المالیة

-٤٣-

:وقیمتھا العادلة،وأداة تغطیة المخاطر،وطبیعة المخاطر المغطاة،مخاطرھاالمغطاة ول أدناه ملخصاً بالبنود اعكس الجدت

أداة التغطیةطبیعة التغطیةالقیمة العادلةوصف البنود المغطاة 
القیمة العادلة

اإلیجابیة 
القیمة العادلة 

السلبیة

٨٢٠١
بآالف الریاالت السعودیة

١٩٬٩٤٣٥٩٬٨٩٨مقایضات أسعار العموالتتدفق نقدي٤٬٥٤١٬٢٢٢سندات بعمولة عائمة
العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار قیمة عادلة٩٩٨٬٥٧٣سندات بعمولة ثابتة

٤٢٬٨٨٣-العموالت والخیارات
٦١٬٢٥٣١١٧٬٦٩٤مقایضات أسعار العموالتعادلةقیمة ٣٬٣٢٧٬٦٣٢بعمولة ثابتةعقود مستقبلیة 

٧٢٠١
بآالف الریاالت السعودیة

٤٣٬٢١٨١٤٬٢٦١مقایضات أسعار العموالتتدفق نقدي٤٬٧٥٦٬٧٢٣سندات بعمولة عائمة

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
على الموجودات والمطلوبات المقتناه لغیر أغراض المتاجرة والتي المستقبلیةللتغیرات في التدفقات النقدیةالمجموعةتعرض ت

خاصةوتحمل عم للتحوط ضد مخاطر كأداةالخاصة مقایضات أسعار العموالتبشكل عامتستخدم المجموعةبسعر متغیر. لة
لمخ. ونتیجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبیة، تتعرض المجموأسعار العموالت الخاصة ھذه اطر العمالت األجنبیة عة

أسعار العموالت الخاصة المغطاة بمقایضات أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة.رطومخا

فيالجدول أدناهیبین كما وقع تیوالتاریخ الذي من البند المغطىالنقدیة التدفقاتالفترات التي یتوقع أن تحدث خاللھا،دیسمبر٣١،
:الموحدةقائمة الدخلبأن تؤثر فیھ على 

٨٢٠١
اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات٥-١شھر١٢–٣اشھر ٣خالل بآالف الریاالت السعودیة

٥٧٬٩٣١١٦٥٬٩٥٤٥٨١٬٦٢٠٢٨٣٬٣٠١١٬٠٨٨٬٨٠٦التدفقات النقدیة الواردة

٧٢٠١
اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات٥-١شھر١٢–٣اشھر ٣خالل بآالف الریاالت السعودیة

١٧٬٨٢٨٨٦٬٨٣٠٤٨٩٬٧٨٠٤٢٢٬٥١٨١٬٠١٦٬٩٥٦التدفقات النقدیة الواردة

ممجموعة) تقریباً من عقود القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات الخاصة بال٪٢٥: ٢٠١٧(٪٣٣تم إبرام ما نسبتھ ؤسسات مالیة، مع
إعداد القوائم المالیة كما في تاریخ ىخرأف اطرأأيالعادلة اإلیجابیة مع) من عقود القیمة ٪١٣: ٢٠١٧(٪١٣بینما أبرم أقل من

.الموحدة

األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى-١٠
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٬٩٥٣٬٠٩٧٥٨٠٬٦٦٥حسابات جاریة

٥٬٩١٨٬٤٧٧٥٬٩٧٠٬٧٩٩ودائع أسواق المال
٧٬٨٧١٬٥٧٤٦٬٥٥١٬٤٦٤اإلجمالي

ملیون ٣٫٨٢٣: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥٤٥بل بیع سنـدات بعمولـة ثابتة قدرھا ودائع أسواق المال على ودائع مقاتشتمل
رائھا في تواریخ مستقبلیة محددة.إلعادة شاتفاقیةلایر سعودي) مع 
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مجموعة سامبا المالیة

-٤٤-

ودائع العمالء  -١١
تتكون ودائع العمالء مما یلي: 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٩٣٬٨٨٠٬١٩٢٩٩٬٥٤٦٬١١٢تحت الطلب

٧٬٦٩٩٬٦٠٢٧٬٢٢٤٬٥١٣ادخار
٦٢٬٤٦٠٬٩٢٩٥٤٬٨٨٤٬١١٥ألجل

٦٬١٢٩٬٣٢٣٦٬٢٦٧٬٩١٤أخرى

١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤اإلجمالي

ملیون لایر سعودي ٣٣٫٩٩٩قدرهبمبلغمتوافقة مع الشریعة تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقبولة بموجب عقود منتجات بنكیة
ملیون لایر سعودي).٣٠٫٤٢٨: ٢٠١٧(

ریـال ملیون٦٨١: ٢٠١٧(ملیون ریـال سعودي ٣٩٣قدرھا ثابتةبعمولةعلى ودائع مقابل بیع سنداتألجل الودائع تشتمل 
مستقبلیة محددة.تواریخ إلعادة شرائھا في ) مع اتفاقیاتسعودي

ملیون لایر سعودي)٥٦٠: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٩٥١قدرھا مرتبطة بالسوق عمالءالودائع ألجل على ودائع تشتمل
واحدنوععندما تشتمل على تصنف الودائع على ھذا النحو.مصنفة كـ "مطلوبات مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل"

یتم تقییمھا على أساس القیمة العادلة وفقاً الستراتیجیة إدارة المدرجة ضمن أدوات مالیة أخرى، أو من المشتقات المالیة أو أكثر
لم یكن ھناك أرباح أو خسائر جوھریة تعود للتغیرات في مخاطر االئتمان على ھذه الودائع .مجموعةالمخاطر الموثقة لدى ال

.٢٠١٧و ٢٠١٨خالل عامي 

ملیون لایر سعودي) كضمانات ١٫٣٢٢: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١٫١٥٨كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ قدره
محتجزة لقاء التسھیالت الممنوحة للعمالء. 

عمالت أجنبیة تفاصیلھا كاآلتي:بتشتمل الودائع أعاله على ودائع 
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٤٬٣٤٤٬٩٨١١٠٬٣٤٦٬٣٨٧تحت الطلب

١٬٠٨٢٬٦٦٧١٬٠٧٩٬٨٥٢ادخار
٢١٬٨٦٢٬٤٢٨١٠٬٧٧٩٬٣٩٢ألجل

٢٤٠٬٢٤٢٣٣٨٬١٢٤أخرى

٢٧٬٥٣٠٬٣١٨٢٢٬٥٤٣٬٧٥٥اإلجمالي

المطلوبات األخرى-١٢
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیــــــة

بآالف الریاالت 
السعودیــــــة

٨٢٨٬٣٣٦٩٧٦٬٣٨٠ةدائنذمم 
٥١٧٬٥٠٠٤٣٦٬٦٠٤)١٣(ایضاح التزامات منافع الموظفین
٢٤٧٬٧٧٩٢٧٩٬٥٢٩دخل أتعاب غیر مكتسب

٧٬٤١٤٢١٬٣٤٠عمالء مقابل عملیات االكتتاب العام ودائع
الدفع إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقیة ةمستحقمبالغ

-١٬٨٥٢٬٨٥٠)ج٢٥(إیضاح التسویة
التزامات القروض وعقود الضمان مخصص انخفاض االئتمان مقابل 

-١٬٦٣٥٬٩٥١)ج٢٨(إیضاح المالي
٢٬١٤٣٬٢١٩٢٬٦٩٩٬٧٤١أخرى

٧٬٢٣٣٬٠٤٩٤٬٤١٣٬٥٩٤اإلجمالي
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مجموعة سامبا المالیة

-٤٥-

الموظفین نافعمالتزامات -١٣

ً نھایة الخدمة لموظفیھ أةمكافلبرنامجالبنكلدى طریقة بكتوارياالتقییم للت وفقاستحقامالتحسب. السعوديوالعمال العمل نظاملطبقا
في قائمة المركز المالي المدرجة فیما یلي المبالغ استحقاقھا.عندالمنافعویتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االئتمان المتوقعة وحدة 

على قیمتھ الحالیة: بناًءوالحركة في االلتزام خالل السنة الموحدة

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیــــــة
بآالف الریاالت 
السعودیــــــة

٤٢٨٬٥٢٦٣٧٣٬٢٥٧السنةالرصید في بدایة 
١٠٢٬٩٨٥٧٨٬٣٤٣تكلفة الخدمة الحالیة

١٦٬٤٤٦١٥٬٤٧٥مصروف عمولة خاصة
)٣٨٬٥٤٩()٣٥٬٠٧٧(مدفوعةمنافع

٥١٢٬٨٨٠٤٢٨٬٥٢٦السنةالرصید في نھایة 

. بلغت قیمة المخصصتقییم مدى كفایة المخصص القائمخالل الربع الرابع من كل سنة من أجلیتم إجراء التقییم االكتواري المستقل 
ھناك العدید ملیون لایر سعودي). ٤٣٦٫٦: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥١٧٫٥لتقییم االكتواري كما في نھایة السنة المجنب لقاء ا

معدل الخصم ومستوى زیادة اعتباروبموجبھا تم المحددة المنافعفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة الحالیة اللتزامات االمن 
ً الرواتب  .) على التوالي٪٢٠١٧:٢(٪٢) و٪٢٠١٧:٤(٪٤٫٥یفترض أن یكون بنسبة وافتراضیاً أساسیا

المستخدم كان معدل الخصم فیما لو لایر سعودي) ٤٥١٫٣: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥٤١٫٦إلى ةاالكتواریااللتزامات ستزداد
فیما لو ملیون لایر سعودي) ٤٠٨٫١: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٤٨٧٫٣إلىخفض االلتزاماتنوست٪١بنسبةأقل في االفتراض

ملیون لایر سعودي ٥٤٢٫٠إلى ةاالكتواریااللتزامات ادزدست. وبالمثل، ٪١بنسبةأعلى معدل الخصم المستخدم في االفتراض كان 
خفض نوست٪١بنسبةأعلى زیادة الرواتب المستخدم في االفتراض كان معدل فیما لو ملیون لایر سعودي) ٤٣٩٫٩: ٢٠١٧(

زیادة الرواتب المستخدم في في حال كان معدلملیون لایر سعودي)٤١٨٫٣: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٤٨٦٫٥إلى االلتزامات 
ً المحددة المنافعالمرجح لفترة التزاممتوسط الیبلغ . ٪١بنسبةأقل االفتراض  .سنوات٥تقریبا

رأس المال-١٤

، قیمة كل سھم ملیون سھم)٢٫٠٠٠: ٢٠١٧(سھملیون م٢٫٠٠٠مال البنك المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل منن رأسیتكو
لایر سعودي.١٠

االحتیاطیات النظامیة والعامة-١٥

٪ من صافي دخل ٢٥ل عن لبنك، یجب تحویل ما ال یقلاألساسيوالنظام بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربیة السعودیة 
ً إن ھذا اإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع السنة إلى اإلحتیاطي النظامي حتى یساوي ھذا اإلحتیاطي رأس المال المدفوع. خالل .حالیا

) إلى االحتیاطي النظامي من سعوديملیون لایر ٢٠١٧:١٫٢٥٦ملیون لایر سعودي (١٫٣٨٢مبلغ قدره قام البنك بتحویلالسنة، 
لبنك.لاألرباح المبقاة 

ً عندلغ لالحتیاطي العام لمواجھة المخاطر البنكیة العامةابتجنیب مبكما یقوم البنك . ما یرى ذلك مالئما
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-٤٦-

مة العادلةیالقاحتیاطیات -١٦

كانت حركة احتیاطیات القیمة العادلة خالل السنة المتعلقة بحقوق ملكیة مساھمي المجموعة كاآلتي: 

(بـاالف الریاالت السعودیة)

تغطیة مخاطر ٢٠١٨
التدفقات النقدیة

مدرجة موجودات
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر
المجموع

ً السنةالرصید في بدایة  ٣١٨٬٥٠٠٢٨٩٬٦٧٤)٢٨٬٨٢٦(، كما ورد سابقا
)٢٩٤()٢٩٤(-أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة

٢٨٤٬٢٨٦٢٦٥٬٢٨٩)١٨٬٩٩٧(التغیر في القیمة العادلة خالل السنة 
)٦١٬٥٧٥()٩٬٦٠١()٥١٬٩٧٤(محول الى قائمة الدخل الموحدة

٥٩٢٬٨٩١٤٩٣٬٠٩٤)٩٩٬٧٩٧(الرصید في نھایة السنة

(بـاالف الریاالت السعودیة)
تغطیة مخاطر ٢٠١٧

التدفقات النقدیة
مالیة موجودات

المجموعمتاحة للبیع

٢١٧٬٠٥٦٩٠٬٥٦٣)١٢٦٬٤٩٣(الرصید في بدایة السنة
١٥٣٬٨٢٦١٣٠٬٤٨١٢٨٤٬٣٠٧التغیر في القیمة العادلة خالل السنة

)٨٥٬١٩٦()٢٩٬٠٣٧()٥٦٬١٥٩(قائمة الدخل الموحدةمحول الى 
٣١٨٬٥٠٠٢٨٩٬٦٧٤)٢٨٬٨٢٦(الرصید في نھایة السنة

التعھدات واإللتزامات المحتملة-١٧

الدعاوى القضائیة أ  )
تكالیفتوقع تكبد حیث أنھ ال ی٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١لم یجنب أي مخصص لقاء الدعاوى القضائیة القائمة كما في 

جوھریة .

التعھدات الرأسمالیة ب )
فيملیون لایر سعودي٣٦٢مجموعةالتعھدات الرأسمالیة لدى البلغت ملیون لایر ٢٤٢: ٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١كما

.معداتراءني وشامبإنشاءبوتتعلق سعودي) 

مات المحتملة المتعلقة باإلئتمانالتعھدات واإللتزاج )
المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من االعتمادات المستندیة، والضمانات، والقبوالت، وااللتزاماتتتكون التعھدات 

ئتمان. إن الغرض الرئیسي من وراء ھذه األدوات ھو ضمان توفیر األموال للعمالء اإللمنحغیر القابلة للنقضوااللتزامات
بالسداد في حالة مجموعةالتي تمثل ضمانات غیر قابلة للنقض من قبل ال(دات المستندیة عند طلبھا. إن الضمانات وإالعتما

تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملھا القروض والسلف. )عدم تمكن العمیل من الوفاء بإلتزاماتـھ تجاه األطـراف األخرى
، نیابة عن العمیل، تسمح للطرف اآلخر بسحب مجموعةالتي تعتبر بمثابة تعھدات خطیة من ال(إن اإلعتمادات المستندیة 

تمثل . بالبضاعة التي تخصھا، وبالتالي فإنھا غالباً ما تحمل مخاطر أقلعادةً مضمونة )األموال وفق شروط وأحكام خاصة
ت قبل سدادھا والقبتقدیم معظم المجموعةتوقع الت.لسداد الكمبیاالت المسحوبة من قبل العمالءمجموعةالقبوالت تعھدات ال

توقع بأن یفي تمجموعةفتقل كثیراً عن المبلغ الملتزم بھ ألن الاألدوات. أما المتطلبات النقدیة بموجب ھذه من قبل العمالء
العمالء بإلتزاماتھم األساسیة.

ض وسلف وضمانات تمثل االلتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غیر المستخدم من التسھیالت المعتمدة لمنح اإلئتمان على شكل قرو
واعتمادات مستندیة. وفیما یتعلق بمخاطر اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة 
لخسارة بمبلغ یعادل إجمالي االلتزامات غیر المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال یمكن تحدیده فوراً، یتوقع أن 

ثیر من إجمالي االلتزام غیر المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معاییر یكون أقل بك
إئتمان محددة. إن اجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدیة المستقبلیة ألن العدید من ھذه 

اؤھا بدون تقدیم التمویل المطلوب.االلتزامات یتم انھاؤھا أو انتھ
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-٤٧-

:الخاصة بالمجموعةالمحتملة المتعلقة باالئتمان وااللتزاماتلقاء التعھدات باالستحقاقات التعاقدیةفیما یلي تحلیالً )١

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل (بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١

٤٬٩٦١٬٨٨١-٢٬٩٦٧٬٧٨٣١٬٥١١٬٥١٨٤٨٢٬٥٨٠اعتمادات مستندیة
٨٬١٦٦٬٤٣٥١٣٬٨٤٩٬٤٧٥٩٬٣٥٢٬٠١٣١٬٥١٧٣١٬٣٦٩٬٤٤٠خطابات ضمان

١٬١٧٩٬٧٣١٣٢٤٬٥٤٤١٬٠٨٨٩٬٣٢٢١٬٥١٤٬٦٨٥قبوالت 
٢٬٦١٤٬٢٧٦-١٤٢٬١٤٥٤٢٬٥٦٠٢٬٤٢٩٬٥٧١التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان 

٨٬٠٢٠٥٩٬٨٩٣٧٦٢٬٢٠٥٨٣٠٬١١٨-أخرى 

١٢٬٤٥٦٬٠٩٤١٥٬٧٣٦٬١١٧١٢٬٣٢٥٬١٤٥٧٧٣٬٠٤٤٤١٬٢٩٠٬٤٠٠اإلجمالي 

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل (بآالف الریاالت السعودیة)٧٢٠١
٥٬٨٠٥٬٢١٩-٢٬٨٨٢٬٦١٤٢٬٦١٧٬١٠١٣٠٥٬٥٠٤اعتمادات مستندیة

١٠٬٥٢٣٬٧٣٠١٥٬٣٤٠٬٤٩٠٨٬١٨٥٬٩٤١١٬٨١٥٣٤٬٠٥١٬٩٧٦خطابات ضمان
١٬٠٠٩٬٣٠٢٨١١٬٥١٧٣٬٨٤٧٩٬٣٧٦١٬٨٣٤٬٠٤٢قبوالت 

١٬٣٨٣٬١٧٢٦٩٤٬٥٠٨٨٩٦٬١٤٧١٠٠٬٠٠٠٣٬٠٧٣٬٨٢٧التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان 
٨٬٠٢٠٧١٬٢٢٨٦٠٧٬٩٢٩٦٨٧٬١٧٧-أخرى 

١٥٬٧٩٨٬٨١٨١٩٬٤٧١٬٦٣٦٩٬٤٦٢٬٦٦٧٧١٩٬١٢٠٤٥٬٤٥٢٬٢٤١اإلجمالي 

ما٢٠١٨دیسمبر ٣١والقائمة كما في -ن إلغاؤھا في أي وقت من قبل المجموعةالتي یمك-ات زء غیر المستخدم مـن االلتزامبلغ الج
عودي).ملیون لایر س٨٨٫٠٥٧: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٩٨٫٢١٠مجموعھ 

حسب األطراف األخرى:المتعلقة باالئتمان المحتملة وااللتزاماتفیما یلي تحلیالً بالتعھدات )٢

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٣٥٬٩٥٥٬٣٩٠٤٠٬٣٤٥٬٨٠٥شركات

٥٬٠١٣٬٣٧٠٤٬٨٠٤٬٢٩٤بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٣٢١٬٦٤٠٣٠٢٬١٤٢أخرى

٤١٬٢٩٠٬٤٠٠٤٥٬٤٥٢٬٢٤١اإلجمالي

الموجودات المرھونةد  )

-:للقروضكضماناتوغیرھالدى المؤسسات المالیة األخرىفیما یلي تحلیالً للموجودات المرھونة

٢٠١٨
بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت السعودیة

المطلوبات ذات ــوداتـالموجــ
العالقــة

ات ذات لمطلوباالموجـــودات
العالقة

استثمارات مصنفة كمدرجة بالقیمة العادلة 
متاحةمن خالل الدخل الشامل اآلخر/ 

قائمةالعادلة فيقیمتھامدرجة للبیع، و
١٬١٩٦٬٦١٢١٬١٦٥٬٥٢١٤٬٨٦٧٬٢٨٣٤٬٨٥٤٬٥٣٣الدخل

متعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیةاإللتزامات الھـ )

لاللغـة غیر قابلـار تشغیلیـود إیجـعقب ـات بموجـال یوجد التزام فيـة كما .٢٠١٧و ٢٠١٨ر ـدیسمب٣١اء

262



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

مجموعة سامبا المالیة

-٤٨-

دخل ومصاریف العموالت الخاصة -١٨

على: دخل العموالت الخاص ة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
استثمارات:

٦١٧٬٣٣٩٦٥٨٬٨٠٣متاحة للبیع/خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقیمة العادلة من 
استثمارات مقتناة ومقتناه حتى تاریخ االستحقاق مقتناه بالتكلفة المطفأة/ 

١٬٠٧٢٬٨١٢٧٨١٬٨٤١بالتكلفة المطفأة
١٬٦٩٠٬١٥١١٬٤٤٠٬٦٤٤

٤٥٠٬٨٧٤٣٥٢٬١٩٥أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٥٬٣٩٧٬١٦٥٥٬١٣٤٬٩٠١قروض وسلف

٧٬٥٣٨٬١٩٠٦٬٩٢٧٬٧٤٠اإلجمالي

على:مصاریف العموالت الخاص ة
١٨٨٬٤٢٠٢١٠٬٢٩٨أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٬١٩٧٬٨٧٨٩٨٥٬٢١٧ودائع العمالء
١٬٣٨٦٬٢٩٨١٬١٩٥٬٥١٥اإلجمالي

صافيدخل األتعاب والعموالت-١٩ ،

على:والعموالتدخل األتعاب 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٢٨٠٬٧٣٧٢٩٥٬٥٤٤تداول األسھم وإدارة الصنادیق

٣٢٧٬٥٨٢٣٧٨٬٦٠٦تمویل تجاري
١٠٧٬٨١٢١١٦٬٤٩٢تمویل شركات واستشارات

٨٤٨٬٦١١٨٠٣٬٥٣٢خدمات بنكیة أخرى
١٬٥٦٤٬٧٤٢١٬٥٩٤٬١٧٤اإلجمالي

على:مصاریف األتعاب والعموالت
)١١٥٬٤٦٢()١٣٠٬٠٧٨(بطاقات

)٥٥٬٩٧٧()٧١٬٣١٣(خدمات بنكیة أخرى
)١٧١٬٤٣٩()٢٠١٬٣٩١(اإلجمالي

١٬٣٦٣٬٣٥١١٬٤٢٢٬٧٣٥دخل األتعاب والعموالت، صافي

المتاجرة، صافيدخل-٢٠
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٧١٬٢٣٩١٥٬٦٥٣سندات دین

٧٨٬٧٢٤)١٠٬٣٠٧(وأخرىمشتقات
٦٠٬٩٣٢٩٤٬٣٧٧اإلجمالي

صافي  المقتناة لغیر أغراض المتاجرةاإلستثمارات مكاسب -٢١ ،
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
الریـــاالت بآالف 

السعودیـــــــة
إستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ 

٩٬٦٠١٢٨٬١٩٥متاحة للبیع
٨٤٢-مقتناه بالتكلفة المطفأة أخرى إستثمارات بالتكلفة المطفأة/ 

٩٬٦٠١٢٩٬٠٣٧اإلجمالي
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-٤٩-

صافيدخل العملیات األخرى-٢٢ ،
٢٠١٨

الریـــاالت بآالف 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٣٠٠٧٬٧٩٢استبعاد ممتلكات ومعداتربح 

٢٬٣٤١-ربح استبعاد عقارات أخرى 
١٧١٬٢١٥١٥٢٬٧٧٢توزیعات أرباح
٨٬٦٨٦١٬٥١٢إیرادات أخرى

١٨٠٬٢٠١١٦٤٬٤١٧اإلجمالي

رواتب الموظفین وما في حكمھا -٢٣

تتوافق سیاسة التعویضات الخاصة بالبنك مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والمعاییر الدولیة لالستقرار المالي فیما یتعلق 
وشركاتھا التابعة مجموعة في المملكة العربیة السعودیة وفروعھا في الخارج الالسیاسة على جمیع األعمال عبر ھذهبالتعویضات. تطبق 

لدى سامبا كمامجموعة. الفیھاتعملالتيالمملوكة بالكامل بقدر ما یتماشى مع المتطلبات القانونیة والتنظیمیة للبلدان المضیفة المعنیة 
سیاسة تعویضات تتماشى مع تعلیمات مؤسسة النقد العربي السعودي واألنظمة والقواعد المحلیة. یمیتدبنك ل

وقیاس أدائھم وعملیة تقییم أدائھم ھم اللذین یتم تحدید أھدافتحدد السیاسة المتبعة من قبل البنك في ھذا الشأن مستوى وفئات كبار الموظفین 
كباروفق نظام نقاط متوازن یربط تقییم األداء المالي مع المخاطر المصاحبة لذلك على مستوى البنك. تتكون فئة كبار الموظفین من 

الذین یتولون مناصب قیادیة وال یخضع تعیینھم ألي اعتراض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي)، اء التنفیذیین (المدراءالمدر
یقومون(المدراء الذین قد یكونون أو ال یكونون في مناصب علیا ولكنھم والموظفین األساسیین الذین یقومون بمھام تنطوي على مخاطر

مخاطر (المدراء الذین قد ن الذین یقومون بمھمام تشمل علىمراقبیالمجموعة) والتحمل المخاطر نیابة عن بر بشكل مباشر أو غیر مباش
مجموعة). المخاطر نیابة عن تشمل على بشكل مباشر أو غیر مباشر في أدوار یقومونیكونون أو ال یكونون في مناصب علیا ولكنھم 

نات متغیرة (ب) مكوإضافة إلى راتب األساسي والبدالت والمزایا مكونات ثابتة تتمثل بالمن (أ) مجموعة الیتكون ھیكل التعویضات في 
. تم تصمیم ھذه المكونات لتعكس مستوى مسؤولیة ودور الموظف، وكذلك المجال على أساس األسھموالدفعاتتتمثل بمكافآت األداء

التجاري الذي یعمل فیھ الموظف.

، والذي یأخذ في مجموعةالبالخاصةبالمخاطرمن صافي الدخل المعدَّلةمشتقمجموعةالبةاصالتعویضات المتغیرة الخحزمةإن 
من مخاطر الخسائر المستقبلیة المحتملة. والتقلیلمجموعة اللھامة من أجل حمایة كفایة رأسمالاالعتبار المخاطر الجوھریة والمحتملة ا

أقساط سنویة للموظفین الرئیسیین. كما یتم منح جزء من التعویضات المتغیرة ثالثةوتوجد عملیة توزیع مدفوعات تعویضات متغیرة على 
على شكل أسھم وفقحسب أقدمیة و/ أو درجة مسئولیة الموظف األساسي. كما یتم منح جزء من التعویضات المتغیرة المؤجلةالمؤجلة 

االئتمان واالمتثال والمراجعة وة مثل إدارة المخاطر یوظائف رقابنظام مكافأة طویلة األجل. یتم تحدید مكافآت الموظفین العاملین في 
والرقابة المالیة والقانونیة وغیرھا بشكل مستقل عن وحدات األعمال التي یتم مراقبتھا من قبلھم. وعالوة على ذلك، یتم إدراج الداخلیة 

تیسمح بالمكافآت المضمونة. ومن خالل ھذه اآللیات، نجحترتیبات استرداد المبالغ المدفوعة لمواجھة األداء المستقبلي السلبي. وال
السیاسة لضمان أخذ التعویض المتغیر العام في االعتبار المخاطر المرتبطة باألداء المالي والتعدیالت ھذهفي تحقیق أھدافالمجموعة

تخاذھا خالل الفترة الحالیة.على التعویضات المؤجلة مع مراعاة أي تأثیر سلبي مستقبلي ناشئ عن القرارات التي تم ا

ً أو أسھم شكل فيتدفع التعویضات المتغیرة للموظفین المؤھلین نقداً أو  بأي المراد دفعھاتحدد نسبة التعویضات المتغیرة .كالھما معا
قدرتھ على القیام بنشاطات رقابیة  أو أدائھ وبحسب درجة المسئولیة ودور كل موظف والعمل الذي یقوم بھ و بما یتناسب مع شكل

نشاطات تشتمل على مخاطر. 

مكونة من ثالثة مدراء غیر والتعویضاتللترشیحات لمتطلبات النظامیة المتعلقة بالحوكمة، قام مجلس اإلدارة بالبنك بتشكیل لجنة لوطبقاً 
.ومتابعتھنظام التعویضاتو/ أو میم واإلشراف الكلي على تنفیذیین ویرأسھم عضو مجلس إدارة مستقل. إن ھذه اللجنة مسئولة عن التص

٢٠١٨شھر سبتمبرعلى ذلك، تم تنقیح ھذه السیاسة في بناًءبمراجعة سیاسة التعویضات لضمان مالءمتھا وفعالیتھا. ودوریاً تقوم اللجنة 
لتوصیات لمجلس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات كما تقوم اللجنة برفع التعكس الھیكل التنظیمي المعدل والتسلسل الھرمي للموافقة.
بالتأكد من مدى تطبیق سیاسة التعویضات دوریاً . كما تقوم اللجنة بالمجموعةالتعویضات بعد األخذ بعین االعتبار مدخالت إدارة المخاطر

.التوجیھات الصادرةعلى ضوءوتحقیق األھداف الموضوعة 
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:٢٠١٧و ٢٠١٨لعاميمجموعة الالمدفوعة لموظفي بالتعویضاتفیما یلي تحلیالً 

التعویضات المتغیرة المدفوعةالتعویضات الثابتةعدد الموظفینالفئة

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
بآالف 

الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

المجموعأسھماً نقد
٢٠١٩٧٣٣٬٢٩٧٦٦٬٢٨٩٤٥٬٣١٨٨٢٬٢٩٢٦٣٬٦٦١٩٬٣٢٠٨٬٣٨٥٠١٬٣٣كبار المدراء التنفیذیین (*)

٨٨٠٩٢٧٠٦٤٬٣١٧٦٠٢٬٣٢٨٥٧٥٬٦٨٤٢٩٬٦٥١٩٣٬٨١٨٢٬٥٧٦٨٬٧٦٦١١٬٧٠موظفون یقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

٧٨٠٧٤٩٨٧٥٬١٩٠٤٨٠٬١٨٨١٠١٬٢٠٠٥١٬١٩٧٧٣٬٢٠٦١٬٢٨٧٤٬٢٢١١٢٬٢١موظفون یقومون بنشاطات رقابیة 

١٫٦١٠١٫٦٦٥١٣١٬١٩٣٧٥٥٬٢٠٥٠٦٧٬٥٠٧٥٬٥١٢٥١١٥١٩٢٬٥١٩٠٬٥موظفون آخرون 

٤٢٠٤١٩--٢٠٧١٧٠٦٦٣٢٠٬١٧٬٠٣٣٤٢٠٤١٩بعقود خارجیة آخرون موظفون 

٣٬٤٩٧٣٬٥٣٠٧٥١٬١٦٩٧٦٨٬٦٣٦١٢٦٬١٠٨١١٩٬٨٥٦١٧٬٣٥٤١٠٬٩٧٧١٤٣٬٤٦٢١٣٠٬٨٣٣االجمالي

المستحقةالموظفین األخرى وتكالیفالتعویضات المتغیرة 
٤٩٤٬١٧٨٥٤١٬٧١٨خالل السنة (**)أو المدفوعة 

١٬٢٤٥٬٣٤٧١٬٣١٠٬٣٥٤إجمالي رواتب الموظفین وما في حكمھا

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

بنك لیمتد  المتعلقة بسامبا قساط التأمین المدفوعة، واشتراكات التأمینات االجتماعیة، ومصاریف النقل، واالستقدام، والتدریب، والتطویر وبعض التكالیف األخرى أتمل تكالیف الموظفین األخرى على تش** 
. وبعض تكالیف الموظفین األخرى غیر المتكرره
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ربح السھم األساسي والمخفض -٢٤

ملیون ٢٫٠٠٠على عدد األسھم البالغ٢٠١٧و ٢٠١٨تم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض وذلك بتقسیم صافي الدخل لعامي 
سھم.

، والزكاة الشرعیة وضریبة الدخلتوزیعات األرباح-٢٥

توزیعات األرباح )أ

ملیون ریـال ٢٠١٧:١٫٨٠٧(٢٠١٨لعام ملیون یال سعودي٢٫٣٢٤اقدرھتوزیعات أرباح مرحلیةإجمالي مجلس اإلدارة اقترح
:٢٠١٧لایر سعودي (١٫٠بالبنكالمدفوع للمساھمین السعودیینلسھملالمرحليربح الصافيیصبح،بعد خصم الزكاة. )سعودي
صافي ). لایر سعودي٠٫٧٥ لللالربح الموزعبلغ لایر٠٫٧٥: ٢٠١٧لایر سعودي للسھم الواحد (١٫٨ساھمین السعودیین ملسنة

خاللفي وقت مبكر كتوزیعات أرباح مرحلیةلایر سعودي) تم دفعھ ٠٫٧٥: ٢٠١٧لایر سعودي (٠٫٨منھ ،سعودي للسھم الواحد)
ملیون لایر ١٫٨٠٧: ٢٠١٧ سعودي (ملیون لایر١٫٩١١مبلغ٢٠١٨خالل عام المرحلیةعات األرباح یالسنة. بلغ إجمالي توز

ملیون لایر سعودي).٣٫٦١٤: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٤٫٢٣٥السنةإجمالي توزیعات األرباح لكاملوبالتالي یصبح،سعودي)

للمساھمین.النھائیة المقترحة ضمن حقوق المساھمین لحین المصادقة علیھا من قبل الجمعیة العامة السنویةتوزیعات األرباح تم إدراج 

االلتزامات الزكویة والضریبیة)ب

عن حصتھم ملیون لایر سعودي) ٥٩٢: ٢٠١٧(ملیون لایر سعــودي٤٤٣٫٦بمبلغالمساھمین السعودیین للسنةبالمتعلقةالزكاة تقدر
اتلتزامالاحتساب اح الموزعة. تم من حصتھم من األرباوسیتم خصمھا، )٪٩٦٫٤٤: ٢٠١٧(٪٩٧٫٧تقریباً في حقوق الملكیة البالغة

مع الھیئة العامة للزكاة والدخل كجزء من تسویة الزكاة للسنوات من اطار التسویة التي اتفق البنك علیھاوفق سنة الحالیة للالزكویة
.٢٠١٩إبریل ٣٠عامة للزكاة والدخل في موعد أقصاهسیتم دفعھا إلى الھیئة الوطبقاً لما ھو مفصل أدناه، ٢٠١٧حتى٢٠٠٦

: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٣٣حصتھم في دخل السنة الحالیة بمبلغ عنتقدر االلتزامات الضریبیة المتعلقة بالمساھمین األجانب 
سیتم خصم االلتزامات الضریبیة غیر في رأس المال.)٪٣٫٥٦: ٢٠١٧(٪٢٫٣صتھم البالغة ملیون لایر سعودي) على أساس ح٣٣

ن حصتھم من توزیعات األرباح للسنة. وات السابقة، إن وجدت، مالسنوالسنة الحالیةة عنالمسدد

الزكویة والضریبیةالربوطج) 

) مع الھیئة العامة للزكاة والدخل وذلك تمشیاً مع التوجیھات الصادرة بالمرسوم "االتفاقیة"خالل السنة، توصل البنك إلى اتفاقیة تسویة (
ـ ٢٠/٣/١٤٤٠وتاریخ ٢٦/مالملكي رقم  ـ (الموافق ٥/٤/١٤٤٠وتاریخ ١٢٦٠، والقرار الوزاري رقم )٢٠١٨نوفمبر ٢٨الموافق (ھ ھ

٢٫٣١٦بمبلغ إجمالي ونھائي قدرةوذلك ٢٠١٧حتى٢٠٠٦) لتسویة االلتزامات الزكویة القائمة للسنوات من ٢٠١٨دیسمبر ١٢
. وقد سبق وأن قام البنك بدفع ٢٠٢٣دیسمبر ١فينتھي ینوات سمدى خمس أقساط على ٦ستحق السداد على سعودي. ویلایرملیون 

حق الدفع إلى الھیئة العامة للزكاة ت. أعید تصنیف المبلغ المس٢٠١٨سعودي خالل شھر دیسمبر ملیون لایر٤٦٣وبلغالقسط األول 
والدخل أیضاً على اتفق البنك والھیئة العامة للزكاة،المطلوبات األخرى" في القوائم المالیة الموحدة. وبموجب االتفاقیة"والدخل ضمن 

لھذه االتفاقیة، تمت تسویة كافة النزاعاتةجیالوارد بالمرسوم الملكي والقرار الوزاري. ونتالتسویة اطاروفق ٢٠١٨سداد الزكاة لعام 
. ٢٠١٧حتى٢٠٠٦بین البنك والھیئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من الزكویة

بشأن الزكاة ٢٠٠٥–٢٠٠٤للسنوات من للمخالفات والمنازعات الضریبیةر البنك في االعتراض لدى اللجنة االستئنافیة ستمیس
جة االعتراض ستكون لصالحھ. یإن البنك على ثقة بأن نتبخصوص ضریبة الدخل . ٢٠٠٩حتى٢٠٠٤من للسنواتو

وسدد الزكاة وضریبة الدخل عن جمیع السنوات حتى وبما  ،والضریبیة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخلقدم البنك إقراراتھ الزكویة
، باستثناء المبالغ التي تم االتفاق علیھا كالتزامات بموجب االتفاقیة والتي یجب دفعھا للھیئة العامة للزكاة والدخل ٢٠١٧في ذلك عام  

عند استحقاقھا. 
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النقدیةالنقدیة وشبھ-٢٦

-تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من اآلتي:ألغراض قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٦٬٥٩٢٬٣٦٢١٥٬٩٥٢٬٨٨٧)٣نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة فیما عدا  الودیعة النظامیة (إیضاح 

٧٬٣٢٤٬١٠٧٥٬٠٢٠٬٣٦١أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٢٣٬٩١٦٬٤٦٩٢٠٬٩٧٣٬٢٤٨اإلجمالي

التشغیلیةقطاعات ال-٢٧

-الرئیسیة التالیة:التشغیلیةقطاعات المن مجموعةتألف الت

واإلدخار الخاصة باألفراد إضافة إلى بطاقات اإلئتمان والمنتجات ویشمل الودائع ألجل والحسابات الجاریة وتحت الطلب -قطاع األفراد
اإلستثماریة الخاصة باألفراد، والقروض الشخصیة. 

والقروض الحسابات الجاریة المدینةوالشركات تحت الطلب الخاصة بوویشمل الودائع ألجل والحسابات الجاریة -قطاع الشركات 
تقات والخدمات اإلستشاریة المالیة الخاصة بالشركات.والتسھیالت اإلئتمانیة األخرى والمش

عامالت أسواق المال، والعمالت األجنبیة، والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات للشركات بشكل رئیسي بإدارة مویقوم-قطاع الخزینة 
والحفاظ على السیولة وإدارة المحفظة االستثماریة مجموعةعملیات الأنھ مسئول عن تمویل. كماانفسھمجموعةولكبار العمالء ولحساب ال

مركز المالي.قائمة الومجموعةلل

المتعلقة بأنشطة التعامل واإلدارة والترتیب األصولإدارةوویتضمن خدمات إدارة اإلستثمارات : الخدمات البنكیة االستثماریةقطاع 
شركة سامبا لألصول /تقدم الخدمات البنكیة االستثماریة من قبل شركة ذات كیان قانوني مستقل وھي.والمشورة وحفظ األوراق المالیة

وإدارة االستثمار. 

العملیات إن نتائج . في الخارجثالث شركات تابعةوثالثة فروع اولدیھربیة السعودیةالرئیسي في المملكة العانشاطھمجموعةمارس الت
ككل.مجموعةوائم المالیة الموحدة للجوھریة بالنسبة للقال تعتبر الخارجیة

تتماشى مع استراتیجیة أعمال المجموعة. لم تعدإغالق فرع المملكة المتحدة ألن عملیاتھ ٢٠١٦یونیو ٨فيالمجموعةقرر مجلس إدارة
.ككللمجموعةابالنسبة لعملیاتتعتقد اإلدارة أن التأثیر المالي لھذا القرار لن یكون جوھریاً 

وفقاً لألحكام والشروط التجاریة اإلعتیادیة. یتم في العادة إعادة توزیع األموال بین القطاعات، التشغیلیةقطاعات التتم المعامالت بین 
ادات أو وبالتالي إعادة توزیع تكلفتھا. تحمل عمولة خاصة على ھذه األموال على أساس األسعار السائدة بین البنوك. ال توجد ھناك إیر

. التشغیلیةالقطاعاتبین أو إیرادات داخلیة أخرىمصاریف جوھریة أخرى
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-٥٣-

فيالمجموعةبإجمالي موجودات ومطلوبات تحلیالً یما یلي فأ ) باإلضافة إلى دخل العموالت ،٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما
والمصاریف وصافي الدخل ومخصص خسائر االئتمان العملیات مصاریف العملیات وإجمالي وإجمالي دخل الخاصة، صافي، 

:التشغیلیةقطاعاتاللكل قطاع من ین المنتھیتین في ھذین التاریخینللسنتالرأسمالیة واالستھالك 

قطـاع الخزینـةقطـاع الشركاتقطـاع األفـرادآالف الریاالت السعودیة)(ب٨٢٠١
الخدمات قطاع 

اإلجمالـــــــــيالبنكیة االستثماریة

٣٢٬٣١٥٬٦٥١٩٦٬٢٢٥٬٤٨٠١٠١٬٢٣٦٬٧٧٢١٦٠٬٣٩٧٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠إجمالي الموجودات
٩٣٬٦٤٩٬٤٨٠٨٣٬٠٠٣٬٨٠٠١٠٬٨٧١٬١١٨١٠٥٬٣٧١١٨٧٬٦٢٩٬٧٦٩إجمالي المطلوبات 

٢٬٤٣٩٬٥٠٥٢٬٢٩٣٬٥٨٨١٬٣٦٦٬٢٧٤٥٢٬٥٢٥٦٬١٥١٬٨٩٢دخل العموالت الخاصة، صافي
٣٬١٣٢٬١٨٨٣٬٠٢٨٬٠٠٩١٬٥٤٠٬١٨١٤٥٦٬١٤٢٨٬١٥٦٬٥٢٠إجمالي دخل العملیات 

١٬٦٦٧٬٢٤١٦٤٦٬٨٥٣١١٧٬٨٤٩١٩٥٬٧٩٨٢٬٦٢٧٬٧٤١،منھ،إجمالي مصاریف العملیات
٤٤٬١٥٩٦١٬٨٥٠٩٠٩٥٬٥٠٨١١٢٬٤٢٦استھالك-
١٥٥٬٥١٨-٨٧٬٣٦٢٦٥٬٠٦٦٣٬٠٩٠مخصص خسائر االئتمان -

١٬٤٦٤٬٩٤٧٢٬٣٨١٬١٥٦١٬٤٢٢٬٣٣٢٢٦٠٬٣٤٤٥٬٥٢٨٬٧٧٩صافي الدخل
٨٢٬٧٣٧٧٥٬٦٢٦٩٬١٩٨٣٣٦١٦٧٬٨٩٧مصاریف رأسمالیة 

قطـاع الخزینـةقطـاع الشركاتقطـاع األفـراد(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
الخدمات قطاع 

اإلجمالـــــــــيالبنكیة االستثماریة

٣٣٬٤٣٢٬٩٨٠١٠٠٬٩٤٦٬٥٨٢٩٢٬٩٩٥٬٥٧١١٧١٬٠٢٩٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي الموجودات
٩٢٬١٤٦٬٨١٠٨١٬٢٤١٬١٠٦٩٬٣٥٦٬٨٤١١١٩٬٢٥٣١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠إجمالي المطلوبات 

٢٬١٢٨٬٠٩١٢٬٢٥٨٬٢٨٣١٬٣١٧٬٨٦٠٢٧٬٩٩١٥٬٧٣٢٬٢٢٥دخل العموالت الخاصة، صافي
٢٬٧٧٢٬٧٣٢٢٬٩٩٨٬٢٦١١٬٦٦٧٬١١٣٤٥٣٬٤٦٠٧٬٨٩١٬٥٦٦إجمالي دخل العملیات 

١٬٧٦٣٬٦٩٣٧٨٥٬٣٣٠١٣١٬١٣١١٨٧٬١٢٢٢٬٨٦٧٬٢٧٦،منھ،إجمالي مصاریف العملیات
٤٨٬٥٩٠٦٦٬٩٤٢١٬٠٣٣٧٬٠٠٠١٢٣٬٥٦٥استھالك-
٢٨٧٬١٦٦--١٣٨٬٧٤٦١٤٨٬٤٢٠مخصص خسائر االئتمان -

١٬٠٠٩٬٠٣٩٢٬٢١٢٬٩٣١١٬٥٣٥٬٩٨٢٢٦٦٬٣٣٨٥٬٠٢٤٬٢٩٠صافي الدخل
١١١٬٨٩٣١٠٦٬٨٦٢٢٨٬٥٠٨٥٬٢٥٨٢٥٢٬٥٢١مصاریف رأسمالیة 

-:أعالهالتشغیلیةقطاعات اللكل قطاع من مجموعةتعرض لھا التلمخاطر االئتمان التي فیما یلي تحلیلب)

قطـاع الخزینـةقطـاع الشركاتقطـاع األفـراد(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
الخدمات قطاع 

اإلجمالــــــــــيالبنكیة االستثماریة
الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 

٢٥٬٦٦٧٬٣٤٩٨٨٬١٩٩٬٤٠١٧٩٬٥١٤٬٤٠٠٦٦٬٢٧٠١٩٣٬٤٤٧٬٤٢٠المركز المالي
٢٥٬٨٢٦٬١٣٢-٢٧٥٬٨١٨٢٤٬٥٨٤٬٥١١٩٦٥٬٨٠٣التعھدات وااللتزامات المحتملة

٦٬٧٣٩٬١٠١-٦٠٨٬٩٣٤١٬١٥٦٬٤٨٩٤٬٩٧٣٬٦٧٨المشتقات

(بآالف الریاالت السعودیة)٧٢٠١
الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 

٢٦٬١٩١٬٢٥٢٩١٬٥٩٠٬٠١٤٧١٬٣٢٣٬٧٥٩٦٢٬٣١٣١٨٩٬١٦٧٬٣٣٨المركز المالي
٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩-٢٧٧٬٢٥٧٢٦٬٢١٦٬٨٣٢٧٦٠٬٥٦٠التعھدات وااللتزامات المحتملة

١٢٬٧٨١٬٦٦٧-٥٠٬٧٧٣٢٬٤١٤٬٥٧٨١٠٬٣١٦٬٣١٦المشتقات

فیما عدا إعداد القوائم المالیة الموحدة،بتاریخـودات القیمة الدفتریة للموجعلىالمدرجة في قائمة المركز المالي الموجودات مخاطرتشتمل
والموجودات األخرى. تم عرض مخاطر االئتمان المتعلقة ،والممتلكات والمعدات،والمشتقاتةك مركزیوبنالنقدیة واألرصدة لدى 

ة.المركزیالبنوكطبقاً للتعلیمات الصادرة عن بالتعھدات وااللتزامات المحتملة، والمشتقات بالمعادل االئتماني لھا
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-٥٤-

إدارة المخاطر المالیة-٢٨

مخاطر اإلئتمانأ )  
عدم مقدرة عمیل ما على الوفاء بإلتزاماتھ المالیة تجاه المجموعة بشأن أداة مالیة مما یؤدي إلى تكبد المجموعة تمثل مخاطر اإلئتمان

لخسارة مالیة. 

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

العمل والسیاسات والحدود.

جموعة یوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي تحددھا إدارة الماتقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئھ
ومن خالل تنویع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركیز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو نشاطات معینة. 

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

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

دادھا على أساس صافي القیمة الحالیة.أحیاناً بإقفال المعامالت وس

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

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

بشأن الفترات الطویلة، وأخـذ الضمانات، حسبما ھو مالئم، لتقلیل المخاطر.

. تقدم التعاریف التالیة إرش������ادات بخص������وص جودة ائتمان اتص������نیف جودة االئتمان لمحفظتھلالداخلیة اتص������نیفاتھمجموعةس������تخدم الت
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر: الدینالموجودات المالیة المقاسھ بالتكلفة المطفأة وسندات

االئتمان منذ نشأتھا. جوھریاً في جودةموجودات عاملة لم تظھر انخفاضاً مخاطر منخفضة إلى مقبولة: 
الم��اض�������ي القری��ب،انخف��اض في جودة االئتم��ان في وجود موجودات أظھرت عالم��ات أولی��ة على :تحت المراقبة

وتخضع لمستویات متزایدة في مخاطر االئتمان. 
تعتبر قابلة للتعثر. ، وفي مخاطر االئتمانةعالیاتت تظھر بشكل رئیسي مستویاموجود:دون القیاسیھ
الستردادھا بشكل جزئي من حیث التوقعاتلكن ال تزال تظھر بعض )،منخفضة(موجودات متعثرة : مشكوك فیھا

المبدأ في المستقبل. 
موجودات منخفضھ جنب لھا مخصص بالكامل وھناك توقعات قلیلة الستردادھا. :خساره

ة من لموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدین المصنفة بالقیمة العادلائتمانیوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بجودة 
:، بالنسبة للموجودات المالیة، تمثل المبالغ الظاھرة في الجدول إجمالي القیمة الدفتریةما لم یظھر خالف ذلك.خالل الدخل الشامل اآلخر

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨دیسمبر٣١

االئتمان خسائر
على مدىالمتوقعة 
شھر١٢

االئتمان خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى بالتكلفة 

المطفأة
١٧٬٦٣٨٬٥٢٥--١٧٬٦٣٨٬٥٢٥مخاطر منخفضة إلى مقبولة

----تحت المالحظة
----دون القیاسیة
----مشكوك فیھا

----خسارة 
١٧٬٦٣٨٬٥٢٥--١٧٬٦٣٨٬٥٢٥

١٦٬٤٩٩--١٦٬٤٩٩مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 
١٧٬٦٢٢٬٠٢٦--١٧٬٦٢٢٬٠٢٦اإلجمالي
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(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨دیسمبر٣١

االئتمان خسائر
على مدىالمتوقعة 
شھر١٢

االئتمان خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
سندات الدین بالتكلفة المطفأة
١٠٬٧٣٣٬٩٠٨--١٠٬٧٣٣٬٩٠٨مخاطر منخفضة إلى مقبولة

----تحت المالحظة
----دون القیاسیة
----مشكوك فیھا

----خسارة 
١٠٬٧٣٣٬٩٠٨--١٠٬٧٣٣٬٩٠٨

٣٬٠٩٠--٣٬٠٩٠مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 
١٠٬٧٣٠٬٨١٨--١٠٬٧٣٠٬٨١٨اإلجمالي

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨دیسمبر٣١

االئتمان خسائر
على مدىالمتوقعة 
شھر١٢

االئتمان خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
سندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر
٤٧٬١٠٧٬٣٥٢--٤٧٬١٠٧٬٣٥٢مقبولةمخاطر منخفضة إلى 

----تحت المالحظة
----یةدون القیاس

----مشكوك فیھا
----خسارة 

٤٧٬١٠٧٬٣٥٢--٤٧٬١٠٧٬٣٥٢اإلجمالي

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨دیسمبر٣١

االئتمان خسائر
علىالمتوقعة 

شھر١٢مدى

االئتمان خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
القروض والسلف بالتكلفة المطفأة

١٠٩٬٥٩٨٬١١١--١٠٩٬٥٩٨٬١١١مخاطر منخفضة إلى مقبولة
٩٧٧٬٢٦٥-٩٧٧٬٢٦٥-تحت المالحظة

٣٬٨٣٥٬٩٨٧٤١٧٬٥٩٥٤٬٢٥٣٬٥٨٢-دون القیاسیة
١٬١٣٠٬٩٤٨١٬١٣٠٬٩٤٨--مشكوك فیھا

٣٥٨٬٦٣٨٣٥٨٬٦٣٨--خسارة 
١٠٩٬٥٩٨٬١١١٤٬٨١٣٬٢٥٢١٬٩٠٧٬١٨١١١٦٬٣١٨٬٥٤٤

٦٨٤٬٥٦٩٤٨٣٬٩٦٠١٬٤٤١٬٤٥٣٢٬٦٠٩٬٩٨٢مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 
١٠٨٬٩١٣٬٥٤٢٤٬٣٢٩٬٢٩٢٤٦٥٬٧٢٨١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢اإلجمالي
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مخاطر االئتمانالزیادة الجوھریة في–ب) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
عند تحدید فیما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالیة قد ازدادت بش�����كل جوھري منذ االثبات األولي لھا، فإن المجموعة تأخذ بعین 
االعتبار المعلومات المعقولة والم�یدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. ویش����تمل ذلك على معلومات كمیة مثل تص����نیف 

التأخر في السداد، ومعلومات نوعیة وتحالیل مستخدمة في تقویم التصنیف المحدد للجھة المقترضة. تستند ھذه المعلومات على المخاطر و
خبرة المجموعة السابقة وتقویم االئتمان الذي یجریھ الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلیة. 

درجات مخاطر االئتمان
تطبیق األحكام اثناء ن لكل خطر اس���تناداً إلى مختلف البیانات المس���تخدمة في توقع مخاطر التعثر وقوم المجموعة بتخص���ی� درجة ائتمات

على الخبرة. تحدد درجات تص��نیف مخاطر االئتمان باس��تخدام عوامل كمیة ونوعیة تدل على مخاطر ھینالمبالمتعلقة باالئتمانوالتقدیرات
.ةالمقترضونوع الجھةضات التعثر. تتفاوت ھذه العوامل بحسب طبیعة التعر

یتم تحدید درجات تص����نیف مخاطر االئتمان، ویتم معایرتھا بحی� تزداد مخاطر التعثر بش����كل متزاید عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل 
.٣و ٢االئتمان مخاطرأقل من الفرق بین درجات ٢و ١مخاطرعندما یكون الفرق في مخاطر التعثر بین درجات 

تحدد درجة مخاطر االئتمان عند االثبات األولي 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:

كافة التعرضات التعرضات المتعلقة باألفرادالتعرضات المتعلقة بالشركات 
یتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدوریة ·

، وحسابات المراجعةمثل القوائم المالیة –لملفات العمیل 
اإلدارة، والموازنات التقدیریة والتوقعات. ومن األمثلة 
على النواحي التي تتطلب تركیز معین: إجمالي ھامش 

معدالت الرفع المالي، تغطیة خدمة الدین، االلتزام الربح، 
بالتعھدات، إدارة الجودة النوعیة، والتغیرات في اإلدارة 

العلیا / خطة إحالل الموظفین.
بیانات من وكاالت االئتمان المرجعیة، والمقاالت الصحفیة ·

أو التغیرات في درجات التصنیف الخارجیة.

البیانات التي یتم الحصول ·
اخلیاً وسلوك علیھا د
مثل استخدام –العمیل 

تسھیالت البطاقات 
االئتمانیة.

مقاییس المالءة. ·
بیانات خارجیة من ·

وكاالت ائتمان مرجعیة.

یشمل ذلك حاالت –سجل السداد ·
التأخر عن السداد ومجموعة من 

المتغیرات المتعلقة بمعدالت 
السداد.

استخدام الحدود الممنوحة.·
السداد.طلبات ومنح االعفاء من·
تغیرات خارجیة ومتوقعة في ·

ظروف العمل والظروف المالیة 
واالقتصادیة.

تغیرات فعلیة ومتوقعة ھامة في البیئة السیاسیة والتنظیمیة ·
التجاریة.اوالتقنیة للجھة المقترضة أو في أنشطتھ

وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد
معتمدة المدخل الرئیس���ي لتحدید ش���روط من واقع نماذ� تص���نیف داخلیة ش���ھر المس���تخرجة ١٢تعتبر احتماالت التعثر عن الس���داد لمدة 

احتماالت التعثر عن الس��داد. بالنس��بة لبعض المحافظ، یتم أیض��اً اس��تخدام المعلومات التي یتم الحص��ول علیھا من وكاالت ائتمان مرجعیة 
خارجیة.

المجموعة باستقراء احتماالت التعثر ھذه عن طریق استخدام عوامل االقتصاد الكلي ومقاییس التحول من أجل عمل تقدیرات الحتمال تقوم 
التعثر على مدى العمر المتبقي والكیفیة التي یتوقع أن تتغیر فیھا نتیجة مرور الزمن.

ي نس��ب التعثر وعوامل اإلقتص��اد الكلي وتحالیل معمقة ألثر بعض العوامل التحلیل على تحدید ومعایره العالقة بین التغیرات فھذا یش��تمل 
األخرى �مثل الخبرة المتعلقة باالعفاء من الس���داد) المتعلقة بمخاطر التعثر. بالنس���بة لمعظم التعرض���ات، تش���تمل عوامل االقتص���اد الكلي 

.األساسیة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم وأسعار النفط

وبناءاً على نص�������یحة الخبراء االقتص�������ادیین بالمجموعة، وبعد األخذ في الحس�������بان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة الخارجیة 
التي یكون علیھا التوجھ المستقبلي وحاالت "االرتفاع" و "االنخفاض" ل�������� "الحالة األساسیة" اقوم المجموعة بإعداد تصورھتوالتوقعات، 

من س�����یناریوھات التوقعات المحتملة األخرى �أنظر التفاص�����یل أدناه المتعلقة بإدرا� نموذجیة ص�����ادیة المعنیة ومجموعة تغیرات االقتملل
الحتمال التعثر عن السداد.استخدم المجموعة ھذه التوقعات في تعدیل تقدیراتھتالمعلومات المستقبلیة). 
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تحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري
اً معبرتتفاوت ضوابط التحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري بحسب المحفظة وتشمل تغیرات كمیة في احتماالت التعثر 

نوعي على أساس التأخر عن السداد.وتقویمعنھا على شكل تصنیف، 

حدد بأن مخاطر االئتمان قد تقة، یمكن للمجموعة أن وبناءاً على الخبرة الس�������ابالدیھاالئتمانوباس�������تخدام التقدیرات التي اجراھا خبراء
تحالیل الكمیة بص������ورة ازدادت بش������كل جوھري بناءاً على مؤش������رات نوعیة معینة تدل على ذلك، وأنھ لم یتم إظھار أثرھا بالكامل في ال

دات .... إلخ). وتعثر الجھات مل ذلك توقعات االعفاء من الس�������داد التي تحد�، وأحدا� عالیة المخاطر، (مثل خرق التعھمنتظمة. ویش�������
والتصنیف ضمن درجة تحت المالحظة.المقترضة، 

رى المجموعة بأن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثین توفیما یتعلق باحتمال التعثر عن الس����داد الخاص بالمحفظة، 
طریق القیام بعد أیام التأخر منذ أبكر تاریخ اس�تحقاق مض�ى لم یتم فیھ یوماً من تاریخ التأخر عن الس�داد. تحدد أیام التأخر عن الس�داد عن

االستحقاق دون األخذ بعین االعتبار أي فترة سماح متاحة للجھة المقترضة.تواریخحدد تاستالم قیمة الدفعة بالكامل. 

المحدد س��لفاً � مؤش��رات التأخر عن الس��داد للتأكد من أداء الجھات المقترض��ة بانتظام وذلك فیما یتعلق بالتص��نیف قوم المجموعة بمراقبة ت
فعالیتھا ومالئمتھا ولتتأكد بأن:

الضوابط قادرة على تحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.·
یوماً، و٣٠الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فیھ الموجودات متأخرة السداد لمدة ·
) والتعثر عن الس��داد على مدى ١ش��ھراً (المرحلة ١٢مخص��ص الخس��ائر من التحول بین التعثر عن الس��داد لمدة بات وعدم تغیرث·

).٢العمر (المرحلة 

الموجودات المالیة المعدلة
سوق واالحتفاظ بالعمیل وعوامل  أخرى ال تتعلق بالتدھور یمكن تعدیل الشروط التعاقدیة لقرض ما ألسباب عدة منھا تغیر الظروف في ال

االئتماني 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 وفقاً للسیاسة المحاسبیة.

وحة للعمالء الذین یواجھون ص��عوبات مالیة (یش��ار إلیھا ب��������� "نش��اطات االعفاء من قوم المجموعة بإعادة التفاوض بش��أن القروض الممنت
السداد" لزیادة فرص التحصیل وتقلیل مخاطر التعثر. وطبقاً لسیاسة االعفاء من السداد الخاصة بالمجموعة، یتم اعفاء العمالء من السداد

شأن القروض على أساس اختیاري وذلك في حال تعثر المدین عن س سداد، وجود ب داد دینة أو، في حالة وجود مخاطر عالیة للتعثر عن ال
دلیل على قیام المدین ببذل كافة الجھود المعقولة للس�����داد وفق الش�����روط التعاقدیة األص�����لیة وأنھ یتوقع بأن یكون المدین قادر على الوفاء

بالشروط المعدلة. 

وتغییر موعد سداد العمولة وتعدیل الشروط المتعلقة بالتعھدات المتعلقة بالقرض تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمدید فترة االستحقاق،
. التفصیلیة من قبل المجموعةسیاسة االعفاء من السدادوتنفیذ

عكس اعفاء العمالء من السداد، فإن تقدیر احتمال التعثر عن السداد یالمجموعة بشأن بالنسبة للموجودات المالیة المعدلة كجزء من سیاسة 
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 

نظر في المؤشرات تقوم المجموعة بتقویم أداء السداد للجھة المقترضة مقابل الشروط التعاقدیة المعدلة وتمماثلة. وكجزء من ھذه العملیة، 
لوكیة المختلفة.الس

وبشكل عام، یعتبر "اعفاء العمالء من السداد" مؤشراً نوعیاً على وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان، وأن توقع االعفاء من السداد 
ات وبالتالي یجب االس���تمرار في قیاس كافة التعرض���. أو وجود تعثرقد یعتبر دلیالً على أن األص���ل المالي ذي مس���توى ائتماني منخفض

یجب على العمیل أن یدلل بشكل ثابت على سلوك جید بالدفع على مدى فترة من باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، وأنھ 
الوقت قبل أن تعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر سیعاد قیاسھ 

شھر.١٢لمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى بمبلغ مساو 

تعریف التعثر عن السداد
یوم أو وقو� أحدا� قد تفض���ي إلى قیام المجموعة العتبار الجھة ٩٠یعرف التعثر بأنھ عدم س���داد التزام مالي جوھري لمدة ،بش���كل عام

ن إتقویم فیما إذا كانت الجھة المقرض����ة متعثرة عن الس����داد، فوعند .المقترض����ة �یر قادرة على س����داد التزامات االئتمان إلى المجموعة
نظر في مؤشرات:تالمجموعة 

مثل أي خرق للتعھدات.-نوعیة -
یة التزامات أخرى لنفس الجھة المصدرة إلى المجموعة ، وألة التأخر عن السداد، وعدم سداد مثل حا-كمیة -
من مصادر خارجیة.تستند إلى بیانات معدة داخلیاً ویتم الحصول علیھا -
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التعریف المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال , و٩الوارد في المعیار الدولي یتفق تعریف التعثر عن الس�����داد إلى حد كبیر م� 
النظامي.

إدراج المعلومات المستقبلیة

وبناءاً على نصیحة لجنة الخبراء االقتصادیین ودراسة تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلیة في قیاسھا لخسائر االئتمان المتوقعة. 
مختلف المعلومات الفعلیة الخارجیة والتوقعات، تقوم المجموعة بإعداد تص����وراً لـ���������� "الحالة األس����اس����یة" للتوجھ المس����تقبلي للمتغیرات 

(ارتفاعاً د تص��ورین اقتص��ادیین إض��افیین اعداھذه العملیةتطلب تمن التوقعات المحتملة األخرى. ومجموعة نموذجیةاالقتص��ادیة المعنیة 
كل نتیجة. تشتمل المعلومات الخارجیة على بیانات اقتصادیة وتوقعات منشورة من قبل جھات لودراسة االحتماالت المتعلقة أو انخفاضاً) 

من القطاع الخاص.مختارین حكومیة وسلطات النقد في المملكة وخبراء توقعات وأكادیمیین 

س�������اس�������یة" النتیجة األكثر احتماالً، وتتفق م� المعلومات المس�������تخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطیط تمثل "الحالة األ
االستراتیجي والموازنة. تمثل التصورات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً. وبشكل دوري، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات جھد 

ة تحدیدھا ألفضل التصورات األخرى. ألكثر الصدمات شدة من أجل معایر

باس�����تخدام تحلیل ،تقوم المجموعة بتحدید وتوثیق المحركات األس�����اس�����یة لمخاطر االئتمان وخس�����ائر االئتمان لكل محفظة أدوات مالیة و
ئر االئتمان. تش���تمل ھذه بتقدیر العالقة المقدرة بین متغیرات االقتص���اد الكلي ومخاطر االئتمان وخس���االمجموعة قوم تالبیانات التاریخیة، 

على مجموعة من المؤش���رات األس���اس���یة مثل، نمو الناتج المحلي االجمالي ١٨�٢دیس���مبر١�التص���ورات االقتص���ادیة المس���تخدمة في 
.وأخرىاالنفاق المالي والبیانات المتعلقة بوأسعار النفط والتضخم 

تم تطویر العالقات المتوقعة بین مؤشرات االقتصاد الكلي األساسیة ومعدالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ الموجودات المالیة استناداً 
الماضیة.سنة٢٥الـ إلى تحلیل البیانات التاریخیة على مدى 

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة

المتوقعة المتغیرات التالیة:تمثل المدخالت األساسیة لقیاس خسائر االئتمان 

احتمال التعثر عن السداد.-
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد.-
التعرض عند التعثر عن السداد.-

یتم اس�������تخراج ھذه المؤش�������رات أعاله عموماً من نماذج إحص�������ائیة معدة داخلیاً وبیانات تاریخیة أخرى، ویتم تعدیلھا لتعكس المعلومات 
.الصادرةأعاله. یتم تفعیل ھذه النماذج سنویاً لضمان جودة المخرجاتاتبیانھالمستقبلیة، كما تم 

إن تقدیرات احتماالت التعثر تعتبر تقدیرات بتاریخ معین یتم احتسابھا وفق نماذج تصنیف إحصائیة ویتم تقویمھا باستخدام أدوات تصنیف 
ذج ا�حص�����ائیة وفق بیانات مجمعة داخلیاً وخارجیاً تش�����تمل على مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرض�����ات. تحدد ھذه النما

عوامل كمیة ونوعیة. وعند توفرھا، یمكن أیض��اً اس��تخدام بیانات الس��وق للحص��ول على احتمال التعثر للش��ركات الكبرى. وفي حالة انتقال 
ر في تقدیر احتمال التعثر المعني. الطرف المقابل أو التعرضات بین فئات درجات التصنیف، فإن ذلك یمكن أن یؤدي إلى تغی

تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. تقوم المجموعة بتقدیر مؤشرات نسبة الخسارة عند 
س�بة الخس�ارة عند التعثر بعین المتعثرة. تأخذ نماذج ناألخرىالتعثر عن الس�داد بناُء على تاریخ معدالت اس�ترداد المطالبات من األطراف

االعتبار ھیكل المطالبة وتكالیف استرداد الضمان الذي یعتبر جزءاً ال یتجزأ من األصل المالي. 

یمثل التعرض عند التعثر عن الس�����داد التعرض�����ات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. تقوم المجموعة باس�����تخراج "التعرض عند التعثر عن 
لحالیة إلى الطرف المقابل والتغیرات المحتملة في المبل� الحالي المس��مو� بھ بموجب العقد بما في ذلك ا�طفاء. الس��داد" من التعرض��ات ا

یمثل التعرض عند التعثر عن الس����داد ألص����ل مالي اجمالي القیمة الدفتریة لھ. بالنس����بة اللتزامات القروض والض����مانات المالیة، یش����تمل 
ى المبل� المس���حوب والمبال� المس���تقبلیة المحتملة التي یمكن س���حبھا بموجب العقد والتي یتم تقدیرھا "التعرض عند التعثر عن الس���داد" عل

وفق عوامل تحویل ائتمان محددة ونظامیة لغیر عمالء التجزئة ووفق مالحظات سابقة بالنسبة لمحفظة التجزئة. 

شھر بالنسبة للموجودات المالیة التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل ١٢استخدام احتمال التعثر لمدة وبكما تم وصفھ أعاله، 
جوھري، تقوم المجموعة بقیاس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحس��بان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدیة القص��وى (بما في 

قترض�������ة) التي تتعرض على مداھا لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغراض إدارة المخاطر، أخذت المجموعة ذلك خیارات التمدید للجھة الم
طلب س�������داد دفعة مقدمة أو إنھاء إلتزام القرض أو فیھباالعتبار فترة أطول. تمتد أقص�������ى فترة تعاقدیة إلى التاریخ التي یحق للمجموعة 

الضمان.
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بطاقات االئتمان الخاصة باألفراد التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غیر المسحوب، بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسھیالت 
شھر. ال یوجد لھذه التسھیالت شروط أو فترات سداد محددة، ویتم ادارتھا ١٢تقوم المجموعة بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
ومیة االعتیادیة ولكن فقط عندما ن ھذا الحق التعاقدي لن ینفذ خالل اإلدارة الیعلى أس�������اس جماعي. یمكن للمجموعة إلغاؤھا فوراً، لك

ص����بح المجموعة على علم بأي زیادة في مخاطر االئتمان على مس����توى التس����ھیل. یتم تقدیر ھذه الفترة األطول بعد األخذ بعین االعتبار ت
تي من ش���أنھا التقلیل من مخاطر االئتمان المتوقعة. یش���مل ذلك تخفیض توقع المجموعة اتخاذھا والتإجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي 

، وإلغاء التسھیل و / أو تحویل الرصید القائم من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.المقررهالحدودفي

تشتمل على:وعند تقویم أي مؤشر على أساس جماعي، یتم تصنیف األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي

ةنوع األدا-

السلوك المتعلق بالسداد-

خصائص مكتب االئتمان الخارجي-

تاریخ االثبات األولي-

، واألجل المتبقي حتى تاریخ االستحقاق-

الظروف الدیموغرافیة للعمیل-

متجانسة بشكل مالئم. ،معینةمحفظة، ضمن یخضع التصنیف لمراجعة منتظمة للتأكد من بقاء التعرضات

حسب فئة األدوات المالیة:انخفاض االئتمان یوضح الجدول التالي تسویات من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة لمخصص ج) 

)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات األخرى بالتكلفة 
المطفأة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

٢٣٬٥٣٤--٢٠١٨٢٣٬٥٣٤ینایر ١الرصید في 
)٢٠٬٧٢٦(--)٢٠٬٧٢٦(صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٤٨٬٣٤٤--٤٨٬٣٤٤تجدیدھا

)٣٤٬٦٥٣(--)٣٤٬٦٥٣(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

١٦٬٤٩٩--٢٠١٨١٦٬٤٩٩دیسمبر٣١الرصید في 

)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

دین بالتكلفة المطفأةسندات 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

١٣٬٦٨٦--٢٠١٨١٣٬٦٨٦ینایر ١الرصید في 
٢٤١--٢٤١صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٧٬١٠٨--٧٬١٠٨تجدیدھا

)١٧٬٩٤٥(--)١٧٬٩٤٥(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٣٬٠٩٠--٢٠١٨٣٬٠٩٠دیسمبر٣١الرصید في 
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)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

سندات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
على مدى المتوقعة 

العمر للموجودات 
المالیة ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض

٢٨٬٩١٥-٢٠١٨٢١٬٨٣٣٧٬٠٨٢ینایر ١الرصید في 
١٢محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شھر
٦٬٣٨٥(٦٬٣٨٥(--

)٨٬٣٥٨(-)٦٩٧()٧٬٦٦١(صافي قیاس مخصص الخسارة
مستحدثة أو مشتراه أو تم موجودات مالیة جدیدة 

تجدیدھا
١٠٬٧٠٤--١٠٬٧٠٤

)٥٬٧٣٧(--)٥٬٧٣٧(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٢٥٬٥٢٤--٢٠١٨٢٥٬٥٢٤دیسمبر٣١الرصید في 

)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

٢٠١٨٧٣٧٬٣٦٣٤٩١٬٨٠٦١٬٦٢٦٬٦٤٤٢٬٨٥٥٬٨١٣ینایر ١الرصید في 
١٢محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

)٢٦()١٣٠٬٥١٤(١٣٠٬٥٤٠شھر
-

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
يالعمر لموجودات مالیة لیس لھا مستوى ائتمان

)٦٬٣١٠(٥٧٬٥٧٨)٥١٬٢٦٨(منخفض
-

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر لموجودات مالیة ذات مستوى ائتماني 

-٢٧٬١٥٣)٢٧٬١٥١()٢(منخفض 
)٤٦٬٤٤٩(٣٤٬١٢٦١٣٬٠٥٣)٩٣٬٦٢٨(صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٧٥٨٬٠٥٩٤٠٤٬٣٤٤٢٣٠٬٦٦٤١٬٣٩٣٬٠٦٧تجدیدھا

)١٬٣٤٢٬٣٨٥()١٩٩٬٦٥٩()٣٤٦٬٢٢٩()٧٩٦٬٤٩٧(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا
)٢٥٠٬٠٦٤()٢٥٠٬٠٦٤(--مبالغ مشطوبة

٢٠١٨٦٨٤٬٥٦٧٤٨٣٬٩٦٠١٬٤٤١٬٤٥٥٢٬٦٠٩٬٩٨٢دیسمبر٣١الرصید في 
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)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

قروض وعقود الضمان الماليالتزامات 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

٢٠١٨١٤٩٬٧٤٨٥٠٬٧٧٥١٬٣٧١٬٣١٨١٬٥٧١٬٨٤١ینایر ١فيالرصید 
١٢محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

-)١٠٠()٥٥٨(٦٥٨شھر
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
يالعمر لموجودات مالیة لیس لھا مستوى ائتمان

-)١٣٬٤٩٠(٧٩٬١٣٢)٦٥٬٦٤٢(منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر لموجودات مالیة ذات مستوى ائتماني 

-٦٬٥٦٨)٦٬٥٦٨(-منخفض 
١٥٬٠٨٦٨٤٬٧٥٤٩٥٬٤٦٤)٤٬٣٧٦(صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
تجدیدھا

٦٧٬٩١٢٨٬٦٤٤٦٬٨٠٤٨٣٬٣٦٠

)١١٤٬٧١٤()١٤٬٥٧٩()٢٦٬٥٩٤()٧٣٬٥٤١(التوقف عن إثباتھاموجودات مالیة تم 

٢٠١٨٧٤٬٧٥٩١١٩٬٩١٧١٬٤٤١٬٢٧٥١٬٦٣٥٬٩٥١دیسمبر٣١الرصید في 

.األخذ بعین االعتبار أي ضمان أو تعزیزات ائتمانیة أخرىدونمخاطر االئتمانلقصىالحد األالتالي یوضح الجدولد) 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
الموجودات

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦١١٬٠٣١٬٤٨٠أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٦١٬٩٠٩٬٤٥٣٦٠٬٢٩٢٫٢٥٨استثمارات، صافي

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩قروض وسلف، صافي
٢٠٧٬٣٧٩١٥٨٬٨٧١معرضة لمخاطر االئتمانموجودات أخرى 

١٩٣٬٤٤٧٬٤٢٠١٨٩٫١٦٧٫٣٣٨إجمالي الموجودات
٢٥٬٨٢٦٬١٣٢٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩التعھدات وااللتزامات المحتملة

٦٬٧٣٩٬١٠١١٢٬٧٨١٬٦٦٧المشتقات

٢٢٦٬٠١٢٬٦٥٣٢٢٩٬٢٠٣٬٦٥٤المجموع
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مجموعة سامبا المالیة

-٦٢-

التركیز الجغرافي -٢٩

:والمشتقاتالتعھدات واإللتزامات المحتملة مخاطر االئتمان المتعلقة بفیما یلي التوزیع الجغرافي للفئات الرئیسیة للموجودات والمطلوبات وأ) 

المملكة العربیة 
السعودیـــة

دول مجلس  
التعاون الخلیجي

ومنطقة األخرى
أوروبـــــــاالشرق األوسط

أمریكـــــــا 
الشمالیـــــة

أمریكا 
الالتینیة

جنوب شرق
اإلجمالـــــــيدول أخـرىآسیــــــــــا

(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
الموجودات 

٢٥٬٤١٩٬٦٠٤-١٣٧٬٩٠٨--٢٥٬٠٦٠٬٥٨٨٢٢٠٬١١٧٩٩١نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

٦٬٢٦٤٣٨٢٬٥٤٥١٧٬٦٢٢٬٠٢٦-١٠٬٩٦٦٬٨٠٥٣٬١٧٢٬١٢٨١٬٨٨٧٬٦٨٨١٬٢٠٦٬٥٩٦المالیة األخرى
٥١٬٠٩٩٬١٣٣٢٬٤٣٠٬٨٥٧٥٬٣٦٤٬٩٥٣٦٬٨٥٣٬٠٣٥٦١٬٤٧٢١٨٦٬٦٨٠٣٥٤٬١٢٤٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤استثمارات، صافي

٢٣٬٠٠١٣٬٤٤٥٬٧٧٢--٢٧٣٬٩٢٣-٣٬٠٢٠٬٨٢٤١٢٨٬٠٢٤مشتقات
١٬٧٦٧٬٧٣٢١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢---١٠٣٬٤٤٤٬٦٠٤٨٬١٥١٬٨٨٢٣٤٤٬٣٤٤قروض وسلف، صافي

١٩٣٬٥٩١٬٩٥٤١٤٬١٠٣٬٠٠٨٧٬٥٩٧٬٩٧٦٨٬٣٣٣٬٥٥٤٦١٬٤٧٢٣٣٠٬٨٥٢٢٬٥٢٧٬٤٠٢٢٢٦٬٥٤٦٬٢١٨اإلجمالي

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

٨٬٩٩٦١٬١٩٦٬١٧٨٧٬٨٧١٬٥٧٤-١٬٢٩٦٬٨١١٤٬٦٤١٬٤٦٣٩٦٬٠١٢٦٣٢٬١١٤األخرى
١٦٧٬٥١٠٬٢٢٤٦١٧٬٠١٣٢٤٬٦٢٩٣٢٥٬٨٨١٨٠٤٦٬٧٨١١٬٦٨٤٬٧١٤١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦ودائع العمالء

٢٬٣٥٥٬١٠٠-----٢٬٣٥٢٬١٠٤٢٬٩٩٦مشتقات
١٧١٬١٥٩٬١٣٩٥٬٢٦١٬٤٧٢١٢٠٬٦٤١٩٥٧٬٩٩٥٨٠٤١٥٬٧٧٧٢٬٨٨٠٬٨٩٢١٨٠٬٣٩٦٬٧٢٠اإلجمالي

(مبینة بالمعادل مخاطر االئتمان 
االئتماني لھا)

١٩٬١٩٣٬٢٦١٣٬١٣٩٬٤٧١١٬٠٨٨٬١٠٣٦٤٩٬٣٩٦٣١٬٥٦٤١٬٠١٥٬١٦٣٧٠٩٬١٧٤٢٥٬٨٢٦٬١٣٢التعھدات وااللتزامات المحتملة
٩٬٦٠٣٦٬٧٣٩٬١٠٢--٢٬٦٠٩٬٩٢١١٥٧٬٥٧٣٣٬٤٥٩٬٥٤٩٥٠٢٬٤٥٦المشتقات

٢١٬٨٠٣٬١٨٢٣٬٢٩٧٬٠٤٤٤٬٥٤٧٬٦٥٢١٬١٥١٬٨٥٢٣١٬٥٦٤١٬٠١٥٬١٦٣٧١٨٬٧٧٧٣٢٬٥٦٥٬٢٣٤اإلجمالي

277



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

مجموعة سامبا المالیة

-٦٣-

المملكة العربیة 
السعودیـــة

دول مجلس  
التعاون الخلیجي

ومنطقة األخرى
أوروبـــــــاالشرق األوسط

أمریكـــــــا 
الشمالیـــــة

أمریكا 
الالتینیة

جنوب شرق
اإلجمالـــــــيدول أخـرىآسیــــــــــا

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
الموجودات 

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦-١٣١٬٦٦٥---٢٤٬٤٧٩٬٤٤٨٥٨٣٬٩٥٣نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

٥٬٥٧٣٣٢٥٬٥٧٢١١٬٠٣١٬٤٨٠-٣٬٨٤٧٬٩٨٣٣٬٤٩٠٬٥٦٢٧٧٦٬٧٥٩٢٬٥٨٥٬٠٣١المالیة األخرى
٤٤٬١٣١٬٨٧٥٣٬٢٣٦٬٦٢٢٦٬٣٢٣٬٦٢١٧٬٣٦٧٬٤٦٩٦٣٬٠٢٥١٥٢٬٣٢٦٢٬٦٣٧٬٤٧٢٦٣٬٩١٢٬٤١٠استثمارات، صافي

٢٣٬٧٠٢٦٬٥١٤٬٧٠٨--٣٥٠٬٧٠٢-٥٬٩٨٨٬٣٣٤١٥١٬٩٧٠مشتقات
١٬٥١٣٬١٤٣١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩--١٠٨٬٦٨٥٬٨٠٥٧٬٠٥٨٬٨٢١٤٢٦٬٨٥٨١٠٢قروض وسلف، صافي

١٨٧٬١٣٣٬٤٤٥١٤٬٥٢١٬٩٢٨٧٬٥٢٧٬٢٣٨١٠٬٣٠٣٬٣٠٤٦٣٬٠٢٥٢٨٩٬٥٦٤٤٬٤٩٩٬٨٨٩٢٢٤٬٣٣٨٬٣٩٣اإلجمالي

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

٤٬٦٣٠١٬٦٩٤٬٤٠٢٦٬٥٥١٬٤٦٤-١٬٠٩٥٬٥٩٩٥٣٥٬٨٥٦٣٬٠٧٦٬٤٨٩١٤٤٬٤٨٨األخرى
١٦٤٬٦٥٨٬٦٧٥١٬٠٦٣٬٢٦٤٣٨٬٦٣٥٣٤٠٬٨٠٠٥٢٠١٨٬٦١١١٬٨٠٢٬١٤٩١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤ودائع العمالء

٢٣٬٦٩٥٣٬٩٧٦٬٢٩٨---٣٬٩٤٥٬٧٩٠٥٬٨٧٢٩٤١مشتقات
١٦٩٬٧٠٠٬٠٦٤١٬٦٠٤٬٩٩٢٣٬١١٦٬٠٦٥٤٨٥٬٢٨٨٥٢٠٢٣٬٢٤١٣٬٥٢٠٬٢٤٦١٧٨٬٤٥٠٬٤١٦اإلجمالي

(مبینة بالمعادل مخاطر االئتمان 
االئتماني لھا)

٢٠٬٧٣٧٬٤٥٧٢٬٩٤٣٬٧٠٤١٬٠٥٩٬١١٤٤٢٥٬٢٥١١٨٬٤٢٦١٬٤٦١٬٠١٢٦٠٩٬٦٨٥٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩التعھدات وااللتزامات المحتملة
٩٬٦٠٣١٢٬٧٨١٬٦٦٧--٤٬٩٨٢٬٨٩٨١٨٥٬٥٨٩٦٬٨٠٣٬٥٤١٨٠٠٬٠٣٦المشتقات
٢٥٬٧٢٠٬٣٥٥٣٬١٢٩٬٢٩٣٧٬٨٦٢٬٦٥٥١٬٢٢٥٬٢٨٧١٨٬٤٢٦١٬٤٦١٬٠١٢٦١٩٬٢٨٨٤٠٬٠٣٦٬٣١٦اإلجمالي

ن مخاطر االئتمان مبینة بالمعادل االئتماني لھا طبقاً لما حددتھ مؤسسة النقد العربي السعودي.إ
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-٦٤-

فیما یلي التوزیع الجغرافي للقروض والسلف غیر العاملة ومخصص خسائر االئتمان:ب)

الریاالت السعودیة)(بآالف 
القروض والسلف

صافيغیر العاملة مخصص خسائر االئتمـان،
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

١٬٣٠٠٬١٥٩٩٢٦٫٩١٤٢٬٤٣٩٬٣٩٣١٬٨٣٤٬٢٨٤المملكة العربیة السعودیة
األخرىدول مجلس التعاون الخلیجي 

١٢٥٬١٣٥١٢١٫٢١٩١٠٨٬٩٦١٦١٬٦٦٢الشرق األوسطومنطقة
٦٤٬١١٣٧٩٬١٨٢٦١٬٦٢٨٧٨٬٦٧٥دول أخرى

١٬٤٨٩٬٤٠٧١٬١٢٧٬٣١٥٢٬٦٠٩٬٩٨٢١٬٩٧٤٬٦٢١اإلجمالي

السوقمخاطر -٣٠

ات المالیة بسبب التغیرات التي تطرأ تدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوالقیمة العادلة أو الالناتجة عن تذبذبالسوق المخاطر مخاطرتمثل 
التي ق طر السومخامجموعةصنف التوأسعار األسھم. األجنبیةالعمالتوأسعارالخاصةالتموالسوق مثل أسعار العاألسعار فيعلى

.العملیات المصرفیة/المتاجرةغیر وـالمتاجرةتعرض لھا كمخاطر تتعلق بعملیات ت

تاجرةعملیات الم–(أ) مخاطر السوق 

المتاجرة، بعملیاتالمتعلقة دارة مخاطر السوق إلو. عملیات المتاجرةالمقبولة في إدارة بوضع حدوداً لمستوى المخاطر مجموعةالتقام
ً ) لتقییم مخاطر السوق القیمة المعرضة للمخاطرقوم بشكل دوري بتطبیق طریقة (تمجموعةفإن ال یر الخسائر دتقلالقائمة وأیضا

.الظروف السائدة في السوقعلى مجموعة من االفتراضات والتغیرات في بناًءاالقتصادیة المحتملة 

وبموجب طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، یتم تقدیر التغیر السلبي المحتمل في القیمة السوقیة للمحفظة عند مستوى معین من الثقة 
ت المحتملة التي تطرأ على القیمة السوقیة لعملیات طرق محاكاة عند تقدیر التغیرامجموعةستخدم التوعلى مدى فترة زمنیة محددة. 

على البیانات التاریخیة. تصمم طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، في العادة، لقیاس مخاطر السوق خالل ظروف بناًءالمتاجرة 
قات التاریخیة المتداخلة والتغیرات اعتیادیة، وبالتالي ھناك قیود على استخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر" ألنھا ترتكز على العال

إحصائي.التغیرات المستقبلیة على شكل توزیعفي أسعار السوق. كما تفترض ھذه الطریقة بأن تكون

٪ من الخسائر المحتملة ٩٩تمثل تقدیراً وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره مجموعةإن طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل ال
٪ على مدى یوم واحد ٩٩توقع تجاوزھا في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة یوم واحد. إن استخدام مستوى الثقة بنسبة ال یالتي 

یوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القیمة المعرضة للمخاطر" یجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة یوم.

عفظالمح، مخاطر "ضة للمخاطرالقیمة المعر"تمثل  تحدث خارج یمكن أنالتي خسائر البعین االعتبار، وال تأخذ مایوم عملند انتھاءة
خاصة وأن ،"للمخاطرالقیمة المعرضة"احتساب الفعلیة یمكن أن تختلف عن طرق لمتاجرةعملیات انتائجلكن الثقة المحددة. فترة 

ً مؤشرتعطيالھذهاالحتسابعملیات وللتغلب على القیود أعاله .غیر العادیةإیجابیاً عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق ا
للمحفظة للوقوف على الظروف جھدالالمتعلقة باستخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، تقوم المجموعة أیضاً بإجراء اختبارات 

نة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث التي تحدث خارج فترات الثقة االعتیادیة، ویتم إبالغ لج
لمراجعتھا.الجھدخالل إختبارات 
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-٦٥-

:٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١فيللسنتین المنتھیتینالخاصة بالمجموعةرمعلومات المتعلقة بالقیمة المعرضة للمخاطفیما یلي ال

(باآلف الریاالت السعودیة)٢٠١٨
تحویل مخاطر 

العمالت األجنبیة
مخاطر أسعار 
اإلجمالـــيالعمولة الخاصـة

١٣٬٩٣١٢٠٬٠٦٧٣٣٬٩٩٨دیسمبر٣١القیمة المعرضة للمخاطر كما في 
١٠٬٦٩١١٤٬٤٧٤٢٥٬١٦٥متوسط القیمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

(باآلف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
٩٬٧٥٦٢٬٤٩٩١٢٬٢٥٥دیسمبر٣١فيالقیمة المعرضة للمخاطر كما 

٧٬٨٥١١١٬٢٢٠١٩٬٠٧١متوسط القیمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

أو بالعملیات المصرفیةالمتاجرةعملیات بغیر تعلقةالم–مخاطر السوق ب) 

المخاطر الناتجة عن التغیرات التي تطرأ على أسعار لعملیات المصرفیة ابالمتعلقة بغیر عملیات المتاجرة أوتمثل مخاطر السوق 
.وأسعار األسھمبیةنوالعمالت األجالخاصةالعموالت 

مخاطر أسعار العموالت الخاصة) ١

العادلة أو التدفقات ةأسعار العموالت الخاصة على القیماحتمال تأثیر التغیرات فيعنالخاصة ةالعمولتنشأ مخاطر أسعار
الزمنیة لفترات اخاللالخاصةأسعار العموالتفيللفجواتبوضع حدودمجموعةالقوم تیة المستقبلیة لألدوات المالیة. النقد

حدود بقاء المراكز ضمن ن اتغطیة المخاطر لضمتخدم استراتیجیةستوالمراكز یومیاً،بمراقبة مجموعةقوم التة. المقرر
.الفجوات المقررة

،ثابتةالتي بقیت األخرى ، وكذلك التغیرات الخاصةالتالعموأسعارر التغیرات المحتملة المعقولة في أثأدناه الجدول وضحی
العموالت في أسعار الدخل یمثل أثر التغیرات المفترضةعلىثر األإن . حقوق الملكیةوأمجموعةعلى قائمة الدخل الموحدة لل

صافيالخاصة أغراض غیر المقتناة لالمالیة والمطلوباتاتدالموجوأساس علىوذلكلمدة سنة العموالت الخاصةدخلعلى
بإعادة وذلك لكیةعلى حقوق المیتم احتساب األثر .  التغطیةأدوات شامالً أثر،دیسمبر٣١فيكماعائمةالمتاجرة بعمولة

أثرثابتة بما في ذلك عمولةبالمتاحھ للبیع/المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمالیةداتیم الموجویتق
فيتغطیة ال الملكیةاألثر على حقوق وقد تم تحلیل. عموالت الخاصةمفترضة في أسعار الالتغیرات على أثر الدیسمبر ٣١كما

. ةالمقایضحسب تاریخ استحقاق األصل أو
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مجموعة سامبا المالیة

-٦٦-

یلي تحلیالً باآلثار المتعلقة بھا:یتم مراقبة العملیات المصرفیة وتحلیلھا حسب تركز العمالت، وفیما

العملة

الزیادة/ النقص 
نقاطفي

األساس

األثر على 
دخل العموالت 

الخاصة 

اإلجمالي األثـــــر على حقوق الملكیة
٢٠١٨

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

أشھر أو ٦
سنوات٥-١شھر١٢-٦أقل

٥أكثر من 
سنوات

)٦٬٩٧٤()١٬٥٥٥()٤٬٠٦٩()٦١٣()٧٣٧()٢٠٬٤٦٢(١+لایر سعودي

-١٢٠٬٤٦٢٧٣٧٦١٣٤٬٠٦٩١٬٥٥٥٦٬٩٧٤

)٣٬٠٩٠()١٬٠٤٩()١٬٥١٩()٢١٨()٣٠٤()٢٩(١+دوالر أمریكي

-١٢٩٣٠٤٢١٨١٬٥١٩١٬٠٤٩٣٬٠٩٠

)٧٤()٨()٨٧(٧١٤)٨١(١+یورو

-٨٧٨٧٤)١٤()٧(١٨١

العملة

الزیادة/ النقص 
نقاطفي

األساس

األثر على 
دخل العموالت 

الخاصة 

األثـــــر على حقوق الملكیة
اإلجمالي 
٢٠١٧

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

أشھر أو ٦
سنوات٥-١شھر١٢-٦أقل

٥أكثر من 
سنوات

)١٢٬٠٨٢()٣٬١٢٣()٦٬٤٨٦()١٬٠١٢()١٬٤٦١()٢١٬٤٥٥(١+لایر سعودي

-١٢١٬٤٥٥١٬٤٦١١٬٠١٢٦٬٤٨٦٣٬١٢٣١٢٬٠٨٢

)٢٬٢٩٩()٥٨٧()١٬٠٧١()٢٧٧()٣٦٤()٢٬٣٩١(١+دوالر أمریكي

-١٢٬٣٩١٣٦٤٢٧٧١٬٠٧١٥٨٧٢٬٢٩٩

١٣١-١١٢٧١٦٥٤٦١+یورو

-١٣١(-)٦١()٥٤()١٦()١٢٧(١(

المالي االسائدة في السوق على مركزھتقلبات في أسعار العموالت الأثر لمختلف المخاطر المتعلقة بمجموعةالتعرض ت
مجموعةكما یشتمل على موجودات ومطلوبات ال.النقدیة. یشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالتاوتدفقاتھ

مجموعةتعرض الت. تجدید األسعار أو تواریخ االستحقاق، أیھما یحدث أوالً اریخ وجلة بالقیم الدفتریة مصنفة حسب تسالم
خاطر أسعار العموالت الخاصة نتیجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قیم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالیة لم

بإدارة ھذه المخاطر مجموعةقوم الت.دةدید أسعارھا خالل فترة زمنیة محدتجسیتم خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو
الل إستراتیجیات إدارة المخاطر.الموجودات والمطلوبات من ختواریخ تجدید أسعاربمطابقة وذلك 
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مجموعة سامبا المالیة

-٦٧-

٢٠١٨

(بآالف الریاالت السعودیة)

أكثــر منسنوات٥-١شھر١٢-٣ھرأش٣خالل
سنوات٥

غیر مرتبطة 
بعمولــــــة

اإلجمالـــي

الموجودات 
١٠٬٢٥٤٬٦٥٧٢٥٬٤١٩٬٦٠٤---١٥٬١٦٤٬٩٤٧نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة
أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات

٣٬٣٠٤٬٥٦٨١٧٬٦٢٢٬٠٢٦--٣٬٨٢١٬٤٩٩١٠٬٤٩٥٬٩٥٩المالیة األخرى 
٢٧٬٥٦٠٬٢٠١٣٬٢٥١٬٤٥٧٩٬٦٨٥٬٤٨٥١٩٬٧٥٧٬٠٣٩٦٬٠٩٦٬٠٧٢٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤إستثمارات، صافي

٣٬٤٤٥٬٧٧٢----٣٬٤٤٥٬٧٧٢مشتقات
٦١٬٢٤٤٬٥٥٠٣٢٬٠١٠٬٦٥٣١١٬٥٤٠٬٤٩٦٨٬٩١١٬٧٤٠١٬١٢٣١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢قروض وسلف، صافي 

٢٬٦٩٣٬٤٤٣٢٬٦٩٣٬٤٤٣----ممتلكات ومعدات، صافي
٦٩٨٬٦٣٩٦٩٨٬٦٣٩----موجودات أخرى 

١١١٬٢٣٦٬٩٦٩٤٥٬٧٥٨٬٠٦٩٢١٬٢٢٥٬٩٨١٢٨٬٦٦٨٬٧٧٩٢٣٬٠٤٨٬٥٠٢٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠إجمالي الموجودات

الملكیةالمطلوبات وحقوق 
أرصدة للبنوك والمؤسسات

٥٬٢٩٣٬١١٨٥٩٥٬٥٦٥٣٬١٦١٢٦٬٦٣٣١٬٩٥٣٬٠٩٧٧٬٨٧١٬٥٧٤المالیة األخرى
٥٩٬٠٣١٬٩١٠١١٬٠٢٦٬٦٢٠١٠٬٠٣٦٩١٬٩٦٥١٠٠٬٠٠٩٬٥١٥١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦ودائع العمالء 

٢٬٣٥٥٬١٠٠----٢٬٣٥٥٬١٠٠مشتقات
٧٬٢٣٣٬٠٤٩٧٬٢٣٣٬٠٤٩----مطلوبات أخرى

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١٤٢٬٣٠٨٬٥٣١----إجمالي حقوق الملكیة 

٦٦٬٦٨٠٬١٢٨١١٬٦٢٢٬١٨٥١٣٬١٩٧١١٨٬٥٩٨١٥١٬٥٠٤٬١٩٢٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
المركزالفجوة للبنود داخل قائمة

)١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠(٤٤٬٥٥٦٬٨٤١٣٤٬١٣٥٬٨٨٤٢١٬٢١٢٬٧٨٤٢٨٬٥٥٠٬١٨١المالي
الفجوة للبنود خارج قائمة المركز

-٩٬٥١٧٬٣٧٣)١٬٤٨٣٬٨٩٤()٨٬٠٣٣٬٤٧٩(المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة

)١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠(٣٦٬٥٢٣٬٣٦٢٣٢٬٦٥١٬٩٩٠٣٠٬٧٣٠٬١٥٧٢٨٬٥٥٠٬١٨١لمخاطر أسعار العموالت
الموقف التراكمي الخاضع 
٣٦٬٥٢٣٬٣٦٢٦٩٬١٧٥٬٣٥٢٩٩٬٩٠٥٬٥٠٩١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠لمخاطر أسعار العموالت 
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مجموعة سامبا المالیة

-٦٨-

٢٠١٧

(بآالف الریاالت السعودیة)

أكثــر منسنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل 
سنوات٥

غیر مرتبطة 
بعمولــــــة

اإلجمالـــي

الموجودات 
١١٬١٢١٬٦٥٣٢٥٬١٩٥٬٠٦٦---١٤٬٠٧٣٬٤١٣نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

البنوك والمؤسساتأرصدة لـدى 
٣٬٢٣٠٬٣٦٧١١٬٠٣١٬٤٨٠--٤٬١٥٣٬٦١٣٣٬٦٤٧٬٥٠٠المالیة األخرى 

٢٨٬١٤٦٬٦٩٧٣٬٦٣٢٬٢٠٨١٢٬٥٢٠٬٢٣٢١٤٬٠٩٤٬١٨٠٥٬٥١٩٬٠٩٣٦٣٬٩١٢٬٤١٠إستثمارات، صافي
٦٬٥١٤٬٧٠٨----٦٬٥١٤٬٧٠٨مشتقات

٦٦٬٥٠٧٬٥٦٢٣٠٬٧٥٥٬٥٢٨١٢٬٩١٨٬١٧١٧٬٥٠١٬٨٥٥١٬٦١٣١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩قروض وسلف، صافي 
٢٬٦٣٨٬٨٨٤٢٬٦٣٨٬٨٨٤----ممتلكات ومعدات، صافي

٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥----موجودات أخرى 

١١٩٬٣٩٥٬٩٩٣٣٨٬٠٣٥٬٢٣٦٢٥٬٤٣٨٬٤٠٣٢١٬٥٩٦٬٠٣٥٢٣٬٠٨٠٬٤٩٥٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
والمؤسساتأرصدة للبنوك 

٥٬٩٢٠٬٣٥٤٣٤٬٤٠٨٢٬٩٩٠١٣٬٠٤٧٥٨٠٬٦٦٥٦٬٥٥١٬٤٦٤المالیة األخرى
٣٤٬٧١١٬٧٦٧١٨٬٥٦٠٬٥١٦٧٠٥٬٧٢٦٨٬١٣٠٬٦١٩١٠٥٬٨١٤٬٠٢٦١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤ودائع العمالء 

٣٬٩٧٦٬٢٩٨----٣٬٩٧٦٬٢٩٨مشتقات
٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤----مطلوبات أخرى

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢٤٤٬٦٨٢٬١٥٢----إجمالي حقوق الملكیة 

٤٤٬٦٠٨٬٤١٩١٨٬٥٩٤٬٩٢٤٧٠٨٬٧١٦٨٬١٤٣٬٦٦٦١٥٥٬٤٩٠٬٤٣٧٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
المركزالفجوة للبنود داخل قائمة

)١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢(٧٤٬٧٨٧٬٥٧٤١٩٬٤٤٠٬٣١٢٢٤٬٧٢٩٬٦٨٧١٣٬٤٥٢٬٣٦٩المالي
المركزالفجوة للبنود خارج قائمة 

٦٬١٨٢٬٨٨٨)٨٥٥٬٩٣٨()٥٬٣٢٦٬٩٥٠(المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة

)١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢(٦٩٬٤٦٠٬٦٢٤١٨٬٥٨٤٬٣٧٤٣٠٬٩١٢٬٥٧٥١٣٬٤٥٢٬٣٦٩لمخاطر أسعار العموالت
الموقف التراكمي الخاضع 
٦٩٬٤٦٠٬٦٢٤٨٨٬٠٤٤٬٩٩٨١١٨٬٩٥٧٬٥٧٣١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢لمخاطر أسعار العموالت 

اإلسمیة لألدوات المالیة خارج قائمة المركز المالي التي تستخدم في إدارة المبالغتمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي 
مخاطر أسعار العموالت.
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مجموعة سامبا المالیة

-٦٩-

العمالتمخاطر)  ٢

قومت.ةفي أسعار العمالت األجنبیاتتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التغیرات في قیمة األدوات المالیة بسبب التغیر
قوم تالنقدیة. االمالي وتدفقاتھاالسائدة بالسوق على مركزھاألجنبي أسعار الصرف فيتقلباتالآثارمخاطر بإدارة مجموعةال

واستراتیجیات لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، للیلة واحدة وخالل الیومحدوداإلدارة بوضع 
:التالیةمخاطر العمالت الجوھریة كان لدى المجموعة صافي وفي نھایة السنة، ، ویتم مراقبتھا یومیاً. التغطیة

٢٠١٨
بآالف الریـاالت 
السعودیـــــــة

(مدین)دائنمركز 

٢٠١٧
ـاالت بآالف الری

السعودیـــــــة
(مدین)دائن مركز 

٤٬٩٣٦٬٨٩٥٣٬٥٩١٬٨٧١دوالر أمریكي
٤٠٬٦٣٦٢٩٨٬٨٨٧درھم إماراتي
)٦٤٬٣٣٧()١٨٬٧٠٤(جنیة إسترلیني

٧٥٥٬٤٢٠٨٢١٬٠٠٩روبیة باكستاني
)١٢٠٫٥٦٢()٩٧٬٥٣٠(یورو

فيجوھریةلمخاطر مجموعةالبشأنھاتعرض تیبین الجدول أدناه العمالت التي  على الموجودات ٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما
معقولة التغیرات المحتملة الر أثوالتدفقات النقدیة المتوقعة. إن ھذا التحلیل یحتسبأغراض المتاجرةلغیر المقتناة النقدیةوالمطلوبات

في أسعار صرف العمالت مقابل اللایر السعودي مع إبقاء المتغیرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة (بسبب القیمة العادلة 
(بسبب تغیرات الملكیةوعلى حقوق )تة لمخاطر العمالضعالمقتناة لغیر أغراض المتاجرة الخاالنقدیةللموجودات والمطلوبات

المستخدمة في تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة). یوضح وعقود الصرف األجنبي اآلجلةتالمتعلقة بمقایضات العمالالقیمة العادلة 
النقص المحتمل في قائمة صافيالسلبي . كما یوضح األثرالملكیةحقوق وأالموحدة ثر اإلیجابي الزیادة المحتملة في قائمة الدخلاأل

.الملكیةحقوق وأةالدخل الموحد

٢٠١٨
)بآالف الریاالت السعودیة(

٢٠١٧
)بآالف الریاالت السعودیة(

مخاطر العمالت

نسبة التغیر 
في سعر 

العملة
األثـر على 
صافي الدخل

األثر على 
حقـوق صافي

الملكیة

نسبة التغیر 
في سعر 

العملة
األثـر على 
صافي الدخل

األثر على 
صافي حقـوق 

الملكیة
)٧٠٠(١٣٦٬٥٧٥٪١)١٬٦٣١(١٦٬٨٨٣٪١دوالر أمریكي

٣٤٩)٢٬٧٤٤(٪١)٤٣(٣٬٤٢٤٪١یورو

)  مخاطر أسعار األسھم٣

المتاجرة نتیجة أغراضلغیرتمثل مخاطر أسعار األسھم، مخاطر انخفاض القیم العادلة لألسھم في المحفظة االستثماریة المقتناة 
إن الزیادة أو فبافتراض بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، التغیرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسھم وقیمة كل سھم على حدة. 

المتداولةالمتاحة للبیع استثمارات األسھماالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ي قیمةف٪١بواقع النقص
٣٦٫٢: ٢٠١٧لیون لایر سعودي (م٣١٫٩سیؤدي إلى زیادة أو إنخفاض األسھم بمبلغ ٢٠١٨دیسمبر ٣١الخاصة بالمجموعة كما في 

ملیون لایر سعودي).
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السیولةمخاطر -٣١

اضطراب. تحدث مخاطر السیولة عند وجود اعلى تلبیة صافي متطلبات التمویل الخاصة بھمجموعةتمثل مخاطر السیولة عدم مقدرة ال
ر، قامت اإلدارة ویل. وللتقلیل من ھذه المخاطفي السوق أو إنخفاض مستوى التصنیف اإلئتماني مما یؤدي إلى قلة في بعض مصادر التم

بتنویع مصادر التمویـل وإدارة الموجودات بعد األخذ بعین اإلعتبـار توفر السیولة، والحفاظ على رصید مالئم للنقدیة وشبھ النقدیة، 
واألوراق المالیة القابلة للبیع. 

یحتفظ البنك لدى المؤسسة بودیعة نظامیة تعادلوطبقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي،
.على التوالي)،٪٤و ٪٧: ٢٠١٧(وألجلمن ودائع اإلدخار ٪٤من إجمالي الودائع تحت الطلب و٪٧

من التزامات ودائعھ. ویكون ھذا االحتیاطي ) ٪٢٠: ٢٠١٧(٪٢٠باحتیاطي سیولة ال یقل عنأیضاً یحتفظ البنك ،لودیعة النظامیةلإضافة 
یوماً.٣٠أو الموجودات التي یمكن تحویلھا إلى نقد خالل فترة ال تزید عن السعودیةسندات الحكومیةالمن النقد أو الذھب أو 

سندات المقابل السعوديمؤسسة النقد العربي كما یمكن للبنك استقطاب مبالغ إضافیة من خالل تسھیالت إعادة الشراء المتاحة لدى 
للسندات المقتناه.االسمیةمن القیمة ) ٪١٠٠: ٢٠١٧(٪١٠٠ولغایةالسعودیة الحكومیة 

ملكیة الخاصة بالمجموعةدات والمطلوبات وحقوق المحفظة إستحقاقات الموجو)١

ول أدناه محفظة إستحقاقات الجدیلخصللتأكد من توفر السیولة الكافیة لدى المجموعة. بمراقبة محفظة اإلستحقاقاتبانتظامتقوم اإلدارة
. الموحدةتاریخ اعداد القوائم المالیةاالستحقاق التعاقدیة بخعلى اساس تواریمجموعةالخاصة بالالملكیةالموجودات والمطلوبات وحقوق 

١١٣٫١٠٣: ٢٠١٧لیون لایر سعودي (م١٠٧٫٧٠٩واألخرى وقدرھاوألغراض العرض، تم إدراج الودائع تحت الطلب واالدخار
وذلك إلظھار بصورة صحیحة تحت بند "بدون تاریخ استحقاق محدد"-ستحقاق تعاقديوالتي لیس لھا تاریخ ا–ملیون لایر سعودي) 

.ھذه الودائعمحفظة االستحقاق اللتزامات
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(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
ــــاللخ
أشـھر٣

أكثـر منسنوات٥-١شھر١٢-٣
سنوات٥

اقدون تاریخ إستحقب
محـــــــدد

اإلجمالي

الموجودات

١٠٬٢٥٤٬٦٥٧٢٥٬٤١٩٬٦٠٤---١٥٬١٦٤٬٩٤٧نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

٣٬٣٠٤٬٥٦٨١٧٬٦٢٢٬٠٢٦--٣٬٨٢١٬٤٩٩١٠٬٤٩٥٬٩٥٩األخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة

١٬٥١٣٬٧٤٢١٬٠٢١٬٥٣٢١٥٬٨٣٩٬١٣١٤١٬٨٧٩٬٧٧٧٦٬٠٩٦٬٠٧٢٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤إستثمارات، صافي

٣٬٤٤٥٬٧٧٢-٢٨٥٬٩٤٢١٬٣٤٥٬٤٧٧٨٧٧٬٥١٣٩٣٦٬٨٤٠مشتقات

٢٦٬٣٨٧٬١٩٨٢٩٬٠٢٨٬٢٠٠٣٣٬٢٢٦٬٠٥٨٢٤٬٥٤٩٬٧٥٣٥١٧٬٣٥٣١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢قروض وسلف، صافي
٢٬٦٩٣٬٤٤٣٢٬٦٩٣٬٤٤٣----ممتلكات ومعدات، صافي

٦٩٨٬٦٣٩٦٩٨٬٦٣٩----موجودات أخرى

٤٧٬١٧٣٬٣٢٨٤١٬٨٩١٬١٦٨٤٩٬٩٤٢٬٧٠٢٦٧٬٣٦٦٬٣٧٠٢٣٬٥٦٤٬٧٣٢٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

٥٬٠٨٨٬٥٨٣٧٩٠٬٣٥٥٤٬١٩٥٣٥٬٣٤٤١٬٩٥٣٬٠٩٧٧٬٨٧١٬٥٧٤أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٥١٬٣٣٢٬٣٠٨١١٬٠٢٦٬٦٢٠١٠٬٠٣٦٩١٬٩٦٥١٠٧٬٧٠٩٬١١٧١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦ودائع العمالء

٢٬٣٥٥٬١٠٠-٢١٧٬٢١٩٩٤١٬٣٨٣٥٠٤٬٠٤٥٦٩٢٬٤٥٣مشتقات
٥٬٣٨٠٬١٩٩٧٬٢٣٣٬٠٤٩-٣٧٠٬٥٧٠١٬٤٨٢٬٢٨٠-مطلوبات أخرى

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١٤٢٬٣٠٨٬٥٣١----إجمالي حقوق الملكیة

٥٦٬٦٣٨٬١١٠١٣٬١٢٨٬٩٢٨٢٬٠٠٠٬٥٥٦٨١٩٬٧٦٢١٥٧٬٣٥٠٬٩٤٤٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠المطلوبات وحقوق الملكیةإجمالي 

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
خــــالل

أشـھر٣
أكثـر منسنوات٥-١شھر١٢-٣

سنوات٥
بدون تاریخ إستحقاق 

محـــــــدد
اإلجمالي

الموجودات

١١٬١٢١٬٦٥٣٢٥٬١٩٥٬٠٦٦---١٤٬٠٧٣٬٤١٣مركزیةنقدیة وأرصدة لدى بنوك 

٣٬٢٣٠٬٣٦٧١١٬٠٣١٬٤٨٠--٤٬١٥٣٬٦١٣٣٬٦٤٧٬٥٠٠األخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة

٤٬٢٣٢٬٣٦٨١٬١١٢٬٠٠٧١٧٬٩٠٠٬٨٧٥٣٥٬١٤٨٬٠٦٧٥٬٥١٩٬٠٩٣٦٣٬٩١٢٬٤١٠إستثمارات، صافي

٦٬٥١٤٬٧٠٨-١٬٢٣٦٬١٤٥١٬٠٢٥٬٠٩٧٢٬٩٩٥٬١٤٦١٬٢٥٨٬٣٢٠مشتقات

٢٦٬٤٢٢٬٧٢٦٣٣٬٨٧٨٬٩١٧٣٦٬٧٠٩٬٢٥٧٢٠٬١٧٤٬٢٠٧٤٩٩٬٦٢٢١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩قروض وسلف، صافي
٢٬٦٣٨٬٨٨٤٢٬٦٣٨٬٨٨٤----ممتلكات ومعدات، صافي

٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥----موجودات أخرى

٥٠٬١١٨٬٢٦٥٣٩٬٦٦٣٬٥٢١٥٧٬٦٠٥٬٢٧٨٥٦٬٥٨٠٬٥٩٤٢٣٬٥٧٨٬٥٠٤٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

٥٬٩٢٠٬٣٥٤٣٤٬٤٠٨٢٬٩٩٠١٣٬٠٤٧٥٨٠٬٦٦٥٦٬٥٥١٬٤٦٤أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١١٣٬٠٣٨٬٥٣٩١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤-٣٥٬٦١٧٬٨٧٣١٨٬٥٦٠٬٥١٦٧٠٥٬٧٢٦ودائع العمالء

٣٬٩٧٦٬٢٩٨-٧٢٠٬٥٤١٦٣٨٬٥٦٦١٬٨٧٧٬٩٩٩٧٣٩٬١٩٢مشتقات
٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤----مطلوبات أخرى

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢٤٤٬٦٨٢٬١٥٢----إجمالي حقوق الملكیة

٤٢٬٢٥٨٬٧٦٨١٩٬٢٣٣٬٤٩٠٢٬٥٨٦٬٧١٥٧٥٢٬٢٣٩١٦٢٬٧١٤٬٩٥٠٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
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المتبقیة لالستحقاقات التعاقدیةمخصومة على أساس الفترةاللمطلوبات المالیة غیر تحلیل ا)٢

فيمجموعةالخاصة بالالمالیةمحفظة استحقاقات المطلوباتلیشتمل الجدول أدناه على ملخص  وذلك على أساس دیسمبر ٣١كما
المالي الموحدة التزامات السداد غیر المخصومة التعاقدیة. إن المبالغ اإلجمالیة الظاھرة في ھذه الجداول ال تتطابق مع قائمة المركز 

تم تحدید .ألنھ تم إدراج العموالت الخاصة المدفوعة وكذلك تواریخ االستحقاق التعاقدیة في الجدول على أنھا غیر مخصومة
حتى تاریخ االستحقاق الموحدة إعداد القوائم المالیةاالستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة على أساس الفترة المتبقیة بتاریخ 

تم إظھار .مجموعةالوقائع التاریخیة لالحتفاظ بالودائع لدى الهال یعكس الجدول أدناه التدفقات النقدیة المتوقعة حسبما تظھري.التعاقد
).(ج١٧ة في االیضاح االستحقاقات التعاقدیة للضمانات المالی

٢٠١٨
(بآالف الریاالت السعودیة)

واتسن٥-١شھر١٢-٣اشھر٣خالل 
٥من اكثر

سنوات
االجمالىتحت الطلب

رصدة للبنوك والمؤسساتأ
٣٬٨٣٩٬٢٢٦٥٩٥٬٥٧٥٣٬١٦١٢٦٬٦٣٣٣٬٤١١٬٧٥٩٧٬٨٧٦٬٣٥٤المالیة األخرى

٥١٬٤٧٧٬٢٧٩١١٬٢٣٦٬٠٨١١٠٬٠٦٧٩١٬٩٦٥١٠٧٬٧٠٩٬١١٧١٧٠٬٥٢٤٬٥٠٩ودائع العمالء
٢٬٨١٤٬٠١٥-٢٣٢٬٣٨٠١٬٠٢٠٬٩٤٠٥٨٢٬١٨٨٩٧٨٬٥٠٧مشتقات

٥٬٠٠٩٬٦٢٩٧٬٢٣٣٬٠٤٩-٣٧٠٬٥٧٠١٬٨٥٢٬٨٥٠-مطلوبات اخرى
٥٥٬٥٤٨٬٨٨٥١٣٬٢٢٣٬١٦٦٢٬٤٤٨٬٢٦٦١٬٠٩٧٬١٠٥١١٦٬١٣٠٬٥٠٥١٨٨٬٤٤٧٬٩٢٧اإلجمالي

٢٠١٧
(بآالف الریاالت السعودیة)

سنوات٥-١شھر١٢-٣اشھر٣خالل 
٥اكثر من 
سنوات

االجمالىتحت الطلب

رصدة للبنوك والمؤسساتأ
٥٬٩٢٣٬٨٧٣٣٤٬٩٢٩٣٬٣٢٨١٥٬٦٣٩٥٨٠٬٦٦٥٦٬٥٥٨٬٤٣٤المالیة األخرى

١١٣٬٠٣٨٬٥٣٩١٦٨٬٢٢٢٬١٣٣-٣٥٬٦٩٢٬٠٣٥١٨٬٧٦٧٬٣٧١٧٢٤٬١٨٨ودائع العمالء
٤٫٥٣٣٫٤٤٩-٧٧١٬٦٨٩٦٩٣٫٥٠٨٢٫٠٤٩٫٨٢٥١٫٠١٨٫٤٢٧مشتقات

٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤----مطلوبات اخرى
٤٢٫٣٨٧٫٥٩٧١٩٫٤٩٥٫٨٠٨٢٫٧٧٧٫٣٤١١٫٠٣٤٫٠٦٦١١٨٫٠٣٢٫٧٩٨١٨٣٫٧٢٧٫٦١٠اإلجمالي

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٣٢
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات أو دفعھ عند تحویل مطلوبات بموجب معاملة نظامیة تتم بین المتعاملین

بالسوق في تاریخ القیاس. تستخدم المجموعة المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

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

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

طرق تقییم لم یتم تحدید أي من مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.:المستوى الثالث
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ئم فیما یلي بیاناً بالقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة واألدوات المالیة المش��تقة المص��نفة ض��من المس��توى الھرمي المال
للقیمة العادلة:

الریاالت السعودیةبآالف 
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول٢٠١٨

الموجودات المالیة
٦٨٠٬٩٧١٣٬٨٤٢٬٦٤٨٧٩٥٬٠١٧٥٬٣١٨٬٦٣٦استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٥٠٬٣٠٠٬٨٠٠-١٥٬٥٠٣٬٣٣٩٣٤٬٧٩٧٬٤٦١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٠٬٣٦٨٬٩٣٨-١٠٬٣٦٨٬٩٣٨-استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

٣٬٤٤٥٬٧٧٢-٨٬٧٥٢٣٬٤٣٧٬٠٢٠اتمشتق
المطلوبات المالیة

٩٥٠٬٧٠٧-٩٥٠٬٧٠٧-مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٢٬٣٥٥٬١٠٠-٣٧٬٢٧٤٢٬٣١٧٬٨٢٦اتمشتق

بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول٢٠١٧

الموجودات المالیة
٢٬٢٧٧٬٠٧١-٢٧١٬٢٧٣٢٬٠٠٥٬٧٩٨استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٢٬٤٣٥٬٥٢٨١١٬٣١٤٬٩٥٣٦٣٦٬١٠٥٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦استثمارات متاحة للبیع
٣٬٢٦١٬٣٨٤-٣٬٠٨١٬٤٠٤١٧٩٬٩٨٠استثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق

٣٣٬١٦٨٬٩٤٠٤٦٩٬٢٥٣٣٣٬٦٣٨٬١٩٣-استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
٦٬٥١٤٬٧٠٨-٣٤٤٦٬٥١٤٬٣٦٤اتمشتق

المطلوبات المالیة
٥٥٩٬٥٤٣-٥٥٩٬٥٤٣-قائمة الدخلمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

٣٬٩٧٦٬٢٩٨-٣٬٩٧٦٬٢٩٨-اتمشتق

الختامیة األرصدة إلىیبین الجدول أدناه تسویة األرصدة األفتتاحیةبین مستویات القیمة العادلة. تحویلأي ھناك لم یكن،خالل السنة
والمدرجة قیمتھا العادلة قائمة الدخل من خاللمدرجة قیمتھا العادلة الالمالیة للموجوداتوذلك لقیاس القیمة العادلة ضمن المستوى الثالث

:متاحة للبیعالمن خالل الدخل الشامل اآلخر/
٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٦٣٦٬١٠٥٦٦٧٬٠٧٣رصید بدایة السنة
قائمة الدخل الموحدةالمدرجة في وغیر المحققة مجموع الخسائرالمحققة

)٤٥٬٥٠٥()٤٢٬٢١٠(وقائمة الدخل الشامل الموحدة
٢٥٠٬١٥٥١٢٩٬٢٨٧مشتریات

)١١٤٬٧٥٠()٤٩٬٠٣٣(مبالغ مسددة

٧٩٥٬٠١٧٦٣٦٫١٠٥رصید نھایة السنة 
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والقروض والسلف داخل قائمة المركز المالي، بإستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، األخرىإن القیمة العادلة لألدوات المالیة
إن محفظة القروض والسلف الممنوحة ، ال تختلف جوھریاً عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة. المطفأةبالتكلفةالمقتناه 

ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة، وبالتالي فإن القیمة العادلة أكثر من أسعاردیدجالصناعة. تم تللعمالء متنوعة بشكل جید حسب 
امش االئتمان. إن القیمة العادلة لباقي ھذه المحفظة ال تختلف كثیراً وھام في ھألي تغییرللمحفظة تقارب قیمتھا الدفتریة، ویخضع ذلك 

٣١ملیار لایر سعودي كما في ١١٣٫٨لعادلة المقدرة لمحفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة بلغت القیمة اعن قیمتھا الدفتریة. 
،بالتكلفة المطفأةالمسجلةخاصةلعمالء المرتبطة بعموالتاودائع لإن القیمة العادلة ملیار لایر سعودي). ١١٨: ٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر 

المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثیراً عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم والمؤسسات المالیة األخرىواألرصدة لدى وللبنوك
وللفترة المالیة الموحدة ألن أسعار العموالت الحالیة السائدة في السوق ألدوات مالیة مماثلة ال تختلف كثیراً عن األسعار المتعاقد علیھا 

.لھذه األدواتاألجل ةقصیر

،یرتحدد القیمة العادلة المقدرة لإلستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرھا، أو طرق التسع
(ج).٥بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التوالي. تم اإلفصاح عن القیمة العادلة لھذه اإلستثمارات في اإلیضاح عند إستخدامھا

یمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالیة ما. ویشار إلى الفرق معیننموذج تقییمن القیمة التي تم الحصول علیھا من خالل إ
ما على مدى فترة المعاملة مع تأجیلھا لحین إمكانیة تحدید إربح أو خسارة الیوم الواحد"، وتطفأ "یم بـ یالتقونموذجبین سعر المعاملة 

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

كانت الورقة عر السوق عند اإلغالق لذلك السھم كما في تاریخ التقییم ناقصاً الخصم في حال یعتمد تقییم كل استثمار متداول علناً على س
المالیة مقیدة.

) باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة والتي تستخدم مدخالت ٢تحدد القیمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى (
العائد وھامش االئتمان وصافي قیمة الموجودات المعلن عنھ للصنادیق االستثماریة. تحدد القیمة لمنحنیاتالقابلة للمالحظة بیانات السوق

الخاصة بالبنك والتي یتم تحدیدھا باستخدام طریقة التدفقات التقییمنماذج) باستخدام ٢العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى (
علیھا من وفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول فیھا، ویتم الحصولالنماذجات لھذه البیانتتحدد مدخالالنقدیة المخصومة.

. مستقلینوسطاء

من قبل الجھة ) على أساس آخر صافي قیمة موجودات معلن عنھ ٣تحدد القیمة العادلة لالستثمارات الخاصة التي تندرج ضمن المستوى (
) خالل السنة ٣. تتعلق الحركة في األدوات المالیة التي تندرج ضمن المستوى (المالیة الموحدةئمالقواإعداد بتاریخ المستثمر فیھا 

. فقطبالتغیرات في القیمة العادلة
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العالقةويلمعامالت مع األطراف ذا-٣٣

العالقة للنسب المنصوص علیھا ويع األطراف ذعالقة. تخضع المعامالت مويطراف ذأمع،خالل دورة أعمالھ العادیة،بنكتعامل الی
الناتجة عن تلك المعامالت في القوائم أرصدة نھایة السنةظھرت .ةك المركزیوالبنمراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن نظامفي

المالیة الموحدة على النحو التالي:
٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

وكبار أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار المساھمین اآلخرین،
والشركات المنتسبة لھم:موظفي اإلدارة

٦٨٥٬٤٧٨١١٣٬٥٠٣قروض وسلف
٨٬٥٦٤٬٧٤٧١٩٬٣٠٢٬٠٥١ودائع العمالء

١٬١١٢٬٥٢٠١٢٬٣١٦التعھدات واإللتزامات المحتملة

:صنادیق سامبا االستثماریة
١٠٦٬٤٩٦٣٢٩٬١٥٢ودائع العمالء

. والمدرجة في تداولللبنكوالمدفوع من رأس المال المصدر ٪٥أولئك الذین یمتلكون أكثر من یقصد بكبار المساھمین اآلخرین

العالقة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة:ويمتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذفیما یلي تحلیالً باإلیرادات والمصاریف ال

٢٠١٨
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

١٠٬٥٥٧١٠٬٤٦٦دخل عموالت خاصة
٣٠١٬٢٢٢٢٩٧٬٣٧٧مصاریف عموالت خاصة

١٣١٬٠٩٩١٥٥٬٦٧٤تعاب وعموالت، صافيأدخل 
٥٬١٢٥٥٫١٠٩اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 

: السنةكبار موظفي اإلدارة خالل لفیما یلي تحلیالً بإجمالي التعویضات المدفوعة 

٢٠١٨
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٦٣٬٣٦٨٥٩٫١١١مزایا موظفین قصیرة األجل
ودفعات نھایة الخدمة للموظفین،مكافأة وما بعد التوظیف، منافع

٧٬٤٣٧٦٫٩٤٠على أساس األسھم

بأعمال التخطیط والتوجیھ دیھم الصالحیة والمسئولیة للقیامالذین ل،المدیر العامیقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فیھم 
واألشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 
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رأس المالكفایة-٣٤

ي والمتبعة لجنة بازل لإلشراف البنكة والمعدالت المحددة من قبل وذلك باستخدام المنھجیاة رأسمالھبمراقبة مدى كفایمجموعةقوم الت
النظاميمتطلبات رأس المالبوللوفاءلدعم تطویر العمل برأسمال أساسي قويوذلك لالحتفاظ،ؤسسة النقد العربي السعوديممن قبل
یتم قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال ،وبموجب ھذه المعدالتمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.ةالمحدد
وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمیة للمشتقات باستخدام مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعھداتللمجموعةالمؤھل
بالكامل ةملتزم،السنةخالل ،مجموعةالت. كانةلییالتشغوالمخاطر قمخاطرھا النسبیة ومخاطر السوة المرجحة إلظھاراألرصد

.النظاميبمتطلبات رأس المال

لمواجھة كافرأس المالأنبومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد األساسيي، بمراجعة رأس المالدوربشكل تقوم اإلدارة،
وكذلك الظروف بعین االعتبار خطة أعمال المجموعةاإلدارةتأخذ . كماالحالیة وخطط النمو المستقبلیةألعماللاألخطار المالزمة 

ً إدارة رأسمالھا التي تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على بیئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج باالقتصادیة متطلبات للطبقا
.ةالمحلییةالنظام

)٣(التي أوصت بھا لجنة بازل بشأن ھیكلة رأس المالرشادات إر عمل واطإلقد قامت مؤسسة النقد العربى السعودى باصدار
ً سرى مفعولھا والتي واإلفصاحات المتعلقة بھا  تم ، )٣(لجنة بازل إلطار عملوطبقاً لما تم احتسابھ وفقاً .٢٠١٣ینایر ١من اعتبارا

وعلى أساس موحد بالنسبة للمجموعةبھا على أساس النسب المتعلقةلمخاطر وإجمالي رأس المال وامرجحةالموجودات الأدناه تبیان
دیسمبر:٣١ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة كما في تابعة والمحسوبة لمخاطر االئتمانالغیر موحد بالنسبة للشركة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

مجموعة سامبا المالیة (على أساس موحد)
١٧٤٬٩٧٠٬٢٤٩١٨٧٬٩٤٤٬٤٧٥مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

١٣٬٧١٩٬٠٤٧١٣٬٣٠٣٬٦٢٠المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
١١٬٩٩٦٬٣٥٦١٥٬١٦٥٬٨٧٥مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

٢٠٠٬٦٨٥٬٦٥٢٢١٦٬٤١٣٬٩٧٠إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
٤٤٬٢٧١٬٣٨١٤٤٬٦٢٢٬٦٣٨)١رأس المال األساسي (تیر 
١٬٢٥٥٬٥٥٤١٬١٢٦٬٦٨٥)٢رأس المال المساند (تیر 
٤٥٬٥٢٦٬٩٣٥٤٥٬٧٤٩٬٣٢٣والمساندمجموع رأس المال األساسي 

٪نسبة كفایة رأس المال 
٪٢٠٫٦٪٢٢٫١)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
٪٢١٫١٪٢٢٫٧)٢) + نسبة رأس المال المساند (تیر ١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

باكستان كما یلي:–كانت نسب كفایة رأس المال لبنك سامبا لیمیتد 
٪١٩٫٢٪١٨٫٦)١رأس المال األساسي (تیر نسبة

٪١٩٫٥٪١٨٫٧)٢) + نسبة رأس المال المساند (تیر ١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

،المؤھلة) من رأس المال، واالحتیاطیات النظامیة والعامة واألخرى، وحقوق الملكیة غیر المسیطرة١یتكون رأس المال األساسي (تیر 
ً واألرباح  ) من إجمالي ٢موجودات غیر ملموسة لدى البنك في نھایة السنة، بینما یتكون رأس المال المساند (تیر أي المبقاة ناقصا

المخصصات المؤھلة.

ھـ بشأن المدخل المرحلي والترتیبات االنتقالیة للتوزیعات المحاسبیة ١٥/٣/١٤٣٩وتاریخ ٣٩١٠٠٠٠٢٩٧٣١بموجب التعمیم رقم 
، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجیھ البنوك بضرورة توزیع األثر األولي على نسبة ٩لدولي للتقریر المالي بموجب المعیار ا

وقام البنك بذلك.على مدى خمس سنوات٩ةریر المالیاللتقار الدوليیمال نتیجة تطبیق المعكفایة رأس ال
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مجموعة سامبا المالیة

-٧٧-

دمات إدارة اإلستثمارخ-٣٥

الموجودات المدارة بلغتتقدم خدمات إدارة االستثمار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك. 
ملیون ٣١٫٧٠٨: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٢٩٫١١٧االختیاریةالقائمة في نھایة السنة بما في ذلك الصنادیق االستثماریة والمحافظ 

: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١١٫١٧٤ویشمل ذلك الصنادیق المدارة بموجب محافظ معتمدة من الھیئة الشرعیة قدرھا،لایر سعودي)
ملیون لایر سعودي).١٤٫٧٦٦

ً أو اًوصی، بصفتھالمقتناة من قبل البنكإن الموجودات  لم یتم وبالتالي التابعة تھشركبأو علیھا، ال تعتبر موجودات خاصة بالبنك مؤتمنا
.للمجموعةالمالیة الموحدةالقوائمفيإدراجھا 

على أساس األسھمالدفعات-٣٦

الخصائص الھامةالمحسوبة على أساس األسھم والقائمة في نھایة السنة. فیما یلي المكافآت طویلة األجل التالیةبرامج یوجد لدى البنك 
ھذه البرامج:ل

٥عدد البرامج القائمة 

٢٠١٨ومارس٢٠١٤إبریلبین المنحتاریخ 

٢٠٢٣ومارس٢٠١٩إبریلبین تاریخ االستحقاق

١٬٨٩٥٬٥٢٠التحفیزیة الصادرة تعدیلھ باألسھم المنح بعدعدد األسھم الممنوحة بتاریخ

بعد تعدیلھبتاریخ المنحللسھماالسترشاديسعر الشراء
التحفیزیة الصادرة باألسھم

لایر سعودي ٢٥٫٧بین 
لایر سعودي٢٠٫٩و 

سنوات٥االكتسابفترة 

على رأس العملبقاء الموظفین المشاركیناالكتسابشروط 

أسھمطریقة السداد

المخصومةالتدفقات النقدیة طریقة التقییم المستخدمة 

لایر سعودي٢٢٫٥بین .التحفیزیة الصادرة تعدیلھ باألسھم بعدبتاریخ المنحللسھم القیمة العادلة 
ریـال سعودي١٧٫٥و 

المدخالت تتمثل). ملیون ریـال سعودي٧٫٤: ٢٠١٧(ملیون ریـال سعودي٩٫٧ألسھم الممنوحة خالل السنة لبلغت القیمة العادلة 
یعات األرباح زتوو،البرنامجمدة وبتاریخ المنح،السوقسعر فياحتساب القیمة العادلة لألسھم الممنوحة خالل السنةفيالمستخدمة

السنوي الخالي من المخاطر.العائدالمتوقعة ومعدل 

المصاریف مجموع بھا. بلغ الظروف السائدة بالسوق والمتعلقةشریطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعین االعتبار تمنح األسھم 
: ٢٠١٧(ملیون لایر سعودي٥٫٧ما مقداره٢٠١٨لعام على أساس األسھم الدفعاتة في ھذه القوائم المالیة الموحدة بشأن برامج جالمدر
. ملیون لایر سعودي)٤٫٧
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مجموعة سامبا المالیة

-٧٨-

وغیر الساریة المفعول بعدالمعاییر المحاسبیة الصادرة -٣٧

١جب االلتزام بھا للسنة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ في یالتي تم نشرھا والتنقیحاتوالتعدیالت والمعاییر المحاسبیةفیما یلي بیاناً ب
.والتي لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدةاإلصدارات والمعاییرالمبكر لھذه التطبیق المجموعة عدم إرتأت. ٢٠١٩ینایر 

یلغي المعیار .٢٠١٩ینایر ١. یسري المعیار على الفترة التي تبدأ في أو بعد اإلیجار: عقود  ١٦قاریر المالیة المعیار الدولي للت·
والذي یفرق بین عقود التأجیر التمویلي ١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي للمستأجرینالجدید نموذج المحاسبة المزدوج الحالي 
ح المعیار الدولي للتقریر المالين ذلك، یقترموبدالً ركز المالي. خارج قائمة المالتشغیليفي قائمة المركز المالي وعقود اإلیجار 

محاسبة في قائمة المركز المالي.النموذج ١٦

١تعدیل أو تقلیص أو سداد البرنامج. تسري التعدیالت على الفترة التي تبدأ في أو بعد :١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ·
المحاسبةعندما یتم تعدیل أو تقلیص أو سداد البرنامج خالل فترة ١٩. تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٩ینایر 

الخطة خالل الفترة  المالیة السنویة.مالیة ما. تحدد التعدیالت متى یتم تعدیل أو تقلیص أو  سداد 

للسنة السابقةإعادة التصنیف -٣٨

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. 

مجلس اإلدارةاعتماد -٣٩

ھـ).١٤٤٠ىجمادى األول١٠(٢٠١٩ینایر١٦تم اعتماد القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول المستقلین الحسابات مراجعي تقریر
المالیة سامبا مجموعة مساھمي السادة الموقرینإلى

سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدةتقریر المالیة القوائم مراجعة حول

- ١ -

الرأي

ب قمنا المالیةمراجعةلقد المالیةمجموعةلالموحدة  القوائم لھ("البنك") والشركاتسامبا بـ"االتابعة مجتمعین إلیھم والتي(یشار المجموعة")،
في كما الموحدة المالي المركز قائمة على ولدخلاقائمةو٢٠١٩دیسمبر  ٣١تشتمل الشاملقائمةالموحدة التغیراتقائمةوالموحدةالدخل

حقوق النقدیةقائمةوالموحدة  الملكیةفي التاریخ،الموحدةالتدفقات ذلك في المنتھیة الموحدةوللسنة المالیة القوائم حول ًملخصواإلیضاحات ا
الھامةلل المحاسبیة . سیاسات

المرفقة الموحدة المالیة القوائم أن رأینا، فيفي كما للمجموعة الموحد المالي المركز الجوھریة، النواحي كافة من بعدل، دیسمبر  ٣١تظھر
النقدیة٢٠١٩ وتدفقاتھا الموحد المالي وأدائھا ،ً وفقا التاریخ ذلك في المنتھیة للسنة الدولیةلالموحدة الماليلمعاییر المملكةللتقریر في المعتمدة

ال األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة إلیھاصادرةالعربیة (ویشار القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة الدولیةجمیعاًمن "المعاییر بـ
السعودیة"). العربیة المملكة في المعتمدة المالي للتقریر

الرأي أساس

وفق مراجعتنا ًتمت السعودیةللمراجعة  الدولیةمعاییرللا العربیة المملكة في مسؤولیتناالمعتمدة توضیحھا . إن تم المعاییر تلك بالتفصیلبموجب
الحسابات"قسمفي مراجعي الموحدةحولمسؤولیات المالیة القوائم تقریرنا. إن "مراجعة عنفي مستقلون ًوفقوذلك  مجموعةالنا لقواعدا

السعودیةآدابوسلوك العربیة المملكة في المعتمدة المالیةالمھنة للقوائم بمراجعتنا الصلة كماالموحدةذات التزمناأ، األخالقیة  تنااولیئبمسننا
وفق ًاالخرى أل . باعتقادناالقواعدلتلكا ومالئمة كافیة علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة تكونأن رأینا.بداءإلأساسا  ن

الرئیسیة المراجعة أمور

الرئیسیةإن المراجعة التأمور األمور تلك لھاھي المھني، حكمنا بحسب كانت، الموحدةي المالیة للقوائم مراجعتنا أثناء بالغة ةفترللأھمیة
تلكقدلالحالیة.  حول منفصال ً رأیا نقدم وال حولھا، رأینا تكوین وعند ككل، الموحدة المالیة للقوائم مراجعتنا سیاق في األمور ھذه تناول تم
ماألمور. وكیفیة الرئیسیة المراجعة أمور من أمر لكل ً وصفا یلي عالجتھ:فیما
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الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول المستقلین الحسابات مراجعي تقریر
المالیة سامبا مجموعة مساھمي السادة الموقرینإلى

سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدةتقریر المالیة القوائم مراجعة (تتمة) حول

- ٢ -

الرئیسیة المراجعة (تتمة) أمور

الرئیسي المراجعة الرئیسيمراجعتناتناولتكیفأمر المراجعة أمر

القروض قیمة في والسلفاالنخفاض

في والسلف٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما القروض إجمالي بلغ الخاصة  ،
مخصصملیار١٤٤٫٧بالمجموعة مقابلھا جنب سعودي، لایر
سعودي. ملیار٣٫١بمبلغائتمانانخفاض لایر

مراجعة أمر والسلف القروض قیمة في االنخفاض اعتبرنا لقد
تبني اإلدارة من یتطلب المتوقعة االئتمان خسائر تحدید ألن رئیسي

الموحدةأحكاماً المالیة القوائم على جوھري أثر لذلك وأن ھامة
على:  لألحكام الرئیسیة النواحي للمجموعة. تشتمل

المر- ضمن القروض أساس  ٣وأ٢وأ١احلتصنیف على
تحدید:

في)أ ھامة جوھریة زیادة على تشتمل التي التعرضات
منذ االئتمان . ھاوئنشمخاطر

فردي/ المتعثره. التعرضات)ب بشكل المنخفضة

المتوقعة- االئتمان خسائر نموذج في المستخدمة االفتراضات
التعثر عند والخسائر السداد، عن التعثر احتمال تحدید أجل من
وال ذلك، ویشمل السداد، عن التعثر عند والتعرض السداد عن
النقدیة والتدفقات اآلخر، للطرف المالي الوضع تقویم یقتصر،

المستقبلیة الكلي االقتصاد وعوامل المتوقعة . المستقبلیة

الخارجیة- العوامل إلظھار إضافیة طرق تطبیق إلى الحاجة
االئتمان خسائر نموذج یعكسھا لم التي المستقبلیة أو الحالیة

المتوقعة.

المتعلقة- الماليباالفصاحات للتقریر الدولي ،٩المعیار
للتقریرواالفصاحات الدولــي بالمعیار المتعلقــة اإلضافیة

.٧المالــي

فھمقمنا على فيجراءاتإلبالحصول االنخفاض لتقویم اإلدارة
ً طبقا والسلف القروض الماليلقیمة للتقریر الدولي ،٩لمعیار

انخفاض مخصص وسیاسة بالمجموعة، الداخلي التصنیف ونموذج
و بالمجموعة الخاصة االئتماناالئتمان خسارة تقویم منھجیة

المتوقعة. 

بالمجموعة الخاصة االئتمان انخفاض مخصص سیاسة بمقارنة قمنا
بالمعیار الواردة المتطلبات مع المتوقعة االئتمان خسائر ومنھجیة

المالي للتقریر .٩الدولي

على:  الرقابیة اإلجراءات فعالیة واختبار وتطبیق تصمیم بتقویم قمنا
النماذج،- بمراقبة المتعلقة الحوكمة ذلك في بما التقویم عملیة

األساسیة.  االفتراضات واعتماد
والتحدید- مختلفة مراحل إلى المقترضھ الجھات تصنیف

و االئتمان، مخاطر خسائر في الجوھریة للزیادة تحدیدالمنتظم
فردي، بشكل المنخفضة التعثر / التعرضات

في- البیانات إدخال المتوقعة. تكامل االئتمان خسائر نماذج

الزیادة لتحدید المجموعة قبل من الموضوعة الضوابط بتقویم قمنا
التعرضات وتحدید االئتمان مخاطر في منخفضھ/ الالجوھریة

المراحل. ال مختلف إلى وتصنیفھا متعثرة،

بتقویم:  قمنا العمالء، من بعینھ یتعلق فیا
المحدده- الداخلي التصنیف علىدرجات بناًء اإلدارة قبل من

بالمجموعة الداخلي التصنیف التصنیفو،نموذج ھذهدرجات
االئتمان خسائر نماذج في المستخدمة تلك مع یتفق بما

المتوقعة.
و- اإلدارة، حددتھ لما ً طبقا مراحل إلى التصنیف عملیة
المتوقعة- االئتمان لخسائر اإلدارة احتساب عملیات

بتقویم معقولیةقمنا ذلكمدى في بما العالقة، ذات االفتراضات
فيالمستقبلیةاالفتراضات المجموعة قبل من نماذجالمستخدمة

المتوقعة. االئتمان خسائر
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الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول المستقلین الحسابات مراجعي تقریر
المالیة سامبا مجموعة مساھمي السادة الموقرینإلى

سعودیة) مساھمة (شركة

الموحدةتقریر المالیة القوائم مراجعة (تتمة) حول

- ٣ -

الرئیسیة المراجعة  (تتمة) أمور

الرئیسي المراجعة تناولتأمر الرئیسيمراجعتناكیف المراجعة أمر

القروض قیمة في (تتمة)االنخفاض والسلف
إلى الرجوع الموحدة١٦-٢یرجى المالیة القوائم بخصوصحول

الموجودات قیمة في یتضمن  ٦واإلیضاحالمالیة  االنخفاض والذي
في االنخفاض عن واإلیضاحقیمةاإلفصاح والسلف، ٣٠القروض

والعوامل األساسیة واالفتراضات االئتمان جودة تفاصیل بخصوص
أخذھ تم المتوقعة. االتي االئتمان خسائر تحدید عد بالحسبان

بتقویم قمنا إضافیة، طرق اإلدارة فیھا استخدمت التي الحاالت في
الطرقمالئمةمدى . اإلضافیةتلك

اكتمال  اربباختقمنا بابیاناتالمدى االئتمانالمتعلقة خسائر حتساب
في كما .٢٠١٩دیسمبر  ٣١المتوقعة

في لمساعدتنا مالئماً، ذلك یكون عندما أخصائیین، بتكلیف قمنا
النماذج.  احتساب عملیات مراجعة

المالیة القوائم في اإلدارة قبل من المدرجة اإلفصاحات بتقویم قمنا
الموحدة.
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(تتمة) الرئیسیة المراجعة أمور

الرئیسي المراجعة تناولتأمر الرئیسيمراجعتناكیف المراجعة أمر

المشتقات تقویم
مقایضاتالمجموعةتأبرم ذلك في بما مختلفة مشتقات عقود

(المقایضات) العموالت األجنبي،أسعار الصرف اآلجلةوعقود
اآلجلة) واألسھم،(العقود والعموالت العمالت أسعار وخیارات

المقایضاتو، )الخیارات( والسلع األخرى. تعد المشتقات عقود
والخیارات اآلجلة مشتقات  ،األخرىمشتقاتالعقودووالعقود
النظامیة األسواق یعتبر،خارج العقود ھذه تقویم فإن وبالتالي

عدد االعتبار بعین یأخذ ألنھ وعملیاتاًذاتي االفتراضات من
. النماذجمعایرة

ألغر مقتناه المشتقات ھذه معظم المتاجرة. إن تستخدماض
المخاطرمشتقاتالبعض  المجموعة تغطیة محاسبة ألغراض

الموحدة المالیة القوائم مخاطربشأن  في النقدیةتغطیة التدفقات
العادلة. أو أنالقیمة یمكن للمشتقات المالئم غیر التقویم إن

الموحدة، المالیة القوائم على ھام أثر لھ حالةیكون تغطیة  وفي
محاسبةرمخاط على یؤثر فعالة المخاطرغیر .أیضاتغطیة

اعتبرنا األمرلقد لوجودھذا نظًرا الرئیسیة المراجعة أمور من
التقویم اجراء عند موضوعیة وعدم عامصعوبات وفيبشكل

الحاالت مدخالتبسبببعض وان معقدة تقویم طرق استخدام
السوق.  في للرصد قابلة غیر تكون التقویم

إلى الرجوع المحاسبیةیرجى االیضاحالھامةالسیاسات -٢في
بالقیمة )(ب٦ المتعلقة الھامة المحاسبیة التقدیرات بخصوص

المتداولة غیر المالیة لألدوات حول  ٨-٢االیضاحوالعادلة
المالیة المتعلقةالموحدةالقوائم المحاسبیة السیاسة بخصوص

المخاطر، تغطیة ومحاسبة یوضحالذي  ٩واالیضاح  بالمشتقات
الموحدة. المالیة القوائم إعداد بتاریخ المشتقات

بشأن للرقابة اإلدارة إجراءات وتطبیق تصمیم بتقویم قمنا
المشتقات تقویم المخاطرعملیات تغطیة قمناومحاسبة . كما

العملیات ھذه على الرئیسیة اإلجراءات فعالیة بما  ،باختبار
اخت ذلك إجراءاتبفي عملیةار تغطي التي اآللیة الرقابة

للمشتقات. العادلة القیمة تحدید
و: المشتقات من عینة باختیار قمنا

وذلك· المشتقات تفاصیل دقة الشروطباختبار مقارنة
الصفقات. وتأكیدات المعنیة االتفاقیات مع واألحكام

األساسیةاختبار· التقویم. لنماذجالمدخالت

تقویم· عملیات للمشتقاتإجراء قبلمستقلة من المنفذة
النتاألخصائیین أجرتھجائومقارنة الذي التقویم مع

اإلدارة.

أجرتھا· التي المخاطر تغطیة فعالیة من التحقق
بھا. المتعلقة المخاطر تغطیة ومحاسبة المجموعة

في· قبلالنظر من المتبعة اإلفصاحات كفایة مدى
المستخدمةالمجموعة والمدخالت التقویم أسس بشأن

العادلة. القیمة قیاس في
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األخرى تقریر  المدرجةالمعلومات لعام  البنكفي ٢٠١٩السنوي

البنكإن إدارة اإلدارة)مجلس األخرى.لمسؤو(مجلس المعلومات األخرىتتكونعن تقریر  المدرجةالمعلومات  منالمعلومات في
لعام  بنكال الحسابات٢٠١٩السنوي مراجعي وتقریر الموحدة المالیة القوائم بخالف السنويحولھا، التقریر یكون أن المتوقع . من

الحسابات مراجعي تقریر تاریخ بعد لنا ً .ھذامتاحا

رأیناإ الموحدةحولن المالیة أالقوائم كما األخرى، المعلومات یغطي أشكالوالنناال من أي نبدي حولھا.لن التأكیدات

ب یتعلق أعاله،وفیما الموضحة األخرى المعلومات قراءة ھي مسؤولیتنا فإن الموحدة، المالیة للقوائم متاحة،مراجعتنا تكون وعندعندما
مابذلك،القیام االعتبار بعین المعلوماتإذانأخذ أو الموحدة المالیة القوائم مع جوھري بشكل متسقة غیر األخرى المعلومات كانت

یظھر أو المراجعة، خالل علیھا حصلنا محرفةالتي جوھري.أنھا بشكل

األخرى المعلومات نقرأ وجودعندما لنا ابالغ،جوھريتحریفویتبین علینا یتعین بالحوكمةافإنھ .بذلكلمكلفین

اإلدارةمسؤولیات الموحدةومجلس المالیة القوائم حول بالحوكمة المكلفین

اإلدارةإن وفقامسؤولمجلس عادل بشكل وعرضھا الموحدة المالیة القوائم إعداد الدولیةلعن الماليلمعاییر فيللتقریر المعتمدة
السعودیة العربیة السعودیة،المملكة العربیـة المملكة في البنوك مراقبة ونظام الشركات نظام األساسيومتطلبات أن،بنكللوالنظام كما

اإلدارة التيأنظمةعن  مسؤولمجلس الداخلیة منیراھاالرقابة خالیة موحدة مالیة قوائم إلعداد عن،جوھريتحریفٍ  ضروریة ناتج
خطأ أو .غش

فإن الموحدة، المالیة القوائم إعداد اإلدارةعند لمبدأمجموعةالمقدرةتقویم  عنمسؤولمجلس وفقا العمل في االستمرار على
االستمراریة بمبدأ العالقة ذات األمور عن مالئم، ھو حسبما واإلفصاح، االستمراریةواستخداماالستمراریة مجلسعتزمیلم  مامبدأ

عملیاتھالمجموعةصفیةتاإلدارة إیقاف وجودأو،اأو ذلك.حقیقي  بدیلعدم بخالف

إعدادنإ عملیة على اإلشراف عن مسؤولون بالحوكمة المالیةالمكلفین .المجموعةفي  التقاریر
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الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول الحسابات مراجعي مسؤولیات

فیما معقول تأكید على الحصول في أھدافنا منإذاتتمثل خالیة ككل الموحدة المالیة القوائم أوناتججوھري،  تحریٍفكانت الغش عن
بأن یضمن ال لكنھ التأكید، من عاٍل مستوى ھو المعقول التأكید رأینا. إن یتضمن الذي الحسابات مراجعي تقریر وإصدار الخطأ،

تم التي لالمراجعة وفقا بھا للمراجعةمعاییرلالقیام السعودیةالدولیة العربیة المملكة في عن،المعتمدة دائماً جوھري  تحریفستكشف
وجوده. تنشأ مجموعھا،التحریفاتعند في أو بمفردھا جوھریة، وتُعَد الخطأ أو الغش ستؤثرإذاعن بأنھا معقول بشكل یتوقع كان

ی التي االقتصادیة القرارات الموحدة.على المالیة القوائم ھذه على بناًء المستخدمون تخذھا

ل وفقا المراجعة من السعودیةمراجعةللالدولیةمعاییرلوكجزء العربیة المملكة في علىالمعتمدة ونحافظ المھني الحكم نمارس فإننا ،
بـ: قمنا المراجعة. كما خالل المھني الشك نزعة

وجود• مخاطر وتقویم وتصمیمجوھریةالالتحریفاتتحدید الخطأ، أو الغش عن ناتجھ كانت سواء الموحدة، المالیة القوائم في
رأینا. یعد إلبداء أساًسا تكون ألن ومالئمة كافیة مراجعة أدلة على والحصول المخاطر، تلك لمواجھة المراجعة إجراءات وتنفیذ

أي اكتشاف عدم منتحریفخطر أعلى الغش عن ناتج أوجوھري تواطؤ على ینطوي قد الغش ألن الخطأ، عن الناتج الخطر
الداخلیة. الرقابة إلجراءات تجاوز أو مضللة إفادات أو متعمد حذف أو تزویر

ولیس• للظروف، وفقا مالئمة مراجعة إجراءات تصمیم أجل من بالمراجعة، الصلة ذات الداخلیة الرقابة ألنظمة فھم على الحصول
حول رأي إبداء بالمجموعة.بغرض الداخلیة الرقابة أنظمة فاعلیة

المحاسبیةتقویم• التقدیرات معقولیة ومدى المستخدمة، المحاسبیة السیاسات مالئمة قاممدى التي العالقة ذات مجلسبھا  واإلفصاحات
اإلدارة.

استخدام• مالئمة مدى االستمراریة،مجلساستنتاج لمبدأ ھناكواستناداًاإلدارة كان إذا فیما علیھا، الحصول تم التي المراجعة أدلة إلى
ً شكا تثیر قد ظروف أو بأحداث یتعلق جوھري تأكد فيكبیراًعدم االستمرار على المجموعة مقدرة وفقاحول االستمراریة. العمل لمبدأ

إ تقریرنا في االنتباه لفت علینا یتعین جوھري، تأكد عدم وجود استنتجنا ما المالیةوإذا القوائم في الواردة العالقة ذات اإلفصاحات لى
كافیة،إذاو،الموحدة غیر اإلفصاحات تلك بكانت حتىتعدیلنقوم علیھا الحصول تم التي المراجعة أدلة إلى استنتاجاتنا رأینا. تستند

المجمو توقف إلى تؤدي قد المستقبلیة الظروف أو األحداث فإن ذلك، تقریرنا. ومع فيتاریخ االستمرار عن لمبدأ  العملعة ً وفقا
االستمراریة.

تظھرتقویم• الموحدة المالیة القوائم كانت إذا وفیما اإلفصاحات، ذلك في بما الموحدة، المالیة القوائم ومحتوى وھیكل العام العرض
ً عرضا تحقق بطریقة العالقة ذات واألحداث .عادالالمعامالت

كافیة• مراجعة أدلة على التجاریةالحصول األنشطة أو للمنشآت المالیة بالمعلومات یتعلق فیما رأيضمنومالئمة إلبداء المجموعة،
الموحدة.  المالیة القوائم المسؤولونحنحول للمجموعة. ونظل المراجعة عملیة وأداء واإلشراف التوجیھ عن الوحیدین  ونمسؤولون

المراجعة. في رأینا عن

بالحنقوم المكلفین أخرى – وكمةبإبالغ أمور بین والنتائج – من للمراجعة المخطط والتوقیت النطاق أيالھامةبشأن ذلك في بما للمراجعة،
مراجعتنا.ھامةقصورأوجھ خالل اكتشافھا تم الداخلیة الرقابة أنظمة في
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مجموعة سامبا المالية

Public
 

 المالية الموحدة.جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم  42إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
- 10 - 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 
  2019 

 
2018 
 )معدلة(

 إيضاح
 بآالف الرياالت 

السعوديـــة
 بآالف الرياالت

السعوديـــة
 3,059,720  3,990,680  والضريبة الزكاة بعد سنةال دخل صافي

     
إ إلى قائمة الدخل  يتم بنود لن – ساانةالدخل الشااامل ارخر لل إعادة تصاانيفها الحقا

الموحدة:

  
   

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

 454,287  562,034  العادلة القيمة في التغير  -
 من العادلة بالقيمة مدرجة الملكية حقوق أدوات في استثمارات بيع خسارة -

اآلخر الشامل الدخل خالل

  
(17,869)  - 

     
 -  (115,314)  15الموظفين منافعن إعادة قياس التزامات ع الناتجةلتغييرات ا

     
إ إلى قائمة الدخل  ساايتمبنود  – ساانةلل الدخل الشااامل ارخر إعادة تصاانيفها الحقا

 الموحدة:

  
    

 (79,153)  (47,594)   فروقات ترجمة العمليات الخارجية
      

       ة من خالل الدخل الشامل ارخر:بالقيمة العادل (سندات دينموجودات مالية )
 (190,102)  2,115,341   التغير في القيمة العادلة  -
 (9,601)  (,66877)   الموحدة  مبالغ محولة إلى قائمة الدخل -
      

       تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 (18,997)  121,576   التغير في القيمة العادلة صافي  -
 (51,974)  (33,502)   الموحدة  محولة إلى قائمة الدخل مبالغ -

 104,460  2,507,004    سنةالشامل ارخر لل الدخل
 3,164,180  6,497,684   سنةإجمالي الدخل الشامل لل

       العائد على:
 3,170,862  6,500,474   مساهمي البنك 

 (6,682)  (2,790)   حقوق الملكية غير المسيطرة
 3,164,180  6,497,684   إلجمالي ا
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مجموعة سامبا المالية

Public
 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 42إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
- 11 - 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 

احتياطيات القيمة العادلة وأخرى 

2019 
 إيضاح )بآالف الرياالت السعودية(

الحتياطي ا رأس المـال
 النظــامي

االحتياطي 
 العـــــام

 إحتياطي تحويل
 عمالت أجنبية

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 االخر

تغطية مخاطر 
 التدفقات النقدية

احتياطي 
برنامج منافع 

الموظفين
توزيعات أرباح  األرباح المبقاة

الملكية حقوق  اإلجمالــي أسهم الخزينة مقترحة 
 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

 42,305,935 92,802 42,213,133 (996,093) 1,998,000 3,669,995 - (99,797) 592,891 (275,102) 130,000 17,193,239 20,000,000  الرصيد في بداية السنة المعّدل
 80,713 - 80,713 34,013 - 46,700 - - - - - - - صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 - - - - - (1,154,872) - - - - - 1,154,872 - 17محول إلى االحتياطي النظامي
 - - - - 1,393,898 (1,393,898) - - - - - - - 201927توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 

 (1,437,500) - (1,437,500) - - (1,437,500) - - - - - - - 201927مدفوعة مرحلية توزيعات أرباح نهائية 
 (1,998,000) - (1,998,000) - (1,998,000) - - - - - - - - 201827توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 38,951,148 92,802 38,858,346 (962,080) 1,393,898 (269,575) - (99,797) 592,891 (275,102) 130,000 18,348,111 20,000,000 اإلجمالي الفرعي

 3,990,680 6,385 3,984,295   3,984,295        ي دخل السنة بعد الزكاة والضريبةصاف
 2,507,004 (9,175) 2,516,179 - - (17,869) (115,314) 88,074 2,593,207 (31,919) - - - 18الدخل الشامل األخر للسنة

 6,497,684 (2,790) 6,500,474 - - 3,966,426 (115,314) 88,074 2,593,207 (31,919) - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 45,448,832 90,012 45,358,820 (962,080) 1,393,898 3,696,851 (115,314) (11,723) 3,186,098 (307,021) 130,000 18,348,111 20,000,000 الرصيد في نهاية السنة

              
2018 

              )بآالف الرياالت السعودية(

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

 (2,596) - (2,596) - - (2,596) - - - - - - - 2-2أثر التغير في المعالجة المحاسبية

 42,157,731 99,484 42,058,247 (1,021,743) - 7,040,726 - (28,826) 318,206 (191,160) 130,000 15,811,044 20,000,000 الرصيد في بداية السنة المعّدل

 - - - - - (1,382,195) - - - - - 1,382,195 - 17 محول إلى االحتياطي النظامي

 72,372 - 72,372 25,650 - 46,722 - - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة
 2018توزيعات أرباح مدفوعة لعام 

)نهائية( 2017)مرحلية( ولعام   
27 - - - - - - - (5,086,348) 1,998,000 - (3,088,348) - (3,088,348) 

 39,141,755 99,484 39,042,271 (996,093) 1,998,000 618,905 - (28,826) 318,206 (191,160) 130,000 17,193,239 20,000,000 اإلجمالي الفرعي

 3,059,720 8,630 3,051,090 - - 3,051,090 - - - - - - -  صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة 
 104,460 (15,312) 119,772 - - - - (70,971) 274,685 (83,942) - - - 18 )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة

 3,164,180 (6,682) 3,170,862 - - 3,051,090 - (70,971) 274,685 (83,942) - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 42,305,935 92,802 42,213,133 (996,093) 1,998,000 3,669,995 - (99,797) 592,891 (275,102) 130,000 17,193,239 20,000,000 الرصيد في نهاية السنة المعدل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

  عــــام - 1
 3في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م/  -شركة مساهمـة سعوديـة  -مجموعة سامبا المالية )البنك( تأسست 
يوليو  12هـ )الموافق 1400شعبان  29م(. وقد بدأ البنك أعمــاله بتاريخ 1980فبراير  12هـ )الموافق 1400ربيع األول  26بتاريخ 
يه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية. يعمـــل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم م( بعد أن إنتقلت إل1980

 72: 2018فرعا  ) 73م( من خالل شبكة فروعه وعددها 1980ديسمبر  13هـ )الموافق 1401صفر  6بتاريخ  1010035319
فروع(. بلغ عدد موظفي البنك وفروعه بالخارج بدوام كامل  ثالثة: 2018في الخارج ) فرعينفرعا ( في المملكة العربية السعودية و 

موظف(. إن البنك مدرج في سوق األسهم السعودية، وعنوان مركزه الرئيسي هو:  3.290: 2018موظفا  ) 3.614في نهاية السنة 
 ، المملكة العربية السعودية.11421الرياض  833طريق الملك عبدالعزيز، ص. ب 

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

 قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
 

جماعي بـ "المجموعة"(  فيما بعد بشكل متشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة )والتي يشار إليه
 المذكورة أدناه:

 )سامبا كابيتال( ماروإدارة اإلستث لألصولشركة سامبا -
باسم/ شركة ، قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة له بالكامل يةسوق المالالطبقا  لـ "الئحة أعمال األوراق المالية" الصادرة عن هيئة 

هـ 1428شعبان  6الصادر من الرياض بتاريخ  1010237159ل التجاري رقم بموجب السجسامبا لألصول وإدارة االستثمار 
( إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، والترتيب، 2007أغسطس  19)الموافق 

، وبدأت بمباشرة أعمالها فعليا   يةسوق المالاليئة . وقد تم الترخيص للشركة من قِبل هوحفظ األوراق الماليةواإلدارة، وتقديم المشورة، 
 1438رجب  28إلى شركة مساهمة مقفلة في من شركة ذات مسؤولية محدودة  سامبا كابيتالتم تحويل  .2008يناير  19من  اعتبارا  

  مقفلة.المساهمة ال للشركة السجل التجاري تاريخ (، أي2017أبريل  25)الموافق  هـ

التي تم تأسيسها في  مملوكة بالكامل "شركة سامبا لالستثمار العقاري" امت سامبا كابيتال بتأسيس شركة تابعة، ق2017عام خالل 
هـ  1438شوال  23 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1010715022المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

بالنيابة و إدارة المشاريع العقاريةب وتقومت مسؤولية محدودة )ملكية فردية( الشركة كشركة ذاتم تأسيس  (.2017يوليو  17)الموافق 
 تديره شركة سامبا كابيتال. استثماريصندوق عن 

)اس بي إل( ، الباكستانسامبا بنك ليميتد-
العالقة، وهي مدرجة مات ذات أعمال المصرفية التجارية والخدبباكستان للقيام في  تأسست ،٪84.51بنسبة  مملوكة للبنكشركة تابعة 

  سوق األسهم في باكستان. في

ست أوف شور كابيتال ليميتد )سي أو سي إل(إنف –شركة كو -
إدارة بعض اإلستثمارات في الخارج من خالل تأسست وفقا  لقانون جزر الكايمن لغرض شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، وهي 
قامت شركة أي سي سي إل  سي أو سي إل. ي إل( والمملوكة بالكامل لشركةانفستمنت كابيتال )كايمن( ليمتد )أي سي س شركة

بجزر الكايمن شركة ذات مسؤولية محدودة كو انفست المحدودة وهي أيضا  رأسمال شركة أكسس  في٪ تقريبا  41.2 بنسبة ستثمارالبا
 ت في الخارج.اتقوم بإدارة االستثمار

شركة سامبا للعقارات-
الصادر  1010234757ة للبنك بالكامل، تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم وهي شركة تابعة مملوك
بعد كشركة ذات مسؤولية محدودة (. وقد تأسست الشركة 2007يونيو  24هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  9في الرياض بتاريخ 

 البنك.ية نيابة عن إدارة المشاريع العقارالحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام ب

ألسواق العالمية المحدودةل سامبا شركة-
بغرض  2016فبراير  1وهي شركة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمن بتاريخ 

 .2016بع لعام إدارة بعض معامالت الخزينة. بدأت الشركة عملياتها التجارية في الربع الرا

المحدودة سامبا للتمويلشركة -
 19للبنك، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب قوانين جزر الكايمن بتاريخ  %99وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 

اتها التجارية في . بدأت الشركة عمليالدين ، ويتمثل الغرض الرئيسي لها في توفير السيولة للبنك من خالل إصدار سندات2019يونيو 
 .2019الثالث لعام  عالرب
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 الموحدة: فيما يلي بيانا  بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية

 بيان االلتزام 2-1

 : وفقاً لـ ۲۰۱۹ مبرديس ۳۱المنتهية في  وللسنةتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة  المعتمدةلمعايير الدولية للتقرير المالي ا-
 القانونيين. للمحاسبينالسعودية 

.كللبناألساسيوالنظامالسعوديةالعربيةالمملكةفيالشركاتونظامالبنوكمراقبةنظامحكامأ-
 

 أسس اإلعداد والعرض 2-2
 لمعايير الدولية للتقرير الماليل، وفقاً ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ وللسنة المنتهية فيتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

صوص تطبيق معيار المحاسب ة المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخـل (بخ
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "الضرائب" بقدر  ۲۱"ضــرائب الدخل"، والتفسير  – ۱۲الدولي 

 ) ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية  والضريبة تعلقها بالزكاة

بإبالغ البنوك في المملكة العربية السعودية بأن يتم إثبات الزكاة ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ۲۰۱۹يوليو  ۱۷بتاريخ 
. وهذا يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الموحدة في قائمة الدخل

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار  والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدرات األخرى المعتمدة
 إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

وذلك بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتفق مع وضريبة الدخل وبناء على ذلك، قامت المجموعة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة 
هذا  التغير كما تم توضيح أثر . "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" – ۸المحاسبة الدولي  معيار

ل هذه القوائم المالية الموحدة.  ٤۰في اإليضاح  حو

ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء القياس بالقيمة العاد إعداد يتم لمشتقات وسندات الدين المدرجة للة القوائم المالية الموحدة وفقا
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، والموجودات والمطلوبات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل 

ضاحات ذات العالقة، بالقيمة الحالية اللتزاماتها. باإلضافة إلى ذلك، وطبقاً لما هو مبين بالتفصيل في اإلي المبينهومنافع الموظفين 
 فإن الموجودات والمطلوبات المالية مغطاة المخاطر يتم قياسها بقيمتها العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها.

يدالي الغراض إعداد القوائم المالية الموحدة. ل األساسي النظام) من ۳۷بمقتضى المادة (  لبنك، يتبع البنك التقويم الال

  الموحدة بالريال السعودي، ويتم تقريباه ألقرب ألف. تظهر القوائم المالية

 أسس توحيد القوائم المالية 2-3
 تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة لها. يتم إعداد القوائم 

انفست أوفشور كابيتال  -فيما عدا شركة كو ، سات محاسبية مماثلةاباستخدام سينك المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للب
رير ليمتد التي تم إعداد قوائمها المالية لغاية نهاية الربع السابق لغرض توحيد القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقا

وعند الضرورة، يتم حلية ألغراض توحيد القوائم المالية رلفترة الميتم تسوية أية تغيرات جوهرية خالل االمالية للمجموعة. 
 إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك. 

 وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية. 

تعرض لمخاطر أو تسيطرة على منشأة ما عندما  للمجموعة. يكون المجموعةسيطر عليها تالتي الشركات التابعة هي المنشآت  
القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل  امع المنشأة ويكون لديه االحق في العوائد المتغيرة من خالل تعامله ايكون لديه

اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك.  على تلك المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة اممارسة سيطرته
. تدرج نتائج أعمال المجموعةويتم التوقف عن توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من 

بارا  تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو في قائمة الدخل الموحدة اعت السنةالشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل 
 مالئم.

تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة، الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة، بشكل مباشر أو 
لملكية في قائمة في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق ا المجموعةغير مباشر، من قبل 

 المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.
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تستخدم طريقة الشراء المحاسبية عند المحاسبة عن استحواذ البنك على الشركات التابعة. تقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة  
التبادل. تقاس الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للعوض المدفوع بتاريخ 

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

طرف في منشآت ذات غرض خاص  أيضا  (، إن البنك 1باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإليضاح رقم ) 
تم في كل منشأة.  %50وذلك نسبة  ،تالموجودا لتأجير السعودية كيان وشركة الموجودات، لتأجير الزوار راس شركة /وهي

العربي السعودي فقط لتسهيل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة. وقد تبين  موافقة مؤسسة النقدب هذه المنشآت تأسيس
للبنك أن هذه المنشآت ال يمكن توحيدها لعدم سيطرته عليها. ومع ذلك، تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض 

 والسلف الخاصة بالبنك.

 بيق المعاير الجديدةنتيجة تطفي السياسات المحاسبية  اتالتغيرأثر  2-4

 :التغيرات المبينه في الفقرة التاليةباستثناء  السابقة لسنة ا المستخدمة في تلك مع المتبعةالسياسات المحاسبية  تتماشى

قامت المجموعة بتطبيق معيار محاسبي جديد صادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. وقد تم توضيح أثر تطبيق هذا المعيار 
 أدناه:

 : عقود اإليجار 16معيار الدولي للتقرير المالي ال

عقود اإليجار، الصادر في شهر يناير  - 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ، 2019يناير  1اعتبارا  من 
عقود  – 17الدولي . يحل هذا المعيار محل االرشادات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة 2016

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: "تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد  4اإليجار، والتفسير 
الصادر  27الحوافز، والتفسير  –الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة: عقود اإليجارات التشغيلية  15إيجار، والتفسير 

 جنة التفسيرات الدولية السابقة: تقويم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار.عن ل

على أنه يجب إثبات كافة عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المصاحبة لها  16ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 
يتعلق شهر أو أقل، أو إن عقد اإليجار  12، ما لم تكن فترة اإليجار عةمجمولل بشكل عام في قائمة المركز المالي الموحدة

 - 17القيمة. عليه، بالنسبة للمستأجرين، تم استبعاد التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي  ةمنخفض بموجودات
ل عقد إيجار، يجب على المستأجر إثبات عقود اإليجار إلى "عقود إيجارات تشغيلية" أو "عقود إيجارات تمويلية". بالنسبة لك

يتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيمة  ،وبالمقابل .التزامات اإليجار التي سيتم تكبدها في المستقبل
 جي. الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية زائدا  التكاليف المتعلقة بها مباشرة ، ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتا

عند تطبيق المعيار  16لقد اختارت المجموعة التطبيق بأثر رجعي معدل المسموح به من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي 
ألصل لألول مرة على عقود اإليجارات التشغيلية، تم قياس حق االستخدام  16الجديد. خالل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

وكوسيلة عملية،  مة الحالية اللتزام اإليجار، باستخدام معدل الفائدة بتاريخ تطبيق المعيار ألول مرة. المؤجر بشكل عام بالقي
 متشابهه.متبقيه اختارت المجموعة استخدام معدل خصم واحد على محفظة اإليجارات ذات فترات إيجار 

إثبات التزامات اإليجار المسجلة ضمن المطلوبات ألول مرة، قامت المجموعة ب 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
مليون لاير سعودي المسجلة ضمن  394مليون لاير سعودي وأصول حق االستخدام المصاحبة لها وقدرها  374األخرى وقدرها 

. تم قياس 16المالي طبقا  للمبادئ الواردة بالمعيار الدولي للتقرير  التي تبين بانها عقود إيجارالممتلكات والمعدات بشأن العقود 
يناير  1االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارات المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 

. تم قياس أصول حق االستخدام المصاحبة لها بمبلغ مساو اللتزام اإليجار، بعد تعديله بأية دفعات إيجار مدفوعة مقدما  أو 2019
 .2019ديسمبر  31حقة الدفع تتعلق بذلك اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة كما في مست
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 قياس القيمة العادلة  2-5

تُعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم  
يتم إما في السوق  مطلوبات مالسوق بتاريخ القياس. يتم قياس القيمة العادلة بافتراض أن بيع أصل أو تحويل بين متعاملين في ا

 األساسي لألصل أو المطلوبات، أو في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات في حالة عدم وجود السوق األساسي.

تراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات تُقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باف 
وأن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية. تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في اسواق نشطة 

 ألدوات المالية األخرى غير المتداولةكافة ابالنسبة لعلى أساس األسعار المتداولة في السوق أو عروض األسعار من المتعاملين. 
يم على طريقة السوق ييم المالئمة وفقا  للظروف. تشتمل طرق التقيفي األسواق النشطة، تحدد القيمة العادلة باستخدام طرق التق

األخرى بعد تعديلها عند الضرورة، وعلى أساس القيمة  )أي باستخدام آخر معامالت تمت وفقا  لشروط التعامل مع األطراف
تسعير الخيارات باستخدام  ونماذج)أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة  الدخلوطريقة  (السوقية الحالية ألدوات مماثلة لها تماما  

دات غير المالية بعين االعتبار مقدرة بيانات السوق المتوفرة والمؤيدة بطريقة ممكنة معقولة(. يأخذ قياس القيمة العادلة للموجو
المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق 

 من األصل عن طريق االستخدام األفضل واألقصى له. ونسيستفيد نوالذي

المالية الموحدة بشكل متكرر، تقرر المجموعة فيما إذا تم أي تحويل بين  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم 
على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر هامة لقياس القيمة  بناء  التصنيف ) تقييمالمستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة 
 العادلة ككل( في نهاية تاريخ كل فترة مالية.

العادلة، تقوم المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات بحسب طبيعتها، وخصائصها وألغراض اإلفصاح عن القيمة  
 والمخاطر المتعلقة بها وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  2-6

، استخدام بعض معتمدة في المملكة العربية السعوديةال الدولية للتقرير المالي، طبقا للمعايير الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية 
المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من  واألحكام التقديرات واالفتراضات

واألحكام بصورة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات  حكمهااإلدارة استخدام 
وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المهنية وتوقعات لألحداث  لمجموعةالسابقة لخبرة المستمرة وذلك على أساس 

المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف والمعطيات. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات 
 أو مارست فيها األحكام:واالفتراضات 

 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  وساااندات الديناالئتمان على األدوات المالية المقتناه بالتكلفة المطفأة انخفاض خساااائر  أ (
 الدخل الشامل ارخر.

في قيمتها. للتأكد من وجود انخفاض  االخاصة به الموجودات المالية، بشكل ربع سنوي، بمراجعة محافظ مجموعةقوم الت
تمثل المعلومات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالمجموعة مخرجات طرق معقدة باستخدام عدد 

. يرجى الرجوع إلى تعتمد على بعضها البعضالت واألمور التي معنية من أجل اختيار مختلف المدخمن االفتراضات ال
 ( لمزيد من المعلومات. ب) 30اإليضاح 

 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة ب(

 ،التقييم. وفي حالة استخدام طرق التقييمتحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق 
قبل موظفين مؤهلين مستقلين  ، ومراجعتها دوريا  منالتحقق من صحتهافي تحديد القيمة العادلة، فإنه يتم  ،بما في ذلك النماذج

للتأكد بأن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق  التقييم. يتم معايرة كافة طرق بالتقييمعن الجهة التي قامت 
البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي المتعلقة بمخاطر اإلئتمان  التقييمالمقارنة. وبقدر المستطاع، تستخدم طرق 

والطرف اآلخر( والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات. إن تغير اإلفتراضات  مجموعةاصة بال)الخ
 المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.
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    التسويةتاريخ  2-7

. إن العمليات اإلعتيادية التسويةت اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع األدوات المالية بتاريخ يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليا 
المتعلقة بشراء وبيع األدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو 

ر في القيمة تساب أي تغيباح مجموعةقوم التلية المقتناه بالقيمة العادلة، تلك المتعارف عليها في السوق. بالنسبة لألدوات الما
 العادلة بين تاريخ التداول وتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر 2-8

عادة  بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم  يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة. تحدد القيمة العادلة  
 التدفقات النقدية وطرق التسعير األخرى، حسبما هو مالئم. 

تغطية فعالة. تدرج أية تغيرات  عالقةتصنف األدوات المالية المشتقة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم تكن جزءا  من  
 مقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. في القيمة العادلة للمشتقات ال

، ال يتم فصل المشتقات المدمجة 9يمكن إدراج المشتقات في ترتيب تعاقدي )عقد مضيف(. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  
رة المالية المختلطة ألغراض في عقود يكون مضيفها أصل مالي يقع ضمن نطاق المعيار. بدال  من ذلك، يتم تقويم كامل األدا

 .التصنيف

 محاسبة تغطية المخاطر  
تصنف عمليات تغطية المخاطر إلى فئتين هما: )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة  

تغطي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها و )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي 
 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،  
ي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت بحيث يتم تسوية التغيرات ف

على البند الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، 
ي ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر يجب توثيق إستراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما ف
، يتم تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة الحقا  . من قبل المجموعة المغطاة وطريقة تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر

تهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو مستمرة. يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند التوقف عن تخصيصها أو عند إن
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  
ادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة . ويتم تسوية التغير في القيمة العادلة للبند إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر بقيمتها الع

الذي تمت تغطية مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند، ويدرج في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحاالت التي تتوقف فيها تغطية 
ة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر، عندئذ يتم إطفاء مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاص

 تسوية القيمة الدفترية الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة مغطاة المخاطر. 

ية المخاطر، يتم في األصل إثبات الجزء الخاص أما بالنسبة لعمليات تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشروط محاسبة تغط 
تغطية فعّالة، في اإلحتياطيات األخرى ضمن  بالربح أو الخسارة الناجمة عن تغطية أداة المخاطر، التي تم تحديدها على أنها

لمتوقع أن تكون . من احقوق المساهمين، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعّال من التغطية، إن وجد، في قائمة الدخل الموحدة
تغطية المخاطر ذات فعالية عالية إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بتغطية المخاطر خالل الفترة 

٪ وكان من المتوقع أن تتحقق هذه التسوية في الفترات 125٪ إلى 80التي تم فيها تسوية المخاطر من قبل أداة التغطية في حدود 
يتم، في األصل، تحويل األرباح أو  .تقبلية. يتم إثبات عدم فعالية التغطية في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل المتاجرةالمس

الخسائر المثبتة في االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يؤثر فيها البند المغطى مخاطرة على قائمة الدخل 
 الموحدة.

 ألجنبيةالعمالت ا 2-9

العملة الوظيفية للبنك. تحول المعامالت التي تتم بالعمالت ر أيضا  تظهر القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتب 
 النقديةاألجنبية لرياالت سعودية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات 

 )عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءا  من صافي االستثمارات في العمليات الخارجية( ت األجنبية في نهاية السنةالمسجلة بالعمال
إعداد القوائم المالية الموحدة. تحّول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة سعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ اللاير لل

ية بأسعار التحويل الفورية السائدة بالتاريخ الذي تحدد فيه القيمة العادلة. تدرج مكاسب أو خسائر العادلة والمسجلة بعملة أجنب
كجزء من تسوية القيمة العادلة وذلك إما في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق  المسجلة بالقيمة العادلة تحويل البنود غير النقدية
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تحّول الموجودات والمطلوبات غير النقدية المسجلة بعملة اجنبية والتي تم  المساهمين ويتوقف ذلك على األصل المالي المعني.
  قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار الصرف السائدة كما في تاريخ المعاملة األولية.

 تقيّد أو تحّمل األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.  

صدة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالفروع والشركات التابعة بالخارج بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم تحول أر 
المالية الموحدة. تحول قوائم الدخل للفروع والشركات التابعة بالخارج بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل السنة. وعند توحيد 

من  ويل الناجمة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت الخارجية ضمن حقوق الملكيةالقوائم المالية، تدرج فروقات التح
 .خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة

 المقاصة 2-10
الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي  يتم إجراء المقاصة بين 

ن لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات ملزم وعندما يكو
 في آن واحد. 

 إثبات اإليرادات  2-11

 .المجموعة نموذج واحد شامل بشأن المحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء تطبق 

ما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءا  مكمال  من العائد الفعلي ألي أداة مالية، في يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة، ب 
دخل العموالت  تسويةقائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي، وتشتمل على العالوة والخصم المطفأ خالل السنة. يتم 

 ت ذات العالقة.الخاصة عن القروض والسلف المستلمة وغير المحققة مقابل الموجودا

يتم إثبات أتعاب الخدمات البنكية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقديم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات لمنح القروض  
ض التي غالبا  ما يتم استخدامها، فيتم تأجيلها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي على تلك القرو

زمني، طبقا   -عند استخدامها. يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية والخدمات األخرى، على أساس نسبي 
لعقود الخدمات المعنية. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط المالي وخدمات الحفظ والوصاية 

لتي يتم تقديمها على مدى فترة معينة، فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة الخدمة المقدمة. يتم والخدمات المماثلة األخرى ا
المستلم وغير المتحقق كـ "مطلوبات  األتعابإثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها واإلقرار بأحقية استالمها. يُصنف دخل 

 أخرى".

األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة وتكاليف المعامالت والعالوات أو  إن احتساب معدل العمولة الفعلي يتضمن كافة 
الخصومات والتي تمثل جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تعتبر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرة بشراء 

 أو إصدار موجودات أو مطلوبات مالية.

ة عند نشأتها. وألغراض العرض في القوائم المالية الموحدة، تشتمل "أرباح تحويل يتم إثبات أرباح تحويل العمالت األجنبي 
العمالت األجنبية، صافي" على أرباح وخسائر التحويل الناجمة عن األدوات المالية المشتقة وعن تحويل الموجودات والمطلوبات 

 المسجلة بالعمالت األجنبية.
 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 2-12

مر المجموعة في إثبات األوراق المالية المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )إتفاقية إعادة شراء( في تست 
قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة، 

وسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل يمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، واالستثمارات المدرجة ق
بالتكلفة المطفأة. يتم إظهار اإللتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه  اآلخر واالستثمارات المقتناه

ة األخرى أو ودائع العمالء، حسبما هو مالئم. ويتم إعتبار الفرق بين سعر البيع اإلتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالي
 وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويستحق على مدى فترة إتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي. 

دد )إتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز الموجودات المشتراه مع وجود إلتزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي مح إثباتال يتم  
المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه اإلتفاقيات في 

هو مالئم. رى أو القروض والسلف، حسبما بنوك والمؤسسات المالية األخالنقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية أو األرصدة لدى ال
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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 تصنيف الموجودات المالية 2-13
لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، عند االثبات األولي له، يصنف األصل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة ا 

 أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
صنننه ييصننننف األصنننل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة إذا ما تم اسنننتيفاء كل من الشنننرطين التاليين، وفي حالة عدم تخصننن 

 ل:بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخ

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.

 ت المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخرالموجودا 
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:

ه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، يحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدف-
و

ينشننأ عن الشننروط التعاقدية لألصننل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصننلي والعمولة -
 على المبلغ األصلي القائم.

الشننامل اآلخر الحقا  بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسننب والخسننائر الناتجة يتم قياس سننندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
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  
أدوات حقوق الملكية المقتناه لغير أغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن لالسننننننتثمارات في ة عند االثبات األولي لها، بالنسننننننب 

تختار بشننكل ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضننمن الدخل الشننامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أسنناس 
 .ةكل استثمار على حد

 ل قائمة الدخلالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال 

أدوات حقوق الملكية  مل ذلكقائمة الدخل. يمكن أن يشتصنف كافة الموجودات المالية األخرى كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
القيمة العادلة من خالل الدخل ـننننننن "المقتناه ألغراض المتاجرة، وسندات الدين غير المصنفة كمدرجة بـننننننن "التكلفة المطفأة" أو ب

 ر".الشامل اآلخ

إذا كان يفي بمتطلبات  –إضننننافة إلى ذلك، عند االثبات األولي، يجوز للمجموعة أن تخصننننص بشننننكل ال رجعة فيه أي أصننننل  
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام  –قياسننننه بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننننامل اآلخر 

 خالف ذلك.بينشأ سجوهري عدم التماثل المحاسبي والذي  بشكل –بذلك يزيل أو يقلص 

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 
ألعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصنننل على مسنننتوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضننل تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج ا 

 طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

سات عمليا .- سيا شأن المحفظة وتطبيق تلك ال سات واألهداف الموضوعة ب سيا ستراتيجية  وبشكل خاص، فيما ال إذا كانت ا
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.

 محفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.كيفية تقويم أداء ال-

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك -
المخاطر.

ت المدارة أو كيفية تعويض مدراء األعمال، على سنننننبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أسننننناس القيمة العادلة للموجودا-
 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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 الكلي التقويم من كجزء ولكن بمفردها، بالحسننبان أخذها يمكن ال المبيعات بتلك المتعلقة المعلومات فإن ذلك، من وبالرغم
  .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات إلدارة المجموعة قبل من الموضوعة األهداف تحقيق لكيفية

يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصننورات متوقعة بشننكل معقول يمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما يسننمى تصننورات 
ضنننننغط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدية، بعد االثبات األولي، بشنننننكل مختلف عن توقعات المجموعة "أسنننننوأ حالة" أو "حالة 

األصنننننلية، فإن المجموعة ال تقوم بتغيير تصننننننيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضنننننمن نموذج األعمال تلك، لكن تقوم 
 الية التي تم استحداثها أو شراؤها حديثا .بإدراج هذه المعلومات عند تقويم نموذج األعمال للموجودات الم

بالقيمة العادلة من  –يتم قياس الموجودات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أسننننننناس القيمة العادلة 
التدفقات النقدية كل من ل لتحصنني لتحصننيل التدفقات النقدية التعاقدية أو خالل قائمة الدخل لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية

 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.

أخذ المجموعة بالحسننننننبان عات من المبلغ األصننننننلي والعمولة، تعاقدية تمثل فقط دفوعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية الت
الشننننروط التعاقدية لألداه، ويشننننمل ذلك فيما إذا كان األصننننل المالي يشننننتمل على شننننرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ 

 عة بعين االعتبار:أخذ المجموذا الشرط. وإلجراء هذا التقويم، تالتدفقات النقدية التي ال تستوفى ه

 األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.-
 خصائص الرفع المالي.-
 السداد المبكر وشروط التمديد.-
قة بحق عدم - بات المتعل قدية من موجودات محددة، مثل )الترتي قات الن تدف بة المجموعة لل حد من مطال الشنننننننروط التي ت

 الرجوع(، و
 . (مثل التعديل الدوري ألسعار العموالت)ل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود الخصائص التي تعد-

 

 االستثمارات 2-14

 تصنف االستثمارات على النحو التالي:  

الدين هذه بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعامالت المباشرة  سنداتسندات دين مقاسه بالتكلفة المطفأة. يتم في األصل قياس -
الفعلي.  العائدوتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العرضية، 

الدين وأدوات حقوق الملكية المقاسة إلزاميا  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو المدرجة بالقيمة العادلة من  سندات-
. قائمة الدخل الموحدةرة في . يتم قياس هذه األدوات بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغيرات مباشالدخل خالل قائمة

دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و سندات-
 أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. -

سائر في الدخل الشامل الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات المكاسب أو الخ لسنداتبالنسبة  
بنفس الطريقة المتبعة بشأن الموجودات المالية المقاسة  قائمة الدخل الموحدةاآلخر باستثناء البنود التالية والتي يتم إثباتها في 

 بالتكفلة المطفأة.

. العائد الفعليباستخدام طريقة  الخاصة تالعموال دخل-
المتوقعة وعكس القيد، و  االئتمانخسائر -
 ح وخسائر تحويل العمالت األجنبية.أربا-

أو الخسارة نيف الربح ، يعاد تصاألخر ل الدخل الشاملالدين المقاسة بالقيمة العادلة من خال سنداتوفي حالة التوقف عن إثبات  
 . قائمة الدخل الموحدةإلى  الموحدة حقوق الملكيةقائمة التغيرات في المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر من 

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 

خسائر االستثمارات في أدوات حقوق الملكية هذه إلى قائمة الدخل الموحدة على االطالق، وال يتم ال يعاد تصنيف أرباح وفيه. 
 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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الحالة يتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر. تحول األرباح والخسائر التراكمية  واضحة استردادا  لجزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه 
 المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاه عند استبعاد هذا االستثمار. 

 

 القروض والسلف 2-15

تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة. يتم في األصل قياس هذه القروض والسلف بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعامالت  
 . يالعائد الفعلالمباشرة العرضية، وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-16

بإثبات مخصننصننات لقاء خسننائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسننها بالقيمة العادلة  تقوم المجموعة
 قائمة الدخل:من خالل 

 تعتبر سندات دينالموجودات المالية التي. 
لمتعلقة باالئتمان.التعهدات وااللتزامات المحتملة ا
السلف والقروض، و
.األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

بقياس مخصننصننات الخسننائر بمبلغ مسنناو لخسننائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، بإسننتثناء األدوات المالية  تقوم المجموعة
 :را  شه 12ن المتوقعة لها على مدى التالية والتي يتم قياس خسائر االئتما

الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و سندات 
التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصنة بها بشنكل جوهري منذ  )فيما عدا مديني عقود اإليجار( األدوات المالية األخرى

 االثبات األولي لها.

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 الئتمان المتوقعة تقديرا  احتماله مرجح لخسائر االئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:تمثل خسائر ا
 الموجودات المالية التي ليس لها مسننننتوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي

 استالمها(. تتوقع المجموعةالتدفقات النقدية التي بموجب العقد و للمجموعةالفرق بين التدفقات النقدية المستحقة 
 الموجودات المالية ذات مسننتوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة

 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
في حالة  للمجموعةق بين التدفقات النقدية التعاقدية المسننننننتحقة التزامات القروض غير المسننننننحوبة: بالقيمة الحالية للفر

 ، واستالمهاتتوقع المجموعة سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي 
 استردادها.تتوقع المجموعة ناقصا  أية مبالغ عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد 

 الموجودات المالية المعدلة

دة التفاوض على شنننننننروط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة في حالة إعا
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.
لقيمة العادلة المتوقعة لألصننننننل الجديد إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصننننننل الحالي، فإنه يتم اعتبار ا

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 

 على األصل المالي الحالي.األصلي ية باستخدام معدل العمولة الفعلي المال

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

، بتاريخ اعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسنننننننجلة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة
يمة العادلة من خالل الدخل الشننامل اآلخر ذات مسننتوى ائتماني منخفض. يعتبر األصننل المالي بأنه بالقوسننندات الدين المدرجة 

 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 
و تجاوز موعد االستحقاق،خرق العقد مثل التعثر في السداد أ 
 للمجموعةوفق شروط غير مالئمة  المجموعةإعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل. 
احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، و 
.إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية 

وضننع الجهة المقترضننة يعتبر عادة ذي مسننتوى ائتمان منخفض ما لم يكن  إن القرض الذي يعاد التفاوض بشننأنه بسننبب تدهور
هناك دليال  على أن خطر عدم اسننتالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشننكل جوهري وأنه ال توجد مؤشننرات أخرى على 

 فأكثر قروضا  منخفضة القيمة. يوما   90االنخفاض في القيمة. إضافة إلى ذلك، تعتبر قروض األفراد المتأخرة السداد لمدة 

أخذ بعين ت المجموعةعند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان االسننننتثمار في الديون السننننيادية ذي مسننننتوى ائتماني منخفض، فإن 
 االعتبار العوامل التالية:

.تقويم السوق للجدارة االئتمانية 
.تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية 
 الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدين الجديد.مقدرة البلد على 
. احتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعا  أو كرها
امة من والنية التي تعكسنننننها البيانات الع ،قرض آخير لذلك البلدمآليات الدعم الدولية الموضنننننوعة لتأمين الدعم الالزم ك

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 
 على النحو التالي:الموحدة ئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي يتم عرض مخصصات خسائر اال

.الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصل 
وتصنف ضمن "المطلوبات األخرى".التزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظهر عادة كمخصص ، 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشننامل اآلخر: ال يتم اثبات مخصننص الخسننائر في قائمة المركز الدين المقاسننة  أدوات

ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر،  الموحدة المالي
 .ثباته في احتياطي القيمة العادلةويتم ا

 الشطب
ويكون ذلك عادة   الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة السنننننتردادها. وسننننننداتروض يتم اثبات الق

عندما تحدد المجموعة بأنه ال يوجد لدى الجهة المقرضنننة موجودات أو مصنننادر دخل يمكن أن تحقق تدفقات نقدية كافة لسنننداد 
بشننأن  المجموعةلية المشننطوبة ألنشننطة التعزيز امتثاال  إلجراءات ال تزال تخضننع الموجودات الما المبالغ الخاضننعة للشننطب.
 استرداد المبالغ المستحقة.

 العقارات األخرى المملوكة  2-17
تؤول للمجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، بعض العقارات وذلك سدادا  للقروض والسلف المستحقة. تعتبر هذه العقارات 

قها للقروض والسلف المعنية أو القيمة العادلة الحالية األولي، بصافي القيمة الممكن تحقد اإلثبات للبيع، وتظهر عن معدةموجودات 
 . أيهما أقل ،للعقارات المعنية ناقصا  تكاليف البيع

الممكن مة وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إعادة تقييم العقارات األخرى المملوكة بشكل دوري، وتسجل بالقيمة الدفترية أو صافي القي
، أيهما أقل. يحمل دخل اإليجار وكذلك األرباح أو الخسائر المحققة عن االستبعاد والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تحققها

 تقييم العقارات األخرى على قائمة الدخل الموحدة.

 الممتلكات والمعدات  2-18
ستهالك المتراكم. ال يتم استهالك األراضي المملوكة. تستهلك تكلفة تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم اال 

  -الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وكما يلي:
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 سنة   33  المباني   
 ، أيهما أقصر.(تسنوا 10) العمر اإلنتاجي فترة اإليجار أو  تحسينات العقارات المستأجرة   
 سنوات  7حتى   األثاث والمعدات والسيارات   

يتم، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم تعديلها إذا لزم األمر.  
الموحدة. لمعدات في قائمة الدخلتدرج المكاسب والخسائر الناجمة عن استبعاد الممتلكات وا

 بة عقود اإليجارسمحا 2-19

عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة عند نشنننننننأة العقد بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد 
ترة محدده إيجار. يكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لف

 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: 

تراكم في القيمة، و مطروحا  منها أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض م
 .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، 
يجب إضافتها إلى قيمة  ..... الخ.تعلقة بالمعامالت والتأمينات غير القابلة لالسترداد، ورسوم التسجيل، وأية مصاريف أخرى م

 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

 الشهرة -الموجودات غير الملموسة  2-20
والمطلوبات وااللتزامات القابلة للتمييز الشراء عن القيمة العادلة لحصة البنك في الموجودات  تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة 

المحتملة الخاصة بالشركة التابعة المشتراة بتاريخ الشراء. تظهر الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض المتراكم والتي يتم 
للشهرة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة في السنة أو  تحميلها على قائمة الدخل الموحدة. يتم إجراء اختبار

ال يمكن عكس خسارة االنخفاض  أكثر وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلي إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية.
 في القيمة المسجلة مقابل الشهرة.

 المطلوبات المالية 2-21
صل، بإثبات المطلوبات المالية بتاريخ استحداثها، يتم إثبات  كافة األدوات المالية األخرى )بما في ذلك تقوم المجموعة، في األ

عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا  في األحكام 
 التعاقدية لألداة. 

ة العادلة مالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا ، في حالة البنود غير المدرجة بالقيو أالموجودات المالية يتم، في األصل، قياس 
من خالل قائمة الدخل، تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة  بشرائها أو إصدارها. تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، بخالف 

سه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تقوم المجموعة بالتوقف الضمان المالي والتزامات القروض، كمقا
 عن إثبات المطلوبات المالية عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها. 

  عقود الضمان المالي وإلتزامات القروض 2-22
بتقديم التزامات لمنح االئتمان تتمثل باعتمادات مستنديه وضمانات وقبوالت.  تقوم المجموعة، خالل دورة األعمال االعتيادية،

إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة  ،يتم في األصل
المطفأة، أو أفضل تقدير  غير جاه كل ضمان بالعالوةالعالوة المستلمة. وبعد اإلثبات األولي، يتم قياس التزامات المجموعة ت

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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 المخصصات 2-23
ومن المحتمل أن ج عن أحداث سابقة تالتزام قانوني حالي أو متوقع نا موثوق به ألي إجراء تقديرالمخصصات عند  يتم إثبات

 . االلتزام لسدادلموارد ا يتطلب األمر استخدام

 النقدية وشبه النقدية 2-24

ة واألرصدة لدى ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعّرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدي
. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات (باستثناء الوديعة النظامية)، إعادة الشراء العكسيبنوك مركزية واتفاقيات 

 المالية األخرى التي تستحق خالل ثالثة اشهر أو أقل.

 التوقف عن إثبات األدوات المالية  2-25

أو تحويله وأن  تهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذا األصليتم التوقف عن إثبات أي أصل مالي عند إن
موجودات مالية، يتم  حّولت. في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن المجموعة التحويل سيكون مؤهال  للتوقف عن االثبات

كاسب المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال التوقف عن اإلثبات في حال قيام المجموعة بتحويل كل المخاطر والم
اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات، يتم التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي  الو تحويليتم فيها 

كل منفصل في حالة المجموعة عن السيطرة على الموجودات المالية. تقوم المجموعة بتسجيل الموجودات والمطلوبات بش
 أو االحتفاظ بها.الناتجة عن هذه العمليات الحصول على الحقوق واإللتزامات 

( العوض المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد 1وعند التوقف عند اثبات أصل مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل، و )
( أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقا  ضمن الدخل 2، و )تم الحصول عليه مطروحا  منه أي التزام جديد تم التعهد به(
 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 
ل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات. يتم إثبات أي حصة بالقيمة العادلة من خال

في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن اإلثبات والتي تم إنشائها واالحتفاظ بها من قبل المجموعة كموجودات أو 
 مطلوبات منفصلة. 

لمالية وذلك فقط عند إستنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء يتم التوقف عن إثبات المطلوبات ا
 مدته.

  الدفعات على أساس األسهم 2-26
امج( والمعتمدة من ن)البر الدفعات المسددة على أساس األسهمعلى أساس  امج تحفيزي محسوبنيقدم البنك لموظفيه المؤهلين بر 

 العربي السعودي. مؤسسة النقد

وبموجب شروط المكافأة طويلة األجل على أساس األسهم، يمنح الموظفين المؤهلين بالبنك أسهم بأسعار محددة سلفا  ولفترة 
المحددة بموجب شروط البرنامج، يسلم البنك األسهم المخصصة إلى الموظفين شريطة إتمام شروط  االكتسابمحددة. وبتواريخ 

 ضية.االكتساب بصورة مر

لبرنامج بالرجوع إلى القيمة السوقية ل. تحدد القيمة العادلة األسهمامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح نتقاس تكلفة البر
 التدفقات النقدية المخصومة. نموذجلألسهم في بداية البرنامج باستخدام 

ء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفين امج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفانيتم إثبات تكلفة البر
امج بتاريخ إعداد كل قوائم نالبر اهذ التي يتم احتسابها بموجب –(. تظهر المصاريف التراكمية االكتساب)تاريخ األسهم المعنيين 

البنك لعدد األسهم التي سيتم منحها في ، وأفضل تقديرات االكتسابالمدى الذي انتهت إليه فترة  – االكتسابمالية حتى تاريخ 
نهاية المطاف. يمثل المبلغ المحمل أو المقيد على قائمة الدخل الموحدة لفترة ما، الحركة في المصاريف التراكمية المثبتة في 

 بداية ونهاية تلك الفترة. 

ة مع طرف ثالث محايد لشراء األسهم المعنية يقوم البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقي
امج. وطبقا  لشروط هذه االتفاقية، لن يكون البنك، في نالبر اقة بتلك األسهم بموجب هذوذلك فقط إلدارة مخاطر األسعار المتعل

 لألسهم المعنية. القانونيأي وقت من األوقات، المالك 

 لموظفينا التزامات منافع 2-27

إكتوارية  عمليات تقويموفق ات مخصصاليتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه. وطبقا  لهذا البرنامج،  لدى البنك برنامج
المحلية المتعلقة بالفروع والشركات التابعة في  النظاميةألحكام نظام العمل والعمال السعودي والمتطلبات اللتزامات البنك طبقا  

  الخارج.

318



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

مجموعة سامبا المالية

Public  
- 25 -

 

لقيمة الحالية االلتزامات منافع الموظفين وذلك بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت العمولة تحدد ا
على السندات الحكومية عالية الجودة والمسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، ولها شروط تقارب شروط االلتزام المعني. يتم 

.الخاصة والمصاريف األخرى المتعلقة بالتزامات المنافع المحددة في قائمة الدخل الموحدة إثبات مصاريف العموالت

عن االفتراضات االكتوارسة في الدخل الشامل االخر، وتدرج في األرباح المبقاة مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة يتم اثبات 
 ركز المالي الموحدة.لملكية الموحدة وفي قائمة المفي قائمة التغيرات في حقوق ا

 
 أسهم الخزينة  2-28

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.

بنك بشراء هذه األسهم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك إلبراء ذمته من التزاماته بموجب يقوم ال
 أساس األسهم، وتشتمل أيضا  على األسهم المشتراه عند سداد دين العميل. المسددهالبرامج التحفيزية للدفعات 

 الزكاة وضريبة الدخل 2-29

 بة الدخل:الزكاة وضريعن محاسبة ال
 التي صنندرتتعليمات ال نتيجة 2019 ديسننمبر 31المنتهية في  للسنننة، تم تغيير أسننس اإلعداد 2-2 كما هو مبين في اإليضنناح

الزكاة وضريبة الدخل في  إثباتتم كان يفي السابق، و. 2019يوليو  17مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  من قبلمؤخرا  
 11المؤرخ في  381000074519لكية الموحدة وفق ا لتعميم مؤسننسننة النقد العربي السننعودي رقم التغيرات في حقوق الم قائمة
الزكاة  إثبات، يجب 2019يوليو  17 بتاريخمؤسنننسنننة النقد العربي السنننعودي الصنننادرة عن لتعليمات ا وبموجب. 2017أبريل 

الزكاة وضننريبة الدخل عن محاسننبة الالتغيير في  هذا قامت المجموعة بالمحاسننبة عن. ةالدخل الموحد قائمةوضننريبة الدخل في 
في المالية الموحدة. نتج عن هذا التغيير انخفاض  القوائم حول 40يضنناح اإل أعاله فيفصنناح عن آثار التغير إلابأثر رجعي. تم 

غيير أي أثر لهذا الت ال يوجدمليون لاير سننعودي.  2.469بمبلغ  2018 ديسننمبر 31المنتهية في  للسنننةالمجموعة  دخلصننافي 
 .2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الموحدة التدفقات النقدية قائمةعلى 

  الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية
التي وفقا  لألسس قبل الزكاة والضريبة الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل  يتم احتساب
ضننريبة الدخل على حصننة المسنناهمين األجانب في صننافي دخل السنننة. يقوم البنك  يتم احتسنناب األنظمة الزكوية. تنص عليها
 الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. التزامات باحتساب

تحمل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للبنك. تخضع الفروع والشركات التابعة في الخارج لضريبة الدخل وفقا  
هنامنة عننند تحننديند عندم التننأكند من المعننالجننات  أحكننامبنإجراء فيهننا. تقوم المجموعنة  عمننلبلنندان التي تلفي ا والقوانينة لألنظمنن

مخصص الضريبة المؤجلة ال فإن الدخل وبالتالي  بضريبةتختلف عن تلك المتعلقة الزكاة الضريبية. إن طبيعة وأسس احتساب 
 ينطبق ألغراض احتساب الزكاة.

 لةالمؤج الضريبة
بين القيمة الدفترية التي تنشنننننأ ية سنننننكافة الفروقات المؤقته الرئيل االلتزام وذلكيتم إثبات الضنننننريبة المؤجلة باسنننننتخدام طريقة 

وبات المسننتخدمة ألغراض التقارير المالية والمبالغ المسننتخدمة ألغراض الضننريبة. يتم احتسنناب الضننريبة لللموجودات والمط
المساهمين الخاضعين للضريبة للفترة وذلك عند عكس الفروقات على أساس  لىيقها عبتي يتوقع تطدام الشرائح الخالمؤجلة باست

الشنننرائح الصنننادرة أو السنننارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. يتم إثبات موجودات الضنننريبة المؤجلة فقط بالقدر 
 .ستقبل وأنه يمكن مقابلها استخدام الموجوداتفي الم حتمل أن تتوفر فيه أرباحا  خاضعة للضريبةيالذي 

يحتمل أن  الالذي  وتخفض بالقدر دة،حتتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي مو
 .أو جزء منها ةلموجودات الضريبة المؤج كاملتوفر فيه أرباحا  خاضعة للضريبة تسمح باستخدام ي

موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية تتم مقاصة 
سلطة الضريبية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عند وجود  وعندما تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بنفس ال

أسننناس الصنننافي أو تحقيق الموجودات أو سنننداد المطلوبات في آن  للتسنننوية على ووجود النيهللمقاصنننة  للبنكحق نظامي ملزم 
 واحد.

الدخل الشنننامل قائمة بالبنود المثبتة في  القدر الذي يتعلقباسنننتثناء  قائمة الدخل الموحدة تم إثبات الضنننريبة الحالية والمؤجلة في
في قائمة الدخل الشنننامل  إثبات الضنننريبة أيضنننا  يتم  ،. وفي هذه الحالةقائمة التغيرات في حقوق المليكةأو مباشنننرة في  الموحدة

  .ةدالموحدة أو مباشرة  في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموح
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 خدمات إدارة االستثمار 2-30
يقدم البنك لعمالئه خدمات إدارة اإلستثمارات وخدمات استشارية من خالل إحدى الشركات التابعة. تتضمن هذه الخدمات إدارة 

ظ على أساس إختياري وغير إختياري، وإدارة الصناديق اإلستثمارية بالتنسيق مع مستشاري إستثمار متخصصين. يدرج المحاف
بالقيمة المدرجة أو اإلستثمارات  استثمار البنك في هذه الصناديق ضمن االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 كما تدرج األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة.. خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة 

صندوق االستثمار عادة على تقييم إجمالي الحصص االقتصادية للبنك في  بالسيطرة علىإذا كان البنك يقوم  التأكد فيما يتوقف
أنه يعمل كوكيل للمستثمرين في  تبيننك، فقد مدير الصندوق. واستنادا  إلى التقييم الذي أجراه الب بإقالةالصندوق وحق المستثمر 

 جميع الحاالت ولذلك لم يتم توحيد هذه الصناديق في هذه القوائم المالية.

ال تعتبر الموجودات المودعة لدى البنك، بصفته وصيا  أو مؤتمنا  عليها، موجودات خاصة بالبنك أو بالشركة  إضافة إلى ذلك،
 .للمجموعةقائمة المركز المالي الموحدة  وبالتالي ال تدرج في له، التابعة

  متوافقة مع الشريعةالالمنتجات البنكية   2-31
إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمعتمدة من قبل 

 الهيئة الشرعية.

وطبقا   الدولية للتقرير الماليالجة كافة المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية محاسبيا  بإستخدام المعايير يتم مع
 للسياسات المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة.

 
 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية - 3

2019 
بآالف الريـــاالت 

ـــــةالسعوديــ

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 1,269,215  1,225,927نقد في الصندوق
 8,827,242  9,243,954وديعة نظامية
 158,200  525,547حساب جاري

 15,164,947  7,142,653إيداعات أسواق المال

 25,419,604  18,138,081اإلجمالي

مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اإلحتفاظ بوديعة نظامية لدى  يتعين على المجموعة، وفقا  لنظام 
مؤسسة النقد العربي السعودي وبنوك مركزية أخرى بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار، وألجل، والودائع األخرى 

مع شراء عكسي( إعادة )ل إيداعات أسواق المال أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقية إعادة بيع . تمثعلى أساس المعدل الشهريتحسب 
 مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 
 ، صافيوالمؤسسات المالية األخرىاألرصدة لدى البنوك  - 4

2019 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 3,321,067  2,609,176ت جاريةحسابا

 14,317,458  1,022,832إيداعات أسواق المال
3,632,008  17,638,525 

 (16,499)  (3,617) االئتمانمخصص انخفاض 
 17,622,026  3,628,391اإلجمالي
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   ستثمارات ، صافياال       - 5
 تصنف االستثمارات كارتي:  أ ( 

 العادلة من خالل قائمة الدخل  قيمةبالمدرجة   (1 
اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

2019 
الرياالت  بآالف

السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

السعوديـــــة

2018 
لريـــاالت ا بآالف

السعوديـــة
 2,221,845 2,496,515 316,236 143,381 1,905,609 2,353,134سندات بعمولة ثابتة
 194,167 178,856 194,167 178,856 - -استثمارات مركبة
 1,655,271 1,963,836 1,655,271 1,963,836 - -صناديق تحوط
 794,716 1,078,155 794,716 1,078,155 - - أسهم خاصة 

 452,637 382,750 2,447 7,332 450,190 375,418أسهم
المدرجة  إجمالي االستثمارات

العادلة من خالل  بالقيمة
 5,318,636 6,100,112 2,962,837 3,371,560 2,355,799 2,728,552الدخل قائمة

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر  (2 
اإلجماليملكةخارج المداخل المملكة

2019 
الرياالت  بآالف

السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

السعوديـــــة

2018 
 بآالف

الريـــاالت 
السعوديـــة

 18,382,539 33,787,917 4,307,320 4,247,912 14,075,219 29,540,005سندات بعمولة ثابتة
 28,724,813 27,420,187 9,450,995 8,687,561 19,273,818 18,732,626سندات بعمولة عائمة 

 3,193,448 4,083,927 16,716 331,749 3,176,732 3,752,178أسهم
مدرجة ال االستثماراتإجمالي 

بالقيمة العادلة من خالل 
 50,300,800 65,292,031 13,775,031 13,267,222 36,525,769 52,024,809لشامل ارخرالدخل ا

 
 بالتكلفة المطفأة، صافياالستثمارات المقتناه   (3

اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة
2019 

الرياالت  بآالف
السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

لسعوديـــــةا

2018 
الريـــاالت  بآالف

السعوديـــة

2019 
الرياالت  بآالف

السعوديـــــة

2018 
الريـــاالت  بآالف

السعوديـــة
 10,733,908 13,625,057 135,183 107,785 10,598,725 13,517,272 سندات بعمولة ثابتة

 (3,090) (3,947) - - (3,090) (3,947)مخصص انخفاض االئتمان 
إجمالي االستثمارات المقتناة 

 10,730,818 13,621,110 135,183 107,785 10,595,635 13,513,325بالتكلفة المطفأة
 66,350,254 85,013,253 16,873,051 16,746,567 49,477,203 68,266,686إجمالي االستثمارات، صافي

 

 فيما يلي تحليال  لمكونات االستثمارات:    (ب
2019 

الريـــاالت السعوديـــــــةبآالف 
2018 

بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة
اإلجماليغير متداولةمتداولةاإلجماليغير متداولةمتداولة

 31,335,202 23,248,098 8,087,104  49,905,542 36,543,964 13,361,578سندات بعمولة ثابتة
 28,724,813 15,612,218 13,112,595  27,420,187 15,352,632 12,067,555سندات بعمولة عائمة

 4,440,801 797,431 3,643,370  5,544,832 1,078,154 4,466,678أسهم
 1,849,438 1,849,438 -  2,142,692 1,925,405 217,287أخرى

 66,350,254 41,507,185 24,843,069  85,013,253 54,900,155 30,113,098اإلجمالي
 

وسندات وصكوك سندات غير المتداولة، بشكل أساسي، على سندات تنمية حكومية سعودية وسندات سعودية بعمولة عائمة تشتمل ال 
التسعير  نموذجباستخدام إما  الدفترية صناديق تحوط واستثمارات خاصة. ونظرا  لطبيعة سوق هذه السندات، تحدد قيمتهاوخزينة 
على سندات مرهونة أعاله تشتمل السندات بعمولة ثابتة   .ةمستقل ةف ثالثاطرقبل أ منالمعلن الموجودات قيمة أو صافي  المالئم

 31مليون لاير سعودي كما في  8,056 بلغت القيمة الدفترية لهذا السندات .عادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرينبموجب إتفاقيات إ
 .)د( 19رقم  اإليضاح أيضا   انظر مليون لاير سعودي(. 1.197: 2018) 2019ديسمبر 
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 فيما يلي تحليالإ لألرباح والخسائر غير المحققة والقيمة العادلة لإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة:  (ج

)بآالف الرياالت السعودية( 2018)بآالف الرياالت السعودية( 2019

القيمة الدفترية

إجمالي 
األرباح 
غير 

المحققة

إجمالي 
الخسائر غير 

القيمة الدفتريةالقيمة العادلةالمحققة

إجمالي 
األرباح غير 

المحققة

إجمالي 
الخسائر غير 

القيمة العادلةالمحققة
 10,368,938 (361,880) - 10,730,818  13,926,778 (18,138) 323,806 13,621,110سندات بعمولة ثابتة

 10,368,938 (361,880) - 10,730,818  13,926,778 (18,138) 323,806 13,621,110المجموع الكلي
 

 فيما يلي تحليالإ لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:     ( د
  

 

2019 
بآالف الريـــاالت 

  السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة
 45,670,022  62,737,078 حكومية وشبه حكومية

 8,899,924  11,262,654 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 9,919,142  7,271,807 شركات

 1,663,806  1,963,836 صناديق تحوط
 197,360  1,777,878 أخرى

 66,350,254  85,013,253 اإلجمالي
 

  متوافقة مع الشريعةالستثمارات اال   هـ(
 :والسقوف بما في ذلك الصكوك ة مع الشريعةمتوافقالالستثمارات ل يما يلي تحليال  ف

 
اإلجماليبعمولة عائمةبعمولة عائمة

2019 
بآالف الرياالت 

السعوديـــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــة

2019 
بآالف الرياالت 

السعوديـــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــة

2019 
بآالف الرياالت 

السعوديـــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــة
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2,221,845 2,496,515 - - 2,221,845 2,496,515الدخل 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 16,300,511 25,872,955 3,675,738 3,397,626 12,624,773 22,475,329الشامل اآلخر
 - 2,900,859 - - - 2,900,859مقتناه بالتكلفة المطفأة

 18,522,356 31,270,329 3,675,738 3,397,626 14,846,618 27,872,703اإلجمالي
 
 
 القروض والسلف، صافي - 6

 على النحو التالي:المصنفه كمقتناه بالتكلفة المطفأة تصنف القروض والسلف  أ ( 
 

)بآالف الرياالت السعودية( 2019
بطاقـــــــات 

 مــــــانائت
قــــــــــروض 
 شخصيـــــــة

قروض وسلف 
المجمـــــــوع أخـــــرى تجاريــــــــــة

     
 142,770,665 392,066 123,831,533 17,117,939 1,429,127القروض والسلف العاملة

 1,924,208 5,485 1,882,584 36,139 - القروض والسلف غير العاملة

 144,694,873 397,551 125,714,117 17,154,078 1,429,127 جمالي اإل
 (3,099,628) (4,950) (2,704,018) (285,758) (104,902) اإلئتمان انخفاضمخصص 

 141,595,245 392,601 123,010,099 16,868,320 1,324,225 صافي ،القروض والسلف
  

)بآالف الرياالت السعودية( 2018
بطاقـــــــات 

 نائتمــــــا
قــــــــــروض 
 شخصيـــــــة

قروض وسلف 
المجمـــــــوع أخـــــرى تجاريــــــــــة

     
 114,829,137 129,134 97,117,394 16,165,086 1,417,523القروض والسلف العاملة

 1,489,407 6,141 1,472,649 10,617 - القروض والسلف غير العاملة

 116,318,544 135,275 98,590,043 16,175,703 1,417,523 جمالي اإل
 (2,609,982) (5,428) (2,166,952) (316,978) (120,624) اإلئتمان انخفاضمخصص 

 113,708,562 129,847 96,423,091 15,858,725 1,296,899 صافي ،القروض والسلف
 

322



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

مجموعة سامبا المالية

Public  
- 29 -

 االئتمان على النحو التالي: إنخفاضحركة مخصص كانت  ب (  
 

 بطاقـات ائتمـان الرياالت السعودية()بآالف  9201
قروض 
 شخصية

قروض و سلف 
 المجمـــوع أخـرى تجاريــــة

 2,609,982 5,428 2,166,952 316,978 120,624  الرصيد في بداية السنة
 1,069,410 - 1,114,835 (29,703) (15,722) خالل السنة، صافي مجنب

 (568,695) - (568,695) - - ديون معدومة مشطوبة
 (5,126) - (4,749) (377) - مبالغ مستردة مجنبة سابقا  
 (5,943) (478) (4,325) (1,140) - تسويات تحويل عمالت
 3,099,628 4,950 2,704,018 285,758 104,902 الرصيد في نهاية السنة

 

 بطاقـات ائتمـان )بآالف الرياالت السعودية( 2018
قروض 
 شخصية

وض و سلف قر
 المجمـــوع أخـرى تجاريــــة

 2,855,813 9,402 2,420,285 320,800 105,326  الرصيد في بداية السنة
 132,089 (1,965) 106,346 (750) 28,458 خالل السنة، صافي مجنب

 (250,064) - (249,939) (125) - ديون معدومة مشطوبة
 (129,401) (7,457) (101,052) (1,037) (19,855) مبالغ مستردة مجنبة سابقا  
 1,545 5,448 (8,688) (1,910) 6,695 تسويات تحويل عمالت
 2,609,982 5,428 2,166,952 316,978 120,624 الرصيد في نهاية السنة

 
الدخل  قائمة على مليون لاير سعودي( 155.5: 2018) لاير سعودي مليون 1.103 بتحميل مبلغ قدره ،خالل السنة ت المجموعةقام

 .االئتمان والذي تم إظهاره بعد خصم المبالغ المستردة المجنبة سابقا وصافي المبالغ المشطوبة مباشرة انخفاضالموحدة ضمن مخصص 

 الجودة االئتمانية للقروض والسلف ج ( 

 منخفضة القيمةال( تحليل بأعمار القروض والسلف المتأخرة السداد وغير 1

 دية()بآالف الرياالت السعو 9201
بطاقـات 
 قروض شخصية ائتمـان

قروض و سلف 
 المجمـــوع تجاريــــة

 3,703,757 2,462,571 1,154,902 86,284 يوما   90أقل من 
 259,725 179,960 56,044 23,721 يوما  فأكثر 90

 3,963,482 2,642,531 1,210,946 110,005 اإلجمالي
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 8201
 بطاقـات
 قروض شخصية ائتمـان

قروض و سلف 
 المجمـــوع تجاريــــة

 3,559,990 2,643,278 814,249 102,463 يوما   90أقل من 
 242,506 135,954 75,123 31,429 يوما  فأكثر 90

 3,802,496 2,779,232 889,372 133,892 اإلجمالي
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 اإلئتمان حسب القطاعات االقتصادية: انخفاضبمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص  فيما يلي تحليالإ ( 2
 

 
2019

القروض والسلف 
العاملة

القروض والسلف 
غير العاملة

 انخفاضمخصص 
االئتمان

القروض والسلف، 
صافي

 بآالف الرياالت
السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
ديـــــةالسعو

 934,501 520 - 935,021حكومية وشبه حكومية
 9,635,096 16,888    - 9,651,984بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 4,562,602 22,880 3,260 4,582,222زراعة وأسماك
 13,890,481 442,319 152,581 14,180,219تصنيع

 3,582,445 8,319 414 3,590,350مناجم وتعدين
 13,521,661 55,677 14,311 13,563,027، غاز، وخدمات صحيةكهرباء، ماء

 14,325,730 1,055,300 1,171,653 14,209,377وإنشاءات بناء  
 18,097,318 621,585 469,363 18,249,540تجارة

 11,450,825 54,229 1,402 11,503,652نقل واتصاالت
 4,402,934 54,742 21,279 4,436,397خدمات

 18,192,545 390,660 36,139 18,547,066صية وبطاقات ائتمانقروض شخ
 28,999,107 376,509 53,806 29,321,810أخرى

 141,595,245 3,099,628 1,924,208 142,770,665اإلجمالي
 

 
 

2018
القروض والسلف 

العاملة
القروض والسلف 

غير العاملة
 انخفاضمخصص 

االئتمان
السلف، القروض و

صافي
 بآالف الرياالت

السعوديـــــة
 بآالف الرياالت

السعوديـــــة
 بآالف الرياالت

السعوديـــــة
 بآالف الرياالت

السعوديـــــة
 653,346 136- 653,482حكومية وشبه حكومية

 4,760,773 6,541- 4,767,314بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 4,124,371 20,417 440 4,144,348زراعة وأسماك

 17,793,139 282,664 162,616 17,913,187تصنيع
 1,990,826 9,248- 2,000,074مناجم وتعدين

 13,341,721 45,232 15,849 13,371,104كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية
 14,936,127 1,135,186 969,997 15,101,316بناء  وإنشاءات

 17,385,169 412,782 298,521 17,499,430تجارة
 7,980,673 43,538 1,402 8,022,809نقل واتصاالت

 2,620,095 37,282 941 2,656,436خدمات
 17,682,769 447,159 23,054 18,106,874قروض شخصية وبطاقات ائتمان

 10,439,553 169,797 16,587 10,592,763أخرى
 113,708,562 2,609,982 1,489,407 114,829,137اإلجمالي

 

 الضمانات د(  

 القروض والسلف: كل فئة من فئات بالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها لدى البنك مقابل فيما يلي تحليال   

2019 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريــاالت 

السعوديـــــــة
 48,547,435  75,724,960غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 3,698,194  11,661,949متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
 222,403  391,871منخفضة القيمة

 52,468,032  87,778,780اإلجمالي
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تشتمل الضمانات على ودائع، وضمانات مالية، وأوراق مالية متداولة، وعقارات. يقوم البنك بقبول تلك الضمانات غير القابلة  
لم تتغير سياسات المجموعة  ى مبالغ نقدية )مثل العقارات( بغرض التصرف بها في حالة إخفاق العميل في السداد.للتحويل إل

واليوجد أي تغير جوهري في الجودة الكلية للضمانات التي  ،المتعلقة بالحصول على الضمانات بصورة جوهرية خالل السنة
 تحتفظ بها قبل المجموعة منذ السنة الماضية.

 متوافقة مع الشريعةالالقروض والسلف   ( هـ

 :متوافقة مع الشريعةالفيما يلي تحليل القروض والسلف  

2019 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريــاالت 

السعوديـــــــة
 62,056,272  74,095,438مرابحة/ تورق

 6,689,156  7,269,400جارهإ
 68,745,428  81,364,838اإلجمالي

 
 ، صافي الممتلكات والمعدات - 7

األراضي 
 والمباني

بآالف الرياالت (
)السعودية

موجودات حق 
 االستخدام

بآالف الرياالت (
)السعودية

تحسـينات 
العقارات 

 المستأجرة
بآالف الرياالت )

(السعودية

األثاث والمعدات 
 يـــاراتوالس

بآالف الرياالت )
(السعودية

2019 
 اإلجمالي

بآالف الرياالت )
(السعودية

2018 
 اإلجمالي

بآالف الرياالت )
(السعودية

:التكلفة
 3,005,596 3,059,540 1,450,074 689,018 - 920,448الرصيد في بداية السنة

 60,877 2,085,885 64,345 382,974 438,148 1,200,418اإلضافات
 (1,806) (185,287) (180,786) (4,429) - (72)اإلستبعادات

 (5,127) (6,650) (6,650) - - -تسويات تحويل عمالت

 3,059,540 4,953,488 1,326,983 1,067,563 438,148 2,120,794الرصيد في نهاية السنة

      :اإلستهالك المتراكم
 2,437,786 2,553,847 1,355,490 601,297 - 597,060الرصيد في بداية السنة

 112,426 204,299 63,499 38,839 78,546 23,415المحّمل للسنة
 (894) (183,960) (179,567) (4,393) - -االستبعادات

 4,529 3,232 3,232 - - -تسويات تحويل عمالت
 2,553,847 2,577,418 1,242,654 635,743 78,546 620,475الرصيد في نهاية السنة
ديسمبر   31فيكما صافي القيمة الدفترية 

2019 1,500,319 359,602 431,820 84,329 2,376,070  
ديسمبر   31فيكما صافي القيمة الدفترية 

2018323,388 - 87,721 94,584  505,693 
 2,187,750 690,788    أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 2,693,443 3,066,858    اإلجمالي

 
 الموجودات األخرى - 8

    2019 
 بآالف الرياالت
السعوديــــــة

    2018 
 بآالف الرياالت
السعوديــــــة

207,379  373,490نةمديذمم 
5,447  4,345 عقارات أخرى، صافي 

16,921  15,279 شهرة
468,892  676,638 أخرى

698,639  1,069,752 اإلجمالي     
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 المشتقات  - 9
 -تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر: 

 

وتمثل اتفاقيات تعاقدية لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم  المقايضات: 
ألطراف األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات العمالت، فيتم ا

بموجبها تبادل العموالت بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة، فإنه يتم 
 المبلغ زائدا  دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة.  بموجبها تبادل أصل

 

وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في  العقود ارجلة والمستقبلية: 
اجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود المستقبل. العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا  لتلبية احتي

 الصرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية. 
 

العموالت يتم تداولها بشكل فردي خارج األسواق المالية وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار  إتفاقيات أسعار العموالت ارجلة: 
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.
 

وجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس اإللتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( لبيع وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بم الخيارات: 
 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.

 

والتي تتطلب وجود خيارات على مكونات المقايضة بسعر ثابت. تمنح  وهي عبارة عن خيارات على المقايضات خيارات المقايضات: 
ري أو المكتتب بالخيار الحق، وليس االلتزام، إلبرام المقايضة وذلك بدفع عمولة بسعر ثابت واستالم عمولة تخيارات المقايضات المش

 عائم بتاريخ مستقبلي.بسعر 
 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 
تتعلق المبيعات  ذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف.المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات، وأخالخاصة بالمجموعة والمشتقاتتتعلق معظم  

ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز يض المخاطر الحالية والمستقبلية. بطرح المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخف
وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد  .ول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشراتالسوق مع توقع الحص

  .واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك
 

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر  
لمخاطر العمالت  االمشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه مجموعةستخدم الت، اومطلوباته اإدارة موجوداته كجزء من 

العموالت. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك بإستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة وأسعار 
طية اإلستراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة، وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات المركز المالي ككل. إن التغ
 مقتناه ألغراض المتاجرة .

مقايضات  مجموعةستخدم التتغطية مخاطر عمالت محددة . كما لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت  مجموعةستخدم الت 
 .عقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت لتغطية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر العموالت بأسعار ثابتةأسعار العموالت وال

أيضا  مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم .  مجموعةستخدم التو
تغطية المخاطر وأهدافها رسميا  ، بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأداة تغطية المخاطر،  قةعالوفي مثل هذه الحاالت، يجب توثيق 

 ويتم قيد هذه المعامالت كتغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية . 

غ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق. يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبال 
قبلية أن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المست

والتي تقتصر عادة على القيمة  مجموعةتعرض لها التي إن هذه المبالغ اإلسمية ال تعبر عن مخاطر االئتمان، التفالمتعلقة بها. وبالتالي، 
العادلة اإليجابية للمشتقات، أو مخاطر السوق. 

العقود المشمولة بإتفاقيات مقاصة  كافةبالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار ت في قائمة المركز المالي الموحدة يتم إظهار كافة المشتقا 
المدفوعة  وأ من العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة القيمةذلك. تتم مقاصة إجمالي  حيثما ينطبق ،ة بالصافيرئيسي
 .الطرف اآلخر بموجب إتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعولإلى 
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 لفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق:لها على أساس ا والمبالغ اإلسمية والقيمة العادلةباألدوات المالية المشتقة  فيما يلي تحليال   
 

المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق

2019 

القيمة العادلة 
 اإليجابية

بآالف الرياالت )
(السعودية

القيمة العادلة 
 السلبية

بآالف الرياالت )
(السعودية

 المبلغ اإلسمي
بآالف الرياالت )

(السعودية

 أشـهر 3خالل 
ف الرياالت بآال)

(السعودية

 شهر 3-12
بآالف الرياالت )

(السعودية

 سنوات 1-5
بآالف الرياالت )

(السعودية

 أكثر من
 سنوات 5

بآالف الرياالت )
(السعودية

      المقتناة ألغراض المتاجرة :

 36,510,961 89,333,984 26,859,937 1,827,998 154,532,880 2,897,942 4,479,096مقايضات أسعار العموالت  
بأسعار  العقود المستقبلية الخاصة 

 110,454 15,994,070 1,401,750 414,466 17,920,740 65,930 77,300العموالت، والخيارات
 - 4,578,588 9,950,346 11,868,037 26,396,971 92,914 46,339عقود الصرف األجنبي اآلجلة  
 - - 367,351 955,474 1,322,825 8,654 10,965خيارات العمالت  
 - - 468,750 - 468,750 7,427 3,539خيارات المقايضة 
 - - 2,384,568 - 2,384,568 36,084 65,787خيارات األسهم والبضائع 

القيمة المقتناة لتغطية مخاطر 
      العادلة:

- - 

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 
 - - - - راتالعموالت والخيا

 

- - 

 - - - - - - - مقايضات أسعار العموالت

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 
 -   :النقدية

- - - 

 6,600,000 - - - 6,600,000 131,419 7,583مقايضات أسعار العموالت

 43,221,415 109,906,642 41,432,702 15,065,975 209,626,734 3,240,370 4,690,609اإلجمالي الفرعي 

 المستلمة/ الضمانات النقدية
      (2,048,184) (1,598,388)المدفوعة

      1,192,186 3,092,221اإلجمالي
 

المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق

2018 

القيمة العادلة 
 اإليجابية

بآالف الرياالت )
(السعودية

العادلة القيمة 
 )معدله( السلبية

بآالف الرياالت )
(السعودية

 المبلغ اإلسمي
بآالف الرياالت )

(السعودية

 أشـهر 3خالل 
بآالف الرياالت )

(السعودية

 شهر 3-12
بآالف الرياالت )

(السعودية

 سنوات 1-5
بآالف الرياالت )

(السعودية

 أكثر من
 سنوات 5

بآالف الرياالت )
(السعودية

      اض المتاجرة :المقتناة ألغر
 22,575,268 93,983,860 13,539,282 7,006,806 137,105,216 2,676,006 3,296,534مقايضات أسعار العموالت  
 العقود المستقبلية الخاصة 

 126,820 7,736,145 345,000 2,247,063 10,455,028 95,052 66,970بأسعار العموالت، والخيارات     
 - 6,478,064 2,174,922 5,736,950 14,389,936 65,825 57,572ألجنبي اآلجلة عقود الصرف ا 
 - - 499,487 1,057,299 1,556,786 52,654 53,146خيارات العمالت  
 - - - - -    -    -خيارات المقايضة 
 - - 2,689,346 15,000 2,704,346 178,622 159,529خيارات األسهم والبضائع 

القيمة لتغطية مخاطر المقتناة 
        العادلة:

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 
 - - - 1,842,375 1,842,375 17,731 - العموالت والخيارات

 3,187,500 375,000 - - 3,562,500 117,694 61,253 مقايضات أسعار العموالت

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 
       :النقدية

 3,580,000 662,500 120,000 170,000 4,532,500 59,898 19,943العموالت مقايضات أسعار

 29,469,588 109,235,569 19,368,037 18,075,493 176,148,687 3,263,482 3,714,947اإلجمالي الفرعي 

 المستلمة/ الضمانات النقدية
      (806,059) (269,175)المدفوعة

      2,457,423 3,445,772اإلجمالي
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 ، وتتكون مما يلي: متوافقة مع الشريعةالتشتمل الجداول أعاله على مقايضات معدالت األرباح اإلسالمية 
 

2019 
 

 مقتناة ألغراض المتاجرة

القيمة العادلة 
 اإليجابية

بآالف الرياالت 
 السعودية

القيمة العادلة 
 السلبية

بآالف الرياالت 
 يةالسعود

 القيمة األسمية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 2,706,752 22,418 25,672 اإلسالمية األرباح التات معدمقايض
 1,157,412 7,739 258 اإلسالمية تالعموال أسعار اتاتفاقي

 3,864,164 30,157 25,930 اإلجمالي
 

2018 
 

 مقتناة ألغراض المتاجرة

القيمة العادلة 
 اإليجابية
االت بآالف الري

 السعودية

القيمة العادلة 
 السلبية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 القيمة األسمية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 1,819,107 10,279 27,582 األرباح اإلسالميةمعدالت مقايضات 

 1,165,207 233 817 اتفاقيات أسعار العموالت اإلسالمية
 2,984,314 10,512 28,399 اإلجمالي

 
 :وقيمتها العادلة ،وأداة تغطية المخاطر ،وطبيعة المخاطر المغطاة ،مخاطرهاالمغطاة ول أدناه ملخصا  بالبنود االجد عكست

 
 

 وصف البنود المغطاة 
 

 القيمة العادلة
 

 طبيعة التغطية

 
 

 أداة التغطية
 القيمة العادلة

 اإليجابية 
القيمة العادلة 

 السلبية
      
9201 

 سعوديةبآالف الرياالت ال
   

  
 131,419 7,583 مقايضات أسعار العموالت تدفق نقدي 3,600,000 سندات بعمولة عائمة

8201 
 بآالف الرياالت السعودية

   
  

 59,898 19,943 مقايضات أسعار العموالت تدفق نقدي 4,541,222 سندات بعمولة عائمة
ة الخاصة بأسعار العقود المستقبلي قيمة عادلة 998,573 سندات بعمولة ثابتة

 17,731 - العموالت والخيارات
 117,694 61,253 مقايضات أسعار العموالت قيمة عادلة 3,327,632 بعمولة ثابتةعقود مستقبلية 

 

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية
لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل  على الموجودات والمطلوبات المقتناه المستقبلية للتغيرات في التدفقات النقدية المجموعةتعرض ت

أسعار للتحوط ضد مخاطر  كأداةالخاصة  مقايضات أسعار العموالت بشكل عام تستخدم المجموعةبسعر متغير.  لة خاصةوعم
أسعار  رطعة لمخاطر العمالت األجنبية ومخا. ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية، تتعرض المجموالعموالت الخاصة هذه

 العموالت الخاصة المغطاة بمقايضات أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة.

وقع تيوالتاريخ الذي  من البند المغطىالنقدية  التدفقات الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها ،ديسمبر 31، كما في الجدول أدناه يبين
 :الموحدة قائمة الدخلبأن تؤثر فيه على 

 

9201 
 شهر 12 – 3 اشهر  3خالل  عوديةبآالف الرياالت الس

 
       اإلجمالي  سنوات 5أكثر من  سنوات 1-5

 1,128,734 266,794 690,424 123,413 48,103 التدفقات النقدية الواردة
      

2018 
 شهر 12 – 3 اشهر  3خالل  بآالف الرياالت السعودية

 
 اإلجمالي  سنوات 5أكثر من  سنوات 1-5

 1,088,806 283,301 581,620 165,954 57,931 دية الواردةالتدفقات النق
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ؤسسات مالية، مع م مجموعة( تقريبا  من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بال٪33: 2018) ٪42 تم إبرام ما نسبته
إعداد القوائم المالية كما في تاريخ  ىخرأف اطرأ ( من عقود القيمة العادلة اإليجابية مع٪13: 2018) ٪18 بينما أبرم أقل من

 .الموحدة

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى - 10
2019

بآالف الريـــاالت 
السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 1,953,097  620,929حسابات جارية

 5,918,477  15,025,879ودائع أسواق المال
 7,871,574  15,646,808اإلجمالي

مليون لاير  545: 2018مليون لاير سعودي ) 7.023بل بيع سنـدات بعمولـة ثابتة قدرها ودائع أسواق المال على ودائع مقا تشتمل
 رائها في تواريخ مستقبلية محددة.إلعادة ش اتفاقيةسعودي( مع 

 1.056: 2018مليون لاير سعودي ) 45بمبلغ وافقة مع الشريعة متيشتمل البند اإليضاح أعاله على ودائع أسواق المال )مرابحة( 
 مليون لاير سعودي(.

 ودائع العمالء   - 11
 تتكون ودائع العمالء مما يلي:  

2019
الف الريـــاالت بآ

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 93,880,243  93,714,867تحت الطلب

 7,700,822  7,563,306 ادخار
 62,680,597  73,668,526ألجل
 5,908,384  5,218,981أخرى

170,170,046  180,165,680اإلجمالي
 

مليون لاير سعودي  28.056 قدره بمبلغمتوافقة مع الشريعة  تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقبولة بموجب عقود منتجات بنكية 
 مليون لاير سعودي(. 33.999: 2018)

( ريـال سعودي مليون 393: 2018)مليون ريـال سعودي  15قدرها  ثابتة بعمولة على ودائع مقابل بيع سنداتألجل الودائع تشتمل  
 مستقبلية محددة.تواريخ إلعادة شرائها في  مع اتفاقيات

مليون لاير سعودي( 951: 2018مليون لاير سعودي ) 700قدرها مرتبطة بالسوق  عمالءالودائع ألجل على ودائع  تشتمل 
أو  واحد نوععندما تشتمل على  ى هذا النحوتصنف الودائع عل .مصنفة كـ "مطلوبات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل"

يتم تقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا  الستراتيجية إدارة المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى، أو من المشتقات المالية  أكثر
ى هذه الودائع خالل لم يكن هناك أرباح أو خسائر جوهرية تعود للتغيرات في مخاطر االئتمان عل .مجموعةالمخاطر الموثقة لدى ال

 .2018و  2019عامي 

مليون لاير سعودي( كضمانات  1.158: 2018مليون لاير سعودي ) 1.432 كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ قدره 
 محتجزة لقاء التسهيالت الممنوحة للعمالء. 

 :يتشتمل الودائع أعاله على ودائع عمالء متوافقة مع الشريعة، وتتكون مما يل 
2019 

بآالف الريـــاالت 
السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 7,838,000  7,745,000ةجاري اتحساب
 -  30,351إدخار مضاربةودائع 

 31,863,030  27,407,388ودائع مرابحة ألجل 
 39,701,030  35,182,739اإلجمالي
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 ئع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:تشتمل الودائع أعاله على ودا 
2019 

بآالف الريـــاالت 
السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 4,344,981  6,981,406تحت الطلب

 1,082,667  646,522ادخار
 21,862,428  19,669,565ألجل

 240,242  393,624أخرى
27,530,318  27,691,117اإلجمالي

 
 

 القرض ألجل - 12

سنوات  3 مدته مليون دوالر أمريكي 575 بمبلغ قدره 2019يوليو  17في  بعمولة عائمةغير مضمون  مشتركأبرم البنك ترتيب قرض 
 عمولة بمعدالت متغيرة على أساس السوق.ألجل القرض  يحمل. كمقتنى بالتكلفة المطفأة ، وتم تصنيفهالبنكية العامةلألغراض 

 
 دات الدين المصدرة سن - 13

بموجب برنامج السندات دوالر أمريكي مليار  1سندات بالدوالر األمريكي قدرها أتم البنك، من خالل منشأة لغرض خاص، إصدار 
ج لمدة بموجب هذا البرنام هاصدارإوتم  مضمونهمليار دوالر أمريكي. إن هذه السندات غير  5المتوسطة األجل باليورو والبالغ قدره 

وتخضع لالسترداد المبكر بحسب خيار البنك وفق شروط وأحكام  2019أكتوبر  2س سنوات ابتداء من تاريخ السحب في شهر مخ
 . وتم تصنيفها كمقتناه بالتكلفة المطفأة . إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم االيرلنديةاإلصدار

 
 المطلوبات األخرى - 14

2019 2018 
)معدله(

الف الرياالت بآ
السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
السعوديــــــة     

 828,336  860,076ةدائنذمم 
 517,500  720,032 (15)ايضاح  التزامات منافع الموظفين
 247,779  259,322 دخل أتعاب غير مكتسب

 7,414  126,997 عمالء مقابل عمليات االكتتاب العام  ودائع
حقة الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقية مبالغ مست

 1,482,280 (ج27)إيضاح  التسوية
 

1,852,850 
التزامات القروض وعقود مخصص انخفاض االئتمان مقابل 

 489,150 (ج 30)إيضاح  الضمان المالي
 

1,635,951 
ل بشأن تحليأدناه  اإليضاحالقيمة الحالية اللتزامات اإليجار )انظر 

 370,048 االستحقاق(تواريخ 
 

- 
 994,166  1,117,344 مستحقات ومخصص الزكاة والضريبة

 545,675  576,749 توزيعات أرباح مستحقة 
 503,651  1,233,748 )أنظر اإليضاح أدناه( أخرى

 7,133,322  7,235,746 اإلجمالي

 قدية التعاقدية غير المخصومة اللتزامات اإليجار:التدفقات الن لتواريخ استحقاق يما يلي تحليالف 

2019 2018
بآالف الرياالت 

السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

السعوديــــــة
 -  15,362 أقل من سنة

 -  89,522 سنوات 5سنة إلى 
 -  387,342 سنوات  5أكثر من 
 -  492,226 اإلجمالي
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مليون(:  95.5: 2018مليون لاير سعودي ) 103.3 برنامج إدخار تحفيزي للموظفين قدرهغ يمثل مبلعلى األخرى  المطلوباتتشتمل  
 .ا البرنامجفيما يتعلق بهذ ،الدخل الموحد قائمةمليون( على  6.5: 2018مليون لاير سعودي ) 7.5 قدره وقد تم تحميل مبلغ

 
 الموظفين  نافعمالتزامات    -15

طريقة ب كتوارياالتقييم لل ت وفقاستحقامال تحسب. السعوديوالعمال العمل  نظامل طبقا  هاية الخدمة لموظفيه ن أةمكافل برنامج البنك لدى 
 في قائمة المركز المالي الموحدة المدرجة فيما يلي المبالغ  استحقاقها. عند المنافعويتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االئتمان المتوقعة وحدة 

 على قيمته الحالية:  بناء  ل السنة والحركة في االلتزام خال
 

2019 2018
بآالف الرياالت 

السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

السعوديــــــة     
 428,526  512,880 السنةالرصيد في بداية 
 102,985  44,643 تكلفة الخدمة الحالية

 16,446  21,166 مصروف عمولة خاصة
 (35,077)  (91,867) مدفوعة منافع

 -  115,314 خسارة اكتوارية

 512,880  602,136 السنةالرصيد في نهاية 
 

المجنب  . بلغت قيمة المخصصخالل الربع الرابع من كل سنة من أجل تقييم مدى كفاية المخصص القائمكتواري مستقل إيتم إجراء تقييم  
فتراضات االهناك العديد من مليون لاير سعودي(.  517.5: 2018ودي )مليون لاير سع 720لتقييم االكتواري كما في نهاية السنة لقاء ا

 افتراضيا  أساسيا  معدل الخصم ومستوى زيادة الرواتب  وبموجبها تم اعتبارالمحددة  المنافعالمستخدمة في تحديد القيمة الحالية اللتزامات 
 .ليعلى التوا (٪2 :2018) ٪2( و٪4.5 :2018) ٪3.75يفترض أن يكون بنسبة و

المستخدم في معدل الخصم  انخفضفيما لو لاير سعودي(  542: 2018مليون لاير سعودي ) 639إلى االكتوارية االلتزامات  ستزداد 
معدل  ازدادفيما لو مليون لاير سعودي(  487: 2018مليون لاير سعودي ) 569 إلى خفض االلتزاماتنوست ٪1 بنسبة االفتراض

مليون  542: 2018مليون لاير سعودي ) 639إلى االكتوارية االلتزامات  ادزدست. وبالمثل، ٪1بنسبة الخصم المستخدم في االفتراض 
مليون لاير سعودي  569إلى خفض االلتزامات نوست ٪1زيادة الرواتب المستخدم في االفتراض بنسبة معدل  ازدادفيما لو لاير سعودي( 

المرجح متوسط اليبلغ . ٪1بنسبة زيادة الرواتب المستخدم في االفتراض  معدلما لو انخفض في مليون لاير سعودي( 487: 2018)
.سنوات 10 تقريبا  المحددة  المنافع لفترة التزام

 
 رأس المال -16

، قيمة كل سهم مليون سهم( 2.000: 2018) سهمليون م 2.000 مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل منن رأسيتكو 
 لاير سعودي. 10

 
 االحتياطيات النظامية والعامة - 17

٪ من صافي دخل 25ل عن لبنك، يجب تحويل ما ال يقل والنظام األساسيبمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية  
ر قابل للتوزيع إن هذا اإلحتياطي غي اإلحتياطي النظامي حتى يساوي هذا اإلحتياطي رأس المال المدفوع. قبل الزكاة والضريبةالسنة 
( إلى االحتياطي مليون لاير سعودي 1.382 :2018مليون لاير سعودي ) 1.154مبلغ قدره  قام البنك بتحويلخالل السنة،  .حاليا  

 النظامي من األرباح المبقاة.

 . ما يرى ذلك مالئما  عند لغ لالحتياطي العام لمواجهة المخاطر البنكية العامةابتجنيب مب كما يقوم البنك
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 واألخرى مة العادلةيالقاحتياطيات   - 18

 مساهمي المجموعة كاآلتي: لخالل السنة المتعلقة واألخرى كانت حركة احتياطيات القيمة العادلة  
 

 )بـاالف الرياالت السعودية(                

2019 
)بآالف الرياالت السعودية(

تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية

موجودات مدرجة 
ة العادلة من بالقيم

خالل الدخل 
الشامل ارخر

برنامج احتياطي 
اإلجماليمنافع الموظفين

 493,094 - 592,891 (99,797) ، كما ورد سابقا  الرصيد في بداية السنة
 - - - - أثر التغير في السياسة المحاسبية

 2,695,006 (115,314) 2,688,744 121,576 التغير في القيمة العادلة خالل السنة 
ة بالقيمة العادلمدرجة خسارة بيع استثمارات في أسهم 
 (17,869) -من خالل الدخل الشامل اآلخر

- 
(17,869) 

 (111,170) - (77,668) (33,502) محول الى قائمة الدخل الموحدة
 3,059,061 (115,314) 3,186,098 (11,723) الرصيد في نهاية السنة

2018 
دية()بآالف الرياالت السعو

تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية

موجودات مدرجة 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل 
الشامل ارخر

برنامج احتياطي 
اإلجماليمنافع الموظفين

 289,674 - 318,500 (28,826) ، كما ورد سابقا  الرصيد في بداية السنة
 (294) - (294) - أثر التغير في السياسة المحاسبية

 265,289 - 284,286 (18,997) ير في القيمة العادلة خالل السنة التغ
 (61,575) - (9,601) (51,974) محول الى قائمة الدخل الموحدة

 493,094 - 592,891 (99,797) الرصيد في نهاية السنة

 
 التعهدات واإللتزامات المحتملة - 19

 
 الدعاوى القضائية  أ  (

 تكاليفتوقع تكبد حيث أنه ال ي 2018و  2019ديسمبر  31ى القضائية القائمة كما في لم يجنب أي مخصص لقاء الدعاو
 جوهرية .

 التعهدات الرأسمالية  ب (
مليون لاير  362: 2018) 2019ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي 527 مجموعةالتعهدات الرأسمالية لدى ال بلغت

 .تمعدا راءني وشامبإنشاء بوتتعلق سعودي( 

 مات المحتملة المتعلقة باإلئتمانالتعهدات واإللتزا ج (
المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من االعتمادات المستندية، والضمانات، والقبوالت،  وااللتزاماتتتكون التعهدات 

ان توفير األموال للعمالء عند ئتمان. إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضماإللمنح  غير القابلة للنقض وااللتزامات
بالسداد في حالة عدم تمكن  مجموعةالتي تمثل ضمانات غير قابلة للنقض من قبل ال)طلبها. إن الضمانات وإالعتمادات المستندية 

ادات تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملها القروض والسلف. إن اإلعتم (العميل من الوفاء بإلتزاماتـه تجاه األطـراف األخرى
، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر بسحب األموال وفق شروط مجموعةالتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من ال)المستندية 

تمثل القبوالت تعهدات . بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقلعادة  مضمونة  (وأحكام خاصة
. أما والت قبل سدادها من قبل العمالءقبتقديم معظم ال مجموعةتوقع الت .بة من قبل العمالءلسداد الكمبياالت المسحو مجموعةال

توقع بأن يفي العمالء بإلتزاماتهم ت مجموعةفتقل كثيرا  عن المبلغ الملتزم به ألن ال األدواتالمتطلبات النقدية بموجب هذه 
 األساسية.
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لمستخدم من التسهيالت المعتمدة لمنح اإلئتمان على شكل قروض وسلف وضمانات تمثل االلتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير ا
واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة 

لمحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا ، يتوقع أن لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة ا
يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير 

تقبلية ألن العديد من هذه إئتمان محددة. إن اجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المس
 االلتزامات يتم انهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.

 
 :الخاصة بالمجموعةالمحتملة المتعلقة باالئتمان  وااللتزاماتلقاء التعهدات  باالستحقاقات التعاقديةفيما يلي تحليال  (1

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل  )بآالف الرياالت السعودية( 9201

 4,708,760 - 717,966 1,991,279 1,999,515 اعتمادات مستندية
 30,163,571 - 8,254,669 14,010,403 7,898,499 خطابات ضمان

 1,111,786 - 189,825 366,021 555,940 قبوالت 
 3,522,439 377,678 1,952,618 520,561 671,582 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 

 928,719 871,470 49,255 7,994 - أخرى 

 40,435,275 1,249,148 11,164,333 16,896,258 11,125,536 اإلجمالي 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل  )بآالف الرياالت السعودية( 8201

 4,961,881 - 482,580 1,511,518 2,967,783 اعتمادات مستندية
 31,369,440 1,517 9,352,013 13,849,475 8,166,435 خطابات ضمان

 1,514,685 9,322 1,088 324,544 1,179,731 قبوالت 
 2,614,276 - 2,429,571 42,560 142,145 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 

 830,118 762,205 59,893 8,020 - أخرى 

 41,290,400 773,044 12,325,145 15,736,117 12,456,094 اإلجمالي 
 

  2019ديسمبر  31والقائمة كما في  - ن إلغاؤها في أي وقت من قبل المجموعةالتي يمك -ات زء غير المستخدم مـن االلتزامبلغ الج
 عودي(.مليون لاير س 98.210: 2018مليون لاير سعودي ) 115.309

 
 حسب األطراف األخرى:المتعلقة باالئتمان المحتملة  وااللتزاماتبالتعهدات فيما يلي تحليال   (2

 
2019 

بآالف الريـــاالت 
السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 35,955,390  34,745,530شركات

 5,013,370  5,670,390بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 321,640  19,355أخرى
 41,290,400  40,435,275لياإلجما

 
 الموجودات المرهونة د  (

 :للقروض كضمانات وغيرها لدى المؤسسات المالية األخرى فيما يلي تحليال  للموجودات المرهونة
 

2019 
بآالف الرياالت السعودية

2018 
بآالف الرياالت السعودية

المطلوبات ذات ــوداتـالموجــ
العالقــة

ات ذات لمطلوباالموجـــودات
العالقة

استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 
مدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ و

 1,165,521  1,196,612 7,889,750  8,056,166قائمة الدخل العادلة في بالقيمة
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 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  - 20

ة على: دخل العموالت الخاص

2019 
يـــاالت بآالف الر

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
استثمارات:

 617,339  871,498مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 1,072,812  1,448,100مقتناه بالتكلفة المطفأة

2,319,598  1,690,151 
 450,874  349,553رىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخ

 5,397,165  5,757,633قروض وسلف
 7,538,190  8,426,784اإلجمالي

    ة على:مصاريف العموالت الخاص
 188,420  366,277أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1,197,878  1,630,521ودائع العمالء
 -  53,338قرض ألجل وسندات دين مصدرة 

 1,386,298  2,050,136اإلجمالي
 

 :متوافقة مع الشريعةيشتمل البند أعاله على دخل ومصاريف عموالت خاصة متعلقة بمنتجات  

2019 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 503,364  896,401استثمارات 

 2,941,508  3,085,937 قروض وسلف
3,982,338  3,444,872 

 620,792  662,282ودائع العمالء 

 ، صافيدخل األتعاب والعموالت - 21

على: دخل األتعاب والعموالت

2019 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 280,737  271,458تداول األسهم وإدارة الصناديق

 327,582  272,412تمويل تجاري
 107,812  150,925تمويل شركات واستشارات

 848,611  783,489خدمات بنكية أخرى
 1,564,742  1,478,284 اإلجمالي

   على: مصاريف األتعاب والعموالت
 (130,078)  (140,632)بطاقات

 (71,313)  (69,246)خدمات بنكية أخرى
 (201,391)  (209,878)اإلجمالي

 1,363,351  1,268,406دخل األتعاب والعموالت، صافي
 

 المتاجرة، صافي دخل - 22
2019 

بآالف الريـــاالت 
السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 71,239  189,718سندات دين

 (10,307)  (19,514)وأخرى مشتقات
 60,932  170,204اإلجمالي
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 ، صافيبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخراإلستثمارات مكاسب  - 23
2019 

بآالف الريـــاالت 
السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 9,601  77,668مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرسندات دين 

 9,601  77,668اإلجمالي
 

 ، صافيدخل العمليات األخرى - 24
2019 

بآالف الريـــاالت 
السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 300  1,816استبعاد ممتلكات ومعداتربح 

 171,215  187,827توزيعات أرباح
 8,686  7,020إيرادات أخرى

 180,201  196,663اإلجمالي
 

 فين وما في حكمها رواتب الموظ - 25

الستقرار المالي فيما يتعلق منتدى اتتوافق سياسة التعويضات الخاصة بالبنك مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية ل
في الخارج عة مجموعة في المملكة العربية السعودية وفروعها وشركاتها التابالالسياسة على جميع األعمال عبر  هذهبالتعويضات. تطبق 

 مجموعة. ال فيها تعمل التيبقدر ما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلدان المضيفة المعنية 

ائهم وقياس أدائهم وعملية تقييم أدهم اللذين يتم تحديد أهدافتحدد السياسة المتبعة من قبل البنك في هذا الشأن مستوى وفئات كبار الموظفين 
المدراء  كباروفق نظام نقاط متوازن يربط تقييم األداء المالي مع المخاطر المصاحبة لذلك على مستوى البنك. تتكون فئة كبار الموظفين من 

والموظفين الذين يتولون مناصب قيادية وال يخضع تعيينهم ألي اعتراض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي(،  التنفيذيين )المدراء
بشكل مباشر  يقومون)المدراء الذين قد يكونون أو ال يكونون في مناصب عليا ولكنهم  ساسيين الذين يقومون بمهام تنطوي على مخاطراأل

مخاطر )المدراء الذين قد يكونون أو ال  ن الذين يقومون بمهمام تشمل علىمراقبيالمجموعة( والتحمل المخاطر نيابة عن بأو غير مباشر 
 مجموعة(. المخاطر نيابة عن تشمل على بشكل مباشر أو غير مباشر في أدوار  يقومونب عليا ولكنهم يكونون في مناص

نات متغيرة )ب( مكوإضافة إلى راتب األساسي والبدالت والمزايا من )أ( مكونات ثابتة تتمثل بالمجموعة اليتكون هيكل التعويضات في 
. تم تصميم هذه المكونات لتعكس مستوى مسؤولية ودور الموظف، وكذلك المجال على أساس األسهم والدفعات تتمثل بمكافآت األداء

التجاري الذي يعمل فيه الموظف.

، والذي يأخذ في االعتبار مجموعةالب الخاصة بالمخاطر من صافي الدخل المعدَّل ةمشتق مجموعةالب ةالتعويضات المتغيرة الخاص حزمةإن 
من مخاطر الخسائر المستقبلية المحتملة. وتوجد  والتقليلمجموعة ال من أجل حماية كفاية رأسمال لهامةالمخاطر الجوهرية والمحتملة ا

أقساط سنوية للموظفين الرئيسيين. كما يتم منح جزء من التعويضات المتغيرة المؤجلة  ثالثةعملية توزيع مدفوعات تعويضات متغيرة على 
نظام مكافأة  على شكل أسهم وفق . كما يتم منح جزء من التعويضات المتغيرة المؤجلةحسب أقدمية و/ أو درجة مسئولية الموظف األساسي

والرقابة الداخلية االئتمان واالمتثال والمراجعة وة مثل إدارة المخاطر يطويلة األجل. يتم تحديد مكافآت الموظفين العاملين في وظائف رقاب
عمال التي يتم مراقبتها من قبلهم. وعالوة على ذلك، يتم إدراج ترتيبات استرداد المالية والقانونية وغيرها بشكل مستقل عن وحدات األ

في تحقيق  المجموعة تالمبالغ المدفوعة لمواجهة األداء المستقبلي السلبي. وال يسمح بالمكافآت المضمونة. ومن خالل هذه اآلليات، نجح
تبار المخاطر المرتبطة باألداء المالي والتعديالت على التعويضات المؤجلة السياسة لضمان أخذ التعويض المتغير العام في االع هذه أهداف

 مع مراعاة أي تأثير سلبي مستقبلي ناشئ عن القرارات التي تم اتخاذها خالل الفترة الحالية.

 بأي شكل المراد دفعهاالمتغيرة تحدد نسبة التعويضات  .كالهما معا  أو أسهم شكل في تدفع التعويضات المتغيرة للموظفين المؤهلين نقدا  أو 
قدرته على القيام بنشاطات رقابية  أو نشاطات أدائه وبحسب درجة المسئولية ودور كل موظف والعمل الذي يقوم به و بما يتناسب مع 

 تشتمل على مخاطر. 

مكونة من ثالثة  والتعويضاتلترشيحات ل، قام مجلس اإلدارة بالبنك بتشكيل لجنة الشركات لمتطلبات النظامية المتعلقة بحوكمةلوطبقا  
 نظام التعويضاتو/ أو مدراء غير تنفيذيين ويرأسهم عضو مجلس إدارة مستقل. إن هذه اللجنة مسئولة عن التصميم واإلشراف الكلي على 

 شهر سبتمبرقيح هذه السياسة في على ذلك، تم تن بناء  بمراجعة سياسة التعويضات لضمان مالءمتها وفعاليتها. ودوريا  تقوم اللجنة  .ومتابعته
كما تقوم اللجنة برفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات  لتعكس الهيكل التنظيمي المعدل والتسلسل الهرمي للموافقة. 2018

تطبيق سياسة التعويضات  بالتأكد من مدىدوريا  . كما تقوم اللجنة بالمجموعة التعويضات بعد األخذ بعين االعتبار مدخالت إدارة المخاطر
 .التوجيهات الصادرة على ضوءوتحقيق األهداف الموضوعة 
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 :2018و  2019لعامي مجموعة الالمدفوعة لموظفي  بالتعويضاتفيما يلي تحليال  
 

التعويضات المتغيرة المدفوعة التعويضات الثابتة  عدد الموظفين الفئة
2019 2018  2019 2018  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 المجموع أسهم اإ نقد      

 38,208 42,091 6,263 8,343 31,945 33,748  29,733 33,313  20 26 فيذيين )*(كبار المدراء التن
 76,768 78,523 8,193 12,196 68,575 66,327  317,064 338,271  880 946 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 22,874 30,409 2,773 5,358 20,101 25,051  190,875 218,816  780 908 موظفون يقومون بنشاطات رقابية 
 5,192 5,875 125 154 5,067 5,721  193,131 217,225  1,610 1,734 موظفون آخرون 

 420 491 - - 420 491  20,366 31,531  207 377 بعقود خارجية آخرون موظفون 
 143,462 157,389 17,354 26,051 126,108 131,338  751,169 839,156  3,497 3,991اإلجمالي

 المستحقةالموظفين األخرى  وتكاليفالتعويضات المتغيرة 
 494,178 648,329  خالل السنة )**(أو المدفوعة   

 
      

        1,245,347 1,487,485 إجمالي رواتب الموظفين وما في حكمها
 

 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. يقصد بكبار المدراء التنفيذيين أولئك اللذين يتطلب تعيينهم *  

بنك سامبا موظفي المتعلقة بقساط التأمين المدفوعة، واشتراكات التأمينات االجتماعية، ومصاريف النقل، واالستقدام، والتدريب، والتطوير وبعض التكاليف األخرى أتمل تكاليف الموظفين األخرى على تش ** 
 . غير المتكرره وبعض تكاليف الموظفين األخرىليمتد  
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 ربح السهم األساسي والمخفض  -26

سهم األساسي  سنة وذلك بتقسيم صافي دخل تم احتساب ربح ال البنك على المتوسط المرجح لعدد  مساهميل العائد والضريبةبعد الزكاة ال
 علىلمسناهمي البنك العائد  والضنريبةبعد الزكاة السننة بقسنمة صنافي دخل  المخفض. يتم احتسناب ربح السنهم السننةاألسنهم القائمة خالل 

 مليون سهم. 2.000

 : ربح السهم األساسي المخفضفيما يلي تفاصيل  
ربح السهم المخفضربح السهم األساسي

2019 2018 
  )معدل(

2019 2018 
 )معدل(

 2,000,000 2,000,000  1,956,973 1,957,207المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(
 1.53 1.99  1.56 2.04ربح السهم )باللاير السعودي(

 
 ضريبة ال، والزكاة الشرعية وتوزيعات األرباح -27

توزيعات األرباح (أ
 ،(مليون ريـال سعودي 1.998 :2018) 2019لعام  مليون يال سعودي 1.394 اقدره صافي أرباح نهائيةمجلس اإلدارة  اقترح

لاير  1.0 :2018لاير سعودي ) 0.7 بالبنك المدفوع للمساهمين السعوديين لسهمل النهائيربح لاصافي  يصبح بحيث بعد خصم الزكاة
لاير سعودي للسهم  1.8: 2018لاير سعودي للسهم الواحد ) 1.42ساهمين السعوديين ملسنة للل الربح الموزعبلغ صافي (. سعودي
السنة. بلغ  خاللفي وقت مبكر  كتوزيعات أرباح مرحليةه لاير سعودي( تم دفع 0.8: 2018لاير سعودي ) 0.72منه  ،الواحد(

 ،مليون لاير سعودي( 1.593: 2018مليون لاير سعودي ) 1.438 مبلغ 2019خالل عام  المرحليةعات األرباح يإجمالي توز
 ودي(.مليون لاير سع 3.591: 2018مليون لاير سعودي ) 2.832 السنة إجمالي توزيعات األرباح لكامل وبالتالي يصبح

 النهائية المقترحة ضمن حقوق المساهمين لحين المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة السنوية للمساهمين.توزيعات األرباح تم إدراج 

الزكاة والضريبة الحالية (ب
)األنظمة(، على  ، اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية أنظمة احتساب الزكاة2019مارس  14بتاريخ 

شركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. تم إصدار األنظمة وفق ا لالئحة التنفيذية لجباية الزكاة وتسري على 
أضعاف صافي  4. باإلضافة إلى توفير أساس جديد لحساب وعاء الزكاة، قدمت األنظمة أيض ا حدا أدنى بـ 2019يناير  1الفترات من 

 أضعاف صافي الدخل عند تحديد وعاء الزكاة.  8دخل وحد أقصى بواقع ال

: 2018) %98.78ملكيتهم البالغة  صوذلك عن حصالسعوديين تم حساب االلتزامات الزكوية للسنة الحالية على المساهمين 
 %1.22ية والتي تقارب األجانب عن حصتهم في دخل السنة الحال ن(. تم احتساب التزامات ضريبة الدخل على المساهي97.7%

(2018 :2.3%). 

 حساب الزكاة للسنوات كما يلي: كان

زكاة ال
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

2018 
 )معدله(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 620,000 576,867حاليةللفترة الزكاة -
 1,816,059 -تسوية فترات سابقة )أنظر اإليضاح أدناه( –زكاة -

 2,436,059 576,867اإلجمالي

 :، صافي للسنةالحالية والمؤجلة يبةفيما يلي تفاصيل مصاريف الضر

الضريبة 
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

2018 
 )معدله(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 33,000 12,133حالية -محلية -
 25,271 47,880 في الخارج -
 ( 4,462) (8,073)مؤجلة-

 53,809 51,940اإلجمالي
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:كانت الشركة في موجودات ومطلوبات الضريبة المرحلية للسنة كاآلتي

 
2019 

)بآالف الرياالت السعودية(

 كما في
يناير  1

2019
في قائمة  مثبته

الدخل
في قائمة الدخل  مثبته

ارخر الشامل

 كما في
ديسمبر  31

2019
 35,924 (8,288) 8,165 36,047فروقات مؤقتة قابلة لالستقطع

    
 2,688 - 92 2,596فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة

 
 

2018 
)بآالف الرياالت السعودية(

 كما في
يناير  1

2018
في قائمة  مثبته

الدخل
في قائمة الدخل  مثبته

ارخر الشامل

 كما في
ديسمبر  31

2018
 36,047 6,680 4,462 24,905فروقات مؤقتة قابلة لالستقطع

    
 2,596 - - 2,596اضعة للضريبةفروقات مؤقتة خ

 السابقة للسنواتالزكوية  االلتزامات تسوية(ج

، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية )"االتفاقية"( مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك تمشيا  مع التوجيهات الصادرة 2018سنة خالل 
وتاريخ  1260(، والقرار الوزاري رقم 2018نوفمبر  28هـ )الموافق 20/3/1440وتاريخ  26بالمرسوم الملكي رقم م/

وذلك بمبلغ إجمالي  2017حتى  2006( لتسوية االلتزامات الزكوية القائمة للسنوات من 2018ديسمبر  12هـ )الموافق 5/4/1440
. وقد 2023مبر ديس 1أقساط على مدى خمس سنوات ينتهي في  6ويستحق السداد على  ،مليون لاير سعودي 2.316ونهائي قدرة 

. أعيد تصنيف المبلغ المستحق الدفع إلى 2019شهر ديسمبر  لغايةمليون لاير سعودي  833قسطين قدرهما سبق وأن قام البنك بدفع 
كاة زالهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن "المطلوبات األخرى" في القوائم المالية الموحدة. وبموجب االتفاقية، اتفق البنك والهيئة العامة لل

وفق اطار التسوية الوارد بالمرسوم الملكي والقرار الوزاري. ونتيجة لهذه االتفاقية، تمت  2018والدخل أيضا  على سداد الزكاة لعام 
 . 2017حتى  2006تسوية كافة النزاعات الزكوية بين البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من 

 الزكوية والضريبية الربوط(د

بشأن الزكاة  2005 – 2004للسنوات من  للمخالفات والمنازعات الضريبيةبنك في االعتراض لدى اللجنة االستئنافية ستمر اليس
 جة االعتراض ستكون لصالحه. يإن البنك على ثقة بأن نتبخصوص ضريبة الدخل . 2009حتى  2004من  للسنواتو

وسدد الزكاة وضريبة الدخل عن جميع السنوات حتى وبما   ،لزكاة والدخلقدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة ل
 .)ج( أعاله 27المدرجة في االيضاح  ، باستثناء المبالغ التي تم االتفاق عليها كالتزامات2018في ذلك عام 

 النقدية وشبه النقدية -28

  -ة من اآلتي:تتكون النقدية وشبه النقديألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة،  

2019 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
 16,592,362  8,894,127(3نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية فيما عدا  الوديعة النظامية )إيضاح 

 7,324,107  2,661,082أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 23,916,469  11,555,209ياإلجمال
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 التشغيليةقطاعات ال -29
 

 -الرئيسية التالية: التشغيليةقطاعات المن  مجموعةتألف الت 
 

ويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب واإلدخار الخاصة باألفراد إضافة إلى بطاقات اإلئتمان والمنتجات  - قطاع األفراد
 لخاصة باألفراد، والقروض الشخصية. اإلستثمارية ا

 
والقروض  الحسابات الجارية المدينةوالشركات تحت الطلب الخاصة بوويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية  -قطاع الشركات 

 والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والمشتقات والخدمات اإلستشارية المالية الخاصة بالشركات.
 
 

عامالت أسواق المال، والعمالت األجنبية، والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات للشركات شكل رئيسي بإدارة مب ويقوم -قطاع الخزينة 
والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة االستثمارية  مجموعةعمليات ال أنه مسئول عن تمويل. كما انفسه مجموعةولكبار العمالء ولحساب ال

 مركز المالي.قائمة الو مجموعةلل
 

المتعلقة بأنشطة التعامل واإلدارة والترتيب  األصول إدارةوويتضمن خدمات إدارة اإلستثمارات : الخدمات البنكية االستثماريةقطاع 
شركة سامبا لألصول  /تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل شركة ذات كيان قانوني مستقل وهي .والمشورة وحفظ األوراق المالية

 مار. وإدارة االستث

العمليات إن نتائج . في الخارج شركات تابعة فرعين وأربعة اولديه ربية السعوديةالرئيسي في المملكة الع انشاطه مجموعةمارس الت
 ككل. مجموعةوائم المالية الموحدة للال تعتبر جوهرية بالنسبة للق الخارجية

لتجارية اإلعتيادية. يتم في العادة إعادة توزيع األموال بين القطاعات، وفقا  لألحكام والشروط ا التشغيليةقطاعات التتم المعامالت بين 
وبالتالي إعادة توزيع تكلفتها. تحمل عمولة خاصة على هذه األموال على أساس األسعار السائدة بين البنوك. ال توجد هناك إيرادات أو 

 .التشغيلية القطاعاتبين  أو إيرادات داخلية أخرى مصاريف جوهرية أخرى

 

باإلضافة إلى دخل العموالت ، 2018و  2019ديسمبر  31كما في  المجموعةبإجمالي موجودات ومطلوبات  تحليال  يما يلي ف أ (
بعد الزكاة و وصافي الدخل االئتمان  انخفاضومخصص العمليات مصاريف العمليات وإجمالي وإجمالي دخل الخاصة، صافي، 

 :التشغيلية قطاعاتاللكل قطاع من  ين المنتهيتين في هذين التاريخينللسنتهالك والمصاريف الرأسمالية واالستالضريبة  
 

 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد آالف الرياالت السعودية()ب 9201
الخدمات قطاع 

 اإلجمالـــــــــي البنكية االستثمارية

 255,603,801 106,028 99,716,659 121,232,449 34,548,665 إجمالي الموجودات
 210,154,969 166,209 21,851,452 95,815,353 92,321,955 إجمالي المطلوبات 

 6,376,648 63,394 1,363,340 2,374,898 2,575,016 دخل العموالت الخاصة، صافي
 8,600,351 500,703 1,854,488 3,037,178 3,207,982 إجمالي دخل العمليات 

 3,980,864 229,970 162,530 1,606,392 1,981,972 ،منه ،إجمالي مصاريف العمليات
 204,299 6,341 1,847 153,881 42,230 استهالك -     
 1,103,036 -1,049,976857 52,203 االئتمان  انخفاضمخصص  -     

 الزكاةللسنة بعد  صافي الدخل
 ةضريبوال

1,125,306 1,137,461 1,459,723 268,190 3,990,680 

 579,683 4,554 11,839 456,909 106,381 مصاريف رأسمالية 
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 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد )بآالف الرياالت السعودية( 8201
الخدمات قطاع 

 اإلجمالـــــــــي البنكية االستثمارية

 229,938,300 160,397 101,236,772 96,225,480 32,315,651 إجمالي الموجودات
 187,632,365 105,371 10,873,714 83,003,800 93,649,480 إجمالي المطلوبات 

 6,151,892 52,525 1,366,274 2,293,588 2,439,505 دخل العموالت الخاصة، صافي
 8,156,520 456,142 1,540,181 3,028,009 3,132,188 إجمالي دخل العمليات 

 2,606,932 194,247 116,916 641,731 1,654,038 ،نهم ،إجمالي مصاريف العمليات
 112,426    5,508 909 61,850 44,159 استهالك -     
 155,518   - 3,090 65,066 87,362 االئتمان  انخفاضمخصص  -     

للسنة بعد الزكاة  صافي الدخل
 3,059,720 144,079 787,143 1,317,772 810,726 والضريبة

 167,897 336 9,198 75,626 82,737 لية مصاريف رأسما
 

 -:أعاله التشغيليةقطاعات اللكل قطاع من  مجموعةتعرض لها التلمخاطر االئتمان التي  فيما يلي تحليل ب(
 

 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد )بآالف الرياالت السعودية( 9201
الخدمات قطاع 

 ــــــياإلجمالــــ البنكية االستثمارية

 الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 
 226,143,701 35,490 87,702,606 110,695,831 27,709,774 المركز المالي  

 24,712,085 - 1,050,411 23,424,612 237,062 التعهدات وااللتزامات المحتملة
 10,848,474 - 8,256,056 1,309,881 1,282,537 المشتقات

 

      ف الرياالت السعودية()بآال 8201
 الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 

 193,447,420 66,270 79,514,400 88,199,401 25,667,349 المركز المالي  
 25,826,132    - 965,803 24,584,511 275,818 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 6,739,101    - 4,973,678 1,156,489 608,934 المشتقات
 

فيما عدا  إعداد القوائم المالية الموحدة، بتاريخـودات القيمة الدفترية للموجعلى المدرجة في قائمة المركز المالي الموجودات  مخاطر تشتمل
والموجودات األخرى. تم عرض مخاطر االئتمان المتعلقة  ،والممتلكات والمعدات، والمشتقات ةك مركزيوبنالنقدية واألرصدة لدى 

 ة.المركزي البنوكطبقا  للتعليمات الصادرة عن  ت وااللتزامات المحتملة، والمشتقات بالمعادل االئتماني لهابالتعهدا
 
 

  إدارة المخاطر المالية -30
 مخاطر اإلئتمانأ (  

ي إلى تكبد المجموعة تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة عميل ما على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المجموعة بشأن أداة مالية مما يؤد 
 لخسارة مالية. 

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

 العمل والسياسات والحدود.

يوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي تحددها إدارة المجموعة  اتقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئه 
عة من العمالء في أماكن أو نشاطات معينة. ومن خالل تنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجمو

 كذلك تقوم المجموعة بتقييم ومراقبة مخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر اإلئتمان المحتملة بصورة منتظمة.
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وذلك بإبرام إتفاقيات مقاصة  إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية 

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.

دد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية ينتج التركيز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة ع 
أو يكون لهم نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف 

طر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. يشير التركيز في مخا
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.

التالية إرشنادات بخصنوص جودة ائتمان الموجودات  الفئات. تقدم اتصننيف جودة االئتمان لمحفظتهلالداخلية  اتصننيفاته مجموعةم السنتخدت
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:  الدين المالية المقاسه بالتكلفة المطفأة وسندات

 االئتمان منذ نشأتها.  جوهريا  في جودةلم تظهر انخفاضا  موجودات عاملة  مخاطر منخفضة إلى مقبولة: 
 المنناضننننننني القريننب،انخفنناض في جودة االئتمننان في وجود موجودات أظهرت عالمننات أوليننة على  : تحت المراقبة

 وتخضع لمستويات متزايدة في مخاطر االئتمان. 
 تعتبر قابلة للتعثر. ، والئتمانفي مخاطر ا ةعالي اتت تظهر بشكل رئيسي مستوياموجود : دون القياسيه
الستردادها بشكل جزئي من حيث  التوقعاتلكن ال تزال تظهر بعض  (،منخفضة)موجودات متعثرة  :  مشكوك فيها

 المبدأ في المستقبل. 
 موجودات منخفضه جنب لها مخصص بالكامل وهناك توقعات قليلة الستردادها.  : خساره

لموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من  ائتمانالمتعلقة بجودة  يوضح الجدول أدناه المعلومات 
 :، بالنسبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ الظاهرة في الجدول إجمالي القيمة الدفتريةما لم يظهر خالف ذلك .خالل الدخل الشامل اآلخر

سات المالية األخرى أرصده لدى البنوك والمؤس
بالتكلفة المطفأة

)بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

االئتمان  خسائر
على المتوقعة 

شهر 12 مدى

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

جمالياإل ائتماني منخفض

ديسمبر  31
)بآالف  2018

الرياالت 
السعودية(

 17,638,525 3,632,008 - - 3,632,008مخاطر منخفضة إلى مقبولة
 - - - - - تحت المالحظة
 - - - - - دون القياسية
 - - - - - مشكوك فيها

 - - - - -خسارة 
3,632,008 - - 3,632,008 17,638,525 

 16,499 3,617 - - 3,617مخصص انخفاض االئتمان ناقصا :
 17,622,026 3,628,391 - - 3,628,391اإلجمالي

 

سندات الدين بالتكلفة المطفأة

)بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

االئتمان  خسائر
على المتوقعة 

شهر 12 مدى

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ض مستوى ينخف

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجمالي ائتماني منخفض

ديسمبر  31
)بآالف  2018

الرياالت 
السعودية(

 10,733,908 13,625,057 - - 13,625,057مخاطر منخفضة إلى مقبولة
 - - - - - تحت المالحظة
 - - - - - دون القياسية
 - - - - - مشكوك فيها

 - - - - -خسارة 
13,625,057 - - 13,625,057 10,733,908 

 3,090 3,947 - - 3,947مخصص انخفاض االئتمانناقصا : 
 10,730,818 13,621,110 - - 13,621,110اإلجمالي
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سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل ارخر

)بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

االئتمان  خسائر
 12 على مدىالمتوقعة 

شهر

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

اإلجمالي منخفض

ديسمبر  31
)بآالف  2018

الت الريا
السعودية(

 47,107,352 61,208,104 - - 61,208,104مخاطر منخفضة إلى مقبولة
 - - - - - تحت المالحظة
 - - - - - دون القياسية
 - - - - - مشكوك فيها

 - - - - -خسارة 
 47,107,352 61,208,104 - - 61,208,104اإلجمالي

 

القروض والسلف بالتكلفة المطفأة

)بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

 2018ديسمبر  31
)بآالف الرياالت 

السعودية(

االئتمان  خسائر
 12 على مدىالمتوقعة 

شهر

االئتمان  خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

اإلجمالي منخفض
 109,598,111 134,776,281 - - 134,776,281مخاطر منخفضة إلى مقبولة

 977,265 2,458,327 - 2,458,327 - دون القياسية
 4,253,582 5,537,926 1,383,483 4,154,443 - مشكوك فيها

 1,130,948 1,572,855 1,572,855 - -خسارة 
- - 349,484 349,484 358,638 

134,776,281 6,612,770 3,305,822 144,694,873 116,318,544 
 2,609,982 3,099,628 1,922,692 542,889 634,047مخصص انخفاض االئتمانناقصا : 

 113,708,562 141,595,245 1,383,130 6,069,881 134,142,234 اإلجمالي

 

 مخاطر االئتمان الزيادة الجوهرية في –المتوقعة  ب( المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشنننننكل جوهري منذ االثبات األولي لها، فإن المجموعة تأخذ بعين 

ويشننننتمل ذلك على معلومات كمية مثل تصنننننيف االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. 
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. 

 مخاطر االئتمان درجات
تطبيق األحكام اثناء قوم المجموعة بتخصنننيص درجة ائتمان لكل خطر اسنننتنادا  إلى مختلف البيانات المسنننتخدمة في توقع مخاطر التعثر وت

اطر على الخبرة. تحدد درجات تصنننيف مخاطر االئتمان باسننتخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخ هينالمب المتعلقة باالئتمان والتقديرات
 .ةالمقترض ونوع الجهةالتعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة التعرضات 

يتم تحديد درجات تصنننننيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشننننكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل 
 .3و  2االئتمان  مخاطررق بين درجات أقل من الف 2و  1 مخاطرعندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات 

تحدد درجة مخاطر االئتمان عند االثبات األولي على أسننننناس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضنننننة. تخضنننننع التعرضنننننات للمراقبة 
 لتالية:المستمرة. وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات ا
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 كافة التعرضات  التعرضات المتعلقة باألفراد بالشركات   التعرضات المتعلقة
 يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية

، وحسابات المراجعةمثل القوائم المالية  –لملفات العميل 
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.

 البيانات التي يتم الحصول
عليها داخليا  وسلوك 

مثل استخدام  –العميل 
تسهيالت البطاقات 

االئتمانية.
 .مقاييس المالءة
 بيانات خارجية من

 وكاالت ائتمان مرجعية.

 يشمل ذلك حاالت  –سجل السداد
التأخر عن السداد ومجموعة من 

المتغيرات المتعلقة بمعدالت 
السداد.

.استخدام الحدود الممنوحة
عفاء من السداد.طلبات ومنح اال
 ومتوقعة في  حاليةتغيرات

ظروف العمل والظروف المالية 
 واالقتصادية.

 تغيرات فعلية ومتوقعة هامة في البيئة السياسية والتنظيمية
 التجارية. اوالتقنية للجهة المقترضة أو في أنشطته

  

 

 وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد
معتمدة المدخل الرئيسننني لتحديد شنننروط من واقع نماذج تصننننيف داخلية شنننهر المسنننتخرجة  12عن السنننداد لمدة  تعتبر احتماالت التعثر

احتماالت التعثر عن السننداد. بالنسننبة لبعض المحافظ، يتم أيضننا  اسننتخدام المعلومات التي يتم الحصننول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية 
 خارجية.

التعثر هذه عن طريق استخدام عوامل االقتصاد الكلي ومقاييس التحول من أجل عمل تقديرات الحتمال  تقوم المجموعة باستقراء احتماالت
 التعثر على مدى العمر المتبقي والكيفية التي يتوقع أن تتغير فيها نتيجة مرور الزمن.

اد الكلي وتحاليل معمقة ألثر بعض العوامل التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في نسننب التعثر وعوامل اإلقتصننهذا يشننتمل 
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.

ء االقتصننننننناديين بالمجموعة، وبعد األخذ في الحسنننننننبان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية الخارجية وبناءا  على نصنننننننيحة الخبرا
التي يكون عليها التوجه المستقبلي وحاالت "االرتفاع" و "االنخفاض" لـننننننن "الحالة األساسية"  اقوم المجموعة بإعداد تصورهتوالتوقعات، 

من سنننننيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى )أنظر التفاصنننننيل أدناه المتعلقة بإدراج جية نموذتغيرات االقتصنننننادية المعنية ومجموعة ملل
 الحتمال التعثر عن السداد. استخدم المجموعة هذه التوقعات في تعديل تقديراتهتالمعلومات المستقبلية(. 

 تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري
 ا  معبرزدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري بحسب المحفظة وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر تتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ا

 أو تغيرات في احتمال التعثر الذي يقع منذ االثبات األولي وكما تحدده ضوابط التصنيف الخاصة بالمجموعة /وعنها على شكل تصنيف، 
تمر، تقوم المجموعة بمراجعة الضوابط المستخدمة ويتم إجرء التغيرات المالئمة وبشكل مس نوعي على أساس التأخر عن السداد. تقويمو

 على احتمال التعثر. لم ينتج عن التغيرات التي تم إجراؤها خالل السنة أي أثر جوهي على القوائم المالية الموحدة. 

حدد بأن مخاطر االئتمان قد تابقة، يمكن للمجموعة أن وبناءا  على الخبرة السننننننن الديه االئتمان وباسنننننننتخدام التقديرات التي اجراها خبراء
تحاليل الكمية بصننننننورة ازدادت بشننننننكل جوهري بناءا  على مؤشننننننرات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في ال

عهدات .... إلخ(. وتعثر الجهات مل ذلك توقعات االعفاء من السنننننننداد التي تحدث، وأحداث عالية المخاطر، )مثل خرق التمنتظمة. ويشننننننن
والتصنيف ضمن درجة تحت المالحظة.المقترضة، 

رى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثين توفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السننننداد الخاص بالمحفظة، 
عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تاريخ اسننتحقاق مضننى لم يتم فيه يوما  من تاريخ التأخر عن السننداد. تحدد أيام التأخر عن السننداد 

 االستحقاق دون األخذ بعين االعتبار أي فترة سماح متاحة للجهة المقترضة. تواريخحدد تاستالم قيمة الدفعة بالكامل. 

محدد سننلفا  / مؤشننرات التأخر عن السننداد للتأكد من أداء الجهات المقترضننة بانتظام وذلك فيما يتعلق بالتصنننيف القوم المجموعة بمراقبة ت
 فعاليتها ومالئمتها ولتتأكد بأن:

.الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد
 يوما ، و 30الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة
( والتعثر عن السننداد على مدى 1شننهرا  )المرحلة  12مخصننص الخسننائر من التحول بين التعثر عن السننداد لمدة  ت وعدم تغيرثبا

(.2العمر )المرحلة 
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 الموجودات المالية المعدلة
سوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخر شروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في ال ى ال تتعلق بالتدهور يمكن تعديل ال

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.

للعمالء الذين يواجهون صننعوبات مالية )يشننار إليها بـنننننننن "نشنناطات االعفاء من  قوم المجموعة بإعادة التفاوض بشننأن القروض الممنوحةت
لزيادة فرص التحصنننيل وتقليل مخاطر التعثر. وطبقا  لسنننياسنننة االعفاء من السنننداد الخاصنننة بالمجموعة، يتم اعفاء العمالء من ( السنننداد" 

اد دينة أو، في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر عن السداد، السداد بشأن القروض على أساس اختياري وذلك في حال تعثر المدين عن سد
وجود دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسنننننداد وفق الشنننننروط التعاقدية األصنننننلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على 

 الوفاء بالشروط المعدلة. 

وتغيير موعد سداد العمولة وتعديل الشروط المتعلقة بالتعهدات المتعلقة بالقرض تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق، 
 . التفصيلية من قبل المجموعة سياسة االعفاء من السداد وتنفيذ

كس اعفاء العمالء من السداد، فإن تقدير احتمال التعثر عن السداد يعالمجموعة بشأن بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة 
فيما إذا أدى التعديل إلى تحسننين أو اسننتعادة قدرة المجموعة على تحصننيل العمولة وأصننل المبلغ وخبرة المجموعة السننابقة تجاه إعفاءات 

نظر في المؤشرات تقوم المجموعة بتقويم أداء السداد للجهة المقترضة مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وتمماثلة. وكجزء من هذه العملية، 
 وكية المختلفة.السل

سداد  سداد" مؤشرا  نوعيا  على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وأن توقع االعفاء من ال وبشكل عام، يعتبر "اعفاء العمالء من ال
ت وبالتالي يجب االسنننتمرار في قياس كافة التعرضنننا. أو وجود تعثر قد يعتبر دليال  على أن األصنننل المالي ذي مسنننتوى ائتماني منخفض

يجب على العميل أن يدلل بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، وأنه 
الوقت قبل أن تعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر سيعاد قياسه 

 شهر. 12مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى بمبلغ مساو ل

 تعريف التعثر عن السداد
يوم أو وقوع أحداث قد تفضنننني إلى قيام المجموعة العتبار الجهة المقترضننننة  90يعرف التعثر بأنه عدم سننننداد التزام مالي جوهري لمدة 
نظر تن المجموعة إيم فيما إذا كانت الجهة المقرضة متعثرة عن السداد، فوعند تقو .غير قادرة على سداد التزامات االئتمان إلى المجموعة

في مؤشرات:
مثل أي خرق للتعهدات. -نوعية -
ية التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة ، وألة التأخر عن السداد، وعدم سداد مثل حا -كمية -
مصادر خارجية.تستند إلى بيانات معدة داخليا  ويتم الحصول عليها من -

التعريف المطبق من قبل  المسنننننننتخدم من قبل المجموعة مع 9للتقرير المالي الوارد في المعيار الدولي يتفق تعريف التعثر عن السنننننننداد 
 المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.

 إدراج المعلومات المستقبلية
الئتمان المتوقعة. وبناءا  على نصيحة لجنة الخبراء االقتصاديين ودراسة تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلية في قياسها لخسائر ا

مختلف المعلومات الفعلية الخارجية والتوقعات، تقوم المجموعة بإعداد تصننننورا  لـنننننننننن "الحالة األسنننناسننننية" للتوجه المسننننتقبلي للمتغيرات 
)ارتفاعا  اعداد تصننورين اقتصنناديين إضننافيين  هذه العمليةب تطلتمن التوقعات المحتملة األخرى.  ومجموعة نموذجيةاالقتصننادية المعنية 

كل نتيجة. تشتمل المعلومات الخارجية على بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل جهات لودراسة االحتماالت المتعلقة أو انخفاضا ( 
 ص.من القطاع الخامختارين حكومية وسلطات النقد في المملكة وخبراء توقعات وأكاديميين 

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 

 ت شدة من أجل معايرة تحديدها ألفضل التصورات األخرى. ألكثر الصدما

باسنننننتخدام تحليل ، االئتمان لكل محفظة أدوات مالية و وانخفاضتقوم المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات األسننننناسنننننية لمخاطر االئتمان 
االئتمان. تشنننتمل هذه  وانخفاضمخاطر االئتمان بتقدير العالقة المقدرة بين متغيرات االقتصننناد الكلي والمجموعة قوم تالبيانات التاريخية، 

على مجموعة من المؤشنننرات األسننناسنننية مثل، نمو الناتج المحلي االجمالي  2019 ديسنننمبر 31التصنننورات االقتصنننادية المسنننتخدمة في 
 .وأخرىاالنفاق المالي والبيانات المتعلقة بوأسعار النفط والتضخم 
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مؤشرات االقتصاد الكلي األساسية ومعدالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ الموجودات المالية استنادا   تم تطوير العالقات المتوقعة بين

الماضية. سنة 25الـ إلى تحليل البيانات التاريخية على مدى 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية:

تمال التعثر عن السداد.اح-
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 
 .الصادرة نماذج سنويا  لضمان جودة المخرجاتأعاله. يتم تفعيل هذه ال االمستقبلية، كما تم تبيانه

إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات تصنيف 
اخليا  وخارجيا  تشنننننتمل على مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضنننننات. تحدد هذه النماذج اإلحصنننننائية وفق بيانات مجمعة د

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 
سترداد المطالبات من األطراف سداد بناُء على تاريخ معدالت ا سبة الخسارة عند التعثر بعين  األخرى التعثر عن ال المتعثرة. تأخذ نماذج ن

 عتبار هيكل المطالبة وتكاليف استرداد الضمان الذي يعتبر جزءا  ال يتجزأ من األصل المالي. اال

يمثل التعرض عند التعثر عن السنننننداد التعرضنننننات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. تقوم المجموعة باسنننننتخراج "التعرض عند التعثر عن 
رات المحتملة في المبلغ الحالي المسنننموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. السنننداد" من التعرضنننات الحالية إلى الطرف المقابل والتغي

يمثل التعرض عند التعثر عن السننننداد ألصننننل مالي اجمالي القيمة الدفترية له. بالنسننننبة اللتزامات القروض والضننننمانات المالية، يشننننتمل 
قبلية المحتملة التي يمكن سنننحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها "التعرض عند التعثر عن السنننداد" على المبلغ المسنننحوب والمبالغ المسنننت

 وفق عوامل تحويل ائتمان محددة ونظامية لغير عمالء التجزئة ووفق مالحظات سابقة بالنسبة لمحفظة التجزئة. 

مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل شهر بالنسبة للموجودات المالية التي لم تزداد  12استخدام احتمال التعثر لمدة وبكما تم وصفه أعاله، 
جوهري، تقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسننبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصننوى )بما في 

أخذت المجموعة ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضنننننننة( التي تتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغراض إدارة المخاطر، 
طلب سنننننننداد دفعة مقدمة أو إنهاء إلتزام القرض أو  فيهباالعتبار فترة أطول. تمتد أقصنننننننى فترة تعاقدية إلى التاريخ التي يحق للمجموعة 

 الضمان.

ر المسحوب، بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسهيالت بطاقات االئتمان الخاصة باألفراد التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غي
شهر. ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد محددة، ويتم ادارتها  12تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

ومية االعتيادية ولكن فقط عندما على أسننننننناس جماعي. يمكن للمجموعة إلغاؤها فورا ، لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة الي
صننننبح المجموعة على علم بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مسننننتوى التسننننهيل. يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد األخذ بعين االعتبار ت

توقع المجموعة اتخاذها والتي من شنننأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة. يشنننمل ذلك تخفيض تإجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي 
 سداد محددة. بتواريخ، وإلغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد القائم من القرض إلى قرض قررهالم الحدودفي 

 وعند تقويم أي مؤشر على أساس جماعي، يتم تصنيف األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:

ةنوع األدا-

السلوك المتعلق بالسداد-

خصائص مكتب االئتمان الخارجي-

تاريخ االثبات األولي-

، واألجل المتبقي حتى تاريخ االستحقاق-

الظروف الديموغرافية للعميل-
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 متجانسة بشكل مالئم.  ،معينة محفظة، ضمن يخضع التصنيف لمراجعة منتظمة للتأكد من بقاء التعرضات

 حسب فئة األدوات المالية:انخفاض االئتمان يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص ج( 

 
)بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

ديسمبر  31
2018        

)بآالف الرياالت 
السعودية(

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات األخرى بالتكلفة 
المطفأة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

العمر مدى 
للموجودات 

المالية التي ليس 
لها مستوى 

 منخفض يائتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 
المالية ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 23,534 16,499 - - 16,499 2019يناير  1الرصيد في 
 (20,726) (7,372) - - (7,372) صافي قياس مخصص الخسارة

 48,344 15,425 - - 15,425 ت مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدهاموجودا
 (34,653) (20,935) - - (20,935) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها 

 16,499 3,617 - - 20193,617 ديسمبر 31الرصيد في 
     
     

)بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

ديسمبر  31
2018        

)بآالف الرياالت 
السعودية( سندات دين بالتكلفة المطفأة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 

المالية التي ليس 
لها مستوى 

 منخفض يائتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

ت للموجودا
المالية ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 13,686 3,090 - - 20193,090يناير  1الرصيد في 
 241 (37) - - (37) صافي قياس مخصص الخسارة

 7,108 4,148 - - 4,148 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها
 (17,945) (3,254) - - (3,254) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها 

 3,090 3,947 - - 20193,947 ديسمبر 31الرصيد في 

)بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

ديسمبر  31
2018       

)بآالف الرياالت 
السعودية(

سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل ارخر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

ائر االئتمان خس
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 

المالية التي ليس 
لها مستوى 

 منخفض يائتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 
المالية ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 28,915 25,524 - - 201925,524يناير  1الرصيد في 
   - - شهر 12قعة على مدى محول إلى خسائر االئتمان المتو

 (8,358) 1,068 - - 1,068 صافي قياس مخصص الخسارة
 10,704 43,841 - - 43,841 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها

 (5,737) (37,564) - - (37,564) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها
 25,524 32,869 - - 201932,869 ديسمبر 31الرصيد في 
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)بآالف الرياالت السعودية( 2019 ديسمبر 31

ديسمبر  31
2018      

)بآالف الرياالت 
السعودية( القروض والسلف بالتكلفة المطفأة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالية التي ليس لها 
 يوى ائتمانمست

 منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

للموجودات المالية 
ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض
     

 2,855,813 2,609,982 1,441,455 483,960 684,567)معدل( 2019يناير  1الرصيد في 
 - - (10,073) (162,595) 172,668شهر 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 منخفض يلموجودات مالية ليس لها مستوى ائتمان

(101,323) 120,094 (18,771) 
- - 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 لموجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض 

(2,408) (289,483) 291,891 
- - 

 (46,449) 731,630 546,690 391,949 (207,009) صافي قياس مخصص الخسارة
 1,393,067 1,844,358 730,521 406,218 707,619 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراه أو تم تجديدها

 (1,342,385) (1,517,647) (490,327) (407,254) (620,067) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها
 (250,064) (568,695) (568,695) - -  مبالغ مشطوبة

 2,609,982 3,099,628 1,922,692 542,889 2019634,047 ديسمبر 31الرصيد في 
      
  ياالت السعودية()بآلف الر 2019ديسمبر  31 

 التزامات قروض وعقود الضمان المالي

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

مان خسائر االئت
المتوقعة على 
مدى العمر 
للموجودات 

المالية التي ليس 
لها مستوى 

 منخفض يائتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالية ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

ديسمبر  31
2018      

)بآالف الرياالت 
السعودية(

 1,571,841 1,635,951 1,441,275 119,917 201974,759يناير  1الرصيد في 
 - - - (22,765) 22,765شهر 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 - - (3,539) 15,712 (12,173) منخفض يلموجودات مالية ليس لها مستوى ائتمان

دى العمر محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على م
 - - 12,250 (11,911) (339) لموجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض 

 95,464 (210,324) (211,136) 3,132 (2,320) صافي قياس مخصص الخسارة
جديدة مستحدثة أو تم  التزامات قروض وضمانات مالية

 83,360 179,269 101,868 9,530 67,871 تجديدها
 (114,714) 40,709 134,865 (24,600) (69,556) تم التوقف عن إثباتها ماليةوضمانات قروض التزامات 

 - (1,156,455) (1,156,455) - - مبالغ مشطوبة
 1,635,951 489,150 319,128 89,015 201981,007 ديسمبر 31الرصيد في 

 .عين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرىاألخذ ب دون مخاطر االئتمانلقصى الحد األالتالي  يوضح الجدولد( 

2019 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة

2018 
بآالف الريـــاالت 

السعوديـــــــة
الموجودات

 17,622,026  3,628,391، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 61,909,453  80,546,575استثمارات، صافي

 113,708,562  141,595,245قروض وسلف، صافي
 207,379  373,490موجودات أخرى معرضة لمخاطر االئتمان

 193,447,420  226,143,701إجمالي الموجودات
 25,826,132  24,712,085التعهدات وااللتزامات المحتملة

 6,739,101  10,848,474المشتقات
 226,012,653  261,704,260المجموع
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 التركيز الجغرافي  -31

 :والمشتقاتالتعهدات واإللتزامات المحتملة مخاطر االئتمان المتعلقة بفيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات و أ(  

 
المملكة العربية 

 السعوديـــة

دول مجلس  
 التعاون الخليجي

ومنطقة   األخرى
 ــــــاأوروبـ الشرق األوسط

أمريكـــــــا 
 أمريكا الالتينية الشماليـــــة

 جنوب شرق
 اإلجمالـــــــي دول أخـرى آسيــــــــــا

         )بآالف الرياالت السعودية( 9201
      الموجودات 

 18,138,081 133,869 - - - - 450,106 17,554,106 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية 
 ك والمؤسساتأرصدة لدى البنو

 3,628,391 133,024 3,396 - 1,926,612 389,978 173,244 1,002,137 ، صافيالمالية األخرى  
 85,013,253 1,716,568 163,524 63,040 6,074,535 5,321,891 1,956,564 69,717,131 استثمارات، صافي

 3,092,221 27,892 - - 793,216 234,537 2,036,576 - مشتقات
 141,595,245 3,338,616 - - 2,682,586 137,082 14,003,921 121,433,040 وسلف، صافي قروض

 251,467,191 5,349,969 166,920 63,040 11,476,949 6,083,488 18,620,411 209,706,414 اإلجمالي

         المطلوبات
 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

 15,646,808 954,554 3,494 - 5,576,624 714,665 8,151,393 246,078 األخرى  
 180,165,680 1,749,200 699 419 419,056 40,809 932,149 177,023,348 ودائع العمالء
 2,168,095 - 2,168,095 - - - - - قروض ألجل

 3,746,454 - - - - 3,746,454 - -  صادرة دين سندات
 1,192,186 - - - 819,432 - 73,554 299,200 تمشتقا

 202,919,223 2,703,754 2,172,288 419 6,815,112 4,501,928 9,157,096 177,568,626 اإلجمالي

 )مبينة بالمعادل مخاطر االئتمان 
         االئتماني لها(  

 24,712,085 728,577 946,530 14,541 588,143 1,317,331 3,161,048 17,955,915 التعهدات وااللتزامات المحتملة    
 10,848,474 207,049 - - 2,754,583 814,472 7,072,370 - المشتقات    

 35,560,559 935,626 946,530 14,541 3,342,726 2,131,803 10,233,418 17,955,915 اإلجمالي
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المملكة العربية 

 السعوديـــة

جلس  دول م
 التعاون الخليجي

ومنطقة   األخرى
 أوروبـــــــا الشرق األوسط

أمريكـــــــا 
 الشماليـــــة

أمريكا 
 الالتينية

 جنوب شرق
 اإلجمالـــــــي دول أخـرى آسيــــــــــا

)بآالف الرياالت  8201
         السعودية(

      الموجودات 
 25,419,604 137,908 - - - 991 220,117 25,060,588 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

 17,622,026 382,545 6,264 - 1,206,596 1,887,688 3,172,128 10,966,805، صافيالمالية األخرى  
 66,350,254 354,124 186,680 61,472 6,853,035 5,364,953 2,430,857 51,099,133 استثمارات، صافي

 3,445,772 23,001 - - 273,923 - 128,024 3,020,824 قاتمشت
 113,708,562 1,767,732 - - - 344,344 8,151,882 103,444,604 قروض وسلف، صافي

 226,546,218 2,665,310 330,852 61,472 8,333,554 7,597,976 14,103,008 193,591,954 اإلجمالي

         المطلوبات
 والمؤسسات المالية أرصدة للبنوك

 7,871,574 1,196,178 8,996 - 632,114 96,012 4,641,463 1,296,811 األخرى  
 170,170,046 1,684,714 6,781 804 325,881 24,629 617,013 167,510,224 ودائع العمالء

 2,457,423 - - - - - 2,996 2,454,427 مشتقات
 180,499,043 2,880,892 15,777 804 957,995 120,641 5,261,472 171,261,462 اإلجمالي

 )مبينة بالمعادل مخاطر االئتمان 
         االئتماني لها(  

 25,826,132 709,174 1,015,163 31,564 649,396 1,088,103 3,139,471 19,193,261 التعهدات وااللتزامات المحتملة    
 6,739,101 9,602 - - 502,456 3,459,549 157,573 2,609,921 المشتقات    

 32,565,233 718,776 1,015,163 31,564 1,151,852 4,547,652 3,297,044 21,803,182 اإلجمالي
 

 ن مخاطر االئتمان مبينة بالمعادل االئتماني لها طبقا  لما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي.إ
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 االئتمان: انخفاضالسلف غير العاملة ومخصص فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض و ب(
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 القروض والسلف 

االئتمـان انخفاضمخصص  ، صافيغير العاملة
2019201820192018

 2,439,393  2,941,323  1,300,159  1,696,632المملكة العربية السعودية
 األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 

 108,961  95,887  125,135  162,897الشرق األوسط ومنطقة  
 61,628  62,418  64,113  64,679 دول أخرى

 2,609,982  3,099,628  1,489,407  1,924,208اإلجمالي

 
 السوقمخاطر  -32

ات المالية بسبب التغيرات التي تطرأ ألدوتدفقات النقدية المستقبلية لالقيمة العادلة أو ال الناتجة عن تذبذبالسوق المخاطر  مخاطرتمثل 
التي ق طر السومخا مجموعةصنف التوأسعار األسهم.  األجنبية العمالتوأسعار الخاصة التموالسوق مثل أسعار الع األسعار فيعلى 

 .العمليات المصرفية /المتاجرةغير  وأ المتاجرةتعرض لها كمخاطر تتعلق بعمليات ت

 تاجرةالمعمليات  –)أ( مخاطر السوق 

المتاجرة،  بعملياتالمتعلقة دارة مخاطر السوق إلو. عمليات المتاجرةالمقبولة في إدارة بوضع حدودا  لمستوى المخاطر  مجموعةال تقام
ير الخسائر دتقلالقائمة وأيضا  ( لتقييم مخاطر السوق القيمة المعرضة للمخاطرقوم بشكل دوري بتطبيق طريقة )ت مجموعةفإن ال

 .الظروف السائدة في السوقعلى مجموعة من االفتراضات والتغيرات في  بناء  ة المحتملة االقتصادي

وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة 
ند تقدير التغيرات المحتملة التي تطرأ على القيمة السوقية لعمليات طرق محاكاة ع مجموعةستخدم التوعلى مدى فترة زمنية محددة. 

على البيانات التاريخية. تصمم طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، في العادة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف  بناء  المتاجرة 
ترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرات  اعتيادية، وبالتالي هناك قيود على استخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ألنها

 إحصائي. التغيرات المستقبلية على شكل توزيع في أسعار السوق. كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون

محتملة ٪ من الخسائر ال99تمثل تقديرا  وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  مجموعةإن طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل ال
٪ على مدى يوم واحد 99ال يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. إن استخدام مستوى الثقة بنسبة التي 

 يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم.

تحدث خارج  يمكن أنالتي خسائر ال بعين االعتبار، وال تأخذ ما يوم عمل ند انتهاءة عفظالمح، مخاطر "ضة للمخاطررالقيمة المع"تمثل 
خاصة وأن  ،"للمخاطر القيمة المعرضة"احتساب الفعلية يمكن أن تختلف عن طرق  لمتاجرةعمليات انتائج لكن الثقة المحددة. فترة 

وللتغلب على القيود أعاله  .غير العاديةإيجابيا  عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق  ا  مؤشر تعطيال  هذه االحتساب عمليات
للمحفظة للوقوف على الظروف  جهدالالمتعلقة باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، تقوم المجموعة أيضا  بإجراء اختبارات 

جنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية، ويتم إبالغ ل
 لمراجعتها. الجهدخالل إختبارات 
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 :2018و  2019ديسمبر  31في  للسنتين المنتهيتين الخاصة بالمجموعة رمعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطفيما يلي ال
 

)بارف الرياالت السعودية( 2019
تحويل مخاطر 

العمالت األجنبية
مخاطر أسعار 
اإلجمالـــيالعمولة الخاصـة

 49,554 32,547 17,007ديسمبر 31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 
 45,351 29,928 15,423متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

   
   )بارف الرياالت السعودية( 2018

 33,998 20,067 13,931ديسمبر 31في القيمة المعرضة للمخاطر كما 
 25,165 14,474 10,691متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

 
 أو بالعمليات المصرفية المتاجرةعمليات بغير تعلقة الم –مخاطر السوق  ب( 

التغيرات التي تطرأ على أسعار المخاطر الناتجة عن لعمليات المصرفية اب المتعلقة بغير عمليات المتاجرة أوتمثل مخاطر السوق 
  .وأسعار األسهم بيةنوالعمالت األج الخاصةالعموالت 

 
 مخاطر أسعار العموالت الخاصة ( 1

العادلة أو التدفقات  ةأسعار العموالت الخاصة على القيم احتمال تأثير التغيرات في عنالخاصة ة العمول تنشأ مخاطر أسعار
الزمنية لفترات ا خالل الخاصة أسعار العموالت في للفجوات بوضع حدود مجموعةالقوم تلية. ية المستقبلية لألدوات الماالنقد

حدود بقاء المراكز ضمن ن اتغطية المخاطر لضم تخدم استراتيجيةستو المراكز يوميا ،بمراقبة  مجموعةقوم التة. المقرر
 .الفجوات المقررة

 ،ثابتةالتي بقيت األخرى ، وكذلك التغيرات الخاصة التالعمو أسعارفي  ر التغيرات المحتملة المعقولةأثأدناه الجدول  وضحي
العموالت في أسعار  الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضةعلى ثر األإن . حقوق الملكية وأ مجموعةعلى قائمة الدخل الموحدة لل

أغراض غير المقتناة لالمالية  باتوالمطلو اتدالموجوأساس على  وذلكلمدة سنة  العموالت الخاصة دخل على صافي الخاصة
بإعادة وذلك  لكيةعلى حقوق الميتم احتساب األثر .  التغطيةأدوات  شامال  أثر، ديسمبر 31في  كماعائمة  المتاجرة بعمولة

كما في تغطية ال أثرثابتة بما في ذلك  عمولةب المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المالية داتيم الموجويتق
حسب تاريخ  الملكيةاألثر على حقوق  وقد تم تحليل. عموالت الخاصةمفترضة في أسعار الالتغيرات على أثر الديسمبر  31

. ةالمقايض استحقاق األصل أو
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 يتم مراقبة العمليات المصرفية وتحليلها حسب تركز العمالت، وفيما يلي تحليال  باآلثار المتعلقة بها:

 
 

العملة

دة/ النقص الزيا
 نقاطفي 

األساس

األثر على 
دخل العموالت 

الخاصة 

 اإلجمالي األثـــــر على حقوق الملكية
2019 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

أشهر أو  6
سنوات 5-1شهر 12-6أقل

 5أكثر من 
سنوات

 (22,483) (11,942) (8,019) (1,171) (1,351) (35,002) ۱+لاير سعودي

-۱ 35,002 1,351 1,171 8,019 11,942 22,483 

 (7,107) (2,734) (3,385) (466) (522) (5,529) ۱+دوالر أمريكي

-۱ 5,529 522 466 3,385 2,734 7,107 

 (399) (102) (235) (31) (31) (471) ۱+يورو

-۱ 471 31 31 235 102 399 

 العملة

الزيادة/ النقص 
 نقاطفي 

األساس

األثر على 
العموالت دخل 

الخاصة 

األثـــــر على حقوق الملكية
 اإلجمالي 
2018 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

أشهر أو  6
سنوات 5-1شهر 12-6أقل

 5أكثر من 
سنوات

 (6,974) (1,555) (4,069) (613) (737) (20,462) ۱+لاير سعودي

-۱ 20,462 737 613 4,069 1,555 6,974 

 (3,090) (1,049) (1,519) (218) (304) (29) ۱+دوالر أمريكي

-۱ 29 304 218 1,519 1,049 3,090 

 (74) (8) (87) 14 7 (81) ۱+يورو

-۱ 81 (7) (14) 87 8 74 

المالي  اتقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق على مركزهالأثر لمختلف المخاطر المتعلقة ب مجموعةالتعرض ت
 مجموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات ال .دية. يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالتالنق اوتدفقاته

 مجموعةتعرض الت. تجديد األسعار أو تواريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال  اريخ وجلة بالقيم الدفترية مصنفة حسب تسالم
لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو 

بإدارة هذه المخاطر  مجموعةقوم الت .دةديد أسعارها خالل فترة زمنية محدتجسيتم  خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو
 ر.الل إستراتيجيات إدارة المخاطالموجودات والمطلوبات من خ تواريخ تجديد أسعاربمطابقة وذلك 
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2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أكثــر من سنوات 5-1 شهر 12-3 هرأش 3 خالل
 سنوات 5

غير مرتبطة 
 بعمولــــــة

 اإلجمالـــي

       الموجودات 

 18,138,081 10,995,428 - - - 7,142,653 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
 أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات

 3,628,391 2,609,176 - - 100,000 919,215 افي، صالمالية األخرى  
 85,013,253 7,502,838 38,432,156 5,411,235 6,969,696 26,697,328 إستثمارات، صافي

 3,092,221 - - - - 3,092,221 مشتقات
 141,595,245 1,178 10,492,595 14,514,402 31,606,799 84,980,271 قروض وسلف، صافي 

 3,066,858 3,066,858 - - - - صافي ممتلكات ومعدات،
 1,069,752 1,069,752 - - - - موجودات أخرى 

 255,603,801 25,245,230 48,924,751 19,925,637 38,676,495 122,831,688 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات وحقوق الملكية
 أرصدة للبنوك والمؤسسات

 15,646,808 620,929 37,137 20,983 1,540,900 13,426,859 المالية األخرى  
 180,165,680 98,933,484 141,724 6,848,120 16,168,183 58,074,169 ودائع العمالء
 2,168,095 - - - - 2,168,095 قرض ألجل 

 3,746,454 - - 3,746,454 - - سندات دين مصدرة
 1,192,186 - - - -  1,192,186 مشتقات

 7,235,746 6,865,698 291,198 67,301 11,549 - مطلوبات أخرى
 45,448,832 45,448,832 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 255,603,801 151,868,943 470,059 10,682,858 17,720,632 74,861,309 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 المركز الفجوة للبنود داخل قائمة
  (126,623,713) 48,454,692 9,242,779 20,955,863 47,970,379 المالي  

 الفجوة للبنود خارج قائمة المركز
  - - 100,000 592,135 (692,135) المالي 

 إجمالي الفجوة الخاضعة
  (126,623,713) 48,454,692 9,342,779 21,547,998 47,278,244 لمخاطر أسعار العموالت  

 الخاضع الموقف التراكمي
   126,623,713 78,169,021 68,826,242 47,278,244 والتلمخاطر أسعار العم  
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2018

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أكثــر من سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل 
 سنوات 5

غير مرتبطة 
 ـــةبعمولـــ

 اإلجمالـــي

       الموجودات 

 25,419,604 10,254,657 - - - 15,164,947 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
 أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات

 17,622,026 3,304,568 - - 10,495,959 3,821,499  ، صافيالمالية األخرى  
 66,350,254 6,096,072 19,757,039 9,685,485 3,251,457 27,560,201 إستثمارات، صافي

 3,445,772 - - - - 3,445,772 مشتقات
 113,708,562 1,123 8,911,740 11,540,496 32,010,653 61,244,550 قروض وسلف، صافي 

 2,693,443 2,693,443 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي
 698,639 698,639 - - - - موجودات أخرى 

 229,938,300 23,048,502 28,668,779 21,225,981 45,758,069 111,236,969 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات وحقوق الملكية
 أرصدة للبنوك والمؤسسات

 7,871,574 1,953,097 26,633 3,161 595,565 5,293,118 المالية األخرى  
 170,170,046 99,788,627 91,965 10,036 11,026,620 59,252,798 ودائع العمالء 

 2,457,423 - - - - 2,457,423 مشتقات
 7,133,322 7,133,322 - - - - مطلوبات أخرى

 42,305,935 42,305,935 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 229,938,300 151,180,981 118,598 13,197 11,622,185 67,003,339 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 المركز ائمةالفجوة للبنود داخل ق
  (128,132,479) 28,550,181 21,212,784 34,135,884 44,233,630 المالي  

 الفجوة للبنود خارج قائمة المركز
  - - 9,517,373 (1,483,894) (8,033,479) المالي  

 إجمالي الفجوة الخاضعة
  (128,132,479) 28,550,181 30,730,157 32,651,990 36,200,151 لمخاطر أسعار العموالت  

 الموقف التراكمي الخاضع 
   128,132,479 99,582,298 68,852,141 36,200,151 لمخاطر أسعار العموالت   

 

اإلسمية لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي التي تستخدم في إدارة  المبالغتمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي 
  ت.مخاطر أسعار العموال
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  العمالت مخاطر(   2

 قومت .ةفي أسعار العمالت األجنبي اتتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التغيرات في قيمة األدوات المالية بسبب التغير
 قومتالنقدية.  االمالي وتدفقاته االسائدة بالسوق على مركزهاألجنبي أسعار الصرف  في تقلباتال آثارمخاطر بإدارة  مجموعةال

واستراتيجيات  لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، لليلة واحدة وخالل اليوم حدوداإلدارة بوضع 
 :التاليةمخاطر العمالت الجوهرية كان لدى المجموعة صافي وفي نهاية السنة، ، ويتم مراقبتها يوميا . التغطية

2019 
بآالف الريـاالت 

 ـةالسعوديــــــ
)مدين( دائنمركز 

2018
ـاالت بآالف الري

 السعوديـــــــة
)مدين(دائن مركز 

 4,936,895  9,293,963دوالر أمريكي
 40,636  179,810درهم إماراتي
 (18,704)  (98,988)جنية إسترليني
 755,420  651,592روبية باكستاني

 (97,530)  (275,002) يورو

على الموجودات  2018و  2019ديسمبر  31كما في  جوهريةلمخاطر  مجموعةال بشأنهاتعرض تالت التي يبين الجدول أدناه العم
معقولة التغيرات المحتملة الر أث والتدفقات النقدية المتوقعة. إن هذا التحليل يحتسب أغراض المتاجرةلغير المقتناة  النقدية والمطلوبات

ي مع إبقاء المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة )بسبب القيمة العادلة في أسعار صرف العمالت مقابل اللاير السعود
)بسبب تغيرات  الملكيةوعلى حقوق  (تة لمخاطر العمالضعالمقتناة لغير أغراض المتاجرة الخا النقدية للموجودات والمطلوبات

المستخدمة في تغطية مخاطر التدفقات النقدية(. يوضح  جلةوعقود الصرف األجنبي اآل تالمتعلقة بمقايضات العمالالقيمة العادلة 
النقص المحتمل في قائمة صافي السلبي  . كما يوضح األثرالملكيةحقوق  وأثر اإليجابي الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة األ

 .الملكيةحقوق  وأ ةالدخل الموحد

2019
(بآالف الرياالت السعودية)

2018 
(االت السعوديةبآالف الري)

مخاطر العمالت

نسبة التغير 
في سعر 

العملة
األثـر على 

صافي الدخل

األثر على 
حقـوق 
الملكية

نسبة التغير 
في سعر 

العملة
األثـر على 

صافي الدخل

األثر على 
حقـوق 
الملكية

 (1,631) 16,883 ٪1  5,025 13,088 ٪1 دوالر أمريكي
 (43) 3,424 ٪1  214 (2,457) ٪1 يورو

 

 (  مخاطر أسعار األسهم 3

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تمثل مخاطر أسعار األسهم، مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم في المحفظة االستثمارية 
كافة المتغيرات  بافتراض بقاءنتيجة التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة.  اآلخر الخاصه بالمجموعة

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في األسهم االستثمارات في قيمة ٪1بواقع  النقصإن الزيادة أو فاألخرى ثابتة، 
 31.9: 2018لاير سعودي ) ليونم 40.8بمبلغ سيؤدي إلى زيادة أو إنخفاض األسهم  2019ديسمبر  31الخاصة بالمجموعة كما في 

  ون لاير سعودي(.ملي
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 مخاطر السيولة -33
 اضطراب. تحدث مخاطر السيولة عند وجود اعلى تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة به مجموعةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة ال

ر، قامت اإلدارة خاطويل. وللتقليل من هذه المفي السوق أو إنخفاض مستوى التصنيف اإلئتماني مما يؤدي إلى قلة في بعض مصادر التم
بتنويع مصادر التمويـل وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين اإلعتبـار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم للنقدية وشبه النقدية، 

 واألوراق المالية القابلة للبيع. 

 دي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادلوطبقا  لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعو
  .على التوالي(،٪4و  ٪7: 2018) وألجلمن ودائع اإلدخار ٪ 4 من إجمالي الودائع تحت الطلب و 7٪

تياطي من التزامات ودائعه. ويكون هذا االح( ٪20: 2018)٪ 20 باحتياطي سيولة ال يقل عنأيضا  يحتفظ البنك  ،لوديعة النظاميةلإضافة 
 يوما . 30أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن  السعودية سندات الحكوميةالمن النقد أو الذهب أو 

سندات المقابل  مؤسسة النقد العربي السعوديكما يمكن للبنك استقطاب مبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء المتاحة لدى 
 للسندات المقتناه. االسميةمن القيمة ٪( 100: 2018)٪ 100 ولغايةعودية السالحكومية 

 
 ملكية الخاصة بالمجموعةدات والمطلوبات وحقوق المحفظة إستحقاقات الموجو (1

ستحقاقات ول أدناه محفظة إالجد يلخصبمراقبة محفظة اإلستحقاقات للتأكد من توفر السيولة الكافية لدى المجموعة.  بانتظام تقوم اإلدارة
. الموحدة تاريخ اعداد القوائم الماليةاالستحقاق التعاقدية ب خعلى اساس تواري مجموعةالخاصة بال الملكيةالموجودات والمطلوبات وحقوق 

 107.709: 2018ليون لاير سعودي )م 106.844 وألغراض العرض، تم إدراج الودائع تحت الطلب واالدخار واألخرى وقدرها
وذلك إلظهار بصورة صحيحة  تحت بند "بدون تاريخ استحقاق محدد" - ستحقاق تعاقديوالتي ليس لها تاريخ ا –سعودي( مليون لاير 

  .هذه الودائع محفظة االستحقاق اللتزامات
 

)بآالف الرياالت السعودية( 9201
 خــــالل

 أشـهر 3
 أكثـر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات 5
بدون تاريخ إستحقاق 

 ـددمحــــــ
 اإلجمالي

الموجودات

 18,138,081 10,995,428 - - - 7,142,653نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 3,628,391 2,609,176 - - 100,000 919,215 األخرى، صافي 

 85,013,253 7,502,838 54,548,790 17,029,254 2,413,992 3,518,379 إستثمارات، صافي

 3,092,221 - 1,351,280 804,985 836,096 99,860 مشتقات

 141,595,245 580,296 30,131,709 35,546,097 30,583,783 44,753,360 قروض وسلف، صافي

 3,066,858 3,066,858 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 1,069,752 1,069,752 - - - - موجودات أخرى

 255,603,801 25,824,348 86,031,779 53,380,336 33,933,871 56,433,467 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية

 15,646,808 620,929 37,137 20,983 1,540,900 13,426,859 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 180,165,680 106,497,154 141,724 6,848,120 16,168,183 50,510,499 ودائع العمالء

 2,168,095 - - 2,156,250 - 11,845 قرض ألجل

 3,746,454 - - 3,720,959 - 25,495 سندات دين مصدرة 

 1,192,186 - 374,157 364,877 394,220 58,932 مشتقات

 7,235,746 5,383,418 291,198 1,179,010 382,120 - مطلوبات أخرى

 45,448,832 45,448,832 - - - - إجمالي حقوق الملكية

 255,603,801 157,950,333 844,216 14,290,199 18,485,423 64,033,630 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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)بآالف الرياالت السعودية( 8201

 خــــالل
 أشـهر 3

 أكثـر من سنوات 5-1 شهر 3-12
 سنوات 5

بدون تاريخ إستحقاق 
 محـــــــدد

 اإلجمالي

الموجودات

 25,419,604 10,254,657 - - - 15,164,947نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 17,622,026 3,304,568 - - 10,495,959 3,821,499  ، صافياألخرى

 66,350,254 6,096,072 41,879,777 15,839,131 1,021,532 1,513,742 إستثمارات، صافي

 3,445,772 - 936,840 877,513 1,345,477 285,942 مشتقات

 113,708,562 517,353 24,549,753 33,226,058 29,028,200 26,387,198 ف، صافيقروض وسل

 2,693,443 2,693,443 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 698,639 698,639 - - - - موجودات أخرى

 229,938,300 23,564,732 67,366,370 49,942,702 41,891,168 47,173,328 إجمالي الموجودات

       وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 7,871,574 1,953,097 35,344 4,195 790,355 5,088,583 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 170,170,046 107,489,449 91,965 10,036 11,026,620 51,551,976 ودائع العمالء

 2,457,423 - 794,776 504,045 941,383 217,219 مشتقات

 7,133,322 5,280,472 - 1,482,280 370,570 - مطلوبات أخرى

 42,305,935 42,305,935 - - - - إجمالي حقوق الملكية

 229,938,300 157,028,953 922,085 2,000,556 13,128,928 56,857,778 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 
 

 اقات التعاقديةتحليل المطلوبات المالية غير المخصومة على أساس الفترة المتبقية لالستحق(2

ديسمبر وذلك على أساس  31المالية الخاصة بالمجموعة كما في يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمحفظة استحقاقات المطلوبات
التزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. إن المبالغ اإلجمالية الظاهرة في هذه الجداول ال تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة 

تم إدراج العموالت الخاصة المدفوعة وكذلك تواريخ االستحقاق التعاقدية في الجدول على أنها غير مخصومة. تم تحديد ألنه 
االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة حتى تاريخ االستحقاق 

تم إظهار  ناه التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة.التعاقدي. ال يعكس الجدول أد
 )ج(. 18االستحقاقات التعاقدية للضمانات المالية في االيضاح 
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2019 
)بآالف الرياالت السعودية(

واتسن 5-1شهر 12-3 اشهر 3خالل 
 5اكثر من 
سنوات

االجمالىتحت الطلب

 رصدة للبنوك والمؤسساتأ
 15,660,441 620,929 37,137 27,799 1,543,533 13,431,043 ، صافيالمالية األخرى  

 181,703,100 106,497,154 141,724 7,073,110 16,437,198 51,553,914ودائع العمالء
 2,420,582 - - 2,352,629 42,081 25,872 قروض ألجل

 4,236,585 - - 4,159,527 38,672 38,386 سندات دين مصدرة 
 1,503,986 - 603,661 430,371 409,212 60,742 مشتقات

 7,356,496 5,381,990 387,342 1,201,231 385,933 -مطلوبات اخرى
 212,881,190 112,500,073 1,169,864 15,244,667 18,856,629 65,109,957اإلجمالي

2018 
)بآالف الرياالت السعودية(

سنوات 5-1شهر 12-3 اشهر 3خالل 
 5اكثر من 
سنوات

االجمالىتحت الطلب

 رصدة للبنوك والمؤسساتأ
 7,876,354 3,411,759 26,633 3,161 595,575 3,839,226المالية األخرى  

 170,581,860 107,489,449 91,965 10,067 11,236,081 51,754,298ودائع العمالء
 2,814,015 - 978,507 582,188 1,020,940 232,380 مشتقات

 7,233,049 5,009,629 - 1,852,850 370,570 -مطلوبات اخرى
 188,505,278 115,910,837 1,097,105 2,448,266 13,223,166 55,825,904اإلجمالي

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية -34

سعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعه عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم بين المتعاملين إن القيمة العادلة هي ال
 بالسوق في تاريخ القياس. تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 

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

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم  : المستوى الثاني
 تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.

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

 
ئم للقيمة فيما يلي بيانا  بالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة المصنفة ضمن المستوى الهرمي المال

 العادلة:
 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني توى األولالمس  2019
     الموجودات المالية

 6,100,112 1,078,155 4,352,293 669,664 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 65,292,031 5,657 44,659,204 20,627,170 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 13,926,778 - 13,926,778 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
 3,092,221 - 3,084,186 8,035 اتمشتق

     المطلوبات المالية
 700,344 - 700,344 - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 3,725,888 - - 3,725,888 مصدرةسندات دين 
 1,192,186 - 1,189,317 2,869 اتمشتق
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 عوديةبآالف الرياالت الس
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  2018

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

 50,300,800 - 34,797,461 15,503,339 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 10,368,938 - 10,368,938 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 3,445,772 - 3,437,020 8,752 اتمشتق
     المطلوبات المالية

 950,707 - 950,707 - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 2,457,723 - 2,420,449 37,274 اتمشتق

الختامية األرصدة  إلى يبين الجدول أدناه تسوية األرصدة األفتتاحيةبين مستويات القيمة العادلة.  تحويلأي هناك  لم يكن ،السنة خالل
والمدرجة قيمتها العادلة قائمة الدخل  من خاللمدرجة قيمتها العادلة الالمالية  للموجودات وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث

 :ل الدخل الشامل اآلخرمن خال
    2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديـــــــة

    2018 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة
 636,105  795,017 رصيد بداية السنة

 قائمة الدخل الموحدةالمدرجة في مجموع الخسائرالمحققة وغير المحققة 
 (42,210)  (8,911) وقائمة الدخل الشامل الموحدة  

 250,155  379,792 رياتمشت
 (49,033)  (82,086) مبالغ مسددة

 795,017  1,083,812 رصيد نهاية السنة 

والقروض والسلف داخل قائمة المركز المالي، بإستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة،  األخرى إن القيمة العادلة لألدوات المالية
إن محفظة القروض والسلف الممنوحة ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. ، المطفأة بالتكلفةالمقتناه 

ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة، وبالتالي فإن القيمة العادلة أكثر من  أسعار ديدجللعمالء متنوعة بشكل جيد حسب الصناعة. تم ت
امش االئتمان. إن القيمة العادلة لباقي هذه المحفظة ال تختلف كثيرا  وهام في ه ألي تغييرية، ويخضع ذلك للمحفظة تقارب قيمتها الدفتر

 31مليار لاير سعودي كما في  142.07بلغت القيمة العادلة المقدرة لمحفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة عن قيمتها الدفترية. 
واألرصدة لدى  خاصة، لعمالء المرتبطة بعموالتاودائع لإن القيمة العادلة عودي(. مليار لاير س 113.8: 2018) 2019ديسمبر 
المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة ألن  والمؤسسات المالية األخرى وللبنوك

األجل  ةقصيروللفترة دوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها الحالية السائدة في السوق أل الخاصة أسعار العموالت
 .لهذه األدوات

، يرتحدد القيمة العادلة المقدرة لإلستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها، أو طرق التسع
 )ج(. 5دات بعمولة ثابتة، على التوالي. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في اإليضاح بالنسبة لبعض السن عند إستخدامها

يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالية ما. ويشار إلى الفرق  معين نموذج تقييمإن القيمة التي تم الحصول عليها من خالل 
ما على مدى فترة المعاملة مع تأجيلها لحين إمكانية تحديد إربح أو خسارة اليوم الواحد"، وتطفأ يم بـ "يالتق ونموذجبين سعر المعاملة 

داة باستخدام البيانات القابلة للمالحظة في السوق، أو تحققها من خالل االستبعاد. تدرج التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ألالقيمة العادلة ل
 بدون عكس أرباح أو خسائر اليوم الواحد التي تم تأجيلها. مباشرة  في قائمة الدخل الموحدة

كانت الورقة يعتمد تقييم كل استثمار متداول علنا  على سعر السوق عند اإلغالق لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ناقصا  الخصم في حال 
 المالية مقيدة.
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( باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تستخدم مدخالت 2تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى )
للصناديق االستثمارية. تحدد القيمة العائد وهامش االئتمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه  لمنحنياتالقابلة للمالحظة  بيانات السوق

الخاصة بالبنك والتي يتم تحديدها باستخدام طريقة التدفقات  التقييم نماذج( باستخدام 2العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى )
عليها من  يها، ويتم الحصولوفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول ف النماذجالبيانات لهذه  تتحدد مدخال النقدية المخصومة.

 . مستقلين وسطاء

من قبل الجهة ( على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه 3تحدد القيمة العادلة لالستثمارات الخاصة التي تندرج ضمن المستوى )
( خالل السنة 3ضمن المستوى ). تتعلق الحركة في األدوات المالية التي تندرج المالية الموحدة القوائمإعداد بتاريخ المستثمر فيها 

 . فقط بالتغيرات في القيمة العادلة

 
 العالقة ويلمعامالت مع األطراف ذا -35

 
العالقة للنسب المنصوص عليها  ويع األطراف ذعالقة. تخضع المعامالت م ويطراف ذأمع  ،خالل دورة أعماله العادية ،بنكتعامل الي

الناتجة عن تلك المعامالت في القوائم  أرصدة نهاية السنةظهرت  .ةك المركزيوالبنرة عن مراقبة البنوك والتعليمات الصاد نظامفي 
  المالية الموحدة على النحو التالي:

   2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2018 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة
 وكبار  أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار المساهمين ارخرين،

والشركات المنتسبة لهم: في اإلدارةموظ  
 685,478  5,932,186قروض وسلف
 8,564,747  27,821,961ودائع العمالء

 1,112,520  43,614التعهدات واإللتزامات المحتملة

   :صناديق سامبا االستثمارية
 106,496  101,617ودائع العمالء

وذلك فيما يتعلق بمحفظة االئتمان  30لمتوقفه طبقا  لسياسة االئتمان المشار إليها في اإليضاح كما يقوم البنك باحتساب خسائر االئتمان ا
من رأس المال المصدر  ٪5أولئك الذين يمتلكون أكثر من  يقصد بكبار المساهمين اآلخرينالخاصة بأرصدة األطراف ذوي العالقة. 

 . والمدرج في تداول لبنكالخاص باوالمدفوع 

 العالقة المدرجة في القوائم المالية الموحدة: ويمتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذليال  باإليرادات والمصاريف الفيما يلي تح
 

   2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2018 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة
 10,557  182,908دخل عموالت خاصة

 301,222  413,057مصاريف عموالت خاصة
 131,099  106,907تعاب وعموالت، صافيأدخل 

 5,125  4,987مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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 : السنةكبار موظفي اإلدارة خالل لفيما يلي تحليال  بإجمالي التعويضات المدفوعة 
 

   2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2018 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة
 63,368  80,055موظفين قصيرة األجل منافع
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، ودفعات وما بعد التوظيف،  منافع

 7,437  9,540على أساس األسهم
 

التخطيط والتوجيه بأعمال  ديهم الصالحية والمسئولية للقيامالذين ل، س التنفيذيرئياليقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم  
 واألشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

 
 رأس المال كفاية - 36

ي والمتبعة لجنة بازل لإلشراف البنكة والمعدالت المحددة من قبل وذلك باستخدام المنهجي اة رأسمالهبمراقبة مدى كفاي مجموعةقوم الت 
 النظامي متطلبات رأس المالب وللوفاءلدعم تطوير العمل  برأسمال أساسي قوي لالحتفاظ وذلك ،ؤسسة النقد العربي السعوديم من قبل
يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال  ،وبموجب هذه المعدالت من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. ةالمحدد
وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام  مالي، والتعهداتمع الموجودات المدرجة في قائمة المركز ال للمجموعة المؤهل

بالكامل  ةملتزم ،السنةخالل  ،مجموعةال ت. كانةلييالتشغوالمخاطر  قمخاطرها النسبية ومخاطر السو األرصدة المرجحة إلظهار
 .النظامي بمتطلبات رأس المال

لمواجهة  كاف رأس المال أنبومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد  األساسي الي، بمراجعة رأس المدوربشكل  تقوم اإلدارة، 
 بعين االعتبار خطة أعمال المجموعةأيضا   اإلدارةتأخذ  وعند إجراء هذا التقييم. الحالية وخطط النمو المستقبلية ألعماللاألخطار المالزمة 

 طبقا  إدارة رأسمالها غير مباشر على بيئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج بالتي تؤثر بشكل مباشر أو  وكذلك الظروف االقتصادية
 .ةالمحلي يةمتطلبات النظاملل

 (3)التي أوصت بها لجنة بازل  بشأن هيكلة رأس المالرشادات إر عمل واطإ لقد قامت مؤسسة النقد العربى السعودى باصدار 
تم ، (3)لجنة بازل  إلطار عملوطبقا  لما تم احتسابه وفقا   .2013يناير  1من  اعتبارا  ها سرى مفعولوالتي واإلفصاحات المتعلقة بها 

وعلى أساس  موحد بالنسبة للمجموعةبها على أساس  النسب المتعلقةلمخاطر وإجمالي رأس المال وا مرجحةالموجودات ال أدناه تبيان
 ديسمبر: 31ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية كما في  مانتابعة والمحسوبة لمخاطر االئتال غير موحد بالنسبة للشركة

 
   2019 

بآالف الرياالت 
 السعوديـــــــة

    2018 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة
مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد(

 174,970,249  197,079,973مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 13,719,047  14,220,800مخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرال

 11,996,356  16,998,454مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 200,685,652  228,299,227إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 44,271,381  46,907,163(1رأس المال األساسي )تير 
 1,255,554  1,341,038(2رأس المال المساند )تير 

 45,526,935  48,248,201مجموع رأس المال األساسي والمساند
   ٪نسبة كفاية رأس المال 

 ٪22.1  %20.5(1نسبة رأس المال األساسي )تير 
 ٪22.7  %21.1(2( + نسبة رأس المال المساند )تير 1نسبة رأس المال األساسي )تير 

   باكستان كما يلي: –كانت نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد 
 ٪18.6  %18.0(1نسبة رأس المال األساسي )تير 
  ٪18.7  %18.5(2( + نسبة رأس المال المساند )تير 1نسبة رأس المال األساسي )تير 
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، المؤهلة مية والعامة واألخرى، وحقوق الملكية غير المسيطرة( من رأس المال، واالحتياطيات النظا1يتكون رأس المال األساسي )تير 

( من إجمالي 2موجودات غير ملموسة لدى البنك في نهاية السنة، بينما يتكون رأس المال المساند )تير أي واألرباح المبقاة ناقصا  
 المخصصات المؤهلة.

المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية  هـ بشأن المدخل15/3/1439وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم 
، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .2018اعتبارا  من شهر يناير  البنك بذلكوقام  على مدى خمس سنوات 9 ةرير المالياللتق ار الدولييمال نتيجة تطبيق المعكفاية رأس ال
 

 دمات إدارة اإلستثمارخ -37
الموجودات المدارة  بلغتتقدم خدمات إدارة االستثمار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك.  

مليون  29.117: 2018مليون لاير سعودي ) 23.648 االختيارية القائمة في نهاية السنة بما في ذلك الصناديق االستثمارية والمحافظ
 11.174: 2018مليون لاير سعودي ) 12.930 قدرها متوافقة مع الشريعةويشمل ذلك الصناديق المدارة بموجب محافظ  ،لاير سعودي(

 : ال شيء(.2018مليون لاير سعودي ) 4.111اية السنة بلغت الموجودات بموجب خدمات الحفظ في نه مليون لاير سعودي(.

لم يتم وبالتالي التابعة  تهشركبأو عليها، ال تعتبر موجودات خاصة بالبنك  مؤتمنا  أو  ا  وصي ، بصفتهالمقتناة من قبل البنكإن الموجودات  
 .للمجموعة المالية الموحدة القوائمفي إدراجها 

 
 على أساس األسهم الدفعات -38

 الهامة الخصائصالمحسوبة على أساس األسهم والقائمة في نهاية السنة. فيما يلي  التالية األجل طويلة المكافآتبرامج وجد لدى البنك ي 
 هذه البرامج:ل
 

 5 عدد البرامج القائمة 
  

 2019ويناير  2015 أغسطسبين  تاريخ المنح
  

 2024و يناير  2020بين أغسطس  تاريخ االستحقاق
  

 2.120.770 المنح  عدد األسهم الممنوحة بتاريخ
  

  بتاريخ المنح للسهم االسترشادي سعر الشراء
 التحفيزية الصادرة  باألسهم 

 لاير سعودي  20.9بين 
 لاير سعودي 37.7و 

  
 سنوات 5 االكتسابفترة 

  
 على رأس العمل بقاء الموظفين المشاركين االكتسابشروط 

  
 أسهم طريقة السداد

  
 المخصومةالتدفقات النقدية  طريقة التقييم المستخدمة 

  
 لاير سعودي 17.5بين  بتاريخ المنحللسهم القيمة العادلة 

 ريـال سعودي 32.7و 
 

المدخالت  تتمثل(. مليون ريـال سعودي 9.7: 2018) مليون ريـال سعودي 17.8ألسهم الممنوحة خالل السنة لبلغت القيمة العادلة 
يعات األرباح زتوو، البرنامجمدة وبتاريخ المنح، السوقسعر  في احتساب القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة في لمستخدمةا

 السنوي الخالي من المخاطر. العائدالمتوقعة ومعدل 

المصاريف  مجموع بها. بلغ  متعلقةالظروف السائدة بالسوق والشريطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعين االعتبار تمنح األسهم 
: 2018) مليون لاير سعودي 7.4 ما مقداره 2019لعام على أساس األسهم  الدفعاتة في هذه القوائم المالية الموحدة بشأن برامج جالمدر
 وتم تسجيل االحتياطي المعني في حقوق الملكية ضمن أسهم الخزينة.. مليون لاير سعودي( 5.7
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 مجموعة سامبا المالية
 

Public
 

- 69 -

   وغير السارية المفعول بعدمحاسبية الصادرة المعايير ال -39

 1جب االلتزام بها للسنة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في يالتي تم نشرها و فيما يلي بيانا  بالمعايير المحاسبية والتعديالت والتنقيحات 
س لها تأثير جوهري على القوائم المالية إرتأت المجموعة عدم التطبيق  المبكر لهذه اإلصدارات والمعايير والتي لي. 2020يناير 

 الموحدة.
 

 .2202يناير  1يسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد  –عقود التأمين  :17المعيار الدولي للتقرير المالي 

  السابقة للسنةعمليات إعادة التصنيف  -40
 هذه التصنيف إعادة عمليات أثر يكن لم. الحالية للسنة اباتالحس عرض مع تتماشى كي السابقة للسنة األرصدة بعض تبويب أعيد 

  .الموحدة المالية للقوائم بالنسبة جوهري

 المركز قائمة بنود على التالية اآلثار( 27 و ،27-2للتغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )المبينة في اإليضاحين  كان 
 .الموحدة الدخل وقائمة الموحدة المالي

 
  2018ديسمبر  31كما في 

الرصيد كما ورد 
إ  الرصيد المعدلأثر التعديلأثر إعادة التصنيفسابقا

 المطلوبات وحقوق الملكية
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
 2,457,423 - 102,323 2,355,100مشتقات

 7,133,322 2,596 (102,323) 7,233,049لوبات أخرىمط
 3,669,995 (2,596) - 3,672,591أرباح مبقاة

 
2018

 
بآالف الرياالت 

السعودية
 5,528,779ورد أصالإ كما  السنة،صافي دخل 

 2,469,059المحاسبية المعالجةأثر التغير في 
 3,059,720ضريبة )معدل(البعد الزكاة و الدخلصافي 

 

 الموحدة لتاريخ قائمة المركز المالي الالحقةث احداأل . 41

دوالر  مليون 500بمبلغ قدره  سنداتال من الثانية الشريحةالبنك، من خالل منشأة لغرض خاص، بإتمام إصدار  قام، السنة نهاية بعد
دوالر أمريكي. أن هذه السندات غير مضمونة مليار  5به باليورو البالغ  الخاصه جلأمريكي بموجب برنامج السندات متوسطة األ

 خيار حسب المبكر لالسترداد وتخضع ،2020 يناير 29وصادره بموجب هذا البرنامج لمدة خمس سنوات اعتبارا  من تاريخ السحب في 
 .األيرلندية األسهم سوق في مدرجة السندات إن. اإلصدار وأحكام شروط وفق البنك

 
 
 مجلس اإلدارةاعتماد  -42
 

 هـ(.1441جمادى اآلخر 8)  2020 فبراير 2تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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المالیة سامبا ٥صفحةمجموعة

Public

الموحدةالشاملالدخلقائمة
) مدققةغیر(

فيالمنتھیةأشھرللستةفيالمنتھیةأشھرللثالثة

٢٠٢٠یونیو٣٠
یونیو٣٠

٢٠١٩
یونیو٣٠

٢٠٢٠
یونیو٣٠

٢٠١٩
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

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

الحقاًتصنیفھاإعادةیمكنالبنود–للفترةاآلخرالشاملالدخل
:الموحدةالدخلقائمةإلى

الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمة) أسھم(مالیةموجودات
: اآلخر

٨١٨٬٦٧٨)١٬٠٠٣٬٦٤٩(٢٠٦٬٤٥٠٣٠٧٬٤٩٨الفترةخاللوالمحققةالعادلةالقیمةفيالتغیر-

-٢٤٨-٢٤٨الموظفینمنافعالتزامقیاسإعادةبسببالتغیرات

إلىالحقاًتصـنیفھاإعادةیمكنبنود–للفترةاآلخرالشـاملالدخل
:الموحدةالدخلقائمة

)٥٢٬٤٤٦()٢٤٬١١٣()٥٢٬٦٦٥()١٬٨٦٤(الخارجیةالعملیاتترجمةفروقات

صــافياآلخر،الشــاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةدینســندات
:العالقةذوالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصصمن

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

)٧٧٬٦٨٣() ٨٣٩٬٠٤٤()٧٧٬٥٥٥() ٤٩٩٬٣١٠(الموحدةالدخلقائمةإلىمحولةمبالغ-

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

٥١٤٬٢٥٧٨٨٧٬١٣٣٥٢٬٨٢٨٢٬٢١٦٬٦٢٧للفترةاآلخرالشاملالدخل

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

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

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

الموحدةالملكیةحقوقفيالتغیراتقائمة
)مدققةغیر(

البنكلمساھميالعائدة
وأخرىالعادلةالقیمةاحتیاطیات) السعودیـــةالریاالتبآالف(

فيالمنتھیةأشھرالستةلفترة
٢٠٢٠یونیو٣٠

النظامياالحتیاطيالمالرأس
االحتیاطي
العام

تحویلاحتیاطي
أجنبیةعمالت

مالیةموجودات
بالقیمةمدرجة
خاللمنالعادلة
الشاملالدخل

اآلخر

مخاطرتغطیة
التدفقات
النقدیة

/مكاسب
)خسائر(

مناكتواریة
ال منافعخطة

المبقاةاألرباحالمحددة
المقترحاألرباح

اإلجماليالخزینةأسھمتوزیعھا
الملكیةحقوق
الملكیةحقوقإجماليالمسیطرةغیر

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

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

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

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

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

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

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

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

المنتھیةأشھرالستةلفترة
٢٠١٩یونیو٣٠في

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

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

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

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

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

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

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

٤٤٬٤٨٥٬٦٦٥٨٥٬٩٣٥٤٤٬٥٧١٬٦٠٠) ٩٧٦٬٠٠٠(-٥٬٦٩٥٬٥٨٤-٢٬٦٧٥٬٨٢٦٨٥٬٩٥٩) ٣١٨٬٩٤٣(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠الفترةنھایةفيالرصید
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المالیة سامبا ٨صفحةمجموعة

Public

الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

عــــام. ١

المالیة ("البنك")  سامبا مجموعة سعودیة-تأسست مساھمـة م/-شركة رقم الملكي المرســوم بموجب السعودیة العربیة المملكة ٢٦بتاریخ٣في
األول (الموافق١٤٠٠ربیع بتاریـخ١٩٨٠فبرایر١٢ھـ أعمالھ البنك بدأ انتق١٩٨٠یولیو١٢ھـ (الموافق١٤٠٠شعبان٢٩م). وقد أن لت  م) بعد

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

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

") المجموعة"بـجماعيبشكلبعدفیماإلیھایشاروالتي(التابعةوشركاتھللبنكالمالیةالقوائمعلىالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمتشتمل
: أدناهالمذكورة

)كابیتالسامبا(االستثماروإدارةلألصولسامباشركة
ً سامباشركة/ باسمبالكامللھمملوكةتابعةشركةبتأسیسالبنكقامالمالیة،السوقھیئةعنالصادرة" المالیةاألوراقأعمالالئحة"لـطبقا

أغسطس١٩الموافق(ھـ١٤٢٨شعبان٦بتاریخالریاضمنالصادر١٠١٠٢٣٧١٥٩رقمالتجاريالسجلبموجباالستثماروإدارةلألصول
األوراقوحفظالمشورة،وتقدیمواإلدارة،والترتیب،التعامل،بعملیاتیتعلقفیمااألصولإدارةوأنشطةاالستثماریةالبنكخدماتإلدارة)  ٢٠٠٧
كابیتالسامباتحویلتموقد. ٢٠٠٨ینایر١٩مناعتباراًأعمالھابمباشرةوبدأتالمالیة،السوقھیئةقِبلمنللشركةالترخیصتموقد. ةالمالی
السجلفيالقیدتاریخأي،)٢٠١٧أبریل٢٥(ھـ١٤٣٨رجب٢٨بتاریخمقفلةسعودیةمساھمةشركةإلىمحدودةمسئولیةذاتشركةمن

. المقفلةالمساھمةللشركةالتجاري

المملكةفيتأسیسھاتمالتي" العقاريلالستثمارسامباشركة"باسمبالكامللھامملوكةتابعةشركةبتأسیسكابیتالسامباقامت،٢٠١٧عامخالل
). ٢٠١٧یولیو١٧الموافق(ھـ١٤٣٨شوال٢٣بتاریخالریاضمدینةمنالصادر١٠١٠٧١٥٠٢٢رقمالتجاريالسجلبموجبالسعودیةالعربیة

.   كابیتالسامباشركةتدیرهاستثماريصندوقعنوبالنیابةالعقاریةالمشاریعبإدارةوتقوممحدودة،مسئولیةذاتكشركةالشركةتأسیستم

الباكستانلیمیتد،بنكسامبا
وھيالعالقة،ذاتوالخدماتالتجاریةالمصرفیةباألعمالللقیامالباكستانفيوتأسستفیھا،الحصصمن٪٨٤٫٥١البنكیمتلكتابعةشركة
. الباكستانفياألسھمأسواقفيمدرجة

)إلسيأوسي(لیمیتدكابیتالشورأوفإنفست–كوشركة
ًتأسستللبنك،بالكاملمملوكةتابعةشركةوھي انفستمنتشركةخاللمنالخارجفياالستثماراتبعضإدارةلغرضالكایمنجزرلقوانینوفقا

رأسفي٪  ٤١٫٢یقاربماإلسيسيأيشركةاستثمرت.  إلسيأوسيلشركةبالكاملمملوكةشركة،)إلسيسيأي(لیمتد)  كایمن(كابیتال
.الخارجفياالستثماراتھذهبإدارةوتقومالكایمان،جزرفيتأسستمحدودةمسؤولیةذاتشركةأیضاًوھيلیمتدانفستكوأكسسشركةمال

للعقاراتسامباشركة
الریاضمنالصادر١٠١٠٢٣٤٧٥٧رقمالتجاريالسجلبموجبالسعودیةالعربیةالمملكةفيتأسستللبنك،بالكاملمملوكةتابعةشركةوھي
).٢٠٠٧یونیو٢٤الموافق(ھـ١٤٢٨الثانيجمادى٩بتاریخ

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

المحدودةالعالمیةاألسواقشركة
بتاریخ الكایمن جزر في مسجلة محدودة مسؤولیة ذات كشركة تأسست بالكامل، للبنك مملوكة شركة بعض  ٢٠١٦فبرایر١وھي إدارة بغرض

الخزینة.   معامالت

لعام الرابع الربع في التجاریة عملیاتھا الشركة . ٢٠١٦بدأت

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

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

البنك٢٠٢٠یونیو٢٥بتاریخ أعلن بدراسات  م، البنكین لبدء اإلطاریة") وذلك ("االتفاقیة التجاري األھلي البنك مع إطاریة التفاقیة إبرامھ عن
والبنك المالیة سامبا مجموعة بین محتملة اندماج بصفقة یتعلق فیما والملزمة النھائیة األحكام على والتفاوض الالزمة المھنیة التجاريالعنایة األھلي

المقترح ة").("الصفقة

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

) وشعاره، ھویتھ مع و(٤التعامل إدارتھ، بخصوص الطرفین وتوجھ الدامج البنك إدارة مجلس الدامج. ٥) تشكیل للبنك الرئیسي المركز ) موقع
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المالیة سامبا ٩صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

خالل-بشأنھاالتفاقتوصلھماحالفي-المقترحةللصفقةالنھائیةاالتفاقیاتوتوقیعالالزمةالمھنیةالعنایةدراساتمناالنتھاءالطرفانویعتزم
. اإلعالنتاریخمنأشھرأربعة

االتفاقیةإبرامفإنوعلیھ،. المقترحةالصفقةفيباالستمرارملزمینغیرالتجارياألھليوالبنكالمالیةسامبامجموعةأنإلىاإلشارةتجدر
بخصوصوملزمنھائياتفاقإلىسیتوصالنالطرفینبأنبالضرورةیعنيالالبنكینبینالالزمةالمھنیةالعنایةدراساتفيوالبدءاإلطاریة
الالمثالسبیلعلىتشمل،شروطلعدةخاضعسیكونالمقترحةالصفقةإتمامإن. الطرفینبینتتمسوفالمقترحةالصفقةأنأوالمقترحةالصفقة
منكلمساھميموافقةإلىباإلضافةللمنافسةالعامةوالھیئةالمالیةالسوقوھیئةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصولالحصر،
ًالتجارياألھليوالبنكالمالیةسامبامجموعة . بھاالمعمولالنظامیةللمتطلباتووفقا

اإلعدادأسس. ٢

–٣٤الدوليالمحاسبةلمعیاروفقا٢٠٢٠ًیونیو٣٠فيالمنتھیةوللفترةفيكماللمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمإعدادتم
تم.  القانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةمنالمعتمدةاألخرىواإلصداراتوالمعاییرالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمد"  األوليالماليالتقریر"

المملكةفيالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقا٢٠١٩ًدیسمبر٣١فيالمنتھیةوللسنةفيكماللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمإعداد
. القانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةمنمعتمدةالاألخرىواإلصداراتوالمعاییرالسعودیةالعربیة

أنویجبالسنویة،الموحدةالمالیةالقوائمفيالمطلوبةواإلفصاحاتالمعلوماتكافةعلىالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهتشتملال
ًتقرأ .٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةللمجموعةالسنویةالموحدةالمالیةالقوائممعجنبإلىجنبا

ومبالغالمحاسبیةالسیاساتتطبیقعلىتؤثرقدوافتراضاتوتقدیراتأحكامإجراءاإلدارةمنالموجزةالموحدةالمرحلیةالقوائمإعدادیتطلب
. التقدیراتھذهعنالفعلیةالنتائجتختلفقد. عنھاالمصرحوالمصاریفواإلیراداتوالمطلوباتالموجودات

للبنكالمحاسبیةالسیاساتتطبیقعنداإلدارةبھاقامتالتيالھامةالتقدیراتكانتالموجزة،الموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهإعدادعند
.٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتھیةوللسنةفيكماالسنویةالموحدةالمالیةالقوائمعلىالمطبقةنفسھاھيالتقدیراتمنالتأكدلعدمالرئیسیةوالمصادر

ھناكیكونوعندماملزمنظاميحقوجودعندفقطالموحدةالماليالمركزقائمةفيالصافيویدرجالمالیةوالمطلوباتالموجوداتمقاصةتتم
والمصاریفاإلیراداتمقاصةیتمال.  واحدآنفيالمطلوباتوتسدیدالموجوداتتحقیقأوالصافيأساسعلىالمطلوباتمعالموجوداتلتسویةنیة
ًذلككانإذاإالالموحدةالدخلقائمةفي ًأومطلوبا فيمحددبشكلعلیھاإلفصاحتملماوطبقاًمحاسبي،تفسیرأومعیارأيقبلمنبھمسموحا

.  للبنكالمحاسبیةالسیاسات

. ألفألقربتقریبھاویتمالسعودي،باللایرالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمتظھر

المالیةالقوائمتوحید. ٣

القوائمإعدادیتم.  لھاالتابعةوالشركاتالمالیةسامبامجموعةأعمالونتائجالماليالمركزعلىالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهتشتمل
الربعنھایةلغایةالمالیةقوائمھاإعدادتمالتيلیمتدكابیتالأوفشورانفست-كوشركةعدافیماللبنكالمالیةالفترةلنفسالتابعةللشركاتالمالیة
القوائمعلىالتعدیالتإجراءیتمالضرورة،وعند. للمجموعةالمالیةالتقاریرلتقدیمالزمنيبالجدولوااللتزامالمالیةالقوائمتوحیدلغرضالسابق
. المالیةالقوائمتوحیدعندالمتداخلةالھامةوالمعامالتاألرصدةاستبعادتموقد. للبنكالمالیةالقوائممعلتتماشىالتابعةللشركاتالمالیة

العوائدفيالحقلدیھیكونأولمخاطریتعرضعندمامامنشأةعلىسیطرةللبنكیكون. البنكعلیھایسیطرالتيالمنشآتھيالتابعةالشركات
الشركاتتوحیدیتم.  المنشأةتلكعلىسیطرتھممارسةخاللمنالعوائدتلكعلىالتأثیرفيالقدرةلدیھویكونالمنشأةمعتعاملھخاللمنالمتغیرة
السیطرةانتقالتاریخمناعتباراًالتابعةالشركاتتوحیدعنالتوقفویتم.  البنكإلىالتابعةالشركةعلىالسیطرةانتقالتاریخمناعتباراًالتابعة
الشراءتاریخاعتباراًالموحدةالدخلقائمةفيالفترةخاللالمباعةأوالمشتراةالتابعةالشركاتأعمالنتائجتدرج. البنكمنالتابعةالشركةعلى
. مالئمھوحسبماالبیع،تاریخحتىأو

قبلمنمباشر،غیرأومباشربشكلالمملوكة،غیرالموجوداتوصافيالخسارةأوالدخلصافيفيالحصةالمسیطرةغیرالملكیةحقوقتمثل
الحقوقعنمنفصلبشكلالموحدةالماليالمركزقائمةفيالملكیةحقوقوضمنالموحدةالدخلقائمةفيإظھارھاویتمالتابعة،الشركاتفيالبنك
. البنكلمساھميالعائدة
المدفوعللعوضالعادلةبالقیمةاالستحواذتكلفةتقاس. التابعةالشركاتعلىالبنكاستحواذعنالمحاسبةعندالمحاسبیةالشراءطریقةتستخدم
تسجل. االستحواذبتاریخالعادلةبالقیمةالمحتملةوااللتزاماتوالمطلوباتعلیھااالستحواذتمالتيللتمییزالقابلةالموجوداتتقاس. التبادلبتاریخ
. شھرة–ملموسةغیركموجوداتعلیھاالمستحوذللتمییزالقابلةالموجوداتصافيفيالبنكلحصةالعادلةالقیمةعنالزائدةالشراءتكلفة

الزوررأسشركةوھيخاص،غرضذاتمنشآتفيطرفالبنكفإن،)١(اإلیضاحضمنأعالهالمذكورةالتابعةالشركاتإلىباإلضافة
العربيالنقدمؤسسةموافقةبموجبالمنشآتھذهتأسیستم. منسأةكلفي٪٥٠بنسبةوذلكالموجوداتلتأجیركیانوشركةالموجوداتلتأجیر

ذلك،ومع.  علیھاسیطرتھلعدمتوحیدھایمكنالالمنشآتھذهأنللبنكتبینوقد.  الشریعةمعالمتوافقةالتمویلترتیباتبعضلتسھیلفقطالسعودي
.  بالبنكالخاصةوالسلفالقروضمحفظةفيالمنشآتھذهتعرضاتإدراجتم
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المالیة سامبا ١٠صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

الھامةالمحاسبیةالسیاسات. ٤

السنویةالموحدةالمالیةالقوائمفيالمستخدمةتلكمعالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهإعدادفيالمستخدمةالمحاسبیةالسیاساتتتماشى
السیاساتتطبقالحالیة،االقتصادیةالبیئةباالعتباراألخذوبعدالجدید،المعیاراتباععلىوبناًء.  ٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةللمجموعة
الموحدةالمالیةالقوائمفيالمذكورةلھاالمقابلةالمحاسبیةالسیاساتإلىتضافأوتعدلأومحلوتحل،٢٠٢٠ینایر١مناعتباراالتالیةالمحاسبیة
. ٢٠١٩لعامالسنویة

الحكومیةاإلعانة١-٤

.  بھاالمتعلقةبالشروطسیلتزمالبنكوأنالمنحةاستالمسیتمبأنھمعقولةتأكیداتوجودعندبالدخلالمتعلقةالحكومیةاإلعانةبإثباتالبنكیقوم
منبأقلالودیعةإثباتیتم. بالدخلمتعلقةحكومیةكإعانةالسوقفيالسائدةالعمولةمعدالتعنتقلبمعدالتةالحكومیالودیعةمنالمنفعةتعامل

العمولةمعدالتعنتقلبمعدالتالمنفعةقیاسیتم. المالیةاألدوات– ٩الماليللتقریرالدوليللمعیاروفقاوقیاسھالسوقفيالسائدةالمعدالت
ًتحدیدھایتموالتيللودیعةاألولیةالدفتریةالقیمةبینكفرقالسوقفيالسائدة یتم. المستلمةوالمتحصالت،٩الماليللتقریرالدوليللمعیاروفقا

الفتراتمدىعلىمنتظمةأسسوفقالموحدةالدخلقائمةفيالحكومیةاإلعانةاثباتیتم.٢٠الدوليالمحاسبةلمعیاروفقاالمنفعةعنالمحاسبة
أما. البنكھوالنھائيالمستفیدیكونعندمافقطالمنحةدخلإثباتیتم.عنھاالتعویضسیتمالتيالعالقةذاتالتكالیفبإثباتالبنكفیھایقومالتي
. الصلةذاتالدفعأوالقبضالمستحقةالمبالغفقطالبنكیسجلالنھائي،المستفیدھوالعمیلكانإذا

المجموعةقبلمنالمطبقةالجدیدةوالتعدیالتوالتفسیراتالمعاییر٢-٤

أنلإلدارةتبین. ٢٠٢٠ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالمالیةالفتراتعلىالمحاسبیةوالتفسیراتالمعاییرعلىأدناهالتعدیالتتسري
. للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمعلىجوھريتأثیرلھالیسالتعدیالت

األعمالتعریف): ٣(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالت
النسبیةاألھمیة"تعریف): ٨(الدوليالمحاسبةومعیار) ١(الدوليالمحاسبةمعیارعلىالتعدیالت"
الماليللتقریرالدولیةالمعاییرفيالمفاھیميباإلطارالمتعلقةالمراجععلىالتعدیالت
المستأجرینعلى١٩-كوفیدلتأثیراتاستجابة" اإلیجارعقود): "١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالت
الفائدةسعرإحالل): ٧(الماليللتقریرالدوليوالمعیار) ٣٩(الدوليالمحاسبةومعیار) ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالت

المرجعي

بعدالمفعولالساریةوغیرالصادرةالمحاسبیةالمعاییر٣-٤

تبدأالتيللمجموعةالمحاسبیةبالسنةبااللتزامیتعلقفیماإلزامیةوتعتبرنشرھاتمالتيوالتنقیحاتوالتعدیالتالمحاسبیةبالمعاییربیانًایليفیما
المرحلیةالمالیةالقوائمعلىجوھريتأثیرلھالیسوالتيوالمعاییراإلصداراتلھذهالمبكرالتطبیقعدمالمجموعةارتأت. ٢٠٢٠ینایر١في

. الموجزةالموحدة

٢٠٢٣ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالفتراتعلىیسري–التأمینعقود:١٧الماليللتقریرالدوليالمعیار.

١بعدأوفيتبدأالتيالفتراتعلىیسريالذي،"متداولةوغیركمتداولةالمطلوباتتصنیف-"١الدوليالمحاسبةمعیارعلىالتعدیالت
.٢٠٢٢ینایر
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 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

المالیة سامبا ١١صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

صافياالستثمارات،-٥
: كاآلتياالستثماراتتصنف

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

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة

٤٬٥٠٣٬٠٠٩٦٬١٠٠٬١١٢٥٬٨٤٠٬٤٢٥الدخلقائمةخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة
-اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة
٢٬٥٤٧٬٧١١٣٬٦٥١٬٢٧٣٣٬٩٩٥٬٤٠١ملكیةحقوقأدوات

-اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة
٧٢٬٥٦١٬٦٤٢٦١٬٦٤٠٬٧٥٨٥٧٬١٩٠٬٨٢٠دینسندات

١٣٬٥٨٦٬٤٨١١٣٬٦٢٥٬٠٥٧١٢٬٢٢٦٬٥٤٨المطفأةبالتكلفةمقتناة
٩٣٬١٩٨٬٨٤٣٨٥٬٠١٧٬٢٠٠٧٩٬٢٥٣٬١٩٤الفرعياإلجمالي
)٣٬٢٥٤()٣٬٩٤٧()٥٬٥٦٦(االئتمانانخفاضمخصص
٩٣٬١٩٣٬٢٧٧٨٥٬٠١٣٬٢٥٣٧٩٬٢٤٩٬٩٤٠صافياالستثمارات،إجمالي

صافيوالسلف،قروض-٦
: المطفأةبالتكلفةالمقتناةوالسلفالقروضإلجماليتحلیالًیليفیما

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

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة

١٬٢١٢٬٢٧٤١٬٤٢٩٬١٢٧١٬٣٨٥٬٨٩١ائتمانبطاقات
١٨٬٧٢٧٬٠٧٧١٧٬١١٧٬٩٣٩١٦٬١٧٤٬٣٩١شخصیةقروض
١٢٩٬٤١١٬٢٥٣١٢٤٬٢٢٣٬٥٩٩٩٨٬٧٤٦٬١٥٩تجاریةوسلفقروض
١٤٩٬٣٥٠٬٦٠٤١٤٢٬٧٧٠٬٦٦٥١١٦٬٣٠٦٬٤٤١العاملةوالسلفالقروض
٢٬١٩٥٬٩٦٤١٬٩٢٤٬٢٠٨١٬٨٢٤٬٥٥٨العاملةغیروالسلفالقروض
١٥١٬٥٤٦٬٥٦٨١٤٤٬٦٩٤٬٨٧٣١١٨٬١٣٠٬٩٩٩والسلفالقروضإجمالي

)٣٬٠٦٨٬٦٦٩()٣٬٠٩٩٬٦٢٨()٣٬٤٥٨٬٧٧١(االئتمانانخفاضمخصص
١٤٨٬٠٨٧٬٧٩٧١٤١٬٥٩٥٬٢٤٥١١٥٬٠٦٢٬٣٣٠صافيوالسلف،القروضإجمالي

العمالءودائع-٧

: التاليالنحوعلىالعمالءودائعتصنف
٢٠١٩یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
)مدققةغیر()مدققة()مدققةغیر(
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالت (بآالف
السعودیـــة)

الریاالت (بآالف
السعودیـــة)

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

١٨٧٬٢٥٩٬٣٣٤١٨٠٬١٦٥٬٦٨٠١٦٨٬٣٠٥٬٦٤٣اإلجمالي
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 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

سامبا ١٢صفحةالمالیةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

ألجلقرض-٨

سنوات٣مدتھ٥٧٥أمریكيدوالرملیون٥٧٥قدرهبمبلغ٢٠١٩یولیو١٧فيعائمةبعمولةمضمونغیرمشتركقرضترتیبالبنكأبرم
.   المطفأةبالتكلفةكمقتنىتصنیفھوتمالسوق،أساسعلىالمتغیرةللمعدالتوفقًاعمولةألجلالقرضیحمل. العامةالبنكیةلألغراض

المصدرةالدینسندات-٩

المتوسطةالسنداتبرنامجبموجبأمریكيدوالرملیار١قدرھااألمریكيبالدوالرسنداتإصدارخاص،لغرضمنشأةخاللمنالبنك،أتم
ھذهإن. ٢٠٢٠ینایر٢٩فيأمریكيدوالرملیون٥٠٠البالغالثانياإلصدارإتمامتموقد. أمریكيدوالرملیار٥قدرهوالبالغبالیورواألجل

وأحكامشروطوفقالبنكخیاربحسبالمبكرلالستردادوتخضعسنواتسبعلمدةالبرنامجھذابموجبإصدارھاوتممضمونھغیرالسندات
. المطفأةبالتكلفةكمقتناةتصنیفھاوتماالیرلندیةاألسھمسوقفيمدرجةالسنداتھذهإن.  اإلصدار

المشتقات-١٠

إضافةالموجزة،الموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهفيإثباتھاتمالتيالمشتقةالمالیةلألدواتوالسلبیةاإلیجابیةالعادلةالقیمةأدناهالجدولیعكس
التدفقاتمبالغبالضرورةتعكسالالفترة،نھایةفيالقائمةالمعامالتحجمعلىمؤشراًتعتبرالتياالسمیة،المبالغإن. لھااالسمیةالمبالغإلى

علىعادةتقتصروالتيالمجموعةلھاتتعرضالتياالئتمانمخاطرتعكسالاالسمیةالمبالغھذهفإنوبالتالي،. بھاالمتعلقةالمستقبلیةالنقدیة
. السوقمخاطرتعكسالأنھاكماللمشتقات،اإلیجابیةالعادلةالقیمة

رئیسیةمقاصةباتفاقیاتالمشمولةالعقودكافةإظھاریتمذلك،إلىإضافة.  العادلةبالقیمةالموحدة،الماليالمركزقائمةفيالمشتقاتكافةإظھاریتم
اآلخرالطرفإلىالمدفوعةأوالمستلمةالنقدیةالضماناتمعالسلبیةأواإلیجابیةالعادلةالقیمةإجماليمقاصةتتم. ذلكینطبقحیثمابالصافي،
. المفعولساریةرئیسیةمقاصةاتفاقیةبموجب
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 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

سامبا ١٣صفحةالمالیةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

٢٠٢٠یونیو٣٠في
مدققة )  ( غیر

السعودیةبآالف الریاالت

٩٢٠١دیسمبر  ٣١في
( مدققة ) 

السعودیة الریاالت بآالف

٩٢٠١یونیو٣٠في
مدققة )  ( غیر

السعودیة الریاالت بآالف
العادلة   القیمة
اإلیجابیة

العادلة   القیمة
االسمیةالسلبیة العادلة  المبالغ القیمة

اإلیجابیة
العادلة   القیمة

العادلة  االسمیةالمبالغالسلبیة القیمة
اإلیجابیة

العادلة   القیمة
االسمیةالسلبیة المبالغ

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

١٤١٬٨٤٣١٢٢٬٥٠٢٢١٬٧٣٠٬٣٢١٧٧٬٣٠٠٧١٬٨٣٧١٧٬٩٢٠٬٧٤٠٦٦٬٠٨١٨٣٬٧٢٦١٥٬٥٠٢٬٩٦٣والخیارات
٧٨٬٢٤٩٧٤٬٠٥٢٢٤٬٨٦٩٬١١٠٤٦٬٣٣٩٩٢٬٩١٤٢٦٬٣٩٦٬٩٧١١٣٨٬٦٥٦١٩١٬١٦٢١٦٬٨٠٨٬١٥٠اآلجلةاألجنبيالصرفعقود

٢٦٬٧٧٧٢٠٬٦٤٦٣٬١٠٨٬٩٦٩١٠٬٩٦٥٨٬٦٥٤١٬٣٢٢٬٨٢٥٤٬٦٦٠٣٬٢٦٥٦٤٥٬٣٧١العمالتخیارات
٧٬٥٣٧٧٬٥٣٧٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٥٣٩١٬٥٢٠٤٦٨٬٧٥٠١٩٬٩٦٢١٥٬١٣٩٢٬٠٢٥٬٠٠٠المقایضةخیارات
٢٠٠٬٩٥٥١٤٠٬٧٥٥٢٬٤٠٢٬٤٣٣٦٥٬٧٨٧٣٦٬٠٨٤٢٬٣٨٤٬٥٦٨٩٠٬٧٦٣٨٠٬١٢٥٢٬١٨٢٬٦٧٩وسلعأسھمخیارات

:العادلةالقیمةمخاطرلتغطیةالمقتناة
العموالت،بأسعارالخاصةالمستقبلیةالعقود

٥٬٧٣٠-والخیارات
٨١٤٬٨٧٥

----
٧٠٠١١٢٬٨٧٥

٦٬٤١٢٬٥٠٠-٩٬٧٨٩---٤٣٥٬٢٦٧١٢٬٣٥٦٬٢٥٠-العموالتأسعارمقایضات
:النقدیةالتدفقاتمخاطرلتغطیةالمقتناة

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

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

المالیة سامبا ١٤صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

الماليالضمانوعقودالقروضالتزامات-١١

: اآلتيمنبالمجموعةالخاصةالماليالضمانوعقودالقروضالتزاماتتتكون

٢٠٢٠یونیو٣٠
دیسمبر٣١

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

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة

٤٬٨٢٤٬٨٥١٤٬٧٠٨٬٧٦٠٦٬٠١٥٬٥٨٦مستندیةاعتمادات
٢٩٬٣٥٤٬١٤١٣٠٬١٦٣٬٥٧١٢٩٬١١٤٬٤٥٢ضمانخطابات
١٬١٦٨٬٨٥٥١٬١١١٬٧٨٦١٬٢٠٦٬٥٩٤قبوالت
٤٬٩٢٤٬٠٠٥٣٬٥٢٢٬٤٣٩٤٬٠٩٥٬٦٥٨االئتمانلمنحللنقضقابلةغیرالتزامات
٩٨٦٬٤٥٣٩٢٨٬٧١٩٧٧٤٬٦٠٤أخرى

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

ملیون٥٠٠قدرهمبلغحسابتم.  الماليالضمانوعقودالقروضالتزاماتلقاءاالئتمانانخفاضمخصصاتبتخصیصأیضاًالمجموعةبدأت
٤٨٩:  ٢٠١٩دیسمبر٣١. (٢٠٢٠یونیو٣٠فيكمااألخرىالمطلوباتضمنتصنیفھوتم،٩الماليللتقریرالدوليللمعیاروفقاًسعوديلایر
). سعوديلایرملیون٥٠١: ٢٠١٩یونیو٣٠وسعودي،لایرملیون

النقدیةوشبھالنقدیة-١٢

: اآلتيمنالموحدةالنقدیةالتدفقاتقائمةفيالمدرجةالنقدیةوشبھالنقدیةتتكون

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

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة
الریاالتبآالف(

)السعودیـــة

١٤٬١١٢٬٨٣٣٨٬٨٩٤٬١٢٧١١٬٩٩٦٬٨٧٥النظامیةالودائععدامامركزیةبنوكلدىوأرصدةنقدیة
تسعینخاللتستحقاألخرىالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىأرصدة
ً ١٬٣٣٩٬٠٣٤٢٬٦٦١٬٠٨٢١٠٬٠٦٤٬٥٥٤یوما

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

التشغیلیةالقطاعات-١٣
- :التالیةالرئیسیةالتشغیلیةالقطاعاتمنالمجموعةتتكون
والمنتجاتاالئتمانبطاقاتإلىإضافةباألفراد،الخاصةوالتوفیرالطلبوتحتالجاریةوالحساباتألجلالودائعمعویتعامل–البنكیةاألفرادقطاع

.الشخصیةوالقروضباألفراد،الخاصةاالستثماریة

االئتمانیةوالتسھیالتوالقروضالمكشوفةوالحساباتالطلبوتحتالجاریةوالحساباتألجلالودائعمعویتعامل–البنكیةالشركاتقطاع
. بالشركاتالخاصةالمالیةاالستشاریةوالخدماتالمجموعةلعمالءالمشتقةالمالیةاألدواتوكذلكبالشركاتالخاصةاألخرى

العمالءوكبارللشركاتوالمشتقاتالعموالت،بأسعاروالمتاجرةاألجنبي،والصرفالمال،أسواقبإدارةرئیسيبشكلویقوم–الخزینةقطاع
وقائمةللمجموعةاالستثماریةالمحفظةوإدارةالسیولةعلىوالحفاظالمجموعة،عملیاتتمویلعنمسؤولانھكما. نفسھاالمجموعةولحساب
. الموحدةالماليالمركز

والمشورةوالترتیبواإلدارةالتعاملبعملیاتیتعلقفیماالموجوداتوإدارةاالستثماراتإدارةخدماتویتضمن– االستثماریةالبنكیةالخدمات
.االستثماروإدارةلألصولسامباشركة/وھيمستقلقانونيكیانذاتمنشأةقبلمناالستثماریةالبنكیةالخدماتتقدم. المالیةاألوراقوحفظ

نتائجإن. الخارجفيتابعةشركاتوأربعةالخارجفيفرعینإلىباإلضافةالسعودیة،العربیةالمملكةفيللمجموعةالرئیسیةالنشاطاتتتم
.ككلللمجموعةالماليللمركزبالنسبةجوھریةتعتبرالالخارجفيالعملیات

377



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
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المالیة سامبا ١٥صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

ًأعالهالتشغیلیةالقطاعاتبینالمعامالتتتم مماالقطاعاتبیناعتیاديبشكلالمالیةالمواردتوزیعإعادةیتم. االعتیادیةالتجاریةللشروطوفقا
عناصرھناكتوجدال. البنوكبینالمعدالتأساسعلىالمالیةالمواردھذهعلىخاصةعموالتتُحمَّل. المالیةالمواردتكالیفتحویلعنھاینتج
ًیليفیما. التشغیلیةالقطاعاتبیناألخرىالداخلیةاإلیراداتأوالمصاریفأواإلیراداتمنأخرىمھمة ومطلوباتموجوداتبإجماليبیانا

ومخصصالعملیاتمصاریفوإجماليالعملیاتدخلوإجماليصافيالخاصة،العموالتودخل،٢٠١٩و٢٠٢٠یونیو٣٠فيكماالمجموعة
-: التشغیلیةالقطاعاتمنقطاعلكلالتاریخینھذینفيالمنتھیتیننللفترتیواالستھالكالرأسمالیةوالمصاریفالدخلوصافياالئتمان،انخفاض

) مدققةغیر(٢٠٢٠یونیو٣٠

األفرادقطاعالسعودیـــةالریاالتبآالف
البنكیة

الشركاتقطاع
البنكیةالخدماتالخزینةقطاعالبنكیة

اإلجمالياالستثماریة

٣٧٬٤٠٣٬٩٣٩١٢٧٬٣٩٥٬٢٨٠١١٤٬١٠٧٬٦٨٢٣٥٤٬١٧٨٢٧٩٬٢٦١٬٠٧٩الموجوداتإجمالي
١٠٢٬٠٧٣٬٠٥٣٩٣٬٣٤٨٬٨٥٧٣٧٬٢٨٦٬٣٢٧١٧٩٬٠٦٤٢٣٢٬٨٨٧٬٣٠١المطلوباتإجمالي
٩٥٩٬٢١٦١٬٢٣٠٬٣٧٦٧٤٦٬٥٨٨١٧٬٢١٧٢٬٩٥٣٬٣٩٧صافيالخاصة،العموالتدخل

١٬٢٠٥٬٩٩٨١٬٦٦٣٬٨٦٤١٬٦٣٨٬٥٩٠٢٨١٬٧٢٩٤٬٧٩٠٬١٨١العملیاتدخلإجمالي
١٬١٢٧٬٣١٩٨٠٤٬٣٥٩١٢٦٬٥٧٠١١٩٬٥٩٨٢٬١٧٧٬٨٤٦: منھالعملیاتمصاریفإجمالي

٤٤٬١٠٩٦٢٬٦٨٧٥٥٩٣٬٠٦٠١١٠٬٤١٥استھالك
خصمبعداالئتمان،انخفاضمخصص
٦٤٥٬٥٢٣-٤٩٬٣٧٧٥٥٢٬٣٢٢٤٣٬٨٢٤المستردةالمبالغ
٥٩٬٢٩١٧٠٣٬٦٢٧١٬٣٢٥٬٤٧١١٤٠٬٤٦١٢٬٢٢٨٬٨٥٠الفترةدخلصافي

٢٩٬٦٦٤١٠١٬٢٣٣٩٠٬٤٩٧٢٨١٢٢١٬٦٧٥رأسمالیةمصاریف

) مدققةغیر(٢٠١٩یونیو٣٠

األفرادقطاعالسعودیـــةالریاالتبآالف
البنكیة

الشركاتقطاع
البنكیةالخدماتالخزینةقطاعالبنكیة

اإلجمالياالستثماریة

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

١٬٦٣٨٬٣٢٢١٬٥٦٠٬٧٢١٨٩٦٬٧٧٩٢٧٠٬٧٤٢٤٬٣٦٦٬٥٦٤العملیاتدخلإجمالي

٨٤٦٬٤٣٨١٬٠٩٩٬١٨٦٧٧٬٧٨١٧٨٬٧٦٧٢٬١٠٢٬١٧٢: منھالعملیات،مصاریفإجمالي
٣٧٬٣٠٠٥٠٬٣٧٠٧٥٢٥٬٦٠٢٩٤٬٠٢٤استھالك
خصمبعد،االئتمانانخفاضمخصص
٧٨١٬٧٢٦-٣٥٬٣٨٠٧٤٦٬١٨٢١٦٤المستردةالمبالغ
٦٩٨٬٧٨٥٤٠٣٬٢٩٢٧٢٧٬٩٥٣١٧٠٬٢٣٦٢٬٠٠٠٬٢٦٦الفترةدخلصافي

٢٤٬٥٤٧٤٥٬٥٥٥٣٩٬٧٦٠٦٣٥١١٠٬٤٩٧رأسمالیةمصاریف

المالیةالمخاطرإدارة-١٤

االئتمانمخاطر)أ
. مالیةلخسارةالمجموعةتكبدإلىیؤديمماالمجموعةتجاهالمالیةبالتزاماتھالوفاءعلىماعمیلمقدرةعدماالئتمانمخاطرتمثل

إدارةلجنةبتعییناإلدارةمجلسقام. المخاطرإدارةومبادئسیاساتواعتمادكليبشكلالمخاطرإدارةطریقةعنمسؤولاإلدارةمجلسإن
والسیاساتالعملوأطرالمبادئوتطبیقالمخاطراستراتیجیةوضععنمسؤولةوھيبالبنك،الكلیةالمخاطرعملیةلمراقبةبالمجلسالمخاطر
. والحدود

ومنالمجموعةإدارةتحددھاالتياالئتمانمتطلباتمناألدنىبالحدیوفونعمالئھاأنمنبالتأكدوذلكاالئتمانمخاطربإدارةالمجموعةتقوم
تقومكذلك.  معینةنشاطاتأوأماكنفيالعمالءمنمجموعةأوبأفرادالخاصةالمخاطرفيالتركیزبتجنبوذلكاإلقراضمحفظةتنویعخالل

.منتظمةبصورةالمحتملةاالئتمانمخاطرتحدیدمنللتأكدمستمرةبصورةاالئتمانمخاطرومراقبةبتقییمالمجموعة

رئیسیةمقاصةاتفاقیاتبإبراموذلكالتجاریةبأنشطتھاالمتعلقةاالئتمانمخاطربإدارةالمجموعةتقوماالئتمان،مخاطرحدودلمراقبةإضافة
ًالمجموعةتقومكما. للمخاطرالتعرضفتراتمنوالحدالمالئمةالظروففياألخرىاألطرافمعضمانترتیباتفيوالدخول بإقفالأحیانا
. الحالیةالقیمةصافيأساسعلىوسدادھاالمعامالت

یكونأوالجغرافیةالمنطقةنفسفيأعمالھمممارسةأومماثلةنشاطاتاألخرىاألطرافمنعددمزاولةعنداالئتمانمخاطرفيالتركیزینتج
السیاسیةأواالقتصادیةالظروففيالتغیراتحدوثعندالتعاقدیةبالتزاماتھمالوفاءعلىمقدرتھمفيستؤثرالتياالقتصادیةالخصائصنفسلھم
جغرافیةمنطقةأوصناعةعلىتؤثرالتيالتطوراتتجاهالمجموعةأداءتأثرمدىإلىاالئتمانمخاطرفيالتركیزیشیر. األخرىالظروفأو

الضمانات،وأخـذالطویلة،الفتراتبشأنمتدرجةبصورةدنیاحدودبوضعوذلكالمخاطرفيالتركیزآثارمنبالحدالمجموعةتقومكما. معینة
. المخاطرلتقلیلمالئم،ھوحسبما
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المالیة سامبا ١٦صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

للموجوداتالنوعیةبالجودةالمتعلقةالمعلوماتأدناهالجدولیوضح. لمحفظتھااالئتمانجودةلتصنفداخلیةتصنیفدرجاتالمجموعةتستخدم
:اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمصنفةالدینوسنداتالمطفأةبالتكلفةالمقاسةالمالیة

) مدققةغیر(٢٠٢٠یونیو٣٠

السعودیـــةالریاالتبآالف
االئتمانخسائر

لمدةالمتوقعة
شھر١٢

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
لموالتيالعمر
مستوىینخفض

لھااالئتمان

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
مستوىذاتالعمر

منخفضائتماني
اإلجمالي

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

٢٢٨٬٨٧٦٬٣٤٩٦٬٩٦٧٬٥١٩٣٬١٩٧٬٣٦٣٢٣٩٬٠٤١٬٢٣١
ً ٧٢٨٬٧٠٧٧٠٦٬١٥٦٢٬٠٣٦٬٩٧٨٣٬٤٧١٬٨٤١االئتمانانخفاضمخصص:  ناقصا

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

)مدققة(٢٠١٩دیسمبر٣١

السعودیـــةالریاالتبآالف
االئتمانخسائر
١٢لمدةالمتوقعة

شھر

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
لموالتيالعمر
مستوىینخفض

لھااالئتمان

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
مستوىذاتالعمر

منخفضائتماني
اإلجمالي

٣٬٦٣٢٬٠٠٨--٣٬٦٣٢٬٠٠٨المطفأةبالتكلفةاألخرىالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىأرصده
١٣٬٦٢٥٬٠٥٧--١٣٬٦٢٥٬٠٥٧المطفأةبالتكلفةدینسندات
٦١٬٢٠٨٬١٠٤--٦١٬٢٠٨٬١٠٤اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةدینسندات
١٣٤٬٧٧٦٬٢٨١٦٬٦١٢٬٧٧٠٣٬٣٠٥٬٨٢٢١٤٤٬٦٩٤٬٨٧٣المطفأةبالتكلفةوسلفقروض

٢١٣٬٢٤١٬٤٥٠٦٬٦١٢٬٧٧٠٣٬٣٠٥٬٨٢٢٢٢٣٬١٦٠٬٠٤٢
ً ٦٤١٬٦١١٥٤٢٬٨٨٩١٬٩٢٢٬٦٩٢٣٬١٠٧٬١٩٢االئتمانانخفاضمخصص:  ناقصا

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

) مدققةغیر(٢٠١٩یونیو٣٠

السعودیـــةالریاالتبآالف
االئتمانخسائر
١٢لمدةالمتوقعة

شھر

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
لموالتيالعمر
مستوىینخفض

لھااالئتمان

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة
مستوىذاتالعمر

منخفضائتماني
اإلجمالي

١١٬٩٧٧٬٤٩٠--١١٬٩٧٧٬٤٩٠المطفأةبالتكلفةاألخرىالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىأرصده
١٢٬٢٢٦٬٥٤٨--١٢٬٢٢٦٬٥٤٨المطفأةبالتكلفةدینسندات
٥٦٬٢٨٢٬١٩٩--٥٦٬٢٨٢٬١٩٩اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةدینسندات
١٠٧٬٤٦١٬٣١٧٨٬١٠٧٬٢٧٤٢٬٥٦٢٬٤٠٨١١٨٬١٣٠٬٩٩٩المطفأةبالتكلفةوسلفقروض

١٨٧٬٩٤٧٬٥٥٤٨٬١٠٧٬٢٧٤٢٬٥٦٢٬٤٠٨١٩٨٬٦١٧٬٢٣٦
ً ٦١١٬٩٥٧٦٦٩٬٢٧٩١٬٨٠٦٬٩٠٨٣٬٠٨٨٬١٤٤االئتمانانخفاضمخصص:  ناقصا

١٨٧٬٣٣٥٬٥٩٧٧٬٤٣٧٬٩٩٥٧٥٥٬٥٠٠١٩٥٬٥٢٩٬٠٩٢اإلجمالي
الضمانوعقودالقروضالتزاماتعلىاالئتمانانخفاضمخصص
٧٧٬٠٨٥٨٨٬٧٧٦٣٣٥٬٥٩٦٥٠١٬٤٥٧المالي
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المالیة سامبا ١٧صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

المالرأس-١٥

لایر١٠سھمكلقیمة،)سھمملیون٢٬٠٠٠: ٢٠١٩(سھمملیون٢٬٠٠٠منبالكاملوالمدفوعوالمصدربھالمصرحالبنكرأسمالیتكون
.سعودي

والمخفضاألساسيالسھمربح-١٦
یونیو في المنتھیتین للفترتین األساسي السھم ربح احتساب المتوسط٢٠١٩و  ٢٠٢٠تم على البنك لمساھمي العائد الفترة دخل صافي بتقسیم وذلك

الفترة خالل القائمة األسھم لعدد السھم  )سھمملیون١،٩٥٧٫١: ٢٠١٩یونیو،سھمملیون١،٩٥٧٫٥: ٢٠٢٠(یونیوالمرجح ربح احتساب . تم
یونیو   في المنتھیتین للفترتین البالغ  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠المخفض األسھم عدد على البنك لمساھمي العائد الفترة دخل صافي بتقسیم ملیون٢٬٠٠٠وذلك

سھم.

المالیة-١٧ لألدوات العادلة القیمة

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

).تعدیلبدون(األداةلنفسالنشطةالمالیةاألسواقفيالمتداولةاألسعار:األولالمستوى
مدخالتھاكافةتحدیدیتمأخرىتقییمطرقأومماثلةومطلوباتلموجوداتالنشــطةالمالیةاألســواقفيالمتداولةاألســعار:الثانيالمستوى

.السوقفيللمالحظةقابلةبیاناتوفقالھامة
. السوقفيللمالحظةقابلةبیاناتوفقالھامةمدخالتھامنأيتحدیدیتملمتقییمطرق: الثالثالمستوى

ًیليفیما : العادلةللقیمةالمالئمالھرميالمستوىضمنالمصنفةالمشتقةالمالیةواألدواتالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتالعادلةبالقیمةبیانا

) مدققةغیر(٢٠٢٠یونیو٣٠السعودیـــةالریاالتبآالف
اإلجماليالثالثالمستوىالثانيالمستوىاألولالمستوى:المالیةالموجودات
٤٣٠٬٧٠٣٢٬٣٣٠٬٧٦٩١٬٧٤١٬٥٣٧٤٬٥٠٣٬٠٠٩الدخلقائمةخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةاستثمارات
٢٠٬٧٠٨٬١٥٣٥٤٬٣٩٥٬٥٤٣٥٬٦٥٧٧٥٬١٠٩٬٣٥٣اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةاستثمارات
١٤٬٧٤٥٬٤٣٣-١٤٬٧٤٥٬٤٣٣-المطفأةبالتكلفةمقتناةاستثمارات
٦٬٢٣٨٬٤١٨-٣٦٬٠٩٦٦٬٢٠٢٬٣٢٢مشتقات

: المالیةالمطلوبات
٦٥٨٬٦٣٨-٦٥٨٬٦٣٨-الدخلقائمةخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةمالیةمطلوبات
٥٬٧٠٥٬٨٠٥--٥٬٧٠٥٬٨٠٥مصدرةدینسندات
٢٬١٦٠٬٤٥٧-١٧٬٤٩٤٢٬١٤٢٬٩٦٣مشتقات

) مدققة(٢٠١٩دیسمبر٣١السعودیـــةالریاالتبآالف
اإلجماليالثالثالمستوىالثانيالمستوىاألولالمستوى:المالیةالموجودات
٦٦٩٬٦٦٤٤٬٣٥٢٬٢٩٣١٬٠٧٨٬١٥٥٦٬١٠٠٬١١٢الدخلقائمةخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةاستثمارات
٢٠٬٦٢٧٬١٧٠٤٤٬٦٥٩٬٢٠٤٥٬٦٥٧٦٥٬٢٩٢٬٠٣١اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةاستثمارات
١٣٬٩٢٦٬٧٧٨-١٣٬٩٢٦٬٧٧٨-المطفأةبالتكلفةمقتناةاستثمارات
٣٬٠٩٢٬٢٢١-٨٬٠٣٥٣٬٠٨٤٬١٨٦مشتقات

: المالیةالمطلوبات
٧٠٠٬٣٤٤-٧٠٠٬٣٤٤-الدخلقائمةخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةمالیةمطلوبات
٣٬٧٢٥٬٨٨٨--٣٬٧٢٥٬٨٨٨مصدرةدینسندات
١٬١٩٢٬١٨٦-٢٬٨٦٩١٬١٨٩٬٣١٧مشتقات
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المالیة سامبا ١٨صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

) مدققةغیر(٢٠١٩یونیو٣٠السعودیـــةالریاالتبآالف
اإلجماليالثالثالمستوىالثانيالمستوىاألولالمستوى:المالیةالموجودات
١٬٠٠٤٬٥٧٩٣٬٩٩٧٬٤٣١٨٣٨٬٤١٥٥٬٨٤٠٬٤٢٥الدخلقائمةخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةاستثمارات
٢٠٬١٨١٬٤١٤٤٠٬٩٩٩٬١٣٣٥٬٦٧٤٦١٬١٨٦٬٢٢١اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةاستثمارات
١٢٬١٩٥٬١٩٦-١٢٬١٩٥٬١٩٦-المطفأةبالتكلفةمقتناةاستثمارات
٤٬٠١٣٬٣٠١-١٬٦٣٣٤٬٠١١٬٦٦٨مشتقات

: المالیةالمطلوبات
٧٦١٬٧٧٨-٧٦١٬٧٧٨-الدخلقائمةخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةمالیةمطلوبات
١٬٩٥٧٬٩٧٨-٩٬٣٢٦١٬٩٤٨٬٦٥٢مشتقات

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

المدرجةالمالیةللموجوداتالثالثالمستوىضمنالعادلةالقیمةلقیاسوذلكالختامیةاألرصدةإلىاالفتتاحیةاألرصدةتسویةأدناهالجدولیبین
: اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةقیمتھاوالمدرجةالدخلقائمةخاللمنالعادلةقیمتھا

٢٠٢٠یونیو٣٠
)مدققةغیر(

الریاالتبآالف
السعودیـــة

٢٠١٩یونیو٣٠
)مدققةغیر(

الریاالتبآالف
السعودیـــة

١٬٠٨٣٬٨١٢٧٩٥٬٠١٧الفترةبدایةفيالرصید
٤٬٦٢٥)٦٧٬٣٨١(الموحدةالشاملالدخلوقائمةالموحدةالدخلقائمةفيالمحققةوغیرالمحققةالخسائرإجمالي

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

١٬٧٤٧٬١٩٤٨٤٤٬٠٨٩الفترةنھایةفيالرصید

ًتختلفالوالسلف،والقروضالمطفأةبالتكلفةالمقتناةاالستثماراتباستثناءالمالي،المركزقائمةداخلالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةإن جوھریا
حسبجیدبشكلبالمجموعةالخاصةوالسلفالقروضمحفظةتنویعیتم.  الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمفيالمدرجةالدفتریةالقیمةعن

الدفتریةقیمتھاتقاربالمحفظةلھذهالعادلةالقیمةفإنعلیھ،وبناًءواحدةسنةمنأقلخاللالمحفظةأرباعثالثةمنأكثرأسعارتجدیدیتم.  الصناعة
المقدرةالعادلةالقیمةبلغت.  الدفتریةقیمتھاعنكثیراًتختلفالالمحفظةلباقيالعادلةالقیمةإن.  االئتمانھوامشفيجوھریةلتغیراتتخضعوالتي

لایرملیار١٤٢: ٢٠١٩دیسمبر٣١(سعوديلایرملیار١٤٨٫٩مبلغ٢٠٢٠یونیو٣٠فيكمابالمجموعةالخاصةوالسلفالقروضلمحفظة
واألرصدةألجل،والقرضخاصة،بعموالتالمرتبطةالعمالءلودائعالعادلةالقیمةإن).  سعوديلایرملیار١١٥٫٤:  ٢٠١٩یونیو٣٠وسعودي،

الدفتریةالقیمةعنكثیراًتختلفالالمطفأةبالتكلفةالمسجلةاألخرى،والمطلوباتاألخرىوالموجوداتاألخرىالمالیةوالمؤسساتوللبنوكلدى
عنكثیراًتختلفالمماثلةمالیةألدواتالسوقفيالسائدةالحالیةالعموالتأسعارألنالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمفيالمدرجة
العادلةالقیمةمستویاتبینتحویالتأيھناكیكنلمالفترة،خالل.  وللبنوكلدىلألرصدةاألجلالقصیرةالفترةوبسببعلیھاالمتعاقداألسعار
المستوى.المالیةلألدوات ضمن المصنفة العادلة القیمة قیاسات بطبیعتھا. ٣تعتبر متكررة العادلة القیمة لمستویات الھرمي التسلسل من

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

بینالفرقإلىیشارو. مامالیةبأداةالخاصةالمعاملةسعرعنتختلفأنیمكنمعینةتقویمطریقةخاللمنعلیھاالحصولتمالتيالقیمةإن
لألداة  ،المعاملةفترةمدىعلىإماوتطفأ،"الواحدالیومخسارةأوربح"بـالتقییموطریقةالمعاملةسعر العادلة القیمة تحدید إمكانیة لحین تأجیلھا

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

الور كانت إذا الخصم ً ناقصا التقییم تاریخ في كما السھم لذلك اإلغالق عند السوق سعر أساس على علناً متداول استثمار كل تقییم المالیةیعتمد قة
مقیدة. 

السوقبیاناتمدخالتتستخدموالتيالمخصومةالنقدیةالتدفقاتطریقةباستخدام)  ٢(المستوىضمنتندرجالتيلالستثماراتالعادلةالقیمةتحدد
التيللمشتقاتالعادلةالقیمةتحدد.  االستثماریةللصنادیقعنھالمعلنالموجوداتقیمةوصافياالئتمانوھامشالعائدلمنحنیاتللمالحظةالقابلة
مدخالتتحدد. المخصومةالنقدیةالتدفقاتطریقةباستخدامتحدیدھایتموالتيبالبنكالخاصةالتقییمطرقباستخدام) ٢(المستوىضمنتندرج
.مستقلینوسطاءمنعلیھاالحصولویتمفیھا،تتداولالتيللمالحظةالقابلةالسوقمؤشراتوفقالطرقلھذهالبیانات

الجھةقبلمنعنھمعلنموجوداتقیمةصافيآخرأساسعلى) ٣(المستوىضمنتندرجالتيالخاصةاألسھمالستثماراتالعادلةالقیمةتحدد
. الماليالمركزقائمةبتاریخفیھاالمستثمر
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المالیة سامبا ١٩صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

المالرأسكفایة-١٨

مؤسسةقبلمنالمطبقةالبنكيلإلشرافبازللجنةقبلمنالمحددةوالمعدالتالمنھجیةباستخداموذلكرأسمالھاكفایةمدىبمراقبةالمجموعةتقوم
النقدمؤسسةقبلمنالمحددالنظاميالمالرأسبمتطلباتوللوفاءالعملتطویرلدعمقويأساسيبرأسماللالحتفاظوذلكالسعودي،العربيالنقد

الموجوداتمعللمجموعةالمؤھلالمالرأسبنودبمقارنةوذلكالمالرأسكفایةمدىقیاسیتمالمعدالت،ھذهوبموجب.  السعوديالعربي
مخاطرإلظھارالمرجحةاألرصدةباستخدامللمشتقاتاالسمیةوالمبالغالمحتملة،وااللتزاماتوالتعھداتالموحدة،الماليالمركزقائمةفيالمدرجة
. النظاميالمالرأسبمتطلباتبالكاململتزمةالفترة،خاللالمجموعة،كانت. التشغیلیةوالمخاطرالسوقومخاطرالنسبیةاالئتمان

لمواجھةكافالمالرأسبأنللتأكدالمخاطرالمرجحةالموجوداتومستوىاألساسيالمالرأسبمراجعةدوري،بشكلالمجموعة،إدارةتقوم
ًاإلدارةتأخذبذلك،وللقیام.  المستقبلیةالنمووخططالحالیةألعمالھاالمالزمةالمخاطر الظروفوكذلكالمجموعةأعمالخططاالعتباربعینأیضا

ًرأسمالھابإدارةالخارجفيالتابعةالشركةتقوم. العملبیئةعلىمباشروغیرمباشربشكلتؤثرالتياالقتصادیة .المحلیةالنظامیةللمتطلباتطبقا

والتيبھاالمتعلقةواإلفصاحات٣بازللجنةبھاأوصتالتيالمالرأسھیكلةبشأنوإرشاداتعملإطارالسعوديالعربيالنقدمؤسسةأصدرت
ً. ٢٠١٣ینایر١مناعتباراًمفعولھاسري ًاحتسابھتملماوطبقا ًأدناهالمجموعةتقدم،٣بازللجنةلتوصیاتوفقا المرجحةبالموجوداتبیانا

التيالتابعةللشركةبالنسبةموحدغیرأساسوعلىللمجموعةبالنسبةموحدأساسعلىبھاالمتعلقةوالنسبالمالرأسوإجماليالموحدةالمخاطر
:التشغیلیةوالمخاطرالسوقومخاطراالئتمانلمخاطراحتسابھایتم

٢٠١٩یونیو٢٠١٩٣٠دیسمبر٢٠٢٠٣١یونیو٣٠
)مدققةغیر()مدققة()مدققةغیر(

الریاالتبآالف() موحدأساسعلى(المالیةسامبامجموعة
) السعودیـــة

الریاالتبآالف(
) السعودیـــة

الریاالتبآالف(
) السعودیـــة

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

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

٤٩٬١٦٧٬٦٦٨٤٨٬٢٤٨٬٢٠١٤٦٬٨٨١٬٧٦٤المساندالمالورأساألساسيالمالرأسإجمالي

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

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

: للسنةالزكاةلمصروفتحلیالًیليفیما
فيالمنتھیةأشھرللستة

الزكاة
یونیو٣٠

٢٠٢٠
الریاالتبآالف

السعودیـــة

یونیو٣٠
٢٠١٩

الریاالتبآالف
السعودیـــة

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

:للفترةصافي،والمؤجلة،الحالیةالضریبةلمصروفتحلیالًیليفیما

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

٥٤٬٤٨٥٢١٬١٢٦اإلجمالي

: ٢٠١٩یونیو٣٠وسعودي،لایرملیون١٬٤٨٢: ٢٠١٩دیسمبر٣١(سعوديلایرملیون١٫٤٨٢قدرهمبلغعلىاألخرىالمطلوباتتشتمل
ًوذلكالھیئةمعالبنكوقعھاالتيالتسویةاتفاقیةبموجبوالدخلللزكاةالعامةالھیئةإلىالدفعمستحق) سعوديلایرملیون١٫٨٥٣ معتمشیا

بتاریخ١٢٦٠رقمالوزاريوالقرار)  ٢٠١٨نوفمبر٢٨الموافق(ھـ٢٠/٣/١٤٤٠وتاریخ٢٦/مرقمالكریمالملكيبالمرسومصادرةالالتوجیھات
).٢٠١٨دیسمبر١٢الموافق(ھـ٥/٤/١٤٤٠

السعوديالعربيالنقدمؤسسةبرامجوالمتوقعةاالئتمانخسائرعلى) ١٩كوفید( كورونافیروستأثیر-٢٠

كافةفيالسریعبانتشارهمنھااقراًرابالجائحة) ١٩-كوفید(كورونافیروستفشيتصنیفالعالمیةالصحةمنظمةأعلنت،٢٠٢٠مارسخالل
كافةفيالحكوماتاتخذتوقد. السعودیةالعربیةالمملكةذلكفيبماالعربي،الخلیجيمنطقةعلىأیًضاالفیروسھذاتفشيأثرلقد. العالمأنحاء
وإصدارالحدودبإقفالالخصوص،وجھعلىالسعودیة،العربیةالمملكةوقامت. الفیروسانتشارالحتواءاإلجراءاتمنالعدیدالعالمأنحاء

. المملكةأنحاءكافةفيالتجولومنعالعامالحظروفرضاالجتماعي،التباعدبشأنالتعلیمات

الذياإلغالقبسببكورونافیروسعنالناتجةالطلبعواملبسببفقطلیسوذلكالحالیة،الفترةخاللكبیرةتقلباتالنفطأسعارشھدتكما
االنتعاشبعضالنفطأسعارشھدتوقد.  الجائحةسبقالذياإلنتاجضخامةعنالناتجةالعرضعواملبسببأیًضاولكنالعالم،اقتصادیاتشھدتھ
حاالتمنالدولخروجنتیجةالطلبزیادةجانبإلىاإلنتاج،بخفضللنفطالمنتجةالدولقامتحیث٢٠٢٠عاممنالثانيالربعأواخرفي

ألسعارالمتوقعةالتغیراتعلىالضغطاختبارسیناریوھاتإجراءخاللمنالحاليالوضعبتقییمالبنكوإدارةاإلدارةمجلسقاموقد. اإلغالق
إلدارةاألخرىالمخاطرإدارةممارساتإلىباإلضافةالرئیسیة،واألداءالمالیةوالمالءةوالعملیاتوالسیولةاالئتمانمؤشراتعلىوتأثیرھاالنفط
أیًضاالبنكاتخذھاالتيالخطواتتشمل. الماليوأدائھاعملیاتھاعلىتأثیرلھایكونقدالتيكورونا،فیروستفشيبسببالمحتملاألعمالتعطل
واألطرافوالبلد،والمناطق،االقتصادیة،القطاعاتحسبمراجعتھامثلدقةأكثرمستوىعلىاالئتمانمخاطرتركزاتمراجعةفيالبدء

بصورةالقروضھیكلةوإعادةللعمالء،االئتمانيالتصنیفمراجعةوإجراءات،الدوریةوالمراجعةالضمانات،وحمایةذلك،إلىومااألخرى،
. السعوديالعربيالنقدومؤسسةالحكومةدعمبرامجآثاراالعتبارفيأیضاالخطواتھذهوتأخذ. االقتضاءعندمالئمة،

المتوقعة،االئتمانخسائرلتحدیدالمستخدمةواالفتراضاتالمدخالتبعضمراجعةالبنكمناإلغالقبعدالسائدةاالقتصادیةالظروفتتطلب
االحتماالتتعدیلأوالمتوقعةاالئتمانخسائرتقدیرفيالبنكیستخدمھاالتيالكلياالقتصادعواملتعدیلحولإماحولأساسيبشكلتتمحوروالتي

التعدیالتبعضبإجراءالبنكقام،٢٠٢٠عاممناألولالربعفي.  المتوقعةاالئتمانخسائرتقدیرفيحالیًاالبنكیستخدمھاالتيبالتوقعاتالمتعلقة
قامتموثوقیة،أكثربیاناتتوفرومع،٢٠٢٠عاممنالثانيالربعخالل. المرجحةواألوزانالكلياالقتصاديبعواملالمتعلقةالتوقعاتعلى

االحتماالتتعدیلأو/والمتوقعةاالئتمانخسائرتقدیرفيالبنكیستخدمھاالتيالكلياالقتصاديعواملعلىأخرىتعدیالتبإجراءاإلدارة
في. بالتوقعاتالمتعلقة المنتھیة بقیمة٢٠٢٠یونیو٣٠للفترة إضافیة متوقعة ائتمان خسائر الكلي االقتصاد عوامل تحدیث عن نتج ملیون٦٧٫٦،

سعودي.  لایر

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

بانتظام.  ذلك وأثر موقفھ تقییم إعادة في البنك وسیستمر األحكام، إبداء تتطلب ھذه االقتصادیة التأكد
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)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

)تتمة(السعوديالعربيالنقدمؤسسةبرامجوالمتوقعةاالئتمانخسائرعلى) ١٩كوفید( كورونافیروستأثیر-٢٠

أجراهالذيالمراحلتحلیلأساسعلىتحدیدھاتموالتيالشركات،بتمویلتتعلقسعوديلایرملیون٥٨٫٩بقیمةتراكباتبإثباتأیًضاالبنكقام
ًاالبنك وبالتاليأكبر،بشكلموثوقةبیاناتتوفرعندفرديبشكلالھامةللشركاتالتعرضاتتقییمفيالبنكسیستمر.المتأثرةالمحافظإلىاستناد
. الالحقةالمالیةالفتراتفيالمتوقعةاالئتمانخسائرعلىتعدیلأيإجراءالواجبمنكانإذاماتحدید

السعوديالعربيالنقدمؤسسةدعمومبادراتبرامج

الخاصالقطاعتمویلدعمامجنبر
الدعمبتقدیموذلك٢٠٢٠مارسفيالخاصالقطاعتمویللدعمبرنامجبإطالقالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقامتكورونا،فیروسلمواجھة
٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةتعمیمفيوردلماوفقاتعریفھاحسبوالمتوسطةوالصغیرةالصغرمتناھیةللمنشآتالالزم
: اآلتيمنأساسيبشكلالبرنامجھذایتكون. ھـ١٤٣٨اآلخرجمادى١٦بتاریخ

األقساط،سدادتأجیلبرنامج•
اإلقراض،تمویلبرنامج•
والتمویل؛ضماناتدعمبرنامج•
. اإللكترونیةوالتجارةالبیعنقاطعملیاترسومدعمبرنامج•

متناھیةللمنشآتالممنوحةالقروضتسھیالتعلىأشھرستةلمدةاألقساطسدادتأجیلالبنكعلىیتعیناألقساط،سدادتأجیلبرنامجمنكجزء
المحتملةالنقدیةبالتدفقاتالمتعلقةاألمورلمواجھةاألجلقصیرةسیولةكدعماألقساطسدادتأجیلإعفاءاتتعتبر. والمتوسطةوالصغیرةالصغر
١٤حتى٢٠٢٠مارس١٤منالفترةخاللالسدادمتأخرةاألقساطبتأجیلوذلكالسدادتأجیلإعفاءاتبتفعیلالبنكقاموقد. المقترضةللجھة
وتمتاالئتمانیة،التسھیالتفتراتفيالتغیراتلھذهالمحاسبياألثرتقویمتم. التسھیالتفترةفيتغییردونأشھرستةلمدة٢٠٢٠سبتمبر
ًمعالجتھا المنشآتلعمالءالبنكقدمھالذياألقساطسدادتأجیلعننتج. الترتیبشروطفيكتعدیل٩الماليللتقریرالدوليالمعیارلمتطلباتوفقا
. ٢٠٢٠مارس٣١خاللسعوديلایرملیون٨٫١بمبلغالواحدالیومتعدیلخسارةوالمتوسطةوالصغیرةالصغرمتناھیة

الصغرمتناھیةالمنشآتعمالءأقساطبتأجیلأیًضاالبنكقام،٢٠٢٠أبریلخاللالسعوديالعربيالنقدمؤسسةعنالصادرةالتوجیھاتلتنفیذ
متناھیةالمنشآتتعریفاستوفواالذین١المرحلةضمنالمصنفیناآلخرینالعمالءبعضو٢المرحلةضمنالمصنفینوالمتوسطةوالصغیرة
عننتج. ٢٠٢٠سبتمبر١٤إلى٢٠٢٠مارس١٤منالفترةأيالفترة،لنفس٢٠٢٠عاممنالثانيالربعخاللوالمتوسطةوالصغیرةالصغر
صافيمنكجزءالتعدیلخسائرعرضتم. التواليعلىسعودي،لایرملیون٤٥٫٣وسعوديلایرملیون٤٫٥بمبلغإضافیةتعدیلخسارةذلك
وجودلعدمنظًرااالئتمان،مخاطرفيجوھریةزیادةیعتبرالاألقساطتأجیلبرنامجفياالشتراكأنیعتقدالبنكیزالال. الخاصةالعموالتدخل

خسائربإطفاءیتعلقالدخل،قائمةعلىسعوديلایرملیون٢٦مبلغتحمیلتم،٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةأشھرالستةفترةخالل.  أخرىعوامل
. التعدیل

استلماألخرى،الحكومیةوالجھاتالسعوديالعربيالنقدمؤسسةبرامجبموجبالبنكیتكبدھاأنیتوقعالتيالعالقةذاتالتكالیفكافةلتعویض
تبین. ٢٠٢٠عاممناألولالربعخاللسعوديلایرملیار٢٫٥قدرهإجماليبمبلغالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمنعمولةبدونودیعةالبنك

المتكبدةالتعدیلخسارةعنبالتعویضتتعلقالحكومیةالمنحةھذهأنالسعودي،العربيالنقدمؤسسةمنالواردةالمراسالتعلىبناًءلإلدارة،
. الحكومیةالمنحعنالمحاسبةلمتطلباتوفقاإعانةشكلعلىالمقدمالتمویلمعدلمنالمنفعةعنالمحاسبةتمت. األقساطسدادتأجیلنتیجة

عاممناألولبالربعیتعلقسعوديلایرملیون١٥٤٫٥قدرهللمنحةدخلإجماليالبرنامجھذاضمنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةودیعةعننتج
المنحةدخلوقیاسإثباتبشأناألحكامبعضبإجراءالبنكقام. ٢٠٢٠ مبلغتحمیلتم،٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةأشھرالستةفترةخالل. ھذه
. الواحدالیومدخلبتسویةیتعلقالدخل،قائمةعلىسعوديلایرملیون٩٫٤

عام من الثاني الربع بقیمة٢٠٢٠خالل السعودي العربي النقد مؤسسة من عمولة بدون إضافیة ودیعة البنك استلم لمدة  ١٠٩، سعودي لایر ملیون
إعانة٣٦ شكل على المقدم التمویل معدل من المنفعة عن المحاسبة أساس  شھًرا. تمت الحكومیة. وقد  منتظمعلى المنح عن المحاسبة لمتطلبات وفقا

قدره دخل إجمالي ذلك عن فترة٦٫٧نتج مدى على تأجیلھ تم والذي سعودي، لایر إثبات٣٦ملیون بشأن األحكام بعض بإجراء البنك شھًرا. قام
دخل   المنحةوقیاس . ھذه

في القروض. ٢٠٢٠یونیو٣٠كما وضمانات اإلقراض لتمویل السعودي العربي النقد مؤسسة برامج في بعد البنك یشارك لم ،

من الفترة خالل ذلك، على إلى١٤عالوة البالغة٢٠٢٠یونیو٣٠مارس اإللكترونیة والتجارة البیع نقاط عملیات رسوم عن البنك تنازل ،٧٫٩
الرسوم.  ھذه استرداد بشأن السعودي العربي النقد مؤسسة مع مناقشات حالیًا البنك سعودي. یجري لایر النھائیینالمستفیدینألننظًرالكنملیون

. ٢٠الدوليالمحاسبةمعیارلوفقًاللبنكمنحةكدخلاعتبارھایتملمالعمالء،ھمالحالةھذهفي
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 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

المالیة سامبا ٢٢صفحةمجموعة

Public

)تتمة(الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
)مدققةغیر(

)تتمة(السعوديالعربيالنقدمؤسسةبرامجوالمتوقعةاالئتمانخسائرعلى) ١٩كوفید( كورونافیروستأثیر-٢٠

السعوديالمصرفيالقطاعفيللسیولةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةدعم

معتمشیً بصالحیات  الا سعوديلایرملیارخمسینمبلغلضخبرنامجعنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةأعلنتوالمالي،النقدياالستقرارالمتعلقة
:أجلمن

الخاص؛• القطاع لشركات االئتمان تسھیالت تقدیم في دوره مواصلة من وتمكینھ المصرفي القطاع في السیولة تعزیز
إضا• أتعاب أي تكبد دون الحالیة االئتمان تسھیالت جدولة فیة؛إعادة
والخاص؛القطاعفيالتوظیفمستویاتعلىالحفاظبھدفالقائمةالخططدعم  •
.للعمالءعنھاالتنازلتمالتيالمصرفیةالخدماترسومبعضمناإلعفاء•

تبین. تقریبًاواحدةسنةوباستحقاقسعوديلایرملیار٣٫٩بقیمةعمولةبدونودیعة٢٠٢٠عاممنالثانيالربعخاللالبنكاستلمالصدد،ھذافي
تمت. السیولةبدعماألولالمقامفيتتعلقالحكومیةالمنحةھذهأنالسعودي،العربيالنقدمؤسسةمنالواردةالمراسالتعلىبناًءلإلدارة،
منتظمإعانةشكلعلىالمقدمالتمویلمعدلمنالمنفعةعنالمحاسبة أساس ذلكعننتجوقد. الحكومیةالمنحعنالمحاسبةلمتطلباتوفقاعلى
تأجیلوتم،٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةللفترةالدخلقائمةفيمنھسعوديلایرملیون٣٠إثباتتمسعودي،لایرملیون٤٥٫٣قدرهدخلإجمالي
. المتبقيالمبلغ

الصحیةالرعایةقطاعلدعمالبنكمبادرة
البنكقرركورونا،فیروستفشيمواجھةفيوالمقیمینالمواطنینصحةعلىالحفاظفيالصحیةالرعایةموظفویبذلھاالتيالكبیرةللجھودتقدیراً
لمدةوذلكالبنكمنائتمانیةتسھیالتعلىالحاصلینوالخاصالعامالقطاعینفيالعاملینالصحیةالرعایةلموظفياألقساطسدادتأجیلطواعیة
وتمت،٢٠٢٠مارس٣١فيكماسعوديلایرملیون١٩٫٩بمبلغالواحدالیومتعدیلخسارةبإثباتالبنكقیامذلكعننتجوقد. أشھرثالثة

.  ٢٠٢٠یونیو٣٠فيالمنتھیةالفترةخاللتسویتھا

:)المرجعيالفائدةسعرإحالل(البنوكبینالفائدةسعرمنالتحول-٢١

بتعدیلالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسویقوم. العالممستوىعلىالرئیسیةالفائدةأسعارلمؤشراتأساسیةھیكلةوإعادةمراجعةإجراءحالیًایتم
.سالسةأكثربشكلالبنوكبینالفائدةسعرمنالتحولعملیةلتسھیلمرحلتینعلىإرشاداتھ

األدوات"٣٩: الدوليالمحاسبةومعیار،"المالیةاألدوات" ٩: الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالتمناألولىالمرحلة- ) ١(المرحلة
تقدم. المخاطرتغطیةبمحاسبةالمتعلقةاألمورعلىاإلفصاحات: المالیةاألدوات:  "٧الماليللتقریرالدوليالمعیارووالقیاس،اإلثبات": المالیة

التأكدلعدمالمحتملةاآلثارمنإعفاًءالمخاطر،تغطیةبالخاصةةیلمحاسبامتطلباتالعدلتوالتي،٢٠١٩سبتمبرفيالصادرةالنھائیة،التعدیالت
التيالمخاطرتغطیةأدواتلكافةبالنسبةإلزامیةوتعتبر،٢٠٢٠ینایر١مناعتباًراالتعدیالتتسري. البنوكبینالفائدةسعرإحاللعنالناتجة
ًالتعدیالت،ھذهبتطبیقالبنكقام. البنوكبینالفائدةسعربإحاللمباشرةًتأثرت المخاطرتغطیةبأدواتالمتعلقالتغطیةإعفاءمعجنبإلىجنبا
.اإلحاللقبل

منتأكدعدمھناكالراھن،الوقتوفي. المخاطرمنخالیةبدیلةبأسعارالمرجعیةالفائدةأسعارباستبدالالثانیةالمرحلةتتعلق- ) ٢(المرحلة
األسواقفيمرجعيكسعرالبنوكبینالفائدةسعراستخدامیستمرھذه،التأكدعدملحاالتونتیجة. ٢بالمرحلةالمتعلقةالتحولوطرقتوقیت
أنالبنكیعتقدوعلیھ،. البنوكبینالفائدةسعربالمتعلقةاألدواتلنھایةالمتوقعالتاریخاستحقاقھاتواریختتجاوزاألدواتتقییمفيویستخدمالمالیة
.٢٠٢٠یونیو٣٠حتىالمخاطرتغطیةمحاسبةاستمراریدعمالحاليالسوقھیكل

بصورةالتحوللدعمالمعنیةالجھاتمختلفمعاالنخراطوتواصلبالبنكالخاصةالشاملةالتحولبأنشطةیتعلقمشروععلىحالیًااإلدارةتعمل
. الداخلیةوالعملیاتواألنظمةالمنتجاتعلىوسیؤثروالتعقیدالحجمحیثمنباألھمیةالمشروعیتسم. منظمة

السابقةالفترةتبویبإعادة-٢٢

. الحالیةالفترةعرضمعیتماشىبماالسابقةالفترةأرصدةبعضتصنیفاعادةتم
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   البنك األهلي التجاري 
          (شركة مساهمة سعودية)

     
 املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة  )غير مراجعة( 

     
     املقدمة

     
 املوجزة املوحدة غير املراجعة املرفقة واإليضاحات ذات الصلة )"املعلومات املالية اإلفتراضية"( التالية لغرض توضيح اآلثار املتوقعة   تم إعداد املعلومات املالية اإلفتراضية

)"البنك األهلي"( ومجموعة سامبا املالية    جاري على قائمة املركز املالي املوحدة واألداء املالي للبنك األهلي التجاري والناتجة عن اتفاقية االندماج املبرمة بين البنك األهلي الت
م(. تنص اإلتفاقية على دمج مجموعة سامبا في البنك األهلي ويترتب على ذلك نقل جميع موجودات    2020أكتوبر    11هـ )املوافق    1442صفر   24)"مجموعة سامبا"( بتاريخ   

(. إن صفقة االندماج خاضعة الستيفاء او  4ا من تاريخ االندماج ، مقابل العوض املتفق عليه )إيضاح  ومطلوبات مجموعة سامبا إلى البنك األهلي )"صفقة االندماج"( ، اعتبار 
      م. 2021التنازل عن شروط معينة محددة مسبقًا، ومن املتوقع حدوثها في النصف األول من عام 

م وقائمة 2019يونيو   30م و2019ديسمبر   31م و2020يونيو  30من قائمة املركز املالي اإلفتراضية املوجزة املوحدة الغير مراجعة كما في  تتكون املعلومات املالية اإلفتراضية
م للبنك األهلي 2019ديسمبر    31م وللسنة  املنتهية في  2019يونيو    30م و2020يونيو    30الدخل اإلفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة لفترتي الستة أشهر املنتهيتين في  

في   اثاراالندماج كما في التواريخ املذكورة بافتراض أن صفقة االندماج دخلت حيز التنفيذ  إلى  2019يناير    1أخذًة في االعتبار سريان  م )"تاريخ االندماج املحدد"(، باإلضافة 
      اإليضاحات حول املعلومات املالية اإلفتراضية.          

مة املركز املالي املوحدة التاريخية  يتمثل الغرض من املعلومات املالية اإلفتراضية في إيضاح التأثيرات الجوهرية لصفقة االندماج بين البنك األهلي ومجموعة سامبا على قائ
      ماج منذ تاريخ االندماج املحدد.وقائمة الدخل املوحدة التاريخية بافتراض أن البنكين موجودين بالفعل وفق الهيكل القانوني لصفقة االند

وعرضها بناًء على افتراضات معّينة )للمزيد من التفاصيل انظر إيضاح أساس اإلعداد( وذلك ألغراض التوضيح فقط. كما أن املعلومات   تم إعداد املعلومات املالية اإلفتراضية
ية للمركز املالي واألداء املالي للبنك  صورة الفعلاملالية اإلفتراضية، بطبيعتها، تتناول موقفا افتراضًيا وال تمثل املركز املالي الفعلي للبنك األهلي وأداءه املالي، وقد ال تعكس ال

ان من املمكن حدوثه لو تم إجراء عملية االندماج  األهلي عند اكتمال صفقة االندماج. باإلضافة إلى ذلك، ال ُتمّثل املعلومات املالية اإلفتراضية املركز املالي واألداء املالي الذي ك 
      ل املستقبلية أو املركز املالي للبنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج. املشار إليه في تاريخ سابق وال تظهر نتائج التشغي 
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 البنك األهلي التجاري                
 (شركة مساهمة سعودية )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 قائمة المركز المالي اإلفتراضية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( 
 كما في                 
2020    31 ديسمبر 2019    30 يونيو2019  يونيو  30     

األهلي البنك  مجموعة سامبا   التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية الموحدة   

 

 البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية الموحدة 

 

 البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية الموحدة 

  
  إيضاحات ب  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية   السعودية بآالف الرياالت  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 

                
 الموجودات

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   37,955,001 24,162,833 - 62,117,834  45,382,209 18,138,081 - 63,520,290  31,493,396 20,865,462  - 52,358,858
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالصافي  3 14,554,696 1,339,034 - 15,893,730  16,565,294 3,628,391 - 20,193,685  14,127,769 11,961,269  (1,800,538) 24,288,500
 استثمارات بالصافي  3 146,305,827 93,193,277 (179,379) 239,319,725  134,076,572 85,013,253 (56,146) 219,033,679  126,629,790 79,249,940  - 205,879,730
 تمويل وسلف بالصافي  1 316,298,571 148,087,797 - 464,386,368  282,288,760 141,595,245 - 423,884,005  274,830,496 115,062,330  - 389,892,826
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي  3;1 9,233,341 6,238,418 (499,534) 14,972,225  5,276,039 3,092,221 (269,048) 8,099,212  5,339,018 4,013,301  (203,877) 9,148,442
 استثمارات في شركات زميلة بالصافي   439,375 - - 439,375  438,483 - - 438,483  449,931 -  - 449,931
 عقارات أخرى بالصافي  1 1,113,039 - 125,345 1,238,384  1,283,387 - 4,345 1,287,732  1,226,523 -  5,953 1,232,476
 ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي  1 5,589,157 3,136,168 (367,473) 8,357,852  5,496,576 3,066,858 (359,602) 8,203,832  5,379,307 3,117,834  (379,206) 8,117,935
 حق استخدام الموجودات بالصافي  1 1,579,131 - 367,473 1,946,604  1,669,825 - 359,602 2,029,427  1,787,133 -  379,206 2,166,339
 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى نتيجة االندماج  4 - - 27,152,698 27,152,698  - - 27,152,698 27,152,698  - -  27,152,698 27,152,698
 موجودات أخرى  3;1 24,241,896 3,103,552 (619,668) 26,725,780  14,786,657 1,069,752 (292,339) 15,564,070  15,324,157 1,281,585  (219,605) 16,386,137
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي الموجودات   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
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   
 المطلوبات وحقوق الملكية                
 المطلوبات                
 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  3 74,083,005 28,634,360 - 102,717,365  62,186,044 15,646,808 - 77,832,852  61,593,983 14,249,646  (1,800,538) 74,043,091
 ودائع العمالء  380,398,487 187,259,334 - 567,657,821  353,389,315 180,165,680 - 533,554,995  327,438,403 168,305,643  - 495,744,046
 قروض الجل   - 2,163,629 - 2,163,629  - 2,168,095 - 2,168,095  - -  - -
 سندات دين مصدرة  3 696,258 5,585,273 (179,379) 6,102,152  1,016,101 3,746,454 (56,146) 4,706,409  1,864,984 -  - 1,864,984
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي  3;1 12,138,048 2,160,457 (494,323) 13,804,182  6,081,580 1,192,186 (287,994) 6,985,772  5,977,258 1,957,978  (213,652) 7,721,584
 مطلوبات اخرى  3 16,058,990 7,084,248 (499,534) 22,643,704  14,802,485 7,235,746 (269,048) 21,769,183  12,601,268 6,466,854  (203,877) 18,864,245
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي المطلوبات   483,374,788 232,887,301 (1,173,236) 715,088,853  437,475,525 210,154,969 (613,188) 647,017,306  409,475,896 190,980,121  (2,218,067) 598,237,950
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   
 حقوق الملكية                
 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك                 
 رأس المال  4 30,000,000 20,000,000 (5,220,000) 44,780,000  30,000,000 20,000,000 (5,220,000) 44,780,000  30,000,000 20,000,000  (5,220,000) 44,780,000
 عالوة إصدار  4 - - 56,090,100 56,090,100  - - 56,090,100 56,090,100  - -  56,090,100 56,090,100
 اسهم خزينة  5;4;1 (371,028) (942,219) (550,766) (1,864,013)  (357,971) (962,080) (548,356) (1,868,407)  (357,971) (976,000)  (544,826) (1,878,797)
 احتياطي نظامي  5;4 25,650,012 18,348,111 (18,348,111) 25,650,012  25,650,012 18,348,111 (18,348,111) 25,650,012  22,894,980 17,193,239  (17,193,239) 22,894,980
 احتياطي عام  5;4 - 130,000 (130,000) -  - 130,000 (130,000) -  - 130,000  (130,000) -
 احتياطيات أخرى )التغيرات المتراكمة في القيم العادلة(  5;4 1,100,538 2,748,107 (217,992) 3,630,653  866,542 2,752,040 (217,992) 3,400,590  669,476 2,442,842  (217,992) 2,894,326
 احتياطي برنامج أسهم الموظفين  5;4;1 184,782 - 26,220 211,002  202,508 - 23,810 226,318  145,037 -  20,280 165,317
 أرباح مبقاة  5;4 11,298,412 5,999,839 (4,496,753) 12,801,498  6,621,912 3,696,851 (4,496,753) 5,822,010  10,533,482 5,695,584  (5,651,625) 10,577,441
 توزيعات أرباح مقترحة   - - - -  3,600,000 1,393,898 - 4,993,898  - -  - -
 احتياطي فرق العملة األجنبية  (4,975,172) - - (4,975,172)  (4,694,978) - - (4,694,978)  (4,637,370) -  - (4,637,370)
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك   62,887,544 46,283,838 27,152,698 136,324,080  61,888,025 45,358,820 27,152,698 134,399,543  59,247,634 44,485,665  27,152,698 130,885,997
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 الشريحة األولى صكوك   10,200,000 - - 10,200,000  7,000,000 - - 7,000,000  7,000,000 -  - 7,000,000
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي حقوق الملكية بدون حقوق األقلية  73,087,544 46,283,838 27,152,698 146,524,080  68,888,025 45,358,820 27,152,698 141,399,543  66,247,634 44,485,665  27,152,698 137,885,997
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 حقوق األقلية  5;4 847,702 89,940 - 937,642  900,252 90,012 - 990,264  863,990 85,935  - 949,925
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي حقوق الملكية  73,935,246 46,373,778 27,152,698 147,461,722  69,788,277 45,448,832 27,152,698 142,389,807  67,111,624 44,571,600  27,152,698 138,835,922
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

                 

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  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
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ──────── 



 

 

 ( 3) امللحق رقم 

 ملجموعة سامبا القوائم املالية املراجعة 

يونيو   30وفترة الستة أشهر املنتهية في  م2019ديسمبر   31م و2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 
 م 2020

  

392

 

 

 

 البنك األهلي التجاري                
 (شركة مساهمة سعودية)                                                                                         
               

 قائمة الدخل اإلفتراضية الموجزة الموحدة
 لفترتي و السنة المنتهية )غير مراجعة(                

م 2019يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 

م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في    
 

م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  

اإلفتراضية الموحدة القوائم    البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية الموحدة   البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  القوائم اإلفتراضية الموحدة     البنك األهلي  مجموعة سامبا  التعديالت اإلفتراضية  

  إيضاحات ب  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 

 دخل العموالت الخاصة  3 9,525,359 3,971,888 (62,692) 13,434,555  20,527,145 8,426,784 (88,559) 28,865,370  10,079,635 4,219,698 (80,884) 14,218,449
 مصاريف العموالت الخاصة  3 (1,630,548) (1,018,491) 62,692 (2,586,347)  (4,720,595) (2,050,136) 88,559 (6,682,172)  (2,418,127) (966,206) 80,884 (3,303,449)
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 صافي دخل العموالت الخاصة   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

 دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي  2 1,251,895 657,278 - 1,909,173  2,527,348 1,268,406 - 3,795,754  1,208,136 611,959 - 1,820,095
 دخل تحويل عمالت أجنبية بالصافي   630,361 174,683 - 805,044  1,062,347 307,022 - 1,369,369  529,738 131,053 - 660,791
 دخل/)خسارة( من االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي 2 (60,553) (130,339) - (190,892)  940,477 184,226 - 1,124,703  660,723 44,745 - 705,468
 قائمة الدخل بالصافيمكاسب/دخل األدوات المالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في  2 569,993 1,025,376 - 1,595,369  470,256 267,386 - 737,642  121,505 223,163 - 344,668
 )مصاريف(  عمليات أخرى بالصافي  (215,504) 109,786 - (105,718)  (199,866) 196,663 - (3,203)  (180,389) 102,152 - (78,237)
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي دخل العمليات   10,071,003 4,790,181 - 14,861,184  20,607,112 8,600,351 - 29,207,463  10,001,221 4,366,564 - 14,367,785

 الموظفينرواتب ومصاريف    1,766,990 790,375 - 2,557,365  3,549,789 1,487,485 - 5,037,274  1,798,990 673,468 - 2,472,458
 إيجارات ومصاريف المباني   157,411 168,616 - 326,027  355,306 334,279 - 689,585  176,408 153,230 - 329,638
 الموجودات أستهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام  2 438,387 110,415 - 548,802  865,935 204,299 - 1,070,234  427,344 94,024 - 521,368
 مصروفات عمومية وإدارية أخرى   858,535 462,917 - 1,321,452  1,560,021 851,765 - 2,411,786  879,327 399,724 - 1,279,051
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي مصاريف العمليات قبل خصم مخصص االنخفاض في القيمة  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

 صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان المتوقعة  2 1,224,036 645,523 - 1,869,559  1,419,930 1,103,036 - 2,522,966  470,066 781,726 - 1,251,792
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 إجمالي مصاريف العمليات   4,445,359 2,177,846 - 6,623,205  7,750,981 3,980,864 - 11,731,845  3,752,135 2,102,172 - 5,854,307
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 من العمليات التشغيلية بالصافي دخل   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

 )مصاريف(   دخل العمليات الغير تشغيلية األخرى بالصافي  (26,836) - - (26,836)  62,447 - - 62,447  (10,361) - - (10,361)
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 صافي دخل الفترة/السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل  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

 مصروف الزكاة وضريبة الدخل   (599,731) (383,485) - (983,216)  (1,434,712) (628,807) - (2,063,519)  (732,367) (264,126) - (996,493)
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 صافي دخل الفترة/السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل   4,999,077 2,228,850 - 7,227,927  11,483,866 3,990,680 - 15,474,546  5,506,358 2,000,266 - 7,506,624
════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════   

 إلى: صافي دخل الفترة / السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد                
 مساهمي البنك   4,921,925 2,226,511 - 7,148,436  11,401,436 3,984,295 - 15,385,731  5,461,130 1,998,910 - 7,460,040
 حقوق األقلية   77,152 2,339 - 79,491  82,430 6,385 - 88,815  45,228 1,356 - 46,584
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 صافي دخل الفترة/السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل   4,999,077 2,228,850 - 7,227,927  11,483,866 3,990,680 - 15,474,546  5,506,358 2,000,266 - 7,506,624
════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════   

 ربحية السهم األساسية )موضحة باللاير السعودي للسهم(   1.58 1.14 - 1.55  3.68 2.04 - 3.35  1.76 1.02 - 1.62
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 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
──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ────────   

 



 

 

 

       البنك األهلي التجاري 
                      (شركة مساهمة سعودية)

         
       املوجزة املوحدة )غير مراجعة(  إيضاحات حول املعلومات املالية اإلفتراضية

         
        أساس اإلعداد   أ.

           
 للبنك األهلي ، للغرض املذكور في املقدمة ،  واعدادها بناًء على ووفقًا ملا يلي:   تم عرض املعلومات املالية اإلفتراضية  

           
(1 

 

في   املنتهية  الستة أشهر  لفترة  االهلي ومجموعة سامبا  للبنك  املراجعة  غير  املوحدة  املوجزة  املرحلية  املالية  معيار 2020يونيو    30القوائم  بموجب  )أ(  واملعدة  م، 
ين القانونيين  ) "التقرير املالي األولي"( املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب  34املحاسبة الدولي  

للبنك األهلي ومجموعة سامبا. تم استخراج بيانات قائمة و )ب( وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك و نظام الشركات في اململكة العربية السعودية واألنظمة األساسية 
مجموعة سامبا كما في و لفترة الستة  املركز املالي املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة و بيانات قائمة الدخل املرحلية املوجزة املوحدة الغير مراجعة للبنك األهلي و 

املقارنة في القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة غير املراجعة للبنك األهلي التجاري وسامبا كما في و لفترة الستة م من املعلومات  2019يونيو    30أشهر املنتهية في 
 م.2020يونيو  30أشهر املنتهية في 

           
(2 

 

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

 ة واألنظمة األساسية للبنك األهلي ومجموعة سامبا.اململكة العربية السعودي

           
(3 

 

( أعاله. تم اإلفصاح عن هذه السياسات 2( و )1السياسات املحاسبية الجوهرية لدى البنك األهلي و املستخدمة في إعداد القوائم املالية املوحدة املشار إليها في )
( أعاله. تتفق السياسات املحاسبية الجوهرية 2في )  م املشار اليها2019ديسيمبر    31املحاسبية في القوائم املالية املوحدة )مراجعة( للبنك األهلي للسنة املنتهية في  

( أعاله مع تلك السياسات املطبقة لدى البنك األهلي. تم تقديم ايضاحات ملبادئ تجميع  2( و )1ملجموعة سامبا واملستخدمة في إعداد القوائم املالية املشار إليها في )
 في أساس اإلعداد.  هذه املعلومات املالية اإلفتراضية واالفتراضات املستخدمة

           
(4 

 

يناير   1اعتباًرا من تاريخ االندماج املحدد في   متطلبات الجهات التنظيمية والتعليمات الصادرة األخرى فيما يتعلق بالشكل العام لعرض املعلومات املالية اإلفتراضية
 ( ألغراض احتساب الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى.4م )كما هو مبين في إيضاح 2019

           
(5 

 

"تجميع االعمال" على احتساب الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى اعتبارًا من تاريخ االندماج الفعلي.  وبموجب املعيار   3يتم تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  
الهلي على مجموعة سامبا املالية بالقيمة العادلة للموجودات "تجميع األعمال"، يقوم البنك األهلي باملحاسبة على االندماج كاستحواذ البنك ا 3الدولي للتقرير املالي 

لشراء كشهرة او مكسب من  واملطلوبات واملطلوبات املحتملة القابلة للتحديد املستحوذ عليها في تاريخ االندماج املحدد كي تعكس الفرق بين قيمها العادلة وسعر ا
حديد سعر الشراء والقيمة العادلة )"مخصص سعر الشراء"( كما في تاريخ هذه املعلومات املالية اإلفتراضية صفقة شراء عند االندماج.  لم يتم بعد استكمال تطبيق ت

 علومات املالية اإلفتراضية.  وقد يؤدي ذلك إلى قيم جوهرية مختلفة تعود إلى املوجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املستحوذ عليها بخالف تلك املعروضة في امل

           
(6 

 

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

  
         

  

ال تأخذ في االعتبار األثار الناتجة عن تحقيق أي فوائد متوقعة من عملية االندماج أو التكاليف املتكبدة لتحقيق هذه الفوائد. كما   إن املعلومات املالية اإلفتراضية
 انها ال تعطي أي إشارة إلى النتائج والوضع املالي املستقبلي ألنشطة البنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج.

  
         

  

رياالت   10سهم عادي )"أسهم العوض"( بقيمة اسمية تبلغ    1,478,000,000سوف تؤدي صفقة االندماج الى زيادة رأس املال املصدر للبنك األهلي عن طريق إصدار  
الى البنك األهلي في تاريخ مقابل نقل جميع اصول والتزامات مجموعة سامبا    0.739سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي مجموعة سامبا حسب معامل املبادلة  

 االندماج. 

  
         

  

ريال سعودي و سيمتلك مساهمو مجموعة سامبا بعد إصدار أسهم العوض   44,780,000,000سيكون رأس املال املصدر للبنك األهلي عند إتمام صفقة االندماج 
 من إجمالي رأس املال املدفوع للبنك األهلي ، وسوف تنقض ي مجموعة سامبا إثر عملية اإلندماج.  32.6مانسبته %

  
         

 وصف التعديالت اإلفتراضية  ب. 
      

 
  

         

  

التعديالت بعض  الى  اضافة  املتاحة  املعلومات  على  اإلفتراضية  املالية  المعلومات  إعداد  ألغراض  جريت 
ُ
أ التي  اإلفتراضية  التعديالت  في    اإلفتراضية  تستند  كما 

ة من تحقيق فوائد أو خفض في  االيضاحات املرفقة باملعلومات املالية اإلفتراضية. كما هو مذكور سابقًا، ال تحتوي املعلومات املالية اإلفتراضية على أي آثار متوقع
، ال تع الى ذلك  االندماج. باإلضافة  تنتج عن صفقة  أو نفقات مستقبلية قد  أي تعديالت  أو  التكاليف وال على  آثار محتملة  أي  اإلفتراضية  املالية  املعلومات  كس 
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تمام صفقة االندماج مستقبلية ناتجة عن أي تعويضات أو متطلبات تنظيمية محتملة قد يتم فرضها على البنك األهلي من قبل السلطات أو الجهات التنظيمية عند إ
 فتراضية  لتعكس التكاليف املرتبطة بصفقة االندماج.أو تتعلق بعملية االندماج كما لم يتم تعديل املعلومات املالية اإل 
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         البنك األهلي التجاري 
                             (شركة مساهمة سعودية)

            
املوجزة املوحدة )غير مراجعة( )تتمة(  االفتراضيةإيضاحات حول املعلومات املالية   

  
 

         

 على ما يلي: االفتراضيةاملضمنة في املعلومات املالية  االفتراضيةتتمثل التعديالت   

            
.1 

 

يونيو   30بين قائمتي املركز املالي املوجزة املوحدة للبنك األهلي و مجموعة سامبا كما في  االفتراضيةلضمان اتساق العرض في املعلومات املالية 
 م، تم إجراء التعديالت التالية:2019ديسمبر    31م وقائمتي املركز املالي املوحدة للبنك األهلي ومجموعة سامبا كما في  2019يونيو    30م و  2020

  
يونيو    30م و  2019ديسمبر    31م و2019يونيو   30مليار ريال سعودي كما في    148ليار ريال سعودي و  م  142مليار ريال سعودي و    115عرض   - 

 م على التوالي ملجموعة سامبا في "قروض وسلف، صافي"  ضمن "تمويل وسلف بالصافي".2020
   

م 2020يونيو  30م و 2019ديسمبر  31م و2019يونيو  30مليار سعودي كما في  6مليار ريال سعودي و  3مليار ريال سعودي و  4عرض مبلغ  - 
 على التوالي ملجموعة سامبا في "مشتقات" )ضمن املوجودات( ضمن "القيمة العادلة املوجبة للمشتقات بالصافي".

   
م و 2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    367مليون ريال سعودي و  360مليون ريال سعودي و    379عرض مبلغ   - 

في "ممتلكات ومعدات، صافي"( ضمن "حق  2020يونيو    30 )التي تم تضمينها  في "موجودات حق االستخدام"  التوالي ملجموعة سامبا  م على 
 صافي". استخدام املوجودات بال

   
 30م و  2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    125ماليين ريال سعودي و    4ماليين ريال سعودي و    6عرض مبلغ   - 

 . م على التوالي ملجموعة سامبا في "عقارات أخرى، صافي" )التي تم تضمينها ضمن "موجودات أخرى"( ضمن "عقارات أخرى بالصافي"2020يونيو  
   

يونيو    30م و  2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30مليار ريال سعودي كما في    2مليار ريال سعودي و    1مليار ريال سعودي و    2عرض مبلغ   - 
 م على التوالي ملجموعة سامبا في "مشتقات" )ضمن املطلوبات( ضمن "القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي". 2020

   
 30م و  2019ديسمبر    31م و2019يونيو    30مليون ريال سعودي كما في    26مليون ريال سعودي و    24مليون ريال سعودي و    20عرض مبلغ   - 

م على التوالي ملجموعة سامبا في "احتياطي دفعات على أساس األسهم" )تحت بند "اسهم خزينة"( ضمن "احتياطي برنامج أسهم 2020يونيو  
  املوظفين".  

 
         

 
.2 

 

بين قائمتي الدخل املوجزة املوحدة للبنك األهلي و مجموعة سامبا لفترتي الستة أشهر    االفتراضيةلضمان اتساق العرض في املعلومات املالية  
للبنك األهلي و مجموعة سامبا للسنة املنتهية في  2019يونيو    30م و  2020يونيو    30املنتهية في   ديسمبر   31م وبين قائمتي الدخل  املوحدة 

 م ، تم إجراء التعديالت التالية: 2019
   

 31م و2019يونيو  30مليون ريال سعودي للفترات / والسنة املنتهية في  657مليار ريال سعودي و  1.3مليون ريال سعودي و  612بلغ عرض م - 
م على التوالي ملجموعة سامبا في "دخل أتعاب وعموالت، صافي" ضمن "دخل من رسوم خدمات مصرفية 2020يونيو    30م و  2019ديسمبر  

 بالصافي". 
   

  31م و2019يونيو    30مليون ريال سعودي للفترات / والسنة املنتهية في    49مليون ريال سعودي و    20مليون ريال سعودي و    87عرض مبلغ   - 
م على التوالي ملجموعة سامبا في "دخل / )خسارة( املتاجرة، صافي" ضمن "دخل/)خسارة( من االستثمارات  2020يونيو    30م و  2019ديسمبر  

 ها العادلة في قائمة الدخل صافي".املدرجة بقيمت
   

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

 الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي".
   

  31م و2019يونيو    30مليون ريال سعودي  للفترات / والسنة املنتهية في    839مليون ريال سعودي و    78مليون ريال سعودي و    78عرض مبلغ   - 
م على التوالي ملجموعة سامبا في "مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 2020يونيو    30م و  2019ديسمبر  

 االخر، صافي" ضمن "مكاسب/دخل األدوات املالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي".
   

  31م و2019يونيو    30مليون ريال سعودي  للفترات / والسنة املنتهية في    110سعودي و  مليون ريال    204مليون ريال سعودي و    94عرض مبلغ   - 
و  2019ديسمبر   وحق 2020يونيو    30م  برامج،  معدات،  ممتلكات،  "استهالك/إطفاء  ضمن  "استهالك"  في  سامبا  ملجموعة  التوالي  على  م 

 استخدام املوجودات".
   

 31م و2019يونيو  30مليون ريال سعودي للفترات / والسنة املنتهية في  646مليار ريال سعودي و  1.1مليون ريال سعودي و  782عرض مبلغ  - 
م على التوالي ملجموعة سامبا في "مخصص انخفاض االئتمان، بعد خصم املبالغ املستردة" ضمن "صافي  2020يونيو    30م و  2019ديسمبر  

 مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة". 

            
 األرصدة واملعامالت التالية بين البنك األهلي ومجموعة سامبا تم استبعادها:   3.
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م "أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى" و "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات  2019يونيو  30مليار ريال سعودي كما في  1.8استبعاد مبلغ  - 
 املالية األخرى بالصافي". 

   
م على التوالي من "استثمارات 2020يونيو    30م و  2019ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    179مليون ريال سعودي و    56استبعاد مبلغ   - 

 بالصافي" و "سندات دين مصدرة". 
  

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

  

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

  

  31م و  2019يونيو    30مليون ريال سعودي للفترات / والسنة املنتهية    63مليون ريال سعودي و    89مليون ريال سعودي و    81استبعاد مبلغ   - 
 م على التوالي من "دخل العموالت الخاصة" و "مصاريف العموالت الخاصة".  2020يونيو  30م و 2019ديسمبر 

             
.4 

 

اإلفتراضية لتسجيل إصدار أسهم العوض من قبل البنك األهلي ملساهمي مجموعة  تم إجراء التعديالت التالية على املعلومات املالية 
سهم في البنك األهلي    0.739سامبا. وألغراض املعلومات املالية اإلفتراضية، تم احتساب مقابل االندماج على أساس تبادل األسهم بسعر  

في مجم إصدار  لكل سهم  إلى  االندماج  املصدر    1,478,000,000وعة سامبا. وسيؤدي  املال  رأس  محل  لتحل  األهلي  البنك  من  سهم 
من حصة ملكية مساهمي مجموعة سامبا والبنك األهلي على التوالي في البنك  %67.4و   %32.6ملجموعة سامبا. وقد ينتج عن ذلك نسبة 

  إجمالي رأس املال املصدر للبنك األهلي بعد االندماج، بعد األخذ بتأثير أسهم الخزينة. األهلي عند إتمام عملية االندماج على أساس 
 

           

  

املال بعد  رأس  األهلي  للبنك  اإلفتراض ي 
        االندماج )أ( 

  الوحدات           
             
   2,000,000         م 2019يناير  1أسهم مجموعة سامبا القائمة )باأللف وحدة( كما في   

   0.739                      معامل املبادلة  
           ────────  
   1,478,000         عدد األسهم التي سيصدرها البنك األهلي )باأللف وحدة(   
   14,780,000      )أ(  القيمة االسمية لألسهم التي سيصدرها البنك األهلي )بآالف الرياالت السعودية(   
)ب( رأس املال املصدر للبنك األهلي )بآالف الرياالتالسعودية(           30,000,000   
           ────────   

 

االندماج )بآالف الرياالت السعودية(  رأس املال اإلجمالي الصادر للبنك األهلي بعد  
   44,780,000       )أ + ب( 

              

 

سهم والتي    1,478,000,000الندماج األعمال، فإن مقابل اندماج البنك األهلي مع سامبا سيمثل القيمة العادلة لـ    3بتطبيق أحكام املعيار الدولي للتقرير املالي  
 األهلي إصدارها ليحل محل رأس املال املصدر ملجموعة سامبا.سيتعين على البنك 

              

 

ريال سعودي للسهم الواحد في السوق املالية السعودية   47.95تم احتساب العوض املستحق عن االستحواذ على أساس سعر اإلغالق لسهم البنك األهلي البالغ  
هم البنك األهلي في تاريخ  م ويعتبر العوض املستحق عن االستحواذ استرشاديا ومن املقرر مراجعته بحيث يعكس سعر السوق ألس2019يناير    1)"تداول"( كما في  

  إتمام صفقة االندماج. 
 

           

      العوض اإلجمالي اإلفتراض ي )ب(  
             

       تم احساب العوض على النحو التالي:  
        
   1,478,000        عدد األسهم التي سيصدرها البنك األهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا )باأللف وحدة(   
  47.95   م 2019يناير  1مضروًبا في: سعر سهم البنك األهلي كما في   
           ────────   

    70,870,100       م(2019يناير  1املقابل اإلجمالي )بآالف الرياالت السعودية( )كما في  
            

       اإلصدار للبنك األهلي اإلفتراضية بعد االندماج )ج( عالوة  
             

  

مليار ريال سعودي عند إصدار البنك األهلي ألسهم العوض مقابل صفقة االندماج والتي تم احتسابها على   56.090نتيجة ملا ورد أعاله ، تنشأ عالوة إصدار بقيمة  
 النحو التالي:

        
     املبالغ بآالف الرياالت السعودية  
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   70,870,100       العوض اإلجمالي  
ادرة من البنك األهلي إلى مساهميمخصوًما منه: القيمة االسمية لألسهم الص      14,780,000     مجموعة سامبا 
           ────────   

   56,090,100       م( 2019يناير  1عالوة اإلصدار )كما في  
    
 واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة عن االندماج )د( الشهرة  

             
     املبالغ بآالف الرياالت السعودية  
   70,870,100       العوض اإلجمالي  
   1,520,639              مخصوًما منه:  اسهم خزينة  
   42,196,763      م2019يناير  1املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في مخصومًا منه:  صافي   
           ────────   

   27,152,698      م(  2019يناير  1الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الناتجة عن االندماج )كما في  
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 البنك األهلي التجاري 
     

                       (شركة مساهمة سعودية)
            

 إيضاحات حول املعلومات املالية اإلفتراضية املوجزة املوحدة )غير مراجعة( )تتمة( 
    

 

م وأسهم الخزينة  2019يناير    1تمثل الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى الزيادة في مجموع العوض عن صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في  
باستخدام  0,739ملعدل املقايضة  التي تحتفظ بها مجموعة سامبا قبل تاريخ االندماج املحدد والتي تم تحملها من اجل استبدالها بأسهم من البنك األهلي )وفقاً 

  م.  2019يناير  1م( وعلى افتراض أن االندماج حصل كما في 2019يناير  1القيمة السوقية ألسهم البنك االهلي اعتبارًا من 
       

 

أي تعديالت على القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ملجموعة سامبا  كما ھو    إضافة إلى ذلك، ال تتضمن املعلومات املالية اإلفتراضية
 وسوف تتم اجراءات احتساب القيمة العادلة بالكامل في تاريخ االستحواذ.  3مطلوب بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي  

        

  

عند إتمام  تم احساب صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا عن طريق خصم بنود حقوق ملكية أخرى تمثل مصالح مستمرة ألطراف أخرى في البنك األهلي  
 صفقة االندماج االندماج وبالتالي تم استبعادها من حساب الشهرة و املوجودات غير امللموسة األخرى.

       
    بآالف الرياالت السعوديةاملبالغ   
  42,305,935       م 2019يناير  1صافي املوجودات ملجموعة سامبا كما في   

    مخصوًما منه:  بنود حقوق ملكية أخرى   
 (16,370)             إحتياطي برنامج أسهم املوظفين                      

 (92,802)             حقوق األقلية                      
           ────────  

  42,196,763       م( 2019يناير  1صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا )كما في  

       

  

اإلصدار اإلفتراض ي وعالوة  املال  برأس  املرتبطة  االندماج  بعد  ما  وآثار  الناتجة عن   االختالفات  األخرى  امللموسة  غير  واملوجودات  والشهرة  االجمالي  املقابل  و 
 االندماج )هـ( 

   

  

فإن الحسابات ذات الصلة تعكس اثر السعر املتداول لسهم البنك األهلي )د( على أساس تاريخ االندماج املحدد، وعليه  4)أ( إلى  4تم إجراء التعديالت املذكورة في  
م واستخدام صافي املوجودات املعدلة  2020يونيو    30و صافي املوجودات املعدلة ملجموعة سامبا كما في ذلك التاريخ. وبالتالي فإن تغيير تاريخ االندماج املحدد الى  

 )وهو تاريخ إعالن صفقة االندماج في تداول( من شأنه أن يؤدي إلى ما يلي: 2020أكتوبر  8م البنك األهلي كما في ملجموعة سامبا كما في ذلك التاريخ وسعر سه
   

 سعر السهم  
صافي املوجودات  

 املعدلة
 املقابل االجمالي  أسهم خزينة عالوة إصدار  رأس املال

الشهرة واملوجودات غير  
 امللموسة األخرى 

 م 2020يونيو  30 ـ
 بآالف الرياالت السعودية  ريال سعودي

38.5 46,257,618 44,780,000 42,123,000 1,220,951 56,903,000 9,424,431 

   
.
5  

وأرصدة حقوق امللكية األخرى كما في تاريخ االندماج أرصدة ما قبل االندماج الخاصة بالبنك األهلي باستثناء إحتياطي   تمثل األرباح املبقاة املوحدة اإلفتراضية
 ة االندماج. برنامج أسهم املوظفين و حقوق األقلية ملجموعة سامبا حيث تم اإلبقاء عليها لكونها تمثل مصالح مستمرة في البنك األهلي عند إتمام صفق

   

  

با التي تم تحملها  قد يؤدي استكمال عملية تخصيص سعر الشراء إلى الحاق مبالغ مختلفة ُتنسب إلى املوجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ملجموعة سام
إجراء أي تعديالت على هذه املبالغ كجزء من الدمج عن تلك املعروضة في املعلومات املالية اإلفتراضية التي تم إعدادها ألغراض التوضيح. وبناء عليه، لم يتم  

جعة، مثل إطفاء املوجودات املخصصة في قائمة الدخل اإلفتراضية املوجزة املوحدة غير املراجعة أو في قائمة املركز املالي اإلفتراضية املوجزة املوحدة غير املرا
 غير امللموسة أو االنخفاض في قيمة الشهرة.
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