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الموجزةالموحدة القوائم المالیة المرحلیة 
وتقریر الفحص الصادر عن مراجعي الحسابات

٢٠١٥مارس٣١أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة









 4صفحة  مجموعة سامبا المالية
 

INTERNAL 

 

 ائمة الدخل الشامل  الموحدةق

 غير مدققة () 

 

     أشهر المنتهية في  للثالثة

  مارس 31

2014 

 ف الرياالتالآب

 وديـــةالسع

 مارس 31 

2015 

 ف الرياالتالآب

 وديـــةالسع

      

 صافي دخل الفترة       1.278.295  1.240.484

         

       

بنود يمكن إعادة تصنيفها مستقبالً  –اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 إلى قائمة الدخل الموحدة

 فروقات ترجمة العمليات الخارجية      (14.235)  29.519 

         

 موجودات مالية متاحة للبيع:        

 التغير في القيمة العادلة  -      2.277  445.327

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -      (167.574)  (121.106)

         

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 التغير في القيمة العادلة  -      88.701  42.278

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -      (26.715)  (32.051)

 1.604.451  1.160.749     
 

 الي الدخل الشامل للفترةإجم  

         

 العائد لـ:        

 مساهمي البنك       1.159.804  1.598.872

 حقوق الملكية غير المسيطرة        945  5.579

1.604.451  1.160.749   
 

 
 

 الي جماإل

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.أ من جزال يت جزءا   15إلى  1تبر اإليضاحات المرفقة من تع
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٢٠١٥مارس٣١أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة
٣٨٫٧٨٤٫١٠٢١٢٧٫٨٩٥٣٨٫٩١١٫٩٩٧)١٫٠٦٧٫٤٥١(١٢٫٩٢٦٫٠٩٠١٫١٩٧٫٠٠٠)٣٤٫٧٢٦(١٫٧٨٥٫١٩٣)١٥٢٫٠٠٤(١٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٠٫٠٠٠لرصید كما في بدایة الفترةا

-----)٨٫٠٠٠٫٠٠٠(-----١٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠إصدار أسھم مجانیة 

١٫٤١٥-١٫٤٧٨١٫٤١٥-)٦٣(------صافي التغیرات في أسھم الخزینة

)١٫١٩٧٫٠٠٠(-)١٫١٩٧٫٠٠٠(-)١٫١٩٧٫٠٠٠(-------٢٠١٤توزیعات أرباح نھائیة مدفوعة لعام 

١٫٢٧٧٫٩٤٦-١٫٢٧٧٫٩٤٦--١٫٢٧٧٫٩٤٦------صافي دخل الفترة 

)١١٧٫١٩٧(٩٤٥)١١٨٫١٤٢(---٦١٫٩٨٦)١٧٤٫١٠٩()٦٫٠١٩(---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٣٨٫٧٤٨٫٣٢١١٢٨٫٨٤٠٣٨٫٨٧٧٫١٦١)١٫٠٦٥٫٩٧٣(-١٫٦١١٫٠٨٤٢٧٫٢٦٠٦٫٢٠٣٫٩٧٣)١٥٨٫٠٢٣(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٠٫٠٠٠الرصید في نھایة الفترة

٢٠١٤مارس٣١أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة

٣٤٫٨٠٢٫٨٩٨١٢٧٫٦٧٨٣٤٫٩٣٠٫٥٧٦)١٫٠٨٥٫٨٦٤(١٦٫١٤١٫٤٩٨١٫٠١٦٫٠٠٠)١٨٥٫٦٠٨(٩٥٥٫٨٦٤)١٦٨٫٩٩٢(٩٫٠٠٠٫٠٠٠٩٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٠٫٠٠٠لرصید كما في بدایة الفترةا

-----)٣٫٠٠٠٫٠٠٠(-----١٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠إصدار أسھم مجانیة 

-----)٣٫٠٠٠٫٠٠٠(----٣٫٠٠٠٫٠٠٠-١٢محول إلى االحتیاطي النظامي

١٣٫٠٦١-٣٫٥٢٣١٣٫٠٦١-٩٫٥٣٨------التغیرات في أسھم الخزینةصافي 

)١٫٠١٦٫٠٠٠(-)١٫٠١٦٫٠٠٠(-)١٫٠١٦٫٠٠٠(-------٢٠١٣توزیعات أرباح نھائیة مدفوعة لعام 

١٫٢٤٠٫٠٩٦-١٫٢٤٠٫٠٩٦--١٫٢٤٠٫٠٩٦------صافي دخل الفترة 

٣٥٨٫٧٧٦٥٫٥٧٩٣٦٤٫٣٥٥---٢٣٫٧١٨٣٢٤٫٨٣١١٠٫٢٢٧---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٣٥٫٣٩٨٫٨٣١١٣٣٫٢٥٧٣٥٫٥٣٢٫٠٨٨)١٫٠٨٢٫٣٤١(-١١٫٣٩١٫١٣٢)١٧٥٫٣٨١(١٫٢٨٠٫٦٩٥)١٤٥٫٢٧٤(١٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٠٫٠٠٠الرصید في نھایة الفترة

 

 

.أ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةجزال یتجزءا١٥ًإلى ١تبر اإلیضاحات المرفقة من تع





٧صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

ضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةإی
غیر مدققة )( 

عــــام-١

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

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

، المملكة العربیة السعودیة.١١٤٢١

تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة. كما یقدم البنك منتجات بنكیة خالیة من العمولة موافق علیھا من قبل ھیئة تتمثل أھداف البنك في
شرعیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك.

بعد بشكل جماعي بـ تشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة للبنك وشركاتھ التابعة (والتي یشار إلیھا فیما 
"المجموعة") المذكورة أدناه:

(سامبا كابیتال) شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

لـ "الئحة أعمال األوراق المالیة" الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، قام البنك بتأسیس شركة تابعة مملوكة لھ بالكامل باسم/ شرك ة طبقاً
الصادر من الریاض ١٠١٠٢٣٧١٥٩ركة ذات مسؤولیة محدودة" بموجب السجل التجاري رقم سامبا لألصول وإدارة االستثمار "ش

) إلدارة خدمات البنك االستثماریة وأنشطة إدارة األصول فیما یتعلق بعملیات ٢٠٠٧أغسطس ١٩ھـ (الموافق ١٤٢٨شعبان ٦بتاریخ 
ة. وقد تم الترخیص للشركة من قِبل ھیئة السوق المالیة، وبدأت التعامل، والترتیب، واإلدارة، وتقدیم المشورة، وحفظ األوراق المالی

من  .٢٠٠٨ینایر ١٩بمباشرة أعمالھا اعتباراً

 سامبا بنك لیمیتد، الباكستان
شركة تابعة مملوكة باألغلبیة للبنك، تأسست في باكستان للقیام باألعمال المصرفیة التجاریة والخدمات ذات العالقة، وھي مدرجة في 

٪ ٨٤٫٥١٪ إلى ٨٠٫٦٨، تم زیادة حصة البنك في سامبا بنك لیمیتد من ٢٠١٤مارس ٣١جمیع أسواق األسھم في باكستان. بتاریخ 
إصدار حقوق أولویة من قبل سامبا بنك لیمیتد.وذلك من خالل المساھمة في

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

شركة مسیطر علیھا بواسطة سي أو سي إل.

با للعقارات شركة سام- 
الصادر ١٠١٠٢٣٤٧٥٧وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

). وقد تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة بعد ٢٠٠٧یونیو ٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني ٩في الریاض بتاریخ 
سسة النقد العربي السعودي للقیام بإدارة المشاریع العقاریة نیابة عن صندوق سامبا العقاري، صندوق مدار الحصول على موافقة مؤ

من قبل سامبا كابیتال والبنك.

أسس اإلعداد-٢

لمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي یقوم البنك بإعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة طبقاً
موجزة ) الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة. كما یعد البنك قوائمھ المالیة المرحلیة الموحدة ال٣٤السعودي، ومعیار المحاسبة الدولي رقم (

جنبا لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة. یجب قراءة ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 
.٢٠١٤دیسمبر ٣١إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

وحدة الموجزة باللایر السعودي، ویتم تقریبھا ألقرب ألف. تم إعادة تصنیف بیانات المقارنة، عند تظھر القوائم المالیة المرحلیة الم
الضرورة، لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالیة. 



٨صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

تتمة –ضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةإی
غیر مدققة )( 

أسس توحید القوائم المالیة-٣
ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالیة والشركات التابعة لھا. یتم تشتمل 

لمالیة انفست أوفشور كابیتال لیمتد التي تم إعداد قوائمھا ا-إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للبنك فیما عدا شركة كو 
لغایة الربع األخیر من العام الماضي لغرض توحید القوائم المالیة وااللتزام بالجدول الزمني لتقدیم التقاریر المالیة للمجموعة. وعند

المعامالت الضرورة، یتم إجراء التعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالیة للبنك. وقد تم استبعاد األرصدة و
الھامة المتداخلة عند توحید القوائم المالیة.

الشركات التابعة ھي المنشآت التي یسیطر علیھا البنك. یكون للبنك سیطرة على منشأة ما عندما یتعرض البنك أو یكون لدیھ الحق في 
ئدات من خالل سیطرتھ على تلك المنشأة. یتم عائدات متنوعة من خالل تعاملھ مع المنشأة ویكون لدیھ القدرة على التأثیر على تلك العا

من تاریخ انتقال السیطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ویتم التوقف عن توحید الشركات التابعة اعت من توحید الشركات التابعة اعتباراً باراً
ة المشتراة أو المباعة خالل الفترة في قائمة الدخل تاریخ انتقال السیطرة على الشركة التابعة من البنك. تدرج نتائج أعمال الشركات التابع

تاریخ الشراء أو حتى تاریخ البیع، حسبما ھو مالئم. الموحدة اعتباراً

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

بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساھمي البنك.

السیاسات المحاسبیة الھامة-٤
لمالیة تتماشى السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم ا

یدة ، فیما عدا التعدیالت على المعاییر الحالیة والتفسیرات والمعاییر الجد٢٠١٤دیسمبر ٣١الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
من المذكورة أدناه والتي  تم إتباعھا من قبل البنك:، والتي ٢٠١٥ینایر ١سري مفعولھا اعتباراً

): الدفعات المحسوبة على أساس األسھم.٢المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (-
االستحقاق. تسري التحسینات على الفترة توضح التحسینات مختلف األمور المتعلقة بتعریف شروط اإلداء والخدمة والتي تمثل شروط 

. ٢٠١٤یولیو ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 
: عملیات تجمیع األعمال)٣المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (-

تصنیف كافة )، وأنھ یجب الحقا٣ًیوضح التعدیل االستثناءات التي نص علیھا نطاق المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (
الترتیبات المتعلقة بالعوض المحتمل المصنفھ كمطلوبات (أو موجودات) والناتجة عن عملیات تجمیع األعمال بالقیمة العادلة من خالل 

كانت تقع ضمن نطاق المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم ( ، )٣٩) (أو معیار المحاسبة الدولیة رقم ٩الربح أو الخسارة سواءاً
..٢٠١٤یولیو ١لتي تبدأ في أو بعد ایسري التعدیل على الفترات السنویة .أم ال

التشغیلیة): القطاعات ٨المعایر الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (-
توضح التعدیالت بأنھ یجب على المنشأة اإلفصاح عن األحكام التي قامت بھا اإلدارة عند إتباع أسس التجمیع المنصوص علیھا في 

)، وأنھ یجب فقط اإلفصاح عن تسویة موجودات القطاعات إلى إجمالي ٨) من المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (٢الفقرة (
مثل اإلفصاحات المطلوبة بالنسبة لمطلوبات الموجودات وذلك في حا لة اإلبالغ عن التسویة إلى رئیس العملیات كصانع القرار، تماماً

. ٢٠١٤یولیو ١القطاعات. تسري التعدیالت على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ار المحاس): الممتلكات واآلالت والمعدات١٦المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (- م (ب، ومعی دولي رق ودات –) ٣٨ة ال الموج

غیر الملموسة 
أو صافي یم األصل بالرجوع إلى البیانات القابلة للمالحظة في السوق وذلك إما على أساس إجمالي ویوضع التعدیل بأنھ یجوز إعادة تق

.٢٠١٤یولیو ١القیمة الدفتریة. یسري التعدیل على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
المعامالت مع الجھات ذات العالقة): ٢٤المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (-

التعدیل بأن شركة اإلدارة (المنشأة التي تقدم خدمات كبار موظفي اإلدارة) ھي عبارة عن جھة ذات عالقة تخضع لإلفصاحات یوضع 
شركة اإلدارة اإلفصاح عن المصاریف المتكبدة لقاء خدمات منشأة التي تستخدم المتعلقة بالجھات ذات العالقة، وأنھ یتعین على ال

.٢٠١٤یولیو ١إلدارة. یسري التعدیل على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ا
قیاس القیمة العادلة ): ١٣المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (-

) ال یطبق على ١٣ة المنصوص علیھا في المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (ظبالمحفالتعدیل بأن االستثناء المتعلق یوضع 
) ١خرى التي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (الموجودات والمطلوبات المالیة فحسب بل وعلى العقود األ

. كما یوضح التعدیل ٢٠١٤یولیو ١لى الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ). یسري التعدیل ع٣٩(أو معیار المحاسبة الدولي رقم 
مصاریف العموالت الخاصة والذمم المدینة والدائنة بمبلغ الفاتورة بدون خصم إذا كان أثر الخصم غیر جوھري. قیاس بأنھ 

للمجموعة.الموجزةالموحدةلمرحلیةاعلى القوائم المالیة جوھري لم ینتج عن اتباع التعدیالت الجدیدة أعاله أي أثر 



٩صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

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

االستثمارات، صافي-٥
تصنف االستثمارات كاآلتي:

٢٠١٥مارس٣١في
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في
( مدققة ) 

الریاالت السعودیةبآالف 

٢٠١٤مارس٣١في
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة
٣٫٢٥٢٫٧١٢٣٫٦٠٠٫٦٦١٣٫٣٥٦٫٢٣٩قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل مدرجة
٥٤٫٦٣٧٫٤٧٥٥٤٫٢٠٦٫٥٠٢٥٠٫٣٠١٫٦٢٣یعلبمتاحة ل

٣٫١٨٩٫٧٩٠٥٫٩٤٩٫٧١٩٥٫٩٢٣٫٩٦٨مقتناة حتى تاریخ االستحقاق
٨٢٤٫٦٦١٧٥٨٫٨١٦١٫٨٩٠٫٩٥٣أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

٦١٫٩٠٤٫٦٣٨٦٤٫٥١٥٫٦٩٨٦١٫٤٧٢٫٧٨٣جمالي اإل

ات مقتناه ألغراض المتاجرة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل المذكورة أعاله على إستثمارالمدرجةستثمارات التشتمل ا
١٫٢٩١٫٥: ٢٠١٤مارس٣١لایر سعودي، و ملیون ١٫٣٩٤٫٨: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٫٠٢٩٫٥بمبلغ 

ملیون لایر سعودي).

القروض والسلف، صافي-٦

-بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:المقتناةیصنف إجمالي القروض والسلف 
٢٠١٥مارس٣١في

غیر مدققة )( 
بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في
( مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤مارس٣١في
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة
١٫٣٣٧٫٦٥٨١٫٣٨٦٫٨٦٩١٫٣١٦٫٦٩١ئتمانابطاقات 

١٨٫٧١٩٫٠١٦١٨٫٤٥٣٫٤٩١١٧٫٨٤٩٫٨٥٠قروض شخصیة
١٠٧٫٦٥٦٫٠١٤١٠٥٫٢٤٦٫٩٨١٩٧٫٣٨٠٫٧٦٩قروض وسلف تجاریة

١٢٧٫٧١٢٫٦٨٨١٢٥٫٠٨٧٫٣٤١١١٦٫٥٤٧٫٣١٠القروض والسلف العاملة 
١٫٦٥٠٫٥١٩١٫٦٥٩٫٧٤٦٢٫٠٢٦٫٧٣١القروض والسلف غیر العاملة

١٢٩٫٣٦٣٫٢٠٧١٢٦٫٧٤٧٫٠٨٧١١٨٫٥٧٤٫٠٤١إجمالي القروض والسلف
)٢٫٩٥٩٫٣٧٨()٢٫٦٦٧٫٦٤٠()٢٫٦٧٥٫٦٧٣(ئتمان المخصص خسائر ا

١٢٦٫٦٨٧٫٥٣٤١٢٤٫٠٧٩٫٤٤٧١١٥٫٦١٤٫٦٦٣جمالي اإل

العمالءودائع-٧

ودائع العمالء على النحو التالي:تصنف 
٢٠١٥مارس٣١في

غیر مدققة )( 
بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في
( مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤مارس٣١في
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة
١١٤٫٥٨٣٫١٦١١٠٧٫٦٧١٫٣٧١١٠٢٫٦٠٧٫٧١٧تحت الطلب

٦٫٨٠٨٫٠٨٠٦٫٣٥٦٫٦١٦٥٫٩٩٠٫٠٧٩إدخار
٣٨٫١٠٥٫٩٩٨٤٠٫٨٥٢٫١٤٠٤٣٫٤٤٣٫٣٢٤ألجل

٨٫٢١١٫٧٣٣٨٫٩١٤٫٧١١٦٫٧٣١٫٠٧٥أخرى

١٦٧٫٧٠٨٫٩٧٢١٦٣٫٧٩٤٫٨٣٨١٥٨٫٧٧٢٫١٩٥جمالي اإل



١٠صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة–ضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة إی
غیر مدققة )( 

المشتقات-٨

میة، یعكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة التي تم إثباتھا في ھذه القوائم  الغ االس ا. إن المب میة لھ المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة إضافة إلى المبالغ االس
على حجم المعامالت القائمة في نھایة الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة المتعلقة بھا. الغ االسمیة ال تعكس مخاطالتي تعتبر مؤشراً ذه المب ان وبالتالي، فإن ھ ر االئتم

ة والسلبیة ضمن الموجودات األخرى التي تتعرض لھا المجموعة والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات، كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق. تم تصنیف القیم  العادلة اإلیجابی
والمطلوبات األخرى، على التوالي.

ة المجموعة ،مشمولة باتفاقیات مقاصة رئیسیةد كافة العقوفإن، بالقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك، الموحدةالمالي یتم إظھار كافة المشتقات في قائمة المركز ة نی ي حال ا بالصافي ف تم إظھارھ وی
إلى الطرف اآلخر بموجب اتفاقیة مقاصة رئیسیة ساریة المفعول.. تتم مقاصة إجمالي القیمة العادلة اإلیجابیة أو السلبیة مع الضمانات النقدیة المستلمة أو المدفوعة الصافيأساس السداد على 

٢٠١٤مارس٣١في

)( غیر مدققة 
الف الریاالت السعودیةبآ

٢٠١٤دیسمبر ٣١في

( مدققة ) 
الف الریاالت السعودیةبآ

٢٠١٥مارس٣١في

)( غیر مدققة 
الف الریاالت السعودیةبآ

االسمیةالمبالغ  القیمة العادلة 
السلبیة

القیمة العادلة 
اإلیجابیة االسمیةالمبالغ  القیمة العادلة 

السلبیة
القیمة العادلة 

اإلیجابیة االسمیةالمبالغ  القیمة العادلة 
السلبیة

القیمة العادلة 
اإلیجابیة

المقتناة ألغراض المتاجرة:
١٠٥٫٧٨٧٫٧٠١ ٨٤٨٫٧١٢ ٢٫٤٧٥٫٥١٧ ٩٨٫٧٩٩٫٢٢٠ ٦٥٣٫٦٦٠ ٢٫٣٤١٫٠٣٤ ٩٩٫٤٣١٫٢٢٥ ٥٥٤٫٤١٥ ٢٫٣٧١٫٥٩٥ مقایضات أسعار العموالت

٨١١٫٤٧١ ١٫٩٧٤ ٢٫٨٦٧ ٥٫١٤٣٫١٨١ ٩٫٠٠٠ ١٤٫٢٥٦ ١٫٦٢٨٫٤٨٦ ١٤٫٧١١ ١٧٫٣٨٩
العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت، 

والخیارات والضمانات
٤٧٫٦٧٨٫٠٥٦ ٦٠٫٠٠٢ ٦٠٫٩٨٢ ٤٤٫٤١٧٫٩٨٧ ١٦٧٫٧٥١ ١٦٣٫١٤١ ٥٩٫١٣٣٫٩٢١ ١٣٣٫٢٤٧ ١٥٦٫٨٥٩ عقود الصرف األجنبي اآلجلة
٩٢٫٨٤٢٫٧٠٨ ٣٠١٫٤٣٣ ٣٠٨٫٩٧٠ ٧٣٫٥١٤٫٩٨١ ٣٢٧٫٢٣٣ ٣٥٠٫٤٧٣ ٧٩٫٥٨٦٫٣٤٠ ٦٢٩٫٣٦٥ ٦٤٧٫٠٨١ خیارات العمالت
١٫٩٣٧٫٠٤٨ ٢٧٫٩٣٤ ٢٧٫٧٥٠ ٩٫٣٧٥ ٦٫٨٨٢  - ١٫٨٨٤٫٣٧٥ ١٥٫٧٢٢ ١٨٫٠٢٩ خیارات المقایضة
٣٫٦٣٠٫١٤٣ ٥١٫٣٦٣ ٤٩٫٦٨٤ ٥٫١٢٤٫٣١٢ ٢٩٣٫٧٩٤ ٣١٣٫٦٤٣ ٥٫٩٣١٫١٣٦ ٣٣٩٫٩١٩ ٣٢٧٫٨١٢ خیارات أسھم وبضاعة

٢٦٥٫٨١٢ ١٫١٨٦ ٢٫٢٩١ ٣٥٧٫٢٥٤ ٤٫٥١٧ ٢٠٫٩٩٦ ٥٩٥٫٤٤٥ ٣٫٢٤٣ ٣٫٦٣٨ رىأخــ

المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة:
٥٫٥٨٦٫٢٠٠ ٢١٦٫٧١٠ ٨٥٫٤٦٦ ٥٫٢٣٨٫٢٠٠ ٨٥٫١٧٤ ٨١٫٠٤٩ ٤٫٦١٩٫٤٥٠ ٥٥٫٨١٩ ١١٧٫٤٠٧ مقایضات أسعار العموالت

٢٥٨٫٥٣٩٫١٣٩ ١٫٥٠٩٫٣١٤ ٣٫٠١٣٫٥٢٧ ٢٣٢٫٦٠٤٫٥١٠ ١٫٥٤٨٫٠١١ ٣٫٢٨٤٫٥٩٢ ٢٥٢٫٨١٠٫٣٧٨ ١٫٧٤٦٫٤٤١ ٣٫٦٥٩٫٨١٠ جمالي اإل
 



١١صفحة مجموعة سامبا المالیة
تتمة –ضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة إی
غیر مدققة )( 

(تتمة)المشتقات- ٨

بلغت المبالغ المستحقة الدفع المتعلقة بالضمانات النقدیة المستلمة التي تمت مقاصتھا باألرباح غیر المحققة عن المشتقات 
ملیون لایر ٢٢٠: ٢٠١٤مارس٣١و ملیون لایر سعودي، ٢٢٤: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٧١

حققة عن الخسائر غیر المبتمت مقاصتھا سعودي). بلغت المبالغ المستحقة القبض المتعلقة بالضمانات النقدیة المدفوعة التي
ملیون ١٫٨٥٠: ٢٠١٤مارس٣١و ،لایر سعوديملیون ١٫٩١٧: ٢٠١٤دیسمبر ٣١لایر سعودي (٢٫٢٠٥المشتقات 

لایر سعودي).

التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان- ٩

:من اآلتيبالمجموعةالخاصة تتكون التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

مارس٣١في 
٢٠١٤

غیر مدققة )( 
الف الریاالت بآ

السعودیة

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٤

( مدققة )
الف الریاالت بآ

السعودیة

مارس٣١في 
٢٠١٥

غیر مدققة )( 
الف الریاالت بآ

السعودیة
١٠٫٧١٠٫٧١٤ ١٠٫٣٤٩٫٥٨٧ ١٠٫٣٣٢٫٠٧٦ إعتمادات مستندیھ

٣٢٫٥٦٦٫٤٤٣ ٣٧٫٥٩٤٫٥٨٧ ٣٨٫٢٥٥٫٣٠٢ خطابات ضمان
٢٫٢٦١٫٠١٣ ٢٫٩٨٢٫٦٩٧ ٢٫٢٢٦٫٤١٧ قبوالت
٦٫١٤٠٫٢٧٢ ٥٫٨٩٣٫٢٧٦ ٦٫٠٩٠٫٧٦٣ لمنح االئتمانالتزامات غیر قابلة للنقض 

٣٧٤٫٢٦٧ ٣٢٥٫١٧٤ ٣٢٨٫٢٦٢ أخــرى

٥٢٫٠٥٢٫٧٠٩ ٥٧٫١٤٥٫٣٢١ ٥٧٫٢٣٢٫٨٢٠ جمالياإل

النقدیة وشبھ النقدیة- ١٠

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

مارس٣١في 
٢٠١٤

غیر مدققة )( 
الف الریاالت بآ

السعودیة

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٤

( مدققة )
الف الریاالت بآ

السعودیة

مارس٣١في 
٢٠١٥

غیر مدققة )( 
الف الریاالت بآ

السعودیة

١٠٫٧١٨٫٩٥٢ ٥٫٠٣٣٫٨٦١ ٧٫٨٨٣٫٠٠٠ ما عدا الودائع النظامیة،نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

٢٫٥٥٠٫٩٠٩ ٥٫٢٣٢٫٣٤٠ ٥٫٦٣١٫٥٨٢
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق خالل 

تسعین یوماً

١٣٫٢٦٩٫٨٦١ ١٠٫٢٦٦٫٢٠١ ١٣٫٥١٤٫٥٨٢ جمالي اإل



١٢صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

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

التشغیلیةاعات طقال-١١

-الرئیسیة التالیة:تتكون المجموعة من القطاعات التشغیلیة 

ات –قطاع األفراد ى بطاق األفراد، إضافة إل وفیر الخاصة ب ویتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجاریة وتحت الطلب والت
االئتمان والمنتجات االستثماریة الخاصة باألفراد، والقروض الشخصیة.

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

الخاصة بالشركات.

ر العموالت، والمشتقات ویقوم بشكل رئیسي بإدارة أسواق المال، والصرف األجنبي، والمتاجرة بأسعا–قطاع الخزینة 
للشركات وكبار العمالء ولحساب المجموعة نفسھا. كما یقوم بتمویل عملیات المجموعة، والحفاظ على السیولة وإدارة 

المحفظة االستثماریة للمجموعة وقائمة المركز المالي.

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

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار. 

ي تتم النشاطات الرئیسیة ابعتین ف ي الخارج وشركتین ت للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة، باإلضافة إلى ثالثة فروع ف
الخارج. إن نتائج العملیات في الخارج ال تعتبر جوھریة بالنسبة للقوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للمجموعة ككل.

للشرو ط التجاریة االعتیادیة. یتم إعادة توزیع الموارد المالیة بشكل اعتیادي بین تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقاً
ل عموالت خاصة على ھذه الموارد المالیة على أساس  القطاعات مما ینتج عنھا تحویل تكالیف الموارد المالیة. ُتحمَّ

القطاعات التشغیلیة. فیما یلي المعدالت بین البنوك. ال توجد ھناك عناصر مھمة أخرى من اإلیرادات أو المصاریف بین
بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  ، وإجمالي دخل العملیات وإجمالي ٢٠١٤و ٢٠١٥مارس٣١بیاناً

واالستھالك للفترتین المنتھیتین ،والمصاریف الرأسمالیة،ومخصص خسائر االئتمان، وصافي الدخل،مصاریف العملیات
- :طاع من القطاعات التشغیلیةفي ھذین التاریخین لكل ق

( غیر مدققة )٢٠١٥مارس٣١في 

إلجماليا
البنكیةالخدمات

االستثماریة لخزینةاطاع ق طاع الشركاتق اع األفرادقط بآالف الریاالت السعودیة
٢٢٢,٥٨١,٧٢٧ ١٨٤,٨١٠ ٧٩,٤٦٧,٤٦٩ ١٠٣,٤٦٦,١٦٧ ٣٩,٤٦٣,٢٨١ مالي الموجوداتإج
١٨٣,٧٠٤,٥٦٦ ١٣١,٩٠٦ ١١,٨٠٣,٠٠٩ ٧٥,١٨١,٣٥٣ ٩٦,٥٨٨,٢٩٨ إجمالي المطلوبات

١,٩٧٢,٩٥٠ ٢٤١,١٤٤ ٦٠١,٧٨٦ ٦٣٩,٤٨٣ ٤٩٠,٥٣٧ إجمالي دخل العملیات
٦٩٤,٦٥٥ ٤٦,٨٥٣ ٥٢,١١٧ ١٧٧,٨٤٦ ٤١٧,٨٣٩ ، منھا:مالي مصاریف العملیات إج
٣٠,٩٦٥ ٢,٧٨٧ ٢٢١ ١٧,٢٢٥ ١٠,٧٣٢ ستھالكا
٤٩,٠٢٢ - - ٢٧,٨٠٨ ٢١,٢١٤ مخصص خسائر االئتمان

١,٢٧٨,٢٩٥ ١٩٤,٢٩١ ٥٤٩,٦٦٩ ٤٦١,٦٣٧ ٧٢,٦٩٨ صافي دخل الفترة 

٧٩٫٦٤٠ ١٣٨ ٣٫١٤٥ ٦٤٫٩٧٢ ١١٫٣٨٥ مصاریف رأسمالیة
 



١٣صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

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

تتمة- التشغیلیةاعات طقال-١١

( غیر مدققة )٢٠١٤مارس٣١في 

إلجماليا
الخدمات البنكیة 

االستثماریة لخزینةاطاع ق طاع الشركاتق اع األفرادقط بآالف الریاالت السعودیة
٢٠٨٫٧٦٦٫٣٦٥ ١١٢٫٨٧١ ٧٨٫٣٤٥٫١١٩ ٩٤٫٣٢٧٫٩٥١ ٣٥٫٩٨٠٫٤٢٤ مالي الموجوداتإج

١٧٣٫٢٣٤٫٢٧٧ ١١٥٫٩٣٤ ١٠٫٦٣٣٫٩٧٦ ٧٤٫٧٢٣٫٣١٦ ٨٧٫٧٦١٫٠٥١ المطلوباتإجمالي 

١٫٨٧٣٫١١٦ ٢٠٥٫٣٦١ ٥٧٣٫٨٢٦ ٥٩٠٫٣١١ ٥٠٣٫٦١٨ إجمالي دخل العملیات

٦٣٢٫٦٣٢ ٤٥٫٣٢٤ ٣٠٫٢٠٥ ١٨٥٫٧٣١ ٣٧١٫٣٧٢ ، منھا:مالي مصاریف العملیات إج

٣٦٫٩٧٧ ٢٫٦٨٢ ٣٠١ ٢١٫٥٨٧ ١٢٫٤٠٧ ستھالكا

٧٠٫٢٧٨ - - ٤١٫١٠٧ ٢٩٫١٧١ مخصص خسائر االئتمان

١٫٢٤٠٫٤٨٤ ١٦٠٫٠٣٧ ٥٤٣٫٦٢١ ٤٠٤٫٥٨٠ ١٣٢٫٢٤٦ صافي دخل الفترة 

١٠١٫٤٣٣ ٢٣٨ ١١٫٦٤٢ ٤٥٫٤٠١ ٤٤٫١٥٢ مصاریف رأسمالیة

رأس المال واالحتیاطي النظامي-١٢
اجتماع الجمعیة العمومیة غیر مملوكة وذلك خالللكل ثالثة أسھم أسھم مجانیة بواقع سھمینوافق المساھمون على إصدار 

من انعقاد اجتماع الجمعیة ٢٠١٥مارس ١٨بتاریخ المنعقدة العادیة  . تم إصدار األسھم المجانیة للمساھمین وذلك اعتباراً
: ٢٠١٤(ملیون ریـال سعودي٢٠٫٠٠٠نتیجة إلصدار األسھم المجانیة، ازداد رأسمال البنك إلى والعمومیة غیر العادیة. 

.صدر ومدفوعملیون سھم م٢٫٠٠٠، ویتكون من ملیون لایر سعودي)١٢٫٠٠٠

ربح السھم األساسي والمخفض -١٣
وذلك بقسمة صافي دخل الفترتین ٢٠١٤و ٢٠١٥مارس٣١للفترة المنتھیة فيتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض 

بأثر رجعي، أثر التغیر في عدد األسھم ،وذلك إلظھارملیون سھم٢٫٠٠٠العائد لمساھمي البنك على عدد األسھم البالغة 
.الذي ازداد نتیجة إصدار األسھم المجانیة

القیمة العادلة لألدوات المالیة:-١٤
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات أو دفعھ عند تحویل مطلوبات بموجب معاملة نظامیة تتم 

القیاس. تستخدم المجموعة المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة بین المتعاملین بالسوق في تاریخ 
واإلفصاح عنھا: 

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

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

طرق تقویم لم یتم تحدید أي من مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.:المستوى الثالث



١٤صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

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

(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة- ١٤

بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول(غیر مدققة)٢٠١٥مارس٣١

الموجودات المالیة
٣٫٢٥٢٫٧١٢-٩٧٤٫٦٦٣٢٫٢٧٨٫٠٤٩مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات 

١٦٫٥٣٢٫٥٥٣٣٧٫٤٠٢٫٠٨٣٧٠٢٫٨٣٩٥٤٫٦٣٧٫٤٧٥استثمارات مالیة متاحة للبیع 
٣٫٤٧١٫٧٠١-٣٫٠٤٨٫٣٥٤٤٢٣٫٣٤٧استثمارات مالیة مقتناة حتى تاریخ االستحقاق

٤٢١٫٦٦٢٤١١٫٦٥٧٨٣٣٫٣١٩-بالتكلفة المطفأةاستثمارات أخرى مقتناة 

٢٠٫٥٥٥٫٥٧٠٤٠٫٥٢٥٫١٤١١٫١١٤٫٤٩٦٦٢٫١٩٥٫٢٠٧اإلجمالي

المطلوبات المالیة
١٦٦٫٩٤٣-١٦٦٫٩٤٣-مطلوبات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل

١٦٦٫٩٤٣-١٦٦٫٩٤٣-اإلجمالي 

األدوات المالیة المشتقة
٣٫٦٥٩٫٨١٠-٥٫٥٠٢٣٫٦٥٤٫٣٠٨موجودات مالیة
١٫٧٤٦٫٤٤١-٦٫٧٤٣١٫٧٣٩٫٦٩٨مطلوبات مالیة

بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول(غیر مدققة)٢٠١٤مارس٣١

الموجودات المالیة
٣٫٣٥٦٫٢٣٩-٩٩٧٫٧٩٦٢٫٣٥٨٫٤٤٣العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مالیة مدرجة قیمتھا 

١٥٫٣٩٠٫٦٦٩٣٤٫٠٣٦٫٠٩٨٨٧٤٫٨٥٦٥٠٫٣٠١٫٦٢٣استثمارات مالیة متاحة للبیع 
٦٫٢٣٣٫٠٣٣-٥٫٨٩٤٫٣١٩٣٣٨٫٧١٤استثمارات مالیة مقتناة حتى تاریخ االستحقاق

٥٨٦٫٠٠٦١٫٣١٣٫١٣٣١٫٨٩٩٫١٣٩-استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

٢٢٫٢٨٢٫٧٨٤٣٧٫٣١٩٫٢٦١٢٫١٨٧٫٩٨٩٦١٫٧٩٠٫٠٣٤اإلجمالي

المطلوبات المالیة
٦٩٫٧٣٢-٦٩٫٧٣٢-مطلوبات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل

٦٩٫٧٣٢-٦٩٫٧٣٢-اإلجمالي 

األدوات المالیة المشتقة

٣٫٠١٣٫٥٢٧-٢٫٢٢٦٣٫٠١١٫٣٠١موجودات مالیة
١٫٥٠٩٫٣١٤-١٫٥٤٨١٫٥٠٧٫٧٦٦مطلوبات مالیة

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة داخل قائمة المركز المالي، باستثناء االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، 
عن القیمة الدفتریة المدرجة في  واالستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق المسجلة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوھریاً

لموحدة الموجزة. إن القیمة العادلة للقروض والسلف، وودائع العمالء المرتبطة بعموالت، القوائم المالیة المرحلیة ا
عن القیمة الدفتریة المدرجة  واألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالیة األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثیراً

ت الحالیة السائدة في السوق ألدوات مالیة مماثلة ال تختلف في القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة ألن أسعار العموال
عن األسعار المتعاقد علیھا  خالل الفترة لم یكن ھناك أي األجل لألرصدة لدى وللبنوك.ةالقصیروبسبب الفترةكثیراً

تحویالت بین مستویات القیمة العادلة لألدوات المالیة. 



١٥صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

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

كفایة رأس المال- (أ)١٥
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفایة رأسمالھا وذلك باستخدام المنھجیة والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف 

وذلك لالحتفاظ برأس مال أساسي قوي لدعم تطویر العمل وللوفاء البنكي المطبقة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، 
بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب ھذه المعدالت، یتم قیاس مدى كفایة 

ز المالي، والتعھدات رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المرك
النسبیة ومخاطر االئتمانوااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمیة للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطر

السوق والمخاطر التشغیلیة. كانت المجموعة، خالل الفترة، ملتزمة بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي.

دوري، بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس تقوم إدارة المجموعة، بشكل 
بعین  المال كاف لمواجھة األخطار المالزمة ألعمالھا الحالیة وخطط النمو المستقبلیة. وللقیام بذلك، تأخذ اإلدارة أیضاً

شكل مباشر وغیر مباشر على بیئة العمل. تقوم االعتبار خطط أعمال المجموعة وكذلك الظروف االقتصادیة التي تؤثر ب
للمتطلبات النظامیة المحلیة. الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالھا طبقاً

٣أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن ھیكلة رأس المال التي أوصت بھا لجنة بازل 
من مفعولھسريواإلفصاحات المتعلقة بھا والتي  لتوصیات لجنة بازل ٢٠١٣ینایر ١ا اعتباراً لما تم احتسابھ وفقاً . وطبقاً

بالموجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بھا على أساس موحد ٣ ، تقدم المجموعة أدناه بیاناً
بھا لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غیر موحد بالنسبة للشركة التابعة التي یتم احتسا

.والمخاطر التشغیلیة

مجموعة سامبا المالیة (على أساس موحد)

٢٠١٥مارس٣١
(غیر مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١
(مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٤مارس٣١
(غیر مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

١٧٩٫٤٥٣٫٩٦٠١٧٣٫٨٢٢٫١٣٨١٦٥٫٢١٠٫٩٢١المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر االئتمان 
١٣٫٠٩٦٫٣٠٧١٢٫١٨٨٫٣٣٨١٢٫١٩٠٫٣٣٨المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

١٤٫٢٥٨٫٦١٣١٦٫٥٧٠٫١٣٨١٥٫٤١٦٫٧٠٠مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
٢٠٦٫٨٠٨٫٨٨٠٢٠٢٫٥٨٠٫٦١٤١٩٢٫٨١٧٫٩٥٩الموجودات المرجحة المخاطرإجمالي 

٣٨٫٧٤١٫٤٨٢٣٨٫٧٩٨٫٦٥٣٣٥٫٥٣٨٫٤٢٠)١رأس المال األساسي (تیر 
١٫١٥٦٫٧٣٦١٫٤٤٢٫٠٧٥١٫٥٦٣٫٩٨٩)٢رأس المال المساند (تیر 

٣٩٫٨٩٨٫٢١٨٤٠٫٢٤٠٫٧٢٨٣٧٫١٠٢٫٤٠٩مجموع رأس المال األساسي والمساند

كفایة رأس المال %نسبة 
٪١٨٫٤٪١٩٫٢%١٨٫٧)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
) + نسبة رأس المال١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

٪١٩٫٢٪١٩٫٩%١٩٫٣)٢المساند (تیر 

باكستان–نسب كفایة رأس المال لبنك سامبا لیمیتد 
٪٤٣٫٣٪٣٩٫٣%٣١٫٦)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
) + نسبة رأس المال١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

٪٤٣٫٤٪٤٠٫١%٣٢٫٨)٢المساند (تیر 

٣الثالث من توصیات لجنة بازل الركناألخرى بموجب اإلفصاحات-)ب(١٥
ن توصیات المجموعةنشر بعض اإلفصاحات الكمیة بما في ذلك تلك  المتعلقة بھیكل رأسمالتم ث م ركن الثال ة بموجب ال والمطلوب

لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على ٣لجنة بازل  .www.samba.comللبنكاإللكترونيالموقعوذلك وفقاً


