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  2صفحة  مجموعة سامبا المالية

CONFIDENTIAL 

 

 ائمة الدخل الشامل  الموحدةق

 غير مدققة () 
 

    المنتهية فيللثالثة أشهر 

 8320 مارس 02

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

 4132 مارس 13 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

   

 ةصافي دخل الفتر   228932929   222622928 

      

    

 نود يمكن إعادة تصنيفها مستقبالا ب –للفترتين اإليرادات الشاملة األخرى  

 قائمة الدخل الموحدة الحقاا إلى  

 فروقات ترجمة العمليات الخارجية   .8.262   (2931.)

      

 موجودات مالية متاحة للبيع:     

 التغير في القيمة العادلة  -   .996208   28.2631 

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -   (2822231)  (682111)

      

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية     

 التغير في القيمة العادلة  -   9828.2   (2.29.8)

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -   (082362)  812639 

 3.392.141   3.912.233  
 

 ةالي الدخل الشامل للفترإجم  

      

 العائد لــ :     

 مساهمي البنك    226.222.8   2221.2.89 

 المسيطرةحقوق الملكية غير    ..626   (1..82)

 3.392.141   3.912.233  
 

 اليجماإل

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.جزال يت جزءا   26إلى  2تبر اإليضاحات المرفقة من تع



  3صفحة  مجموعة سامبا المالية

CONFIDENTIAL 

 

 
 الموحدة الملكيةقوق التغيرات في حة مقائ

 ) غير مدققة (
  العائدة لمساهمي البنك           

       احتياطيات أخرى    
 

 أس المـالر
االحتياطي 

 النظــامي

االحتياطي 

 العـــام

احتياطي 

تحويل عمالت 

 أجنبية

مالية  موجودات

 متاحة للبيع 

تغطية مخاطر 

التدفقات 

 النقدية

 األرباح المبقاة
األرباح المقترح 

 توزيعها
 اإلجمالــي خزينة أسهم

 حقوق

 الملكية غير

 المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

 

بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

بآالف 

 الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 ةالسعوديــ

بآالف 

 الرياالت

 السعوديــة

 الرياالت بآالف

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة
 بآالف الرياالت

 السعوديــة

بآالف 

 الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

             4132مارس  13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 12.111.369  346.961  12.114.111  (3.113.192) 3.139.111   39.323.211  (313.911) 133.192 (391.114) 311.111 1.111.111 1.111.111 لرصيد كما في بداية الفترةا
             

 - - - - - (023332333) - - - - - 023332333 (28)إيضاح  مجانيةأسهم إصدار 

ل إلى ا  - - - - - (023332333) - - - - 023332333 - (28)إيضاح  نظاميالحتياطي المحوَّ

 31.193  - 31.193  02680  - 2602.  - - - - - - صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 (3.139.111) - (3.139.111) - (223212333)        8320لعام  مستحقة توزيعات أرباح نهائية

 3.912.233  ..626  3.311.164  - - 2289323.1  .23288  0892202 802.22  - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 13.314.111  311.436  13.111.113  (3.114.123) - 33.113.314  (363.113) 3.411.913 (323.462) 311.111 34.111.111 34.111.111 الرصيد في نهاية الفترة

 1413 مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
            

 13.611.616  313.141  13.919.196  (3.332.132) 121.111   31.639.113  11.911 413.111  (316.611) 311.111 1.111.111 1.111.111 الفترةلرصيد كما في بداية ا
             

 3.111  - 3.111  22233  - - - - - - - - صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 (121.111) - (902333.) - (902333.) - - - - - - -  8328لعام  مدفوعة توزيعات أرباح نهائية

 3.392.141  (1..82) 2221.2.89  - - 222622811  (132.22) 62601. (623.3) - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 13.194.333  11.342  13.191.113  (3.334.332) - 32.613.313  (46.411) 411.149 (324.611) 311.111 1.111.111 1.111.111 الرصيد في نهاية الفترة

 

 .أ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزةجزال يت جزءا   26إلى  2تبر اإليضاحات المرفقة من تع





  6صفحة  الماليةمجموعة سامبا 

CONFIDENTIAL 

 

 الموجزةضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة إي
 غير مدققة () 

 

 عــــام - 3
 

بتاريخ  0م م/ودية بموجب المرســوم الملكي رقفي المملكة العربية السع -ة شركة مساهمـة سعودي -) البنك (  تأسست مجموعة سامبا المالية

م( 2.23يوليو  28هـ )الموافق 2933شعبان  .8خ وقد بدأ البنك أعماله بتاريـم(. 2.23فبراير  28هـ )الموافق 2933ربيع األول  81

 1بتاريخ  .232330602ل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم المملكة العربية السعودية. يعمعمليات سيتي بنك في  انتقلت إليه بعد أن

الرياض  200ز، ص .ب م(. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو: طريق الملك عبدالعزي2.23ديسمبر  20هـ )الموافق 2932صفر 

 ، المملكة العربية السعودية.22982
 

تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك منتجات بنكية خالية من العمولة موافق عليها من قبل هيئة 

 شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
 

)والتي يشار إليها فيما بعد بشكل جماعي بـ  الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعةتشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة 

 المذكورة أدناه: "(المجموعة"

 )سامبا كابيتال( االستثمارشركة سامبا لألصول وإدارة  -

ة طبقا  لـ "الئحة أعمال األوراق المالية" الصادرة عن هيئة السوق المالية، قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة له بالكامل باسم/ شرك

الصادر من الرياض  .232380.26سامبا لألصول وإدارة االستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" بموجب السجل التجاري رقم 

وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات  االستثمارية( إلدارة خدمات البنك .833أغسطس  .2)الموافق  هـ2982شعبان  1بتاريخ 

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

 .8332يناير  .2اعتبارا  من  مالهابمباشرة أع

 سامبا بنك ليميتد، الباكستان  -

، تأسست في باكستان للقيام باألعمال المصرفية التجارية والخدمات ذات العالقة، وهي مدرجة في لبنكل مملوكة باألغلبيةشركة تابعة 

٪ 29262إلى  ٪23212من  ، تم زيادة حصة البنك في سامبا بنك ليميتد8329مارس  02جميع أسواق األسهم في باكستان. بتاريخ 

 .في إصدار حقوق أولية من قبل سامبا بنك ليميتد المساهمةوذلك من خالل 

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

ستثمارات في الخارج من خالل المملوكة بالكامل للبنك، تأسست وفقا  لقوانين جزر الكايمن لغرض إدارة بعض اوهي شركة تابعة 

 عليها بواسطة سي أو سي إل.شركة مسيطر 

 شركة سامبا للعقارات  -

الصادر  .2323809.6وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

لية محدودة بعد (. وقد تأسست الشركة كشركة ذات مسؤو.833 سبتمبر 89هـ )الموافق 2982جمادى الثاني  .في الرياض بتاريخ 

ة عن صندوق سامبا العقاري، صندوق مدار الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نياب

 من قبل سامبا كابيتال والبنك.
 

 أسس اإلعداد - 4
 

العربي  يقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة طبقا  لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد

موجزة ( الخاص بالتقارير المالية المرحلية. كما يعد البنك قوائمه المالية المرحلية الموحدة ال09السعودي، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

جنبا لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية. يجب قراءة هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 .8320ديسمبر  02إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

بيانات المقارنة، عند  ويتم تقريبها ألقرب ألف. تم إعادة تصنيف وحدة الموجزة باللاير السعودي،تظهر القوائم المالية المرحلية الم

 الضرورة، لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية. 

  



  1صفحة  الماليةمجموعة سامبا 

CONFIDENTIAL 

 

 

 تتمة  – ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزةإي
 غير مدققة () 

 
 أسس توحيد القوائم المالية - 1

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

ئمها المالية انفست أوفشور كابيتال ليمتد التي تم إعداد قوا -إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو 

بالجدول الزمني لتقديم التقارير المالية للمجموعة. وعند  وااللتزاملغاية الربع األخير من العام الماضي لغرض توحيد القوائم المالية 

رصدة والمعامالت التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك. وقد تم استبعاد األ إجراءالضرورة، يتم 

 الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.

تلك المنشأة أو يكون لتعرض يكون للبنك سيطرة على منشأة ما عندما  يكون للبنكالمنشآت التي يسيطر عليها البنك. الشركات التابعة هي 

ك للى التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرته على تلديه الحق في عائدات متنوعة من خالل تعامله مع المنشأة ويكون لديه القدرة ع

ة اعتبارا  المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ويتوقف توحيد الشركات التابع

ة في قائمة عة المشتراة أو المباعة خالل الفترالشركات التاب تدرج نتائج أعمالالسيطرة على الشركة التابعة من البنك.  انتقالمن تاريخ 

 الدخل الموحدة اعتبارا  تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو مالئم.

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

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

 البنك. العائدة لمساهميحقوق المنفصل عن 
 

 السياسات المحاسبية الهامة - 2
 
حلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية شى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المراتتم

، فيما عدا التعديالت على المعايير الحالية والتفسيرات المذكورة أدناه والتي 8320ديسمبر  02الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 من قبل البنك: إتباعهاتم 

(. تقدم هذه التعديالت .8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( ورقم )23التقارير المالية رقم )ب الدولية الخاصة معاييرالتعديالت على  -

استثناء  من متطلبات التوحيد بالنسبة للمنشآت التي تفي بشروط تعريف المنشأة المستثمر بها بموجب المعياار الادولي الخااص بالتقاارير 

 .23المالية رقم 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية. – 08تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد. – 01تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

ذه التعاديالت فاي محاسابة تغطياة المخااطر. تقادم هاساتمرار التجدياد المشاتقات المالياة وا – .0تعديالت على معياار المحاسابة الادولي  -

استثناء  مان االساتمرار فاي محاسابة تغطياة المخااطر عناد تجدياد المشاتقات المخصصاة كاأدوات تغطياة مخااطر تفاي بشاروط ومعاايير 

 .محدودة

 ليس العتماد التعديالت الجديدة أعاله أثر على القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة.
 

 االستثمارات، صافي - 3

 كاآلتي: تصنف االستثمارات

 4132مارس  13 في 

 غير مدققة () 

 بآالف الرياالت السعودية

 4131ديسمبر  13 في

 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 4131 مارس 13 في

 غير مدققة () 

 بآالف الرياالت السعودية

 9220.2.69 020.029.8 .02061280 قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  مدرجة 

 922.9.2.39 8..922.632 6320322180 يعلبمتاحة ل 

 6262.2.01 62.8.2391 62.802.12 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

 6281.2189 8282.2861 222.32.60 أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة 

 91.621.431 91.121.629 93.264.611 جمالي اإل

 

تشتمل االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل المذكورة أعاله على استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة بمبلغ 

مليون لاير  .22.212: 8320 مارس 02مليون لاير سعودي، و  2286220: 8320ديسمبر  02مليون لاير سعودي ) 228.226

  سعودي(.



  1صفحة  الماليةمجموعة سامبا 
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 تتمة  –ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي
 غير مدققة () 
 

 القروض والسلف، صافي - 9

 -بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: المقتناةيصنف إجمالي القروض والسلف  

 4132مارس  13 في 
 غير مدققة () 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 4131ديسمبر  13 في
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت 
 السعودية

 4131 مارس 13 في
 غير مدققة () 

بآالف الرياالت 
 السعودية

    

 2202628.3 2206122.9 2202121.2 ئتمانابطاقات 

 .21266.222 2.21202201 2.229.2263 قروض شخصية

 .2.28202.2 629332.11. .20232.1.. قروض وسلف تجارية

 313.331.319 332.161.469 339.326.131 القروض والسلف العاملة 

 829692.61 823222109 823812.02 القروض والسلف غير العاملة

 23.21282218 22120222.23 22226.92392 إجمالي القروض والسلف

 (020202.02) (82.812692) (82.6.20.2) ئتمان المخصص خسائر ا

 312.411.113 331.233.191 333.932.991 جمالي اإل

التي ظهرت ضمن  دخل العموالت الخاصة غير المكتسبة على القروض والسلف من أجل عرض أفضل خصماآلن تم 

"المطلوبات األخرى"، من الموجودات المعنية وفقا  لما تطلبه المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. عليه، تم أيضا  إعادة 

مليون ريـال  82862بمبلغ  8320مارس  02لسلف للفترة المنتهية في تصنيف أرقام المقارنة، وتم تخفيض القروض وا

 .سعودي

 ودائع العمالء - 6

 -تصنف ودائع العمالء على النحو التالي: 

 4132مارس  13 في 
 غير مدققة () 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 4131ديسمبر  13 في
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت 
 السعودية

 4131مارس  13 في
 مدققة (غير ) 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 620622392. 2621..23823 .238213.2.2 تحت الطلب

 623.62823 62.0.2813 ..323..62 إدخار

 .962899262 902.992218 9029902089 ألجل

 123262699 126662332 12.0223.6 أخرى

 333.919.134 331.119.639 331.664.313 جمالي اإل

 



  01صفحة  جمموعة سامبا املالية

CONFIDENTIAL 

 

 

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

 

 المشتقات - 1
 

، التاي تعتبار االساميةلهاا. إن المباالغ  االساميةموحادة الماوجزة إضاافة إلاى المباالغ عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها في هذه القاوائم المالياة المرحلياة الي

ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لهاا المجموعاة  االسميةكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ الت القائمة في نهاية الفترة، ال تعممؤشرا  على حجم المعا

 .والمطلوبات األخرى، على التوالي بية والسلبية ضمن الموجودات األخرىقيم العادلة اإليجا تعكس مخاطر السوق. تم تصنيف الوالتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال

 

حيثما ينطبق ذلك. تتم مقاصة  ،مقاصة رئيسية بالصافي باتفاقياتة العقود المشمولة كافبالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار  ،ة الموجزةالموحد المرحلية يتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي

 مقاصة رئيسية سارية المفعول. اتفاقيةالمدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب  وأإجمالي القيمة العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة 

 

 8320مارس  02 في

 () غير مدققة 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 8320ديسمبر  02 في

 ) مدققة ( 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 4132مارس  13 في

 () غير مدققة 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 

 االسميةالمبالغ 
القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 االسميةالمبالغ 

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 االسميةالمبالغ 

القيمة العادلة 

 السلبية

العادلة القيمة 

 اإليجابية
 

 المقتناة ألغراض المتاجرة:         

 مقايضات أسعار العموالت .829.6262 2922.28 2362.2.2.32 826202261 2.03..2 23922202.36 026262112 2229.2.39 2362.232.86

86228.2 0222. 02329 22929.1 12.03 12139 22229.2 22..9 8221. 

 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، 

 والخيارات والضمانات

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 132.28 132338 9.21.22361 102218 ..6223 0826092220 112016 6226.9 082.882693

 العمالتخيارات  3..0322 0322900 822982.32. 8832.89 8882829 .622602.8. .1212.6 1232.61 2392.232.20

 خيارات المقايضة 8.2.63 8.2.09 22.0.2392 8.2391 8.2806 22.362032 ..8.22 062239 8291128.1

 خيارات أسهم وبضاعة 9.2129 622010 021032290 32022. 028.2. 822662221 282.66 262938 02.2019

 رىأخــ 828.2 22221 8162228 .0228 232209 .228280 .3. 82.03 29.2163

          

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:         

 أسعار العموالت  مقايضات - - - - - - - - -

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:         

 مقايضات أسعار العموالت 262911 8212.23 626212833 ...02. 8862.20 02.292.63 2132618 2062619 921.22.63

 جمالي اإل 1.131.346 3.311.132 431.311.311 1.111.439 3.341.149 443.213.432 2.263.111 4.114.643 433.193.319
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 )تتمة( المشتقات - 1
 

مليون  883التي تمت مقاصتها باألرباح غير المحققة عن المشتقات وبلغت المبالغ المستحقة الدفع المتعلقة بالضمانات النقدية المستلمة 

المبالغ  بلغتكما مليون لاير سعودي(.  811: 8320 مارس 02و مليون لاير سعودي،  2.9: 8320ديسمبر  02لاير سعودي )

مليون لاير  22263حققة عن المشتقات تمت مقاصتها مع الخسائر غير الم المستحقة القبض المتعلقة بالضمانات النقدية المدفوعة التي

 لاير سعودي(.مليون  82192: 8320 مارس 02و  ،لاير سعوديمليون  22.22: 8320ديسمبر  02سعودي )

 

 المتعلقة باالئتمانالتعهدات وااللتزامات المحتملة  - 1
 

 :من اآلتي بالمجموعةالخاصة  تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
 

 مارس 13في 
4131 

 غير مدققة () 
الف الرياالت بآ

 السعودية

ديسمبر  13في 
4131 

 ) مدققة (
الف الرياالت بآ

  السعودية

مارس  13في 
4132 

 غير مدققة () 
الف الرياالت بآ

 السعودية

 

 مستنديه اعتمادات 232.232.29 21822288. ..2218826

 خطابات ضمان 0826112990 0826.121.3 8.2.632932

 قبوالت 828122320 82.912222 .22266226

 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 1229328.8 2.03..622 92.232830

 أخــرى .0.9281 .021212 8122322

 جمالياإل 34.134.611 31.311.136 23.269.191

 

 النقدية وشبه النقدية -31
 

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

 

 مارس 13في 
4131 

 غير مدققة () 
الف الرياالت بآ

 السعودية

ديسمبر  13في 
4131 

 ) مدققة (
الف الرياالت بآ

  السعودية

مارس  13في 
4132 

 غير مدققة () 
الف الرياالت بآ

 السعودية

 

    

 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية، ما عدا الودائع النظامية 232.222.68 2921..2226 2328092111

829692.89 823222298 826632.3. 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 تسعين يوما  

 جمالي اإل 31.491.193 31.931.141 34.911.111
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 التشغيليةاعات طقال -33

 

 -الرئيسية التالية: التشغيليةقطاعات المن  تتكون المجموعة
 

 االئتماانإضاافة إلاى بطاقاات ، الطلب والتوفير الخاصة بااألفرادويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت  – قطاع األفراد

 ة.الخاصة باألفراد، والقروض الشخصي االستثماريةوالمنتجات 
 

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

 .المالية الخاصة بالشركات االستشاريةوالخدمات لعمالء المجموعة كذلك األدوات المالية المشتقة األخرى الخاصة بالشركات و
 

شركات ويقوم بشكل رئيسي بإدارة أسواق المال، والصرف األجنبي، والمتاجرة بأسعار العموالت، والمشتقات لل – قطاع الخزينة

 االستثماريةعمليات المجموعة، والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة  . كما يقوم بتمويلانفسه وكبار العمالء ولحساب المجموعة

 .للمجموعة وقائمة المركز المالي
 

ويتضمن خدمات إدارة االستثمارات وإدارة الموجودات فيما يتعلق بعمليات التعامل واإلدارة  – االستثماريةالخدمات البنكية 

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

  لألصول وإدارة االستثمار.
 

تتم النشاطات الرئيسية للمجموعة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وشركتين تابعتين في الخارج. إن 

 للمجموعة ككل. الموجزة الموحدةالمرحلية نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية 
 

قاا  للشاروط التجارياة االعتيادياة. ياتم إعاادة توزياع الماوارد المالياة بشاكل اعتياادي باين فالتشاغيلية أعااله والمعامالت بين القطاعات  متت

االقطاعات مما ينتج عنها تحويل تكااليف الماوارد المالياة. ت   ل عماوالت خاصاة علاى هاذه الماوارد المالياة علاى أسااس المعادالت باين حمَّ

إجماالي موجاودات فيماا يلاي بياناا  ب ن اإليارادات أو المصااريف باين القطاعاات التشاغيلية.البنوك. ال توجد هناك عناصر مهمة أخرى ما

، وإجمالي دخال العملياات وإجماالي مصااريف العملياات ومخصاص خساائر 8320و  8329مارس  02ومطلوبات المجموعة كما في 

فااي هااذين التاااريخين لكاال قطاااع ماان القطاعااات  لفتاارتين المنتهيتااينل واالسااتهالكاالئتمااان، وصااافي الاادخل والمصاااريف الرأساامالية 

 -:التشغيلية
 

  ) غير مدققة ( 4132مارس  13في 

الخدمات البنكية  إلجماليا

 االستثمارية

 بآالف الرياالت السعودية اع األفرادقط طاع الشركاتق لخزينةاطاع ق

 مالي الموجودات إج 062.232989 9208.2.62. .22096222. 22822.2 411.699.193

 إجمالي المطلوبات 2.2.122362 92.802021. 1..2321002 2262.09 361.412.466

 إجمالي دخل العمليات 6302122 6.32022 6.02281 8362012 3.161.339

 :، منهامالي مصاريف العملياتإج 0.220.8 2262.02 032836 962089 914.914

 ستهالكا    .28293 2.2612 038 12.33 19.166

 مخصص خسائر االئتمان    8.22.2 .92223 - - 61.461

 صافي دخل الفترة  2082891 9392623 6902182 .213230 3.421.212

 مصاريف رأسمالية 992268 962932 222198 802 313.211
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 تتمة -التشغيلية اعات طقال -33
 

  ) غير مدققة ( 4131مارس  13في 

 إلجماليا

الخدمات البنكية 

 بآالف الرياالت السعودية اع األفرادقط طاع الشركاتق لخزينةاطاع ق االستثمارية

 مالي الموجوداتإج 09293121.2 2022012919 9..2328362 92360. 311.321.391

 إجمالي المطلوبات 620.22962. 2.612626.. 2222902330 23.21.2 399.311.932

 إجمالي دخل العمليات 6282.13 1992232 9162.83 8302122 3.119.191

 ، منها:مالي مصاريف العمليات إج 08129.0 0932.20 8.2823 922232 611.216

 ستهالكا    9..222 822031 012 82331 13.996

 مخصص خسائر االئتمان    2.2933 6..8332 - - 431.313

 صافي دخل الفترة  .861281 03022.6 9012993 2122223 3.331.214

 مصاريف رأسمالية 282912 22122.1 .06 02013 311.169

 

 نظاميالحتياطي الوا رأس المال -34
 

. تم 8329مارس  83وافق المساهمون على إصدار سهم واحد مجاني لكل ثالثة أسهم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 

 األسهم المجانية، ازدادانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. نتيجة إلصدار  وذلك اعتبارا  منللمساهمين  األسهم المجانيةإصدار 

كما قرر مجلس اإلدارة تحويل  .مليون سهم مصدر ومدفوع 22833مليون ريـال سعودي، ويتكون من  282333نك إلى لبرأس مال ا

 مليون ريـال سعودي لالحتياطي النظامي خالل الفترة. 02333مبلغ 

 

 الربح األساسي والمخفض للسهم  -31
 

وذلك بقسمة صافي دخل الفترتين  8320و  8329مارس  02تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتين في 

 مليون سهم. 22833العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم البالغة 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -32

بموجب معاملة نظامية تتم بين المتعاملين وبات لتحويل مطل هلبيع موجودات أو دفعالسعر الذي سيتم استالمه إن القيمة العادلة هي  

 . تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: السوق في تاريخ القياسب
  

 )بدون تعديل(. األداةاألسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس  : المستوى األول
   

يم أخرى يتم جودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقواألسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لمو : المستوى الثاني

 تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
   

 طرق تقويم لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق. : المستوى الثالث
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية -32
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول )غير مدققة( 4132مارس  13

 .02061280 - 820622990 1..2... الموجودات المالية

 6320322180 2.92261 09230123.2 .2620.3211 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

     استثمارات مالية متاحة للبيع 

 128002300 - 0022.29 .622.9202 استثمارات مالية مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 .220..222 220202200 6212331 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 93.611.112 4.316.111 16.131.493 44.414.612 اليمجاإل

     المطلوبات المالية

 1.2.08 - 1.2.08 - من خالل قائمة الدخلمطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة 

 1.2.08 - 1.2.08 - الي مجاإل

 

     أدوات مالية مشتقة

 .02320268 - 023222032 82881 موجودات مالية

 2263.2029 - 2263.2.11 22692 مطلوبات مالية

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي المستوى الثالث الثانيالمستوى  المستوى األول )غير مدققة( 4131مارس  13

     الموجودات المالية

 9220.2.69 - 2298...82 2206.2.28 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 922.9.2.39 2602220 0326362103 2.20.32912 استثمارات مالية متاحة للبيع 

 ...122922 - 222013 .1220.292 استثمارات مالية مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 6282122.9 029012921 22.2329.2 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 92.433.141 2.411.441 13.166.131 42.116.611 اليمجاإل

     المطلوبات المالية

 692.33 - 692.33 - مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 692.33 - 692.33 - الي مجاإل

 

     أدوات مالية مشتقة

 3..929.62 - 929.92092 22198 موجودات مالية

 823882.82 - 823322399 ..221 مطلوبات مالية

االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، واالستثمارات  باستثناءإن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، 

 المرحلية المسجلة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية االستحقاقالمقتناة حتى تاريخ 

والمؤسسات المالية  تبطة بعموالت، واألرصدة لدى وللبنوكإن القيمة العادلة للقروض والسلف، وودائع العمالء المر الموحدة الموجزة.

الموحدة الموجزة ألن أسعار  المرحلية المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية األخرى

ألسعار المتعاقد عليها وعلى المدى القصير األجل بالنسبة العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا  عن ا

  لألرصدة لدى وللبنوك.
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 كفاية رأس المال -)أ( 33
  

المطبقة  البنكي لجنة بازل لإلشراف وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل اة رأسمالهيبمراقبة مدى كفا تقوم المجموعة

مال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء بمتطلبات رأس المال  برأس وذلك لالحتفاظمؤسسة النقد العربي السعودي،  من قبل

لمعدالت، يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود النظامي المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب هذه ا

 االسميةمع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعهدات وااللتزامات المحتملة، والمبالغ للمجموعة رأس المال المؤهل 

خالل الفترة، المجموعة،  كانتلتشغيلية. مخاطرها النسبية ومخاطر السوق والمخاطر ا ارللمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظه

 بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي. ملتزمة

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

أعمال  طبعين االعتبار خط أيضا   تأخذ اإلدارة وللقيام بذلك،. قبليةتوخطط النمو المسالحالية  المواجهة األخطار المالزمة ألعماله

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

 رأس مالها طبقا  للمتطلبات النظامية المحلية.

واإلفصاحات  0رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل  هيكلةودي إطار عمل وإرشادات بشأن السع أصدرت مؤسسة النقد العربي 

، تقدم المجموعة أدناه 0. وطبقا  لما تم احتسابه وفقا  لتوصيات لجنة بازل 8320يناير  2من يسري مفعولها اعتبارا  المتعلقة بها والتي 

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

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

 مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد(

 8329مارس  02
 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 8320ديسمبر  02
 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 8320مارس  02
 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 .2122.10211 21221192.61 21628232.82 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 2221.32826 22211029.1 2822.32002 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 6..20280.2 292.1.2202 2629212.33 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 319.163.641 311.413.111 314.136.131 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 02229.2120 092.692919 0626022983 (2رأس المال األساسي )تير 

 2229328.0 2261.2939 .226102.2 (8)تير رأس المال المساند 

 11.916.169 19.341.191 16.314.211 مجموع رأس المال األساسي والمساند

    ٪نسبة كفاية رأس المال 

 ٪.2 ٪2221 ٪2229 (2نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال2نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪22 ٪2.29 ٪2.28 (8المساند )تير   

    باكستان –نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد 

 ٪6620 ٪9.22 ٪9020 (2نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال2نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪6629 ٪9.22 ٪9029 (8المساند )تير   

  1بازل  األخرى بموجب الركن الثالث من توصيات لجنة احاتاإلفص -)ب(33

المطلوباة بموجاب الاركن الثالاث مان توصايات المتعلقاة بهيكال رأس الماال و بما في ذلك تلاك  قام البنك بنشر بعض اإلفصاحات الكمية

 .www.samba.comوذلك وفقا  لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على موقعه اإللكتروني  0لجنة بازل 

 


