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 4صفحة  مجموعة سامبا المالية
 

PUBLIC 

 

 ائمة الدخل الشامل  الموحدةق

 ( مراجعةغير ) 

 

     أشهر المنتهية في  للثالثة

  مارس 31

2015 

 ف الرياالتالآب

 وديـــةالسع

 مارس 31 

2016 

 ف الرياالتالآب

 وديـــةالسع

      

 صافي دخل الفترة       1.260.159  1.278.295

         

       

 بنود يمكن  –اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 إلى قائمة الدخل الموحدة الحقا  إعادة تصنيفها 

 العمليات الخارجية تحويلفروقات       (6.239)  (14.236)

         

 موجودات مالية متاحة للبيع:        

 التغير في القيمة العادلة  -      (59.884)  2.277

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -      (49.557)  (167.573)

         

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 التغير في القيمة العادلة  -      3.221  88.701

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -      (12.043)  (26.715)

1.160.749  1.135.657     
 

 ةالي الدخل الشامل للفترإجم  

         

 العائد لـ:        

 مساهمي البنك       1.134.099  1.159.804

 حقوق الملكية غير المسيطرة        1.558  945

1.160.749  1.135.657   
 

 
 

 الي جماإل

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.جزال يت جزءا   16إلى  1تبر اإليضاحات المرفقة من تع



  5صفحة  مجموعة سامبا المالية

PUBLIC 

 

 الموحدة الملكيةقوق ة التغيرات في حمقائ
 ( مراجعة) غير 

  العائدة لمساهمي البنك                  

 أحتياطيات أخرى  

 أس المـالر  
االحتياطي 

 ميالنظا
 اماالحتياطي العـ

احتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية
موجودات مالية 

 متاحة للبيع 

تغطية مخاطر 

 التدفقات النقدية
 األرباح المبقاة

األرباح المقترح 

 توزيعها
 اإلجمالــي أسهم خزينة

الملكية  حقوق

 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

 إيضاح 
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 ةالسعوديــ

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة
 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

              2016 مارس 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

 40.359.857  109.256 40.250.601  (1.046.336) 1.134.000 6.523.875  8.057 365.824 (168.374) 130.000 13.303.555 20.000.000  لرصيد كما في بداية الفترةا
              

 1.494  - 1.494  1.481  - 13  - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 1.260.159  1.003 1.259.156  - - 1.259.156  - - - - - -  صافي دخل الفترة 

 (124.502) 555 (125.057) - - - (8.822) (116.236) 1  - - -  للفترة  اآلخر الدخل الشامل

 41.497.008  110.814 41.386.194  (1.044.855) 1.134.000 7.783.044  (765) 249.588  (168.373) 130.000 13.303.555 20.000.000  الرصيد في نهاية الفترة

 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة
             

 38.911.997 127.895 38.784.102 (1.067.451) 1.197.000 12.926.090 (34.726) 1.785.193 (152.004) 130.000 12.000.000 12.000.000  لرصيد كما في بداية الفترةا
              

 - - - - - (8.000.000) - - - - - 8.000.000 12 إصدار أسهم مجانية 

 1.415 - 1.415 1.478 - (63) - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 (1.197.000) - (1.197.000) - (1.197.000) - - - - - - -   2014توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 1.278.295 349 1.277.946 - - 1.277.946 - - - - - -  صافي دخل الفترة 

 (117.546) 596 (118.142) - - - 61.986 (174.109) (6.019) - - -  للفترة  اآلخر الدخل الشامل

 38.877.161 128.840 38.748.321 (1.065.973) - 6.203.973 27.260 1.611.084 (158.023) 130.000 12.000.000 20.000.000  الرصيد في نهاية الفترة

 

 .أ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزةجزال يت جزءا   16إلى  1تبر اإليضاحات المرفقة من تع





 7صفحة  مجموعة سامبا المالية
 

PUBLIC 
 

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزةضاحات حول إي
 ( مراجعةغير ) 

 

 عــــام - 1
 

بتاريخ  3في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمـة سعودية  -تأسست مجموعة سامبا المالية ) البنك ( 

م( 1980يوليو  12هـ )الموافق 1400شعبان  29البنك أعماله بتاريـخ م(. وقد بدأ 1980فبراير  12هـ )الموافق 1400ربيع األول  26

 6بتاريخ  1010035319بعد أن انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية. يعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم 

الرياض  833طريق الملك عبدالعزيز، ص .ب م(. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو: 1980ديسمبر  13هـ )الموافق 1401صفر 

 ، المملكة العربية السعودية.11421
 

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.
 

ة المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة )والتي يشار إليها فيما بعد بشكل جماعي بـ تشتمل القوائم المالي

 "المجموعة"( المذكورة أدناه:

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال( -

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

الصادر من الرياض  1010237159سامبا لألصول وإدارة االستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" بموجب السجل التجاري رقم 

ة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات ( إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشط2007أغسطس  19هـ )الموافق 1428شعبان  6بتاريخ 

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

 .2008يناير  19بمباشرة أعمالها اعتباراً من 

 سامبا بنك ليميتد، الباكستان  -

تأسست في باكستان للقيام باألعمال المصرفية التجارية والخدمات ذات ٪ من الحصص فيها، و84.51 لبنكا يمتلكشركة تابعة 

 العالقة، وهي مدرجة في جميع أسواق األسهم في باكستان. 

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

 ن لغرض إدارة بعض االستثمارات في الخارج من خالل وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست وفقاً لقوانين جزر الكايم

استثمرت شركة آي سي سي  سي أو سي إل. مملوكة بالكامل لشركةشركة شركة انفستمنت كابيتال )كايمن( ليمتد )أي سي سي إل(، 

ي جزر الكايمان، تأسست فشركة ذات مسؤولية محدودة  وهي أيضاً انفست ليمتد  -٪ من رأسمال شركة أكسس كو 41.2ما يقارب  إل

 تقوم بإدارة هذه االستثمارات في الخارج.و

 شركة سامبا للعقارات  -

الصادر  1010234757وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

(. وقد تأسست الشركة بعد الحصول على موافقة 2007يونيو  24هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  9الرياض بتاريخ مدينة في 

مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة عن صندوق سامبا العقاري، صندوق مدار من قبل سامبا كابيتال 

 والبنك.
 

 أسس اإلعداد - 2
 

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

( الخاص بالتقارير المالية المرحلية. كما يعد البنك قوائمه المالية المرحلية الموحدة الموجزة 34السعودي، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

بية السعودية. يجب قراءة هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة جنبا شى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العرالتتم

 .2015ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 تظهر القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف. 

 



 8صفحة  مجموعة سامبا المالية
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 تتمة  – ات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزةضاحإي
 ( مراجعةغير ) 

 
 أسس توحيد القوائم المالية - 3

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 

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

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

 عند توحيد القوائم المالية. التي تتم بين شركات المجموعةالهامة 

الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك. يكون للبنك سيطرة على منشأة ما عندما يتعرض البنك أو يكون لديه الحق في 

 القدرة على اتخاذ القرارات على تلك العائدات من خاللبفاعلية عائدات متنوعة من خالل تعامله مع المنشأة ويكون لديه القدرة على التأثير 

على تلك المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ويتم التوقف عن سيطرته 

أو  توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من البنك. تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة

 ة خالل الفترة في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو مالئم.المباع

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

ها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة من قبل البنك في الشركات التابعة، ويتم إظهار

 بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.

إن البنك طرف في شركات ذات غرض خاص تم تأسيسها بموجب  ،(1باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإليضاح رقم )

نشآت ال يمكن توحيدها لبنك أن هذه المل تبينمع الشريعة. وقد  ةالنقد العربي السعودي فقط لتسهيل ترتيبات التمويل المتوافق موافقة مؤسسة

 من السيطرة عليها. ومع ذلك تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض والسلف الخاصة بالبنك. لعدم تمكنه

 1شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمن بتاريخ و ،باسم شركة األسواق العالمية المحدودة قام البنك بتأسيس شركة مملوكة بالكامل

. لم تبدأ العمليات التجارية لهذه الشركة بعد حتى تاريخ هذه القوائم المالية المرحلية الخزينة معامالت بعضهدف إدارة ب 2016فبراير 

 الموحدة الموجزة.
 

 الهامةالسياسات المحاسبية  - 4

لمالية تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم ا

ير الجديدة ، فيما عدا التعديالت على المعايير الحالية والتفسيرات والمعاي2015ديسمبر  31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 تم إتباعها من قبل البنك:، والتي 2016يناير  1سري مفعولها اعتباراً من المذكورة أدناه والتي 

("طريقة حقوق الملكية في القووائم الماليوة المنفصولة " تسومه هوذه التعوديالت باسوتخدام 27التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

االسووتثمارات فووي الشووركات التابعووة والمشوواريع المشووتركة والشووركات الزميلووة فووي القوووائم الماليووة للمحاسووبة عوون طريقووة حقوووق الملكيووة 

 . 2016يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالتالمنفصلة. تسري 

 1"حسابات التأجيول النظاميوة" يسوري علوى الفتورات السونوية التوي تبودأ فوي أو بعود  –( 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -

 . 2016يناير 

 -شوراء الحصووص  المحاسوبة عون عمليواتالترتيبوات المشوتركة:  –( 11المعيوار الودولي إلعوداد التقوارير الماليوة رقوم ) التعوديالت علوى -

 . 2016يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يسري

توضيه الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء.  –( 38(" ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 . 2016يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  مستقبالً تسري 

(: توضوه التعوديالت علوى 28( ومعيوار المحاسوبة الودولي رقوم )12( ورقوم )10على المعايير الدولية للتقوارير الماليوة رقوم )التعديالت  -

( من المعيوار الودولي إلعوداد التقوارير الماليوة رقوم 4( أن اإلعفاء الوارد في الفقرة رقم )10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

شركة تابعة لمنشأة استثمارية تقوم بقيواس شوركاتها التابعوة  التي تعتبرئم المالية الموحدة ينطبق على الشركة األم ( من عرض القوا10)

تقودم خودمات دعوم للمنشوأة والتي ال تعتبر بحد ذاتها منشوأة اسوتثمارية ولشركة التابعة لمنشأة استثمارية االقيمة العادلة. يتم التوحيد فقط ب

 القيمة العادلة.باس كافة الشركات األخرى التابعة لمنشأة استثمارية االستثمارية. يتم قي

تسوري علوى الفتورات السونوية  .2014 – 2012 لألعووام مونالتقوارير الماليوة ب الخاصوةالتحسينات السنوية على المعايير الدولية  دورة -

 . وتشمل ما يلي:2016يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

توم تعوديل المعيوار " المتوقعوة"موجوودات غيور متداولوة مقتنواة للبيوع وللعمليوات  –( 5المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليوة رقوم ) -

اسوتمرار للخطوة األصولية. بول تعتبور خطوة جديودة لالسوتبعاد  التغيير طريقة االستبعاد من طريقة إلوى طريقوة أخورى بأن ليوضه 

  (.5بيق متطلبات تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )في تط ال يوجد توقفومن ثم 
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 تتمة  –ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي
 غير مراجعة () 

الوذي " األدوات الماليوة: اإلفصواحات" ليوضوه بوأن يمكون لعقود الخدموة  –( 7تعديل المعيار الدولي إلعداد التقوارير الماليوة رقوم ) -

يشتمل على أتعاب أن يشكل ارتباط متواصل بأصل مالي. كما ينبغي تقييم طبيعة األتعاب والترتيوب بموجوب اإلرشوادات المتعلقوة 

(. يجب 7باالرتباط المتواصل من أجل مراجعة إذا ما كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

رجعي على عقود الخدمات التي ينشأ عنها ارتباط متواصل. ومع ذلك لن يكون هناك حاجة لتقوديم اإلفصواحات  إجراء التقييم بأثر

 المطلوبة ألي فترة تبدأ قبل الفترة السنوية التي تبدأ فيها المنشأة تطبيق التعديالت.

يويم مودى عموق السووق لسوندات الشوركات "مكافآت الموظفين" بأن يتم تق -( 19يوضه التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

ذات الجودة العالية بناًء على العملة التي يسجل بهوا االلتوزام ولويس البلود الوذي يسوتحق فيوه االلتوزام. وفوي حوال عودم وجوود سووق 

 عميق لسندات الشركات ذات الجودة العالية بتلك العملة فإنه يجب استخدام معدالت السندات الحكومية.

إعوداد التقوارير الماليوة المرحليوة" بوأن اإلفصواحات المرحليوة المطلوبوة ” -( 34لى معيار المحاسبة الدولي رقم )يوضه التعديل ع -

يجب أن تكون إموا فوي القووائم الماليوة المرحليوة أو إدراجهوا باإلشوارة إليهوا فوي التقريور الموالي المرحلوي )علوى سوبيل المثوال: فوي 

ع ذلوك يجوب أت تتووفر البيانوات األخورى ضومن التقريور الموالي المرحلوي للمسوتخدمين مالحظات اإلدارة أو تقرير المخاطر(. وم

 بنفس الشروط كما في القوائم المالية المرحلية وفي نفس الوقت. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي. 

 اإلفصاح األولي: توضه التعديالت -( 1معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 (1معيار المحاسبة الدولي رقم )متطلبات األهمية النسبية في  -

 يمكن فصل بنود محددة في قوائم الربه أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة المركز المالي -

 يوفر مرونة للمنشآت فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول القوائم المالية  -

مشوتركة التوي تقيود باسوتخدام طريقوة حقووق الملكيوة أن حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشواريع ال -

 يجب عرضها بشكل إجمالي في بند واحد وتصنف بين تلك البنود التي سيتم أو لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربه أو الخسارة.

ي قائمة المركوز الموالي وقووائم الوربه كما توضه التعديالت الحقاً المتطلبات التي تنطبق على المجاميع الفرعية اإلضافية التي يتم عرضها ف

 أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 

 االستثمارات، صافي - 5

 تصنف االستثمارات كاآلتي:
 

 2016 مارس 31 في 

 ( مراجعةغير ) 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31 في

 (  مراجعة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015 مارس 31 في

 ( مراجعةغير ) 

 بآالف الرياالت السعودية

 3.255.080 3.478.326 2.869.237 قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  مدرجة 

 54.799.754 52.762.805 35.986.576 يعلبمتاحة ل 

 3.198.428 3.204.434 3.236.616 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

 833.387 10.506.621 21.139.990 أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة 

 62.086.649 69.952.186 63.232.419 جمالي اإل

 
ات مقتناه ألغراض المتاجرة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل المذكورة أعاله على إستثمار المدرجةستثمارات التشتمل ا
 1.029.5: 2015 مارس 31لاير سعودي، و مليون  1.126.8: 2015ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 798.1 قدرها

 مليون لاير سعودي(.
  



 10صفحة  مجموعة سامبا المالية
 

PUBLIC 
 

 

 القروض والسلف، صافي - 6

 -بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: المقتناةيصنف إجمالي القروض والسلف  

 2016 مارس 31 في 

 ( مراجعةغير ) 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31 في

 (  مراجعة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015 مارس 31 في

 ( مراجعةغير ) 

 بآالف الرياالت السعودية

 1.347.014 1.378.443 1.390.788 ئتمانابطاقات 

 18.720.578 19.234.950 19.303.141 قروض شخصية

 107.994.886 110.291.758 112.588.165 قروض وسلف تجارية

 128.062.478 130.905.151 133.282.094 القروض والسلف العاملة 

 1.650.519 1.113.829 1.109.934 القروض والسلف غير العاملة

 129.712.997 132.018.980 134.392.028 إجمالي القروض والسلف

 (2.675.673) (2.017.750) (2.033.428) ئتمان المخصص خسائر ا

 127.037.324 130.001.230 132.358.600 جمالي اإل

 

 ودائع العمالء - 7

 العمالء على النحو التالي:ودائع تصنف  

 2016 مارس 31 في 

 ( مراجعةغير ) 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31 في

 (  مراجعة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015 مارس 31 في

 ( مراجعةغير ) 

 بآالف الرياالت السعودية

 114.583.161 110.631.912 112.401.511 تحت الطلب

 6.809.541 6.869.525 7.045.500 إدخار

 38.404.906 46.973.806 49.725.679 ألجل

 8.211.733 7.329.291 9.153.743 أخرى

  168.009.341 171.804.534 178.326.433 جمالي اإل



 11صفحة  مجموعة سامبا المالية
 

PUBLIC 

 

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

 

 المشتقات - 8
 
 

إضافة إلى المبالغ االسمية لها. إن المبالغ االسومية، لموحدة الموجزة يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها في هذه القوائم المالية المرحلية ا

وبالتالي، فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكوس مخواطر االئتموان  التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها.

 ة والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.التي تتعرض لها المجموع

 

إجموالي . توتم مقاصوة إظهارهوا بالصوافيويوتم  ،مشومولة باتفاقيوات مقاصوة رئيسويةد كافوة العقوو فإن، بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، الموحدةيتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي 

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

 

 2015 مارس 31 في

 ( مراجعة) غير 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 2015ديسمبر  31 في

 ( مراجعة) 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 2016 مارس 31 في

 ( مراجعة) غير 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 

 االسميةالمبالغ 
القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 االسميةالمبالغ 

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 االسميةالمبالغ 

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 

 المقتناة ألغراض المتاجرة:         

 مقايضات أسعار العموالت 2.554.012 2.509.945 93.478.941 2.184.469 2.177.894 88.575.410 2.742.639 2.760.090 99.431.225

1.628.486 14.711 17.389 2.264.016 29.179 34.524 2.777.357 22.789 20.473 

 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، 

 والخيارات والضمانات

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 131.339 82.078 34.538.070 65.487 117.603 28.761.712 156.859 133.247 59.133.921

 خيارات العمالت 565.976 517.423 70.646.253 287.822 274.990 70.967.792 647.081 629.365 79.586.340

 خيارات المقايضة 3.096 4.969 -       18.967 22.875 1.875.000 18.029 15.722 1.884.375

 خيارات أسهم وبضاعة 202.979 222.086 2.655.060 176.384 178.999 2.585.483 327.812 339.919 5.931.136

 رىأخــ 1.748 1.693 107.702 1.787 1.690 82.467 3.638 3.243 595.445

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:         

 مقايضات أسعار العموالت 63.962 53.986 3.778.200 54.567 36.725 2.376.950 117.407 55.819 4.619.450

 الفرعيجمالي اإل 3.543.585  3.414.969 207.981.583 2.824.007 2.839.955 197.488.830 4.030.854 3.952.116 252.810.378

 ضمانات نقدية مستلمة/ مدفوعة (358.238) (2.805.529)  (217.875) (2.230.054)  (371.044) (2.205.675) 

 اإلجمالي 3.185.347  609.440  2.606.132 609.901  3.659.810 1.746.441 
 



 12صفحة  الماليةمجموعة سامبا 
 

PUBLIC 

 

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

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان - 9
 

 :من اآلتي بالمجموعةالخاصة  تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 
 مارس 31في 

2015 
 ( مراجعةغير ) 
الف الرياالت بآ

 السعودية

ديسمبر  31في 
2015 

 ( مراجعة) 
الف الرياالت بآ

  السعودية

 مارس 31في 
2016 

 ( مراجعةغير ) 
الف الرياالت بآ

 السعودية

 

 إعتمادات مستنديه 6.791.306 8.348.011 10.332.076

 خطابات ضمان 39.737.243 40.291.388 38.255.302

 قبوالت 2.277.026 2.547.728 2.226.417

 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 4.723.022 5.509.770 6.090.763

 أخــرى 247.679 239.337 328.262

 جمالياإل 53.776.276 56.936.234 57.232.820

 

 النقدية وشبه النقدية -10
 

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

 
 مارس 31في 

2015 
 ( مراجعةغير ) 
الف الرياالت بآ

 السعودية

ديسمبر  31في 
2015 

 ( مراجعة) 
الف الرياالت بآ

  السعودية

 مارس 31في 
2016 

 ( مراجعةغير ) 
الف الرياالت بآ

 السعودية

 

    

 ما عدا الودائع النظامية ،مركزيةنقدية وأرصدة لدى بنوك  11.775.251 5.473.114 7.883.000

5.631.582 11.677.897 7.900.524 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 تسعين يوما  

 جمالي اإل 19.675.775 17.151.011 13.514.582

 

 التشغيليةاعات طقال -11
 

 -تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:
 

ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاصة بواألفراد، إضوافة إلوى بطاقوات  – قطاع األفراد

 االئتمان والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد، والقروض الشخصية.
 

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

االئتمانية األخرى الخاصة بالشركات وكذلك األدوات المالية المشتقة لعمالء المجموعة والخدمات االستشارية المالية 

 الخاصة بالشركات.



 13صفحة  مجموعة سامبا المالية
 

PUBLIC 
 

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

 

 تتمة - التشغيليةاعات طقال -11
 

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

للشركات وكبار العمالء ولحساب المجموعة نفسها. كما يقوم بتمويل عمليات المجموعة، والحفاظ على السيولة وإدارة 

 المركز المالي.المحفظة االستثمارية للمجموعة وقائمة 
 

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

والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية. تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل منشأة ذات كيان قانوني مستقل وهي/ 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار. 
 

للمجموعة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وشوركتين توابعتين فوي  تتم النشاطات الرئيسية

 الخارج. إن نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة ككل.
 

ط التجارية االعتيادية. يتم إعادة توزيع الموارد المالية بشكل اعتيادي بين تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشرو

القطاعات مما ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية. ُتحمَّل عموالت خاصة على هذه الموارد المالية على أساس 

القطاعات التشغيلية. فيما يلي  المعدالت بين البنوك. ال توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصاريف بين

، وإجمالي دخل العمليات وإجمالي 2015و  2016 مارس 31بياناً بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

واالستهالك للفترتين المنتهيتين  ،والمصاريف الرأسمالية ،ومخصص خسائر االئتمان، وصافي الدخل ،مصاريف العمليات

 -:طاع من القطاعات التشغيليةفي هذين التاريخين لكل ق
 

  ( مراجعة) غير  2016 مارس 31في 

 إلجماليا

 البنكية الخدمات

 بآالف الرياالت السعودية اع األفرادقط طاع الشركاتق لخزينةاطاع ق االستثمارية

 مالي الموجوداتإج 38.873.586 109.244.855 87.007.507 119.162 235.245.110

 إجمالي المطلوبات 102.078.467 79.233.618 12.320.431 115.586 193.748.102

 إجمالي دخل العمليات 591.487 691.397 452.898 187.642 1.923.424

 ، منها:مالي مصاريف العمليات إج 430.169 161.541 32.546 39.009 663.265

 ستهالكا    11.979 16.122 199 2.595 30.895

44.710   -    -  مخصص خسائر االئتمان     38.160 6.550 

 صافي دخل الفترة  161.318 529.856 420.352 148.633 1.260.159

 مصاريف رأسمالية 21.076 48.844 4.554 39 74.513

 

  ( مراجعة) غير  2015 مارس 31في 

 إلجماليا

الخدمات البنكية 

 السعوديةبآالف الرياالت  اع األفرادقط طاع الشركاتق لخزينةاطاع ق االستثمارية

 مالي الموجوداتإج 39.463.281 103.466.167 79.467.469 184.810 222.581.727

 إجمالي المطلوبات 96.588.298 75.181.353 11.803.009 131.906 183.704.566

 إجمالي دخل العمليات 490.537 639.483 601.786 241.144 1.972.950

 ، منها:مالي مصاريف العمليات إج 417.839 177.846 52.117 46.853 694.655

 ستهالكا    10.732 17.225 221 2.787 30.965

49.022    -    -  مخصص خسائر االئتمان     21.214 27.808 

 صافي دخل الفترة  72.698 461.637 549.669 194.291 1.278.295

 مصاريف رأسمالية 11.385 64.972 3.145 138 79.640



 14صفحة  مجموعة سامبا المالية
 

PUBLIC 
 

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

 

 أس المالر -12

مليون سهم( قيمة  2.000: 2015مليون سهم ) 2.000والمصدر والمدفوع بالكامل من  به يتكون رأس المال المصرح

لكل ثالثة أسهم  أسهم مجانية بواقع سهمينوافق المساهمون على إصدار ، 2015خالل عام  سعودي. لاير 10السهم الواحد 

. تم إصدار األسهم المجانية 2015مارس  18بتاريخ المنعقدة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  مملوكة وذلك خالل

 للمساهمين وذلك اعتباراً من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

 

 ربح السهم األساسي والمخفض  -13

وذلك بقسمة صافي دخل  2015و  2016 مارس 31 في للفترتين المنتهيتينتم احتساب ربه السهم األساسي والمخفض 

  .مليون سهم 2.000الفترتين العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم البالغة 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -14

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعه عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم 

بين المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس. تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 

 واإلفصاح عنها: 
 

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

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقويم أخرى  : المستوى الثاني

 يتم 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

 
 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول (مراجعة)غير  2016 مارس 31

     الموجودات المالية

 2.869.237 -       2.113.717 755.520 العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة قيمتها 

 35.986.576 1.187.181 20.184.881 14.614.514 استثمارات متاحة للبيع 

 3.487.343 -       452.485 3.034.858 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 21.344.946 166.844 21.178.102 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 132.677.695 -       132.677.695 - قروض وسلف، صافي

 196.365.797 1.354.025 176.606.880 18.404.892 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 125.523 -       125.523 - مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 125.523 -       125.523 - اإلجمالي 

     األدوات المالية المشتقة

 3.185.347 -       3.180.786 4.561 موجودات مالية

 609.440 -       603.503 5.937 مطلوبات مالية

  



 15صفحة  مجموعة سامبا المالية
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 تتمة  –ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي
 ( مراجعةغير ) 

 

 )تتمة( الماليةالقيمة العادلة لألدوات  -14
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 المستوى الثاني المستوى األول (مراجعة)غير  2015 مارس 31

المستوى 

 اإلجمالي الثالث

     الموجودات المالية

 3.255.080 -     2.280.417 974.663 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 54.799.754 702.839 37.514.619 16.582.296 استثمارات متاحة للبيع 

 3.480.339 -     423.347 3.056.992 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 842.045 416.020 426.025 -      استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 127.887.852 -     127.887.852 -      قروض وسلف، صافي

 190.265.070 1.118.859 168.532.260 20.613.951 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 166.943 - 166.943 - مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 166.943 - 166.943 - اإلجمالي 

 األدوات المالية المشتقة
    

 3.659.810 - 3.654.308 5.502 موجودات مالية

 1.746.441 - 1.739.698 6.743 ماليةمطلوبات 

إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، باستثناء االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، 

واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق المسجلة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في 

للعمالء بشكل  بالعمولة والممنوحة الخاصة لقروض والسلفايتم تنويع محفظة لموحدة الموجزة. القوائم المالية المرحلية ا

أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة واحدة وبناًء عليه، فإن القيمة العادلة  يتم تجديد أسعارالصناعة.  حسبجيد 

ودائع العمالء لإن القيمة العادلة االئتمان.  هرية في هوامشلتغيرات جولمحفظة تقارب قيمتها الدفترية والتي تخضع لهذه ا

المرتبطة بعموالت، واألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيراً عن القيمة 

الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية 

لم خالل الفترة،  األجل لألرصدة لدى وللبنوك. ةالقصير وبسبب الفترةتختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها  مماثلة ال

 يكن هناك أي تحويالت بين مستويات القيمة العادلة لألدوات المالية. 

آخر صافي قيمة موجودات معلن بناء  على  الثالثيتم تحديد القيمة العادلة الستثمارات األسهم الخاصة المصنفة في المستوى  

 تاريخ قائمة المركز المالي.ب عنه

 

 كفاية رأس المال -)أ( 15
 

تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف 

برأس مال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء البنكي المطبقة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لالحتفاظ 

بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب هذه المعدالت، يتم قياس مدى كفاية 

 رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعهدات

النسبية ومخاطر  االئتمان وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطر

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

  



 16صفحة  مجموعة سامبا المالية
 

PUBLIC 
 

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

 

 تتمة - كفاية رأس المال -)أ( 15

تقوم إدارة المجموعة، بشكل دوري، بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس  

بذلك، تأخذ اإلدارة أيضاً بعين المال كاف لمواجهة األخطار المالزمة ألعمالها الحالية وخطط النمو المستقبلية. وللقيام 

االعتبار خطط أعمال المجموعة وكذلك الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة العمل. تقوم 

 الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالها طبقاً للمتطلبات النظامية المحلية.
 

 3أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل  

. وطبقاً لما تم احتسابه وفقاً لتوصيات لجنة بازل 2013يناير  1مفعولها اعتباراً من  سريواإلفصاحات المتعلقة بها والتي 

رجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد ، تقدم المجموعة أدناه بياناً بالموجودات الم3

بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غير موحد بالنسبة للشركة التابعة التي يتم احتسابها لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق 

 .والمخاطر التشغيلية
 

 مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد(

 2016 مارس 31
 (مراجعة)غير 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 2015ديسمبر  31
 (مراجعة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 2015 مارس 31
 (مراجعة)غير 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 179.453.960 181.689.185 181.361.863 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 13.096.307 13.091.257 13.122.515 المخاطر المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة

 14.258.613 11.862.675 11.693.163 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 206.808.880 206.643.117 206.177.541 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 38.714.222 40.237.264 41.387.853 (1 المستوىرأس المال األساسي )

 1.156.736 1.209.835 1.219.423 (2 المستوىرأس المال المساند )

 39.870.958 41.447.099 42.607.276 مجموع رأس المال األساسي والمساند

    ٪نسبة كفاية رأس المال 

 ٪18.7 ٪19.5 ٪20.1 (1 المستوىنسبة رأس المال األساسي )

 رأس المال ( + نسبة1 المستوىنسبة رأس المال األساسي )

 ٪19.3 ٪20.1 ٪20.7 (2 المستوىالمساند )  

    باكستان –ليميتد بنك امبا سنسب كفاية رأس المال ل

 ٪31.6 ٪29.4 ٪28.2 (1 المستوىنسبة رأس المال األساسي )

 ( + نسبة رأس المال1 المستوىنسبة رأس المال األساسي )

 ٪32.8 ٪30.6 ٪30.2 (2 المستوىالمساند )  

 

  3الثالث من توصيات لجنة بازل  الركناألخرى بموجب  اإلفصاحات -(ب)15

والمطلوبوة بموجوب الوركن الثالوث مون توصويات  المجموعوة نشر بعض اإلفصاحات الكمية بما في ذلك تلك  المتعلقة بهيكول رأسومال تم

 .www.samba.com للبنك ترونياإللك الموقعوذلك وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على  3لجنة بازل 

 إعادة تصنيف للفترة السابقة -16
 

ضمن  الظاهرة سابقاً الموجودات المالية والمطلوبات المالية  علىالدائنة  وأإن العمولة الخاصة المستحقة المدينة 

اآلن مع الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها طبقاً لما تطلبه إظهارها خرى" تم األمطلوبات الخرى" أو "األموجودات ال"

لغرض عرض أفضل. وبناًء عليه، تم إعادة تصنيف أرقام الفترة السابقة  المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية

 .لفترة الحاليةل الحسابات مع عرضلتتماشى للموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها 

 

http://www.samba.com/

