








  1صفحة  مجموعة سامبا المالية

 ائمة الدخل الشامل  الموحدةائمة الدخل الشامل  الموحدةقق

 غير مدققة (غير مدققة () ) 

 

   للثالثة أشهر المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  03

1321 

 ف الرياالتالآب

 ــةوديـالسع

 يونيو 03 

1320 

 ف الرياالتالآب

 ــةوديـالسع

 يونيو  03 

1321 

 ف الرياالتالآب

 ــةوديـالسع

 يونيو 03 

1320 

 ف الرياالتالآب

 ـةوديــالسع

  

 صافي دخل الفترة صافي دخل الفترة   8.308.62.8.308.62.  8.038.03.8.038.03.  .68000825.68000825  .68056880.68056880

         

بنرود بنرود   –  اإليرادات الشاملة األخرر اإليرادات الشاملة األخرر         

يمكررررن تصررررنيفها مسررررتقبال  فرررري يمكررررن تصررررنيفها مسررررتقبال  فرررري 

 قائمة الدخل الموحدةقائمة الدخل الموحدة

 فروقات ترجمة العمليات الخارجيةفروقات ترجمة العمليات الخارجية  ((08.0508.05))  ((0.8.050.8.05))  ((8602..8602..))  ((0..0638..638))

         

 للبيع:للبيع:موجودات مالية متاحة موجودات مالية متاحة         

 التغير في القيمة العادلة التغير في القيمة العادلة   -  8.8200.8.8200.  ((.028805.028805))  .6328.2.6328.2  0.686.60.686.6

(..8..6)  (0.8.38)  (2.8.20)  .082.6  

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل -

 الموحدة      

         

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 التغير في القيمة العادلة التغير في القيمة العادلة   -  ((08.50.08.50.))  .08850.08850  ((5580.3.5580.3.))  ..80...80.

.5.8050  (08828.)  828266 

 

(..8.06) 

مبالغ محولة إلى قائمة الدخل  - 

 الموحدة 

1.253.329  1.131.191  353.911  2.109.022 
 

 ةةالي الدخل الشامل للفترالي الدخل الشامل للفترإجمإجم    

         

 العائد لــ :العائد لــ :        

 مساهمي البنك مساهمي البنك   8658..8658.86..86.  8.50..8.503..3  .6803.8.6.6803.8.6  683588252683588252

     حقوق الملكية غير المسيطرةحقوق الملكية غير المسيطرة  6.8.266.8.26  ((.8.3...8.3..))  608022  (28.03.)

1.253.3291.253.329  1.131.1911.131.191  353.911353.911 
 

2.109.0222.109.022 
 

 الي الي جمجماإلاإل
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  8صفحة  مجموعة سامبا المالية
 الموحدةالموحدة  الملكيةالملكيةقوق قوق ة التغيرات في حة التغيرات في حممقائقائ

 ) غير مدققة () غير مدققة (
  العائدة لمساهمي البنك                  

       احتياطيات أخر     
 

 أس المـالر
االحتياطي 

 النظــامي

االحتياطي 

 العـــام

احتياطي 

تحويل عمالت 

 أجنبية

 موجودات

مالية متاحة 

 للبيع 

تغطية مخاطر 

التدفقات 

 النقدية

 األرباح المبقاة

األرباح 

المقترح 

 توزيعها

 اإلجمالــي خزينة أسهم
الملكية  حقوق

 المسيطرة غير

إجمالي حقوق 

 الملكية

بآالف الرياالت  

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 الرياالتبآالف 

 ةالسعوديــ

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة
 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

             00132132  يونيويونيو  0303ة أشهر المنتهية في ة أشهر المنتهية في لفترة الستلفترة الست

 02.305.35302.305.353 232.913 02.202.52302.202.523 ((2.221.0812.221.081)) 910.333910.333 20.832.50820.832.508 00.29900.299 138.093138.093 ((203.330203.330)) 203.333203.333 9.333.3339.333.333 9.333.3339.333.333 لرصيد كما في بداية الفترةا
             

 13.888 - 13.888 5.390 - 22.321 - - - - - - صافي التغيرات في أسهم الخزينةصافي التغيرات في أسهم الخزينة

 (910.333) - (910.333) - (910.333) - - - - - - -  65.6لعام  مدفوعة توزيعات أرباح نهائية

 1.131.191 18.022 1.035.915 - - 1.000.039 (288.118) 139.322 (5.931) - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 00.113.202 213.152 00.390.083 (2.238.822) - 28.912.932 (212.812) 128.282 (212.238) 203.333203.333 9.333.3339.333.333 9.333.3339.333.333 الرصيد في نهاية الفترةالرصيد في نهاية الفترة

 11132132  يونيويونيو  0303ة أشهر المنتهية في ة أشهر المنتهية في لفترة الستلفترة الست
            

 6.860380266.86038026 .63880. 6.8.6.8.506.8.6.8.50 ((6..6.8.008..8.008.)) 0.8555. 850.8825..850.8825.. 0686.30686.3 ((28080.628080.6)) ((08055..08055..)) 058555.058555. 85558555.85558555. 85558555.85558555. لرصيد كما في بداية الفترةا
             

 808035 -     808035 6.8608 -     2..38. - - - - - - صافي التغيرات في أسهم الخزينةصافي التغيرات في أسهم الخزينة

 (0.8555.) -     (0.8555.) -     (0.8555.) - - - - - - -  ..65لعام  مدفوعة توزيعات أرباح نهائية

 (58555..) -     (58555..) -     -     (58555..) - - - - - -  65.6توزيعات أرباح مرحلية لعام 

 .682.3832 (28.03.) 683588252 -     -     680568552 58560.. 05382.2 (.08.5.) - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 .6.862.805 58266.. .6.8.0.8.3 (.8.63820.) -     688.580.6. 868685. (00382.2) (.6.825.) 058555. 85558555. 85558555. الرصيد في نهاية الفترةالرصيد في نهاية الفترة

 

 

 

 .أ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزةجزجزءا ال يت 0.إلى  .تبر اإليضاحات المرفقة من تع





  3صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

 المرحلية الموحدة الموجزةالمرحلية الموحدة الموجزةضاحات حول القوائم المالية ضاحات حول القوائم المالية إيإي
 غير مدققة (غير مدققة () ) 

 

 عــــامعــــام -  22
 

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

هـ )الموافق 855.شعبان  .6 خوقد بدأ البنك أعماله بتاريـم(. 5...فبراير  6.هـ )الموافق 855.ربيع األول  62بتاريخ  0م/

ل البنـك بموجب السجل التجاري المملكة العربية السعودية. يعمعمليات سيتي بنك في  م( عندما انتقلت إليه5...يوليو  6.

م(. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو: طريق 5...ديسمبر  0.هـ )الموافق .85.صفر  2بتاريخ  ..5.55000.رقــم 

 ، المملكة العربية السعودية..86..الرياض  00.ص .ب  الملك عبدالعزيز،
 

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  موجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعةتشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة ال

 المذكورة أدناه: "(المجموعةجماعي بـ "

 )سامبا كابيتال( شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار -

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

باسم/ شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" بموجب السجل التجاري رقم 

( إلدارة خدمات البنك 6553أغسطس  ..)الموافق  هـ.86.شعبان  2الصادر من الرياض بتاريخ  .5.5603.0.

وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، والترتيب، واإلدارة، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق  االستثمارية

 ..655يناير  ..اعتبارا  من  مالهاالمالية. وقد تم الترخيص للشركة من ق بل هيئة السوق المالية، وبدأت بمباشرة أع

 سامبا بنك ليميتد، الباكستان  -

، تأسست في باكستان للقيام بأعمال المصرفية التجارية %.582.يمتلك البنك فيها حصة بنسبة وهي شركة تابعة 

 م في باكستان.والخدمات ذات العالقة، وهي مدرجة في جميع أسواق األسه

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

ستثمارات في الخارج من الن جزر الكايمن لغرض إدارة بعض اانيوا  لقمملوكة بالكامل للبنك، تأسست وفقوهي شركة تابعة 

 خالل شركة مسيطر عليها بواسطة سي أو سي إل.

  شركة سامبا للعقارات -

لتجاري رقم ، تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل اللبنكوهي شركة تابعة مملوكة بالكامل 

(. وقد تأسست الشركة 6553يونيو  68هـ )الموافق .86.جمادى الثاني  .الصادر في الرياض بتاريخ  5.5608303.

كشركة ذات مسؤولية محدودة بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة 

 عن صندوق سامبا العقاري والبنك.
 

 أسس اإلعدادأسس اإلعداد -  11
 

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

( الخاص بالتقارير المالية المرحلية. كما يعد البنك قوائمه المالية 08النقد العربي السعودي، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

رحلية الموحدة الموجزة لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية. يجب قراءة هذه القوائم الم

ديسمبر  .0المالية المرحلية الموحدة الموجزة جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

65.6. 
 

بيانات المقارنة،  ويتم تقريبها ألقرب ألف. تم إعادة تصنيف لية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي،تظهر القوائم الما

 عند الضرورة، لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية. 



  5صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 
 الماليةالماليةأسس توحيد القوائم أسس توحيد القوائم  -  00

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

ليمتد التي تم  انفست أوفشور كابيتال -لها. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو 
إعداد قوائمها المالية لغاية الربع األخير من العام الماضي لغرض توحيد القوائم المالية واإللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير 

لبنك. التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية ل إجراءالمالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم 
 وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.

تلك المنشأة لتعرض يكون للبنك سيطرة على منشأة ما عندما  يكون للبنكالمنشآت التي يسيطر عليها البنك. الشركات التابعة هي 
نشأة ويكون لديه القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل أو يكون لديه الحق في عائدات متنوعة من خالل تعامله مع الم

ك المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك. ويتوقف لسيطرته على ت
عة تدرج نتائج أعمال الشركات التابالبنك.  السيطرة على الشركة التابعة من انتقالتوحيد الشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ 

 ة في قائمة الدخل الموحدة اعتبارا  تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو مالئم.المشتراة أو المباعة خالل الفتر

غير المسيطرة، الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة، بشكل مباشر أو الملكية حصة تمثل 
غير مباشر، من قبل البنك في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة 

 البنك. لمساهميالعائدة حقوق الالمركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن 
 

 السياسات المحاسبية الهامةالسياسات المحاسبية الهامة -  11
 

تتمشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد 
على المعايير الحالية ، فيما عدا التعديالت 65.6ديسمبر  .0القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 من قبل البنك: إتباعهاوالتفسيرات المذكورة أدناه والتي تم 

 ..عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرىعرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى  –  ..التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

الموجددودات الموجددودات القددوائم الماليددة المرحليددة والمعلومددات القطاعيددة إلجمددالي القددوائم الماليددة المرحليددة والمعلومددات القطاعيددة إلجمددالي     -  0808  التعددديالت علددى معيددار المحاسددبة الدددولي رقددمالتعددديالت علددى معيددار المحاسددبة الدددولي رقددم -
 والمطلوبات.والمطلوبات.

مقاصة الموجودات  – اإلفصاحات –األدوات المالية  – 3الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم معيار العلى ت لتعديالا -
 المالية والمطلوبات المالية

القوائم المالية  – 63الدولي رقم  دة ومعيار المحاسبةالقوائم المالية الموح – 5.المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -
 المستقلة.

 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى. – 6.المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

 قياس القيمة العادلة. – 0.المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

 المالي. المالي.   ااأو أدائهأو أدائه  للمجموعةللمجموعةلى المركز المالي لى المركز المالي جوهري عجوهري علم ينتج عن إتباع هذه التعديالت أي أثر لم ينتج عن إتباع هذه التعديالت أي أثر 

 

 االستثمارات، صافياالستثمارات، صافي -  88

 تصنف االستثمارات كاآلتي:تصنف االستثمارات كاآلتي:
 
 1320 يونيو 03 في 

 غير مدققة () 
 بآالف الرياالت السعودية

 1321ديسمبر  02 في
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 1321 يونيو 03 في
 غير مدققة () 

 السعوديةبآالف الرياالت 

 ...682.68 0803.8300 88.0...68 قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  مدرجة 

 ..0.853583 038.858.82038.858.82 .8.86008.6 يعلبمتاحة ل 

 080.68.86 080.380.0 .080.6805 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

 580358.53. ..0803083..0803083 .880.8852 أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة 

 82.922.512 81.838.930 22.139.920 جمالي اإل
 

  



  9صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

 تتمة  –ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي
 غير مدققة (غير مدققة () ) 
 
 )تتمة()تتمة(  االستثمارات، صافياالستثمارات، صافي -  88

 

مقتناه ألغراض المتاجرة  اتقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل المذكورة أعاله على إستثمار المدرجةستثمارات التشتمل ا

مليون  .2.08: 65.6 يونيو 05مليون لاير سعودي، و  800583.: 65.6ديسمبر  .0مليون لاير سعودي ) 0685.بمبلغ 

 لاير سعودي(.

 

 القروض والسلف، صافيالقروض والسلف، صافي -  22

 -بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:  المقتناةالمقتناةيصنف إجمالي القروض والسلف يصنف إجمالي القروض والسلف  

 يونيو 03 في 
1320 

 غير مدققة () 
بآالف الرياالت 
 السعودية

ديسمبر  02 في
1321 

 ) مدققة ( 
بآالف الرياالت 
 السعودية

 1321 يونيو 03 في
 غير مدققة () 

بآالف الرياالت 
 السعودية

    

 86.380.6. .80.6806. 8.00..80. ئتمانابطاقات 

 3862680.5. 680.0..8.. 826888.8.. قروض شخصية

 08.06..338 2850.8500. 0..80.08.. قروض وسلف تجارية

 92.100.521 238.820.538 221.019.883 القروض والسلف العاملة 

 680008856 680858.22 8308..680 القروض والسلف غير العاملة

 86.2..83.. .538.588.8. 8828.8058.. إجمالي القروض والسلف

 (.0852.8.8) (83.2...08) (.0868.8.2) ئتمان المخصص خسائر ا

 98.313.025 231.352.318 222.133.208 جمالي اإل

 

 ودائع العمالءودائع العمالء -  33

 -تصنف ودائع العمالء على النحو التالي:تصنف ودائع العمالء على النحو التالي: 

 يونيو 03 في 
1320 

 غير مدققة () 
بآالف الرياالت 
 السعودية

ديسمبر  02 في
1321 

 ) مدققة ( 
بآالف الرياالت 
 السعودية

 1321 يونيو 03 في
 غير مدققة () 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ...8.508.. 83858605.. 080328635. تحت الطلب

 ..8826080 88.058.25 .08660830 إدخار

 80880383.8 .8.8605866 .808..8.82 ألجل

 08306..08 88.05..08 0800.8202 أخرى

 211.088.230 215.302.025 282.322.258 جمالي اإل

 



  01صفحة  مجموعة سامبا المالية

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

 

 المشتقاتالمشتقات -  55
 

، ، االسدميةاالسدمية. إن المبالغ . إن المبالغ لهالها  االسميةاالسميةموحدة الموجزة إضافة إلى المبالغ موحدة الموجزة إضافة إلى المبالغ عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها في هذه القوائم المالية المرحلية العكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها في هذه القوائم المالية المرحلية اليي

ال تعكدس مخداطر االئتمدان ال تعكدس مخداطر االئتمدان   االسميةاالسميةكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ كس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ الت القائمة في نهاية الفترة، ال تعالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعممالتي تعتبر مؤشرا  على حجم المعاالتي تعتبر مؤشرا  على حجم المعا

جابيدة والسدلبية ضدمن الموجدودات جابيدة والسدلبية ضدمن الموجدودات والتي تقتصر عادة علدى القيمدة العادلدة اإليجابيدة للمشدتقات، كمدا أنهدا ال تعكدس مخداطر السدوق. تدم تصدنيف األقيدام العادلدة اإليوالتي تقتصر عادة علدى القيمدة العادلدة اإليجابيدة للمشدتقات، كمدا أنهدا ال تعكدس مخداطر السدوق. تدم تصدنيف األقيدام العادلدة اإلي  تتعرض لها المجموعةتتعرض لها المجموعةالتي التي 

 ..والمطلوبات األخرى، على التواليوالمطلوبات األخرى، على التوالي  األخرىاألخرى

 

حيثما ينطبق حيثما ينطبق   ،،ة العقود المشمولة بإتفاقيات مقاصة رئيسية بالصافية العقود المشمولة بإتفاقيات مقاصة رئيسية بالصافيكافكافبالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار   ،،ة الموجزةة الموجزةالموحدالموحد  المرحليةالمرحلية  يتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالييتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي

 المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب إتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعول.المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب إتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعول.  ووأأذلك. تتم مقاصة إجمالي القيمة العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة ذلك. تتم مقاصة إجمالي القيمة العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة 

 

 65.6 يونيو 05 في

 () غير مدققة 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 65.6ديسمبر  .0 في

 ) مدققة ( 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 1320 يونيو 03 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 085638.02 28.80..8. .5686508.8. 08.53808608.538086 808.8560.808.8560. 5.8.0386.6.5.8.0386.6. 886238500 .8088856. 886.8583..

.328..0 2858. 38680 ..68065 68002 .8000 683.68655 .866. 38.05 

 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، 

 والخيارات والضمانات

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 0.8053 288060 0086208.00 6.8585.6.8585. 6085.2.6085.2. 0888.28.230888.28.23 268002. 68556.. .088083833

 خيارات العمالت 06.8365 .883..0 5.83608000. 8025..80250..0 0.085660.08566 838.6.8265838.6.8265 .2508.5 2508330 6..3.822.8

 خيارات المقايضة 6282.0 8382.5 .6803.800 008650 0.80.80.80.8 6820583.36820583.3 068063 0686.8 ..6886586

 خيارات أسهم وبضاعة 608328 86.3.. 80.0... .66835.66835 608623608623 22680652268065 08.56. .68.6. 0268205

 رىأخــ 333 283.0 858006. -    680.5 288000288000 .8.6. - 58802..

          

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:         

 أسعار العموالت  مقايضات - - - -       85.2.85.2. 828.30828.30 - 686.8 828.30

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:         

 أسعار العموالت مقايضات .3862. 58.02.. 8305..886 .0.8.0..0.8.0. .3858..3858. 888308305888308305 68288.3 0588.0 38.628555

 جمالي جمالي اإلاإل 0.383.108 1.380.318 181.355.933 1.280.2151.280.215 1.303.3331.303.333 292.030.821292.030.821 8.003.353 1.010.229 111.039.091

 



  00صفحة  مجموعة سامبا المالية

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

 

 )تتمة()تتمة(  المشتقاتالمشتقات -  55
 

بلغت المبالغ المستحقة الدفع المتعلقة بالضمانات النقدية المستلمة التي تمت مقاصتها باألرباح غير المحققة عن المشتقات 

مليون لاير  .82: 65.6 يونيو 05و مليون لاير سعودي،  .6.68: 65.6ديسمبر  .0مليون لاير سعودي ) 02.

حققة تمت مقاصتها مع الخسائر غير الم سعودي(. بلغت المبالغ المستحقة القبض المتعلقة بالضمانات النقدية المدفوعة التي

 لاير 8..08: 65.6 يونيو 05و  ،لاير سعودي .68.6: 65.6ديسمبر  .0مليون لاير سعودي ) 8.86.عن المشتقات 

 سعودي(.

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمانالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -  99

 

 ::من اآلتيمن اآلتي  بالمجموعةبالمجموعةالخاصة الخاصة   تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمانتتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 
 يونيو 03في 

1321 
 غير مدققة () 
الف الرياالت بآ

 السعودية

ديسمبر  02في 
1321 
 ) مدققة (

الف الرياالت بآ
  السعودية

 يونيو 03في 
1320 

 غير مدققة () 
الف الرياالت بآ

 السعودية

 

 إعتمادات مستنديه 8523..86. ..823585. .8253826.

 خطابات ضمان 6.8.008323 6.82.086236.82.08623 .058.35880

 قبوالت 80.3...8. .58.8..8..58.8..8. 680508503

 االئتمانالتزامات غير قابلة للنقض لمنح  086088356 8833.85008833.8500 8..888558

 أخــرى 60386.0 6..628..6.6.28 00.8.26

 جمالياإل 12.313.125 18.012.39118.012.391 18.513.988

 

 النقدية وشبه النقديةالنقدية وشبه النقدية -2323

 

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

 
 يونيو 03في 

1321 
 غير مدققة () 
الف الرياالت بآ

 السعودية

ديسمبر  02في 
1321 
 ) مدققة (

الف الرياالت بآ
  السعودية

 يونيو 03في 
1320 

 غير مدققة () 
الف الرياالت بآ

 السعودية

 

    

 ما عدا الودائع النظامية ،نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية 82808.80.82808.80. .608555828.608555828 .88.0..88.0.6.8..6.8

250858. .80..86.5 88.328665 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 تسعين يوما  

 جمالي اإل 21.213.22021.213.220 11.029.90911.029.909 12.399.93312.399.933

 



  01صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

 التشغيليةاعات طقال -22

 

 -الرئيسية التالية:الرئيسية التالية:  التشغيليةالتشغيليةقطاعات قطاعات الالمن من   تتكون المجموعةتتكون المجموعة
 

إضدافة إلدى بطاقدات إضدافة إلدى بطاقدات ، ، ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاصة بداألفرادويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاصة بداألفراد  –  قطاع األفرادقطاع األفراد

 ة.ة.الخاصة باألفراد، والقروض الشخصيالخاصة باألفراد، والقروض الشخصي  االستثماريةاالستثماريةوالمنتجات والمنتجات   االئتماناالئتمان
 

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

واألدوات المالية المشتقة والخدمات  للمجموعةوالتجارية  االستثماريةاألخرى الخاصة بالشركات وكذلك المحفظة  االئتمانية

 .المالية الخاصة بالشركات االستشارية
 

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

، والحفاظ على السيولة وإدارة المجموعة. كما يقوم بتمويل عمليات انفسه شركات وكبار العمالء ولحساب المجموعةلل

 وقائمة المركز المالي. للمجموعة االستثماريةالمحفظة 
 

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

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

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار. 
 

لعربية السعودية، باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وشدركتين تدابعتين فدي لعربية السعودية، باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وشدركتين تدابعتين فدي في المملكة افي المملكة ا  للمجموعةللمجموعةتتم النشاطات الرئيسية تتم النشاطات الرئيسية 

 ككل.ككل.  للمجموعةللمجموعة  الموجزةالموجزة  الموحدةالموحدةالمرحلية المرحلية الخارج. إن نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الخارج. إن نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية 
 

قددا  للشددروط التجاريددة االعتياديددة. يددتم إعددادة توزيددع المددوارد الماليددة بشددكل قددا  للشددروط التجاريددة االعتياديددة. يددتم إعددادة توزيددع المددوارد الماليددة بشددكل ففأعدداله وأعدداله و  التشددغيليةالتشددغيلية  المعددامالت بددين القطاعدداتالمعددامالت بددين القطاعددات  ممتددتتددت

اعتيادي بين القطاعات مما ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية. تحمل عمدوالت خاصدة علدى هدذه المدوارد الماليدة علدى اعتيادي بين القطاعات مما ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية. تحمل عمدوالت خاصدة علدى هدذه المدوارد الماليدة علدى 

 ..التشغيليةالتشغيليةقطاعات قطاعات الاليف بين يف بين أساس المعدالت بين البنوك. ال توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصارأساس المعدالت بين البنوك. ال توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصار
 

، وإجمالي دخل العمليات 65.6و  65.0 يونيو 05كما في  المجموعةفيما يلي تحليال  إلجمالي موجودات ومطلوبات 

 نلفترتيلاالئتمان، وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية واإلستهالك  خسائروإجمالي مصاريف العمليات ومخصص 

 -:التشغيليةقطاعات اللكل قطاع من  المنتهيتين في هذين التاريخين
 

  ) غير مدققة ( 1320 يونيو 03في 

 إلجماليا

 البنكية الخدمات

 بآالف الرياالت السعودية اع األفرادقط طاع الشركاتق لخزينةاطاع ق االستثمارية

 مالي الموجودات مالي الموجودات إجإج 0.8.868.360.8.868.36 86588.30..86588.30.. ..3.8.0382..3.8.0382 .3838..3838. 138.130.132138.130.132

 إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات .88006806..88006806. ..338.6685..338.6685 582828230.582828230. 2.88.32.88.3 231.251.833231.251.833

 إجمالي دخل العملياتإجمالي دخل العمليات .8.30800..8.30800. 86.08.02.86.08.02. 688520.688520. 0238.200238.20 0.280.1300.280.130

 مالي مصاريف العمليات مالي مصاريف العمليات إجإج 22685002268500 0.08.060.08.06 0.80300.8030 88603.88603. 2.029.8982.029.898

 ستهالكستهالكاا 6..6608..608 868653868653 365365 .8880.8880 31.88531.885

 مخصص خسائر االئتمانمخصص خسائر االئتمان 008308 68.8.28 - - 133.895

 صافي دخل الفترة صافي دخل الفترة  0.086.20.086.2 33685583368558 32882.532882.5 .6.0826.6.0826 1.000.231.000.2355

 مصاريف رأسماليةمصاريف رأسمالية ...608...608 8.05..8.056..6 ...... .28.6.28.6 180.232180.232

 



  01صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

 تتمة - التشغيليةاعات طقال -22

 

  ) غير مدققة ( 1321 يونيو 03في 

الخدمات البنكية  إلجماليا

 االستثمارية

 بآالف الرياالت السعودية اع األفرادقط طاع الشركاتق لخزينةاطاع ق

 مالي الموجودات مالي الموجودات إجإج 0882.885.60882.885.6 .3882.3838.3882.3838 585608008.585608008. 508303.508303. 299.835.901299.835.901

 المطلوباتالمطلوباتإجمالي إجمالي  2.88.086.02.88.086.0 ..3.8.5082..3.8.5082 6.83.588826.83.58882 058.08058.08 233.109.100233.109.100

 إجمالي دخل العملياتإجمالي دخل العمليات 2..2.8.3.8..8.3.8. 86568236.86568236. 20.85.320.85.3 05.853505.8535 0.813.5280.813.528

 مالي مصاريف العمليات مالي مصاريف العمليات إجإج 2608.502608.50 2..28368..8368 .0.868.0.868 ...68....68. 2.105.0822.105.082

 ستهالكستهالكاا .60823.60823 0.8636 306 .8855 23.33123.331

 مخصص خسائر االئتمانمخصص خسائر االئتمان 08.53.08.53. 880.2..880.2.. - - 295.130295.130

 صافي دخل الفترة صافي دخل الفترة  0..0008 3058002 .8.0..0 6..8..8 1.031.189

 مصاريف رأسماليةمصاريف رأسمالية 0..0608..608 ..60383..60383 036036 56.56. 121.285121.285

 

 الربح األساسي والمخفض للسهم الربح األساسي والمخفض للسهم  -2121
 

وذلك بقسمة صافي دخل  65.6و  65.0 يونيو 05تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتين في 

 مليون سهم. 55.الفترتين العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم البالغة 

 

 توزيعات األرباح المرحليةتوزيعات األرباح المرحلية -2020
 

ريـال سعودي من صافي دخل مليون  .8.صادق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح مرحلية قدرها ، 65.0يوليو  .بتاريخ 

مليون ريـال سعودي( لدفعها للمساهمين، يبلغ صافي الربح  5..: 65.6) 65.0يونيو  05فترة الستة أشهر المنتهية في 

ريـال  58.5: 65.6يونيو  05ريـال سعودي للسهم وذلك بعد خصم الزكاة ) 58.5المرحلي الموزع للمساهمين السعوديين 

 .سعودي(

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية:القيمة العادلة لألدوات المالية: -2211

بموجب معاملة نظامية تتم بين وبات لتحويل مطل هاستالمه لبيع موجودات أو دفعالسعر الذي سيتم إن القيمة العادلة هي  

. تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح السوق في تاريخ القياسالمتعاملين ب

 عنها: 
  

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

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

 يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
   

المستوى 

 الثالث

 طرق تقويم لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق. :

  



  01صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

 )تتمة()تتمة(  القيمة العادلة لألدوات الماليةالقيمة العادلة لألدوات المالية -2211
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 المستو  األول )غير مدققة( 1320 يونيو

المستو  

 الثاني 

المستو  

 اإلجمالي الثالث

     الموجودات المالية

 1.955.128 - 1.111.101 311.252 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 .8.86008.6 868280. .058.30852 280.38853. استثمارات مالية متاحة للبيع 

 0.86608002 868280. 8050...008 ..3862.80. اليمجاإل

     المطلوبات المالية

 308352 - 308352 - مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 308352 - 308352 - الي مجاإل
 

     أدوات مالية مشتقة

 083038600 - .083028.0 058 موجودات مالية

 685008380 - 685008220 86 مطلوبات مالية

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

المسجلة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في  االستحقاقواالستثمارات المقتناة حتى تاريخ 

يونيو  05كما في بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق . الموجزة الموحدة المرحلية القوائم المالية

مليون لاير سعودي على التوالي.  88003لاير سعودي و  مليون 28558واستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة  65.0

 والمؤسسات المالية األخرى إن القيمة العادلة للقروض والسلف، وودائع العمالء المرتبطة بعموالت، واألرصدة لدى وللبنوك

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

أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها وعلى المدى 

 جل بالنسبة لألرصدة لدى وللبنوك.القصير األ
 

 .معايير المحاسبة المطبقةأرقام المقارنة وفقا  لمتطلبات  عرضلم يتم 

 

 كفاية رأس المالكفاية رأس المال -)أ()أ(  2288
  

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

مال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء  برأس وذلك لالحتفاظمؤسسة النقد العربي السعودي،  من قبلالمطبقة  البنكي

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

مات رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعهدات وااللتزا

مخاطرها النسبية ومخاطر السوق والمخاطر  ارللمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظه االسميةالمحتملة، والمبالغ 

 بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي. ةملتزم، الفترةخالل المجموعة،  كانتالتشغيلية. 

أن رأس ب، بشكل دوري، بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد المجموعةتقوم إدارة  

أعمال  ط. كما تأخذ اإلدارة بعين االعتبار خطقبليةتوخطط النمو المس االمال كاف لمواجهة األخطار المالزمة ألعماله

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

 الخارج بإدارة رأس مالها طبقا  للمتطلبات النظامية المحلية.
  



  01صفحة  مجموعة سامبا المالية

 

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

 

 تتمة - المالكفاية رأس  -)أ( 28
 

التي أوصت بها لجنة بازل  تنفيذ إصالحات رأس المالرشادات بشأن إطار عمل وإ مؤسسة النقد العربى السعودي أصدرت 

، 0. وطبقا  لما تم احتسابه وفقا  لتوصيات لجنة بازل 65.0يناير  .والتي يعمل بها ابتداء  من واإلفصاحات المتعلقة بها  0

أدناه بيانا  بالموجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة  تقدم المجموعة

 يلي:كما  ،للمجموعة وعلى أساس غير موحد بالنسبة للشركة التابعة
 
 

 مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد(

 65.0 يونيو 05
 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 65.6ديسمبر  .0
 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 65.6 يونيو 05
 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 8506..8280. 86855580.6. 25856.8638. مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 83008262.. 83008.06.. 3..822.8.. المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 6800.8.20. 68.028288. 0..28..08. مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 .358.308.6. .2282358.2. 080.080.8.. إجمالي الموجودات المرجحة المخاطرإجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 628.868805 0.83.888.3 .0086.38.3 ((..رأس المال األساسي )تير رأس المال األساسي )تير 

 .88.08802 82.282.0. 0..836.8. ((66)تير )تير رأس المال المساند رأس المال المساند 

 ..0.853283 6..8..0088 0085628522 مجموع رأس المال األساسي والمساندمجموع رأس المال األساسي والمساند

    نسبة كفاية رأس المال %نسبة كفاية رأس المال %

 ٪.08. ٪85.. ٪.38. ((..نسبة رأس المال األساسي )تير نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال( + نسبة رأس المال..نسبة رأس المال األساسي )تير نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪86.. ٪6585 ٪.8.. ((66المساند )تير المساند )تير   

    باكستانباكستان  –نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد 

 ٪8388 ٪.808 ٪0082 ((..نسبة رأس المال األساسي )تير نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال( + نسبة رأس المال..نسبة رأس المال األساسي )تير نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪8388 ٪8285 ٪.008 ((66المساند )تير المساند )تير   

 

 يونيو 05وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها كما في المخاطر الموجودات المرجحة  تم احتسابوألغراض العرض، 

 .0. إن األرصدة المقارنة والنسب كما في 0باستخدام إطار العمل والمنهجية المحددة بموجب إرشادات بازل  65.0

 ها.يتم تعديلولم  6يتم احتسابها بموجب بازل  65.6 يونيو 05و  65.6ديسمبر 

 11الركن الثالث من توصيات لجنة بازل الركن الثالث من توصيات لجنة بازل   اإلفصاحات األخر  بموجباإلفصاحات األخر  بموجب  -)ب()ب(2288

وذلدك وفقدا  لمتطلبدات وذلدك وفقدا  لمتطلبدات   66المطلوبة بموجدب الدركن الثالدث مدن توصديات لجندة بدازل المطلوبة بموجدب الدركن الثالدث مدن توصديات لجندة بدازل   قام البنك بنشر بعض اإلفصاحات الكميةقام البنك بنشر بعض اإلفصاحات الكمية

 ..www.samba.com  مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على موقعه اإللكترونيمؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على موقعه اإللكتروني

 


