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٣٫٧٧٨٫٧٩٦ ٣٫٩٨١٫٨٥٧ ١٫٢٨٠٫٩٠٠ ١٫٣٧٠٫٥٥٨ صافي دخل الفترة 

–للفترةاإلیرادات الشاملة األخرى 
بنود یمكن إعادة تصنیفھا مستقبالً

قائمة الدخل الموحدةإلى
٧٫٠٦١ )٢٣٫٢٥٨( )٢٦٫١٩٠( )١٨٫٣٨٦( فروقات ترجمة العملیات الخارجیة

موجودات مالیة متاحة للبیع:
١٫٣٦٨٫٧٩٢ )٥١١٫٦٠٦( ٧٦٠٫٥٢١ )٣٢٠٫٧٩٠( التغیر في القیمة العادلة -

)١٤٧٫٣٦٩( )٤٢٦٫٠٧١( )٤٫٩٠٧( )١٣٧٫٦٩٤(
مبالغ محولة إلى قائمة الدخل-

الموحدة 

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
١٧٧٫١٨٥ ١٤٥٫٧٩٩ ١٢٫٢٩٩ ٤٧٫٦٧٣ التغیر في القیمة العادلة -

)١٠٢٫٢٣٩( )٦٠٫١٦٦( )٣٤٫٦٤٥( )١٥٫١٠٣(
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٥٫٠٨٢٫٢٢٦ ٣٫١٠٦٫٥٥٥ ١٫٩٨٧٫٩٧٨ ٩٢٦٫٢٥٨ ةالي الدخل الشامل للفترإجم

العائد لــ :
٥٫٠٨٤٫٠٩٥ ٣٫١١٤٫٤٥٢ ١٫٩٩٤٫٠٤٣ ٩٢٤٫٩٢٦ مساھمي البنك 

)١٫٨٦٩( )٧٫٨٩٧( )٦٫٠٦٥( ١٫٣٣٢ حقوق الملكیة غیر المسیطرة  

٥٫٠٨٢٫٢٢٦ ٣٫١٠٦٫٥٥٥ ١٫٩٨٧٫٩٧٨ ٩٢٦٫٢٥٨ الي جماإل

أ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة.جزال یتجزءا١٦ًإلى ١تبر اإلیضاحات المرفقة من تع
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٢٠١٥سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في لفترة التسعة
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 

٤٢٫٣٧٦-١٩٫٣٧٢٤٢٫٣٧٦-٢٣٫٠٠٤------الخزینةصافي التغیرات في أسھم 

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

)١٫٢٠٠٫٠٠٠(-)١٫٢٠٠٫٠٠٠(--)١٫٢٠٠٫٠٠٠(------٢٠١٥توزیعات أرباح مرحلیة لعام 

٣٫٩٨٠٫٧٧٧١٫٠٨٠٣٫٩٨١٫٨٥٧--٣٫٩٨٠٫٧٧٧------صافي دخل الفترة

)٨٧٥٫٣٠٢()٨٫٩٧٧()٨٦٦٫٣٢٥(---٨٥٫٦٣٣)٩٣٦٫٥٩٩()١٥٫٣٥٩(---إیرادات شاملة أخرى للفترة

٣٩٫٥٤٣٫٩٣٠١١٩٫٩٩٨٣٩٫٦٦٣٫٩٢٨)١٫٠٤٨٫٠٧٩(-٨٤٨٫٥٩٤٥٠٫٩٠٧٧٫٧٢٩٫٨٧١)١٦٧٫٣٦٣(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٠٫٠٠٠الرصید في نھایة الفترة

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في لفترة التسعة
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(-----٣٫٠٠٠٫٠٠٠إصدار أسھم مجانیة 

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

٣٨٫٣٠٦-١٦٫٧٧٥٣٨٫٣٠٦-٢١٫٥٣١------صافي التغیرات في أسھم الخزینة

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

)١٫٠٤٥٫٠٠٠(-)١٫٠٤٥٫٠٠٠(--)١٫٠٤٥٫٠٠٠(------٢٠١٤توزیعات أرباح مرحلیة لعام 

٣٫٧٧٣٫٣٨٠٥٫٤١٦٣٫٧٧٨٫٧٩٦--٣٫٧٧٣٫٣٨٠------صافي دخل الفترة

١٫٣٠٣٫٤٣٠)٧٫٢٨٥(١٫٣١٠٫٧١٥---٨٫٦٩٢١٫٢٢٧٫٠٧٧٧٤٫٩٤٦---للفترةإیرادات شاملة أخرى 

٣٧٫٨٦٤٫٢٩٩١٢٥٫٨٠٩٣٧٫٩٩٠٫١٠٨)١٫٠٦٩٫٠٨٩(-١٢٫٨٩١٫٤٠٩)١١٠٫٦٦٢(٢٫١٨٢٫٩٤١)١٦٠٫٣٠٠(١٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٠٫٠٠٠الرصید في نھایة الفترة

 

.المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةأ من ھذه القوائم جزال یتجزءا١٦ًإلى ١تبر اإلیضاحات المرفقة من تع





٧صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

ضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزةإی
غیر مدققة )( 

عــــام-١

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

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

، المملكة العربیة السعودیة.١١٤٢١

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

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

ول وإدارة االستثمار (سامبا كابیتال)شركة سامبا لألص

لـ "الئحة أعمال األوراق المالیة" الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، قام البنك بتأسیس شركة تابعة مملوكة لھ بالكامل باسم/ شرك ة طبقاً
صادر من الریاض ال١٠١٠٢٣٧١٥٩سامبا لألصول وإدارة االستثمار "شركة ذات مسؤولیة محدودة" بموجب السجل التجاري رقم 

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

من بم .٢٠٠٨ینایر ١٩باشرة 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 ٨٠٫٦٨البنك في سامبا بنك لیمیتد من ، تم زیادة حصة ٢٠١٤مارس ٣١جمیع أسواق األسھم في باكستان. بتاریخ 
وذلك من خالل المساھمة في إصدار حقوق أولویة من قبل سامبا بنك لیمیتد.

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.

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

). وقد تأسست الشركة بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد ٢٠٠٧و یونی٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني ٩في الریاض بتاریخ 
العربي السعودي للقیام بإدارة المشاریع العقاریة نیابة عن صندوق سامبا العقاري، صندوق مدار 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 الموجز ة طبقاً
) الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة. كما یعد البنك قوائمھ المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة ٣٤السعودي، ومعیار المحاسبة الدولي رقم (

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

تظھر القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي، ویتم تقریبھا ألقرب ألف. تم إعادة تصنیف بیانات المقارنة، عند 
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
یتم تشتمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالیة والشركات التابعة لھا. 

ال لیمتد التي تم إعداد قوائمھا المالیة انفست أوفشور كابیت-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

للبنك. وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الضرورة، یتم إجراء التعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالیة
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 
القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھ على تلك المنشأة. یتم عائدات متنوعة من خالل تعاملھ مع المنشأة ویكون لدیھ

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

تاریخ الشراء أو حتى تاریخ البیع، حسبما ھو مالئم. الموحدة اعتباراً
غیر مباشر، تمثل حقوق  الملكیة غیر المسیطرة، الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة، بشكل مباشر أو 

من قبل البنك في الشركات التابعة، ویتم إظھارھا في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة 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 توضح التحسینات مختلف األمور المتعلقة بتعریف شروط اإلداء والخدمة والتي تمثل شروط 

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

كافة قیاس)، 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 ١تي تبدأ في أو بعد لایسري التعدیل على الفترات السنویة .أم ال

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

)، وأنھ یجب فقط اإلفصاح عن تسویة موجودات القطاعات إلى إجمالي ٨) من المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (١٢الفقرة (
مثل اإلفصاحات المطلوبة بالنسبة لمطلوبات  الموجودات وذلك في حالة اإلبالغ عن التسویة إلى رئیس العملیات كصانع القرار، تماماً

.٢٠١٤یولیو ١تي تبدأ في أو بعد سري التعدیالت على الفترات السنویة الالقطاعات. ت
) ٣٨ة الدولي رقم (بمعیار المحاس)، و١٦رقم (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي-

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 

الجھات ذات العالقةاإلفصاح عن،)٢٤رقم (معیار المحاسبة الدولي-
اإلدارة (المنشأة التي تقدم خدمات كبار موظفي اإلدارة) ھي عبارة عن جھة ذات عالقة تخضع لإلفصاحات التعدیل بأن شركةیوضع 

المتعلقة بالجھات ذات العالقة، وأنھ یتعین على المنشأة التي تستخدم شركة اإلدارة اإلفصاح عن المصاریف المتكبدة لقاء خدمات 
.٢٠١٤یولیو ١لتي تبدأ في أو بعد اإلدارة. یسري التعدیل على الفترات السنویة ا

قیاس القیمة العادلة ): ١٣المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (-
) ال یطبق على ١٣التعدیل بأن االستثناء المتعلق بالمحفظة المنصوص علیھا في المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (یوضع 

) ٩ب بل وعلى العقود األخرى التي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (الموجودات والمطلوبات المالیة فحس
. كما یوضح التعدیل بأنھ ٢٠١٤یولیو ١). یسري التعدیل على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٣٩(أو معیار المحاسبة الدولي رقم 

ینة والدائنة قصیرة األجل بمبلغ الفاتورة بدون خصم إذا كان أثر الخصم غیر یجب قیاس مصاریف العموالت الخاصة والذمم المد
جوھري. 

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



٩صفحة مجموعة سامبا المالیة

 

االستثمارات، صافي-٥
تصنف االستثمارات كاآلتي:

٢٠١٥سبتمبر٣٠في
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في
( مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤سبتمبر٣٠في
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة
٣٫٢٤٤٫٩٩٥٣٫٦٠٠٫٦٦١٣٫٦٥٨٫٩٨٠قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل مدرجة
٥٥٫٠٥٤٫٠٩٣٥٤٫٢٠٦٫٥٠٢٥٣٫٨٣٠٫٤١٧یعلبمتاحة ل

٣٫١٨٣٫٧٩٣٥٫٩٤٩٫٧١٩٥٫٩٣٩٫١٨٠مقتناة حتى تاریخ االستحقاق
٣٫٨١١٫٢٤٩٧٥٨٫٨١٦٧٧٧٫١٠٦أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

٦٥٫٢٩٤٫١٣٠٦٤٫٥١٥٫٦٩٨٦٤٫٢٠٥٫٦٨٣جمالي اإل

ات مقتناه ألغراض المتاجرة إستثمارقیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل المذكورة أعاله على المدرجةستثمارات التشتمل ا
١٫٤٦٨٫٣: ٢٠١٤سبتمبر٣٠ملیون لایر سعودي، و ١٫٣٩٤٫٨: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٨٧١٫٩بمبلغ 
).لایر سعوديملیون 

القروض والسلف، صافي-٦

-بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:المقتناةیصنف إجمالي القروض والسلف 
٢٠١٥سبتمبر٣٠في

غیر مدققة )( 
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في
( مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤سبتمبر٣٠في
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة

١٫٤٣٦٫١٣٢١٫٣٨٦٫٨٦٩١٫٤٠٠٫٧٩٥ئتمانابطاقات 
١٩٫٠٧٩٫٩١٨١٨٫٤٥٣٫٤٩١١٨٫٣٦٥٫٤١٢قروض شخصیة

١٠٧٫٥٥٨٫٠١٢١٠٥٫٢٤٦٫٩٨١١٠١٫٣٩٧٫٠٧٧وسلف تجاریةقروض 

١٢٨٫٠٧٤٫٠٦٢١٢٥٫٠٨٧٫٣٤١١٢١٫١٦٣٫٢٨٤القروض والسلف العاملة 
١٫٠٨٥٫٧٠١١٫٦٥٩٫٧٤٦١٫٩٤٢٫٧٢٨القروض والسلف غیر العاملة

١٢٩٫١٥٩٫٧٦٣١٢٦٫٧٤٧٫٠٨٧١٢٣٫١٠٦٫٠١٢إجمالي القروض والسلف
)٢٫٩٢٨٫٦٩٦()٢٫٦٦٧٫٦٤٠()٢٫٠١٠٫٤٥٧(ئتمان المخصص خسائر ا

١٢٧٫١٤٩٫٣٠٦١٢٤٫٠٧٩٫٤٤٧١٢٠٫١٧٧٫٣١٦جمالي اإل

ودائع العمالء-٧

-تصنف ودائع العمالء على النحو التالي:
٢٠١٥سبتمبر٣٠في

غیر مدققة )( 
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في
( مدققة ) 

بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٤سبتمبر٣٠في
غیر مدققة )( 

بآالف الریاالت السعودیة

١١٦٫٣٣٨٫٣٣٣١٠٧٫٦٧١٫٣٧١١٠٧٫٦٥٠٫٠٨٨تحت الطلب
٦٫٧٨٨٫٢٠٠٦٫٣٥٦٫٦١٦٦٫٠٧١٫١٣٧إدخار
٤٤٫١٨٩٫٠٨٣٤٠٫٨٥٢٫١٤٠٤٢٫٢١٨٫٠٩٢ألجل

٧٫٢٦٠٫٨٤١٨٫٩١٤٫٧١١٧٫٥٦٧٫٢٦٤أخرى

١٧٤٫٥٧٦٫٤٥٧١٦٣٫٧٩٤٫٨٣٨١٦٣٫٥٠٦٫٥٨١جمالي اإل



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

المشتقات-٨

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

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

تم مقاصة الموحدةیتم إظھار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي  ك. ت ق ذل ا ینطب یة بالصافي، حیثم ، بالقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك، یتم إظھار كافة العقود المشمولة باتفاقیات مقاصة رئیس
السلبیة مع الضمانات النقدیة المستلمة أو المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب اتفاقیة مقاصة رئیسیة ساریة المفعول.إجمالي القیمة العادلة اإلیجابیة أو 

٢٠١٤سبتمبر٣٠في

)( غیر مدققة 
الف الریاالت السعودیةبآ

٢٠١٤دیسمبر ٣١في

( مدققة ) 
الف الریاالت السعودیةبآ

٢٠١٥سبتمبر٣٠في

)( غیر مدققة 
الریاالت السعودیةالف بآ

االسمیةالمبالغ  القیمة العادلة 
السلبیة

القیمة العادلة 
اإلیجابیة االسمیةالمبالغ  القیمة العادلة 

السلبیة
القیمة العادلة 

اإلیجابیة االسمیةالمبالغ  القیمة العادلة 
السلبیة

القیمة العادلة 
اإلیجابیة

المقتناة ألغراض المتاجرة:
١٠٢٫٦٣٠٫٢٦٤ ٦٣٠٫٢٢٦ ٢٫٢٤٠٫٩٤٣ ٩٨٫٧٩٩٫٢٢٠ ٦٥٣٫٦٦٠ ٢٫٣٤١٫٠٣٤ ٩٣٫٠٥٨٫٦٥٢ ٣٦٩٫٣٢٦ ٢٫٣٠٨٫٠٥٢ مقایضات أسعار العموالت

٦٫٦٧٧٫٨٧٣ ٨٫٣٠٠ ٣٥٫٣٣٥ ٥٫١٤٣٫١٨١ ٩٫٠٠٠ ١٤٫٢٥٦ ٢٫١٢٢٫٨٥٠ ٢١٫٩٨٨ ٢٤٫٢٥٩
العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت، 

والخیارات والضمانات
٥١٫٤١٤٫١٦٠ ١٧٨٫٣١٩ ١٥٥٫٩٣٩ ٤٤٫٤١٧٫٩٨٧ ١٦٧٫٧٥١ ١٦٣٫١٤١ ٣٨٫٠٥٣٫٤٦٦ ٧٠٫٥٠٥ ٧٥٫٠٦٠ عقود الصرف األجنبي اآلجلة

١٠٥٫٤٥٩٫٨٧٣ ٥٢٥٫٩٧٣ ٥٢٩٫٦٠٠ ٧٣٫٥١٤٫٩٨١ ٣٢٧٫٢٣٣ ٣٥٠٫٤٧٣ ٨٠٫٥٧٨٫٦٥٢ ٣١٦٫٥٨٦ ٣١٦٫٥٨٦ خیارات العمالت
١٫٦٩١٫٨٢٨ ٣٢٫١٠٨ ٢٣٫١٧٢ ٩٫٣٧٥ ٦٫٨٨٢  - ١٫٨٧٥٫٠٠٠ ٢٠٫٨٥٤ ١٩٫٤٩٣ خیارات المقایضة
٤٫٨٦٧٫٤٩٥ ١٤٦٫٠٠٨ ١٥٣٫١٤١ ٥٫١٢٤٫٣١٢ ٢٩٣٫٧٩٤ ٣١٣٫٦٤٣ ٢٫٧٣٢٫٣٧٤ ١٩١٫٩٩٤ ١٩٢٫٣٠٠ خیارات أسھم وبضاعة

٣٨٩٫١٧٣ ١٫٥١٥ ١٠٫٩٦٣ ٣٥٧٫٢٥٤ ٤٫٥١٧ ٢٠٫٩٩٦ ٧٢٫٨٢١ ١٫١١٤ ١٫٢١٢ رىأخــ
المقتناة لتغطیة مخاطر القیمة العادلة:

١٫٨١٩٫٥٠٠ ١٨٫٧١٣  -  -  -  -  -  -  - العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت 

المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة:
٥٫٢٣٨٫٢٠٠ ١٤١٫٦٣٣ ٥٤٫٧٢٥ ٥٫٢٣٨٫٢٠٠ ٨٥٫١٧٤ ٨١٫٠٤٩ ٢٫٣٧٦٫٩٥٠ ١٠٫١٣١ ٦٩٫٢٢٤ مقایضات أسعار العموالت

٢٨٠٫١٨٨٫٣٦٦ ١٫٦٨٢٫٧٩٥ ٣٫٢٠٣٫٨١٨ ٢٣٢٫٦٠٤٫٥١٠ ١٫٥٤٨٫٠١١ ٣٫٢٨٤٫٥٩٢ ٢٢٠٫٨٧٠٫٧٦٥ ١٫٠٠٢٫٤٩٨ ٣٫٠٠٦٫١٨٦ جمالي اإل
 



 ١١صفحة
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 
٣٣٥) ملیون لایر ١٨٤: ٢٠١٤سبتمبر٣٠و ملیون لایر سعودي، ٢٢٤: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي 

حققة عن الخسائر غیر المبتمت مقاصتھا بالضمانات النقدیة المدفوعة التيسعودي). بلغت المبالغ المستحقة القبض المتعلقة 
١٫٧٧٤: ٢٠١٤سبتمبر٣٠و ،لایر سعوديملیون ١٫٩١٧: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢٫٢٤٥المشتقات 

لایر سعودي).ملیون 

التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان- ٩

:من اآلتيبالمجموعةالخاصة وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمانتتكون التعھدات 

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٤

غیر مدققة )( 
الف الریاالت بآ

السعودیة

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٤

( مدققة )
الف الریاالت بآ

السعودیة

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٥

غیر مدققة )( 
الف الریاالت بآ

السعودیة
١٢٫٦٠٠٫٠٧٥ ١٠٫٣٤٩٫٥٨٧ ٨٫٥٧٥٫٩٤٧ إعتمادات مستندیھ

٣٦٫٨٥١٫٣٠٦ ٣٧٫٥٩٤٫٥٨٧ ٤١٫٣٣٥٫٢١٠ خطابات ضمان
٢٫٥٤٢٫٦٧٣ ٢٫٩٨٢٫٦٩٧ ٢٫٣١٢٫٦٧٢ قبوالت
٥٫٦٣١٫٦٦١ ٥٫٨٩٣٫٢٧٦ ٥٫٧٩٢٫٧٢٦ التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان

٣٤٢٫٥٥٣ ٣٢٥٫١٧٤ ٢٨٥٫٠٣٣ أخــرى

٥٧٫٩٦٨٫٢٦٨ ٥٧٫١٤٥٫٣٢١ ٥٨٫٣٠١٫٥٨٨ جمالياإل

النقدیة وشبھ النقدیة- ١٠

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

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٤

غیر مدققة )( 
الف الریاالت بآ

السعودیة

دیسمبر ٣١في 
٢٠١٤

( مدققة )
الف الریاالت بآ

السعودیة

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٥

غیر مدققة )( 
الریاالت الفبآ

السعودیة

٧٫٥٧١٫٠٧٠ ٥٫٠٣٣٫٨٦١ ١٣٫٠١٥٫٣١٩ ما عدا الودائع النظامیة،رصدة لدى بنوك مركزیةنقدیة وا

٥٫٤٥٦٫٠٨٧ ٥٫٢٣٢٫٣٤٠ ٦٫٧٥٠٫١٤٩
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق خالل 

تسعین یوماً

١٣٫٠٢٧٫١٥٧ ١٠٫٢٦٦٫٢٠١ ١٩٫٧٦٥٫٤٦٨ جمالي اإل



 ١٢صفحة

 

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

التشغیلیةاعات طقال-١١

-تتكون المجموعة من القطاعات التشغیلیة الرئیسیة التالیة:

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.

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

الخاصة بالشركات.

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

المحفظة االستثماریة للمجموعة وقائمة المركز المالي.

دارة ویتضمن خدمات إدارة االستثمارات وإدارة الموجودات فیما یتعلق بعملیات التعامل واإل–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 الخارج وشركتی ي تتم النشاطات الرئیسیة للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة، باإلضافة إلى ثالثة فروع ف ابعتین ف ن ت
الخارج. إن نتائج العملیات في الخارج ال تعتبر جوھریة بالنسبة للقوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للمجموعة ككل.

كل  ة بش وارد المالی ع الم ادة توزی تم إع ة. ی ة االعتیادی روط التجاری للش اً اله وفق غیلیة أع ات التش ین القطاع امالت ب تم المع ت
ى اعتیادي بین ا ة عل وارد المالی ى ھذه الم ل عموالت خاصة عل ة. ُتحمَّ لقطاعات مما ینتج عنھا تحویل تكالیف الموارد المالی

ا  ین القطاعات التشغیلیة. فیم أساس المعدالت بین البنوك. ال توجد ھناك عناصر مھمة أخرى من اإلیرادات أو المصاریف ب
بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كم ي یلي بیاناً الي ٢٠١٤و ٢٠١٥سبتمبر٣٠ا ف ات وإجم الي دخل العملی ، وإجم

ي  ین ف رتین المنتھیت مالیة واالستھالك للفت مصاریف العملیات ومخصص خسائر االئتمان، وصافي الدخل والمصاریف الرأس
-ھذین التاریخین لكل قطاع من القطاعات التشغیلیة:

( غیر مدققة )٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

إلجماليا
البنكیةالخدمات

االستثماریة لخزینةاطاع ق طاع الشركاتق اع األفرادقط بآالف الریاالت السعودیة
٢٣٣,٧٤٦,٧٨٠ ١٨٦,٥٥٢ ٩٠,٢٢٣,٥٨٥ ١٠٣,٨٢٣,٩٦٧ ٣٩,٥١٢,٦٧٦ مالي الموجوداتإج
١٩٤,٠٨٢,٨٥٢ ٨٣,٧٥٧ ١٥,٧٨٣,٩١٨ ٧٩,٥٠٥,٨٠٤ ٩٨,٧٠٩,٣٧٣ إجمالي المطلوبات
٥,٩١١,٩٥٧ ٥٦٧,٧٨٧ ١,٤٥٠,٧٢٠ ٢,١٩٨,٦٨١ ١,٦٩٤,٧٦٩ إجمالي دخل العملیات
١,٩٣٠,١٠٠ ١٤٦,٠٧٧ ١١٣,١٢٦ ٤٦٨,٠٩٨ ١,٢٠٢,٧٩٩ ، منھا:مالي مصاریف العملیات إج

٩٤,٢٩٨ ٧,٧٧٨ ٦٧٨ ٥١,٨٦٣ ٣٣,٩٧٩ ستھالكا
١٠٨,٨٨٨ - - ٢٧,٤٤٣ ٨١,٤٤٥ مخصص خسائر االئتمان

٣,٩٨١,٨٥٧ ٤٢١,٧١٠ ١,٣٣٧,٥٩٤ ١,٧٣٠,٥٨٣ ٤٩١,٩٧٠ صافي دخل الفترة 

٢٥٠٫٥٢٧ ٥٥٩ ٥٫٠٦٠ ١١٦٫٧٠٦ ١٢٨٫٢٠٢ مصاریف رأسمالیة
 



 ١٣صفحة

 

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

تتمة- التشغیلیةاعات طقال-١١
( غیر مدققة )٢٠١٤سبتمبر ٣٠في 

إلجماليا
الخدمات البنكیة 

االستثماریة لخزینةاطاع ق طاع الشركاتق اع األفرادقط بآالف الریاالت السعودیة
٢١٦,٣٦٩,٥٥٩ ١٢٨,٢٣٧ ٧٩,٥١٩,٤٤٨ ٩٨,٥٤٤,٥٧١ ٣٨,١٧٧,٣٠٣ مالي الموجوداتإج
١٧٨,٣٧٩,٤٥١ ٧٩,٢٤٥ ١١,١١٧,٥٣٧ ٧٧,٢٤١,٢٤٤ ٨٩,٩٤١,٤٢٥ إجمالي المطلوبات
٥,٥٦٧,٥٢٣ ٥٩٦,٣٧٩ ١,٤٥٠,٥٧٥ ١,٩٢١,٨١٠ ١,٥٩٨,٧٥٩ إجمالي دخل العملیات
١,٧٨٨,٧٢٧ ١٤٠,٥٢٨ ٩٣,٨٧٧ ٤٥٣,٦١٣ ١,١٠٠,٧٠٩ مالي مصاریف العملیات ، منھا:إج
١٠٢,٤٨١ ٧,٩٦٩ ٧٧٥ ٥٩,٣٧٠ ٣٤,٣٦٧ استھالك
١٠٩,٥٣٧ - - ٢٧,٩٢٠ ٨١,٦١٧ مخصص خسائر االئتمان

٣,٧٧٨,٧٩٦ ٤٥٥,٨٥١ ١,٣٥٦,٦٩٨ ١,٤٦٨,١٩٧ ٤٩٨,٠٥٠ صافي دخل الفترة 

٢٥٣٫٦٥٧ ٣٫٥٨٣ ١٧٫٤٠٩ ١٤٥٫٩١٣ ٨٦٫٧٥٢ مصاریف رأسمالیة

رأس المال -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. 

.ملیون سھم مصدر ومدفوع٢٫٠٠٠، ویتكون من ملیون لایر سعودي)١٢٫٠٠٠

ربح السھم األساسي والمخفض -١٣
وذلك بقسمة صافي دخل ٢٠١٤و ٢٠١٥سبتمبر٣٠للفترتین المنتھیتین فيتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض 

وذلك إلظھار، بأثر رجعي، أثر التغیر في عدد ملیون سھم٢٫٠٠٠العائد لمساھمي البنك على عدد األسھم البالغة ةالفتر
.تیجة إصدار األسھم المجانیةاألسھم الذي ازداد ن

توزیعات األرباح المرحلیة-١٤

ملیون ریـال سعودي ١٫٢٠٠تمت المصادقة على دفع توزیعات أرباح مرحلیة للمساھمین قدرھا ، ٢٠١٥یولیو٧بتاریخ 
أصبح صافي الربح المرحلي الموزع للسھم للمساھمین ,وبعد خصم الزكاة.ملیون لایر سعودي)١٫٠٤٥: ٢٠١٤(

ریـال سعودي للسھم).٠٫٦٥: ٢٠١٤لایر سعودي (٠٫٤٥السعودیین 

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٥
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات أو دفعھ عند تحویل مطلوبات بموجب معاملة نظامیة تتم 

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

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

األسواق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقویم األسعار المتداولة في: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

 

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

(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة- ١٥

بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول(غیر مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠

الموجودات المالیة
٣٫٢٤٤٫٩٩٥-٨٠١٫٦٠٢٢٫٤٤٣٫٣٩٣مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات

١٧٫٠٧٩٫٦٦٧٣٧٫٢٢٥٫٦٠٢٧٤٨٫٨٢٤٥٥٫٠٥٤٫٠٩٣استثمارات مالیة متاحة للبیع 
٣٫٤٤٨٫٠٦٠-٣٫٠٣٥٫٨٧٤٤١٢٫١٨٦استثمارات مالیة مقتناة حتى تاریخ االستحقاق

٣٫١٩٧٫٥٣٣٥١٨٫٩٣٦٣٫٧١٦٫٤٦٩-بالتكلفة المطفأةاستثمارات أخرى مقتناة

٢٠٫٩١٧٫١٤٣٤٣٫٢٧٨٫٧١٤١٫٢٦٧٫٧٦٠٦٥٫٤٦٣٫٦١٧اإلجمالي

المطلوبات المالیة
٥٧٫٨١٦-٥٧٫٨١٦-مطلوبات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل

٥٧٫٨١٦-٥٧٫٨١٦-اإلجمالي 

األدوات المالیة المشتقة

٣٫٠٠٦٫١٨٦-٢٫٩٨٤٣٫٠٠٣٫٢٠٢موجودات مالیة
١٫٠٠٢٫٤٩٨-٤٫٤٣٨٩٩٨٫٠٦٠مطلوبات مالیة

بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول(غیر مدققة)٢٠١٤سبتمبر٣٠

الموجودات المالیة
٣٫٦٥٨٫٩٨٠-١٫٣٧٩٫٨٨٣٢٫٢٧٩٫٠٩٧خالل قائمة الدخلاستثمارات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من

١٧٫٦٦٠٫٢٦١٣٥٫٣١٣٫٦٦٢٨٥٦٫٤٩٤٥٣٫٨٣٠٫٤١٧استثمارات مالیة متاحة للبیع 
٦٫٢٠٥٫٦٨١-٥٫٨٦٠٫٨٣٣٣٤٤٫٨٤٨استثمارات مالیة مقتناة حتى تاریخ االستحقاق

٤٥٠٫٥١٧٣٣٨٫٦٦١٧٨٩٫١٧٨-استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

٢٤٫٩٠٠٫٩٧٧٣٨٫٣٨٨٫١٢٤١٫١٩٥٫١٥٥٦٤٫٤٨٤٫٢٥٦اإلجمالي

المطلوبات المالیة
٥٣٩٫٧٢٩-٥٣٩٫٧٢٩-مطلوبات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل

٥٣٩٫٧٢٩-٥٣٩٫٧٢٩-اإلجمالي 

األدوات المالیة المشتقة

٣٫٢٠٣٫٨١٨-٣٢٫٥٧٠٣٫١٧١٫٢٤٨موجودات مالیة
١٫٦٨٢٫٧٩٥-٩٧٠١٫٦٨١٫٨٢٥مطلوبات 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

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

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

.تحویالت بین مستویات القیمة العادلة لألدوات المالیة



 ١٥صفحة

 

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

كفایة رأس المال-(أ)١٦
والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفایة رأسمالھا وذلك باستخدام المنھجیة 

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

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

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

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

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

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

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

.والمخاطر التشغیلیة

مجموعة سامبا المالیة (على أساس موحد)

٢٠١٥سبتمبر٣٠
(غیر مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١
(مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٤سبتمبر٣٠
(غیر مدققة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

١٨١٫٩٤١٫١١٧١٧٣٫٨٢٢٫١٣٨١٧٢٫٤٩١٫١٢١مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
١٣٫٠٩١٫٥٧٠١٢٫١٨٨٫٣٣٨١٢٫١٨٥٫٩١٣المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

١٣٫٣١٤٫١٨٨١٦٫٥٧٠٫١٣٨١٨٫٧١٥٫٩٠٠مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
٢٠٨٫٣٤٦٫٨٧٥٢٠٢٫٥٨٠٫٦١٤٢٠٣٫٣٩٢٫٩٣٤إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

٣٩٫٤٥٩٫٣٠٣٣٨٫٧٩٨٫٦٥٣٣٧٫٩٤١٫٥٠٥)١رأس المال األساسي (تیر 
١٫١٧٠٫٥٧٨١٫٤٤٢٫٠٧٥١٫٥٠٢٫٠٠٤)٢رأس المال المساند (تیر 

٤٠٫٦٢٩٫٨٨١٤٠٫٢٤٠٫٧٢٨٣٩٫٤٤٣٫٥٠٩مجموع رأس المال األساسي والمساند

نسبة كفایة رأس المال %
%١٨٫٧٪١٩٫٢%١٨٫٩)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
) + نسبة رأس المال١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

%١٩٫٤٪١٩٫٩%١٩٫٥)٢المساند (تیر 

باكستان–نسب كفایة رأس المال لبنك سامبا لیمیتد 
%٤١٫٤٪٣٩٫٣%٣١٫٧)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
) + نسبة رأس المال١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

%٤١٫٤٪٤٠٫١%٣٤٫١)٢المساند (تیر 

٣الثالث من توصیات لجنة بازل الركناألخرى بموجب اإلفصاحات-(ب)١٦
ن المجموعةنشر بعض اإلفصاحات الكمیة بما في ذلك تلك  المتعلقة بھیكل رأسمالتم ث م ركن الثال لوالمطلوبة بموجب ال أطر عم

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




