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 قائمة الدخل الشامل  الموحدة

 ) غير مدققة (

 

   للثالثة أشهر المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
2015 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 يونيو 30 
2016 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 يونيو  30 
2015 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 يونيو 30 
2016 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

  

 ةصافي دخل الفتر  1.314.198  1.333.004  2.574.357   2.611.299 

         

بنرود  – رةللفتر اإليرادات الشاملة األخرر         

لرررى قائمرررة إيمكرررع إعرررادة تصرررنيفها الحقرررا  

 الدخل الموحدة

(4.872)  (17.180)  9.363  (10.941) 

 لعمليات عمالت خاصة با فروقات ترجمة 

 الخارجية  

         

 موجودات مالية متاحة للبيع:        

 التغير في القيمة العادلة  -  (163.655)  (193.091)  (223.539)  (190.816)

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -  (29.115)  (120.804)  (78.672)   (288.377)

         

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 التغير في القيمة العادلة  -  (35.668)  9.424  (32.447)  98.126

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -  (13.532)  (18.348)  (25.575)  (45.063)

2.180.297   2.196.944  1.019.548   1.061.287 
 

 ةإجمالي الدخل الشامل للفتر  

         

 العائد لــ :        

 مساهمي البنك   1.064.370   1.029.722   2.198.470   2.189.526

 حقوق الملكية غير المسيطرة    (3.083)  (10.174)  (1.526)  (9.229)

2.180.297   2.196.944   1.019.548 
 

 1.061.287 
 

 اإلجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة جزءا   17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 .ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة جزءا   17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 ) غير مدققة (

  العائدة لمساهمي البنك                  

        احتياطيات أخر       

 

 إيضاح

 رأس المـال
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

االحتياطي 
 النظــامي

بآالف الرياالت 
 السعوديــة

االحتياطي 
 العـــام
بآالف 
 الرياالت

 السعوديــة

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية
بآالف 

الرياالت 
 السعوديــة

موجودات 
مالية متاحة 

 للبيع 
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

تغطية مخاطر 
التدفقات 
 النقدية
بآالف 
 الرياالت

 السعوديــة

 األرباح المبقاة
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

األرباح المقترح 
 توزيعها

بآالف الرياالت 
 السعوديــة

 خزينةالأسهم 
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 اإلجمالــي
 بآالف الرياالت
 السعوديــة

حصة الملكية 
 غير المسيطرة
 بآالف الرياالت
 السعوديــة

إجمالي حقوق 
 الملكية

بآالف الرياالت 
  السعوديــة

              2016يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 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  الرصيد كما في بداية الفترة
              

 21.674 - 21.674 (8.947) - 30.621  - - - - - -   صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 (1.200.000) - (1.200.000) - - (1.200.000) - - - - - -  2016مرحلية لعام توزيعات أرباح 

 (1.134.000) - (1.134.000) - (1.134.000) - - - - - - -   2015توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 2.574.357 2.175 2.572.182 - - 2.572.182  - - - - - -  صافي دخل الفترة

 (377.413) (3.701) (373.712) - - - (58.022) (315.920) 230  - - -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 40.244.475 107.730 40.136.745 (1.055.283) - 7.926.678  (49.965) 49.904 (168.144) 130.000 13.303.555 20.000.000  الرصيد في نهاية الفترة

  2015يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
            

 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  كما في بداية الفترةالرصيد 
              

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

 21.210  - 21.210 8.311 - 12.899  - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة

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

 2.611.299  936  2.610.363 - - 2.610.363  - - - - - -  صافي دخل الفترة

 (431.002) (10.165) (420.837) - - - 53.063 (467.829) (6.071) - - -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 39.916.504  118.666  39.797.838 (1.059.140) - 7.549.352  18.337 1.317.364  (158.075) 130.000 12.000.000 20.000.000  الرصيد في نهاية الفترة
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 ) غير مدققة (

 

 عــــام - 1
 

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

هـ )الموافق 1400شعبان  29م(. وقد بدأ البنك أعماله بتاريـخ 1980فبراير  12هـ )الموافق 1400ربيع األول  26بتاريخ  3م/

يعمل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم  م( بعد أن انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية.1980يوليو  12

م(. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو: طريق الملك 1980ديسمبر  13هـ )الموافق 1401صفر  6بتاريخ  1010035319

 ، المملكة العربية السعودية.11421الرياض  833عبدالعزيز، ص .ب 
 

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

 هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
 

ي تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة )والتي يشار إليها فيما بعد بشكل جماع

 ة"( المذكورة أدناه:بـ "المجموع

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال( -

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

 1010237159بموجب السجل التجاري رقم باسم/ شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" 

( إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة 2007أغسطس  19هـ )الموافق 1428شعبان  6الصادر من الرياض بتاريخ 

إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، والترتيب، واإلدارة، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية. وقد تم الترخيص 

 .2008يناير  19من قِبل هيئة السوق المالية، وبدأت بمباشرة أعمالها اعتبارا  من  للشركة

 سامبا بنك ليميتد, الباكستاع  -

٪ من الحصص فيها، وتأسست في باكستان للقيام باألعمال المصرفية التجارية والخدمات 84.51 لبنكيمتلك اشركة تابعة 

 .في باكستان ذات العالقة، وهي مدرجة في جميع أسواق األسهم

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

وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست وفقا  لقوانين جزر الكايمن لغرض إدارة بعض االستثمارات في الخارج من 

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

انفست ليمتد وهي أيضا  شركة ذات مسؤولية محدودة  س كو٪ من رأسمال شركة أكس41.2شركة أي سي سي إل ما يقارب 

 تأسست في جزر الكايمان، وتقوم بإدارة هذه االستثمارات في الخارج.

 شركة سامبا للعقارات  -

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

(. وقد تأسست الشركة كشركة ذات 2007يونيو  24هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  9الصادر في الرياض بتاريخ 

ابة عن صندوق مسؤولية محدودة بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية ني

 سامبا العقاري، صندوق مدار من قبل سامبا كابيتال والبنك.
 

 أسس اإلعداد - 2
 

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

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

ال تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية شى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية. االموحدة الموجزة لتتم

إلى جنب مع  في القوائم المالية السنوية الموحدة، ويجب أن تقرأ جنبا   الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة

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

السياسات تؤثر على تطبيق قد وتقديرات وافتراضات  أحكامإعداد هذه القوائم المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء يتطلب 

 . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.المصرح عنهاف يراالمحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات، اإليرادات والمص



  8صفحة  مجموعة سامبا المالية

INTERNAL 

 

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

 

تطبيق السياسات  عندالتي قامت بها اإلدارة  الهامة كانت التقديرات إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، عند

على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة  المطبقةهي نفسها  من التقديرات المحاسبية للبنك والمصادر الرئيسية في عدم التأكد

 .2015ديسمبر  31المنتهية في 

 نظاميحق وجود  المرحلية الموحدة فقط عند ائمة المركز الماليصافي في قال يدرجتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية و

المطلوبات في  وتسديدالموجودات  تحقيقعلى أساس الصافي أو  لتسوية الموجودات مع المطلوباتنية  وعندما يكون هناك  ملزم

إال إذا كان ذلك مطلوبا  أو مسموحا  به من قبل  رحلية الموحدةفي قائمة الدخل الم يفرا. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصآن واحد

  أي معيار محاسبي أو رأي، وطبقا  لما تم اإلفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك.

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

 
 الماليةأسس توحيد القوائم  - 3

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

انفست أوفشور كابيتال ليمتد التي تم  -لها. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو 

عداد قوائمها المالية لغاية الربع األخير من العام الماضي لغرض توحيد القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير إ

 المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك. وقد

 بعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.تم است

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

سيطرته على  مخاطر التأثير على تلك العائدات من خاللفي عائدات متنوعة من خالل تعامله مع المنشأة ويكون لديه القدرة على 

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

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

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

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

شر، من قبل البنك في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز مبا

 المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.

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

تأسيسها بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فقط لتسهيل ترتيبات التمويل المتوافقة مع الشريعة. وقد تبين للبنك أن هذه 

المنشآت ال يمكن توحيدها لعدم تمكنه من السيطرة عليها. ومع ذلك تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض والسلف 

 صة بالبنك.الخا

في جزر مسجلة شركة ذات مسؤولية محدودة "، شركة األسواق العالمية المحدودة"قام البنك بتأسيس شركة مملوكة بالكامل باسم 

بهدف إدارة بعض معامالت الخزينة. لم تبدأ العمليات التجارية لهذه الشركة بعد حتى تاريخ هذه  2016فبراير  1الكايمن بتاريخ 

 المرحلية الموحدة الموجزة. القوائم المالية
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 تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 
 ) غير مدققة (

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 4

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

، فيما عدا التعديالت على المعايير الحالية والتفسيرات 2015ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 تم إتباعها من قبل البنك:، والتي 2016يناير  1سري مفعولها اعتبارا  من يدة المذكورة أدناه والتي والمعايير الجد

"طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة " تسمح هذه التعدديالت  - (27التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

مارات في الشدركات التابعدة والمشداريع المشدتركة والشدركات الزميلدة فدي االستثللمحاسبة عن باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 . 2016يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالتالقوائم المالية المنفصلة. تسري 

نوية التدي تبددأ فدي أو "حسابات التأجيل النظامية" يسري على الفترات السد –( 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -

 . 2016يناير  1بعد 

شددراء  المحاسددبة عددن عمليدداتالترتيبددات المشددتركة:  –( 11المعيددار الدددولي إلعددداد التقددارير الماليددة رقددم ) التعددديالت علددى -

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

توضديح الطدرق المقبولدة لالسدتهالك  –( 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (16معيار المحاسبة الدولي رقم ) التعديالت على -

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

المنشددآت (: 28بة الدددولي رقددم )( ومعيددار المحاسدد12( ورقددم )10التعددديالت علددى المعددايير الدوليددة للتقددارير الماليددة رقددم ) -

( مدن 4( أن اإلعفاء الوارد في الفقرة رقم )10توضح التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )االستثمارية 

شدركة  رالتي تعتب( من عرض القوائم المالية الموحدة ينطبق على الشركة األم 10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

والتدي ال لشدركة التابعدة لمنشدأة اسدتثمارية اتوحيدد القيمة العادلة. يدتم فقدط بتابعة لمنشأة استثمارية تقوم بقياس شركاتها التابعة 

تقددم خددمات دعدم للمنشدأة االسدتثمارية. يدتم قيداس كافدة الشدركات األخدرى التابعدة لمنشدأة تعتبر بحد ذاتهدا منشدأة اسدتثمارية و

 يمة العادلة.القباستثمارية 

تسدري علدى الفتدرات . 2014 – 2012 لألعدوام مدنالتقارير الماليدة ب الخاصةالتحسينات السنوية على المعايير الدولية  دورة -

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

تدم تعدديل  ."المتوقعدة"موجودات غير متداولدة مقتنداة للبيدع وللعمليدات  –( 5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -

اسدتمرار بدل تعتبدر خطدة جديددة لالسدتبعاد  التغيير طريقة االستبعاد من طريقدة إلدى طريقدة أخدرى بأن ليوضح المعيار 

 (.5طبيق متطلبات تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )في ت ال يوجد توقفومن ثم  ،للخطة األصلية

يمكددن لعقددد  . يوضددح التعددديل بأندده" األدوات الماليددة: اإلفصدداحات" –( 7المعيددار الدددولي إلعددداد التقددارير الماليددة رقددم ) -

ة األتعاب والترتيب بموجب الخدمة الذي يشتمل على أتعاب أن يشكل ارتباط متواصل بأصل مالي. كما ينبغي تقييم طبيع

إذا ما كاندت اإلفصداحات مطلوبدة وفقدا  للمعيدار الددولي إلعدداد  وذلك للتأكد فيمااإلرشادات المتعلقة باالرتباط المتواصل 

(. يجب إجراء التقييم بأثر رجعي على عقود الخدمات التي ينشأ عنها ارتباط متواصل. ومع ذلدك 7التقارير المالية رقم )

اك حاجددة لتقددديم اإلفصدداحات المطلوبددة ألي فتددرة تبدددأ قبددل الفتددرة السددنوية التددي تبدددأ فيهددا المنشددأة تطبيددق لددن يكددون هندد

 التعديالت.

يتم تقييم مدى  يوضح التعديل بأنه يجب أن"مكافآت الموظفين"  -( 19يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

فيدده  عقدبهددا االلتدزام ولديس البلددد الدذي يعمدق سدوق سددندات الشدركات ذات الجدودة العاليددة بنداء  علدى العملددة التدي يسدجل 

االلتزام. وفي حال عدم وجود سوق عميق لسندات الشركات ذات الجودة العالية بتلك العملة فإنه يجب اسدتخدام معددالت 

 السندات الحكومية.

بدأن اإلفصداحات التعدديل يوضدح إعدداد التقدارير الماليدة المرحليدة" ” -( 34معيدار المحاسدبة الددولي رقدم )التعديل علدى  -

المرحلية المطلوبة يجب أن تكون إما في القوائم المالية المرحلية أو إدراجها باإلشارة إليهدا فدي التقريدر المدالي المرحلدي 

مخاطر(. ومع ذلك يجب أت تتوفر البيانات األخرى ضمن التقريدر )على سبيل المثال: في مالحظات اإلدارة أو تقرير ال

المالي المرحلي للمستخدمين بنفس الشروط كما في القوائم المالية المرحلية وفي نفدس الوقدت. يجدب تطبيدق هدذا التعدديل 

 بأثر رجعي. 
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 :توضح التعديالت - المبادرة باإلفصاح (1معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 

 ( 1متطلبات األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم) 

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

  يوفر مرونة للمنشآت فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول القوائم المالية 

  باسدتخدام  يدتم المحاسدبة عنهداالدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشاريع المشدتركة التدي  عنحصة الأن

أو لدن يدتم إعدادة  طريقة حقوق الملكية يجب عرضها بشكل إجمالي في بند واحد وتصنف بين تلك البنود التي سديتم

 تصنيفها الحقا  إلى الربح أو الخسارة.

  المجداميع الفرعيدة اإلضدافية فدي قائمدة المركدز المددالي  عندد عدرضكمدا توضدح التعدديالت المتطلبدات التدي تنطبدق

 وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 
 االستثمارات, صافي - 5

 تصنف االستثمارات كاآلتي:
 
 2016يونيو  30في  

 ) غير مدققة (
 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31في 
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015يونيو  30في 
 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية
    االستثمارات:

 3.341.810 3.478.326 2.795.153 مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  

 53.894.824 52.762.805 26.526.966 متاحة للبيع 

 3.211.767 3.204.434 3.290.012 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

 897.861 10.506.621 26.041.390 أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة 

 61.346.262 69.952.186 58.653.521 اإلجمالي 
 

تشتمل االستثمارات المدرجدة قيمتهدا العادلدة مدن خدالل قائمدة الددخل المدذكورة أعداله علدى إسدتثمارات مقتنداه ألغدراض 

: 2015يونيو  30مليون لاير سعودي، و  1.126.8: 2015ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 794.2المتاجرة قدرها 

 مليون لاير سعودي(. 920

 

 القروض والسلف, صافي - 6

 بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: المقتناةيصنف إجمالي القروض والسلف 

 2016 يونيو 30في  
 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31في 
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015 يونيو 30في 
 ) غير مدققة (

     بآالف الرياالت السعودية
 1.356.012 1.378.443 1.343.478 بطاقات ائتمان

 18.979.775 19.234.950 19.074.298 قروض شخصية

 111.569.476 110.291.758 111.210.632 قروض وسلف تجارية

 131.905.263 130.905.151 131.628.408 القروض والسلف العاملة 

 1.645.553 1.113.829 1.238.056 القروض والسلف غير العاملة

 133.550.816 132.018.980 132.866.464 القروض والسلفإجمالي 

 (2.668.613) (2.017.750) (2.046.700) مخصص خسائر االئتمان 

 130.882.203 130.001.230 130.819.764 اإلجمالي 
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 ودائع العمالء - 7

 ودائع العمالء على النحو التالي:تصنف  

 2016يونيو  30في  
 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31في 
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015يونيو  30في 
 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 115.797.152 110.631.912 104.970.316 تحت الطلب
 6.823.031 6.869.525 7.263.354 إدخار
 40.514.537 46.973.806 52.851.687 ألجل
 7.746.224 7.329.291 7.035.466 أخرى

 170.880.944 171.804.534 172.120.823 اإلجمالي
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 المشتقات - 8
 

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

 تعكدس مخداطر االئتمدان القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ االسمية الالتي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت 

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

 

، بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار كافة العقود المشمولة باتفاقيات مقاصة رئيسية بالصافي، حيثما ينطبدق ذلدك. تدتم مقاصدة الموحدةيتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي 

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

 

 2015 يونيو 30في 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31في 

 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2016 يونيو 30في 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 

 االسميةالمبالغ 
العادلة القيمة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 االسميةالمبالغ 

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 االسميةالمبالغ 

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 

 المقتناة ألغراض المتاجرة:         

 مقايضات أسعار العموالت 4.026.409 3.993.716 105.187.817 2.184.469 2.177.894 88.575.410 2.362.981 2.357.488 94.843.447

1.857.926 18.232 23.888 2.264.016 29.179 34.524 4.995.815 105.516 83.870 

 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، 

 والخيارات والضمانات

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 221.842 87.164 34.796.481 65.487 117.603 28.761.712 117.332 55.682 42.854.300

 خيارات العمالت 467.703 427.679 60.247.067 287.822 274.990 70.967.792 367.489 362.644 71.279.032

 خيارات المقايضة - - - 18.967 22.875 1.875.000 17.906 22.993 1.875.000

 خيارات أسهم وسلع 194.025 200.021 2.485.885 176.384 178.999 2.585.483 189.586 193.218 2.810.278

 أخــرى 2.409 2.376 89.604 1.787 1.690 82.467 2.812 2.556 217.083

          

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:         

 مقايضات أسعار العموالت 54.671 88.226 5.578.200 54.567 36.725 2.376.950 50.357 27.658 2.376.950

 الفرعياإلجمالي  5.050.929 4.904.698 213.380.869 2.824.007 2.839.955 197.488.830 3.132.351 3.040.471 218.114.016

 مدفوعةضمانات نقدية مستلمة /  (178.650) (3.290.479)  (217.875) (2.230.054)  (258.656) (1.692.795) 

 اإلجمالي 4.872.279 1.614.219  2.606.132 609.901  2.873.695 1.347.676 

 . 
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتماع - 9

 

 :من اآلتي بالمجموعةالخاصة  تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 
 يونيو 30في 

2015 
 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 
 السعودية

ديسمبر  31في 
2015 
 ) مدققة (

بآالف الرياالت 
 السعودية 

 يونيو 30في 
2016 

 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 
 السعودية

 

 ةإعتمادات مستندي 6.872.800 8.348.011 9.848.827

 خطابات ضمان 38.647.169 40.291.388 38.621.136

 قبوالت 2.034.280 2.547.728 2.366.964

 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 4.586.766 5.509.770 5.981.407

 أخــرى 232.564 239.337 303.451

 اإلجمالي 52.373.579 56.936.234 57.121.785

 

 النقدية وشبه النقدية -10

 

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

 
 يونيو 30في 

2015 
 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 
 السعودية

ديسمبر  31في 
2015 
 ) مدققة (

بآالف الرياالت 
 السعودية 

 يونيو 30في 
2016 

 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 
 السعودية

 

    

 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع النظامية 10.314.450 5.473.114 9.562.583

3.517.587 11.677.897 13.154.631 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 تسعين يوما  

 اإلجمالي  23.469.081 17.151.011 13.080.170
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 التشغيليةقطاعات ال -11

 

 -الرئيسية التالية:تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية 
 

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

 االئتمان والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد، والقروض الشخصية.
 

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

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

 الخاصة بالشركات.
 

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

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

 المحفظة االستثمارية للمجموعة وقائمة المركز المالي.
 

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

إلى ثالثة فروع في الخارج وشدركتين تدابعتين فدي  تتم النشاطات الرئيسية للمجموعة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة

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

 

تتماشى مع  ألن عملياته لم تعد، قرر مجلس إدارة المجموعة إغالق عمليات فرع المملكة المتحدة 2016يونيو  8في 

 أن األثر المالي لهذا القرار لن يكون جوهريا  على إجمالي عمليات المجموعة.باستراتيجية أعمال المجموعة. تعتقد اإلدارة 
 

تددتم المعددامالت بددين القطاعددات التشددغيلية أعدداله وفقددا  للشددروط التجاريددة االعتياديددة. يددتم إعددادة توزيددع المددوارد الماليددة بشددكل 

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

توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصاريف بين القطاعدات التشدغيلية. فيمدا أساس المعدالت بين البنوك. ال 

، وإجمدالي دخدل العمليدات وإجمدالي 2015و  2016يونيدو  30يلي بيانا  بإجمالي موجودات ومطلوبدات المجموعدة كمدا فدي 

السدتهالك للفتدرتين المنتهيتدين فدي مصاريف العمليات ومخصص خسائر االئتمان، وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية وا

 -هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
 

  ) غير مدققة ( 2016 يونيو 30في 

 اإلجمالي

 البنكية الخدمات

 بآالف الرياالت السعودية قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة االستثمارية

 إجمالي الموجودات  38.851.854 108.093.120 86.939.737 107.583 233.992.294

 إجمالي المطلوبات 99.715.714 77.141.131 16.806.757 84.217 193.747.819

 إجمالي دخل العمليات 1.231.486 1.401.027 892.905 367.766 3.893.184

 إجمالي مصاريف العمليات  832.804 324.379 64.014 97.630 1.318.827

 منها:     

 استهالك 24.255 31.416 404 5.074 61.149

 مخصص خسائر االئتمان 58.579 24.177 -   -    82.756

 صافي دخل الفترة  398.682 1.076.648 828.891 270.136 2.574.357

 مصاريف رأسمالية 102.860 88.351 13.217 451 204.879
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 تتمة - التشغيليةقطاعات ال -11
 

  ) غير مدققة ( 2015يونيو  30في 

 اإلجمالي

الخدمات البنكية 

 بآالف الرياالت السعودية قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة االستثمارية

 إجمالي الموجودات  38.909.566 107.787.848 79.033.320 198.845 225.929.579

 إجمالي المطلوبات 99.184.850 75.098.335 11.653.659 76.231 186.013.075

 إجمالي دخل العمليات 1.013.226 1.412.139 1.092.658 403.934 3.921.957

 إجمالي مصاريف العمليات  793.565 339.468 80.485 97.140 1.310.658

 منها:     

 استهالك 22.359 34.377 452 5.254 62.442

 مخصص خسائر االئتمان 45.807 30.295    -     -  76.102

 صافي دخل الفترة  219.661 1.072.671 1.012.173 306.794 2.611.299

 مصاريف رأسمالية 76.248 95.259 1.772 568 173.847

 

 رأس المال  -12

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

وافق المساهمون على إصدار أسهم مجانية بواقع سهمين لكل ثالثة ، 2015ل عام ريـال سعودي. خال 10السهم الواحد 

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

 .المجانية للمساهمين وذلك اعتبارا  من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

 

 ربح السهم األساسي والمخفض  -13

وذلك بقسمة صافي دخل  2015و  2016 يونيو 30 في تينالمنتهي تينللفترتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض 

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

 

 مرحليةالرباح توزيعات األ -14

مليون ريـال سعودي  1.200تمت الموافقة على دفع توزيعات أرباح مرحلية للمساهمين بقيمة ، 2016يونيو  30بتاريخ 

مليون ريـال سعودي(. بعد  1.200: 2015يونيو  30) 2016يونيو  30دخل فترة الستة أشهر المنتهية في من صافي 

 30ريـال سعودي للسهم الواحد ) 0.45 صافي ربح موزع قدرهاقتطاع الزكاة، نتج عن توزيعات األرباح المرحلية هذه 

 ين.ريـال سعودي للسهم الواحد( للمساهمين السعودي 0.45: 2015يونيو 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -15

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

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

 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  : المستوى الثاني

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

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



  16صفحة  مجموعة سامبا المالية

INTERNAL 

 

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

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( -15

 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي المستو  الثالث المستو  الثاني المستو  األول )غير مدققة( 2016يونيو  30

     الموجودات المالية

 2.795.153 - 2.006.400 788.753 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 26.526.966 1.115.723 13.029.891 12.381.352 استثمارات متاحة للبيع 

 3.520.109 - 490.670 3.029.439 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 26.533.997 172.026 26.361.971 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 131.064.608 - 131.064.608 - قروض وسلف، صافي

 190.440.833 1.287.749 172.953.540 16.199.544 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 329.606 - 329.606 - مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 329.606 - 329.606 - اإلجمالي 

 األدوات المالية المشتقة

    

 4.872.279 - 4.872.234 45 موجودات مالية

 1.614.219 - 1.553.910 60.309 مطلوبات مالية

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي المستو  الثالث المستو  الثاني المستو  األول )غير مدققة( 2015يونيو  30

     الموجودات المالية

 3.341.810 -     2.495.187 846.623 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 53.894.824 797.169 36.521.488 16.576.167 استثمارات متاحة للبيع 

 3.464.222 -     424.331 3.039.891 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 946.016 520.364 425.652 -     استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 131.653.400 -    131.653.400 -     قروض وسلف، صافي

 190.300.272 1.317.533 171.520.058 20.462.681 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 100.313 - 100.313 - مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 100.313 - 100.313 - اإلجمالي 

 األدوات المالية المشتقة
    

 2.873.695 - 2.868.193  5.502 موجودات مالية

 1.347.676 - 1.340.933  6.743 مطلوبات مالية
  



  17صفحة  مجموعة سامبا المالية

INTERNAL 

 

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

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( -15

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 جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في 

يتم تنويع محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة بشكل جيد حسب لموحدة الموجزة. القوائم المالية المرحلية ا

الصناعة. يتم تجديد أسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة واحدة وبناء  عليه، فإن القيمة العادلة لهذه 

ودائع العمالء لإن القيمة العادلة ئتمان. المحفظة تقارب قيمتها الدفترية والتي تخضع لتغيرات جوهرية في هوامش اال

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

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

خالل الفترة، لم  األجل لألرصدة لدى وللبنوك. ةالقصير وبسبب الفترةمماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها 

 يكن هناك أي تحويالت بين مستويات القيمة العادلة لألدوات المالية. 

كانت لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ناقصا  الخصم في حال  يعتمد تقييم كل استثمار متداول علنا  على سعر السوق عند اإلغالق

 الورقة المالية مقيدة.

( باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تستخدم مدخالت 2تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى )

تمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه للصناديق االستثمارية.  تحدد لمنحنيات العائد وهامش االئ للمالحظةبيانات السوق القابلة 

( باستخدام طرق التقييم الخاصة بالبنك والتي يتم تحديدها باستخدام طريقة 2القيمة العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى )

سوق القابلة للمالحظة التي تتداول فيها، ويتم الحصول تحدد مدخالت البيانات لهذه الطرق وفق مؤشرات ال التدفقات النقدية المخصومة.

 عليها من وسطاء مستقلين.

األسهم الخاصة المصنفة في المستوى الثالث بناًء على آخر صافي قيمة موجودات معلن  الستثمارات العادلةيتم تحديد القيمة  

 عنه بتاريخ قائمة المركز المالي.

 

 كفاية رأس المال -)أ( 16

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

النقد العربي السعودي، وذلك لالحتفاظ برأس مال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء بمتطلبات  مؤسسةالمطبقة من قبل 

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

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

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

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

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

المالزمة ألعمالها الحالية وخطط النمو المستقبلية. وللقيام بذلك، تأخذ اإلدارة أيضا  بعين  المخاطرالمال كاف لمواجهة 

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

 الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالها طبقا  للمتطلبات النظامية المحلية.

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

. وطبقا  لما تم احتسابه وفقا  لتوصيات لجنة بازل 2013يناير  1مفعولها اعتبارا  من  سريبها والتي  واإلفصاحات المتعلقة

، تقدم المجموعة أدناه بيانا  بالموجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد 3

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

 .والمخاطر التشغيلية
  



  18صفحة  مجموعة سامبا المالية

INTERNAL 

 

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

 

 )تتمة( كفاية رأس المال -)أ( 16
 

 مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد(

 2016 يونيو 30

 )غير مدققة(

الرياالت بآالف 

 السعودية

 2015ديسمبر  31

 )مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2015 يونيو 30

 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 178.832.335 181.689.185 183.024.127 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 13.094.420 13.091.257 13.122.515 المخاطرالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة 

 14.657.450 11.862.675 10.581.763 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 206.584.205 206.643.117 206.728.405 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 39.767.786 40.237.264 40.190.108 (1رأس المال األساسي )تير 

 1.171.417 1.209.835 1.241.880 (2رأس المال المساند )تير 

 40.939.203 41.447.099 41.431.988 مجموع رأس المال األساسي والمساند

    ٪نسبة كفاية رأس المال 

 ٪19.3 ٪19.5 ٪19.4 (1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪19.8 ٪20.1 ٪20.0 (2المساند )تير  

    باكستاع –نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد 

 ٪31.9 ٪29.4 ٪25.8 (1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪32.7 ٪30.6 ٪28.0 (2المساند )تير  

 

  3الثالث مع توصيات لجنة بازل  الركناألخر  بموجب  اإلفصاحات -(ب)16

 أطدر عمدلوالمطلوبدة بموجدب الدركن الثالدث مدن  المجموعة نشر بعض اإلفصاحات الكمية بما في ذلك تلك  المتعلقة بهيكل رأسمال تم

وذلدك  .www.samba.com للبندك اإللكتروندي الموقدعوذلك وفقا  لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على  3لجنة بازل 

 خالل الفترة الزمنية المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

 إعادة تصنيف للفترة السابقة -17
 

ضمن المطلوبات المالية الظاهرة سابقا   وأإن العمولة الخاصة المستحقة المدينة أو الدائنة على الموجودات المالية 

"الموجودات األخرى" أو "المطلوبات األخرى" تم إظهارها اآلن مع الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها طبقا  لما تطلبه 

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

 .ا لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحاليةللموجودات أو المطلوبات المتعلقة به
 

http://www.samba.com/

