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  4صفحة  مجموعة سامبا المالية

PUBLIC 

 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 ) غير مدققة (

   للثالثة أشهر المنتهية في  أشهر المنتهية في ة سعللت

  سبتمبر 30
2015 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 سبتمبر 30 
2016 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

  سبتمبر 30 
2015 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 سبتمبر 30 
2016 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

  

 فترةصافي دخل ال  1.341.476  1.370.558  3.915.833  3.981.857 

         

بنرود  – فتررةلل اإليرادات الشاملة األخرر         

لرررى قائمرررة إيمكرررع إعرررادة تصرررنيفها الحقرررا  

 الدخل الموحدة

(23.258)  (23.219)  (18.386)  (6.039) 

 لعمليات عمالت خاصة با فروقات ترجمة 

 الخارجية  

         

 موجودات مالية متاحة للبيع:        

 التغير في القيمة العادلة  -  (236.534)  (320.790)  (460.075)  (511.606)

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -  6.832  (137.694)  (71.840)  (426.071)

         

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 التغير في القيمة العادلة  -  (224.782)  47.673    (257.229)  145.799 

 مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -  (11.528)  (15.103)  (37.103)  (60.166)

 لشاملة األخر الخسائر ا -  (472.051)  (444.300)  (849.466)  (875.302)

 3.106.555   3.066.367   926.258   869.425 
 

 فترةإجمالي الدخل الشامل لل  

         

 العائد لــ :        

 مساهمي البنك   871.305   924.926   3.069.772   3.114.452 

 حقوق الملكية غير المسيطرة  (1.880)  1.332   (3.405)  (7.897)

 3.106.555   3.066.367   926.258 
 

 869.425 
 

 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 

  لعائدة لمساهمي البنكا                                                                                   غير مدققة ( )
        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  اتتوزيع
 حةالمقتر

بآالف الرياالت 
 السعوديــة

 خزينةالأسهم 
بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 اإلجمالــي
 بآالف الرياالت
 السعوديــة

الملكية  قوقح
 غير المسيطرة
 بآالف الرياالت
 السعوديــة

إجمالي حقوق 
 الملكية

بآالف الرياالت 
  السعوديــة

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
2016 

             

 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

 42.518 - 42.518 (452) - 42.970  -    - - - - -   صافي التغيرات في أسهم الخزينة

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

 (1.200.000) - (1.200.000) -    - (1.200.000) -    - - - - -   2016مدفوعة لعام  مرحليةتوزيعات أرباح 

 38.068.375 109.256 37.959.119 (1.046.788) - 5.366.845  8.057 365.824 (168.374) 130.000 13.303.555 20.000.000  اإلجمالي الفرعي

 3.915.833 2.327 3.913.506 -    - 3.913.506 -    - - - - -  صافي دخل الفترة

 (849.466) (5.732) (843.734) -    - -     (294.332) (549.539) 137  - - -   الشاملة األخرى للفترة / )الخسائر(الدخل

 3.066.367 (3.405) 3.069.772 -    - 3.913.506 (294.332) (549.539) 137  - - -  للفترة لدخل الشاملإجمالي ا

 41.134.742 105.851 41.028.891 (1.046.788) - 9.280.351 (286.275) (183.715) (168.237) 130.000 13.303.555 20.000.000  الرصيد في نهاية الفترة

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
2015  

            

 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  الرصيد كما في بداية الفترة
              

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

 42.376 - 42.376 19.372  - 23.004 - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة

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

 (1.200.000) - (1.200.000) - - (1.200.000) - - - - - -  2015مدفوعة لعام  مرحليةتوزيعات أرباح 

 36.557.373 127.895 36.429.478 (1.048.079) - 3.749.094 (34.726) 1.785.193 (152.004) 130.000 12.000.000 20.000.000  اإلجمالي الفرعي

 3.981.857 1.080 3.980.777 - - 3.980.777 - - - - - -  صافي دخل الفترة

 (875.302) (8.977) (866.325) - - - 85.633 (936.599) (15.359) - - -   الشاملة األخرى للفترة )الخسائر(/ الدخل

 3.106.555 (7.897) 3.114.452 - - 3.980.777 85.633 (936.599) (15.359) - - -  للفترة الدخل الشاملإجمالي 

 39.663.928 119.998 39.543.930 (1.048.079) - 7.729.871 50.907 848.594 (167.363) 130.000 12.000.000 20.000.000  الرصيد في نهاية الفترة
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 الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
 ) غير مدققة (

 

 عــــام - 1
 

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

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

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

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

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

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.
 

ى القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة )والتي يشار إليها فيما بعد بشكل جماعي تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة عل

 بـ "المجموعة"( المذكورة أدناه:

 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال( -

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

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

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

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

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

 

 سامبا بنك ليميتد، الباكستاع  -

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

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

 

 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 كوكة أكس٪ من رأسمال شر41.2شركة أي سي سي إل ما يقارب 

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

 

 شركة سامبا للعقارات  -

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

(. وقد تأسست الشركة كشركة ذات 2007 سبتمبر 24هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  9ي الرياض بتاريخ الصادر ف

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

 سامبا العقاري، صندوق مدار من قبل سامبا كابيتال والبنك.
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 تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 
 ) غير مدققة (

 

 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 34المحاسبة الدولي رقم )العربي السعودي، ومعيار 

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

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

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

تؤثر على تطبيق السياسات 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

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

كما في وللسنة  السنوية على القوائم المالية الموحدة المطبقةهي نفسها  من التقديرات عدم التأكدحاسبية للبنك والمصادر الرئيسية لالم

 .2015ديسمبر  31المنتهية في 

 نظاميحق وجود  المرحلية الموحدة فقط عند ائمة المركز الماليصافي في قيدرج التتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية و

آن 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 أي معيار  الموحدة في قائمة الدخل يفرا. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصواحد

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

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

 
 أسس توحيد القوائم المالية - 3

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

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

وائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير إعداد قوائمها المالية لغاية الربع األخير من العام الماضي لغرض توحيد الق

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

 تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.

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

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

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

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

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

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

موحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز مباشر، من قبل البنك في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في قائمة الدخل المرحلية ال

 المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.

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

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

تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض والسلف الخاصة  ،عليها. ومع ذلك شآت ال يمكن توحيدها لعدم سيطرتهنالم

 بالبنك.

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 

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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 ة تتم –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 والمعايير 2015ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

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

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

االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات للمحاسبة عن استخدام طريقة حقوق الملكية للمنشآت 

 . لة في القوائم المالية المنفصلةالزمي

 "حسابات التأجيل النظامية".  –( 14)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

شراء  المحاسبة عن عملياتالترتيبات المشتركة:  –( 11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) التعديالت على -

 الحصص. 

هالك توضيح الطرق المقبولة لالست –( 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (16معيار المحاسبة الدولي رقم ) التعديالت على -

 واإلطفاء. 

المنشآت (: 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12( ورقم )10التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ) -

 .االستثمارية

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

شركة تابعة  التي تعتبر( من عرض القوائم المالية الموحدة ينطبق على الشركة األم 10ي إلعداد التقارير المالية رقم )الدول

والتي ال تعتبر لشركة التابعة لمنشأة استثمارية اتوحيد القيمة العادلة. يتم فقط بلمنشأة استثمارية تقوم بقياس شركاتها التابعة 

تقدم خدمات دعم للمنشأة االستثمارية. يتم قياس كافة الشركات األخرى التابعة لمنشأة استثمارية ة وبحد ذاتها منشأة استثماري

 القيمة العادلة.ب

 وتشمل ما يلي:. 2014 – 2012 لألعوام منالتقارير المالية ب الخاصةالتحسينات السنوية على المعايير الدولية  دورة -

تم  ."غير المستمرة"موجودات غير متداولة مقتناة للبيع وللعمليات  –( 5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -

استمرار بل تعتبر خطة جديدة لالستبعاد  التغيير االستبعاد من طريقة إلى طريقة أخرى بأن ليوضح تعديل المعيار 

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

يمكن لعقد  . يوضح التعديل بأنه" األدوات المالية: اإلفصاحات" –( 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -

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

إذا ما كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقا  للمعيار الدولي إلعداد  وذلك للتأكد فيمااإلرشادات المتعلقة باالرتباط المتواصل 

جب إجراء التقييم بأثر رجعي على عقود الخدمات التي ينشأ عنها ارتباط متواصل. ومع ذلك (. ي7التقارير المالية رقم )

لن يكون هناك حاجة لتقديم اإلفصاحات المطلوبة ألي فترة تبدأ قبل الفترة السنوية التي تبدأ فيها المنشأة تطبيق 

 التعديالت.

يتم تقييم مدى عمق  يوضح التعديل بأنه يجب أنظفين" "مكافآت المو -( 19التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

فيه االلتزام. وفي  عقبها االلتزام وليس البلد الذي يسوق سندات الشركات ذات الجودة العالية بناء  على العملة التي يسجل 

السندات  فإنه يجب استخدام معدالت، حال عدم وجود سوق عميق لسندات الشركات ذات الجودة العالية بتلك العملة

 الحكومية.

بأن اإلفصاحات التعديل يوضح إعداد التقارير المالية المرحلية" ” -( 34التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

المرحلية المطلوبة يجب أن تكون إما في القوائم المالية المرحلية أو إدراجها باإلشارة إليها في التقرير المالي المرحلي 

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

المالي المرحلي للمستخدمين بنفس الشروط كما في القوائم المالية المرحلية وفي نفس الوقت. يجب تطبيق هذا التعديل 

 بأثر رجعي. 
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 تتمة  –لموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة ا
 ) غير مدققة (

 

 :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 

  باساتخدام  ياتم المحاسابة عنهااالدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشااريع المشاتركة التاي  فيحصة الأن

أو لان ياتم إعاادة  طريقة حقوق الملكية يجب عرضها بشكل إجمالي في بند واحد وتصنف بين تلك البنود التي سايتم

 تصنيفها الحقا  إلى الربح أو الخسارة.

  المجااميع الفرعياة اإلضاافية فاي قائماة المركاز المااالي  عناد عارضكماا توضاح التعاديالت المتطلباات التاي تنطباق

 والدخل الشامل اآلخر. الدخلوقوائم 

 

 
 االستثمارات، صافي - 5

 تصنف االستثمارات كاآلتي:
 
 2016 سبتمبر 30في  

 غير مدققة () 
 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31في 
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015 سبتمبر 30في 
 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية
    االستثمارات:

 3.250.038 3.478.326 2.759.964 مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  

 55.239.855 52.762.805 21.965.430 متاحة للبيع 

 3.192.443 3.204.434 2.964.785 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

 3.813.974 10.506.621 26.030.618 أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة 

 65.496.310 69.952.186 53.720.797 اإلجمالي 
 

مقتناه ألغراض  استثماراتتشتمل االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل المذكورة أعاله على 

: 2015 سبتمبر 30مليون لاير سعودي، و  1.126.8: 2015ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 842المتاجرة قدرها 

 مليون لاير سعودي(. 872
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 تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 
 ) غير مدققة (

 

 القروض والسلف، صافي - 6

 بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: المقتناةيصنف إجمالي القروض والسلف 

 

 2016 سبتمبر 30في  
 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31في 
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015 سبتمبر 30في 
 ) غير مدققة (

     بآالف الرياالت السعودية
 1.445.417 1.378.443 1.516.597 بطاقات ائتمان

 19.082.089 19.234.950 18.712.316 قروض شخصية

 107.754.172 110.291.758 110.339.198 قروض وسلف تجارية

 128.281.678 130.905.151 130.568.111 القروض والسلف العاملة 

 1.085.701 1.113.829 1.091.636 القروض والسلف غير العاملة

 129.367.379 132.018.980 131.659.747 إجمالي القروض والسلف

 (2.010.457) (2.017.750) (1.856.645) مخصص خسائر االئتمان 

 127.356.922 130.001.230 129.803.102 اإلجمالي 

 

 

 ودائع العمالء - 7

 ودائع العمالء على النحو التالي:تصنف  

 

 2016 سبتمبر 30في  
 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31في 
 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2015 سبتمبر 30في 
 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 116.338.333 110.631.912 102.566.955 تحت الطلب
 6.789.884 6.869.525 7.017.620 ادخار
 44.533.205 46.973.806 57.448.880 ألجل
 7.260.840 7.329.291 6.930.375 أخرى

 174.922.262 171.804.534 173.963.830 اإلجمالي
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 تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 
 ) غير مدققة (

 

 المشتقات - 8
 

لها. إن المبالغ االسامية، لموحدة الموجزة إضافة إلى المبالغ االسمية 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 تعكاس مخااطر االئتماان  التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها.

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

 

، بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار كافة العقود المشمولة باتفاقيات مقاصة رئيسية بالصافي، حيثما ينطباق ذلاك. تاتم مقاصاة الموحدةيتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي 

 .لعادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة أو المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب اتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعولإجمالي القيمة ا

 

 2015 سبتمبر 30في 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 2015ديسمبر  31في 

 ) مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 2016 سبتمبر 30في 

 غير مدققة ( )

 بآالف الرياالت السعودية

 

 االسميةالمبالغ 
القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 االسميةالمبالغ 

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 االسميةالمبالغ 

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية
 

 ألغراض المتاجرة:المقتناة          

 مقايضات أسعار العموالت 4.490.384 4.470.927 107.928.714 2.184.469 2.177.894 88.575.410 2.643.452 2.614.421 93.058.652

2.122.850 21.988 24.259 2.264.016 29.179 34.524 4.636.904 127.409 98.836 

 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، 

 والخيارات والضمانات

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 196.503 75.285 33.696.635 65.487 117.603 28.761.712 75.060 70.505 38.053.466

 خيارات العمالت 415.712 416.887 51.388.460 287.822 274.990 70.967.792 316.586 316.586 80.578.652

 خيارات المقايضة - - - 18.967 22.875 1.875.000 19.493 20.854 1.875.000

 خيارات أسهم وسلع 120.941 120.917 1.904.331 176.384 178.999 2.585.483 192.300 191.994 2.732.374

 أخــرى 15.402 3.203 324.596 1.787 1.690 82.467 1.212 1.114 72.821

          

 النقدية:المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات          

 مقايضات أسعار العموالت 8.188 242.148 5.203.200 54.567 36.725 2.376.950 69.224 10.131 2.376.950

 الفرعياإلجمالي  5.345.966 5.456.776 205.082.840 2.824.007 2.839.955 197.488.830 3.341.586 3.247.593 220.870.765

 ضمانات نقدية مستلمة / مدفوعة (181.875) (3.569.966)  (217.875) (2.230.054)  (335.400) (2.245.095) 

 اإلجمالي 5.164.091 1.886.810  2.606.132 609.901  3.006.186 1.002.498 

 . 
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 ) غير مدققة (

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتماع - 9

 

 :من اآلتي بالمجموعةالخاصة  تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 
 سبتمبر 30في 

2015 
 ) غير مدققة (

الرياالت بآالف 
 السعودية

ديسمبر  31في 
2015 
 ) مدققة (

بآالف الرياالت 
 السعودية 

 سبتمبر 30في 
2016 

 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 
 السعودية

 

 ةإعتمادات مستندي 5.865.686 8.348.011 8.575.947

 خطابات ضمان 37.698.149 40.291.388 41.335.210

 قبوالت 1.614.655 2.547.728 2.312.672

 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 2.985.098 5.509.770 5.792.726

 أخــرى 224.786 239.337 285.033

 اإلجمالي 48.388.374 56.936.234 58.301.588

 

 النقدية وشبه النقدية -10

 

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

 
 سبتمبر 30في 

2015 
 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 
 السعودية

ديسمبر  31في 
2015 
 ) مدققة (

بآالف الرياالت 
 السعودية 

 سبتمبر 30في 
2016 

 ) غير مدققة (
بآالف الرياالت 
 السعودية

 

    

 النظاميةنقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع  25.165.276 5.473.114 13.015.319

6.750.149 11.677.897 8.527.542 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 

 تسعين يوما  

 اإلجمالي  33.692.818 17.151.011 19.765.468
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 التشغيليةقطاعات ال -11

 

 -تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:
 

ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاصة بااألفراد، إضاافة إلاى بطاقاات  – قطاع األفراد

 االئتمان والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد، والقروض الشخصية.
 

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

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

 الخاصة بالشركات.
 

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

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

 المحفظة االستثمارية للمجموعة وقائمة المركز المالي.
 

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

في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وشاركتين تاابعتين فاي تتم النشاطات الرئيسية للمجموعة 

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

 

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

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

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقا  للشروط التجارية االعتيادية. يتم إعادة توزيع الموارد المالية بشكل 

ل عموالت خاصة على هذه الموارد المالية على  اعتيادي بين القطاعات مما ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية. ت حمَّ

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

، وإجمالي دخل العمليات وإجمالي 2015و  2016 سبتمبر 30يلي بيانا  بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

االستهالك للفترتين المنتهيتين في مصاريف العمليات ومخصص خسائر االئتمان، وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية و

 -هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
 

  ) غير مدققة ( 2016 سبتمبر 30في 

 اإلجمالي

 البنكية الخدمات

 بآالف الرياالت السعودية قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة االستثمارية

 إجمالي الموجودات  38.409.890 107.874.764 91.922.260 106.984 238.313.898

 إجمالي المطلوبات 96.949.052 80.934.681 19.196.927 98.496 197.179.156

 إجمالي دخل العمليات 1.978.078 2.139.765 1.264.012 530.490 5.912.345

 إجمالي مصاريف العمليات  1.272.862 479.657 95.293 148.700 1.996.512

 منها:     

 استهالك 36.064 47.147 617 7.554 91.382

 مخصص خسائر االئتمان 106.974 38.188 - - 145.162

 صافي دخل الفترة 705.216 1.660.108 1.168.719 381.790 3.915.833

 مصاريف رأسمالية 112.002 165.560 12.848 917 291.327
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 تتمة - التشغيليةقطاعات ال -11
 

  ) غير مدققة ( 2015 سبتمبر 30في 

 اإلجمالي

الخدمات البنكية 

 بآالف الرياالت السعودية قطاع األفراد قطاع الشركات قطاع الخزينة االستثمارية

 إجمالي الموجودات  39.512.676 103.823.967 90.223.585 186.552 233.746.780

 إجمالي المطلوبات 98.709.373 79.505.804 15.783.918 83.757 194.082.852

 إجمالي دخل العمليات 1.694.769 2.198.681 1.450.720 567.787 5.911.957

 إجمالي مصاريف العمليات  1.202.799 468.098 113.126 146.077 1.930.100

 منها:     

 استهالك 33.979 51.863 678 7.778 94.298

 مخصص خسائر االئتمان 81.445 27.443 - - 108.888

 صافي دخل الفترة  491.970 1.730.583 1.337.594 421.710 3.981.857

 مصاريف رأسمالية 128.202 116.706 5.060 559 250.527

 

 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  18دية المنعقدة بتاريخ أسهم مملوكة وذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العا

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

 

 ربح السهم األساسي والمخفض  -13

وذلك بقسمة صافي دخل  2015و  2016 سبتمبر 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  1.200على دفع توزيعات أرباح مرحلية للمساهمين بقيمة ، 2016 يونيو 30بتاريخ تمت الموافقة 

مليون ريـال سعودي(. بعد اقتطاع الزكاة، نتج عن توزيعات األرباح المرحلية هذه  1.200: 2015دخل )المن صافي 

ريـال سعودي للسهم الواحد(  0.45: 2015 يونيو 30ريـال سعودي للسهم الواحد ) 0.45 صافي ربح موزع قدره

 للمساهمين السعوديين.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -15

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

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

 واإلفصاح عنها: 
  

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

يم يجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقاألسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لمو : المستوى الثاني

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

 يم لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.يطرق تق : الثالثالمستوى 
  



  16صفحة  مجموعة سامبا المالية

PUBLIC 

 

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

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( -15

المالية والمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة المصانفة ضامن الشاكل الهرماي فيما يلي بيانا  بالقيمة العادلة للموجودات  

 المالئم للقيمة العادلة:

 بآالف الرياالت السعودية 

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

     الموجودات المالية

 2.759.964 -      2.006.365 753.599 العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة قيمتها 

 21.965.430 1.110.814 7.625.998 13.228.618 استثمارات متاحة للبيع 

 3.185.925 -      181.550 3.004.375 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 26.249.356 381.875 25.867.481 -     استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 5.164.091 -      5.100.985 63.106 اتمشتق

 129.893.069 129.893.069 -      -     قروض وسلف، صافي

 189.217.835 131.385.758 40.782.379 17.049.698 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 333.611 -      333.611 -     الدخلمطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة 

 1.886.810 -      1.806.263 80.547 مشتقات

 2.220.421 -      2.139.874 80.547 اإلجمالي 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

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

     الموجودات المالية

 3.250.038 -      2.447.190 802.848 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 55.239.856 751.351 37.351.208 17.137.297 استثمارات متاحة للبيع

 3.456.710 -      413.220 3.043.490 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 3.719.195 519.317 3.199.878 -     المطفأةاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة 

 3.006.186 -      3.003.202 2.984 مشتقات

 127.720.392 127.720.392 -      -     قروض وسلف، صافي

 196.392.377 128.991.060 46.414.698 20.986.619 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 57.816 -     57.816 -     خالل قائمة الدخلمطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من 

 1.002.498 -     998.060 4.438 مشتقات

 1.060.314 -     1.055.876 4.438 اإلجمالي 

  



  17صفحة  مجموعة سامبا المالية
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 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 

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

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

 يكن هناك أي تحويالت بين مستويات القيمة العادلة لألدوات المالية. 

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

 الورقة المالية مقيدة.

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

ت العائد وهامش االئتمان وصافي قيمة الموجودات المعلن عنه للصناديق االستثمارية.  تحدد لمنحنيا للمالحظةبيانات السوق القابلة 

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

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

 عليها من وسطاء مستقلين.

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

 بتاريخ قائمة المركز المالي. من قبل المنشآت المستثمر فيها عنه

 

 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
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 )تتمة( كفاية رأس المال -)أ( 16
 

 مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد(

 2016 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

الرياالت بآالف 

 السعودية

 2015ديسمبر  31

 )مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2015 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 181.941.117 181.689.185 177.609.556 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 13.091.570 13.091.257 13.122.515 المخاطرالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة 

 13.314.188 11.862.675 10.149.800 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 208.346.875 206.643.117 200.881.871 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 39.459.303 40.237.264 41.317.003 (1رأس المال األساسي )تير 

 1.170.578 1.209.835 1.222.735 (2رأس المال المساند )تير 

 40.629.881 41.447.099 42.539.738 مجموع رأس المال األساسي والمساند

    ٪نسبة كفاية رأس المال 

 ٪18.9 ٪19.5 ٪20.6 (1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪19.5 ٪20.1 ٪21.2 (2المساند )تير  

    باكستاع –نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد 

 ٪31.7 ٪29.4 ٪27.2 (1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ( + نسبة رأس المال1نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪34.1 ٪30.6 ٪29.1 (2المساند )تير  

 

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

 أطار عمالوالمطلوباة بموجاب الاركن الثالاث مان  المجموعة نشر بعض اإلفصاحات الكمية بما في ذلك تلك  المتعلقة بهيكل رأسمال تم

وذلاك  .www.samba.com للبناك اإللكتروناي الموقاعوذلك 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
 

المطلوبات المالية الظاهرة سابقا  ضمن  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 

موجودات التقارير المالية لغرض عرض أفضل. وبناء  عليه، تم إعادة تصنيف أرقام الفترة السابقة لل إلعدادالمعايير الدولية 

 .أو المطلوبات المتعلقة بها لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية
 

http://www.samba.com/

