مجموعة سامبا المالية
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
وتقرير الفحص الصادر عن مراجعي الحسابات
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 1031

مجموعة سامبا المالية
قائمة المركز المالي الموحدة

صفحة 1

إيضاح

 13مارس
1031
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 13ديسمبر
1031
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 13مارس
1031
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

8168886.8.

346.8.683.

306.816.43

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

.64806880

36.086333

.68336...

.

.36.0.6881

.86...6..3

..680.648.

.

84.6..464.8

8406.1.640.

.86.1861..

ممتلكات ومعدات ،صافي

86.00613.

86.0.6.81

8681.6..8

موجودات أخرى

.6.836833

.6...6.83

.68.16.8.

إجمالي الموجودات

100.449.104

344.119.314

341.311.691

إستثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
.60416848

886...6...

8.680164.1

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

8.86.1.6388

8016.3.63.1

83.6.436483

مطلوبات أخرى

.6.3.6318

.6..8638.

.6..063..

إجمالي المطلوبات

316.613.449

314.961.111

311.631.910

ودائع العمالء

.

حقوق الملكية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
رأس المال

.64446444

.64446444

.64446444

إحتياطي نظامي

.64446444

.64446444

.64446444

إحتياطي عام

8346444

8346444

8346444

إحتياطيات أخرى

8846100

848631.

306330

أرباح مبقاة

806.3.6848

836...61.3

88684.6.8.

أرباح مقترح توزيعها
أسهم خزينة

-

.036444

-

()868886..0

()8688063.0

()868.4600.

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

13.611.143

13.111.614

14.113.131

حصة الملكية غير المسيطرة

..6880

8486.84

8816148

إجمالي حقوق الملكية

13.411.131

13.416.464

14.110.931

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

100.449.104

344.119.314

341.311.691

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  8إلى  80جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الموحدة
( غير مدققة )

صفحة 1

للثالثة أشهر المنتهية في
 13مارس

 13مارس

1031

1031

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

دخل العموالت الخاصة

868..68..

868.16080

مصاريف العموالت الخاصة

880633.

8036.8.

صافي دخل العموالت الخاصة

3.063.411

3.019.604

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

01063.3

0.06184

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

84868..

8836004

الدخل من االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من
.36338

3.608.

خالل قائمة الدخل ،صافي
دخل المتاجرة ،صافي

.86.84

386311

مكاسب إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي

.86...

816088

دخل العمليات األخرى

.86.31

3.61.8

3.641.414

3.441.311

رواتب وما في حكمها

8..61..

8..64.4

إيجار ومصاريف مباني

.36.3.

.86...

إستهالك

3.6...

3361.8

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

8806188

88.6408

مخصص خسائر االئتمان ،بعد خصم المبالغ المستردة

88168..

83.6.03

إجمالي مصاريف العمليات

416.964

113.119

صافي دخل الفترات

3.316.961

3.399.111

إجمالي دخل العمليات

المتعلق بـ:
مساهمي البنك

3.316.111

868006.40

حصة الملكية غير المسيطرة

131

881

3.316.961

3.399.111

3.14

3.14

ربح السهم األساسي والمخفض للفترات (باللاير السعودي) (إيضاح )31

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  8إلى  80جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الشامل الموحدة
( غير مدققة )

صفحة 9

للثالثة أشهر المنتهية في

صافي دخل الفترات

 13مارس

 13مارس

1031

1031

بآالف الرياالت
السعوديــــة

بآالف الرياالت
السعوديــــة

3.316.961

868006.88

اإليرادات الشاملة األخرى
فروقات ترجمة العمليات الخارجية

()4.901

0648.

الموجودات المالية المتاحة للبيع:
 -التغير في القيمة العادلة

314.101

...6.83

 -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()11.111

( )8.610.

تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
 -التغير في القيمة العادلة

()64.941

 -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

11.109

.86113

3.319.416

3.401.691

إجمالي الدخل الشامل للفترات

( )386.08

العائد لــ :
مساهمي البنك

3.314.419

86.4.6.43

حقوق الملكية غير المسيطرة

()1.441

86308

اإلجمالي

3.319.416

3.401.691

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  8إلى  80جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

مجموعة سامبا المالية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
( غير مدققة )

صفحة 1

العائدة لمساهمي البنك

رأس المـال

االحتياطي
النظــامي

االحتياطي
العـــام

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

احتياطيات أخرى
احتياطي
موجودات
تحويل عمالت
مالية متاحة
أجنبية
للبيع

تغطية مخاطر
التدفقات
النقدية

األرباح المبقاة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح
المقترح
توزيعها
بآالف الرياالت
السعوديــة

أسهم خزينة

اإلجمالــي

حصة الملكية
غير المسيطرة

إجمالي حقوق
الملكية

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 1031
الرصيد كما في بداية الفترة

4.000.000

4.000.000

310.000

()314.401

101.140

11.144

31.141.611

491.000

()3.339.119

13.111.614

3.600

صافي التغيرات في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

-

-

توزيعات أرباح نهائية لعام 8488

-

-

-

-

-

-

-

()491.000

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

الرصيد في نهاية الفترة

4.000.000

4.000.000

310.000

()1.040
()391.441

41.111
160.411

()10.466
()14.164

303.410

13.416.464

3.600

-

3.600

()491.000

-

()491.000

3.316.111

-

-

3.314.419

()1.441

3.319.416

39.411.303

-

()3.331.119

13.611.143

44.319

13.411.131

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 1031
الرصيد كما في بداية الفترة

.64446444

.64446444

8346444

()8836.44

().0.6318

38688.

8864.860.4

صافي التغيرات في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

886..8

توزيعات أرباح نهائية لعام 8488

-

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

الرصيد في نهاية الفترة

.64446444

.64446444

8346444

()86301
()88.6101

.30644.
116.83

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  8إلى  80جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

8.6308
.86...

13866444
138
()1386444

868006.40

-

88684.6.8.

-

()868..61.8

81688.6.43

.600.

88.60..

8168..63.8

8.684.

-

8.684.

-

()1386444

-

()1386444

-

86.4.6.43

86308

86.4.610.

8.68886.8.

8816148

8.63.4608.

()868.4600.

مجموعة سامبا المالية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
( غير مدققة )

صفحة 1

للثالثة أشهر المنتهية في

إيضاح

 13مارس 1031
بآالف الرياالت
السعوديــة

 13مارس 1031
بآالف الرياالت
السعوديــة

األنشطة التشغيلية:
صافي دخل الفترات
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة والخصم على اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
الدخل من االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي
مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي
إستهالك
خسائر(/مكاسب) بيع ممتلكات ومعدات ،صافي
مخصص خسائر االئتمان ،بعد خصم المبالغ المستردة
صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:
ودائع نظامية لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما
إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة
قروض وسلف
موجودات أخرى
صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية:
متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة
شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات ،صافي
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقدية (المستخدمة في)/الناتجة من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية:
أسهم خزينة ،صافي
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
(النقص)/الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة
عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة
معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

3.316.961

868006.88

8.680.
13.641
()3.608.
()41.113
()816088
()11.111
3361.8
11.114
()360..
111
المستردة
83.6.03
االئتمان ،بعد خصم المبالغ
136.341
مخصص خسائر

84
84

()11.141
()111.914
()161.019
()3.461.113
311.940

()8.368.3
()3680864.0
311
()361416.13
()8846..8

()1.196.116
1.494.499
390.939
()169.110

()86314683.
86.0.680.
8..68.1
)06..06.83

31.116.163
()11.641.611
()311.041
146
()30.490.111

8860886803
()8.6.8868..
()80.6.34
36.88
.6..16...

3.600
()104.994
()101.194
()33.110.194
19.134.414
31.164.140

8.684.
().063..
()..681.
8648.61..
8.6.4.680.
8.6.80648.

3.364.613
319.141

8681468..
83.6..3

31.611

..1684.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  8إلى  83جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
( غير مدققة )
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صفحة 4

عــــام
تأسست مجموعة سامبا المالية ( البنك )  -شركة مساهمـة سعودية  -في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم
م 3/بتاريخ  8.ربيع األول 8044هـ (الموافق  88فبراير 8.14م) .وقد بدأ البنك أعماله بتاريـخ  8.شعبان 8044هـ (الموافق
 88يوليو 8.14م) عندما انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية .يعمل البنـك بموجب السجل التجاري
رقــم  848443.38.بتاريخ  .صفر 8048هـ (الموافق  83ديسمبر 8.14م) .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو :طريق
الملك عبدالعزيز ،ص .ب  133الرياض  ،88088المملكة العربية السعودية.
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.
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة (والتي يشار إليها فيما بعد بشكل
جماعي بـ "المجموعة") المذكورة أدناه:
-

شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار (سامبا كابيتال)
طبقا لـ "الئحة أعمال األوراق المالية" الصادرة عن هيئة السوق المالية ،قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة له بالكامل
باسم /شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" بموجب السجل التجاري رقم
 848483.8..الصادر من الرياض بتاريخ  .شعبان 8081هـ (الموافق  8.أغسطس  )844.إلدارة خدمات البنك
االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل ،والترتيب ،واإلدارة ،وتقديم المشورة ،وحفظ األوراق
المالية .وقد تم الترخيص للشركة من قبل هيئة السوق المالية ،وبدأت بمباشرة أعمالها اعتبارا من  8.يناير .8441

-1

-

سامبا بنك ليميتد ،الباكستان
وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها حصة بنسبة  ،%146.1تأسست في باكستان للقيام بأعمال المصرفية التجارية
والخدمات ذات العالقة ،وهي مدرجة في جميع أسواق األسهم في باكستان.

-

شركة كو – إنفست أوف شور كابيتال ليميتد (سي أو سي إل)
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ،تأسست وفقا لقوانين جزر الكايمن لغرض إدارة بعض اإلستثمارات في الخارج من
خالل شركة مسيطر عليها بواسطة سي أو سي إل.

-

شركة سامبا للعقارات
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ،تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 8484830...الصادر في الرياض بتاريخ  .جمادى الثاني 8081هـ (الموافق  80يونيو  .)844.وقد تأسست الشركة
كشركة ذات مسؤولية محدودة بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة
عن صندوق سامبا العقاري والبنك.

أسس اإلعداد
يقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة طبقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة
النقد العربي السعودي ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )30الخاص بالتقارير المالية المرحلية .كما يعد البنك قوائمه المالية
المرحلية الموحدة ال موجزة لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية .يجب قراءة هذه القوائم
المالية المرحلية الموحدة الموجزة جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  38ديسمبر
.8488
تظهر القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف .تم إعادة تصنيف بيانات المقارنة،
عند الضرورة ،لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.

مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )
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صفحة 6

أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة
لها .يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو  -انفست أوفشور كابيتال ليمتد التي تم
إعداد قوائمها ا لمالية لغاية الربع األخير من العام الماضي لغرض توحيد القوائم المالية واإللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير
المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم اجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية للبنك.
وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.
الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك .يكون للبنك سيطرة على منشأة ما عندما يكون للبنك تعرض لتلك المنشأة
أو يكون لديه الحق في عائدات متنوعة من خالل تعامله مع المنشأة ويكون لديه القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل
سيطرته على تلك المنشأة .يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى البنك .ويتوقف
توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من البنك .تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة
المشتراة أو المباعة خالل الفترة في قائمة الدخل الموحدة اعتبارا تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع ،حسبما هو مالئم.
تمثل حصة الملكية غير المسيطرة ،الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة ،بشكل مباشر أو
غير مباشر ،من قبل البنك في الشركات التابعة ،ويتم إظهارها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة
المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.
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السياسات المحاسبية الهامة
تتمشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  38ديسمبر  ،8488فيما عدا التعديالت على المعايير الحالية
والتفسيرات المذكورة أدناه والتي تم اتباعها من قبل البنك:
 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 8عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى. التعددديالت علددى معيددار المحاسددبة الدددولي رقددم  - 30القددوائم الماليددة المرحليددة والمعلومددات القطاعيددة إلجمددالي الموجددوداتوالمطلوبات.
 التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  – .األدوات المالية – اإلفصاحات – مقاصة الموجوداتالمالية والمطلوبات المالية
 المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  – 84القوائم المالية الموجودة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  – 8.القوائمالمالية المستقلة.
لم ينتج عن إتباع هذه التعديالت أي أثر على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي.
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االستثمارات ،صافي
تصنف االستثمارات كاآلتي:
في  13مارس  1031في  13ديسمبر  1031في  13مارس 1031
( غير مدققة )
( مدققة )
( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية
االستثمارات:
مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
متاحة للبيع
مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

0683.6..0
016.0.6.40
.6.1.6.3.
.68..6.80

36..86.3.
3.6104610.
.6.1.6..3
.6...6...

860.46888
3.6..064.8
.6.146.8.
8868.16.88

اإلجمالي

11.494.136

11.141.441

11.391.014
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صفحة 4

االستثمارات ،صافي (تتمة)
تشتمل اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل المذكورة أعاله على إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة
بمبلغ  86.8.6.مليون لاير سعودي ( 38ديسمبر  86.346. :8488مليون لاير سعودي ،و  38مارس ...68 :8488
مليون لاير سعودي).
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القروض والسلف ،صافي
يصنف إجمالي القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة على النحو التالي-:
في  13مارس
1031
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
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في  13ديسمبر
1031
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13مارس
1031
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

بطاقات إئتمان

8638.68.4

863886.8.

868..6...

قروض شخصية

816.8.688.

8168.86383

8.6.386388

قروض وسلف تجارية

1.63.16.0.

1.64..6433

..6.8.6..8

القروض والسلف العاملة

304.904.191

301.111.641

41.116.666

القروض والسلف غير العاملة

860.06...

863046...

8618.68..

إجمالي القروض والسلف

84.61.06448

84.6.406108

..630168..

مخصص خسائر اإلئتمان

()363836.38

()368816...

()36...68..

اإلجمالي

301.110.043

309.461.091

41.461.614

ودائع العمالء
تصنف ودائع العمالء على النحو التالي-:
في  13مارس
1031
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13ديسمبر
1031
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13مارس
1031
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

تحت الطلب
إدخار
ألجل
أخرى

..63.86408
.64..6884
0.68006.8.
.648.6.00

116.046834
061346..4
0.68.46881
.6.806..4

106.3064.1
060186.00
0.6.8.6.4.
061.16010

اإلجمالي

313.161.131

396.411.116

314.401.031
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المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إضافة إلى المبالغ اإلسمية لها .إن المبالغ اإلسدمية،
التي تعتبر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها .وبالتالي ،فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكدس مخداطر االئتمدان
التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة علدى القيمدة العادلدة اإليجابيدة للمشدتقات ،كمدا أنهدا ال تعكدس مخداطر السدوق .تدم تصدنيف األقيدام العادلدة اإليجابيدة والسدلبية ضدمن الموجدودات
األخرى والمطلوبات األخرى ،على التوالي.
يتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي الموحد ،بالقيمة العادلة .إضافة إلى ذلك ،يتم إظهار كافة العقود المشمولة بإتفاقيات مقاصة رئيسية بالصدافي ،حيثمدا ينطبدق ذلدك .تدتم مقاصدة
إجمالي القيمة العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة أو المدفوعة إلى الطرف اآلخر بموجب إتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعول.
في  13مارس 1031

في  38ديسمبر 8488

( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

في  38مارس 8488

( مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
المبالغ اإلسمية

القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

المبالغ االسمية

( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

المبالغ االسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت،
والخيارات والضمانات
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت
خيارات المقايضة
خيارات أسهم وبضاعة

36.1.6..8
36410

8680.6.40
3681.

84.6.846.8.
8.868.1

36.4.6308
8633.

86301648.
8633.

848683.68.8
8886.84

064416810
.634.

868.86808
.6...

..638868.4
864..63..

..63..
.8.6...
8.61..
886...

.86..0
.846...
3.6140
8.6048

386.886.04
8406.146.13
860..68..
31.63.0

8816404
3.16..4
3.6843
886.4.

88.648.
3.36488
316.10
8368..

30608.61..
0.61816.84
86.346.1.
..86.84

8.0638.
.846.33
816.13
806084

8816138
.84688.
8.6..3
8.6180

3.6..06..3
.361836.8.
8630.6841
0..6.88

أخــرى

.4.

86.34

80.6..4

-

863.4

.06333

816848

848

33.60..

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت
المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت

-

864..

0.61..

8688.

0.61..

8.46..8

83.6..0

06..16..4

8..6...

..6408

060.36..4

8..6041

.860..

.6.8.6.44

اإلجمالي

9.941.440

1.001.413

113.111.161

9.111.396

1.010.444

343.141.119

1.344.013

1.114.110

134.410.111

-
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المشتقات (تتمة)
بلغت المبالغ المستحقة الدفع المتعلقة بالضمانات النقدية المستلمة التي تمت مقاصتها باألرباح غير المحققة عن المشتقات
 8..64مليون لاير سعودي ( 38ديسمبر  8.861 :8488مليون لاير سعودي ،و  38مارس  04061 :8488مليون لاير
سعودي) .بينما بلغت المبالغ المستحقة القبض المتعلقة بالضمانات النقدية المدفوعة التي تمت مقاصتها مع الخسائر غير
المحققة عن المشتقات  86.01مليون لاير سعودي ( 38ديسمبر  8618. :8488لاير سعودي ،و  38مارس :8488
 364.0لاير سعودي).
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التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة من اآلتي:
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في  13مارس
1031
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13مارس
1031
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13ديسمبر
1031
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

إعتمادات مستنديه

16.886...

16..46488

1601.6.3.

خطابات ضمان

8.6..46041

8.6.1.68..

8.64.468.1

قبوالت

861..68..

86.846.0.

860.36.88

التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

06.146843

06..164..

06.1368.3

أخــرى

8.16481

8..6188
8.
.6188

3.068.0

اإلجمالي

91.044.149 91.193.049 91.941.111

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

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع النظامية

في  13مارس
1031
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13ديسمبر
1031
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13مارس
1031
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

8468306...

8364446.0.

8.638.61.0

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل
تسعين يوما
اإلجمالي

860.06.80

8638.68.4

19.134.414 31.164.140

84068.8
14.119.031
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القطاعات التشغيلية
تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية-:
قطاع األفراد – ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والتوفير الخاصة بداألفراد ،إضدافة إلدى بطاقدات
االئتمان والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد ،والقروض الشخصية.
قطاع الشركات – ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والحسابات المكشوفة والقروض والتسهيالت
االئتمانية األخرى الخاصة بالشركات وكذلك المحفظة اإلستثمارية والتجارية للمجموعة واألدوات المالية المشتقة والخدمات
االستشارية المالية الخاصة بالشركات.
قطاع الخزينة – ويقوم بشكل رئيسي بإدارة أسواق المال ،والصرف األجنبي ،والمتاجرة بأسعار العموالت ،والمشتقات
للشركات وكبار العمالء ولحساب المجموعة نفسها .كما يقوم بتمويل عمليات المجموعة ،والحفاظ على السيولة وإدارة
المحفظة اإلستثمارية للمجموعة وقائمة المركز المالي.
الخدمات البنكية االستثمارية – ويتضمن خدمات إدارة االستثمارات وإدارة الموجودات فيما يتعلق بعمليات التعامل واإلدارة
والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية .تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل منشأة ذات كيان قانوني مستقل وهي/
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار.
تتم النشاطات الرئيسية للمجموعة في المملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وشدركتين تدابعتين فدي
الخارج .إن نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة الموجزة للمجموعة ككل.
تدتم المعددامالت بددين القطاعددات التشدغيلية أعدداله وفقددا للشددروط التجاريدة االعتياديددة  .يددتم إعددادة توزيدع المددوارد الماليددة بشددكل
اعتيادي بين القطاعات مما ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية .تحمل عمدوالت خاصدة علدى هدذه المدوارد الماليدة علدى
أساس المعدالت بين البنوك .ال توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصاريف بين القطاعات التشغيلية.
فيما يلي تحليال إلجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  38مارس  8483و  ،8488وإجمالي دخل العمليات
وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر االئتمان ،وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية واإلستهالك للفترتين
المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية-:

بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

في  13مارس  ( 1031غير مدققة )
الخدمات البنكية
اإلستثمارية
قطاع الخزينة
قطاع الشركات

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

3.6..86.1.

136.3860..

14684.6..0

.064.3

100.449.104

إجمالي المطلوبات

..6.8.6...

1464.86.0.

8868036443

84.6..1

316.613.449

إجمالي دخل العمليات

.186..4

.006141

0..6.84

8436.18

3.641.414

إجمالي مصاريف العمليات

38.60.3

3046.83

8.6814

086148

416.964

استهالك

886..0

88634.

3.8

844.

11.114

مخصص خسائر االئتمان

8.6044

8446...

-

-

136.341

صافي دخل الفترة

8..68..

34361..

03.6004

8.86114

3.316.961

مصاريف رأسمالية

8860.8

88.61..

3..

363.4

311.041
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القطاعات التشغيلية  -تتمة

بآالف الرياالت السعودية
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قطاع األفراد

في  13مارس  ( 1031غير مدققة )
الخدمات البنكية
قطاع الخزينة
قطاع الشركات
اإلستثمارية

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

3368.361.8

.86..36.80

.468016.1.

..6...

341.311.691

إجمالي المطلوبات

..61..6808

..6.386.1.

846.8.68.0

.4634.

311.631.910

إجمالي دخل العمليات

...68.0

.886331

3816.30

8.16434

3.441.311

إجمالي مصاريف العمليات

38.6.80

8..6348

816.48

346.4.

113.119

استهالك

8863.1

8.6801

3.8

86440

11.641

مخصص خسائر االئتمان

.6344

8816803

-

314.191

-

صافي دخل الفترة

8186334

30.643.

81.6.38

88.6380

3.399.111

مصاريف رأسمالية

84610.

83061..

880

84.

391.410

الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتين في  38مارس  8483و  8488وذلك بقسمة صافي دخل
الفترتين العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم البالغة  .44مليون سهم.

-31

القيمة العادلة لألدوات المالية:
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجودات أو مدفوع لتحويل مطلوبات في مساحة نظامية بين متداولي
السوق في تاريخ القياس  .تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول

:

المستوى الثاني :

المستوى
الثالث

:

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداه (بدون تعديل).
األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى
يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
طرق تقويم لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.

مجموعة سامبا المالية

صفحة 01

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
بآالف الرياالت السعودية
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

اإلجمالي

مارس ( 1031غير مدققة)

المستوى األول

الموجودات المالية
موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات مالية متاحة للبيع

86...6108
863..6.88
1.36183 346.4.6.34 8.63.460.8

0683.6..0
016.0.6.40

اإلجمالي

1.36183 33681.60.8 816..463.3

.8611.6..1

المطلوبات المالية
مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

-

.06.44

-

.06.44

اإلجمالي

-

.06.44

-

.06.44

أدوات مالية مشتقة
موجودات مالية
مطلوبات مالية

86.08
86...

060.06301
864486400

-

060..6..4
864486.88

إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي ،بإستثناء االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة،
واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق المسجلة بالتكلفة المطفأة ،ال تختلف جوهريا عن القيمة الدفترية المدرجة في
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واستثمارات
أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة  .680.مليون لاير سعودي و  .688.مليون لاير سعودي على التوالي .إن القيمة العادلة
للقروض والسلف ،وودائع العمالء المرتبطة بعموالت ،واألرصدة لدى وللبنوك 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 مماثلة ال تختلف كثيرا عن األسعار المتعاقد عليها وعلى المدى القصير األجل بالنسبة لألرصدة لدى وللبنوك.
لم يتم إظهار أرقام المقارنة وفقا لمتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بإعداد التقارير المالية.
( 39أ) -كفاية رأس المال
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف على
البنوك كما هو مطبق من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،وذلك لالحتفاظ برأس مال أساسي قوي لدعم تطوير العمل
وللوفاء بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .وبموجب هذه المعدالت ،يتم قياس
مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي ،والتعهدات
وااللتزامات المحتملة ،والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية ومخاطر السوق
والمخاطر التشغيلية .كانت المجموعة ،خالل الفترة ،ملتزمه بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي.
تقوم إدارة المجموعة  ،بشكل دوري ،بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس
المال كاف لمواجهة األخطار المالزمة ألعمالها وخطط النمو المتسقبلية .كما تأخذ اإلدارة بعين االعتبار خطة أعمال
المجموعة وكذلك الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة العمل .تقوم الشركة التابعة في
الخارج بإدارة رأس مالها طبقا للمتطلبات النظامية المحلية.

مجموعة سامبا المالية

صفحة 01

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )
( 39أ) -كفاية رأس المال  -تتمة

أصدرت مؤسسة النقد العربى السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن تنفيذ إصالحات رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل
 8واإلفصاحات المتعلقة بها والتي يعمل بها ابتداء من  8يناير  .8483وطبقا لما تم احتسابه وفقا لتوصيات لجنة بازل ،3
تقدم المجموعة أدناه بيانا بالموجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة
للمجموعة وعلى أساس غير موحد بالنسبة للشركة التابعة كما يلي:

مجموعة سامبا المالية (على أساس موحد)
مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
رأس المال األساسي (تير )8
رأس المال المساند (تير )8
مجموع رأس المال األساسي والمساند
نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي (تير )8
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )8نسبة رأس المال
المساند (تير )8
نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد – باكستان
نسبة رأس المال األساسي (تير )8
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )8نسبة رأس المال
المساند (تير )8

 38مارس  38 8483ديسمبر  38 8488مارس 8488
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
83.6.8.608.
808644463.8
8.86..36...
886.3.6011
886.336838
886..4681.
8860..68.4
886.3.6.00
83683.6...
8.61.868..
8..6..468.1
81.61.86.8.
8168..6...
386.80608.
38610.6.13
861.86388
86...6...
8610468.3
38643864..
3360886888
336.1.6...
٪8.

٪8.64

٪8.6.

٪81

٪8464

٪8.63

٪..63

٪0.6.

٪.86.

٪..60

٪0.64

٪.86.

وألغراض العرض ،فإن مخاطر الموجودات المرجحة وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها كما في  38مارس 8483
يتم احتسابها باستخدام إطار العمل والمنهجية المحددة بموجب إرشادات بازل  .3إن األرصدة المقارنة والنسب كما في 38
ديسمبر  8483و  38مارس  8488يتم احتسابها بموجب بازل  8ولم يتم إعادة صياغتها.
(39ب) -اإلفصاحات األخرى بموجب الركن الثالث من توصيات لجنة بازل 1
قام البنك بنشر بعض اإلفصاحات الكمية والنوعيدة المطلوبدة بموجدب الدركن الثالدث مدن توصديات لجندة بدازل  8وذلدك وفقدا
لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على موقعه اإللكتروني .www.samba.com

