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مجموعة سامبا المالية
قائمة المركز المالي الموحدة

صفحة 2

إيضاح

 13مارس
2132
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 13ديسمبر
2133
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 13مارس
2133
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

1321322311

1124122334

1322312143

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

123112343

223132333

122242334

4423332222

1123332432

1321232343

إستثمارات ،صافي

4

213

213

221

3223222213

2323332323

2321332334

استثمار في شركة زميلة
ممتلكات ومعدات ،صافي

322212332

323132312

3312313

موجودات أخرى

123322431

121332313

422432332

إجمالي الموجودات

386.360.936

382.771.981

381.988.031

قروض وسلف ،صافي

6

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
سندات ديون مصدرة
إجمالي المطلوبات

7

3322322142

2121222231

2323332132

31323112131

31322412213

31323412432

321132143

121132133

122312213

366.930.311

363.036.029

322332311
363.682.793

حقوق الملكية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
رأس المال

321112111

321112111

321112111

إحتياطي نظامي

321112111

321112111

321112111

إحتياطي عام

3112111

3112111

3112111

إحتياطيات أخرى

132113

()3212114

()1322431

أرباح مبقاة

3222132321

3321432311

323132123

أرباح مقترح توزيعها
أسهم خزينة

-

2132111

-

()323412334

()323442232

()322332323

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

28.223.630

29.328.811

26.129.632

الحصة غير المسيطرة

3222213

3232343

3322131

إجمالي حقوق الملكية

28.101.336

29.207.162

26.216.712

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

386.360.936

382.771.981

381.988.031

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  3إلى  31جزءا 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

2132

2133

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

دخل العموالت الخاصة

322132331

322132241

مصاريف العموالت الخاصة

3342331

3122421

صافي دخل العموالت الخاصة

3.163.161

3.168.271

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

3332221

1132114

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

3312331

112413

الدخل من االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من
142331

412123

خالل قائمة الدخل ،صافي
دخل المتاجرة ،صافي

212313

332141

مكاسب إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي

222333

432112

دخل العمليات األخـــــرى

112232

212233

3.786.306

3.711.802

رواتب وما في حكمها

2332131

1112332

إيجار ومصاريف مباني

132313

412213

إستهالك

112232

122111

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

3332132

342432

مخصص خسائر االئتمان ،بعد خصم المبالغ المستردة

3132431

322333

إجمالي مصاريف العمليات

603.013

077.616

صافي دخل الفترات

3.333.622

3.321.136

إجمالي دخل العمليات

المتعلق بـ:
مساهمي البنك

3.333.013

323212313

حصة الملكية غير المسيطرة

339

322

3.333.622

3.321.136

3.27

3.20

ربح السهم األساسي والمخفض للفترة (باللاير السعودي) (إيضاح )32

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  3إلى  31جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الشامل الموحدة
( غير مدققة )

صفحة 3

للثالثة أشهر المنتهية في

صافي دخل الفترات

 13مارس

 13مارس

2132

2133

بآالف الرياالت
السعوديــــة

بآالف الرياالت
السعوديــــة

3.333.622

323212131

اإليرادات الشاملة األخرى
فروقات ترجمة العمليات الخارجية

3.137

32233

الموجودات المالية المتاحة للبيع:
 التغير في القيمة العادلة -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

706.731

2332131

( )27.938

( )332311

تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
 التغير في القيمة العادلة مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدةإجمالي الدخل الشامل للفترات

( )12.033

( )3112221

63.991

232213

3.816.930

321112234

العائد لــ :
مساهمي البنك

3.810.011

321132323

حقوق الملكية غير المسيطرة

3.132

32221

اإلجمالي

3.816.930

321112234

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  3إلى  31جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

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

صفحة 0

العائدة لمساهمي البنك
رأس المـال

االحتياطي
النظــامي

االحتياطي
العـــام

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

احتياطيات أخرى
موجودات
احتياطي
مالية متاحة
تحويل عمالت
للبيع
أجنبية
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعوديــة
السعوديــة

تغطية مخاطر
التدفقات
النقدية
بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح المبقاة
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 2132
الرصيد كما في بداية الفترة

()331.011

()630.192

صافي التغيرات في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

توزيعات أرباح نهائية لعام 2133

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

الرصيد في نهاية الفترة

8.111.111

8.111.111

8.111.111

8.111.111

311.111

311.111

()2.139
()330.939

713.110
99.621

12.237

28.132
63.008

33.103.361
33.762
-

913.111
()913.111

3.333.013

-

32.217.726

-

()3.300.982

29.328.811

0.337

327.308

29.207.162

37.218

-

37.218

-

()913.111

-

()913.111

-

3.810.011

3.132

3.816.930

28.223.630

329.913

28.101.336

()3.301.330

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 2133
الرصيد كما في بداية الفترة

8.111.111

8.111.111

311.111

()89.317

()691.033

297.011

صافي التغيرات في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

توزيعات أرباح نهائية لعام 2131

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

3.383

الرصيد في نهاية الفترة

8.111.111

8.111.111

311.111

()86.836

228.986
()301.630

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  3إلى  31جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

()02.082
213.833

9.127.019
31.178
-

713.998
()713.998

3.321.313

-

8.363.123

-

()3.269.111

20.328.692

39.033

371.213

20.612.996

29.821

-

29.821

-

()713.998

-

()713.998

-

3.113.828

3.996

3.116.930

26.129.632

379.181

26.216.712

()3.238.798

مجموعة سامبا المالية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
( غير مدققة )

صفحة 6

للثالثة أشهر المنتهية في
 13مارس 2133
 13مارس 2132
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديــة
السعوديــة

إيضاح

األنشطة التشغيلية:
صافي دخل الفترات
التع ديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة والخصم على اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
إطفاء الخصم على سندات الديون المصدرة
الدخل من االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي
مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي
إستهالك
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) الناتجة من 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 الناتجة من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية:
أسهم خزينة ،صافي
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

3.333.622

323212131

( )322343
36.336
231
( )412123
( )10.336
( )432112
( )29.333
122111
11.982
( )22433
( )1.377
المستردة
322333
االئتمان ،بعد خصم المبالغ
317.031
مخصص خسائر

31
31

( )201.301
( )1.232.183
199
( )1.919.891
( )321.702

( )3132313
( )321432311
( )2312132
( )323132223
1242332

( )3.191.210
2.636.338
288.369
( )3.083.631

321312313
3312432
3312123
2112112

23.322.231
( )30.633.200
( )330.811
1.633
0.669.668

2123132131
( )2221322411
( )412314
12112
3332313

37.218
( )73.186
( )07.397
3.136.968
26.017.337
27.023.136

222321
( )3222123
( )1312313
3132112
2322432331
2222212323

3.391.286
317.871

323132124
3112334

709.216

3332222

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
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  3إلى  31جزءا 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 7

عــــام
تأسست مجموعة سامبا المالية ( البنك )  -شركة مساهمـة سعودية  -في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم
م 1/بتاريخ  21ربيع األول 3311هـ (الموافق  32فبراير 3321م) .وقد بدأ البنك أعماله بتاريـخ  23شعبان 3311هـ (الموافق
 32يوليو 3321م) عندما انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية .يعمل البنـك بموجب السجل التجاري
رقــم  3131114133بتاريخ  1صفر 3313هـ (الموافق  31ديسمبر 3321م) .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو :طريق
الملك عبدالعزيز ،ص .ب  211الرياض  ،33323المملكة العربية السعودية.
تتمثل أهداف ال بنك 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
 3131213343الصادر من الرياض بتاريخ  1شعبان 3322هـ (الموافق  33أغسطس  )2113إلدارة خدمات البنك
االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل ،والترتيب ،واإلدارة ،وتقديم المشورة ،وحفظ األوراق
المالية .وقد تم الترخيص للشركة من قِبل هيئة السوق المالية ،وبدأت بمباشرة أعمالها فعليا ً اعتباراً من  33يناير .2112
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-

سامبا بنك ليميتد ،الباكستان
يمتلك البنك فيها حصة بنسبة  ، %21212تأسست 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
 3131213343الصادر في الرياض بتاريخ  3جمادى الثاني 3322هـ (الموافق  23يونيو  .)2113وقد 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 المحاسببة للمؤسسبات الماليبة الصبادرة عبن مؤسسبة
النقبد العرببي السبعودي ،ومعيبار المحاسببة البدولي رقبم ( ) 13الخباص بالتقبارير الماليبة المرحليبة .كمبا يعبد البنبك قوائمبه الماليببة
المرحلية الموحدة الموجزة لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكبة العربيبة السبعودية .يجبب قبراءة هبذه القبوائم
المالية المرحلية الموحدة الموجزة جنبا إلى جنبب مبع القبوائم الماليبة الموحبدة السبنوية للمجموعبة للسبنة المنتهيبة فبي  13ديسبمبر
.2133
تظهبر القببوائم الماليببة المرحليببة الم وحبدة المببوجزة بببالع السببعودي ،ويبتم تقريبهببا ألقببرب ألببف .تبم تعببديل بيانببات المقارنببة ،عنببد
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 9

أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سبامبا الماليبة والشبركات التابعبة
لها .يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك فيما عدا شركة كو  -انفست أوفشور كابيتال ليمتبد التبي تبم
إعداد قوائمها المال ية لغاية الربع األخير من العام الماضي لغرض توحيد القوائم المالية واإللتزام بالجدول الزمنبي لتقبديم التقبارير
المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم اجراء التعديالت على القوائم المالية للشبركات التابعبة لتتماشبى مبع القبوائم الماليبة للبنبك.
وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.
الشببركات التابعببة هببي كافببة المنشببآت التببي يسببيطر البنببك علببى سياسبباتها الماليببة والتشببغيلية للحصببول علببى منببافع مببن نشبباطاتها،
ويمتلك ،عادة ،فيها حصبة تزيبد عبن نصبف حقبوق التصبويت .يبتم توحيبد الشبركات التابعبة اعتببارً ا تباريخ انتقبال السبيطرة علبى
الشركة التابعة إلى البنك.تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل السبنة فبي قائمبة البدخل الموحبدة اعتبباراً
تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع ،حسبما هو مالئم.
تمثل حصة الملكية غير المسيطرة ،الحصة في صافي البدخل أو الخسبارة وصبافي الموجبودات غيبر المملوكبة ،بشبكل مباشبر أو
غير مباشر ،من قبل البنك في الشركات التابعة ،ويتم إظهارها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمبة
المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.
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السياسات المحاسبية الهامة
تتمشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعبداد هبذه القبوائم الماليبة المرحليبة الموحبدة المبوجزة مبع تلبك المسبتخدمة فبي إعبداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  13ديسمبر .2133
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االستثمارات ،صافي
تصنف االستثمارات كاآلتي:
في  13مارس  2132في  13ديسمبر  2133في  13مارس 2133
( غير مدققة )
( مدققة )
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
االستثمارات:
مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
متاحة للبيع
مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

223312323
1423332213
424212334
3322322322

221332432
1322312221
424322414
3323142312

221122322
1224112312
424332321
3222412121

اإلجمالي

00.333.922

61.373.032

63.628.308

تشتمل اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلبة مبن خبالل قائمبة البدخل المبذكورة أعباله علبى إسبتثمارات مقتنباه ألغبراض المتباجرة
بمبلغ  11422مليون ع سعودي ( 13ديسمبر  11421 :2133مليون ع سعودي ،و  13مارس  33122 :2133مليون ع
سعودي).

مجموعة سامبا المالية
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القروض والسلف ،صافي
يصنف إجمالي القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة على النحو التالي-:
في  13مارس
2132
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
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في  13ديسمبر
2133
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13مارس
2133
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

بطاقات إئتمان

322132331

321432432

321132433

قروض شخصية

3121122123

3423212313

3323312133

قروض وسلف تجارية

3421212433

3223332222

1123312231

القروض والسلف العاملة

81.029.999

98.796.111

93.873.313

القروض والسلف غير العاملة

222332233

223112211

123322111

إجمالي القروض والسلف

3121322314

3224412331

2421322313

مخصص خسائر اإلئتمان

()124142231

()123122313

()123322222

اإلجمالي

82.792.968

98.333.328

93.138.830

ودائع العمالء
تصنف ودائع العمالء على النحو التالي-:
في  13مارس
2132
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13ديسمبر
2133
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13مارس
2133
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

تحت الطلب
إدخار
ألجل
أخرى

2323132132
323222433
3421232313
322422323

3223312244
321112411
3323222333
321312424

3121222433
123322123
4321112431
424422123

اإلجمالي

318.811.131

317.206.963

313.301.032
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المشتقات
ي عكس 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 اإلسبمية،
التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها .وبالتالي ،فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكبس مخباطر االئتمبان
التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة علبى القيمبة العادلبة اإليجابيبة للمشبتقات ،كمبا أنهبا ال تعكبس مخباطر السبوق .تبم تصبنيف األقيبام العادلبة اإليجابيبة والسبلبية ضبمن الموجبودات
األخرى والمطلوبات األخرى ،على التوالي .
في  13مارس 2132

في  13ديسمبر 2133

( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
اإليجابية

( مدققة )
بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة
السلبية

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

321122323
32111
3432134
3312111
222121
332321

322132232
32334
3222212
3312233
232141
312223

3121222331
321332114
1424332431
3122212323
221342212
3132123

321132312
32211
3322221
2322434
3242212
232312

321312443
32211
3112131
2322434
3212333
112411

3322332231
322232114
3322242224
2322332331
122322111
3232132

121342121
2112332
3222343
3422321
332213
232213

324332331
2132334
3332333
3112342
332332
212431

31321232333
3123112321
3421332133
3323132231
3323132313
1212333

أخــرى

322312

212

1112331

32221

33

1212313

312143

32142

1112322

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
مقايضات أسعار العموالت
المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت

22233

312234

-

22332
12123

3322411
312234

-

32333

312234

2442312

322331

323312411

2342112

3132313

323232241

1232333

211

3323232411

اإلجمالي

0.388.103

2.228.661

237.711.010

0.237.969

2.173.612

398.637.233

3.310.683

2.296.161

388.303.721

المبالغ اإلسمية

القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
المبالغ االسمية

-

القيمة العادلة
السلبية

في  13مارس 2133

المبالغ االسمية

القيمة العادلة
اإليجابية
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التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة من اآلتي:
في  13مارس
2132
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13ديسمبر
2133
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13مارس
2133
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

إعتمادات مستنديه

223232313

323322333

322322322

خطابات ضمان

2321112332

2321422331

2123232412

قبوالت

223312322

322312113

323112132

التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

321212211

421232214

423342112

أخــرى

1432243

1212232

1122121

اإلجمالي

30.178.073

32.130.133

33.307.336
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النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي-:
في  13مارس
2132
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13ديسمبر
2133
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  13مارس
2133
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع النظامية

2321332243

2123112133

2324312111

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين
يوما ً

2132312

332132

3312343

اإلجمالي

27.023.136

26.017.337

29.226.793
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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 بباألفراد ،إضبافة إلبى بطاقبات
االئتمان والمنتجات االستثمارية الخاصة باألفراد ،والقروض الشخصية.
قطاع الشركات – ويتعامل مع الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب والحسابات المكشوفة والقبروض والتسبهيالت
االئتمانية األخرى الخاصة بالشركات وكذلك المحفظة اإلستثمارية والتجارية للمجموعة واألدوات المالية المشبتقة والخبدمات
االستشارية المالية الخاصة بالشركات.
قطاع الخزينة – ويقبوم بشبكل رئيسبي ببإدارة أسبواق المبال ،والصبرف األجنببي ،والمتباجرة بأسبعار العمبوالت ،والمشبتقات
للشركات وكبار العمالء ولحساب البنك نفسه .كما يقوم بتمويبل عمليبات المجموعبة ،والحفباظ علبى السبيولة وإدارة المحفظبة
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 كيبان قبانوني مسبتقل وهبي/
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار.
تتم النشاطات الرئيسية للمجموعة في المملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى ثالثة فروع في الخارج وشبركتين تبابعتين فبي
الخارج .إن نتائج العمليات في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة ككل.
تبتم المعببامالت بببين القطاعببات التشبغيلية أعبباله وفقبا ً للشببروط التجاريبة االعتياديببة  .يببتم إعببادة توزيبع المببوارد الماليببة بشببكل
اعتيادي بين القطاعات مما ينتج عنها تحويل تكاليف الموارد المالية .تحمل عمبوالت خاصبة علبى هبذه المبوارد الماليبة علبى
أساس المعدالت بين البنوك .ال توجد هناك عناصر مهمة أخرى من اإليرادات أو المصاريف بين القطاعات التشغيلية.
فيما يلي تحليالً إلجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  13مارس  2132و  ،2133وإجمالي 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  ( 2132غير مدققة )
الخدمات البنكية
اإلستثمارية
قطاع الخزينة
قطاع الشركات

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

1123412213

3223112123

3123322324

332431

386.360.936

إجمالي المطلوبات

1322142232

3423122424

2123232233

312113

366.930.311

إجمالي دخل العمليات

4332243

1222112

1322413

2422111

3.786.306

إجمالي مصاريف العمليات

1112123

3322143

222112

112311

031.883

مخصص خسائر االئتمان

32111

3222231

-

-

317.031

صافي دخل الفترة

2232111

1312111

2232312

2232123

3.333.622

مصاريف رأسمالية

312231

3132244

323

314

330.811

إستهالك

322112

332332

132

22113

11.982
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القطاعات التشغيلية  -تتمة

بآالف الرياالت السعودية
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قطاع األفراد

في  13مارس  ( 2133غير مدققة )
الخدمات البنكية
قطاع الخزينة
قطاع الشركات
اإلستثمارية

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

1123232143

1223322222

3323422313

122212

381.988.031

إجمالي المطلوبات

1121332133

3321212323

2123432321

312423

363.682.793

إجمالي دخل العمليات

1122412

1232414

2322122

3432243

3.711.802

إجمالي مصاريف العمليات

2232134

3122233

232113

112331

393.918

مخصص خسائر االئتمان

342311

332133

-

-

82.787

صافي دخل الفترة

1112331

3332321

2212333

3232144

3.321.136

مصاريف رأسمالية

312322

332111

313

241

06.310

إستهالك

312222

332111

121

32331

12.111

الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتين فبي  13مبارس  2132و  2133وذلبك بقسبمة صبافي دخبل
الفترتين العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم البالغة  311مليون سهم.

( 31أ) -كفاية رأس المال
يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسبة النقبد العرببي السبعودي،
ليحتفظ البنك برأسمال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء بمتطلبات رأس المال النظبامي المحبدد مبن قببل مؤسسبة النقبد
العربي السبعودي .وبموجبب هبذه المعبدالت ،يبتم قيباس مبدى كفايبة رأس المبال وذلبك بمقارنبة بنبود رأس المبال المؤهبل مبع
الموجببودات المدرجببة فببي قائمببة المركببز المببالي ،والتعهببدات وااللتزامببات المحتملببة ،والمبببالغ االسببمية للمشببتقات باسببتخدام
األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية .كانبت المجموعبة ،خبالل الفتبرة ،ملتزمبه
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 ألعماله .كما تأخذ اإلدارة بعين االعتبار خطة أعمال المجموعة وكذلك الظروف
االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بيئة العمل .تقوم الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأس مالها طبقا ً
للمتطلبات النظامية المحلية.
لقد قامت مؤسسة النقد العربى السعودي بإصدار ارشادات بشأن االفصاحات التي أوصت بها لجنة بازل  2والتي يعمل بها
ابتدا ًء من  3يناير  .2112وطبقا ً لما تم احتسابه وفقا ً لتوصيات لجنة بازل  ،2تقدم المجموعة أدناه بيانا ً بالموجودات
المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غير موحد
بالنسبة للشركة التابعة والمحسوبة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية كما في  13مارس:

جمموعة سامبا املالية

صفحة 01

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )
( 31أ) -كفاية رأس المال  -تتمة

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 )3
رأس المال المساند (تير )2
مجموع رأس المال األساسي والمساند

 13مارس  13 2132ديسمبر  13 2133مارس 2133
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
32123432111
31221332131
31121242323
3323132211
3323242213
3323132322
3321312322
3323112331
3223332241
33321422332
34121412133
31122122313
2421442232
2222132113
2223332334
221312123
321422132
222422122
2323242233
2322232131
1321122133

نسبة كفاية رأس المال %
%3324
نسبة رأس المال األساسي (تير )3
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )3نسبة رأس المال المساند (تير %3321 )2

%3223
%3322

نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد – باكستان
%4323
نسبة رأس المال األساسي (تير )3
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )3نسبة رأس المال المساند (تير %4323 )2

%3121
%3123

%3321
%3222
%1223
%1221

(31ب) -اإلفصاحات األخرى بموجب الركن الثالث من توصيات لجنة بازل 2
قام البنك بنشر بعض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجبب البركن الثالبث مبن توصبيات لجنبة ببازل  2وذلبك وفقبا ً لمتطلببات
مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على موقعه اإللكتروني .www.samba.com

