التسعة أشهر املنتهوة يف  03سبتمرب

- 3مجموعة سامبا المالية
قائمة المركز المالي الموحدة

إيضاح

 01سبتمبر
1122
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 02ديسمبر
1121
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 01سبتمبر
1121
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديــــة

الموجودات
1112961.20
016901029
9911.11906
126
5511651126
2120215..
211121611

316.306.23
163.06.3.
.363316713
12.
3061.0631.
.70613.
.61306110

176.726701
3600167.3
.363.06370
36337
32632.6331
.176023
767376..7

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
إستثمارات ،صافي
استثمار في شركة زميلة
قروض وسلف ،صافي
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات

25516961111

237632.6330

23.6023630.

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

.
.

7

2612511592
20.15611656
916.91966
-

2.63006.3.
23363.16..3
.6.736.3.
263736710

2367306311
2326.1.6331
.631.6...
263736.20

29211251216

2.263216..3

2..63736733

حقوق الملكية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
رأس المال
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
إحتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
أرباح مقترح توزيعها
أسهم خزينة
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

611111111
611111111
2011111
()96516.9
2116061.21
()212901621
121119166.

حقوق الملكية غير المسيطرة

2.116.2

2736103

إجمالي حقوق الملكية

1210.21166

1.6.01633.

1.6.306.73

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

25516961111

237632.6330

23.6023630.

.60006000
.60006000
2306000
()3.2633.
363176.03
732633.
()261.36330

.60006000
3613.60.3
2306000
3136..3
36.0.63.3
()262.063..

1.631.6.31

1.63.26.20
23.60.3

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  2إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

 - 3مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الموحدة
( غير مدققة )
للثالثة أشهـــر المنتهية في
 01سبتمبر
 01سبتمبر
1121
1122
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـة
السعوديــة

للتسعة أشهــر المنتهية في
 01سبتمبر
 01سبتمبر
1121
1122
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديــة
السعوديــة

دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة
دخل العموالت الخاصة ،صافي

626.22422
6612201
623.020.0

261.3631.
23.6137
2121511.1

0242223.3
0442334
022.4230.

36..360.3
3306.37
01.511222

دخل األتعاب والعموالت ،صافي
أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي
(خسائر) مكاسب األدوات المالية
المدرجة قيمتها العادلة من
خالل قائمة الدخل ،صافي
(خسارة) دخل المتاجرة ،صافي
مكاسب إستثمارات مقتناه لغير أغراض
المتاجرة ،صافي
دخل العمليات األخرى
إجمالي دخل العمليات

06.2323
.6214.

31.63.7
.763.1

623.4233.
221202.

..3607.
1276331

().2016
().12.0.

106371
216.33

062303
()14214.

3.6.71
.06733

0202041
022114
62.602263

2716.17
12637.
212161221

32.2..2
6232.13
.233.24.4

.016..0
736370
610.21595

رواتب وما في حكمها
إيجار ومصاريف مباني
استهالك
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
مخصص خسائر االئتمان ،بعد خصم
المبالغ المستردة

0322103
.32..3
0.233.
132300

1..6130
.363.7
336723
3063.3

1.62620
64.2.1.
6362306
2..224.

.0.603.
2.76733
2026333
1..6.33

132..0

2.360..

6132.20

37.6.3.

إجمالي مصاريف العمليات
صافي دخل الفترات
الخسائر العائدة لحقوق الملكية غير المسيطرة
صافي الدخل العائد لمساهمي البنك

...26.2
6260.23..
06
6260.23.1

9191221
212111065
291
212101265

624..2633
020432.34
()24.
0204322.1

215211116
016021990
11.22
0160.120.

ربح السهم األساسي والمخفض للفترات
(باللاير السعودي) (إيضاح )21

6224

2110

02.0

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  2إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

0160

 - .مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الشامل الموحدة
( غير مدققة )
للثالثة أشهر المنتهية في
 01سبتمبر
 01سبتمبر
1121
1122
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديــة
السعوديــة
صافي دخل الفترة

2623.60.3

اإليرادات الشاملة األخرى:
فروقات ترجمة العمليات الخارجية
الموجودات المالية المتاحة للبيع:
 التغير في القيمة العادلة -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

( )2.36.33
( )323637.

تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
 التغير في القيمة العادلة -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

( )20360.0
716..3

إجمالي الدخل الشامل للفترات
العائد لــ:
مساهمي البنك
حقوق الملكية غير المسيطرة
اإلجمالي

( )206.2.

9211102

.2.633.
( )36303
9211102

2620163.3

26..1
77363..
( )2706207

( )706.3.
316033
2121.1169

2672160..
216100
2121.1169

للتسعة أشهر المنتهية في
 01سبتمبر
 01سبتمبر
1121
1122
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديــة
السعوديــة
363.06.3.

36.326..3

( ).6.1.

( )2362.1

1326...
( )33267.3

160336.02
( )3316..2

( )31.6333
133670.
012111166

362.16723
( )316..3
012111166

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  2إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

( )233627.
1316.0.
612661922

.62.16227
( )16.0.
612661922

- . -

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

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
رأس المـال
إيضاح

بآالف الرياالت
السعوديــة

االحتياطي
النظــامي
بآالف الرياالت
السعوديــة

االحتياطي العـــام
بآالف الرياالت
السعوديــة

احتياطيات أخرى
موجودات مالية
إحتياطي تحويل
متاحة للبيع
عمالت 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 الخزينة

اإلجمالــي

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

()211951001

161.161951

20363.0

حصة الملكية
غير المسيطرة
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي حقوق
الملكية
بآالف الرياالت
السعودية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  01سبتمبر 1122
الرصيد كما في بداية الفترة

611111111

611111111

2011111

()651.12

()9511622

1521600

510121615

صافي التغير في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

176.33

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 1020

-

-

-

-

-

-

-

توزيعات أرباح مرحلية لعام ( 1022إيضاح )23

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

الرصيد كما في نهاية الفترة

611111111

.60006000

2011111

2021556
-

220111.

1619111559

20111.0

-

20111.0

-

()2021556

-

()2021556

()77.6000

-

-

()2291111

-

()2291111

()732633.

().633.

()20.6333

().36777

363.0617.

-

-

012611225

()316..3

012111166

()21.12.0

()2591666

2611269

2116061.21

-

()212901621

121119166.

2.116.2

1210.21166

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  01سبتمبر 1121
الرصيد كما في بداية الفترة

611111111

511.6116.

2011111

()561.22

()216261152

0111250

9112015.0

2021556

صافي التغير في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

3.6017

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 100.

-

-

-

-

-

-

-

توزيعات أرباح مرحلية لعام ( 1020إيضاح )23

-

-

-

-

-

-

()3736..0

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

26...67..

336330

36.336233

-

.21926

05.1620

51616106.

-

الرصيد كما في نهاية الفترة

611111111

511.6116.

2011111

()236223
()211161.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  2إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

-

()2211060

1110211125

()3.06073

2621696

11161219.2

().2.11.9

-

().2.11.9

-

()2021556

-

()2021556

-

-

()52.1961

-

()52.1961

-

612911222

()16.0.

612661922

()212911.99

161.621921

2561190

1619.11920

()732633.
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مجموعة سامبا المالية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
( غير مدققة )
إيضاح
األنشطة التشغيلية:
صافي الدخل العائد لمساهمي البنك

للتسعة أشهر المنتهية في
 01سبتمبر
 01سبتمبر
1121
1122
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــة
010911126

0160.120.

التع ديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية:
إطفاء الخصم والعالوة على اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
إطفاء الخصم على سندات الديون المصدرة
مكاسب أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي
مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
إستهالك
أرباح بيع ممتلكات ومعدات ،صافي
مخصص خسائر االئتمان ،بعد خصم المبالغ المستردة

163.2
( )326333
( )31763.1
2026332
( )162.3
2.36713

20.6132
.30
( )3.6.71
( ).016..0
2026333
( )...
37.6.3.

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

( )7..6.3.
( )26.3.6..3
( )1736.33
( )361016223
( )7.26131

.76113
7336...
( )7622.
163.36.31
( )26.336.17

صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى

( )2.6773
263176.1.
( )3236777

2263126203
( )2.62..6310
1.76070

صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

( )219661020

267.26.37

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

306..7671.
( )3262.06...
( )1316.30
1160.3

1360.16.03
( )3.631.63.3
( )2336373
26.33

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

( )2601511

( )76.0363.3

األنشطة التمويلية:
سداد سندات ديون
أسهم خزينة ،صافي
توزيعات أرباح مدفوعة

( )263736710
2316033
( )263..63.3

( )323603.
( )26.706200

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

( )0126516.2

( )16033623.

النقص في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

20

( )2219621229
1761..6223

( )7633263.3
1.6.206..2

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

20

2616921062

126.7.6313

36..36..7
.176.30

362336333
.736.32

( )10.1591

26.3.6230

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  2إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
( غير مدققة )
-2

عــــام
تأسست مجموعة سامبا المالية ( البنك )  -شركة مساهمـة سعوديـة  -في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي
رقــم م 3/بتاريخ  1.ربيع األول 2300هـ (الموافق  21فبراير 2.30م) .وقد بدأ البنك أعمــاله بتاريــــخ  1.شعبان 2300هـ
(الموافق  21يوليو 2.30م) عندما انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية .يعمـــل البنـك بموجب السجل
التجاري رقــم  202003.32.بتاريخ  .صفر 2302هـ (الموافق  23ديسمبر 2.30م) .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو:
طريق الملك عبدالعزيز ،ص .ب  333الرياض  ،22312المملكة 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 األ وراق 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
 20201372..الصادر من الرياض بتاريخ  .شعبان 2313هـ (الموافق  2.أغسطس  )1007إلدارة 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 اعتبارا من  2.يناير .1003

-

سامبا بنك ليميتد ،الباكستان
شركة تابعة مملوكة باألغلبية للبنك ،تأسست في باكستان للقيام بأعمال المصرفية التجارية والخدمات ذات العالقة ،وهي
مدرجة في جميع أسواق األسهم في باكستان .وفي شهر مايو  ،1020تمت زيادة حصة البنك في سامبا بنك ليميتد من
 %.3631إلى  %306.3وذلك من خالل االشتراك في إصدار حقوق أولوية من قبل سامبا بنك ليميتد.

-

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
 20201337.7الصادر في الرياض بتاريخ  .جمادى الثاني 2313هـ (الموافق  13يونيو  .)1007وقد تأسست الشركة
كشركة ذات مسؤولية محد ودة بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة
عن صندوق سامبا العقاري والبنك.

- . -

مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
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أسس اإلعداد
يقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة طبقا لمعايير المحاسببة للمؤسسبات الماليبة الصبادرة عبن مؤسسبة
النقد العرببي السبعودي ،ومعيبار المحاسببة البدولي رقبم ( ) 33الخباص بالتقبارير الماليبة المرحليبة .كمبا يعبد البنبك قوائمبه الماليبة
المرحلية الموحدة الموجزة لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكبة العربيبة السبعودية .يجبب قبراءة هبذه القبوائم
المالية المرحلية الموحدة الموجزة جنبا إلى جنب مبع القبوائم الماليبة الموحبدة السبنوية للمجموعبة للسبنة المنتهيبة فبي  32ديسبمبر
.1020
تظهبر القببوائم الماليبة المرحليببة الموحببدة المبوجزة بببالل السببعودي ،ويبتم تقريبهببا ألقببرب ألبف .تببم تعببديل بيانبات المقارنببة ،عنببد
الضرورة ،لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.

-0

أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا 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 المالية 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.
الشركات التابعة هي كافة المنشآت التي يسيطر البنك على سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على منافع من نشاطاتها ،ويمتلك
 ،عادة ،فيها حصة تزيد عن نصف حقبوق التصبويت .يبتم توحيبد الشبركات التابعبة اعتببارا تباريخ انتقبال السبيطرة علبى الشبركة
التابعة إلى البنك.تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعبة خبالل السبنة فبي قائمبة البدخل الموحبدة اعتببارا تباريخ
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 حقوق مساهمي 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
القببوائم الماليببة الموحببدة السببنوية للمجموعببة للسببنة المنتهيببة فببي  32ديسببمبر  ،1020فيمببا عببدا التعببديالت علببى المعببايير الحاليببة
والتفسيرات المذكورة أدناه والتي تم اتباعها من قبل البنك:
-

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 13اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة.

-

التحسينات على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  – 7األدوات المالية :اإلفصاحات

-

التحسينات على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 2عرض القوائم المالية.

-

التحسينات على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 33القوائم المالية المرحلية.

-

التحسينات على التفسير الصادر عن لجنبة تفسبير المعبايير الدوليبة الخاصبة بالتقبارير الماليبة رقبم  – 2.حبدود الموجبودات
المحددة المزايا ،والحد األدنى لمتطلبات التمويل وتفاعلها.

لم ينتج عن إتباع هذه التعديالت أي أثر على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي.
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االستثمارات ،صافي
تصنف االستثمارات كاآلتي:

مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
متاحة للبيع
مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

في  01سبتمبر
1122
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
163.3611.
316331613.
.6.7.63.3
2.6.136773

في  02ديسمبر
1121
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
26..261.3
3.62736217
.6...613.
23627.6023

في  01سبتمبر
1121
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
26...6..3
3762.36017
.6...67.3
2.6.336..2

9.10611.21
9.1551121.
9911.11906
اإلجمالي
تشتمل اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلبة مبن خبالل قائمبة البدخل المبذكورة أعباله علبى إسبتثمارات مقتنباه ألغبراض المتباجرة
بمبلغ  73.60مليبون ل سبعودي ( 32ديسبمبر  .376. :1020مليبون ل سبعودي  ،و  30سببتمبر  .1.63 :1020مليبون
ل سعودي).
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القروض والسلف ،صافي
يصنف إجمالي القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة على النحو التالي-:
في  01سبتمبر
1122
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
بطاقات إئتمان
قروض شخصية
قروض وسلف تجارية

26.376...
2.63216331
726.3067..

26..363.3
2362.36337
..60726313

26.3162.3
2360306033
..62.06.30

القروض والسلف العاملة
القروض والسلف غير العاملة

5516121662
1630762..

5115261215
362336..3

5215111595
360..67.3

.2670367.1
()363.06.37

336..7631.
()367076002

3363.36.3.
()36..161.3

5511651126

5111611516

52102910.1

إجمالي القروض والسلف
مخصص خسائر اإلئتمان
اإلجمالي
-2

في  02ديسمبر
1121
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  01سبتمبر
1121
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

ودائع العمالء
تصنف ودائع العمالء على النحو التالي-:

تحت الطلب
إدخار
ألجل
أخرى

في  01سبتمبر
1122
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
7.61.36703
362.36372
3.67..6.1.
3672263.0

في  02ديسمبر
1121
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
.3603.63.0
363.26..2
..6..26033
.63.36330

في  01سبتمبر
1121
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
.36.326333
361236.00
..637363.3
367026032

اإلجمالي

20.15611656

2001.91169.

202161610.1
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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 اإلسبمية،
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 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 .

القيمة العادلة
اإليجابية

في  01سبتمبر 1122
( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
المبالغ اإلسمية
السلبية

القيمة العادلة
اإليجابية

في  32ديسمبر 1020
( مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
المبالغ االسمية
السلبية

القيمة العادلة
اإليجابية

في  30سبتمبر 1020
( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
المبالغ االسمية
السلبية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت

3671.6.13

263376..2

20363326.31

367.36210

26..76137

20.623762.3

363336222

26...600.

.761.26.30

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت ،والخيارات والضمانات

.6211

.6211

2623160..

17.6.31

17.6703

226231600.

30.61.3

30763..

2261736121

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

7.6073

..6.73

316.136.0.

2.36227

2.26132

3361..6.30

3.36732

333631.

3.63.3621.

خيارات العمالت

237617.

2326132

2.63.36300

.36..3

..67..

.63336.73

..633.

..6.32

36.3.631.

خيارات المقايضة

2.36323

2..6371

206.736037

.36223

.3670.

.6.326332

2.6..7

236.33

26.126330

خيارات أسهم وبضاعة

3063.1

126302

77.60.3

.2613.

.0630.

.2761.3

3760.0

376.37

733600.

أخـــرى

.60.0

.63..

7026373

.6...

..3

1216303

3063.3

36.37

.3.6230

.6137

3.637.

-

مقايضات أسعار العموالت

32.63..

3.6..2

20600.61.0

3236332

...

اإلجمالي

616191.16

110191151

25516901251

.15121901

116211565

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت

-

36303

3.637.

-

.6303

3.637.

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
22631261.0

3.06.22

-

22631261.0

25611561116

911261211

115561520

22015..156.
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التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة من اآلتي :

إعتمادات مستنديه

في  01سبتمبر
1122
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
763.2630.

خطابات ضمان
قبوالت
التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
أخـــرى

1.630.6227
267..6201
.6303633.
263736.0.

اإلجمالي

.01016102.

- 21

في  02ديسمبر
1121
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  01سبتمبر
1121
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
767226.33

421012321
2323.226.2
2233.2112
323.32..0
2..24..

1363736313
267376333
36.3361.2
30.6.03

0.2.4124.6

0915291662

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي-:
في  01سبتمبر
1122
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  02ديسمبر
1121
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  01سبتمبر
1121
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخــرى تستحق خالل
تسعين يوما

2.620.60.1

2422.023.2

26220624..

3.2633.

1..2446

33.24.0

اإلجمالي

2616921062

2.22.12660

2624.1202.
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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 الخارجية في الخارج ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة ككل.
تبتم المعببامالت بببين القطاعببات التشبغيلية أعبباله وفقببا 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.
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القطاعات التشغيلية  -تتمة
فيما يلي تحليال إلجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  30سبتمبر  1022و  ،1020وإجمالي دخل العمليات
وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر االئتمان ،وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية واإلستهالك لفترتين
المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية-:
في  01سبتمبر  ( 1122غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

الخدمات البنكية

اإلجمالي

اإلستثمارية
إجمالي الموجودات

326..3602.

..6.076223

3763..6233

.36331

25516961111

إجمالي المطلوبات

..63136117

736...611.

1261076.30

2.672.

29211251216

إجمالي دخل العمليات

160216.32

26.2.633.

71.62.2

3.06...

611.51959

إجمالي مصاريف العمليات

3..6.10

30263.7

2316.33

..63..

21.601.22

مخصص خسائر االئتمان

.362..

2306..7

-

-

26.1210

صافي دخل الفترة

260.36.0.

263776.22

..161.7

1.26373

0109116.9

مصاريف رأسمالية

136323

12.6..7

.37

376.31

15116.1

إستهالك

3.6322

.361.7

263.3

.6.00

2121.02

في  30سبتمبر  ( 1020غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
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قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

الخدمات البنكية
اإلستثمارية

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

3060.36.77

.363136.0.

.263.3613.

.3637.

256112.1.19

إجمالي المطلوبات

.363306...

7.62306..3

1263736227

2.63.7

26610201200

إجمالي دخل العمليات

1603360.3

26.726213

..36.33

3336203

610.21595

إجمالي مصاريف العمليات

3016.11

3..6.1.

.36733

237673.

21.0.1699

مخصص خسائر االئتمان

316227

1.36.11

-

-

صافي دخل الفترة

262.363.3

261736077

3..6320

2..6311

016021990

مصاريف رأسمالية

..61..

3.63.3

1.63..

361..

20.1020

إستهالك

3363..

.16.7.

16313

362.0

21215.5

0261906

الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتين في  30سببتمبر  1022و  1020وذلبك بقسبمة صبافي دخبل
الفترتين العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم البالغة  .00مليون سهم.
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توزيعات األرباح المرحلية
صادق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح مرحلية قدرها  77.مليون ل سعودي مبن صبافي دخبل فتبرة السبتة أشبهر المنتهيبة
في  30يونيو  37. :1020( 1022مليون ل سعودي) لدفعها للمساهمين .وبعد خصم الزكاة ،يبلبغ صبافي البربح المرحلبي
الموزع للمساهمين السعوديين  0630ل سعودي للسهم ( 30يونيو  06.0 :1020ل سعودي للسهم).

 - 2.مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
( غير مدققة )
( 2.أ) -كفاية رأس المال
يقوم البنك بمراقبة مدى كفاي ة 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 .كان البنبك ،خبالل الفتبرة ،ملتبزم بالكامبل
بمتطلبات رأس المال النظامي.
تقوم إدارة البنك ،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 البنك 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 السعودى باصدار ارشادات بشأن االفصاحات التي أوصت بها لجنة بازل  1والتي يعمل بها
ابتداء من  2يناير  .1003وطبقا لما تم احتسابه وفقا لتوصيات لجنة بازل  ،1نقدم 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  30سبتمبر:

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

 30سبتمبر 1022
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
230633.6333
226.136021
2162306030
2.363.36.1.

 32ديسمبر 1020
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
2106.7.6..3
216373637.
206.336..0
233633.63.3

 30سبتمبر 1020
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
213631.637.
216373621.
226.2.6.32
23367236.31

رأس المال األساسي (تير )2
رأس المال المساند (تير )1
مجموع رأس المال األساسي والمساند

136...6730
36.3.63.0
136.3.6110

1.6.7.613.
26.0761.0
176031633.

11607363..
.60.06333
1762..6131

نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي (تير )2
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )2نسبة رأس المال المساند (تير )1

%2.6.
%2363

%2763
%236.

%2363
%2363

نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد – باكستان
نسبة رأس المال األساسي (تير )2

%.160

%..6.

%.160

نسبة رأس المال األساسي (تير  + )2نسبة رأس المال المساند (تير )1

%.161

%..63

%.267

(2.ب) -اإلفصاحات األخرى بموجب الركن الثالث من توصيات لجنة بازل 1
قام البنك بنشر بعض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجبب البركن الثالبن مبن توصبيات لجنبة ببازل  1وذلبك وفقبا لمتطلببات
مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على موقعه اإللكتروني .www.samba.com

