مجموعة سامبا المالية
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
وتقرير الفحص الصادر عن مراجعي الحسابات
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 1321

 - 2مجموعة سامبا المالية
قائمة المركز المالي الموحدة

إيضاح

 03يونيو
1321
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 02ديسمبر
1322
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 03يونيو
1322
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعوديـــة

الموجودات
1.8.308882

4463826.63

2264466.82

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

2380888.33
028.228215
2..
.08515802.
280228311
2808.8051

26.416.22
4861.66312
282
2261116622
161426642
468..6.46

264626..4
.862816833
212
2264446144
161286444
362446263

إجمالي الموجودات

2..803.8.08

1226..46228

12864466222

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

3
4

.

138320880.
28180008230
58.538.52

2864226224
14.62346246
4644164.1

1264186646
14262146281
46.2.6621

253810.8800

14663146322

14462166134

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

.83338333
.83338333
2038333
()0188320
2188.380.1
()28215820.
1.820.8.5.

268886888
268886888
1486888
().246443
1168316648
2416888
()161336222
2261226284

268886888
268886888
1486888
()1.26224
262866421
()161.26442
2463.46.24

حقوق الملكية غير المسيطرة

2238211

12.6632

1646262

إجمالي حقوق الملكية

1.812.8032

22623.6442

246.2864.2

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

2..803.8.08

1226..46228

12864466222

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

 - 4مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الموحدة
( غير مدققة )
للثالثة أشهــــر المنتهية في
 48يونيو
 03يونيو
2811
1321
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــة

للستة أشهـــــر المنتهية في
 48يونيو
 03يونيو
2811
1321
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــة

دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة
صافي دخل العموالت الخاصة

161226438
22664.
283..8.20

162626812
116642.
2820080.0

2668.6224
266626.
182218.52

266626242
26.628.
181318200

دخل أتعاب وعموالت ،صافي
أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي
(خسائر) مكاسب أدوات مالية
مدرجة قيمتها العادلة من
خالل قائمة الدخل ،صافي
(خسارة) دخل المتاجرة ،صافي
مكاسب إستثمارات مقتناه لغير أغراض
المتاجرة ،صافي
دخل العمليات األخرى
إجمالي دخل العمليات

6226824
1826221

4246424
246223

2.46264
2136441

.3.6222
16.6432

()46244
()36141

()1.6.24
()126823

226138
126884

426223
().6642

426832
46261
28588820.

646213
186.3.
282088018

2.6642
686.14
080838.20

1866624
216322
080008852

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

42.6421
4464.3
446212
1816136

46.612.
366383
466434
236236

4246.11
1236462
4.6.86
2286124

4626122
1186.66
446424
1286242

486248

116864

1226684

1846268

إجمالي مصاريف العمليات

0.28.11

0018001

2810.8002

2823.8...

صافي دخل الفترة

282058.05

282318251

18031880.

1811088..

العائد إلى:
مساهمي البنك

282058031

282318302

180318332

1811082.3

حقوق الملكية غير المسيطرة

000

222

800

1..

282058.05

282318251

18031880.

1811088..

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

2811

281.

1802

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الشامل الموحدة
( غير مدققة )
للثالثة أشهر المنتهية في
 03يونيو
 03يونيو
1322
1321
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــة
صافي دخل الفترة

1613.624.

اإليرادات الشاملة األخرى:
فروقات ترجمة العمليات الخارجية

()416148

موجودات مالية متاحة للبيع:
 التغير في القيمة العادلة مبالغ محولة إلى قائمة الدخلالموحدة
تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 التغير في القيمة العادلة مبالغ محولة إلى قائمة الدخلالموحدة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

()4466381
()416244

1618261.2

( )46223

للستة أشهر المنتهية في
 03يونيو
 03يونيو
1322
1321
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــة
264826632

()2.6114

262236622

36224

1416814

4226212

6836434

( )136212

()226212

( )4464.2

466832

( )226418

16312

( )2246644

646422

..66..

1826383

1416.82

5.38.18

28132813.

182.5852.

1803.8318

العائد لــ :
مساهمي البنك
حقوق الملكية غير المسيطرة

.226184
()1261.2

162436438
( )466161

26.866484
()14624.

2634.62.2
( )226233

اإلجمالي

5.38.18

28132813.

182.5852.

1803.8318

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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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
احتياطي 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

حقوق الملكية
غير المسيطرة
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي حقوق
الملكية
بآالف الرياالت
السعودية

()282008..1

1.821.8.30

215880.

1.81058021

226236

لفترة الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 1321
الرصيد كما في بداية الفترة

.83338333

.83338333

2038333

()2208033

()28080.1

018125

2283028823

صافي التغير في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

1.6114

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2811

-

-

-

-

-

-

-

توزيعات أرباح مرحلية لعام ( 2812إيضاح )14

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

الرصيد كما في نهاية الفترة

.83338333

.83338333

2038333

.028333

808053

-

808053

-

-

().028333

-

().028333

()2286888

-

-

()..38333

-

()..38333

()2416888

()136182

48.6424

1186824

264826884

-

-

185388232

()14624.

182.5852.

()21.823.

()00582.2

2818183

2188.380.1

-

()28215820.

1.820.8.5.

2238211

1.812.8032

لفترة الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 1322
الرصيد كما في بداية الفترة

.83338333

.83338333

2038333

()..8835

()2.38022

1.58000

.8015803.

صافي التغير في أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

2.6424

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2818

-

-

-

-

-

-

-

توزيعات أرباح مرحلية لعام ( 2811إيضاح )14

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

الرصيد كما في نهاية الفترة

.83338333

.83338333

2038333

5028...
-

()2812.8003

10881.82.1

226242

2508138

1082318..2

2258202

-

2258202

-

()5028...

-

()5028...

()..46888

-

-

()..46888

-

()..46888

().416222

()16644

4.26228

()466.23

262236128

-

-

18005815.

()226233

1803.8318

()..8.50

()0318102

1118.3.

.8.3880.2

-

()2825.8021

1280528510

2808.8.

1285138251

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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مجموعة سامبا المالية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
( غير مدققة )

للستة أشهر المنتهية في
إيضاح

 03يونيو 1321
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 03يونيو 1322
بآالف الرياالت
السعوديـــة

األنشطة التشغيلية:
صافي الدخل للفترتين

18031880.

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

446212
()226138
()2.6642
4.6.86
16342
1226684

( )186222
( )426223
( )1866624
446424
( )26142
1846268

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

()3466221
().68326131
()2.6383
()462166462
()2.86482

( )16246662.
( )246616
( )6.26468
( )262126121
48462.3

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

()4166246
368226242
6.46214

( )1662861.1
36434624.
( ).4162.2

صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة التشغيلية

()581.28.50

282158205

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

42628.6324
()2263266218
()2466132
36222

246.1462.2
( )4168486136
( )2446163
216312

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

088108.23

( )880158.3.

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

6364.8
()2266463

( )162.66.28
11.6431
( ).226.2.

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

().0.8150

( )188.08.22

النقص في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

18

()885358183
24638.616.

( )080.28305
2.62326114

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

18

1285..8.35

128.508352

عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة
عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة

264346823
23261.2

266666126
6836223

معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

8218810

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا 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 4/بتاريخ  24ربيع األول 1688هـ (الموافق  12فبراير 1228م) .وقد بدأ البنك أعمــاله بتاريــــخ  22شعبان 1688هـ
(الموافق  12يوليو 1228م) عندما انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية .يعمـــل البنـك بموجب السجل
التجاري رقــم  1818843412بتاريخ  4صفر 1681هـ (الموافق  14ديسمبر 1228م) .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو:
طريق الملك عبدالعزيز ،ص .ب  244الرياض  ،11621المملكة 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 (ويشار إليهم الحقا مجتمعين 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
 181824.132الصادر من الرياض بتاريخ  4شعبان 1622هـ (الموافق  12أغسطس  )288.إلدارة 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  12يناير .2882

-

سامبا بنك ليميتد ،الباكستان
شركة تابعة مملوكة بنسبة  ٪28642للبنك  ،تأسست 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 لقانون 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
 1818246.3.الصادر في الرياض بتاريخ  2جمادى الثاني 1622هـ (الموافق  26يونيو  .)288.وقد تأسست الشركة
كشركة ذات مسؤولية محدودة بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة
عن صندوق سامبا العقاري وهو صندوق مدار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار والبنك.
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مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )
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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 ( ) 46الخباص 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  41ديسبمبر
.2811
تظهبر القببوائم الماليبة المرحليببة الموحببدة المبوجزة بببالو السببعودي ،ويبتم تقريبهببا ألقببرب ألبف .تبم 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 السابق لغرض توحيد القوائم المالية واإللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير المالية للمجموعبة.
وعند الضرورة ،يبتم اجبراء ال تعبديالت علبى القبوائم الماليبة للشبركات التابعبة لتتماشبى مبع القبوائم الماليبة للبنبك .وقبد تبم اسبتبعاد
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 اعتببارا تباريخ انتقبال السبيطرة علبى
الشركة التابعة إلى البنك.تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل السبنة فبي قائمبة البدخل الموحبدة اعتببارا
تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع ،حسبما هو مالئم.
تمثل حقوق 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.

 - 2مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )
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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  41ديسمبر .2811
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االستثمارات ،صافي
تصنف االستثمارات كاآلتي:

مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

في  03يونيو
1321
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
264226122

في  02ديسمبر
1322
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
264666322

في  03يونيو
1322
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
264826382

متاحة للبيع

4268.86322

4.62646224

6662166246

مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

363226262

363.26343

363.66124

أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

1863.8628.

1666836142

1.61866148

028.228215

2382588021

5381328300

اإلجمالي

تشتمل اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلبة مبن خبالل قائمبة البدخل المبذكورة أعباله علبى إسبتثمارات مقتنباه ألغبراض المتباجرة
بمبلغ  42461مليون و سعودي ( 41ديسمبر  44364 :2811مليون و سعودي ،و  48يونيبو  26461 :2811مليبون و
سعودي).
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القروض والسلف ،صافي
تصنف القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة على النحو التالي-:
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في  03يونيو
1321
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  02ديسمبر
1322
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  03يونيو
1322
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

بطاقات إئتمان
قروض شخصية
قروض وسلف تجارية

1622.6422
1.62426328
..62246242

1643.6322
1362246286
.266616222

166236224
16624.6222
44644668.2

القروض والسلف العاملة
القروض والسلف غير العاملة

.288008.28
264336682

..85.28003
26.446248

.0831581.0
4684662.6

إجمالي القروض والسلف
مخصص خسائر إئتمان

226.226214
()468416262

2263386128
()466426.41

246842614.
()464246881

اإلجمالي

.08515802.

..8222881.

.180228222

ودائع العمالء
تصنف ودائع العمالء على النحو التالي-:

تحت الطلب

في  03يونيو
1321
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
2261836222

في  02ديسمبر
1322
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
.26..86233

في  03يونيو
1322
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
.466226282

إدخار

664236322

664446344

662216481

ألجل

64664.6.26

6266226621

33643.6628

أخرى

361236.42

664.86323

3642.6281

اإلجمالي

28180008230

20581028.28

20.8.228132
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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 .إن المبالغ اإلسمية لهبا،
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  03يونيو 1321

في  41ديسمبر 2811

( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية

( مدققة )
بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة
السلبية

المبالغ اإلسمية

القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

في  48يونيو 2811

المبالغ االسمية

( غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

المبالغ االسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت

6624.6833

163666822

226622686.

664466.82

164286336

2262626218

46.6.63.6

164216.42

18863326444

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت ،والخيارات والضمانات

.6264

46861

2.46113

.6244

.6244

1622.6443

126242

136432

261426.32

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

1426444

1126882

46646.6..1

1126228

18864.8

6162236223

1116111

1136.2.

6462826246

خيارات العمالت

4846281

4846..4

.264416122

2126323

2126313

2.622.6614

1116824

1826442

146..1643.

خيارات المقايضة

42642.

426226

266286222

1236242

1246..6

462.26484

266244

1826321

263226.63

خيارات أسهم وبضاعة

136282

126221

3426438

226282

446384

2216422

2.6242

2.6622

4416248

أخـــــــرى

16222

-

1186634

66224

.1

4246.42

36328

266682

.326623

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت

-

-

-

-

26622

.626388

-

مقايضات أسعار العموالت

-

26216

6462.3

-

46422

6462.3

-

42688.

2622462.3

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت

264662.

486623

.62246888

2236842

1466641

26.216238

4446682

646814

2664.6388

اإلجمالي

0800583.3

18080822.

118805.80.8

081258.2.

180588231

2..82258122

8885380.0

182228202

2.180.28808
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التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة من اآلتي :

إعتمادات مستنديه

في  03يونيو
1321
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
2648.6421

444.84..7

خطابات ضمان
قبوالت
التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض
أخرى

4861.86631
26484684.
666886226
4426242

544.254.42
.487848.7
2485.4582
85248.5

236212628.
162326822
364146266
2246224

اإلجمالي

808.138.00

243.243011

818.138210
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في  02ديسمبر
1322
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  03يونيو
1322
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية
263426421

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي-:
في  03يونيو
1321
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  02ديسمبر
1322
( مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

في  03يونيو
1322
( غير مدققة )
بآالف الرياالت
السعودية

2161266232

524.284..7

2161426.63

..4.78

.686441

4434023122

128.508352

نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ما عدا الودائع النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل
4836862
تسعين يوما
اإلجمالي

1285..8.35
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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.
تببتم المعببامالت بببين القطاعببات التشببغيلية أعبباله وفقببا للشببروط التجاريببة االعتياديببة .يببتم إعببادة توزيببع 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  48يونيو  2812و  ،2811وإجمالي دخل العمليات
وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسارة االئتمان ،وصافي الدخل والمصاريف الرأسمالية واإلستهالك لفترتي الستة
األشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية-:
في  03يونيو  ( 1321غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

الخدمات البنكية

اإلجمالي

اإلستثمارية
إجمالي الموجودات

4664266822

.6642.6.61

2868246436

1846.3.

2..803.8.08

إجمالي المطلوبات

4266246213

.262836412

216.286664

386136

253810.8800

إجمالي دخل العمليات

161.26224

1628264.2

432682.

38168.8

080838.20

إجمالي مصاريف العمليات

4116224

22.6328

326262

226222

2830.8.00

مخصص خسائر االئتمان

14628.

1266324

-

-

2..8830

صافي دخل الفترة

3346224

.486334

3226242

6126122

18031880.

مصاريف رأسمالية

236224

24.6.21

4.2

182

128820.

إستهالك

2464.1

4262.2

.32

66882

258538

في  48يونيو  ( 2811غير مدققة )
بآالف الرياالت السعودية
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قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

الخدمات البنكية
اإلستثمارية

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

4168386382

4668466.21

2366626322

226222

2.382088.1.

إجمالي المطلوبات

42644264..

.6628.6428

1264486231

146362

2208.288202

إجمالي دخل العمليات

164626266

162286122

6126142

2266221

080008852

إجمالي مصاريف العمليات

3266332

2226632

346144

436244

28332828.

مخصص خسائر االئتمان

416.66

.26824

-

-

2308.83

صافي دخل الفترة

.146362

2226422

4426884

2126413

1811088..

مصاريف رأسمالية

146862

1216428

.12

686423

1028280

إستهالك

236282

436646

16413

46.82

2280.0

الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسبهم للفتبرتين المنتهيتبين فبي  48يونيبو  2812و  2811وذلبك بقسبمة صبافي دخبل
الفترتين العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم البالغة  288مليون سهم.
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توزيعات األرباح المرحلية
صادق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح مرحلية قدرها  228مليون و سعودي من صافي دخل فترة الستة أشهر المنتهية
في  48يونيو  ..4 :2811( 2812مليون و سعودي) لدفعها للمساهمين .يبلغ صافي الربح المرحلي الموزع للمساهمين
السعوديين  8628و سعودي للسهم وذلك بعد خصم الزكاة ( 48يونيو  8628 :2811و سعودي للسهم).

( 28أ) -كفاية رأس المال
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي ،لتحتفظ المجموعة برأسمال 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 األ رصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية .كانت المجموعة ،خالل السنة،
ملتزمة 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 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.
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار ارشادات بشأن اإلفصاحات التي أوصت بها لجنة بازل  2والتي يعمل بها
ابتداء من  1يناير  .2882وطبقا لما تم احتسابه وفقا لتوصيات لجنة بازل  ،2فيما يلي بيانا بالموجودات المرجحة المخاطر
وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس موحد بالنسبة للشركة التابعة
والمحسوبة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية كما في  48يونيو:

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

 48يونيو 2812
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
16463226842
116.436424
1263316144
1.862.36221

 41ديسمبر 2811
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
142642164.4
1162236241
1166446114
1346838641.

 48يونيو 2811
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
12462346223
1162866446
12614.623.
13168246864

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

2462626648
661466442
4168.46.22

2262416846
164326462
22622264.4

26664.6233
462126114
2262286842

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

٪1362
٪1262

٪1261
٪1262

٪1462
٪126.

نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد – باكستان
نسبة رأس المال األساسي (تير )1

٪6.66

٪6464

٪3162

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

٪6.66

٪646.

٪3162
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كفاية رأس المال  -تتمة

(28ب) -اإلفصاحات األخرى بموجب الركن الثالث من توصيات لجنة بازل 1
قام البنك بنشر بعض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الركن الثالث مبن توصبيات لجنبة ببازل  2وذلبك وفقبا لمتطلببات
مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على موقعه اإللكتروني .www.samba.com

