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 م6201تقر�ر مجلس اإلدارة لعام 

 

أعمال أن يقدم تقر�ره السنوي عن  "الشركة")(أو  )بيتال"ا� ("سامبا سامبا لألصول وإدارة االستثمار�سر مجلس إدارة شركة 

 .م2016د�سم��  31للعام املنت�ي ��  الشركة

 :الرئيسية و ا�خطط املستقبلية �ا�شاطا� الشركة ، ملف.1

 :الشركة ملف 1-1

 ه1428رة خاآل جمادى  10بتار�خ  07069-37بموجب ال��خيص رقم مرخصة من هيئة السوق املالية (الهيئة) شركة سامبا �ابيتال 

أي شركة �ابيتال  ليس لسامباو  .)م2008يناير  19هــ (املوافق لــ  1429محرم  10. بدأت الشركة �شاطها �� م2007يونيو 25املوافق لـ 

�جلة باململكة شركة مصرفية مساهمة م�� و  ( "البنك" او" الشركة األم ") بال�امل ملجموعة سامبا املاليةمملوكة تا�عة لها و�� 

 ،نقدية متساو�ة القيمة حصة 50,000,000 مقسم إ��خمسمائة مليون ر�ال سعودي  سامبا �ابيتالرأس مال  العر�ية السعودية.

ل شركة سامبا لألصول ع�� ال��خيص بتحوّ م 2017�� يناير وزارة التجارة واالستثمار وقد وافقت ر�ال سعودي.  10 �ل حصة قيم��ا

هــ  1428شعبان  6الصادر بالر�اض بتار�خ  1010237159�جل تجاري رقم  ( وإدارة االستثمار من شركة ذات مسؤولية محدودة

 إ�� شركة مساهمة مقفلة. ) م) 2007أغسطس  19(املوافق لـ 

سواء �انت  -واملتخصصة مجموعة مت�املة من ا�خدمات واملنتجات وا�حلول االستثمار�ة املبتكرة تتمثل أهداف الشركة �� تقديم 

حيث  . الوساطةو  وإدارة األصول تمو�ل الشر�ات املشورة �� �� مجاالت ال��تيب و  –تقليدية  أو متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

  تحصلت الشركة ع�� رخص هيئة السوق املالية التالية:

 اإلضافة إ�� تقديم تمو�ل صفقات هامش التغطية.ب ،التعامل بصفة أصيل ووكيل ومتعهد بالتغطية) 1(

  .ال��تيب )2(

  .صناديق االستثمار ومحافظ العمالءإدارة  )3(

  .تقديم املشورة )4(

 .ا�حفظ )5(

 النشاطات الرئيسية: 1-2

 كما ي��:  �� ةي�ابيتال الرئيس سامبا �شاطات 

املحلية والسندات األسهم  سواقأ��  تداول لتقليدية لمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية و تقدم إدارة الوساطة خدمات  :الوساطة

النظام و  ،اإلن��نت الدولية من خالل مجموعة من قنوات التداول بما �� ذلك التداول ع�� كذلك تقدم خدمات التداول �� األسواق و 

سامباتداول كما تتيح خدمة  .ومن خالل وسيطونظام الرد الصو�ي التفاع�� ا�جهاز اللو�� (التابلت) و ، ا�جوالو الشامل للتداول، 
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 مما والواليات املتحدة األمر�كية،  د�ي وأبوظ�يو  قطر  و  تداول  أسواق التنقل بيسر وسهولة ب�ن
َ
أسواق التنفيذ �� ن العميل من يمك

والتقار�ر  التداول من خالل ملسة واحدةو  األوامر املتقدمةو  تقدم الوساطة تمو�ل مرابحة للصفقات ��امش التغطية كما .متعددة

 التفاعلية للسوق.

: تطرح إدارة األصول باقة من الصناديق االستثمار�ة املتوفرة بصيغة متوافقة مع أح�ام الشريعة اإلسالمية أو من إدارة األصول 

العقار. كما تقدم خدمات إدارة املحافظ ا�خاصة املصممة و ، سهماأل �� صناديق النقد، و رئيسيا خالل الصيغ التقليدية ال�ي تتمثل 

 .واملؤسسات االستثمار�ة ذوي املالءة العالية ردية للعمالءلتلبية االحتياجات االستثمار�ة الف

�افة اإلجراءات اإلدار�ة الالزمة  ،)مع أمناء حفظ آخر�ن خارج اململكة(بما �� ذلك خدمات حفظ األوراق املالية للعمالء  :ا�حفظ

معا�جة و  ،تحصيل األر�احو  ،ا�حسابات النقديةفتح و  ،والعمليات ذات العالقة ا�حفظ الدف��ي لألوراق املالية�حفظ األصول مثل 

  املنح وغ��ها.و  ،إجراءات الشر�ات مثل إصدارات حقوق األولو�ة

 مجموعة من خدمات ال��تيب تندرج �� قطاعات األعمال التالية: أيضا �ابيتال توفر سامبا :خدمات ال��تيب

صدار واالكتتابات الثانو�ة أو املواز�ة والطروح ا�خاصة أو واكتتابات حقوق اإل االستشارات املتعلقة باالكتتابات العامة األولية ) 1(

 السندات التقليدية. و  الص�وكمن خالل أدوات الدين بما �� ذلك 

ندماج واالستحواذ وإعادة هي�لة الشر�ات، و تحو�ل األعمال س��اتيجية املتعلقة باال املشورة �� املسائل املالية اال خدمة تقديم ) 2(

 التجار�ة، و هي�لة رأس املال وتوسع األعمال التجار�ة.

 التمو�ل العقاري وا�حلول املركبة.و الهي�لة التمو�لية و  املش��كةلقروض اتوزيع و تمو�ل املشاريع املتعلقة ب ترتيب تمو�ل الشر�ات) 3(

�� م. و�تمثل هدف إدارة االستثمار ا�خاص 2016�ابيتال �� �شاط االستثمار ا�خاص أواخر عام  انطلقت سامبا :االستثمار ا�خاص

  :�ابيتال من خالل استثمار رأسمال سامبا

 

�عمل �� قطاعات نامية، و ال�ي لد��ا نموذج أعمال قوي وقابل ) االستثمار �� أسهم الشر�ات ا�خاصة (غ�� املدرجة) وال�ي 1(

   .بمستقبل واعد، ولد��ا فر�ق إداري ذو خ��ة وذو �جل حافل بالنجاح للمنافسة، وتتمتع

�ابيتال توسيع  سيسمح �شاط االستثمار ا�خاص لسامباكما  .كمستثمر مؤس��يوحقوق األولو�ة  االستثمار �� طروحات األسهم) 2(

 �عز�ز العالقات مع العمالء. باإلضافة إ��قاعدة عرض منتجا��ا وخدما��ا، وتحس�ن العائد ع�� األصول 

 :املستقبلية ا�خطط 1-3

 األ�شطة االستثمار�ة ال�ي تزاولها�افة �� عن طر�ق ز�ادة حص��ا السوقية  الر�ادي امركزه حافظة ع��امل�ابيتال  سامبا تواصل

            ول اقنوات التد من خالللتلبية حاجيات العمالء  لعمال��ا وقيمة مضافة مبتكرةخدمات ذات جودة عالية  وتقديم

شركة ع�� مواكبة مبادرات  أيضا �عمل الوساطة كما ،تطو�ر شاشات النظم ا�حاليةو  تطبيقات الهواتف الذكيةواملنتجات ع�� 
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�عد ) إ�� التسو�ة T+0االنتقال من التسو�ة الفور�ة (و  م واملتعلقة بالسوق املواز�ة (نمو)2017خالل سنة  السوق املالية السعودية

 إقراض واق��اض األوراق املالية.و  البيع ع�� املكشوفو  )T+2( يومي عمل

 الدمج واالستحواذ واالكتتابات األولية أعمال ز�ادة تطو�ر للمساهمة �� سامبا �ابيتالتخطط ، واملشورة مجال خدمات ال��تيب�� و 

وترتيب تمو�ل الشر�ات وا�خدمات االستشار�ة  املالية) إطالقها مؤخرا من هيئة السوق  السوق املواز�ة ال�ي تم(وال�ي من ضم��ا 

 املتعلقة بذلك.

وتقديم منتجات  تحقيق عوائد متفوقة حسب املخاطرز�ادة حجم األصول املدارة من خالل  إ�� فتس��أما �� مجال إدارة األصول،  

األ�خاص املرخص لهم  لغرض دعم�خدمات ا�حفظ نموذج أعمال ع�� دراسة سامبا �ابيتال  عكف�كما  .استثمار�ة جديدة

 واملستثمر�ن املؤهل�ن.

طروحات األسهم  االكتتاب �� وكذلك انتقاء املشاركة ��ا �واالستثمار ف�الشر�ات ا�خاصة م تحديد 2017�ابيتال خالل  و�ع��م سامبا

 .�ة �� تداول و وحقوق األول

 ومالحظات املحاسب القانو�ي: صفقات مع أ�خاص ذوي عالقةو  . النتائج املالية2

 لنتائج سامبا�ابيتال لعام  2-1
ً
 :السابقةمقارنة مع السنة  م2016يب�ن ا�جدول التا�� م�خصا

 ألف ر�ال سعودي

 

 

 

 

 

 

 

مليون  2,074%) وانخفض إجما�� املصار�ف 11.1مليون ر�ال سعودي ع�� أساس سنوي بنسبة ( 72,255 اإليراداتانخفض إجما��  

 %).15.2مليون ر�ال سعودي أي بنسبة ( 73,181صا�� الدخل لهذا العام  انخفض%) و بالتا�� 1.04ر�ال سعودي بنسبة (

 اإليرادات حسب النشاط: إجما�� و�� ما ي��

 ألف ر�ال سعودي
 

 

 

 

م2016 م2015    
 إجما�� اإليرادات 679,993 604,738

 إجما�� املصار�ف 198,834 196,760

 صا�� الر�ح 481,159 407,978

 مجموع املوجودات 1,303,440 1,262,215

 مجموع حقوق الشر�ك 1,197,559 1,126,678

م2016 م2015    

 إيرادات خدمات الوساطة 182,896 115,344

 إيرادات خدمات إدارة األصول  294,268 231,767

املشورة (ترتيبات واستشارات) إيرادات خدمات ال��تيب و  184,765 237,347  

 إيرادات أخرى  18,064 20,280
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بنسبة  السوق السعوديالقيمة املتداولة بحجم  ��حاد انخفاض  إ�� الوساطة إيراداتإجما��  نخفاضالرئي��ي ال  سببال �عزى 

وقد  م وذلك نتيجة النخفاض األصول املدارة خالل العام.2016عام  �إيرادات خدمات إدارة األصول �كما انخفضت  . 30.33%

 املدرجة ن من ر�حية الشر�ات�املستثمر مخاوف عكس ذلك 
ّ
وذلك ع�� خلفية  ةاملخاطر  عزوف عنبالسم سلوك املستثمر�ن . كما ا�

 - ، إ�خ...العملة املتداولة مضافا إل��ا الودائع �� صورة حسابات جار�ة – M1انخفاضنقص السيولة (و انخفاض أسعار النفط، 

انخفاض املتوسط و – SIBORسايبور   -ارتفاع أسعار الفائدة ع�� الودائع بالر�ال و ، م)2016% خالل الر�ع الثالث لعام 2.6بنسبة 

 من مز�ج إ�� األصول  إدارة إيراداتو�التا�� �عزى االنخفاض �� . %29.77م بنسبة 2016اولة خالل عام سهم املتداليومي لقيمة األ 

  .ةاملخاطر  نعاملستثمر�ن  عزوف�� ظل سوق األسهم السعودية، وانخفاض �� أسعار األصول  أداء ضعف

تنفيذ م بحد كب�� إ�� 2016م و2015ب�ن عامي يرادات خدمات ال��تيب واملشورة (ترتيبات واستشارات) يجا�ي إل و يرجع التغي�� اإل 

  �خمة وإ�� صفقات �� األسواق املالية لألسهم.بمشروعات املتعلقة �عض صفقات ال��تيب 

(حسب التعر�ف الوارد �� قائمة املصط�حات  ادية مع أ�خاص ذوي عالقةيمن خالل دورة أعمالها االعتالشركة  تعاملت 2-2

  .السوق املالية و قواعدها)املستخدمة �� لوائح هيئة 

بالبنك و يحتسب ع�� هذه  يتم إيداعهاللشركة وعليھ فإن جميع األموال الفائضة  .عالقة الرئي��ي هو البنكالال�خص ذو  

مالت مع األطراف األخرى. باإلضافة إ�� ايداعات عموالت خاصة بموجب األسعار السائدة و تحدد ع�� أساس مماثل للمعال ا

و التمو�ل املنظم مقابل رسم تمو�ل املشاريع و القروض املش��كة  ستشار�ة مستمرة للبنك �شأنا،توفر الشركة أيضا خدمات ذلك

  سنوي وفقا التفاقية تقديم خدمات ب�ن الشركة و البنك. 

االتفاق ع�� الت�لفة  اتفاقية تقديم خدمات موقعة ب�ن ا�جهت�ن. يتموم الشركة با�حصول ع�� خدمات خارجية من البنك حسب قت

 .  ةالسنو�للمراجعة  عو توزيعها حسب الشروط الواردة �� االتفاقية املذ�ورة و تخض

 القوائم املالية املدرجة ��و  ،كما هو مب�ن أعاله البنك مع الناتجة عن املعامالت ��اية السنةأرصدة عامالت و امل تفاصيلتت�خص 

 كما ي��: للشركة

سعوديالوحدة: ألف ر�ال   

م2016 م2015   

مكتسبة خاصةإيرادات عموالت  14,778 19,164   

رسوم ا�خدمات االستشار�ة إيرادات 20,000 20,000  

خارجية خدمات ليف ات� 32,780 32,929  

د�سم��  31 كما ��إيداعات  1,126,503 1,170,144  

 

  .م31/12/2016��  للف��ة املن��يةمراج�� ا�حسابات مرفق القوائم املالية وتقر�ر  2-3
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 :. مجلس اإلدارة3
 أعضاء، وهم: 6�ابيتال من  يت�ون مجلس إدارة سامبا 3-1

 العضو�ة �� شر�ات أخرى  التصنيف الصفة االسم م

 مجموعة سامبا املالية غ�� تنفيذي رئيس املجلس األستاذ/ عي��ى بن محمد العي��ى 1

طق طقتوفيق  األستاذ/ البا�� 2  سامبا بنك ليميتد، الباكستان غ�� تنفيذي عضو 

 ال يوجد غ�� تنفيذي عضو األستاذ/ أجاي ماكهيجا 3

4 

 مستقل عضو األستاذ/ ز�اد م�ي التو���ي

 الدولية للدواء (قطاع الصيدلة) ةكشر ال -

الرعاية قطاع ) (Philips Joint Ventureفيليبس (شراكة مع  -

 ال�حية)

 (قطاع التقنية)  أكسنتشر السعودية املحدودة -

 (قطاع التغذية واملشرو�ات) شركة الصا�� دانون املحدودة- 

 خدمات التغذية)قطاع شركة ألفا ( -

 ات و النظم (قطاع اإللك��ونيات)اإللك��وني -

 ية الطبية (قطاع الرعاية ال�حية)شركة لوازم الدول -

 (القطاع العقاري) سوليدر ان��ناشيونال -

 (قطاع االستثمار)فانا القابضة ل -

 العقاري)أوج القابضة (القطاع  -

ملجموعة املالية ،  صندوق الشرق األوسط و شمال إفر�قيا -

  EFG  ه��ميس

 ال��صندوق الفرص العر�ية و  -

5 
محمد ال��اهيم األستاذ/ ابراهيم  مستقل عضو 

 فيد�و -

 املؤسسة العامة ل�حبوب -

يوجدال  تنفيذي عضو األستاذ/ سالك أحمد 6  
 

 

 مو�ح �� ا�جدول أدناه:كما هو م 2016 سنة دارة ثالث اجتماعات ��مجلس اإل عقد  3-2

نو األعضاء ا�حاضر   اجتماعات 

طق طق، األستاذ/ أجاي ماكهيجا، األستاذ/  توفيق األستاذ/ البا�� ،العي��ى بن محمد األستاذ/ عي��ى

.ال��اهيم، االستاذ/ سالك أحمد محمد األستاذ/ ابراهيم، التو���ي م�ي ز�اد  

  االجتماع األول 

م2016ابر�ل  11  

األستاذ/  طق طق، األستاذ/ أجاي ماكهيجا، توفيق األستاذ/ البا��األستاذ/ عي��ى بن محمد العي��ى ،

.ال��اهيم، االستاذ/ سالك أحمد محمد األستاذ/ ابراهيم ز�اد م�ي التو���ي،  

 االجتماع الثا�ي 

م2016يونيو  25  

طق طق، األستاذ/ أجاي ماكهيجا، األستاذ/  توفيق األستاذ/ البا�� األستاذ/ عي��ى بن محمد العي��ى،

.ال��اهيم، االستاذ/ سالك أحمد محمد األستاذ/ ابراهيم، التو���يم�ي  ز�اد  

 االجتماع الثالث 

م2015د�سم��  6  
 

 أي �خص ذو عالقة ��م أي مص�حة أو أوراق مالية �عاقدية أو حقوق اكتتاب ��  أو مجلس اإلدارة  أعضاءألي من يوجد  ال

  .م2016الشركة خالل السنة املالية دين سهم أو أدوات أ

 م2016خالل السنة املالية  ع�� الشركة أي قروض ليس ھيقر مجلس اإلدارة بأن. 
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  بأي م��م �خص ذي عالقةأو أي  املدير املا��و أ ،التنفيذيھ بما �� ذلك الرئيس أعضائ من ال يوجد ألي ھأنبيقر مجلس اإلدارة 

 .م2016 خالل السنة املالية الشركة مع عقود ل أواعمأ أي �� مص�حة

 :. �جان مجلس اإلدارة4

رئيس ال�جنة (من خارج مجلس اإلدارة)، واألستاذين  -تتألف من ثالثة أعضاء وهم األستاذ/ فهد حس�ن السديري  �جنة املراجعة:

. و�عمل ال�جنة ع�� مساعدة مجلس اإلدارة ع�� (عضو غ�� تنفيذي) صا�ح مقبل ا�خلف (من خارج مجلس اإلدارة) وأجاي ماكهيجا

إزاء مراقبة التقار�ر املالية ومنظومة الرقابة الداخلية، ومراقبة أعمال املحاسب القانو�ي وتقار�ر املراجعة لياتھ ؤو بمسالوفاء 

خالل عام  أر�ع مرات اجتمعت ال�جنة السياسة املحاسبية املتبعة. وقد القوائم املالية السنو�ة، ومراجعةالداخلية، ومراجعة 

 .م2016

رئيس ال�جنة، واالستاذين  –م�ي التو���ي (عضو مستقل)  : تتألف من ثالثة أعضاء وهم األستاذ/ ز�اد�جنة ال��شيحات وامل�افآت

. ومن اختصاصات هذه ال�جنة تحديد االحتياجات ( الرئيس التنفيذي) وسالك أحمد��اهيم (عضو مستقل) المحمد بن براهيم إ

 املطلو�ة بما �� ذلك القدرات واملهارات واإلجراءات ا�خاصة �عضو�ة مجلس اإلدارة، كما تقوم هذه ال�جنة بمراجعة سياسة سامبا

خالل عام  مرت�ن اجتمعت ال�جنةم إلدارة املخاطر. وقد �ابيتال ا�خاصة بامل�افآت والتعو�ضات والتأكد من مالئم��ا لإلطار العا

 .م2016

 

 :. امل�افآت والتعو�ضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن5

 :م2016خالل السنة املالية  ع�� �عو�ضات وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�نا�جدول أدناه يحتوي 

  ر�ال سعوديألف الوحدة: 

خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع��  

امل�افآت و التعو�ضات يضاف إل��م الرئيس 

 التنفيذي و املدير املا�� إن لم يكونا ضم��م 

اعضاء املجلس غ��   

 التنفيذي�ن / املستقل�ن

اعضاء املجلس  

 التنفيذي�ن
 البيان 

 الرواتب و التعو�ضات  425 2,175 5,553

 البدالت  15 69 2,340

الدور�ة و السنو�ة امل�افآت - - 12,725   

 ا�خطط التحف��ية  - - 653

- - - 
أي �عو�ضات أو مزايا عينية أخرى  

 تدفع �ش�ل شهري أو سنوي 
 

 :. العقو�ات وا�جزاءات6

تتعلق  الواحدةللغرامة  ر�ال سعودي 30,000و  10,000م ثالث غرامات مالية، تقدر ما ب�ن 2016فرضت الهيئة خالل عام  

ة �شأ��ا �� الوقت املناسب. كما قامت هيئة يبمخالفات ذات صلة باأل�شطة التشغيلية تم معا�ج��ا و أخذ اإلجراءات الت�حيح
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مخالفة تم كذلك أخذ اإلجراءات الت�حيحية  32م أسفرت عن 2015السوق املالية بز�ارة تفتيشية واسعة للشركة خالل سنة 

 .للمخالفة ر�ال سعودي 100,000و  50,000 ببعض املالحظات�شأ��ا وإقفال أغل��ا. وقد تراوحت الغرامات املتعلقة 

 :. الرقابة الداخلية7

 للصالحيات 
ً
�جميع اإلدارات. كما تقوم إدارة املراجعة ليات ؤو واملسيتوفر لدى سامبا�ابيتال ضوابط رقابية داخلية تتضمن تحديدا

الداخلية ملجموعة سامبا املالية بإجراء مراجعات وعمليات تدقيق داخلية دور�ة ملختلف اإلدارات �� سامبا�ابيتال للتأكد من فاعلية 

و�تم  .اإلدارةو�جنة املراجعة لدى مجلس  نة املالحظات إ�� اإلدارة العلياالرقابة الداخلية، وترفع تقار�رها املتضم سياسات وإجراءات

املراجعة ع�� التحديات ال�ي تطرأ ع�� عملية املراجعة واإلجراءات الت�حيحية من قبل وحدات العمل وكذلك نتائج  اطالع �جنة

 السوق املالية.   ومالحظات عمليات املراجعة من هيئة

 :إدارة املخاطر -8

مدير إدارة املخاطر يرأسها من خالل إدارة مستقلة  و تدار بمسؤولية وضع سياسات و حدود مناسبة للمخاطر إدارة املخاطر تضطلع 

 )CRO  الذي ( 
ً
 يرتبط إدار�ا

ً
 رئيس التنفيذي. لاب مباشرة

ملخاطر مختلفة تتضمن مخاطر االئتمان، ومخاطر �� سياق أعمالها االعتيادية،  تتعرض شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار 

 السوق، واملخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة أيضا. وفيما ي�� م�خص بوصف موجز لهذه املخاطر واس��اتيجيات ا�حد من آثارها:

 مخاطر االئتمان:

 

مليون ر�ال  12.35اإلقراض بالهامش (تمو�ل املرابحة)، وال�ي بلغت السوق و  تنشأ مخاطر االئتمان بالدرجة األو�� عن �شاطات

و�تم اإلقراض بالهامش من خالل برنامج املنتج املعتمد الذي يتطلب تحليل مالءمة العميل،  .م2016د�سم��  31 كما ��  سعودي

وتصنيف العميل من أجل تحديد الهامش املطلوب منھ (القيمة النقدية ال�ي يتوجب عليھ دفعها من قيمة األوراق املالية ال�ي يتم 

املخاطر �� ح�ن يراقب املكتب األوسط �غطية ضمانات العمالء بالهامش من قبل إدارة اإلقراض يتم مراقبة محفظة  شراؤها).

املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وال�ي تخضع األوراق املالية وتحتفظ الشركة بقائمة من  وإجراءات تحديد الهامش املطلوب.

 .ت املخاطر العاليةاألسهم ذا للمراجعة الدور�ة باستخدام معاي�� التصنيف ال�ي �ستند إ�� املخاطر، والقيود ع��

 :مخاطر السوق 

ال�ي يتم ا�حد من آثارها من و �شاطات التعهد بتغطية االكتتابات، واالستثمارات الرئيسة،  منتنشأ مخاطر السوق بدرجة كب��ة 

طورت الشركة سياسات بالنسبة لالستثمارات الرئيسية،  خالل االس��اتيجيات والعمليات املعتمدة ال�ي وضعت ل��امج املنتج املع�ي.

ة. و�تم القيام بنشاط التعهد بتغطية يإ��اء االستثمارات الرئيسومؤشرات وا�حة الختيار االستثمار، وتقييمھ، ومراقبة مخاطره، 

االكتتابات بمقت��ى برنامج التعهد بالتغطية �� السوق املالية، والذي يحدد السياسات والعمليات وحدود التغطية ال�ي تنطبق ع�� 

 . م2016 د�سم�� 31ة كما �� يلم يكن هناك �عهدات بتغطية أية اكتتابات واستثمارات رئيسجدير بالذكر، أنھ العمل. هذا 
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 :املخاطر التشغيلية

يتم التعامل مع املخاطر التشغيلية �� مهام األعمال واملساندة من خالل العمليات والضوابط التشغيلية السليمة �غية منع األخطاء 

السياسات واللوائح. وتطبق الشركة عملية تقييم ذا�ي قو�ة للمخاطر واملراقبة تضمن فعالية الضوابط والكشف املبكر عن  وان��اك

عدم االل��ام. وتقوم إدارة املخاطر، و�صورة مستقلة، بمراقبة التنفيذ الدقيق �خطط اإلجراءات الت�حيحية ذات الصلة باملراجعة 

 تقوم فيھ �جنة املخاطر واالل��ام باملراقبة املنتظمة ملسائل املخاطر التشغيلية.بينما  ،الداخلية �� التوار�خ املحددة

 :مخاطر السيولة

لتغطية ال��امات الشركة. و�عتمد �عت�� �افية تمتلك الشركة م��انية عمومية عالية السيولة، توجد غالبية أصولها �� البنك، و�� 

 طر الشركة �� سياسا��ا ع�� توف�� السيولة ال�افية لتلبية متطلبات أعمالها، واملتطلبات التشغيلية �� �افة األوقات. و�عت�� إدارة املخا

فجوة االستحقاق  ، وحدود إدارة مخاطر السيولة، إضافة إ�� استخدام �سب السيولة وتحليلاملناسبة عن وضع السياساتمسؤولة 

 ملراقبة مخاطر السيولة.
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 امل�حق:

 .م2016د�سم��  31القوائم املالية و تقر�ر مراج�� ا�حسابات للسنة املن��ية �� 
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