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 م5201تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 م.2015ديسمبر  31يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن يقدم لكم تقريره السنوي عن نشاطاته البنكية للعام المنتهي في 

 :. النشاطات الرئيسية1

درجات النمو واالزدهار بتقديم خدمات بنكية مميزة تواكب النمو االقتصادي في المملكة وتطلعات أخذت مجموعة سامبا المالية على عاتقها منذ تأسيسها كشركة سعودية مساهمة، الوصول إلى أرقى 

التي لتزام بجودة ورقي خدماتها المصرفية الرائدة عمالئها، حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر المؤسسات المالية التي تحظى دائما بتصنيف عالمي ممتاز. فقد حرصت المجموعة وما زالت على اال

دم المجموعة خدمات استثمارية عالية المستوى عبر شركة يميزها االبتكار واإلبداع في عالم الصناعة المصرفية، مما أتاح لها الوصول إلى أعلى مستويات الراحة والثقة لعمالئها الكرام. كما تق

  .كابيتال( المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية متخصصة تابعة ومملوكة للمجموعة وهي شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا

، مراعية في ذلك تعدد األنشطة االقتصادية الدقيقةمة بالخبرات والدراسات بمقوماتها المستمدة من الفكر االقتصادي السليم، والمدعنطاق الخدمات المقدمة لعمالئها  على توسيع المجموعةعملت لقد و

ي، وبطاقات االئتمان، ومنتجات الخزينة إلى مختلف شرائح المتنوعة من خالل تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية التقليدية مثل القروض، وتمويل التجارة، وإدارة النقد، والتمويل الشخص

حرص المجموعة على التميز في مسار المصرفية اإلسالمية، من خالل تقديم باقة من المنتجات المصرفية العمالء من األفراد والشركات والمؤسسات بكافة مستوياتها والمنشآت الحكومية. كما ت

  .اللية تامةالمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرفية اإلسالمية في سامبا، والتي تدار أنشطتها باستق

  :سية حالياً من خالل أربعة قطاعات عمل رئيسيةتتوزع أنشطة المجموعة الرئي

االدخار، إضافة إلى بطاقات يعرض هذا القطاع منتجات وخدمات متميزة لعمالء البنك من األفراد التي تشمل الودائع ألجل، والحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب و -قطاع األفراد أوالً:

 ش".الت السريعة "سبيدكاوخدمة الحوا، والعقارية االئتمان، والقروض الشخصية

فة إلى القروض وغيرها من يقدم خدماته لعمالء البنك من الشركات والمؤسسات التي تشمل الودائع ألجل، والحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب واالدخار، باإلضا -قطاع الشركات ثانياً:

 .التسهيالت االئتمانية

قوم بإدارة التمويل لعمليات البنك كل رئيسي بإدارة عمليات أسواق المال والعمالت األجنبية والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات المالية للشركات وكبار العمالء. كما ييقوم بش -ثالثاً: قطاع الخزينة

  ي.على السيولة وإدارة المركز المالوالحفاظ 

الترتيب  كابيتال خدمات إدارة عمليات االستثمار، وكافة األنشطة ألعمال الوساطة وإدارة الصناديق االستثمارية واألصول، سواء كانت بالتعامل أو تقدم سامبا -كابيتال( : قطاع االستثمار )سامبارابعاً 

  .أو اإلدارة أو المشورة أو الحفظ

، مركزاً لخدمة السيدات في جميع أنحاء المملكة 26مركزاً للحواالت السريعة )سبيد كاش( و  30فرعاً و  72دير تكما مركز الرئيسي في الرياض، العبر  هاممارسة أغلب أعمالب تقوم المجموعة

% من أسهم بنك سامبا المحدود في 84.51لحصة تبلغ  افروع عالمية في كل من لندن ودبي وقطر، هذا فضالً عن امتالكه مجموعة. ولدى المنفذ 128ليكون مجموع منافذ الخدمات المصرفية 

  .فرعاً منتشرة في المدن الباكستانية، وتتداول أسهمه في بورصة باكستان 34الباكستان الذي يقدم الخدمات المصرفية التجارية وغيرها من الخدمات عبر 

 :. األداء المالي ومراجعة العمليات والنتائج المالية2

والتي ؤ التجارة، والتوجهات االنكماشية العامة م مزيجاً من التوجهات االقتصادية المختلفة، حيث استمر النمو العالمي الكلي ضعيفاً، وذلك نظراً لتراجع أسعار السلع األساسية، وتباط2015شهد العام 

واليابان. كما جاءت الظروف األخرى معاكسة بفعل ارتفاع أسعار صرف الدوالر األمريكي وارتفاع معدالت  تزيد من الضغط على األسواق الناشئة على وجه الخصوص، وكذلك على منطقة اليورو

االستهالك على ة حيث حافظت كل من فرص العمل والدخل والفائدة في الواليات المتحدة قرب نهاية السنة، حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. وجاء اإلنجاز الملحوظ بشكل رئيسي من الواليات المتحد

ر النفط تراجعها، نظراً الستمرار ارتفاع يجابي، فيما عانت األسواق الناشئة من عمليات سحب روو  األموال التي من المتوقع أن تستمر في العام المقبل. في المقابل، واصلت أسعااإلمسارها 

 .هو متوقع الفائض وتدني الطلب بسبب التباطؤ في نمو األسواق الناشئة بصورة أكثر مما

ك الحفاظ على مستويات اإلنتاج الحالية؛ إضافة إلى تراجع سعار النفط حيث قررت منظمة األوبواجهت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات بفعل استمرار تراجع أكذلك 

اليات المتحدة وحول العالم إلى مستويات كبيرة خالل هذا العام، وقد أدى تراكم مستويات المخزون الضخمة الطلب بسبب زيادة المعروض في السوق. فضالً عن ذلك، فقد وصل مخزون النفط في الو

ع أسعار النفط م تبدو ضئيلة. وقد تفاعلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع تراج2016إلى زيادة الضغوطات على أسعار النفط؛ وبالتالي، فإن احتماالت نهوض األسعار بشكل قوي خالل العام 

السعودية جهودها المختلفة للحفاظ على استدامة قاعدتها االقتصادية، وقامت مع نهاية العام باتخاذ العديد من التدابير التي تستهدف  ركزتالذي استمر طوال العام. وفي ظل هذه الظروف السلبية، 

، فإن إصدار سندات الدين المحلية التي طال انتظارها قد ساعد الحكومة على إدارة وضعها المالي بشكل حكيم. وثمة خطوات ضبط مستويات اإلنفاق. وباإلضافة إلى السحب مع االحتياطيات األجنبية

نكي في المملكة على سالمته وقوة وقد حافظ القطاع الب أخرى قادمة لتحسين اإليرادات من القطاعات غير النفطية. وبسبب هذه الجهود، فإن الضغط الذي يتعرض له اقتصاد المملكة ال يبدو شديداً،

زاء التقلبات المستقبلية، بالنظر لجودة األصول، وارتفاع نسبة مرتكزاته. ورغم أننا نتوقع بعض الصعوبات في مجال السيولة مستقبالً، إال أن قوائم المراكز المالية للبنوك ما تزال تتمتع بالمرونة إ

 .كفاية رأ  المال، والربحية القوية
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ة الفيدرالية في الواليات المتحدة األمريكية، وعلى ت النظرة العالمية إزاء النمو االقتصادي متباينة في أعقاب عدد من الضغوطات التي تشمل اختالف السياسات النقدية مع رفع أسعار الفائدما زالو

فإن ضعف أسعار السلع، والتوجهات الضعيفة في التجارة وتوجهات االنكماش العالمي توحي بوجود  النقيض من ذلك الميل إلى خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو واليابان. وفي نفس الوقت،

 .جابيةتوجهات ركود عامة وخصوصاً في األسواق الناشئة. فيما يظل االقتصاد األمريكي من أقوى االقتصاديات العالمية أداًء، ويتمتع بمؤشرات إي

بنك مستوياته ادية المفعمة بالتحديات في تحقيق عوائد مجزية لمساهميه بفضل قدرته على تجاوز هذه التحديات. وبدعم من استراتيجية حكيمة، فقد رفع الوقد نجح سامبا في ظل هذه الظروف االقتص

ئج مالية ممتازة، وذلك بفضل جهود موظفيه وإدارته العليا. من األداء لضمان جودة عالية في مجال خدمة العمالء والمحافظة عليها. كما واصل سامبا بنجاح في تعزيز مركزه المالي وتحقيق نتا

%، إلى 135لغير أغراض المتاجرة زيادة بنسبة  اه، وحققت إيرادات استثمارات مقتن%172بنسبة التي ارتفعت المتأتية من دخل العمليات األخرى ك، فقد حقق سامبا نمواً في إيراداته لونتيجة لذ

مليون لاير سعودي  5،214م إلى 2015. ونتيجة لذلك، ارتفعت األرباح الصافية للمجموعة في العام % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي2جانب النمو في إيرادات صرف العمالت بنسبة 

  .% مقارنة مع العام الماضي5مليون لاير بنسبة زيادة  7،755عمليات إلى %، وارتفع إجمالي دخل ال4بنسبة زيادة قدرها 

واألسواق العالمية، لترتفع بذلك محفظة القروض وحسبما يتضح من قائمة المركز المالي، فقد واصل سامبا توسعه في محفظة القروض والسلف استناداً إلى الفرص المواتية في السوق المحلية 

م، مما يجعل البنك في مركز مثالي لتحقيق 2014% مقارنة مع نفس الفترة من العام 4.6مليار لاير محققة زيادة بنسبة  171مليار لاير. كما بلغت الودائع  130صوالً إلى % و4.6والسلف بنسبة 

ماشية مع المتطلبات التنظيمية. وحقق سامبا ارتفاعاً في إجمالي الموجودات % والتي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومت75.7فرص نمو مستقبلية حيث أن نسبة القروض إلى الودائع 

مليار لاير  70%. كما واصل سامبا توسعه في محفظة استثماراته لترتفع إلى 8.2مليار لاير من نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو  217مليار لاير مقارنة مع  235م لتصل إلى 2015للعام 

 %.4 مليار لاير، بزيادة تبلغ نسبتها 40إلى  لمجموعةرتفع إجمالي حقوق المساهمين ل% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لهذا األداء المتميز، فقد ا8بزيادة قدرها 

م، واستمر في الحفاظ 2015ف الدولية الكبرى خالل عام التصنيف االئتماني والتقييم: نجح سامبا في الحفاظ على موقعه الريادي من خالل الحصول على تأكيد لتصنيفه االئتماني من وكاالت التصني

ى تصنيفها االئتماني طويل األجل من قبل وكاالت التصنيف الدولية، ومنها "موديز" التي صنفت البنك على موقعه كأفضل البنوك تصنيفاً في المملكة العربية السعودية. حيث حافظت المجموعة عل

من قبل وكالة +. وفي ضوء تعديل التقييم السيادي للمملكة العربية السعودية A، وصنفته وكالة فيتش كذلك بدرجة -AA، كما أعطت "كابيتال إنتليجينس" تصنيفاً مرتفعاً للبنك بدرجة Aa3في الفئة 

م جنبا إلى جنب مع البنوك الكبرى األخرى في المملكة العربية السعودية. وتدل هذه 2015( خالل Aستاندرد آند بورز، فقد قامت هذه الوكالة بإجراء تعديل تلقائي على تصنيف سامبا بالدرجة )

الوضع المالي للبنك، ومستويات أداء السيولة المتميزة، والربحية المستدامة، والجودة العالية لألصول مع كفاية رأ  المال في التصنيفات االئتمانية من قبل جميع الوكاالت االئتمانية الرئيسية على قوة 

واجهة التداعيات التي يمليها عدم استقرار درة سامبا في مظل األداء المميز لسامبا على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع المالي والمصرفي على مستوى العالم. كما أثنت هذه الوكاالت على ق

 األسواق المالية، نظراً لقوة عالمته التجارية ومركزه المالي، مما ساعده في تفادي سلبيات األزمة المالية التي وقعت مؤخراً.

كأحد أكثر المؤسسات المالية حصداً  ريادتهمما يؤكد  م2015عام الخالل  والمحلي تميز سامبا في الحصول على العديد من الجوائز على المستوى العالمي واإلقليمي وائز، فقدجال أما على صعيد

للمدفوعات "أفضل بنك جائزة على التوالي و العاشرعلى جائزة "أفضل بنك في المملكة العربية السعودية" للعام  سامباللجوائز على مستوى الشرق األوسط. وتتضمن هذه الجوائز حصول 

بيانات وتحليالت في  جبرنامأفضل على جائزة ". كما حصل "غلوبال فاينانس"من و "أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات في الشرق األوسط" " الشرق األوسطوالتحصيالت في 

 17بنك حول العالم متقدما  1000، ألفضل تايمز الفايننشالمجموعة  إحدى منشوراتعالمياً ضمن قائمة مجلة "ذي بانكر"  121في المركز  سامباوقد حل  الشرق األوسط" من "ذي ايشيان بانكر".

شركة في العالم العربي. وكذلك األمر، فقد تبوأ سامبا صدارة المؤسسات األهلية  20ضمن قائمة "فوربس الشرق األوسط" ألقوى  11المركز سامبا  فقد تبوأ. إضافة لذلك، مرتبة عن العام الماضي

 إمكانياتمصرفية استثمارية في المملكة العربية السعودية" وجائزة "أفضل  إمكانياتيف الكوادر الوطنية من معهد اإلدارة العامة، وحصل أيضاً على جائزة "أفضل لحصوله على جائزة توظ

  دية" من مجلة  "يوروموني".مصرفية تجارية في المملكة العربية السعودية" و"أفضل استشارات خاصة بالبحث وتوزيع األصول في المملكة العربية السعو

حيث حازت على جائزتي "أفضل بنك  ،جوائز 4كابيتال( على  كما حظيت ريادة سامبا في مجال الخدمات االستثمارية بالتقدير العالمي من خالل حصول الذراع االستثماري للمجموعة )سامبا

م على مستوى الشرق 2015بأفضل صفقة في العام كما فازت  "،غلوبال فاينانسمجلة "من  االندماج واالستحواذ في الشرق األوسط"استثماري في المملكة العربية السعودية" و"أفضل بنك لعمليات 

 اينانس".من مجلة "ايميا ف "من مجلة "ذي بانكر". وحصلت على جائزة "أفضل بيت تمويل منظم في الشرق األوسط البنية التحتية وحماية المصالح الماليةاألوسط عن فئة 

 فيما يلي ملخص للنتائج المالية لقطاعات سامبا:

بماليين الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي قطاع االستثمار قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد

4201 5201 4201 5201 4201 5201 4201 5201 4201 5201 

 7،755 7،385 698 753 1،763 1،852 2،953 2،605 2،340 2،175 الدخلإجمالي 

 2،398 2،233 200 187 127 126 567 567 1،504 1،354 إجمالي المصاريف

 5،214 5،010 498 566 1،636 1،726 2،348 1،997 732 722 صافي الدخل

 235،243 217،399 174 137 89،876 77،472 106،307 101،895 38،886 37،896 إجمالي الموجودات

 194،883 178،487 69 85 19،982 10،815 76،780 76،957 98،051 90،629 إجمالي المطلوبات
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 :والمصاريف وصافي الدخل لقطاعات سامبا دخلما يلي رسم بياني إلجمالي الوفي

 

  :وفيما يلي رسم بياني لنمو إجمالي الموجودات والمطلوبات لقطاعات األفراد والشركات والخزينة لدى سامبا

 

 :سامبا المالية خالل الخمس سنوات الماضيةوفيما يلي ملخص لنتائج 

 2015 2014 2013 2012 2011 مليون لاير سعودي 

 69،705 64،516 60،341 52،576 60،175 االستثمارات، صافي

 129،819 124،079 113،455 102،631 89،111 قروض وسلف، صافي

 235،243 217،399 205.037 197،069 192،774 إجمالي الموجودات

 171،396 163،795 158،337 148،736 137،257 ودائع العمالء

 40،360 38،912 34،931 31،739 28،257 إجمالي حقوق المساهمين

 7،755 7،385 7،001 6،694 6،562 إجمالي دخل العمليات

 2،398 2،233 2،137 2،063 1،956 إجمالي مصاريف العمليات

 5،214 5،010 4،510 4،332 4،305 صافي الدخل 
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 :. التحليل الجغرافي لإليرادات3

مليون لاير سعودي موزعة جغرافياً  7،301م بشكل أساسي من نشاطاتها في المملكة العربية السعودية حيث بلغت 2015مليون لاير سعودي في عام  7،755تُحقق معظم إيرادات المجموعة البالغة 

%. وتتضمن إيرادات المنطقة الوسطى استثمارات مركزية تخص قطاعي 11.1% والمنطقة الشرقية بنسبة 13.7% والمنطقة الغربية بنسبة 75.2داخل المملكة على المنطقة الوسطى بنسبة 

 .كة العربية السعوديةاالستثمار والخزينة وليست مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة داخل الممل

مليون لاير سعودي وأوروبا  328مليون لاير سعودي موزعة جغرافياً على دول مجلس التعاون )عدا المملكة العربية السعودية( بمبلغ  454كما بلغت إيرادات المجموعة من أعمالها خارج المملكة 

 ي.مليون لاير سعود 106مليون لاير سعودي وجنوب آسيا بمبلغ  20بمبلغ 

 :. الخطط الرئيسية والمستقبلية4

ى في أن تصبح المجموعة نموذجاً لجميع البنوك المحلية تستمر مجموعة سامبا المالية في بناء وتعزيز دورها الرائد في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً. ويتمثل هدفنا االستراتيجي طويل المد

ات بأعلى مستوى لعمالئها. وتعكف المجموعة على وضع خطط تطوير فعالة تستجيب الحتياجات العمالء في جميع القطاعات، وتمضي في سعيها واإلقليمية بتقديم نطاق كامل من المنتجات والخدم

 .لكية للمساهمينحقوق الم للحصول على أفضل الفرص االستثمارية في السوق ضمن حدود إدارة المخاطر لدينا، لكي يتسنى لها تحقيق أعلى مستويات الربحية والعائد على

راسة متأنية للعوامل التي من المرجح أن تؤثر على ظروف وضعت المجموعة استراتيجية متوازنة ومحكمة تتسم باالستقرار والقواعد المالية القوية، وتعتمد نظرتها االستراتيجية بعيدة المدى على د

اتباع مسار اكثر أمناً، ويوفر لها الحماية ضد بعض الصعوبات التي واجهتها األسواق العالمية مؤخراً. وتركز المجموعة على  السوق المالية المستقبلية. ومن شأن هذا النهج أن يمكن المجموعة من

اإلقليمي، وتعزيز مشاركتها االجتماعية  ، وتطوير تواجدهازيادة قاعدة عمالئها في جميع القطاعات، وأن تقدم لهم منتجات تلبي احتياجاتهم وتقدم لهم أفضل الخدمات، واالستثمار في قنوات التوزيع

يز قدراتهم من خالل برامج التدريب المتوافقة مع نحو المجتمعات التي تعمل فيها. وقد نجحت المجموعة في اجتذاب وتدريب موظفين سعوديين على درجة عالية من الكفاءة واالحتفاظ بهم، وتعز

ط المصرفي بشقيه التقليدي واإلسالمي، مع المضي بشكل منهجي ثابت في تطوير األعمال وتحديث شبكة الفروع وقنوات الخدمة طموحات وتطلعات المجموعة. وشملت خطة العمل؛ النشا

نكي األساسي تعزيزاً لخطط النمو روع تحديث النظام الباإللكترونية لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده التعامالت المصرفية وتقنياتها الحديثة، وهو ما حدا بالمجموعة إلى االستمرار في مش

 ع.والتوس

م، مما جعلها البنك السعودي الوحيد 2010طر في عام وتجسيداً الستراتيجية المجموعة في توسيع نطاقها الجغرافي وقاعدة عمالئها العريضة، فقد دشنت مركز أعمال لها في الدوحة عاصمة دولة ق

جال لالزمة من هيئة مركز قطر للمال، التي صنفته في الفئة األولى وتجيز له قبول الودائع، والتعامل في االستثمارات، وترتيب الصفقات في مفي دولة قطر، بعد الحصول على كافة التراخيص ا

ثمارات بالشقين التقليدي واإلسالمي. وكانت المجموعة قبل ستاالستثمارات، ومنح وترتيب التسهيالت االئتمانية، وتقديم وحفظ األوراق المالية، وإدارة االستثمارات، وتقديم االستشارات في مجال اال

ي دبي م لتقديم خدمات مصرفية تجارية كاملة هناك، مما جعلها البنك السعودي الوحيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتغطي أعمال سامبا ف2008ذلك قد دشنت نشاطها في دبي منذ العام 

  .المشورة االستثمارية والخدمات البنكية الخاصةخدمات األفراد والشركات، وتقديم 

ته التجارية على البنك المذكور ليصبح اسمه بنك سامبا وعلى صعيد التوسع الجغرافي العالمي، فقد استحوذ سامبا على حصة األغلبية في بنك كريسنت التجاري الباكستاني، ومن ثم أطلق سامبا عالم

  .فرعاً  18اً تنتشر في مختلف أرجاء الباكستان، بعد أن كانت فرع 34المحدود، ورفع عدد فروعه إلى 

سعودية، وتعكس رويتها للتوسع الخارجي القائمة على إن هذا التوسع اإلقليمي يندرج ضمن أهداف المجموعة االستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى، وتعد امتداداً لحضورها القوي في السوق ال

 عوائد مساهميها. سواق الواعدة في الشرق األوسط وآسيا، والذي يدفعها إلى المضي بتقييم أي فرص مواتية في أسواق أخرى تحقق تطلعاتها في التوسع وتعزيزإدراكها آلفاق النمو في األ

عن طريق إضافة وتطوير فروع العمالء ومراكز الخدمة، وأجهزة  وعلى الصعيد المحلي، فقد واصلنا االستثمار في قدرات التوزيع لدينا وذلك من خالل توسيع قاعدة تغطيتنا الجغرافي باستمرار

ب ، وسوف نستمر في االستثمار في هذا الجانساسي ونظم التقنية الطرفية لدينا  أولوياتنا القيام بتحديث وتطوير النظام البنكي األأنا نضع بشكل مستمر على رالصراف اآللي، ونقاط البيع. كما أن

 .دمة لدينا لتلبية توقعات العمالءختقديم الالهام من نظم األداء و

 :إدارة المخاطر. 5

بعناية إلدارة المخاطر، وتماشياً مع أفضل الممارسات دولياً، فقد قامت المجموعة بوضع خطط تضمن عناية عالية  ةإدراكاً من المجموعة ألهمية وجود منهجية واضحة وشاملة وبرامج موضوع

نة التنفيذية، ولجنة ارة ويخضع إلشراف كل من: اللجالمستوى بإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة. وفي هذا المجال، تم وضع إطار عام لحوكمة المخاطر موافق عليه من قبل مجلس اإلد

مل اإلطار العام للحوكمة على سياسات المخاطر، وأسس تقييم رأ  المال، وطرق تحديد وقيا  تالمخاطر، المنبثقتين عن مجلس اإلدارة والتي ترفع تقاريرها الدورية للمجلس بهذا الشأن. ويش

قواعد ضمان السيطرة ومراقبة االلتزام بالحدود على مل إطار حوكمة المخاطر تيمكن أن تقبل به المجموعة. كما يش المخاطر ووضع الحدود المناسبة لها بما يتناسب مع مستوى المخاطرة التي

ت التعويضات. ولضمان القيام قواعد أمن المعلومات وممارساالمعتمدة، إضافة إلى أساليب الرقابة على إدارة المخاطر بشكل عام، بما في ذلك القواعد الخاصة بالرقابة الداخلية وتقنية المعلومات و

ولتقديم وصف عام للمخاطر التي يمكن أن  .ة داخل المجموعةبمهام إدارة المخاطر على أكمل وجه، فقد تم ضمان تقديم الدعم إلدارة المخاطر من قبل لجان اإلدارة العليا والوظائف الرقابية المستقل

 :المرتبطة بأعمال المجموعة تواجهها المجموعة، فإننا نعرض أدناه المخاطر الرئيسة

 :مخاطر االئتمان

 .لى تكبد المجموعة لخسارة ماليةتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المجموعة بشأن أداة مالية مما يؤدي إ
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 :مخاطر السوق

على األسعار في السوق مثل أسعار العموالت الخاصة وأسعار  أالمالية بسبب التغيرات التي تطرتمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 

 .العمالت األجنبية وأسعار األسهم والسلع

 :مخاطر السيولة

التصنيف االئتماني مما  دم قدرة المجموعة على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة بها. وتحدث مخاطر السيولة عند وجود عدم استقرار في السوق أو انخفاض مستوىتمثل مخاطر السيولة ع

 .يؤدي إلى قلة في بعض مصادر التمويل

 :المخاطر التشغيلية

 .كفاية أو سالمة اإلجراءات الداخلية، أو الموظفين، أو األجهزة والنظم التقنية تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسارة التي قد تنتج عن عدم

 من القوائم المالية الموحدة مزيداً من التفصيل عن المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة واستراتيجية إدارتها. 30إلى  27وتشتمل اإليضاحات من 

 . خدمة المجتمع: 6

لذي يُضاف إلى مكانتها، انطالقاً من دورها سامبا المالية خطواتها على طريق تعزيز مسيرة إنجازاتها النوعية في خدمة المجتمع، وتفعيل التزامها الوثيق بمسؤوليتها االجتماعية، اواصلت مجموعة 

فقد استمرت المجموعة ببذل المزيد من المثابرة لتعزيز إسهاماتها . ملكة والمنطقة عموماً كشريك تنموي رائد، على اعتبارها من أبرز مقدمي الخدمات المصرفية والمالية واالستثمارية في الم

آمن اإليجابي في حياة النا ، وتأخذ بأيديهم نحو واقع  المجتمعية بما يعكس عمق وفائها للمجتمع وأبنائه، وذلك من خالل حزمة المبادرات والبرامج التي تبنّتها وفق روية تراعي إحداث التغيير

  .ومستقر، وتُلهمهم لبناء مستقبل واعد

اعم للعديد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية والخيرية، ورغم توسع مظلة تلك البرامج، وتعدد مساراتها، إال أنها احتفظت بجوهرها القائم على مفهوم "التنمية"، واحتفظ "سامبا" بدوره كحليف ود

  .ة المجتمع، ترجمة لمبدأ "التكافل االجتماعي" الذي يتصّدر قائمة القيم الرئيسة التي تصوغ رسالة سامبا اإلنسانيةوراع للكثير من أنشطتها الموجهة لخدم

  :م2015وفيما يلي قائمة بأبرز األنشطة والخدمات االجتماعية للمجموعة خالل عام 

 مبادرته الخاصة بدعم اإلسكان في المملكة، والتي تم تصميمها وفق استراتيجية متكاملة القت أصداًء إيجابية  برنامج سامبا لدعم اإلسكان: تّوج سامبا إسهاماته المجتمعية الفاعلة بإطالق

ة، موفراً لها وحدة سكنية مؤثثة على مدى خمس سنوات، مستهدفاً األسر المُحتاجة في مختلف مناطق المملكة، مراعياً تلبية متطلبات األسر المستفيد 500ومؤثرة، حيث تكفل سامبا بتوفير 

 .سبل الحياة الكريمة، واالستقرار المعيشي المنشود، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في تلك المناطق

 اعات كمحركات أساسية لتنمية ظر إلى دور تلك القطبرنامج سامبا لدعم التعليم: تتصّدر قطاعات "التعليم والتدريب وتوطين الوظائف" أجندة المبادرات المجتمعية التي يتبناها سامبا، بالن

عنصر البشري السعودي، وتحفيز طاقاته المعرفية العنصر البشري السعودي، الذي يمثل بدوره ركيزة التنمية الشاملة المستدامة المنشودة. ومن هنا، انصب اهتمام سامبا على االستثمار بال

لقيادة قطاعات األعمال. وعمد سامبا إلى تبني العديد من برامج توطين الوظائف من خالل توفير الفرص الوظيفية أمام واالحترافية، وتطوير قدراته، واستقطابه نحو سوق العمل وتأهيله 

محلي والخارجي، التي والتوظيف على الصعيدين الالشباب السعودي، مستنداً في ذلك إلى شراكته البنّاءة مع المؤسسات األكاديمية والجامعية في المملكة، وحضوره الفاعل في أيام المهنة 

عهود ضمن هذا اإلطار وذلك برعايته المميزة يجري تنظيمها سنوياً لتوفير منّصة للتواصل المباشر بين المؤسسات الوطنية والشباب السعودي من حديثي التخّرج. وكان لسامبا حضوره الم

وم الخريج والوظيفة بمعهد اإلدارة العامة في الرياض وجّدة والدمام، ويوم التوظيف بجامعة الملك فهد للبترول خالل العام للعديد من الفعاليات والمناسبات ذات الصلة، والتي من بينها: ي

اليات المتحدة ي كل من المملكة المتحدة والووالمعادن، وجامعة الفيصل، فيما جدد البنك رعايته ومشاركته في أيام المهنة لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي ف

 .األمريكية وكندا

 البرامج في تقديم المساعدات العينية والمادية لمجموعة واسعة من  هت مظلة هذبرنامج سامبا لدعم األسر المحتاجة: حظيت األسر المحتاجة برعاية خاصة من قبل سامبا، الذي استمر تح

  .فير سبل الحياة الكريمة ألبنائهاالجمعيات الخيرية والمؤسسات اإلنسانية واالجتماعية في المملكة، سعياً إلى دعم برامجها المصممة إلغاثة ومساندة األسر المحتاجة، وتو

 عايير "الرعاية الصحية" بأهميتها ضمن منظومة مبادرات سامبا المجتمعية، وسعى البنك إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الالزمة لالرتقاء بجودة م برنامج سامبا للرعاية الصحية: احتفظت

ة للوصول إلى مجتمع معافى وخاٍل من األوبئة واآلفات الرعاية المقّدمة للمرضى، بما يمكنهم من تجاوز تحدياتهم المرضية، فضالً عما أواله سامبا من أهمية لمساندة الجهود التوعوية الرامي

ة كجمعية األطفال المعوقين، وكذلك رعاية برنامج التي تهدد سالمة أبنائه. وتبرز مساهمات سامبا في هذا الجانب عبر عدة اتجاهات كبرامج الرعاية المقّدمة للمؤسسات العالجية والتأهيلي

  .مكافحة مرض السرطان

 ّدمة، ومساهمته الفاعلة في إثراء دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: انطالقاً من الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول المتقبرنامج سامبا ل

ة الصناعة المصرفية والمالية السعودية، إلى تعزيز مساهمته في برنامج كفالة مجتمعات األعمال وأثره المباشر في تنمية المجتمعات، فقد سعى "سامبا" تماشياً مع موقعه المتقدم ضمن خارط

للنهوض بواقع األعمال الناشئة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، عبر تقديم الحلول التمويلية واالستشارية التي تمّكن  اً تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل أنموذج

  .المنشآت من تحسين أدائهم وتحفيز معدالت نمو أعمالهم واالرتقاء بمعايير هذا القطاع وبقدرته التنافسية أصحاب تلك
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 يف، والتخطيط ل الممارسات الكفيلة بضبط المصاروعلى صعيد األفراد؛ فقد أطلق سامبا برنامجاً متقدماً للتوعية بقواعد السلوك المالي القويم المصمم خصيصاً ألفراد العائلة، بشأن أفض

 .يلهاالسليم إلدارة ميزانية األسرة، وتحفيز الجانب االستثماري واالدخاري لديها كبديل للتوجهات االستهالكية التي تستنزف مّدخراتها ومداخ

 سامباري الغني للمملكة، فقد واصل قافي الذي يعبّر عن الميراث الحضابرنامج سامبا لدعم األنشطة الثقافية والتراثية: إيماناً من سامبا بضرورة تضافر الجهود للتعريف بالمخزون التراثي والث 

 انلجواد العربي، لما يتمتعامهرجان و وفي مقّدمتها المهرجان الوطني للتراث والثقافية "الجنادرية" تبني برنامجه المخصص لرعاية األنشطة الثقافية والتراثية التي تحتضنها الساحة المحلية

 ي.رموقة على الصعيد العالمبه من سمعة دولية م

 ود العلمية التي تعنى بمعالجة مختلف القطاعات التنموية برنامج سامبا لدعم الدراسات واألبحاث والتنمية: حيث تبنى سامبا العديد من المبادرات الرامية إلى تحفيز البيئة البحثية وتشجيع الجه

دة ومنها، جائزة تطوير األداء عبر كافة مناحي الحياة؛ حيث كان لسامبا حضوره المتميز كداعٍم لسلسلة من البرامج والمشاريع والمبادرات التنموية الواعوالحيوية، وتقديم الحلول الكفيلة ب

 .األمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه

 اهمات يتم تقديمها لجمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وثقافية وبرامج اجتماعية.م كتبرعات ومس2015مليون لاير سعودي في العام المالي  35مبلغ سامبا خصص  وقد

 :. مجلس اإلدارة7

هيئة السوق في المملكة العربية السعودية والصادرة عن  يتكون مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية من عشرة أعضاء، تم تصنيفهم بحسب التعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات

 كما يلي: ،المالية

غير  -مستقل، الدكتور فهد بن محمد الحصين  -غير تنفيذي، األستاذ علي بن حسين علي رضا  -غير تنفيذي، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي  –األستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس اإلدارة 

غير  -مستقل، األستاذ أحمد بن محمد العمران  -مستقل، األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان  -تاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم تنفيذي، األس –تنفيذي، األستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى 

 مستقل. -مستقل، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج  -تنفيذي، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر 

 :المجلس ودورها وأعضائها الحاليينوفيما يلي بيان بأسماء اللجان الرئيسية المنبثقة عن 

لسامبا والموافقة عليها ومراقبة تطور األداء حسب الخطة   اللجنة االستراتيجية: تقوم هذه اللجنة باإلشراف والمراجعة على االستراتيجية المقترحة من قبل اإلدارة التنفيذية والمشاريع الرئيسية

وقد عقدت اللجنة رئيس اللجنة، وأحمد العمران، وموسى الربيعان والدكتور فهد الحصين.  -عة أعضاء من مجلس اإلدارة، وهم األساتذة عيسى العيسى وتتألف اللجنة من أرب .االستراتيجية المعتمدة

 . اجتماعين خالل العام

أعضاء، وهم األساتذة  أربعةوتتألف اللجنة من  .حدود الصالحيات التي أقرها لها المجلساللجنة التنفيذية: تقوم هذه اللجنة بالتعامل مع األمور التي تحال إليها من مجلس اإلدارة أو من رئيسها في 

 خالل هذا العام.  تاً اجتماع عشرةوقد عقدت اللجنة التنفيذية  .رئيس اللجنة، وعلي حسين علي رضا، ومحمد الغفيلي، وخالد العبدالكريم -زكي الموسى 

المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، كما تقوم هذه اللجنة لجنة الترشيحات والمكافآت: من اختصاصات هذه اللجنة تحديد االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت 

رئيس اللجنة، واألستاذين علي حسين علي  –من مجلس اإلدارة، وهم الدكتور إبراهيم ناظر  مستقلينبوضع منهجية سامبا وسياسته الخاصة لتعويضات الموظفين. وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء 

 رضا، وخالد العبد الكريم. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام. 

ألف لاير. وبلغت  360ألف لاير ولألعضاء التنفيذيين  3،240م مبلغاً وقدره 2015في العام  بمن فيهم المستقلين غير التنفيذيين بلغ مجموع المكافآت والتعويضات السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة

والمدير  مدير العامألف لاير. وبلغت رواتب وتعويضات ستة من كبار التنفيذيين بمن فيهم ال 51 ألف لاير ولألعضاء التنفيذيين 267 بمن فيهم المستقلين البدالت ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

 ألف لاير، وبلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 1،505ألف لاير، والخطط التحفيزية  20،300ألف لاير، والمكافآت السنوية  3،629ألف لاير، وبلغت البدالت  8،912الي الم

 .م2015لألعضاء التنفيذيين فال توجد أي تعويضات لعام ، أما بالنسبة ألف لاير 74والتي تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق  بمن فيهم المستقلين

راقبة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين ومراجعة لجنة المراجعة: تعمل اللجنة على مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بمسؤولياته إزاء مراقبة التقارير المالية ومنظومة الرقابة الداخلية وم

ية والمخاطر بصورة منتظمة مع لجنة المراجعة المرحلية والسنوية ومراجعة السياسة المحاسبية المتبعة والتأكد من التزام البنك باألنظمة واللوائح. وتتواصل مجموعة المراجعة الداخلالقوائم المالية 

ل فعالية هياكل الرقابة الداخلية على مستوى المجموعة ككل، وذلك من خالل اتباع منهجية قائمة على المنبثقة عن مجلس اإلدارة، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام تقييم وإعداد التقارير حو

ما يتم إطالع  جميع . وبينوالتي يتم اعتمادها من قبل اللجنة المخاطر. وتحدد هذه المنهجية المدى الزمني لعمليات المراجعة ونطاق التغطية لوحدات العمل التي يتم تحديدها في خطة المراجعة السنوية

لقيام بها، والمالحظات الناتجة عنها، واإلجراءات أعضاء لجنة المراجعة على تقارير المراجعة، فإنهم كذلك يقومون بدراسة ربع سنوية للتحديثات التي تطرأ على عمليات المراجعة التي تم ا

بنجاح، فإن لجنة المراجعة تؤكد سالمة نظام الرقابة  م2015ء على العمليات المذكورة وعمليات المراجعة التي تمت في عام وبناالتصحيحية التي يتم العمل عليها من قبل وحدات العمل المختلفة.  

رأسها عضو مجلس إدارة مستقل هو وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء ي م.2015الداخلية لدى مجموعة سامبا المالية، وأنه تم تنفيذه بشكل مالئم وفعال، ولم تظهر أي مالحظات جوهرية  خالل العام 

 .عاماللجنة خمسة اجتماعات خالل ال هذه خارج مجلس اإلدارة. وقد عقدت من -من خارج مجلس اإلدارة، وفهد السديري  -رئيس اللجنة، واألستاذين بدر السويلم  -األستاذ فهد المفرج 

ت إدارة المخاطر المختلفة بما في ذلك المتعلقة باالئتمان لجنة إدارة المخاطر: تقوم هذه اللجنة بمساعدة المجلس في اإلشراف على إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة عن طريقة متابعة عمليا

رئيس اللجنة،  -جية وأهداف إدارة المخاطر .وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء وهم األستاذ علي حسين علي رضا وأمن المعلومات والتأكد من أن إطار الرقابة الداخلية الموضوع يتماشى مع استراتي

 .عامخالل ال اتاجتماعثالثة والدكتور فهد الحصين، واألستاذ زكي الموسى. وقد عقدت هذه اللجنة 
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م 2013يناير  01يتم اختيار مجلس اإلدارة من قبل مساهمي البنك لمدة ثالث سنوات. وقد بدأت مدة خدمة أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في فإنه  ،م األساسي لمجموعة سامبا الماليةوفقاً للنظاو

 م. وقد عقد المجلس أربعة اجتماعات خالل هذا العام، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:2015ديسمبر  31بنهاية  انتهتو

 األعضاء الحاضرون

 

 االجتماعات

لي بن حسين علي األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي، الدكتور فهد بن محمد الحصين، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر، األستاذ ع

م، األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان، رضا، األستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى، األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكري

 األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج.

 االجتماع األول

 يناير 27

لي بن حسين علي األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي، الدكتور فهد بن محمد الحصين، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر، األستاذ ع

عبدالمحسن الموسى، األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان، رضا، األستاذ زكي بن 

 األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج.

 االجتماع الثاني

 أبريل  28

حمد الحصين، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر، األستاذ علي بن حسين علي األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي، الدكتور فهد بن م

دالكريم الربيعان، رضا، األستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى، األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ موسى بن عب

 األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج.

 االجتماع الثالث

 يوليو 07

لي بن حسين علي األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي، الدكتور فهد بن محمد الحصين، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر، األستاذ ع

 األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج. ،خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم رضا، األستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى، األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ

 18االجتماع الرابع 

 نوفمبر

 م هي كما يلي:31/12/2015في الشركات المساهمة األخرى التي يقوم فيها أعضاء مجلس إدارة سامبا بعضوية مجالس إدارتها بخالف مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية كما 

 عضو مجلس اإلدارة اسم الشركة المساهمة

 األستاذ أحمد بن محمد العمران اإلسمنت السعوديةشركة 

 الشركة السعودية لصناعة الورق

 جنرال السعودية تيهشركة سوسي

 

 األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان

 شركة العالمية للتأمين التعاوني

 الشركة العربية لتجارة المواد البترولية

 األستاذ علي بن حسين علي رضا

 األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم السعوديةشركة اإلسمنت 

 . حوكمة الشركات:8

 الواردة أدناه: بصفة عامة، تعمل مجموعة سامبا المالية وفقاً ألحكام وإرشادات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما عدا األحكام

 

 رقم المادة متطلبات المادة أسباب عدم التطبيق

 المادة السادسة حقوق التصويت 

يشتمل النظام األساسي لمجموعة سامبا المالية على حق 

 التصويت العادي.

يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء 

 مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

 )ب(

إن المجموعة ليس لها الصفة القانونية إللزام المستثمرين ذوي 

مثل  –االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم الصفة 

 اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت. –صناديق االستثمار 

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين 

اإلفصاح عن  –مثل صناديق االستثمار  –يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

ي تقاريرهم السنوية، وكذلك سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي ف

اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر 

 على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم. 

 )د(

 :. اإلشعار بملكية حصص كبيرة من األسهم و المصالح في األسهم أو سندات الدين9

من  45دة أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار المسئولين التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم( بخصوص تغيير نسبة ملكيتهم في أسهم سامبا طبقاً ألحكام الما لم يستلم سامبا أي إشعار من أي شخص )باستثناء

لمسئولين التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر كما في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد بلغت نسبة مساهمة كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة سامبا وكبار ا

 م كالتالي:31/12/2015
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 نسبة الملكية

 نهاية السنة

 صافي التغير

 خالل السنة

 عدد األسهم

 *نهاية السنة

 عدد األسهم

 بداية السنة

 

 صندوق االستثمارات العامة 274،961،700 458،269،500 183،307،800 22.91

 المؤسسة العامة للتقاعد 180،556،005 300،926،675 120،370،670 15.05

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 141،218،292 235،363،820 94،145،528 11.77

 عيسى العيسى 3،271،642 5،452،736 2،181،094 0.27

 علي علي رضا 180،000 300،000 120،000 0.015

 الكريمخالد العبد  18،766 31،276 12،510 0.0016

 موسى الربيعان 36،733 61،221 24،488 0.0031

 إبراهيم ناظر 5،378 8،963 3،585 0.00045

 زكي الموسى 208،730 359،927 151،197 0.018

 فهد المفرج 19،580 32،633 13،053 0.0016

 سجاد رازفي 145،736 255،632 109،896 0.013

 نادر قدوره 167،404 288،271 120،867 0.014

 محمد آل الشيخ 0 3،358 3،358 0.00017

 صالح القثامي 3،848 6،516 2،668 0.00033

 الباجي طقطق 29،288 48،813 19،525 0.0024

 عبدالحليم شيخ 29،017 53،456 24،439 0.0027

 انطوني موجابير 3،533 0 (3،533) 0

 رانيا نشار 5،212 10،539 5،327 0.00053

مما أدى إلى زيادة عدد  م2015مارس  18مليون سهم بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  2,000مليون سهم إلى  1,200لقد تمت زيادة رأس مال المجموعة من * 

 .م2015األسهم في نهاية العام 

 للمحاسبين القانونيين:.  االختالف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية 10

. ويتم إعداد القوائم المالية الموحدة لسامبا وفقاً للمعايير المحاسبية يسر مجلس اإلدارة أن يؤكد التزام مجموعة سامبا المالية الكامل بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المحاسبية الدولية

سعودي، وكذلك وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المحاسبية الدولية. كما يعد سامبا قوائمه المالية الموحدة وفقاً الخاصة بالمؤسسات المالية الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي ال

 م.2015العام عن القواعد والمعايير المذكورة أعاله خالل  اختالفاتلنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. ولم يتم مالحظة أي 

 :. الشركات التابعة11

 :ن الشركات التابعة حسبما وردت في القوائم المالية الموحدة للمجموعةعفيما يلي نبذة 

المملكة العربية السعودية، ومرخص لها من مليون لاير سعودي، تم تأسيسها في  500% لسامبا برأسمال يبلغ 100شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال(: شركة تابعة مملوكة بنسبة 

يناير  19قد بدأت سامبا كابيتال في مباشرة أعمالها ابتداًء من قبل هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التعامل والترتيب واإلدارة والمشورة والحفظ، وتزاول أعمالها في المملكة العربية السعودية. ول

 .م2008

روبية باكستانية. وأسس البنك في باكستان ويقدم الخدمات المصرفية  ونملي 10،082من رأ  المال البالغ % 84.51ابعة تملك سامبا حصة األغلبية من هذا البنك بنسبة بنك سامبا المحدود: شركة ت

 .التجارية وغيرها من الخدمات ويزاول أعماله في باكستان، كما تتداول أسهم البنك في بورصات باكستان
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الصادر  1010234757ألف لاير سعودي، تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وتحمل سجل تجاري رقم  500% لسامبا برأسمال يبلغ 100لعقارية: شركة تابعة مملوكة بنسبة شركة سامبا ا

مسك وحفظ األصول العقارية المفرغة لصالح سامبا على وتهدف إلى ية السعودية أعمالها في المملكة العرب الشركة وتزاولم. 2007يونيو  24هـ الموافق 1428جمادى الثاني  9من الرياض بتاريخ 

 .لصالح الصناديق العقارية المدارة من قبل سامبا كابيتال سبيل الضمان، أو

في جزر كايمان لغرض إدارة استثمارات خارجية محددة. وتزاول ألف دوالر أمريكي، تم تأسيسها  50% لسامبا برأسمال يبلغ 100شركة االستثمار الخارجي المحدودة: شركة تابعة مملوكة بنسبة 

 أعمالها في جزر كايمان.

 :. توزيع األرباح12

 :تتفق سياسة توزيع أرباح مجموعة سامبا المالية مع أحكام نظام مراقبة البنوك وتحتسب على النحو التالي

السعوديين والضريبة المقررة على الجانب غير السعودي طبقاً لألنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بدفع ( تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين 1

 .نصيبهم في صافي الربح ر السعودي منهذه المبالغ للجهات المختصة. وتحسم الزكاة المدفوعة عن السعوديين من نصيبهم في صافي الربح كما تخصم الضريبة المدفوعة عن الجانب غي

( أعاله، لالحتياطي النظامي حتى يصبح مساوياً على األقل لرأ  المال 1% من المتبقي من األرباح الصافية بعد حسم الزكاة والضريبة، كما ذكر في الفقرة )25( يرحل ما ال يقل عن 2

 .المدفوع

% من رأ  المال المدفوع للتوزيع على المساهمين السعوديين وغير السعوديين، على أن 5كاة والضريبة مبلغ ال يقل عن ( يخصص من الباقي من األرباح بعد حسم االحتياطي النظامي والز3

وزيع نسبة من األرباح تزيد للجمعية العامة أن تقرر تيتم توزيعه بنسبة المدفوع من قيمة أسهم السعوديين وغير السعوديين طبقاً لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، وال يجوز 

 .عما اقترحه مجلس اإلدارة

 .( السابقة على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة3( و)2( و)1( يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات )4

تساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي واالحتياطات األخرى من صافي األرباح، بعد الزكاة ( يجب الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من السعوديين وغير السعوديين عند اح5

 .والضريبة

اإلسمية بعد % من قيمة السهم 4.5( هللة للسهم الواحد والتي تمثل 45مليون لاير بواقع ) 1،134م قدرها 2015إجمالي أرباح عن النصف الثاني لعام وإنه يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع 

مليون لاير، وبذلك تكون المجموعة قد زادت توزيعاتها النقدية للسهم الواحد لتصل إلى  2،334م هو 31/12/2015خصم الزكاة، ليصبح إجمالي األرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 

ن البنك قد وزع سهمين مجانيين مقابل كل ثالثة أسهم كما في موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي تم بتاريخ % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إضافة إلى أ11هللة بزيادة قدرها  90

 م.2015ربع األول للعام . وسوف يتم صرف األرباح بعد اعتماد القرار من الجمعية العامة للمساهمين التي ستعقد في المليار لاير 20م وبموجبه تم زيادة رأسمال البنك ليصبح 18/03/2015

 :. القروض وسندات الدين المصدرة13

وهذه العمليات التي هي في العادة ذات طبيعة قصيرة في سياق الممارسات االعتيادية لألعمال، يقوم البنك بتبادل اقتراض وإقراض األموال مع البنوك المحلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، 

لم تصدر المجموعة أي أسهم أو  دل المتعارف عليه في السوق ويتم إثباتها على نحو مالئم في القوائم المالية الموحدة للبنك، ولم تطرأ أي تغيرات خالل هذا العام، كمااألجل، تحتمل عمولة حسب المع

 م.2015أدوات دين ألي من شركاتها التابعة في العام 

 :. العقود الهامة14

م، لم يبرم سامبا خالل هذا العام أي عقود هامة يوجد فيها مصالح جوهرية ألي 2015في تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية الموحدة لسامبا لعام  32رقم  بخالف المعلومات الواردة في اإليضاح

 من أعضاء مجلس اإلدارة أو للمدير العام أو المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم أو طرف ذي عالقة.

 :عن المصالح من قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المسئولين التنفيذيين أو المساهمين . التنازل15

مصالحه أو ذية للبنك أو أي من مساهمي البنك بالتنازل عن ال يوجد لدينا أية معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء اإلدارة العليا التنفي

 حقوقه في الحصول على األرباح.

 .  المدفوعات النظامية المستحقة:16

مليون لاير، وبلغت المدفوعات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  36مليون لاير، وبلغت ضريبة الدخل المستحقة على المساهمين األجانب  514بلغت الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين 

 مليون لاير. 112،3م مبلغ 2015لعام خالل ا

 :. الموارد البشرية17

 إلى لبنكا في المواطنة نسبة ارتفاع عن أثمرت قد المواهب، إدارة مجال في المتقدمة البشرية الموارد وممارسات وسياسات والتطور، للنمو المتميزة العمل وبيئة المالية، سامبا مجموعة سمعة إن

من القياديين السعوديين في وظائف روساء  عددوانطالقاً من جهود المجموعة المتواصلة لتعزيز دور الكفاءات الوطنية، فقد تم تعيين  البنوك السعودية. في النسب أفضل من وهي ،93.7%

 .ماء جديدة في فريق اإلدارة العلياالقطاعات في اإلدارة العليا. وهذه التعيينات تمنح الفرصة للقيادات الوطنية الشابة للتطور المهني وإبراز قدراتهم وتضخ د
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البنّاءة مع المؤسسات األكاديمية والجامعية في المملكة، عمد سامبا إلى تبني العديد من برامج توطين الوظائف من خالل توفير الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي، مستنداً في ذلك إلى شراكته و

 الصعيدين المحلي والخارجي، التي يجري تنظيمها سنوياً لتوفير منّصة للتواصل المباشر بين المؤسسات الوطنية والشباب السعودي من حديثيوحضوره الفاعل في أيام المهنة والتوظيف على 

من بينها: يوم الخريج والوظيفة بمعهد اإلدارة العامة التي التخّرج. وكان لسامبا حضوره المعهود ضمن هذا اإلطار وذلك برعايته المميزة خالل العام للعديد من الفعاليات والمناسبات ذات الصلة، و

م المهنة لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث في الرياض وجّدة والدمام، ويوم التوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الفيصل، فيما جدد البنك رعايته ومشاركته في أيا

 لمتحدة والواليات المتحدة األمريكية وكندا.الخارجي في كل من المملكة ا

 حول للجهات الرقابية الجديدة بالمتطلبات استباقي بشكل سامبا يلتزم كما. الوظيفي اإلحالل وإدارة المواهب برامج تشمل مبادرات عدة إطالق تم سامبا، لدى البشرية الموارد استراتيجية إطار وفي

 . المملكة في مختلفة تعليمية مؤسسات في السعوديين الطالب مع( CO-OP) التعاوني التدريب برامج من العديد نفذنا لسامبا، االجتماعية بالمسئولية والتزاماً  .المخاطر على القائمة التعويضات

وقد  .في المملكة العربية السعودية وبحسب متطلبات المدفوعات النظامية المستحقة في الفروع األجنبية والشركات التابعة طبقاً لنظام العمل لمجموعة تدفعهاا، فمزايا وتعويضات الموظفينأما بالنسبة ل

سا  األسهم، وهذا البرنامج كما تقدم المجموعة لموظفيها برنامج تحفيزي محسوب على أمليون لاير سعودي.  364م مبلغ 2015ديسمبر  31بلغ إجمالي احتياطي تعويضات نهاية الخدمة في تاريخ 

م مبلغاً 2015ديسمبر  31وقد بلغ إجمالي قيمة البرنامج كما في  يمكن الموظفين المؤهلين من تملك أسهم في سامبا بسعر محدد مسبقاً وقريب من سعر السوق لألسهم كما في تاريخ منحها للموظف،

 الف لاير موزعة على فترات تمتد من سنتين إلى خمس سنوات. 39،103وقدره 

حتى نهاية  موظفاً  5،845 مجموعه ما تدريب تم وقد. البشري المال رأ  في االستثمار على تركيزها واصلت المجموعة حيث سامبا، استراتيجية جوهر يمثل زال فما والتطوير للتدريب بالنسبة أما

 ،المالي المعهد طريق عن وكذلك سامبا، لدى والمصرفية المالية الدراسات مركز قبل من المقدم المتخصص التدريب ذلك وشمل. تدريبي يوم 16،870 من يقرب ما على ذلك واشتمل م،2015 العام

 .السعودية خارجالتدريبية والتعليمية  والمؤسسات

 :. دفاتر الحسابات ومنظومة الرقابة الداخلية والقوائم المالية18

 :ما يلي نؤكد

 بالشكل الصحيح. أُعّدت سجالت الحسابات أن 

  علية.اذ بففّ نُ على أسس سليمة و عدّ أُ نظام الرقابة الداخلية أن 

  ال يوجد أي شك يذكر في قدرة سامبا على مواصلة نشاطه.أنه 

 :. الجزاءات والعقوبات النظامية19

 ألف لاير كغرامات تشغيلية تم معالجتها في حينه. 1،742م غير أنه تم فرض ما مجموعه 2015العام المالي لم يتعرض البنك ألي جزاءات أو غرامات ذات أهمية تذكر خالل 

 . توزيع الدخل:20

 أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع صافي الدخل عن السنة كما يلي: 

  بآالف الرياالت السعودية

 صافي الدخل للمساهمين عن السنة 5،212،336

 أسهم موزعة في منتصف العامأرباح  (1،200،000)

 أرباح أسهم مقترح توزيعها في نهاية العام (1،134،000)

 إجمالي األرباح الموزعة (2،334،000)

 المحول لالحتياطي النظامي (1،303،555)

 المحول لالحتياطي العام -

 المحول لألرباح المحتفظ بها 1،574،781

 

 . مراجعو الحسابات:21

يونغ والسادة/ برايس ووترهاو  كوبرز كمراجعي حسابات لسامبا عن العام المنتهي وم تعيين السادة/ إرنست 2015مار   18للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في  امةأقرت الجمعية الع

استبدالهم بمراجعين آخرين، وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات البنك عن العام المالي م. وستنظر الجمعية في اجتماعها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين، أو 31/12/2015في 

 م.31/12/2016المنتهي في 


