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 م6201تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 م.2016ديسمبر  31يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن يقدم لكم تقريره السنوي عن نشاطاته للعام المنتهي في 

 :. النشاطات الرئيسية1

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

ت على االلتزام بجودة ورقي خدماتها المصرفية وتطلعات عمالئها، حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر المؤسسات المالية التي تحظى دائما بتصنيف عالمي ممتاز. فقد حرصت المجموعة وما زال

م المجموعة خدمات استثمارية عالية المستوى ميزها االبتكار واإلبداع في عالم الصناعة المصرفية، مما أتاح لها الوصول إلى أعلى مستويات الراحة والثقة لعمالئها الكرام. كما تقدالرائدة التي ي

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

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

ت االئتمان، ومنتجات الخزينة إلى من خالل تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية التقليدية مثل القروض، وتمويل التجارة، وإدارة النقد، والتمويل الشخصي، وبطاقا االقتصادية المتنوعة

موعة على التميز في مسار المصرفية اإلسالمية، من خالل تقديم باقة من مختلف شرائح العمالء من األفراد والشركات والمؤسسات بكافة مستوياتها والمنشآت الحكومية. كما تحرص المج

  .تدار أنشطتها باستقاللية تامةالمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرفية اإلسالمية في سامبا، والتي 

  :اً من خالل أربعة قطاعات عمل رئيسيةتتوزع أنشطة المجموعة الرئيسية حالي

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 "سبيدكاالحوا، وخدمة 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

دارة التمويل لعمليات سي بإدارة عمليات أسواق المال والعمالت األجنبية والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات المالية للشركات وكبار العمالء. كما يقوم بإيقوم بشكل رئي -ثالثاً: قطاع الخزينة

  ي.على السيولة وإدارة المركز المالالبنك والحفاظ 

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

  .الترتيب أو اإلدارة أو المشورة أو الحفظ

مركزاً للحواالت السريعة  30فرعاً و  72 حيث هنالك  في جميع أنحاء المملكةللخدمات المصرفية  منفذاً  127 ديرتكما مركز الرئيسي في الرياض، العبر  هاممارسة أغلب أعمالب تقوم المجموعة

% من أسهم بنك سامبا المحدود في الباكستان 84.51لحصة تبلغ  افروع عالمية في كل من لندن ودبي وقطر، هذا فضالً عن امتالكه مجموعة. ولدى المركزاً لخدمة السيدات 25)سبيد كاش( و 

  .فرعاً منتشرة في المدن الباكستانية، وتتداول أسهمه في بورصة باكستان 37الذي يقدم الخدمات المصرفية التجارية وغيرها من الخدمات عبر 

 :. األداء المالي ومراجعة العمليات والنتائج المالية2

م، وذلك رغم مخاطر الظروف السلبية والضبابية التي تلف 2016من المتوقع أن يسير االقتصاد العالمي على المسار الصحيح لتحقيق نمو مطرد في العام الحالي بعد أدائه الضعيف في العام 

لصدمة التي أحدثها الخروج المزمع للمملكة المتحدة من منطقة اليورو مما يشير إلى بوادر نمو في العام المشهد السياسي في الفترة المقبلة. وتبدي المملكة المتحدة ومنطقة اليورو تأقلماً جيداً مع ا

سياسية، وينتظر المستثمرون بشغف اتخاذ سياسات جديدة مع توقع حوافز مالية لتعزيز وتيرة الدارة اإل تغيرالحالي. ومن المتوقع أن تواصل الواليات المتحدة تسجيل نمو متواضع على الرغم من 

 ة، وسياسات التحفيز. ويبدو أن الصين قد حققت األثرالنمو، وارتفاع معدل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. واألهم من ذلك، بدأت األسواق الناشئة التعافي مدعومة بقوة أسعار السلع األساسي

المدفوعة من قبل اإلدارة األمريكية الجديدة وفي الوقائية المطلوب مع بعض المخاوف إزاء استمرار اختالالت التوازن في االقتصاد. كما تبدو األسواق الناشئة المثقلة بالديون عرضة للسياسات 

ع ارتفاع أسعار الفائدة. وكان ألسعار النفط حتى اآلن أثر ضئيل على تعزيز قيمة الدوالر األمريكي مع أعقاب قوة الدوالر األمريكي، ومع توقعات تدفقات رؤوس المال نحو الواليات المتحدة م

 ار على المدى القريب والمتوسط.تركيز األسواق على جانب العرض بعد قرار دول أوبك والدول غير األعضاء في أوبك بخفض اإلنتاج. ومن شأن ذلك أن يساعد على ارتفاع األسع

 االنكماشالمالي. ومن المرجح أن يزداد تقلّص  هاالتركيز على تعزيز وضع المملكة العربية السعوديةلرغم من عودة التوازن مؤخراً لألسواق واالنتعاش في أسعار النفط، فقد واصلت وعلى ا

لدولة ويتضمن ترشيد نفقات األجهزة الحكومية وتوظيف االستخدام األمثل للتقنية في تقديم المالي مدعوماً بمزيج من إصدارات سندات الدين المحلية والخارجية، ورفع كفاءة اإلنفاق التشغيلي ل

في االضمحالل. ومع عودة الحساب الجاري إلى  الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة. ونتيجة لهذه الجهود الواسعة النطاق، يبدو أن الضغوط على االقتصاد السعودي قد بدأت

" إطارا واسعا لزيادة مساهمة القطاع 2030" و"رؤية 2020، فسوف تتراجع الضغوطات بشأن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األمريكي. ويوفر "برنامج التحول الوطني الفائض

ملكة سليماً، قائماً على مرتكزات قوية، ومتمتعاً برساميل جيدة. وعلى الرغم من م. وال يزال القطاع المصرفي في الم2020غير النفطي، ويتوقع أن تدعمان ميزانية متوازنة للمملكة بحلول العام 

م، فإن ميزانيات المصارف سوف تكون قادرة على الصمود في وجه التراجعات بفضل الجودة القوية لألصول، والنسب الجيدة لكفاية رأس 2017أننا نتوقع استمرار ضغوطات السيولة في عام 

 ية.المال، وقوة الربح
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 حكيمةالستراتيجية اال. وبدعم من تحديات االقتصاد الكليعلى تجاوز  ابفضل قدرته افي ظل هذه الظروف االقتصادية المفعمة بالتحديات في تحقيق عوائد مجزية لمساهميه المجموعة توقد نجح

ك، فقد ل. ونتيجة لذلمالي وتحقيق نتائج مالية ممتازة. كما واصل بنجاح في تعزيز مركزه اواالستقرار الماليمستوياته من األداء لضمان جودة عالية في مجال خدمة العمالء  سامبا، فقد رفع المتبعة

مع العام  % بالمقارنة11إلى جانب النمو في إيرادات صرف العمالت بنسبة %، 15صافي الدخل من العموالت الخاصة بنسبة  بفضل نمو مليارات لاير، 5تميز سامبا في تحقيق دخل صاف يفوق 

  ، وتم ضبط واحتواء مصاريف العمليات وتكاليف االئتمان خالل العام.مليون لاير 7،760الماضي. وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 

محفظته  مراقبةة في األسواق. ويقوم سامبا بمراجعة وانتقل تركيز سامبا على توحيد ميزانيته العمومية وحماية جودة أصوله في ظل التقلبات المتزايدوحسبما يتضح من قائمة المركز المالي، فقد 

محفظة  وط قيمة األصول لديه. وقد بلغت قيمةاالستثمارية ومحفظة القروض لديه بشكل متواصل، مع زيادة التركيز على عملية إدارة المخاطر لتفادي أي تكاليف ناجمة عن االئتمان أو هب

مما جعل الميزانية العمومية لدى سامبا من أكثر الميزانيات مليار لاير  172 العمالء لتبلغ ودائع وقد نمت. مليار لاير على التوالي 51و مليار لاير 125 االستثمارات محفظة والقروض والسلف 

% والتي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد 73ع مستقبلية حيث أن نسبة القروض إلى الودائالنمو الفي مركز مثالي لتحقيق فرص  مجموعةال سيولة في القطاع المصرفي السعودي، ووضع

مليار لاير،  42.8إلى  لمجموعةونتيجة لهذا األداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ل مليار لاير. 231 م2016إجمالي الموجودات للعام  وبلغمميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية. 

% مع نهاية 22.5بلغت النسبة اإلجمالية لكفاية رأس المال  ن خالل قوة قاعدته الرأسمالية، حتىبحماية جيدة م تع قائمة المركز المالي لدى سامبالماضي. وتتم% عن العام ا6 بزيادة تبلغ نسبتها

 م.2016العام 

، م2016من وكاالت التصنيف الدولية الكبرى خالل عام  من التصنيفات االئتمانيةأفضل مجموعة التصنيف االئتماني والتقييم: نجح سامبا في الحفاظ على موقعه الريادي من خالل الحصول على 

جل من قبل وكاالت التصنيف الدولية، ومنها واستمر في الحفاظ على موقعه كأفضل البنوك تصنيفاً في المملكة العربية السعودية. حيث حافظت المجموعة على تصنيفها االئتماني طويل األ

. وتدل هذه التصنيفات االئتمانية من قبل جميع الوكاالت االئتمانية (A) درجةال، وصنفته وكالة فيتش كذلك ب(-AA) بالدرجة "كابيتال إنتليجينس" و، (A1)البنك في الفئة  "موديز" التي صنفت

لألصول مع كفاية رأس المال في ظل األداء المميز لسامبا على الرغم من التحديات التي ، ومستويات أداء السيولة المتميزة، والربحية المستدامة، والجودة العالية ئيسية على قوة الوضع الماليالر

زه ار األسواق المالية، نظراً لقوة عالمته التجارية ومركواجهت القطاع المالي والمصرفي على مستوى العالم. كما أثنت هذه الوكاالت على قدرة سامبا في مواجهة التداعيات التي يمليها عدم استقر

 اً.المالي، مما ساعده في تفادي سلبيات األزمة المالية التي وقعت مؤخر

م مما يؤكد ريادته كأحد أكثر المؤسسات المالية حصداً 2016أما على صعيد الجوائز، فقد تميز سامبا في الحصول على العديد من الجوائز على المستوى العالمي واإلقليمي والمحلي خالل العام 

ي، وجائزة "أفضل بنك للمدفوعات ستوى الشرق األوسط. وتتضمن هذه الجوائز حصول سامبا على جائزة "أفضل بنك في المملكة العربية السعودية" للعام الحادي عشر على التوالللجوائز على م

، "عالمرة النقد في المملكة العربية السعودية و"أفضل مؤسسة مالية إسالمية في الوالتحصيالت في الشرق األوسط" للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى جوائز "أفضل مقدم لخدمات الخزينة وإدا

من "غلوبال فاينانس". كما  نترنت في الشرق األوسط وأفريقيا"إدارة النقد عبر اإلخدمات ل مقدملقطاع األفراد في المملكة العربية السعودية"، و"أفضل  ةاإللكترونيفضل بنك في تقديم الخدمات و"أ

العربية السعودية" من "ذي ايشيان بانكر". وفي  حصل سامبا على جائزة "أقوى بنك في الشرق األوسط" و"أقوى بنك في المملكة العربية السعودية"، و"أفضل بنك للتمويل التجاري في المملكة

. مرتبة عن العام الماضي 16متقدما على مستوى العالم  149في المرتبة التاسعة على مستوى الشرق األوسط، وفي المرتبة عالمة تجارية مصرفية فقد حل سامبا  500قائمة "ذي بانكر" ألفضل 

ا صدارة المؤسسات األهلية عالمياً، والسادس على مستوى الشرق األوسط،. وكذلك األمر، فقد تبوأ سامب 119بنك حول العالم، فقد تقدم سامبا إلى المركز  1000أما في قائمة ذي بانكر ألفضل 

ة واستثمارية في المملكة العربية السعودية" لحصوله على جائزة توظيف الكوادر الوطنية من معهد اإلدارة العامة للمرة التاسعة، وحصل أيضاً على جوائز "أفضل إمكانيات مصرفية تجاري

بتكرة لتجربة العميل في المملكة العربية السعودية"، من مجلة  "يوروموني". وقد حصل سامبا كذلك على جائزة "أفضل و"أفضل عمالء دوليين في المملكة العربية السعودية"، و"أفضل تقنية م

 ."بنك للتمويل التجاري في المملكة العربية السعودية" من مجلة  "بانكر ميدل إيست

، حيث حازت على جوائز "أفضل العديد من الجوائز ري للمجموعة )سامبا كابيتال( علىحصول الذراع االستثما كما حظيت ريادة سامبا في مجال الخدمات االستثمارية بالتقدير العالمي من خالل

من مجلة "غلوبال فاينانس". كما  "أفضل مؤسسة لخدمات أسواق المال في الشرق األوسط"مؤسسة استثمارية في الشرق األوسط"، و"أفضل مؤسسة استثمارية في المملكة العربية السعودية"، و

من مجلة "إيميا فاينانس".  عن فئة القروض المشتركةميار دوالر أمريكي  1.8فازت سامبا كابيتال بأفضل قرض مشترك في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا: مشاريع الغاز في جازان بقيمة 

 مملكة العربية السعودية " من مجلة "يوروموني".وحصلت سامبا كابيتال على جائزة " أفضل مؤسسة استثمارية في ال

 فيما يلي ملخص للنتائج المالية لقطاعات سامبا:

بماليين الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي قطاع االستثمار قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد

5201 6201 5201 6201 5201 6201 5201 6201 5201 6201 

 7،761 7،755 589 681 1،606 1،803 2،776 3،011 2،789 2،260 الدخلإجمالي 

 2،555 2،398 183 200 130 145 616 558 1،625 1،495 إجمالي المصاريف

 5،006 5،214 406 481 1،476 1،658 2،109 2،415 1،015 660 صافي الدخل

 231،489 235،243 90 174 89،903 89،876 105،514 106،307 35،982 38،886 إجمالي الموجودات

 188،708 194،883 102 69 12،380 19،982 77،483 76،780 98،743 98،051 إجمالي المطلوبات
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 :والمصاريف وصافي الدخل لقطاعات سامبا دخلما يلي رسم بياني إلجمالي الوفي

 

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

 

 :وفيما يلي ملخص لنتائج سامبا المالية خالل الخمس سنوات الماضية

 2016 2015 2014 2013 2012 مليون لاير سعودي 

 51،393 69،952 64،516 60،341 52،576 االستثمارات، صافي

 125،234 130،001 124،079 113،455 102،631 قروض وسلف، صافي

 231،489 235،243 217،399 205.037 197،069 إجمالي الموجودات

 172،076 171،805 163،795 158،337 148،736 ودائع العمالء

 42،781 40،360 38،912 34،931 31،739 إجمالي حقوق المساهمين

 7،761 7،755 7،385 7،001 6،694 إجمالي دخل العمليات

 2،555 2،398 2،233 2،137 2،063 إجمالي مصاريف العمليات

 5،006 5،214 5،010 4،510 4،332 صافي الدخل 

      

 

 :. التحليل الجغرافي لإليرادات3

مليون لاير موزعة جغرافياً داخل المملكة  7،355م بشكل أساسي من نشاطاتها في المملكة العربية السعودية حيث بلغت 2016مليون لاير في عام  7،761تُحقق معظم إيرادات المجموعة البالغة 

%. وتتضمن إيرادات المنطقة الوسطى استثمارات مركزية تخص قطاعي االستثمار 15.6% والمنطقة الشرقية بنسبة 16.9% والمنطقة الغربية بنسبة 67.5على المنطقة الوسطى بنسبة 

 .ربية السعوديةوالخزينة وليست مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة داخل المملكة الع
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 25مليون لاير وأوروبا بمبلغ  268مليون لاير موزعة جغرافياً على دول مجلس التعاون )عدا المملكة العربية السعودية( بمبلغ  406كما بلغت إيرادات المجموعة من أعمالها خارج المملكة 

 مليون لاير. 113مليون لاير وجنوب آسيا بمبلغ 

 :والمستقبلية. الخطط الرئيسية 4

ة المدى في التحول إلى نموذج مصرفي قيادي مجموعة أن ترسيخ موقعها الريادي ضمن قطاع الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً، ومساعيها الجادة نحو تحقيق رؤيتها االستراتيجية بعيدالتدرك 

والتي من شأنها أن تسهم في تقديم تجربة مصرفية متميزة تتجاوز تطلعات عمالئها،  ،المصرفية والمالية عالية الجودةيتطلب االلتزام المستدام في تقديم منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات 

 . مثالياً  اً مصرفي اً وتجعل من المجموعة خيار

الفاعلة والكفيلة بتحقيق االنسجام بين تحقيق تطلعات المجموعة في تلبية وسعياً وراء تحقيق تلك الرؤية، فقد عمدت المجموعة إلى تبني أفضل الممارسات االحترافية، وبناء الخطط التطويرية 

لمخاطر على النحو الذي يمكن من تنمية مستويات الربحية االحتياجات المتنامية لكافة شرائح العمالء من ناحية، وتمّكنها من اغتنام أفضل الفرص االستثمارية الواعدة المتفقة مع سياسة إدارة ا

 حقوق ملكية المساهمين. والعائد على

االعتبار العوامل والتحديات المحيطة بالسوق المالية في كما دأبت المجموعة على تصميم استراتيجية متوازنة وُمحكمة تستهدف تعميق مستويات االستقرار، وتعزيز قوة القاعدة الرأسمالية، آخذة 

المجموعة أفضل األثر في وضع أدائها ضمن المسارات اآلمنة، وفي توفير الحصانة الالزمة لها ضد التحديات والصعوبات التي على المدى القصير والطويل. ولقد كان لهذا النهج الذي تبنته 

لسعي الدؤوب إلى تقديم منتجات ي جميع القطاعات، واواجهت األسواق المالية العالمية خالل المراحل الماضية. وترتكز استراتيجية المجموعة في جوهرها على العمل على توسيع قاعدة عمالئها ف

لمصرفية، إلى جانب التوسع في الحضور المحلي واإلقليمي، تتمتع بالقيمة الُمضافة التي تستجيب لطموحاتهم، فضالً عن تعزيز االستثمار في القنوات المصرفية البديلة التي تمثل مستقبل الصناعة ا

 محلي وتعميق االلتزام بالمسؤولية االجتماعية. والتأكيد على المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع ال

لسعودية الشابة، من خالل ما أنجزته من أجندة وفي جانب آخر من جوانب استراتيجيتها الُمحكمة، فإنه يسّجل للمجموعة ما قطعته من شوط طويل على طريق توطين الوظائف وتأهيل الكوادر ا

قبلية من الكفاءات المصرفية الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم عبر منظومة البرامج التدريبية التي تتبناها المجموعة لتغذية احتياجاتها المستاجتذاب وتدريب الشباب السعودي وتأهيل جيل من 

 األيدي العاملة المؤهلة، والقيادات المصرفية الواعدة. 

ة بجهودها وفق منهجية ثابتة ومدروسة في تطوير قاعدة األعمال، والتحديث الدوري لشبكة الفروع، والقنوات وفيما يتعلق بنشاطها المصرفي بشقيه التقليدي واإلسالمي، فقد مضت المجموع

األمر الذي دفع  مصرفية وتطبيقاته الذكية المبتكرة،المصرفية البديلة، واستدعاء األجيال الحديثة ألجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع، مواكبةً للتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعة ال

 لالستجابة المسبقة لمتطلبات العمالء.  هاالريادي ورفع جاهزيت موقعهابالمجموعة إلى االستمرار في مشروع تحديث النظام البنكي األساسي تفعيالً لخطط النمو والتوسع، وللحفاظ على 

مسّجلة بذلك  2010ئها، فقد كانت على موعد مع تدشين مركز أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة في عام وتجسيداً الستراتيجية المجموعة في تعزيز حضورها الجغرافي، وتوسيع قاعدة عمال

لمالي األولى، في مزاولة نشاطها المصرفي وا أول تواجد لمؤسسة مصرفية سعودية في دولة قطر، لتبدأ بعد حصولها على التراخيص من هيئة مركز قطر للمال الذي صنّف المجموعة ضمن الفئة

وحفظ األوراق المالية، وإدارة االستثمارات، وتقديم بدءاً من قبول الودائع، والتعامل في االستثمارات، وترتيب الصفقات في مجال االستثمارات، ومنح وترتيب التسهيالت االئتمانية، وتقديم 

بدولة اإلمارات العربية رفي للمجموعة في دولة قطر كخطوة الحقة لحضورها السابق في إمارة دبي االستشارات في مجال االستثمارات بالشقين التقليدي واإلسالمي. ويأتي الحضور المص

لخدمات ثمارية وام من تقديم مظلة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية هناك، والموجهة لقطاعي األفراد والشركات على حد سواء، وتقديم المشورة االست2008الذي مّكنها ومنذ عام المتحدة، 

 البنكية الخاصة، على اعتبارها البنك السعودي الوحيد الذي يمارس نشاطه المصرفي هناك. 

. وقد في التوسع الجغرافي الجدوى المالية من استمرار تشغيل الفرع بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية للمجموعةعلى إغالقه وذلك لعدم  جاريالعمل  بة لفرع سامبا في مدينة لندن فإنأما بالنس

أنه ال يوجد أثر مالي  الجدير بالذكربحسب اللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة المتحدة. أعمال الفرع ستتم عملية إنهاء بهذا الشأن وتم إخطار الهيئة التنظيمية العليا وهيئة اإلدارة المالية البريطانية 

 .بالسامالمالية النتائج على لإلغالق جوهري 

في بنك كريسنت التجاري الباكستاني، وتوجت المجموعة  األغلبيةولم يقتصر التوسع الجغرافي للمجموعة على النطاق اإلقليمي بل تعداه إلى التوسع العالمي من خالل استحواذ سامبا على حصة 

  فرع منتشرة في مختلف أرجاء الباكستان. 37فرع إلى  18ويتبع ذلك برفع عدد فروعه العاملة من  ذلك اإلنجاز بإطالق عالمتها التجارية على البنك ليتحول مسماه إلى بنك سامبا المحدود،

ريقة ونتيجة طبيعية للحضور المحلي القوي الذي تمكنت المجموعة من فرضه خالل مسيرتها الع –المتوسطة والبعيدة المدى  –ويعد التوسع اإلقليمي للمجموعة أحد محاور األهداف االستراتيجية 

ج إطار الحدود المحلية التقليدية، سعياً وراء تنمية عوائد في السوق السعودية، إلى جانب ما يعكسه التوسع الخارجي من رؤية ثاقبة لمحاولة البحث عن آفاق النمو المواتية في األسواق الواعدة خار

 المساهمين وتعظيم قيم الربحية، وترسيخ سمعة ومكانة المجموعة.

 :المخاطرإدارة . 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

عام لحوكمة المخاطر موافق عليه من قبل مجلس اإلدارة ويخضع إلشراف كل من: اللجنة التنفيذية، المستوى بإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة. وفي هذا المجال، تم وضع إطار 

د مل اإلطار العام للحوكمة على سياسات المخاطر، وأسس تقييم رأس المال، وطرق تحديتولجنة المخاطر، المنبثقتين عن مجلس اإلدارة والتي ترفع تقاريرها الدورية للمجلس بهذا الشأن. ويش

قواعد ضمان السيطرة ومراقبة االلتزام على مل إطار حوكمة المخاطر توقياس المخاطر ووضع الحدود المناسبة لها بما يتناسب مع مستوى المخاطرة التي يمكن أن تقبل به المجموعة. كما يش
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اعد الخاصة بالرقابة الداخلية وتقنية المعلومات وقواعد أمن المعلومات. ولضمان القيام بمهام إدارة بالحدود المعتمدة، إضافة إلى أساليب الرقابة على إدارة المخاطر بشكل عام، بما في ذلك القو

ن أن تواجهها ولتقديم وصف عام للمخاطر التي يمك .وعةالمخاطر على أكمل وجه، فقد تم ضمان تقديم الدعم إلدارة المخاطر من قبل لجان اإلدارة العليا والوظائف الرقابية المستقلة داخل المجم

 :المجموعة، فإننا نعرض أدناه المخاطر الرئيسة المرتبطة بأعمال المجموعة

 :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

 :اطر السوقمخ

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

 .وأسعار العمالت األجنبية وأسعار األسهم والسلع

 :مخاطر السيولة

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

 .يؤدي إلى قلة في بعض مصادر التمويل

 :المخاطر التشغيلية

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

 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

ثراًء لمشوارها الطويل في مجال تبني المبادرات النوعية الموجهة لتنمية المجتمع وأبنائه مجموعة ببذل المزيد من الجهود التي تترجم عمق ال، فقد مضت امتدادًا لسجلها الحافل في خدمة المجتمع، وا 
ي إثراء عملية التطوير والتغيير التي تشهدها المملكة على انتمائها للمجتمع، ويعكس وفائها برسالتها كشريك تنموي رائد يتطلع للمشاركة بفاعلية في تحقيق النماء للوطن وأهله، وتقديم ما يسهم ف

 ل واعد وأكثر إشراقًا ألفراد المجتمع. وتستهدف بناء مستقب األصعدةمختلف 

يحكم توجه المجموعة في انتقاء  يمن البرامج والمبادرات المجتمعية التي تتقاطع عناوينها عند مفهوم "التنمية المستدامة" كمنطلق رئيس متنوعةم، في تبّني قائمة 2016استمر "سامبا" خالل عام 
عطائها المزدهرة. معية، وفق مبدأ "التكافل االجتماعي" على اعتباره من القيم العليا التي تنسج فيما بينها رسالة سامبا اإلنسانية، وتعلي بنيان مسيرة مساراتها المصممة للوفاء بمسؤولياتها المجت

ات االجتماعية واإلنسانية والخيرية والتنموية في المملكة، إلى جانب في سبيل االستمرار في تنفيذ استراتيجيته لخدمة المجتمع، من تعزيز دوره كشريك موثوق وراٍع للعديد من المؤسس سامباوتمكن 
 دعمه الالمحدود لمجموعة واسعة ومنّوعة من البرامج واألنشطة ذات المقاصد المجتمعية والخيرية. 

 م:2016وفيما يلي قائمة بأبرز المخرجات التي أثمرتها استراتيجية سامبا لخدمة المجتمع خالل عام 

 تراتيجية متكاملة القت أصداًء إيجابية با لدعم اإلسكان: تّوج سامبا إسهاماته المجتمعية الفاعلة بإطالق مبادرته الخاصة بدعم اإلسكان في المملكة، والتي تم تصميمها وفق اسبرنامج سام

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

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

 مبادرات المجتمعية التي يتبناها سامبا، بالنظر إلى دور تلك القطاعات كمحركات أساسية لتنمية برنامج سامبا لدعم التعليم: تتصّدر قطاعات "التعليم والتدريب وتوطين الوظائف" أجندة ال

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

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

لمملكة، وحضوره الفاعل في أيام المهنة والتوظيف على الصعيدين المحلي والخارجي، التي الشباب السعودي، مستنداً في ذلك إلى شراكته البنّاءة مع المؤسسات األكاديمية والجامعية في ا

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

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

ة رعايته ومشاركته في أيام المهنة لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي في كل من المملكة المتحدة والواليات المتحد سامبا والمعادن، وجامعة الفيصل، فيما جدد

 األمريكية وكندا.

 في تقديم المساعدات العينية والمادية لمجموعة واسعة من  البرامج هبرنامج سامبا لدعم األسر المحتاجة: حظيت األسر المحتاجة برعاية خاصة من قبل سامبا، الذي استمر تحت مظلة هذ

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

 ة الصحية" بأهميتها ضمن منظومة مبادرات سامبا المجتمعية، وسعى البنك إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الالزمة لالرتقاء بجودة معايير برنامج سامبا للرعاية الصحية: احتفظت "الرعاي

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



 

CONFIDENTIAL 

- 6 - 

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

  .برنامج مكافحة مرض السرطان

 ساهمته الفاعلة في شآت الصغيرة والمتوسطة: انطالقاً من الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول المتقّدمة، ومبرنامج سامبا لدعم المن

ة المصرفية والمالية السعودية، إلى تعزيز مساهمته في إثراء مجتمعات األعمال وأثره المباشر في تنمية المجتمعات، فقد سعى "سامبا" تماشياً مع موقعه المتقدم ضمن خارطة الصناع

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

  .من تحسين أدائهم وتحفيز معدالت نمو أعمالهم واالرتقاء بمعايير هذا القطاع وبقدرته التنافسية واالستشارية التي تمّكن أصحاب تلك المنشآت

 خطيط ل الممارسات الكفيلة بضبط المصاريف، والتوعلى 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

  ّر عن الميراث الحضاري الغني للمملكة، فقد واصل برنامج سامبا لدعم األنشطة الثقافية والتراثية: إيماناً من سامبا بضرورة تضافر الجهود للتعريف بالمخزون التراثي والثقافي الذي يعب

  .يسمعة دولية مرموقة على الصعيد العالمبلجواد العربي، الذي يتمتع امهرجان  ومنها يةتبني برنامجه المخصص لرعاية األنشطة الثقافية والتراثية التي تحتضنها الساحة المحل سامبا

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

ج والمشاريع والمبادرات التنموية الواعدة ومنها، وية والحيوية، وتقديم الحلول الكفيلة بتطوير األداء عبر كافة مناحي الحياة؛ حيث كان لسامبا حضوره المتميز كداعٍم لسلسلة من البرامالتنم

 .جائزة األمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه

 م كتبرعات ومساهمات يتم تقديمها لجمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وثقافية وبرامج اجتماعية.2016مليون لاير سعودي في العام المالي  37مبلغ  سامباخصص  وقد

 :. مجلس اإلدارة7

 .في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق الماليةمجموعة من عشرة أعضاء، تم تصنيفهم بحسب التعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات اليتكون مجلس إدارة 

عضوين بديالً لهما  تعيينتم من مجلس إدارة المجموعة لظروف شخصية، و باستقالتيهماعمر بن محمد الهوشان  عبدالكريم بن إبراهيم النافع واألستاذ األستاذم كُل من 2016وقد تقدم في العام 

، وبذلك يتكون على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في اجتماعها القادم إلقراره م،2016يونيو  8دالكريم الربيعان واألستاذ عالء محمد الحارثي في وهما المهندس موسى بن عب

 كما يلي: المجلس الحالي

غير تنفيذي، األستاذ خالد بن عبدالرحمن  -غير تنفيذي، األستاذ علي بن حسين علي رضا  -ران غير تنفيذي، األستاذ أحمد بن محمد العم –األستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس اإلدارة 

 – الرويسعبدهللا بن عبدالرحمن ، األستاذ مستقل - فهد بن حسين السديري غير تنفيذي، األستاذ - حمد بن سليمان القسومياألستاذ  ،مستقل –األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج  ،مستقل –العبدالكريم 

 مستقل. –موسى بن عبدالكريم الربيعان  مهندس، المستقل – عالء بن محمد الحارثياألستاذ  ،مستقل

 :وفيما يلي بيان بأسماء اللجان الرئيسية المنبثقة عن المجلس ودورها وأعضائها الحاليين

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

موسى بن ، ومان القسوميحمد بن سليوأحمد بن محمد العمران، ورئيس اللجنة،  -وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة، وهم األساتذة عيسى بن محمد العيسى  .االستراتيجية المعتمدة

 خالل العام.  هاحل كبديل في عضوية اللجنة لألستاذ/عمر الهوشان. وقد عقدت اللجنة اجتماع عبدالكريم الربيعان

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

نظراً لعدم إمكانية تخصيصه الوقت طلب إعفائه من عضوية اللجنة  ،حمد بن سليمان القسومي، وخالد بن عبدالرحمن العبدالكريمورئيس اللجنة، وعلي حسين علي رضا،  - عيسى بن محمد العيسى

فهد  يناألستاذو ،م2016سبتمبر  28لى ذلك في اجتماعه المنعقد في عاإلدارة  مجلسأعضاء ووافق الكافي للقيام بمسؤولياته كعضو في اللجنة بما في ذلك التحضير لالجتماعات وحضورها 

 خالل هذا العام.  تاً اجتماع ستةوقد عقدت اللجنة التنفيذية . م2016 ديسمبر 22إلى اللجنة في  اانضم عالء الحارثيو السديري

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

رئيس اللجنة، وعلي حسين  –فهد بن حسين السديري  األساتذةمن مجلس اإلدارة، وهم  مستقليناللجنة بوضع منهجية سامبا وسياسته الخاصة لتعويضات الموظفين. وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء 

 . وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام. فهد بن إبراهيم المفرجوعلي رضا، 

والتي تتماشى مع تعليمات مؤسسة النقد  ألف لاير 3،865م مبلغاً وقدره 2016في العام  بمن فيهم المستقلين غير التنفيذيين بلغ مجموع المكافآت والتعويضات السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة

. ألف لاير 395 بمن فيهم المستقلين وبلغت البدالت ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين .ات البنوك السعوديةلس إداراوالتعويضات السنوية ألعضاء مجالعربي السعودي المتعلقة بالمكافآت 

ألف لاير، والخطط  21،400ألف لاير، والمكافآت السنوية  3،647ألف لاير، وبلغت البدالت  9،142والمدير المالي  مدير العاموبلغت رواتب وتعويضات ستة من كبار التنفيذيين بمن فيهم ال

 ألف لاير. 40والتي تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق  تقلينبمن فيهم المس ألف لاير، وبلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 1،480التحفيزية 

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

د من التزام البنك باألنظمة واللوائح. وتتواصل مجموعة المراجعة الداخلية والمخاطر بصورة منتظمة مع لجنة ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية ومراجعة السياسة المحاسبية المتبعة والتأك

 إدارة المراجعة الداخلية من قبل مجموعة وتضمينها في التقاريرالتقييم فعالية هياكل ووظائف الرقابة الداخلية في المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام 
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وية. وفي حين تعتمد لجنة المراجعة خطة المراجعة، باستخدام منهجية قائمة على المخاطر. ويحدد تقييم المخاطر لوحدات العمل المدى الزمني لعمليات المراجعة أثناء وضع خطة المراجعة السن

ة التحديثات على تنفيذ أعمال المراجعة، والمالحظات الناتجة عنها واإلجراءات التصحيحية المتخذة من قبل وحدات العمل التي فإنها أيضا تتلقى جميع تقارير المراجعة وتراجع بصورة ربع سنوي

بشكل  ا، وأنه تم تنفيذهالمجموعة ىسالمة نظام الرقابة الداخلية لد، فإن لجنة المراجعة تؤكد بنجاح م2016تمت مراجعتها. وبناء على العمليات المذكورة وعمليات المراجعة التي تمت في عام 

رئيس اللجنة،  -المفرج  إبراهيمبن  وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل هو األستاذ فهد م.2016مالئم وفعال، ولم تظهر أي مالحظات جوهرية  خالل العام 

الدورة السابقة حيث كان  فيم كان 2016 يناير 18بتاريخ للجنة ا جتماعا) خارج مجلس اإلدارة من - صالح بن مقبل الخلفخارج مجلس اإلدارة، و من -السويلم بن براهيم واألستاذين بدر 

 .عاماللجنة خمسة اجتماعات خالل ال هذه . وقد عقدت(فهد السديري عضواً باللجنة من خارج مجلس اإلدارة األستاذ/

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

خالد بن عبدالرحمن  األساتذةجية وأهداف إدارة المخاطر .وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء وهم باالئتمان وأمن المعلومات والتأكد من أن إطار الرقابة الداخلية الموضوع يتماشى مع استراتي

 .عامال خالل اتاجتماعثالثة . وقد عقدت هذه اللجنة حل كبديل في عضوية اللجنة لألستاذ/عبدالكريم النافع عالء بن محمد الحارثيو، عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس ورئيس اللجنة،  -العبدالكريم 

. وعقد م2016يناير  20لمدة ثالث سنوات. وقد بدأت مدة خدمة أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في  مجموعةمجلس اإلدارة من قبل مساهمي اليتم اختيار فإنه  ،لمجموعةلم األساسي وفقاً للنظاو

 المجلس أربعة اجتماعات خالل هذا العام، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:

 

 األعضاء الحاضرون

 

 االجتماعات

ذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن ، األستااألستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ علي بن حسين علي رضا

 ، األستاذ عمر بن محمد الهوشان.عبدهللا بن عبدالرحمن الرويستاذ ، األسستاذ حمد بن سليمان القسومي، األستاذ فهد بن حسين السديري، األإبراهيم المفرج

 االجتماع األول

 فبراير 23

د بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن ، األستاذ خالاألستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ علي بن حسين علي رضا

 ، األستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس.سليمان القسومي بن، األستاذ حمد إبراهيم المفرج

 االجتماع الثاني

  يونيو 8

ذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن ، األستاسين علي رضا، األستاذ علي بن حاألستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ أحمد بن محمد العمران

، اذ عالء بن محمد الحارثياألست ،تاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس، األسسليمان القسومي، األستاذ فهد بن حسين السديريإبراهيم المفرج، األستاذ حمد بن 

 المهندس موسى بن عبدالكريم الربيعان.

 االجتماع الثالث

 سبتمبر 28

ذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن ، األستاعلي رضا، األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ علي بن حسين األستاذ عيسى بن محمد العيسى 

، تاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس، األستاذ عالء بن محمد الحارثي، األسإبراهيم المفرج، األستاذ حمد بن سليمان القسومي، األستاذ فهد بن حسين السديري

 المهندس موسى بن عبدالكريم الربيعان.

 22االجتماع الرابع 

 ديسمبر

 

 م هي كما يلي:31/12/2016بعضوية مجالس إدارتها كما في  المجموعةيقوم فيها أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة األخرى التي 

 عضو مجلس اإلدارة اسم الشركة المساهمة

 األستاذ أحمد بن محمد العمران شركة اإلسمنت السعودية

 لصناعة الورقالشركة السعودية 

 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 شركة اإلسمنت السعودية

 األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج للطباعة والتغليفالشركة السعودية 
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 . حوكمة الشركات:8

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

 رقم المادة متطلبات المادة أسباب عدم التطبيق

 المادة السادسة التصويتحقوق  

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(

 

لم يتم عقد اجتماع للجمعية العامة بعد تعيين األستاذ/موسى 

في عضويته سيتم عرض الربيعان في الدورة الحالية للمجلس و

على المساهمين  شركة سوسيتيه جنرال السعودية إدارةمجلس 

 في االجتماع القادم للجمعية العامة. 

 تعارض المصالح في مجلس اإلدارة 

بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد  -ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة 

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر  أن يشترك -كل سنة 

 النشاط الذي تزاوله.في أحد فروع 

 المادة الثامنة عشرة

 )ب(

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

طبقاً ألحكام المادة  المجموعةبخصوص تغيير نسبة ملكيتهم في أسهم  ين التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهموكبار المسئول تهاباستثناء أعضاء مجلس إدارأي إشعار من أي شخص  المجموعةستلم تلم 

دارة وكبار المسئولين التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر كما في اإلمن قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد بلغت نسبة مساهمة كبار المساهمين وأعضاء مجلس  45

 :م كالتالي31/12/2016

 نسبة الملكية

 نهاية السنة

 صافي التغير

 خالل السنة

 عدد األسهم

 نهاية السنة

 عدد األسهم

 بداية السنة

 

 صندوق االستثمارات العامة 458،269،500 458،269،500 0 22.91%

 المؤسسة العامة للتقاعد 300،926،675 300،926،675 0 15.05%

 العامة للتأمينات االجتماعيةالمؤسسة  235،363،820 235،363،820 0 11.77%

 عيسى العيسى 5،452،736 5،452،736 0 0.27%

 علي علي رضا 300،000 300،000 0 0.015%

 موسى الربيعان 61،221 61،221 0 0.0031%

 فهد المفرج 32،633 32،633 0 0.0016%

 خالد العبد الكريم 31،276 31،276 0 0.0016%

 الرويس عبدهللا 5،000 5،000 0 0.00025%

 عالء الحارثي 3،300 3،300 0 0.00017%

 فهد السديري 1،000 1،000 0 0.00005%

 حمد القسومي 1،000 1،000 0 0.00005%
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 نسبة الملكية

 نهاية السنة

 صافي التغير

 خالل السنة

 عدد األسهم

 نهاية السنة

 عدد األسهم

 بداية السنة

 

0.00021%  سجاد رازفي 255،632 4،164 (251،468) 

0.018%  زكي الموسى 359،927 367،886 7،959 

0.015%  نادر قدوره 288،271 291،128 2،857 

0%  محمد آل الشيخ 3،358 0 (3،358) 

0.00061%  رانيا نشار 10،539 12،244 1،705 

0.00046%  صالح القثامي 6،516 9،254 2،738 

0.0024%  الباجي طقطق 48،813 48،813 0 

0.0029%  عبدالحليم شيخ 53،456 57،267 3،811 

0.0002%  انطوني موجابير 0 3،973 3،973 

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

قاً للمعايير المحاسبية الخاصة مجموعة الكامل بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المحاسبية الدولية. ويتم إعداد القوائم المالية الموحدة لسامبا وفاليسر مجلس اإلدارة أن يؤكد التزام 

لية. كما يعد سامبا قوائمه المالية الموحدة وفقاً لنظام ات المالية الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المحاسبية الدوبالمؤسس

 م.2016عن القواعد والمعايير المذكورة أعاله خالل العام  تالفاتاخمراقبة 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 

، تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، ومرخص لها من مليون لاير 500يبلغ برأسمال  لمجموعة% ل100ة تابعة مملوكة بنسبة شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال(: شرك

 .م2008يناير  19يتال في مباشرة أعمالها ابتداًء من قبل هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التعامل والترتيب واإلدارة والمشورة والحفظ، وتزاول أعمالها في المملكة. ولقد بدأت سامبا كاب

وأسس البنك في باكستان ويقدم الخدمات المصرفية التجارية . %84.51بنسبة سهم  852،040،531متلك حيث تحصة األغلبية من هذا البنك  المجموعةا المحدود: شركة تابعة تملك بنك سامب

 1،008،238،648م 2016ديسمبر  31 عدد األسهم المصدرة لبنك سامبا المحدود كما في ويبلغ .وغيرها من الخدمات ويزاول أعماله في باكستان، كما تتداول أسهم البنك في بورصات باكستان

 روبية باكستانية. ونملي 10،082 وبرأسمال مدفوع يبلغللسهم، بية باكستانية ور 10سهم بقيمة اسمية 

أعمالها في  الشركة وتزاولم. 2007يونيو  24، تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية بتاريخ ألف لاير 500برأسمال يبلغ  لمجموعة% ل100شركة سامبا العقارية: شركة تابعة مملوكة بنسبة 

 .لصالح الصناديق العقارية المدارة من قبل سامبا كابيتال على سبيل الضمان، أو المجموعةلصالح  مسك وحفظ األصول العقارية المفرغةوتهدف إلى  ،المملكة

ألف دوالر أمريكي، تم تأسيسها في جزر كايمان لغرض إدارة استثمارات خارجية محددة.  50برأسمال يبلغ  لمجموعة% ل100ة تابعة مملوكة بنسبة المحدودة: شركشركة االستثمار الخارجي 

 وتزاول أعمالها في جزر كايمان.

لغرض القيام بـعمليات المتاجرة في ألف دوالر أمريكي، تم تأسيسها في جزر كايمان  50% للمجموعة برأسمال يبلغ 100المحدودة: شركة تابعة مملوكة بنسبة  لوبل ماركتزسامبا جشركة 

 . وتزاول أعمالها في جزر كايمان.المشتقات المالية باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء

 :. توزيع األرباح12

 :مجموعة مع أحكام نظام مراقبة البنوك وتحتسب على النحو التاليالع أرباح تتفق سياسة توزي

افذة في المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة ( تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين السعوديين والضريبة المقررة على الجانب غير السعودي طبقاً لألنظمة الن1

سعودي من نصيبهم في صافي المبالغ للجهات المختصة. وتحسم الزكاة المدفوعة عن السعوديين من نصيبهم في صافي الربح كما تخصم الضريبة المدفوعة عن الجانب غير البدفع هذه 

 .الربح

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

 .المدفوع
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% من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين السعوديين وغير السعوديين، على 5( يخصص من الباقي من األرباح بعد حسم االحتياطي النظامي والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن 3

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

 .تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة

 .ابقة على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة( الس3( و)2( و)1( يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات )4

رى من صافي األرباح، بعد الزكاة ( يجب الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من السعوديين وغير السعوديين عند احتساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي واالحتياطات األخ5

 .والضريبة

% من 5( هللة للسهم الواحد والتي تمثل 50مليون لاير بواقع ) 1،234م قدرها 2016إجمالي أرباح عن النصف الثاني لعام بتوزيع للجمعية العامة للمجموعة وصي وإنه يسر مجلس اإلدارة أن ي

( هللة للسهم الواحد والتي تمثل 45مليون لاير بواقع ) 1،200درها ق م2016إضافة إلجمالي أرباح موزعة على المساهمين عن النصف األولى من العام  قيمة السهم اإلسمية بعد خصم الزكاة،

مليون لاير، وبذلك تكون المجموعة قد زادت  2،434م هو 31/12/2016ليصبح إجمالي األرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في  % من قيمة السهم اإلسمية بعد خصم الزكاة،4.5

سوف الجمعية العامة التي  الحصول على موافقةوسوف يتم صرف األرباح بعد % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 5.5هللة بزيادة قدرها  (95)إلى توزيعاتها النقدية للسهم الواحد لتصل 

 .وتاريخ التوزيع في وقت الحقها يعلن عن تفاصيل موعد انعقاد

 :. القروض وسندات الدين المصدرة13

بتبادل اقتراض وإقراض األموال مع البنوك المحلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهذه العمليات التي هي في العادة ذات طبيعة  مجموعةقوم التالممارسات االعتيادية لألعمال،  في سياق

، ولم تطرأ أي تغيرات خالل هذا العام، كما لم تصدر مجموعةائم المالية الموحدة للفي القوقصيرة األجل، تحتمل عمولة حسب المعدل المتعارف عليه في السوق ويتم إثباتها على نحو مالئم 

 م.2016المجموعة أي أسهم أو أدوات دين ألي من شركاتها التابعة في العام 

 :. العقود الهامة14

خالل هذا العام أي عقود هامة يوجد فيها مصالح  المجموعةبرم تم، لم 2016لعام  لمجموعةلت للقوائم المالية الموحدة في تقرير مراجعي الحسابا 32بخالف المعلومات الواردة في اإليضاح رقم 

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

 :المسئولين التنفيذيين أو المساهمين. التنازل عن المصالح من قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 15

بالتنازل عن  مجموعةأو أي من مساهمي ال أية معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء اإلدارة العليا التنفيذية ى المجموعةال يوجد لد

 مصالحه أو حقوقه في الحصول على األرباح.

 المدفوعات النظامية المستحقة:.  16

مليون لاير، وبلغت المدفوعات للمؤسسة العامة للتأمينات  33مليون لاير، وبلغت ضريبة الدخل المستحقة على المساهمين األجانب  525بلغت الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين 

 مليون لاير. 125،5م مبلغ 2016االجتماعية خالل العام 

 :الموارد البشرية. 17

. %94.1والتي وصلت نسبتها إلى  في سامبا ريق دعم معدالت توطين الوظائفمجموعة خالل مسيرتها إلى تعزيز صفوف العاملين بالكوادر الوطنية، وقطعت شوطاً طويالً على طالعمدت 

ملة من الممارسات المتقدمة في مجال الموارد البشرية، تقوم في جوهرها على مفهوم احتضان المواهب وسعت المجموعة ضمن هذا اإلطار إلى بناء استراتيجية طويلة األمد، وتبني منظومة متكا

اط بأرفع المزايا تحقيق أعلى مستويات االستقرار المهني المحالوطنية، وتهيئة بيئة العمل المحفّزة التي تتيح أمام العاملين نطاقاً واسعاً من فرص النمو والتطور والتدرج الوظيفي، مع الحرص على 

األولى بالطاقات الشابة القادرة على صناعة التغيير وقيادة التي من شأنها تعزيز مستويات االنتماء، وإطالق القدرات، وتمكين الكفاءات الوطنية من تبوء المناصب القيادية العليا، وتدعيم الصفوف 

  .عملية التطوير المستمرة التي تشهدها المجموعة

يا للمجموعة، فقد كان لـسامبا تجربته المتميزة في إطالق وانسجاماً مع دورها المجتمعي الريادي في مجال توفير الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي على اعتباره من األهداف االستراتيجية العل

تمتين شراكته الوثيقة مع المؤسسات األكاديمية والجامعية في المملكة، وتفعيل حضوره النشط في أيام العديد من مبادرات وبرامج توطين الوظائف، والتي كان من بينها حرصه المتواصل على 

يوم ك الجددمن الفعاليات المتصلة بالخريجين المهن والتوظيف المخصصة لحديثي التخرج من الشباب السعودي على المستويين المحلي والخارجي، فضالً عما أواله من رعاية مستمرة للعديد 

الدائم كراعٍ  سامباوجامعة الملك سعود، إلى جانب حضور الخريج والوظيفة بمعهد اإلدارة العامة في الرياض وجّدة والدمام، ويوم التوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الفيصل، 

ويتطلع سامبا إلى أيام . ارجي الذي يقام سنوياً في كل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وكنداومشارك رئيس في أيام المهنة لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخ

الشابة إلثراء برامج  ت الوطنية بالكوادر السعوديةالمهن والتوظيف على اعتبارها قناة تواصل فاعلة بين مؤسسات قطاعات األعمال والشباب الخريجين، وتشّكل رافداً أساسياً وهاماً للمؤسسا

 .توطين الوظائف التي تتبناها تلك المؤسسات
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الل الوظيفي، في الوقت الذي أثبت به جدارة عالية وتندرج تحت مظلة استراتيجية سامبا للموارد البشرية، مجموعة واسعة من المبادرات النوعية التي توزعت بين برامج المواهب، وإدارة اإلح

-CO) لمسؤوليته االجتماعية في االستمرار بتنفيذ برامج التدريب التعاوني سامبالجهات الرقابية حول ما يُعرف بالتعويضات القائمة على المخاطر. في حين دفع وفاء ابات بتوافقه المسبق مع متطل

OP)  مع الطالب السعوديين الملتحقين بعدد من المؤسسات التعليمية في المملكة. 

عات النظامية المستحقة في الفروع لمملكة العربية السعودية، فقد أظهر سامبا التزاماً تاماً باعتماد مزايا وتعويضات الموظفين وفقاً لألنظمة المرعية ولمتطلبات المدفووتماشياً مع نظام العمل في ا

مليون لاير. وتواصل المجموعة كذلك تقديم برنامجها التحفيزي لموظفيها  386بلغ م م2016ديسمبر  31األجنبية والشركات التابعة، ليبلغ إجمالي احتياطي تعويضات نهاية الخدمة كما في تاريخ 

السوق كما في تاريخ منحها للموظف، حيث بلغت  المحسوب على أساس األسهم، الذي جرى تبنيه لتمكين الموظفين المؤهلين من تملّك أسهم في سامبا بسعر محدد مسبقاً ومقارب لسعر السهم في

  .، موزعة على فترات تمتد من سنتين إلى خمس سنواتمليون لاير 24،021م مبلغاً وقدره 2016ديسمبر  31ية للبرنامج كما في القيمة اإلجمال

من مرتكز رئيس  تهاضمن رؤي رياالستراتيجية انطالقاً مما يمثله االستثمار في العنصر البش هابأولويتها ضمن أجندة اهتمامات المجموعة وعلى صعيد برامج التدريب والتطوير، فقد احتفظت

موظفاً ضمن باقة برامجه  4،290م من إدراج ما مجموعه 2016نهاية عام ب سامباوقد تمكن . اوتفّوق معاييره تهال، وركيزة للحفاظ على ريادالستدامة األداء المتميز، واالرتقاء بجودة األعما

يوماً تدريبياً، إلى جانب ورش التدريب المتخصصة التي يقّدمها مركز  12،847والمتخصصين، واشتملت تلك البرامج على التدريبية التي يشرف على تصميمها وتنفيذها نخبة من الخبراء 

 مملكة.، باإلضافة إلى الدورات التدريبية التي ينظّمها المعهد المالي، وغيره من المؤسسات التدريبية والتعليمية خارج المجموعةت المالية والمصرفية التابع للالدراسا

 :. 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 

 

 :والعقوبات النظامية. الجزاءات 19

من قبل مؤسسة  ألف لاير كغرامات تشغيلية تم معالجتها في حينه 4،462م غير أنه تم فرض ما مجموعه 2016ألي جزاءات أو غرامات ذات أهمية تذكر خالل العام المالي  مجموعةتعرض التلم 

 .النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية

 . توزيع الدخل:20

 أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع صافي الدخل عن السنة كما يلي: 

  بآالف الرياالت السعودية

 صافي الدخل للمساهمين عن السنة 5،002،912

 أرباح أسهم موزعة في منتصف العام (1،200،000)

 أرباح أسهم مقترح توزيعها في نهاية العام (1،234،000)

 إجمالي األرباح الموزعة (2،434،000)

 المحول لالحتياطي النظامي (1،251،416)

 المحول لالحتياطي العام -

 المحول لألرباح المحتفظ بها 1،317،496

 . مراجعو الحسابات:21

عن العام  لمجموعةكمراجعي حسابات لهاوس كوبرز يونغ والسادة/ برايس ووتروم تعيين السادة/ إرنست 2016 يونيو 05للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في  امةأقرت الجمعية الع

عن  مجموعةأتعابهم لقاء مراجعة حسابات الم. وستنظر الجمعية في اجتماعها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين، أو استبدالهم بمراجعين آخرين، وتحديد 31/12/2016المنتهي في 

 م.31/12/2017العام المالي المنتهي في 


