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 م3102تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 م.3131ديسمبر  13يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن يقدم لكم تقريره السنوي عن نشاطاته البنكية للعام المنتهي في 

 :. النشاطات الرئيسية3

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

التي يميزها االبتكار واإلبداع في عالم الصناعة المصرفية، مما أتاح لها الوصول إلى الرائدة  أكبر المؤسسات المالية التي تحظى دائما بتصنيف عالمي ممتاز. فقد حرصت المجموعة وما زالت على االلتزام بجودة ورقي خدماتها المصرفية

كابيتال( المرخصة من قبل هيئة السوق جموعة وهي شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامباأعلى مستويات الراحة والثقة لعمالئها الكرام. كما تقدم المجموعة خدمات استثمارية عالية المستوى عبر شركة متخصصة تابعة ومملوكة للم

  .المالية في المملكة العربية السعودية

خالل تقديم مجموعة متكاملة من مالئها، مراعية في ذلك تعدد األنشطة االقتصادية المتنوعة من لقد دأبت المجموعة بمقوماتها المستمدة من الفكر االقتصادي السليم، والمدعمة بالخبرات والدراسات على توسيع نطاق الخدمات المقدمة لع

مختلف شرائح العمالء من األفراد والشركات والمؤسسات بكافة مستوياتها والمنشآت الحكومية. كما المنتجات المصرفية التقليدية مثل القروض، وتمويل التجارة، وإدارة النقد، والتمويل الشخصي، وبطاقات االئتمان، ومنتجات الخزينة إلى 

هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرفية اإلسالمية في سامبا، والتي تدار أنشطتها  على التميز في مسار المصرفية اإلسالمية، من خالل تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمجازة من قبل تحرص المجموعة

  .باستقاللية تامة

  :ن خالل أربعة قطاعات عمل رئيسيةتتوزع أنشطة المجموعة الرئيسية حالياً م

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

 ."السريعة "سبيدكاش الحواالت

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

على السيولة وإدارة المركز مويل لعمليات البنك والحفاظ ة عمليات أسواق المال والعمالت األجنبية والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات المالية للشركات وكبار العمالء. كما يقوم بإدارة التيقوم بشكل رئيسي بإدار -ثالثاً: قطاع الخزينة

  المالي.

  .أو المشورة أو الحفظعمليات االستثمار، وكافة األنشطة ألعمال الوساطة وإدارة الصناديق االستثمارية واألصول، سواء كانت بالتعامل أو الترتيب أو اإلدارة تقدم سامباكابيتال خدمات إدارة  -رابعاً: قطاع االستثمار )سامباكابيتال(

. ولدى 313، ليكون مجموع منافذ الخدمات المصرفية مركزاً لخدمة السيدات في جميع أنحاء المملكة 32)سبيد كاش( و مركزاً للحواالت السريعة  11فرعاً و  23كما يدير مركز الرئيسي في الرياض، العبر  تتم ممارسة أغلب أعمال سامبا

فرعاً منتشرة في المدن  38ارية وغيرها من الخدمات عبر % من أسهم بنك سامبا المحدود في الباكستان الذي يقدم الخدمات المصرفية التج81.28البنك فروع عالمية في كل من لندن ودبي وقطر، هذا فضالً عن امتالكه لحصة تبلغ 

 كما حصل البنك على موافقة من الجهات الرسمية في دولة الهند لمزاولة نشاطاته في السوق الهندية كمؤسسة استثمار أجنبي. .الباكستانية، وتتداول أسهمه في بورصة باكستان

 :لية. األداء المالي ومراجعة العمليات والنتائج الما3

األسر، وتحسن الميزانيات العمومية، وهبوط  بالنظر إلى ارتفاع دخلاالقتصاد األمريكي أكثر ظهوراً  نمو م العديد من التحديات االقتصادية العالمية، وكان من الواضح أن هناك نمو جيد في االقتصاد العالمي، حيث أصبح3131شهد العام 

 أما بالنسبة. تنظر إلى األمام إلى نمو إيجابي في العام القادم فرص منطقة اليورو أصبحت اكثر إشراقاً حيث أن البنك المركزي األوروبي يزيد من جهوده لتيسير الظروف المالية. ويمكن لمنطقة اليورو أنكما أن قواعد اإلقراض وارتفاع الثقة. 

كان من الممكن أن تؤثر نتشار. وشهدت المملكة عاماً جيداً بسبب استقرار أسعار النفط بالرغم من المخاوف التي سادت بسبب األحداث السياسية في المنطقة والتي نجحت في تحقيق االستقرار بعد موجة البيع الواسعة االلألسواق الناشئة فقد 

 ك إلى وفرة االئتمان والتسهيالت المقدمة من البنوك مما عزز نمو القطاع المصرفي.على إمدادات النفط. ومع ارتفاع سيولة االقتصاد في المملكة مقترناً بكفاية رؤوس األموال في البنوك السعودية أدى ذل

ات األداء بهدف ضمان جودة خدمة لمية. ويتجلى ذلك من خالل اتخاذه لكافة السبل لرفع مستويوقد نجح سامبا في التعامل مع الظروف االقتصادية الصعبة وحقق عوائد مجزية لمساهميه بفضل قدرته على تجاوز التداعيات االقتصادية العا

ارتفاعاً في صافي دخل ستمر والجهود المبذولة من قبل فريق اإلدارة التنفيذية، حيث حققت المجموعة العمالء. كما نجح سامبا باالستمرار في تعزيز قوة مركزه المالي وتحقيق النتائج المالية الممتازة بفضل اإلشراف الرقابي واإلداري الم

للدخل من االستثمارات  اإليجابي%، إضافة إلى النمو 88بنسبة  العمليات األخرى%، وارتفع الدخل من 313بنسبة  الدخل من المتاجرة صافيمليار لاير مقارنة مع العام الماضي، وزاد  5.4% ليصل إلى 2الخاصة بنسبة بلغت العموالت 

األرباح الصافية للمجموعة  لترتفع بذلك % مقارنة مع العام الماضي،5.2ادة مليون لاير بنسبة زي 2.113وبلغ إجمالي دخل العمليات بالعام الماضي. مقارنة  %51بنسبة اجرة المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ومن نشاطات المت

 %، 5.3مليون لاير سعودي بنسبة زيادة قدرها  5،431م إلى 3131في العام 

مليار لاير محققة  311كما بلغت الودائع تحت الطلب %. 34مليار لاير بزيادة قدرها  21ثمارات إلى وواصل سامبا توسعه في محفظة استثماراته استناداً إلى الفرص المواتية في السوق المحلية واألسواق العالمية، لترتفع بذلك محفظة االست

مليار لاير،  331% وصوالً إلى 33لف بنسبة وسّجلت قاعدة السيولة لدى البنك نمواً مضطرداً لتدعم نشاط التمويل واإلقراض لمختلف شرائح العمالء، ولترتفع بذلك محفظة القروض والسم. 3133% مقارنة  مع العام 34زيادة مميزة بنسبة 

% والتي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع 23ز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية حيث أن نسبة القروض إلى الودائع % عن العام الماضي مما يجعل البنك في مرك2.4مليار لاير بارتفاع  348وبلغت ودائع العمالء 

لفترة من العام الماضي. ونتيجة لهذا األداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لدينا إلى مليار لاير من نفس ا 312مليار لاير مقارنة مع  314م إلى 3131المتطلبات التنظيمية. وحقق سامبا ارتفاعاً في إجمالي الموجودات بنهاية العام 

 %.31مليار لاير، بزيادة تبلغ نسبتها  14

في ريادته بالحفاظ على موقعه كأفضل البنوك تصنيفاً في المملكة العربية السعودية من قبل وكاالت من وكاالت التقييم العالمية، واستمر سامبا  م في تعزيز تصنيفه االئتماني3131الل عام خ يف االئتماني والتقدير: لقد نجح سامباالتصن

+/مستقر، وكذلك Aبل وكالة "ستاندرد آند بورز" بدرجة افظت المجموعة على تصنيفها االئتماني من قالتصنيف العالمية التي أكدت على سالمة وجودة المعايير االئتمانية والمالية للبنك وعززت نظرتها اإليجابية حيال مستقبل أدائه، حيث ح

المقترنة بنظرة + /مستقر. وتدل هذه التصنيفات االئتمانية A/مستقر، وصنفته وكالة فيتش كذلك بدرجة  -AA/مستقر، كما أعطت "كابيتال إنتليجينس" تصنيفاً مرتفعاً للبنك بدرجة Aa3الحال بالنسبة لوكالة "موديز" التي صنفت البنك في الفئة 

ية رأس المال في ظل األداء المميز لسامبا على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع المالي والمصرفي مستقبلية مستقرة على قوة الوضع المالي للبنك، ومستويات أداء السيولة المتميزة، والربحية المستدامة، والجودة العالية لألصول مع كفا

 .دي سلبيات األزمة الماليةركزه المالي، مما ساعده في تفاا أثنت هذه الوكاالت على قدرة سامبا في مواجهة التداعيات التي يمليها عدم استقرار األسواق المالية، نظراً لقوة عالمته التجارية ومعلى مستوى العالم. كم

حد أكثر المؤسسات المالية حصداً للجوائز على مستوى الشرق األوسط. وتتضمن هذه الجوائز حصول سامبا على جائزة "أفضل بنك في المملكة جائزة عالمية مما يؤكد ريادة سامبا كأ 34على  م3131وقد حصلت المجموعة خالل عام 

وتم اختياره كأفضل مؤسسة مدارة مهنياً في المملكة العربية السعودية، والي من غلوبال فاينانس. على التالعربية السعودية" للعام الثامن على التوالي و"أفضل بنك في تقديم خدمات الصرف األجنبي في المملكة العربية السعودية" للعام السابع 

كما حصل سامبا  بنكاً أماناً في العالم. 41ائمة أكثر قم. وعزز حضوره العالمي المتقدم حيث حافظ على موقعه كأكثر بنوك المملكة العربية السعودية أمانا للمرة السادسة على التوالي ومن ضمن 3131والثالث على مستوى الشرق األوسط لعام 

 رات مجموعة الفاينانشال تايمز للنشر على لقب "صفقة العام في الشرق األوسط" عن مشروععلى لقب "أفضل بنك استثماري إسالمي في العالم" من مجلة غلوبال فاينانس. إضافة لذلك، فقد حصل سامبا من مجلة ذي بانكر وهي إحدى منشو

  .مات األفراد في المملكة العربية السعودية" من مجلة إيشيان بانكرمجمع اكريليتز في الجبيل، وكذلك "صفقة العام" في الشرق األوسط عن صفقة منطقة جبل علي الحرة. كما حصل سامبا على مسمى "أفضل بنك لخد
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جوائز في هذا المجال منها ثالثة جوائز من غلوبال فاينانس وهي "أفضل شركة لالستثمار في  2من خالل حصول الذراع االستثماري للمجموعة )سامباكابيتال( على كما حظيت ريادة سامبا في مجال الخدمات االستثمارية بالتقدير العالمي 

المتحدة". كما حصلت سامباكابيتال على جائزتين من إيميا فاينانس هما "أفضل شركة لالستثمار في الشرق  المملكة العربية السعودية"، و"أفضل شركة لالستثمار في الشرق األوسط" و"أفضل شركة لالستثمار في دولة اإلمارات العربية

 ."األوسط" و"أفضل شركة لالستثمار في المملكة العربية السعودية

لكة العربية السعودية" من مجلة غلوبال فاينانس، وكذلك األمر فقد حافظ سامبا على موقعه كأفضل بنك في تقديم خدمات األفراد إضافة إلى تلك الجوائز، فقد حصل سامبا على جائزة "أفضل بنك في تقديم خدمات األفراد عبر اإلنترنت في المم

المصرفية المتكاملة لألفراد في الشرق األوسط وأفريقيا"، و"أفضل بنك  جوائز أخرى من غلوبال فاينانس في هذا المجال وهي: "أفضل موقع إلكتروني في الخدمات 2والشركات في الشرق األوسط وأفريقيا عبر اإلنترنت، حيث حصل على 

تقديم الخدمات صرفية المتكاملة للشركات في الشرق األوسط وأفريقيا"، و"أفضل بنك في في مبادرات أمن المعلومات للخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت في الشرق األوسط وأفريقيا"، و"أفضل موقع إلكتروني في الخدمات الم

المملكة العربية السعودية"، و"أفضل بنك في تقديم خدمات تمويل التجارة في الشرق األوسط  المصرفية عبر أجهزة االتصاالت المتنقلة في الشرق األوسط وأفريقيا"، و"أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت في

 ."وأفريقيا

 المالية لقطاعات سامبا:فيما يلي ملخص للنتائج 

 اإلجمالي قطاع االستثمار قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد بماليين الرياالت السعودية

3133 3131 3133 3131 3133 3131 3133 3131 3133 3131 

 2،113 2،215 238 282 3،215 3،383 3،583 3،125 3،382 3،121 إجمالي األرباح

 3،312 3،121 323 325 333 331 452 452 3،312 3،334 إجمالي المصاريف

 5،431 5،113 542 233 3،583 3،121 3،283 3،424 813 3،183 صافي الدخل

 314،112 312،121 333 18 22،338 81،511 13،133 83،534 12،584 15.341 إجمالي الموجودات

 321،312 324،111 23 22 8،231 31،331 21،235 21،188 11،283 23.258 إجمالي المطلوبات

 :وفيما يلي رسم بياني إلجمالي األرباح والمصاريف وصافي الدخل لقطاعات سامبا

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONFIDENTIAL 

- 3 - 

 :سنوات الماضيةوفيما يلي ملخص لنتائج سامبا المالية خالل الخمس 

 3131 3133 3133 3131 3111 مليون لاير سعودي 

 21،153 43،422 21،324 25،881 45،124 االستثمارات، صافي

 331،544 313،213 81،333 81،343 85،352 قروض وسلف، صافي

 314.112 312،121 313،225 382،532 384،438 إجمالي الموجودات

 348،112 358،212 312،342 311،521 352،331 ودائع العمالء

 15،113 13،211 38،342 34،211 33،413 إجمالي حقوق المساهمين

 2،113 2،215 2،423 2،113 2،331 إجمالي دخل العمليات

 3،312 3،121 3،142 3،131 3،143 إجمالي مصاريف العمليات

 5،431 5،113 5،114 5،513 5،441 صافي الدخل 

      
 

 

 

 

 

 

 

 :الجغرافي لإليرادات . التحليل1

مليون لاير سعودي موزعة جغرافياً داخل المملكة على المنطقة الوسطى بنسبة  2،422م بشكل أساسي من نشاطاتها في المملكة العربية السعودية حيث بلغت 3131مليون لاير سعودي في عام  2،113مجموعة البالغة التتحقق معظم إيرادات 

 داخل المملكة العربية السعودية. ةمحدد ةجغرافي طة بمنطقةاالستثمار والخزينة وليست مرتب ي%. وتتضمن إيرادات المنطقة الوسطى استثمارات مركزية تخص قطاع33.3% والمنطقة الشرقية بنسبة 33.3ة % والمنطقة الغربية بنسب22.2

مليون لاير سعودي وجنوب آسيا  32مليون لاير سعودي وأوروبا بمبلغ  123مليون لاير سعودي موزعة جغرافياً على دول مجلس التعاون )عدا المملكة العربية السعودية( بمبلغ  514من أعمالها خارج المملكة  كما بلغت إيرادات المجموعة

 مليون لاير سعودي. 42بمبلغ 

 :. الخطط الرئيسية والمستقبلية5

ي والعالمي، وذلك من خالل بناء الخطط التطويرية الفاعلة والمتناغمة مع احتياجات سامبا المالية من خالل رؤيتها المستقبلية إلى ترسيخ دورها الريادي ضمن قطاع الصناعة المصرفية والمالية على الصعيد المحلي واإلقليمتتطلع مجموعة 

 ق لتحقيق ربحية متواترة لتعظيم العوائد على حقوق المساهمين. العمالء، والسعي الدؤوب الستثمار الفرص المواتية في السو

ة، على النحو الذي لى دراسة الواقع بعناية، وصوالً إلى استشراف أوضاع السوق المالية المستقبليوقد تبنّت المجموعة حزمة من السياسات المتوازنة والمحكمة التي اتسمت باالستقرار والثبات، وعمق في نظرتها االستراتيجية التي تقوم ع

 مّكنها من انتهاج مساٍر أكثر أماناً أبقاها بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة التي شهدتها األسواق العالمية مؤخراً.

مة المستمرة بين النواحي اإلدارية والتشغيلية من ناحية، واالرتقاء بمعايير التقنية وجودة لمجموعة في الحرص الدائم على تطوير وتيرة األداء وفق نظرة كليّة تراعي كافة قطاعات األعمال لديها، والمواءلوتكمن أبرز الركائز األساسية 

ادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وتعزيز قدراتهم المبتغاة، مع التركيز على استقطاب واحتضان الكوالخدمات وشمولية المنتجات من ناحية أخرى، وذلك وفق آلية تراعي بناء الخطط من قبل وحدات العمل لدى البنك سعياً وراء تحقيق األهداف 

 ببرامج تدريبية تتوافق وتطلعات البنك. 

لمبتكرة(، والتوسع جغرافياً في األسواق المستهدفة في توسع في نطاق األعمال )الخدمات والمنتجات اانتهجت المجموعة مساراً تنموياً واضحاً لتحقيق أهدافها االستراتيجية مرتكزاً على أربعة محاور وهي: النمو في األنشطة األساسية، وال كما

يه اإلسالمي والتقليدي، مع المضي بشكل منهجي ثابت في تطوير األعمال وتحديث شبكة منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا، وخدمة المجتمع بجميع قطاعاته بما يحقق روح الشراكة المطلوبة. وشملت خطة العمل؛ النشاط المصرفي بشق

 لى االستمرار في مشروع تحديث النظام البنكي األساسي تعزيزاً لخطط النمو والتوسع للمجموعة. روع وقنوات الخدمة اإللكترونية لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده التعامالت المصرفية وتقنياتها الحديثة، وهو ما حدا بالمجموعة إالف

دولة قطر، بعد الحصول على كافة التراخيص الالزمة من مما جعلها البنك السعودي الوحيد في م، 3131كز أعمال لها في قطر في عام ها الجغرافي وقاعدة عمالئها العريضة، فقد دشنت مروتجسيداً الستراتيجية المجموعة في توسيع نطاق

تثمارات، وتقديم مارات، ومنح وترتيب التسهيالت االئتمانية، وتقديم وحفظ األوراق المالية، وإدارة االسهيئة مركز قطر للمال، التي صنفته في الفئة األولى وتجيز له قبول الودائع، والتعامل في االستثمارات، وترتيب الصفقات في مجال االستث

 االستشارات في مجال االستثمارات بالشقين التقليدي واإلسالمي. 

با في دبي خدمات األفراد والشركات، م لتقديم خدمات مصرفية تجارية كاملة هناك، مما جعلها البنك السعودي الوحيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتغطي أعمال سام3118وكانت المجموعة قبل ذلك قد دشنت نشاطها في دبي منذ العام 

 وتقديم المشورة االستثمارية والخدمات البنكية الخاصة. 

فرعاً في  38م، ليصبح اسمه بنك سامبا المحدود، ورفع عدد فروعه إلى 3112صة األغلبية فيه عام وعلى صعيد التوسع الجغرافي العالمي، فقد أطلق سامبا عالمته التجارية على بنك كريسينت التجاري الباكستاني الذي كان قد استحوذ على ح

 فرعاً. كما حصلت المجموعة على موافقة من الجهات الرسمية في دولة الهند لمزاولة نشاطاتها في السوق الهندية كمؤسسة استثمار أجنبي.  38عد أن كانت زمن قياسي تنتشر في مختلف أرجاء الباكستان، ب
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لحضورنا القوي في السوق السعودية، وتعكس رؤيتنا للتوسع الخارجي القائمة على إدراكنا آلفاق النمو في األسواق  إن هذه التوسعات على الساحتين اإلقليمية والعالمية تندرج ضمن أهدافنا االستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى، وتعد امتداداً 

 مساهمينا.  الواعدة في الشرق األوسط وآسيا، والذي يدفعنا إلى المضي بتقييم أي فرص مواتية في أسواق أخرى تحقق تطلعاتنا في التوسع وتعزيز عوائد

ات ُمحكمة ضمن إطار استراتيجي مستمر يهدف لدعم إدارة المخاطر في جميع فإن خططنا إلدارة المخاطر تخضع لعناية تامة، وحرٍص على تبني منهجية شاملة للحّد منها وإدارتها وفق أسس مدروسة، باالعتماد على سياس وبموازاة ذلك؛

 إدارتها.تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية الموحدة للمجموعة، على شرح تفصيلي للمخاطر الرئيسة التي تتعرض لها المجموعة مع استراتيجية  من 11و  31و  38و  32قطاعات األعمال لدى سامبا. وتشتمل اإليضاحات 

 . خدمة المجتمع: 4

أن قروضنا واستثماراتنا وعملياتنا لها أعظم األثر على  اء داخل البنك أو خارجه. نحن ندركاألطراف ذات العالقة سويبني سامبا مرتكزات مسئوليته االجتماعية على أسس من المعتقدات والقيم التي تجسد شخصيتنا كشركة، والتزامنا ب

 .م النمو االقتصادي والرفاهية في المملكةلية عالمية المستوى في دعاالقتصاد والمجتمع، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خالل أعمال عمالئنا وموردينا. ونحن فخورون بمدى تأثير منتجاتنا وخدماتنا الما

يستطيع مثابة قوة دافعة لعمل الخير والتقدم في المجتمعات التي نخدمها. وهذا يعني تحديد المجاالت التي نحن ملتزمون بإحداث الفرق بطريقة مسئولة وأخالقية ومبتكرة، وذلك من خالل االستفادة من المواهب والموارد التي لدينا، والتي تعتبر ب

المسئولية االجتماعية أكثر تنظيماً ومتوافقة مع طبيعة أعمالنا، ومصممة لتحقيق األثر المنشود  سامبا أن يقدم فيها خبراته الخاصة أو إحداث فرق جوهري ومجدي. وها نحن نبذل قصارى جهدنا إلى االنتقال التدريجي إلى مبادرات في مجال

 .القابل للقياس

الخبرات عالية القيمة، وتمكين الوصول إلى الفرص االقتصادية، وتسهيل شبكات المعرفة، وتعزيز الوعي في الممارسات  وإعطائهمتحسين مهاراتهم وقدراتهم، ى المبادرات التي تؤثر على توظيف الشباب السعودي، ولقد انصب تركيزنا عل

 .ية التي تلهم وتحفز الشباب، وتعزيز أفضل الممارسات العملية ضمن نطاق تأثيرناالسلوكية المسئولة فيما بين الشباب واألسر، والبحث عن الشراكات والرعا

 .ادرات الرعاية الصحية، وغيرها الكثيرت الثقافية، والقضايا االجتماعية، والبرامج التعليمية، ومبكما نقدم في كل عام العون والمساعدة لمن يحتاجون إلى االهتمام والرعاية. إذ أننا نقدم الدعم للمؤسسات الخيرية، والمهنية، والنشاطا

م 3131مليون لاير سعودي في العام المالي  11إيجابي أكثر عمقاً على المجتمع. وقد خصص سامبا مبلغ إن كل ما نقوم به يتيح لنا التأثير اإليجابي على حياة المزيد من الناس، وتعزيز الطموحات، ودفع عجلة الرخاء االقتصادي، وتحقيق أثر 

 كتبرعات يتم تقديمها لجمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وثقافية وبرامج اجتماعية أخرى.

 :. مجلس اإلدارة2

 والصادرة عن هيئة السوق المالية كما يلي:شركات في المملكة العربية السعودية يتكون مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية من عشرة أعضاء، تم تصنيفهم وذلك بحسب التعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة ال

غير تنفيذي، األستاذ زكي بن عبدالمحسن  -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 

 -مستقل، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج  -غير تنفيذي، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر  -مستقل، األستاذ أحمد بن محمد العمران  -مستقل، األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان  -نفيذي، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم ت –الموسى 

 مستقل.

 :لمنبثقة عن المجلس ودورها وأعضائها الحاليينوفيما يلي بيان بأسماء اللجان الرئيسية ا

لجنة من أربعة وتتألف ال .لسامبا والموافقة عليها ومراقبة تطور األداء حسب الخطة االستراتيجية المعتمدة  اللجنة االستراتيجية: تقوم هذه اللجنة باإلشراف والمراجعة على االستراتيجية المقترحة من قبل اإلدارة التنفيذية والمشاريع الرئيسية

 رئيس اللجنة، وأحمد العمران، وموسى الربيعان والدكتور فهد الحصين. وقد عقدت اللجنة االستراتيجية اجتماعها السنوي خالل هذا العام.  -أعضاء من مجلس اإلدارة، وهم األساتذة عيسى العيسى 

رئيس اللجنة، وعلي حسين  -وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء، وهم األساتذة زكي الموسى  .إليها من مجلس اإلدارة أو من رئيسها في حدود الصالحيات التي أقرها لها المجلساللجنة التنفيذية: تقوم هذه اللجنة بالتعامل مع األمور التي تحال 

 ا العام. خالل هذ اً اجتماع 33علي رضا، ومحمد الغفيلي، وخالد العبدالكريم، والباجي طقطق. وقد عقدت اللجنة التنفيذية 

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

رئيس اللجنة، واألستاذين علي حسين علي رضا، وخالد  –ذلك المكافآت وحوافز المحافظة على الموظفين. وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء مستقلين من مجلس اإلدارة، وهم الدكتور إبراهيم ناظر سامبا وسياسته الخاصة للتعويضات بما في 

 العبد الكريم. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام. 

ألف لاير  351ألف لاير. وبلغت البدالت ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  121ألف لاير ولألعضاء التنفيذيين  1،351م مبلغاً وقدره 3131في العام  غير التنفيذيين سنوية ألعضاء مجلس اإلدارةبلغ مجموع المكافآت والتعويضات ال

ألف لاير، والخطط التحفيزية  31،411ألف لاير، والمكافآت السنوية  1،432ألف لاير، وبلغت البدالت  8،412والمدير المالي  بمن فيهم المدير العام نفيذيينألف لاير. وبلغت رواتب وتعويضات ستة من كبار الت 45 ولألعضاء التنفيذيين

 .م3131ا بالنسبة لألعضاء التنفيذيين فال توجد أي تعويضات لعام ألف لاير، أم 25ألف لاير، وبلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والتي تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق  3،113

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

ع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة، حيث تقوم بتقييم فعالية منظومة الرقابة الداخلية لدى سامبا السياسة المحاسبية المتبعة والتأكد من التزام البنك باألنظمة واللوائح. وتتواصل مجموعة المراجعة الداخلية والمخاطر بصورة منتظمة م

إلدارات المختلفة بحسب خطة المراجعة السنوية. وباإلضافة إلى تقارير المراجعة، تعقد اللجنة فع تقاريرها إلى اللجنة معتمدة األسلوب المرتكز على المخاطر حيث تحدد هذه المنهجية مدى عملية المراجعة والفترات المطلوبة لتغطية اوتر

اجعة الداخلية والتي شملت تعزيز وتحسين بعض ية لمناقشة أعمال المراجعة الداخلية ونتائجها واالطالع على الخطط التصحيحية الموضوعة من قبل إدارات األعمال بناًء على تقارير المراجتماعات ربع سنوية مع مجموعة المراجعة الداخل

م، تؤكد لجنة المراجعة سالمة وفعالية الضوابط الرقابية الداخلية المتوفرة لدى المجموعة حيث لم تظهر أي مالحظات جوهرية خالل 3131للعام السياسات واإلجراءات. بناًء على ما سبق وبعد االنتهاء من تنفيذ خطة المراجعة الداخلية بنجاح 

من خارج مجلس اإلدارة. وقد عقدت هذه اللجنة خمسة  -ن خارج مجلس اإلدارة، وفهد السديري م -رئيس اللجنة، واألستاذين بدر السويلم  -وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل هو األستاذ فهد المفرج .العام 

 اجتماعات خالل السنة.

ا في ذلك المتعلقة باالئتمان وأمن المعلومات والتأكد من أن إطار الرقابة ت إدارة المخاطر المختلفة بملجنة إدارة المخاطر: تقوم هذه اللجنة بمساعدة المجلس في اإلشراف على إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة عن طريقة متابعة عمليا

ه اللجنة اجتماعين خالل رئيس اللجنة، والدكتور فهد الحصين، واألستاذ زكي الموسى. وقد عقدت هذ -الداخلية الموضوع يتماشى مع استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر .وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء وهم األستاذ علي حسين علي رضا 

 السنة.

م. وقد عقد المجلس 3134ديسمبر  13م وتنتهي بنهاية 3131يناير  3ضاء مجلس اإلدارة الحالي في وفقاً للنظام األساسي لمجموعة سامبا المالية، يتم اختيار مجلس اإلدارة من قبل مساهمي البنك لمدة ثالث سنوات. وقد بدأت مدة خدمة أع

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

 

 االجتماعات

العمران، كي بن عبدالمحسن الموسى، األستاذ أحمد بن محمد األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي، الدكتور فهد بن محمد الحصين، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ ز

 األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج.

 االجتماع األول

 يناير 33

زكي بن عبدالمحسن الموسى،  لي بن حسين علي رضا، األستاذاألستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي، الدكتور فهد بن محمد الحصين، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر، األستاذ ع

 يم المفرج.األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان، األستاذ فهد بن إبراه

 االجتماع الثاني

 أبريل  31

راهيم بن عمر ناظر، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى، األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ عيسى بن محمد العيسى، الدكتور فهد بن محمد الحصين، الدكتور إب

 األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج.

 االجتماع الثالث

 يوليو 31

ي رضا، األستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى،  بن محمد العيسى، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي، الدكتور فهد بن محمد الحصين، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر، األستاذ علي بن حسين علاألستاذ عيسى 

 م المفرج.األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن إبراهي

 أكتوبر 31االجتماع الرابع 

 م هي كما يلي:13/33/3131في 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

 الشركة السعودية لصناعة الورق

 شركة سوسياتي جنرال السعودية

 

 األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان

 األستاذ أحمد بن محمد العمران شركة اإلسمنت السعودية

 شركة العالمية للتأمين التعاوني

 الشركة العربية لتجارة المواد البترولية

 األستاذ علي بن حسين علي رضا

 عبدالرحمن العبدالكريماألستاذ خالد بن  شركة اإلسمنت السعودية

 

 . حوكمة الشركات:2

 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 

يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في  يشتمل النظام األساسي لمجموعة سامبا المالية على حق التصويت العادي.

 الجمعية العامة.

 )ب(

إن المجموعة ليس لها الصفة القانونية إللزام المستثمرين ذوي الصفة 

 –مثل صناديق االستثمار  –بالنيابة عن غيرهم االعتبارية الذين يتصرفون 

 اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت.

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 

اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي  –مثل صناديق االستثمار  –غيرهم 

اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح  في تقاريرهم السنوية، وكذلك

 قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم. 

 )د(

 :. اإلشعار بملكية حصص كبيرة من األسهم و المصالح في األسهم أو سندات الدين8

من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن  54وكبار المسئولين التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم( بخصوص تغيير نسبة ملكيتهم في أسهم سامبا طبقاً ألحكام المادة لم يستلم سامبا أي إشعار من أي شخص )باستثناء أعضاء مجلس إدارة البنك 

 م كالتالي:13/33/3131اتهم وأوالدهم القصر كما في هيئة السوق المالية، وقد بلغت نسبة مساهمة كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة سامبا وكبار المسئولين التنفيذيين وزوج

 نسبة الملكية

 نهاية السنة

 صافي التغير

 خالل السنة

 عدد األسهم

 نهاية السنة

 عدد األسهم

 بداية السنة

 

 صندوق االستثمارات العامة 312،333،324 312،333،324 -- 33،13%

 للتقاعدالمؤسسة العامة  314،532،115 314،532،115 -- 34،14%

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 311،143،113 314،131،231 3،823،282 33،22%
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 نسبة الملكية

 نهاية السنة

 صافي التغير

 خالل السنة

 عدد األسهم

 نهاية السنة

 عدد األسهم

 بداية السنة

 

 عيسى العيسى 3،541،213 3،541،213 - 1.32%

 علي علي رضا 314،111 314،111 - 1.13%

 خالد العبد الكريم 35،124 35،124 - 1.113%

 موسى الربيعان 13،441 32،441 4111- 1.111%

 إبراهيم ناظر 5،151 5،151 - 1.1115%

 زكي الموسى 314،241 341،551 32،283 1.13%

 فهد المفرج 35،284 35،284 - 1.113%

1،13%  سجاد رازفي 11،214 312،134 33،131 

1.13%  نادر قدوره 332،223 334،441 8،813 

1.115%  أجاي ماكيجا 31،332 11،115 31،228 

1.113%  طقطقالباجي  31،243 31،243 - 

1.113%  أمين سعيد 33،121 32،841 4،523 

1.113%  عبدالحليم شيخ 35،311 31،558 2،344 

1.11%  مدحت توفيق 1،313 - 1،313- 

1.1113%  انطوني موجابير - 3،143 3،143 

1.1115%  رانيا نشار 3،111 1،511 3،512 

 

 السعودية للمحاسبين القانونيين:.  االختالف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة 1

نوك لخاصة بالتقارير المالية. وتقوم المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة بما يتوافق مع نظام مراقبة البتتبع مجموعة سامبا المالية المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وكذلك المعايير الدولية ا

 م مالحظة أي اختالفات عن القواعد والمعايير المذكورة أعاله.3131ولم يتم خالل العام  ولوائح نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

 :. الشركات التابعة31

مليون لاير سعودي، تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية ومرخص لها من قبل هيئة السوق المالية لتقديم خدمات  411% لسامبا برأسمال يبلغ 311شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال(: شركة تابعة مملوكة بنسبة 

 .م3118يناير  31التعامل والترتيب واإلدارة والمشورة والحفظ. ولقد بدأت سامبا كابيتال في مباشرة أعمالها ابتداًء من 

مليار روبية باكستانية. وأسس البنك في الباكستان ويقدم الخدمات المصرفية التجارية وغيرها من الخدمات، كما تتداول  35،114% من رأس المال البالغ 81.82سامبا حصة األغلبية من هذا البنك بنسبة  بنك سامبا المحدود: شركة تابعة تملك

 .أسهم البنك في بورصة باكستان

جمادى الثاني  1الصادر من الرياض بتاريخ  3131315242ألف لاير سعودي، تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وتحمل سجل تجاري رقم  411% لسامبا برأسمال يبلغ 311شركة سامبا العقارية: شركة تابعة مملوكة بنسبة 

 .البنك وعن صندوق سامبا لالستثمار العقاري المدار من قبل سامباكابيتال عن م. وتهدف الشركة إلى إدارة المشاريع العقارية بالنيابة3112يونيو  35هـ الموافق 3538

 ألف دوالر أمريكي، تم تأسيسها في جزر كايمان لغرض إدارة استثمارات خارجية محددة. 41% لسامبا برأسمال يبلغ 311شركة االستثمار الخارجي المحدودة: شركة تابعة مملوكة بنسبة 

 :. توزيع األرباح33

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

م الشركة بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة. وتحسم افذة في المملكة العربية السعودية، وتقو( تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين السعوديين والضريبة المقررة على الجانب غير السعودي طبقاً لألنظمة الن3

 .الزكاة المدفوعة عن السعوديين من نصيبهم في صافي الربح كما تخصم الضريبة المدفوعة عن الجانب غير السعودي من نصيبهم في صافي الربح

 .( أعاله، لالحتياطي النظامي حتى يصبح مساوياً على األقل لرأس المال المدفوع3ا ذكر في الفقرة )% من المتبقي من األرباح الصافية بعد حسم الزكاة والضريبة، كم34( يرحل ما ال يقل عن 3

ن يتم توزيعه بنسبة المدفوع من قيمة أسهم % من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين السعوديين وغير السعوديين، على أ4( يخصص من الباقي من األرباح بعد حسم االحتياطي النظامي والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن 1

 .ألرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارةالسعوديين وغير السعوديين طبقاً لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من ا

 .( السابقة على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة1( و)3( و)3) ( يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات5

 .رى من صافي األرباح، بعد الزكاة والضريبة( يجب الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من السعوديين وغير السعوديين عند احتساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي واالحتياطات األخ4

م 13/33/3131هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة. وبذلك يصبح إجمالي األرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في  84مليون لاير بواقع  3132م قدرها 3131مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام  وإنه يسر

 م.3135ن السعوديين. وسوف يتم صرف األرباح بعد اعتماد القرار من الجمعية العامة للمساهمين التي ستعقد في الربع األول للعام لاير للسهم الواحد للمساهمي 3.24مليون لاير بواقع  3142
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 :. القروض وسندات الدين المصدرة33

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

 م.3131دين ألي من شركاتها التابعة في العام  جموعة أي أسهم أو أدواتعليه في السوق ويتم إثباتها على نحو مالئم في القوائم المالية الموحدة للبنك، ولم تطرأ أي تغيرات خالل هذا العام، كما لم تصدر الم

 :. العقود الهامة31

 مجلس اإلدارة أو للمدير العام م، لم يبرم سامبا خالل هذا العام أي عقود هامة يوجد فيها مصالح جوهرية ألي من أعضاء3131في تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية الموحدة لسامبا لعام  13بخالف المعلومات الواردة في اإليضاح رقم 

 أو المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 :. التنازل عن المصالح من قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المسئولين التنفيذيين أو المساهمين35

 دارة أو أي من أعضاء اإلدارة العليا التنفيذية للبنك أو أي من مساهمي البنك بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على األرباح.ال يوجد لدينا أية معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإل

 .  المدفوعات النظامية المستحقة:34

مليون  82،8م مبلغ 3131مليون لاير، وبلغت المدفوعات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل العام  11مين األجانب مليون لاير، وبلغت ضريبة الدخل المستحقة على المساه 544بلغت الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين 

 لاير.

 :. الموارد البشرية32

%، وهي من أفضل النسب في البنوك 13.2أثمرت عن ارتفاع نسبة السعودة في البنك إلى  مجموعة سامبا المالية، وبيئة العمل المتميزة للنمو والتطور، وسياسات وممارسات الموارد البشرية المتقدمة في مجال إدارة المواهب، قد سمعةإن 

 السعودية.

مؤسسات تعليمية مرموقة سواء داخل المملكة أو ديد وجذب أفضل المواهب السعودية واالحتفاظ بها. وقد شاركنا في العديد من المعارض والمناسبات الخاصة بالمهنة والتوظيف التي نظمتها وبذلت المجموعة جهوداً حثيثة خالل العام لتح

 خارجها في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.

الوظيفي ومراجعة نظام إدارة أداء الموظفين وإطار الجدارة. كما يلتزم البنك بشكل استباقي بالمتطلبات الجديدة لمؤسسة النقد  اإلحاللبا، تم إطالق عدة مبادرات تشمل برامج المواهب وإدارة وفي إطار استراتيجية الموارد البشرية لدى سام

 تعليمية مختلفة في المملكة.  مؤسسات( مع الطالب السعوديين في Co-OPة لسامبا، نفذنا العديد من برامج التدريب التعاوني )العربي السعودي حول التعويضات القائمة على المخاطر. والتزاماً بالمسئولية االجتماعي

المستحقة في الفروع األجنبية والشركات التابعة. وقد بلغ إجمالي احتياطي تعويضات  مدفوعات النظاميةأما بالنسبة لمزايا وتعويضات الموظفين، فالمجموعة تدفعها طبقاً لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وبحسب متطلبات ال

اء أسهم سامبا بسعر محدد مسبقاً كما تقدم المجموعة لموظفيها برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم، حيث يُمكِّن هذا البرنامج الموظفين المشاركين من شر .مليون لاير سعودي 131م مبلغ 3131ديسمبر  13نهاية الخدمة في تاريخ 

 الف لاير موزعة على فترات تمتد من سنتين إلى خمس سنوات. 32،241م مبلغاً وقدره 3131ديسمبر  13وقريب من سعر السوق لألسهم كما في تاريخ منحها للموظف، وقد بلغ إجمالي قيمة البرامج كما في 

م، واشتمل ذلك على ما يقرب 3131موظفاً حتى نهاية العام  1،211استراتيجية سامبا، حيث واصلت المجموعة تركيزها على االستثمار في رأس المال البشري. وقد تم تدريب ما مجموعه أما بالنسبة للتدريب والتطوير فما زال يمثل جوهر 

 دى سامبا، وكذلك عن طريق المعهد المصرفي، والمؤسسات في الخارج.يوم تدريبي. وشمل ذلك التدريب المتخصص المقدم من قبل مركز الدراسات المالية والمصرفية ل 33،332من 

 :. دفاتر الحسابات ومنظومة الرقابة الداخلية والقوائم المالية32

 :نؤكد بأنه

 .تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح 

 .نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية 

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

 :. الجزاءات والعقوبات النظامية38

 ألف لاير كغرامات تشغيلية تم معالجتها في حينه. 211م غير أنه تم فرض ما مجموعه 3131لم يتعرض البنك ألي جزاءات أو غرامات ذات أهمية تذكر خالل العام المالي 

 . توزيع الدخل:31

 في الدخل عن السنة كما يلي: أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع صا

  بآالف الرياالت السعودية

 صافي الدخل للمساهمين عن السنة 5،431،143

 أرباح أسهم موزعة في منتصف العام (153،111)

 أرباح أسهم مقترح توزيعها في نهاية العام (3،132،111)

 إجمالي األرباح الموزعة (3،142،111)

 المحول لالحتياطي النظامي -

 المحول لالحتياطي العام -

 المحول لألرباح المحتفظ بها 3،441،143

 . مراجعو الحسابات:31

م. وستنظر الجمعية في 13/33/3131م تعيين السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ برايس ووترهاوس كوبرز كمراجعي حسابات لسامبا عن العام المنتهي في 3131أقرت الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في مارس 

 م.13/33/3135عن العام المالي المنتهي في  اجتماعها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين، أو استبدالهم بمراجعين آخرين، وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات البنك


