
- 1 - 

 م2102تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 م.2132ديسمبر  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 حاليا  م

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

 ."سبيدكاشالسريعة "

 .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 ثانيا :

ات البنك والحفاظ على السيولة وإدارة المركز سواق المال والعمالت األجنبية والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات المالية للشركات وكبار العمالء. كما يقوم بإدارة التمويل لعملييقوم بشكل رئيسي بإدارة عمليات أ -ثالثا : قطاع الخزينة

  .المالي

: قطاع االستثمار )سامباكابيتال( رابعا   .ة أو الحفظستثمار، وكافة األنشطة ألعمال الوساطة وإدارة الصنادي  االستثمارية واألصول، سواء كانت بالتعامل أو الترتيب أو اإلدارة أو المشورتقدم سامباكابيتال خدمات إدارة عمليات اال -ً 

 

مركزا  لخدمة السيدات في جميع أنحاء المملكة. ولدى البنك فروع عالمية في كل من لندن ودبي وقطر،  22مركزا  للحواالت السريعة )سبيد كاش( و  11فرعا  و  22تتم ممارسة أغلب أعماله عبر مركز سامبا الرئيسي في الرياض، كما يدير 

 .لباكستانية، وتتداول أسهمه في بورصة باكستانفرعا  منتشرة في المدن ا 28% من أسهم بنك سامبا المحدود في الباكستان الذي يقدم الخدمات المصرفية التجارية وغيرها من الخدمات عبر 81.28هذا فضال  عن امتالكه لحصة تبلغ 

 :. األداء المالي ومراجعة العمليات والنتائج المالية2

مجموعة  السيولة وجودة االئتمان وكفاية رأس المال، إال أن م، والذي أثر بدوره على القطاع المصرفي. ورغم الصعوبات التي واجهتها البنوك العالمية وبنوك المنطقة بسبب تحديات2132استمر التباطؤ في نمو االقتصاد العالمي خالل العام 

في سوق يتسم بمعدالت عالية للسيولة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط مما عزز نمو عمليات اإلقراض والتي  ككما ازدهرت أعمال البنفي تحسين المؤشرات المالية وجودة األصول لالنطالق نحو نمو مستقبلي دائم.  تاستمرسامبا المالية 

 ساعدت في تحقي  الربحية في ظل تدني أسعار الفائدة.

الناشئة عن تسارع الدورات االقتصادية. ويتجلى ذلك من خالل اتخاذه لكافة السبل لرفع مستويات األداء بهدف  وحق  عوائد مجزية لمساهميه بفضل قدرته على تجاوز التداعيات وقد نجح سامبا في التعامل مع الظروف االقتصادية الصعبة

مبذولة من قبل فري  اإلدارة التنفيذية، حيث حققت المجموعة أرباحا  بي واإلداري المستمر والجهود الضمان جودة خدمة العمالء. كما نجح سامبا باالستمرار في تعزيز قوة مركزه المالي وتحقي  النتائج المالية الممتازة بفضل اإلشراف الرقا

ن االستثمارات %، إضافة إلى النمو االيجابي للدخل م13%، وارتفع الدخل من أرباح تحويل العمالت األجنبية بنسبة 23مليون لاير سعودي، فيما زادت إيرادات الرسوم من الخدمات البنكية بنسبة  0،111بلغت  2132صافية في العام 

% عن العام الماضي، ووصلت نسبة اإليرادات إلى 3.3مليار لاير بنسبة زيادة  2،12ة، إذ بلغت المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ومن نشاطات المتاجرة مقارنة بالعام الماضي. وقد تم التحكم بإجمالي المصاريف بصورة جيد

 . 1،2المصاريف إلى 

مليار لاير في العام الماضي.  89.3% مقارنة بـ 38مليار لاير بنسبة زيادة 310.8م، كما بلغت محفظة القروض والسلف 2133% عن العام 1.1مليار لاير بزيادة قدرها  399،2م إلى 2132مالي األصول كما في نهاية عام وقد ارتفع إج

% والتي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع 21.3ا يجعل البنك في مركز مثالي لتحقي  فرص نمو مستقبلية حيث أن نسبة القروض إلى الودائع % عن العام الماضي مم8.0مليار لاير بارتفاع  308.2وبلغت الودائع 

% في العام الماضي 320.0% مقارنة بـ 311.2م. فيما بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 2133لاير في العام مليار  81.0% مقارنة بـ 31مليار لاير محققة زيادة مميزة بنسبة  90.2المتطلبات التنظيمية. كما بلغت ودائع تحت الطلب 

مدعومة بكفاية رأس المال، ونسب تنظيمية سليمة تتعدى % )إجمالي رأس المال( مما يؤكد أن مركز سامبا المالي يقوم على قواعد راسخة 21.3و  (Tier 1) %39.1والتي تعتبر من النسب المميزة. وارتفعت نسب كفاية رأس المال إلى 

 .مليار لاير لنفس الفترة من العام الماضي 28.3% بالمقارنة مع 32.3مليار لاير، بزيادة تبلغ نسبتها  13.2النسب المتبعة محليا  وعالميا . ونتيجة لهذا األداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لدينا إلى 

واستمر سامبا في ريادته بالحفاظ على موقعه كأحد أفضل البنوك تصنيفا  في المملكة العربية السعودية من قبل وكاالت ,م في تعزيز تصنيفاتنا االئتمانية من وكاالت التقييم العالمية، 2132يف االئتماني والتقدير: لقد نجحنا خالل عام التصن

مستقر، وكذلك /+A بل وكالة "ستاندرد آند بورز" بدرجةدة المعايير االئتمانية والمالية للبنك وعززت نظرتها اإليجابية حيال مستقبل أدائه، حيث حافظت المجموعة على تصنيفها االئتماني من قالتصنيف العالمية والتي أكدت على سالمة وجو

مستقر. وتدل هذه / +A مستقر، فيما أكدت وكالة فيتش كذلك على تصنيفها لسامبا بدرجة/ -AA "كابيتال إنتليجينس" بتأكيد تصنيفها المرتفع للبنك مستقر، كما قامت/Aa3 الحال بالنسبة لوكالة "موديز" الدولية التي صنفت البنك في الفئة

الربحية المستدامة، والجودة العالية لألصول مع كفاية رأس المال في ظل األداء المميز لسامبا بالرغم من التأكيدات في التصنيف االئتماني المقترنة بنظرة مستقبلية مستقرة على قوة الوضع المالي للبنك، ومستويات أداء السيولة المتميزة، و

نظرا  لقوة عالمته التجارية ومركزه المالي والتي ساعدت في تفادي  ليها عدم استقرار األسواق المالية،التحديات التي واجهت القطاع المالي والمصرفي على مستوى العالم. كما أثنت هذه الوكاالت على قدرة سامبا في مواجهة التداعيات التي يم

 .سلبيات األزمة المالية الحالية

سامبا على جائزة "أفضل بنك في المملكة  جائزة عالمية مما يؤكد ريادة سامبا كأحد أكثر المؤسسات المالية حصدا  للجوائز على مستوى الشرق األوسط. وتتضمن هذه الجوائز حصول 31م على 2132وقد حصلت المجموعة خالل عام 

على التوالي من غلوبال فاينانس.  وحصل سامبا على مسمى "البنك األكثر أمانا  في المملكة العربية العربية السعودية" للعام السابع على التوالي و"أفضل بنك في تقديم خدمات الصرف األجنبي في المملكة العربية السعودية" للعام السادس 

لمية. كما وضعت مجلة ذي بانكر سامبا كثالث أقوى بنك في الشرق األوسط وهي المجلة الرائدة في مجال لسعودية" للعام الثالث على التوالي من غلوبال فاينانس بناء  على التقييم الطويل المدى للتصنيف االئتمان لكبرى وكاالت التصنيف العاا

 .النشر االقتصادي بحسب الفاينانشال تايمز

جوائز في هذا المجال منها ثالثة جوائز من غلوبال فاينانس وهي "أفضل شركة لالستثمار في  2كما حظيت ريادة سامبا في مجال الخدمات االستثمارية بالتقدير العالمي من خالل حصول الذراع االستثماري للمجموعة )سامباكابيتال( على 

في الشرق األوسط" من ذي بانكر. كما حصلت سامباكابيتال على جائزة أفضل  2132ثمار في الشرق األوسط" و"أفضل شركة لالستثمار اإلسالمي في العالم"، إضافة إلى جائزة "صفقة العام المملكة العربية السعودية"، و"أفضل شركة لالست
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في « أفضل أداء لصندوق استثمار باألسهم الخليجية على مدى السنوات الخمس األخيرة»د حاز صندوق الرائد لألسهم الخليجية جائزة شركة لالستثمار في الشرق األوسط" وجائزة"أفضل شركة لالستثمار في المملكة" من إيميا فاينانس. وق

 م.2132حفل توزيع جوائز ليبر لعام 

رنت، ويتضح ذلك من خالل خمسة جوائز حصل عليها من غلوبال فاينانس في هذا المجال وهي: "أفضل بنك في تقديم أيضا ، حافظ سامبا على موقعه كأفضل بنك في تقديم خدمات األفراد والشركات في الشرق األوسط وأفريقيا عبر اإلنت 

أفضل بنك في مبادرات أمن المعلومات للخدمات المصرفية د في الشرق األوسط وأفريقيا"، و"الخدمات المصرفية لألفراد عبر اإلنترنت في المملكة العربية السعودية"، و"أفضل موقع إلكتروني في الخدمات المصرفية المتكاملة لألفرا

 فريقيا" و"أفضل موقع إلدارة النقد في الشرق األوسط وأفريقيا".للشركات عبر اإلنترنت في الشرق األوسط وأفريقيا"، و"أفضل موقع إلكتروني في الخدمات المصرفية المتكاملة للشركات في الشرق األوسط وأ

 

 للنتائج المالية لقطاعات سامبا:فيما يلي ملخص 

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

2133 2132 2133 2132 2133 2132 2133 2132 2133 2132 

 2،290 2،322 282 333 3،382 898 2،120 2،092 2،121 2،231 إجمالي األرباح

 2،121 3،932 320 323 339 331 302 301 3،223 3،302 المصاريفإجمالي 

 0،112 0،113 232 130 3،121 283 3،323 3،238 3،182 3،008 صافي الدخل

 399،220 392،220 98 313 81،011 91،392 82،321 29،380 12،211 12،092 إجمالي الموجودات

 322،083 320،332 22 33 31،229 22،132 29،091 23،113 20،298 22،009 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
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 :سامبا المالية خالل الخمس سنوات الماضيةوفيما يلي ملخص لنتائج 

 2132 2133 2131 2119 2118 مليون لاير سعودي 

 32،322 21،323 20،881 30،923 30،238 االستثمارات، صافي

 310،282 89،333 81،233 80،302 98،302 قروض وسلف، صافي

 399،220 392،220 382،032 383،338 328،893 إجمالي الموجودات

 308،212 312،232 311،021 302،329 310،228 العمالءودائع 

 13،219 28،232 23،211 22،312 21،122 إجمالي حقوق المساهمين

 2،290 2،322 2،913 2،331 2،132 إجمالي دخل العمليات

 2،121 3،932 3،931 3،933 2،333 إجمالي مصاريف العمليات

 0،112 0،113 0،012 0،331 0،001 صافي الدخل 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :. التحليل الجغرافي لإليرادات1

مليون لاير سعودي موزعة جغرافيا  داخل المملكة على المنطقة  2،221م بشكل أساسي من نشاطاتها في المملكة العربية السعودية حيث بلغت 2132مليون لاير سعودي في عام  2،290تتحق  معظم إيرادات مجموعة سامبا المالية البالغة 

د داخل المملكة وتتضمن ايرادات المنطقة الوسطى على استثمارات مركزية تخص قطاع االستثمار والخزينة وليست مرتبطة بقطاع جغرافي محد %.31.0% والمنطقة الشرقية بنسبة 33.0% والمنطقة الغربية بنسبة 28.2الوسطى بنسبة 

 .العربية السعودية

 39مليون لاير سعودي وأوروبا بمبلغ مليون لاير سعودي وجنوب آسيا بمبلغ  120مليون لاير سعودي موزعة جغرافيا  على دول مجلس التعاون )عدا المملكة العربية السعودية( بمبلغ  020ج المملكة كما بلغت إيرادات سامبا من أعمالها خار

 مليون لاير سعودي.

 :. الخطط الرئيسية والمستقبلية0

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

 واتية في السوق لتحقي  ربحية متواترة لتعظيم العوائد على حقوق المساهمين. العمالء، والسعي الدؤوب الستثمار الفرص الم

لية المستقبلية، على النحو الذي لى دراسة الواقع بعناية، وصوال  إلى استشراف أوضاع السوق الماوقد تبن ت المجموعة حزمة من السياسات المتوازنة والمحكمة التي اتسمت باالستقرار والثبات، وعم  في نظرتها اإلستراتيجية التي تقوم ع

ً  أبقاها بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة التي شهدتها األسواق العالمية مؤخرا .  مك نها من انتهاج مسار  أكثر أمانا 

اعات األعمال لديها، والمواءمة المستمرة بين النواحي اإلدارية والتشغيلية من ناحية، واالرتقاء بمعايير التقنية وتكمن أبرز الركائز األساسية لمجموعة سامبا المالية في الحرص الدائم على تطوير وتيرة األداء وف  نظرة كلي ة تراعي كافة قط

يز على استقطاب واحتضان الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وتعزيز هداف المبتغاة، مع التركوجودة الخدمات وشمولية المنتجات من ناحية أخرى، وذلك وف  آلية تراعي بناء الخطط من قبل وحدات العمل لدى البنك سعيا  وراء تحقي  األ

 قدراتهم ببرامج تدريبية تتواف  وتطلعات البنك. 

والتوسع في نطاق األعمال )الخدمات والمنتجات المبتكرة(، والتوسع جغرافيا  في  األنشطة األساسية، وبالتماشي مع ذلك؛ فقد انتهجت المجموعة مسارا  تنمويا  واضحا  لتحقي  أهدافها اإلستراتيجية مرتكزا  على أربعة محاور وهي: النمو في

ل منهجي ثابت في تطوير ل؛ النشاط المصرفي بشقيه اإلسالمي والتقليدي، مع المضي بشكاألسواق المستهدفة في منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا، وخدمة المجتمع بجميع قطاعاته بما يحق  روح الشراكة المطلوبة. وشملت خطة العم

وهو ما حدا بالمجموعة إلى البدء بتنفيذ مشروع تحديث النظام البنكي األساسي تعزيزا  لخطط النمو  األعمال وتحديث شبكة الفروع وقنوات الخدمة االلكترونية لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده التعامالت المصرفية وتقنياتها الحديثة،

  والتوسع للمجموعة.
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هذا البرج على االنتهاء حيث من المتوقع أن تبدأ المجموعة بمزاولة نشاطها من خالله مع مطلع العام كما عمدت المجموعة إلى إنشاء مقر رئيس  جديد لها يقع ضمن المنطقة الرئيسية لمركز الملك عبدهللا المالي، وقد قاربت مراحل العمل في 

 ع الصناعة المصرفية والمالية في المملكة. عة على مراعاة أعلى المواصفات ومعايير اإلبداع العمراني على النحو الذي يتماشى مع المكانة الريادية التي تتبوأها المجموعة ضمن قطام، في الوقت الذي حرصت فيه المجمو2130

م، لتصبح بذلك أول بنك سعودي يزاول نشاطه في دولة قطر، بعد الحصول على كافة  2131ل مركز أعمال لها في قطر في أوائل عام وتجسيدا  إلستراتيجية المجموعة في توسيع نطاقها الجغرافي وقاعدة عمالئها العريضة، فقد دشنت أو

ستثمارات، ومنح وترتيب التسهيالت االئتمانية، وتقديم وحفظ األوراق المالية، صفقات في مجال االالتراخيص الالزمة من هيئة مركز قطر للمال، التي صنفته في الفئة األولى وتجيز له قبول الودائع، والتعامل في االستثمارات، وترتيب ال

 وإدارة االستثمارات، وتقديم االستشارات في مجال االستثمارات بالشقين التقليدي واإلسالمي. 

ناك، مما جعلها أيضا  أول البنوك السعودية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتغطي أعمال سامبا في دبي خدمات األفراد م لتقديم خدمات مصرفية تجارية كاملة ه2118وكانت المجموعة قبل ذلك قد دشنت نشاطها في دبي منذ العام 

 والشركات، وتقديم المشورة االستثمارية والخدمات البنكية الخاصة. 

فرعا  في  28م، ليصبح اسمه بنك سامبا المحدود، ورفع عدد فروعه إلى 2112نت التجاري الباكستاني الذي كان قد استحوذ على حصة األغلبية فيه عام وعلى صعيد التوسع الجغرافي العالمي، فقد أطل  سامبا عالمته التجارية على بنك كريسي

 في دولة الهند لمزاولة نشاطاتها في السوق الهندية كمؤسسة استثمار أجنبي.  فرعا . كما حصلت المجموعة في وقت ساب  على موافقة من الجهات الرسمية 38زمن قياسي تنتشر في مختلف أرجاء الباكستان، بعد أن كانت 

ئمة على إدراكنا آلفاق النمو في األسواق ا القوي في السوق السعودية، وتعكس رؤيتنا للتوسع الخارجي القاإن هذه التوسعات على الساحتين اإلقليمية والعالمية تندرج ضمن أهدافنا اإلستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى، وتعد امتدادا  لحضورن

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

 املة للحد  منها وإدارتها وف  أسس مدروسة، باالعتماد على سياسات م حكمة ضمن إطار استراتيجي مستمر يهدف لدعم إدارة المخاطر في جميعوبموازاة ذلك؛ فإن خططنا إلدارة المخاطر تخضع لعناية تامة، وحرص  على تبني منهجية ش

 صيلي للمخاطر الرئيسة التي تتعرض لها المجموعة مع استراتيجية إدارتها.من تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية الموحدة للمجموعة، على شرح تف 11و  29و  28و  22قطاعات األعمال لدى سامبا. وتشتمل اإليضاحات 

االجتماعية في سامبا من إيماننا بأن نجاحنا في دورنا كمؤسسة مالية رائدة ينطوي على قيامنا بمسؤوليات خدمة المجتمع: تنعكس رؤيتنا المستقبلية في قيم المجموعة وقوة أدائها والتزامها تجاه أصحاب العالقة والمجتمع ككل. وتنبع المسؤولية 

سامبا المجتمعية والتي هي من أولويات أعمالنا، ويؤمنون نمو االقتصادي للمملكة وفي نفس الوقت نقوم بالمشاركة في تحقي  طموحات مساهمينا وعمالئنا وموظفينا. ويفخر موظفونا بدعمهم لمبادرات كبيرة، حيث تعزز خدماتنا المالية ال

 االزدهار في مجتمعنا.  بالتأثير اإليجابي لما نعمله في حياة اآلخرين للمشاركة في إضفاء األمل لهم وتعزيز

نا هذا العام بتقديم خبراتنا االستشارية لدعم مبادرات توظيف الشباب السعودي، كما أننا ماضون في يلتزم سامبا بإحداث التغيير اإليجابي بطريقة مسؤولة ومبتكرة وأخالقية عن طري  استخدام مواردنا في نمو وازدهار مجتمعاتنا. فقد شارك

إنشاء وتشغيل األعمال. وإيمانا  منا بأهمية الخبرة لهؤالء الشباب، فقد شارك في هذه  كات المتوسطة والصغيرة وذلك من خالل توفير الحلول المناسبة بما في ذلك رعاية ورش العمل المكثفة لتأهيل المبتدئين وتعليمهم أساسياتجهودنا لدعم الشر

جموعة حملة للتوعية بقواعد السلوك المالي يزة كنماذج يحتذي بها هؤالء الشباب إللهامهم والتعلم منهم واالستفادة من خبرتهم في بناء عالقاتهم في مجتمع األعمال. كما أطلقت المالورش بعض من عمالؤنا من أصحاب الخبرة العملية المتم

 .لبيتالقويم للشباب وأفراد العائلة تشرح أفضل الممارسات لضبط المصاريف والمساعدة في تخطيط ميزانية ا

امج التعليمية، والمبادرات الصحية، وغيرها الكثير للمجتمع السعودي. وقد أطل  سامبا موقعا  الكترونيا  عن كذلك فإننا نحرص كل عام على تقديم الدعم لمختلف األعمال الخيرية، والجمعيات المهنية، والنشاطات الثقافية، والقضايا المدنية، والبر

 هيل التواصل والتعريف بمبادرتنا المجتمعية بصورة مستمرة.المسؤولية االجتماعية لتس

 سانية والمجتمعية التي نقدمها لكل من يمكنه االستفادة منها. إن هذه الجهود ما هي إال تجسيد لمبادئ التكافل والرحمة التي دعا إليها ديننا الحنيف والتي تتماشى مع أهدافنا في دعم النشاطات اإلن

 :. مجلس اإلدارة3

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

 –مستقل، األستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى  -الدكتور فهد بن محمد الحصين  مستقل، -مستقل، األستاذ علي بن حسين علي رضا  -ي، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي غير تنفيذ –األستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس اإلدارة 

 .تنفيذي -قل، األستاذ سجاد رازفي مست -مستقل، الدكتور إبراهيم بن عمر ناظر  -حمد بن محمد العمران مستقل، األستاذ أ -األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان  مستقل، -األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم  ،تنفيذي

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

من ثالثة  اللجنة تتألفو .لسامبا والموافقة عليها ومراقبة تطور األداء حسب الخطة اإلستراتيجية المعتمدة والمشاريع الرئيسية  اإلستراتيجية المقترحة من قبل اإلدارة التنفيذية باالشراف والمراجعة علىتقوم هذه اللجنة اللجنة اإلستراتيجية: 

 عان. وقد عقدت اللجنة اإلستراتيجية اجتماعها السنوي خالل هذا العام. رئيس اللجنة، وأحمد العمران، وموسى الربي -أعضاء من مجلس اإلدارة، وهم األساتذة عيسى العيسى 

رئيس  -األساتذة سجاد رازفي من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة، وهم  اللجنة تتألفو .تقوم هذه اللجنة بالتعامل مع األمور التي تحال إليها من مجلس اإلدارة أو من رئيسها في حدود الصالحيات التي أقرها لها المجلساللجنة التنفيذية: 

 . وقد عقدت اللجنة التنفيذية تسعة اجتماعات خالل هذا العام. ومحمد الغفيلي ،علي حسين علي رضا، وزكي الموسىاللجنة، و

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

رئيس اللجنة،  –من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة يرأسهم عضو مجلس إدارة مستقل، وهم الدكتور إبراهيم ناظر  اللجنة تتألف. وسامبا وسياسته الخاصة للتعويضات بما في ذلك المكافآت وحوافز المحافظة على الموظفين

 واألستاذين علي حسين علي رضا، وخالد العبد الكريم. وقد عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل العام. 

ألف لاير ولألعضاء  323ألف لاير. وبلغت البدالت ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  221ألف لاير ولألعضاء التنفيذيين  2،881م مبلغا  وقدره 2132اإلدارة في العام  بلغ مجموع المكافآت والتعويضات السنوية ألعضاء مجلس

 3،211ألف لاير، والخطط التحفيزية  39،211ألف لاير، والمكافآت السنوية  1،182ألف لاير، وبلغت البدالت  8،110ر المالي ألف لاير. وبلغت رواتب وتعويضات ستة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدي 22التنفيذيين 

 .ألف لاير 23ألف لاير ولألعضاء التنفيذيين  223ألف لاير، وبلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والتي تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق 

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

لس اإلدارة، حيث تقوم بتقييم فعالية منظومة الرقابة الداخلية لدى سامبا أكد من التزام البنك باألنظمة واللوائح. وتتواصل مجموعة المراجعة الداخلية والمخاطر بصورة منتظمة مع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجالسياسة المحاسبية المتبعة والت

قارير المراجعة، تعقد اللجنة يث تحدد هذه المنهجية مدى عملية المراجعة والفترات المطلوبة لتغطية اإلدارات المختلفة بحسب خطة المراجعة السنوية. وباإلضافة إلى توترفع تقاريرها إلى اللجنة معتمدة األسلوب المرتكز على المخاطر ح

م، تؤكد لجنة 2132بناء  على ما سب  وبعد االنتهاء من تنفيذ خطة المراجعة الداخلية بنجاح للعام  .ع منظومة الرقابة الداخليةعلى وضاجتماعات ربع سنوية مع مجموعة المراجعة الداخلية لمناقشة أعمال المراجعة الداخلية ونتائجها واالطالع 

رئيس اللجنة،  -من ثالثة أعضاء منهم عضو واحد في مجلس اإلدارة. وهم الدكتور فهد الحصين  اللجنة تتألفو. المراجعة سالمة وفعالية الضوابط الرقابية الداخلية المتوفرة لدى المجموعة حيث لم تظهر أي إخفاقات جوهرية خالل العام

 من خارج مجلس اإلدارة. وقد عقدت هذه اللجنة أربعة اجتماعات خالل السنة. -من خارج مجلس اإلدارة، وفهد السديري  -واألستاذين بدر السويلم 

م. وقد عقد المجلس 2132ديسمبر  13م وتنتهي بنهاية 2131يناير  3ية، يتم اختيار مجلس اإلدارة من قبل مساهمي البنك لمدة ثالث سنوات. وقد بدأت مدة خدمة أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في وفقا  للنظام األساسي لمجموعة سامبا المال

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

 

 االجتماعات

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

 .يم الربيعان، األستاذ سجاد رازفياألستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ موسى بن عبدالكر

 االجتماع األول

 أبريل 31

يم األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ موسى بن عبدالكر، عبدالمحسن الموسىاألستاذ زكي بن األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ محمد بن صالح الغفيلي، الدكتور فهد بن محمد الحصين، 

 .الربيعان، األستاذ سجاد رازفي

 االجتماع الثاني

 يونيو 2

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

 .م الربيعان، األستاذ سجاد رازفياألستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ موسى بن عبدالكري األستاذ أحمد بن محمد العمران،

 االجتماع الثالث

 ديسمبر 38

 

 م هي كما يلي:13/32/2132أعضاء مجلس إدارة سامبا بعضوية مجالس إدارتها بخالف مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية كما في الشركات المساهمة األخرى التي يقوم فيها 

 عضو مجلس اإلدارة اسم الشركة المساهمة

 الشركة السعودية لصناعة الورق

 شركة سوسياتي جنرال السعودية

 األستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان

 العالمية للتأمين التعاونيشركة 

 الشركة العربية لتجارة المواد البترولية

 األستاذ علي بن حسين علي رضا

 األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم شركة االسمنت السعودية

 األستاذ زكي بن عبدالمحسن الموسى باكستان -بنك سامبا المحدود 

 

 . حوكمة الشركات:2

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

 رقم المادة متطلبات المادة أسباب عدم التطبي 

 المادة السادسة حقوق التصويت 

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

 الجمعية العامة.

 )ب(

إن المجموعة ليس لها الصفة القانونية إللزام المستثمرين ذوي الصفة 

 –مثل صنادي  االستثمار  –االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

 ياساتهم في التصويت.اإلفصاح عن س

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

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

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

 يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم. قد 

 )د(

 

 :. اإلشعار بملكية حصص كبيرة من األسهم و المصالح في األسهم أو سندات الدين2

من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن  03تغيير نسبة ملكيتهم في أسهم سامبا طبقا  ألحكام المادة لم يستلم سامبا أي إشعار من أي شخص )باستثناء أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار المسئولين التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم( بخصوص 

 م كالتالي:13/32/2132القصر كما في هيئة السوق المالية، وقد بلغت نسبة مساهمة كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة سامبا وكبار المسئولين التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم 

 

 نسبة الملكية

 نهاية السنة

 صافي التغير

 خالل السنة

 عدد األسهم

 نهاية السنة

 عدد األسهم

 بداية السنة

 

 صندوق االستثمارات العامة 212،223،223 212،223،223 -- 22،93%

 المؤسسة العامة للتقاعد 313،032،110 313،032،110 -- 33،13%

 العامة للتأمينات االجتماعيةالمؤسسة  311،132،112 311،132،112 -- 33،03%
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 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

 نسبة الملكية

 نهاية السنة

 صافي التغير

 خالل السنة

 عدد األسهم

 نهاية السنة

 عدد األسهم

 بداية السنة

 

 عيسى العيسى 2،031،122 2،031،122 - 1.22%

 علي علي رضا 313،111 313،111 - 1.12%

 خالد العبد الكريم 30،123 30،123 - 1.113%

 موسى الربيعان 12،331 12،331 - 1.110%

 إبراهيم ناظر 0،101 0،101 - 1.1110%

1،13%  سجاد رازفي 91،213 91،213 - 

 زكي الموسى 332،321 313،239 21،082 1.12%

 عبدالرحمن السدحان 82،381 82،381 - 1.13%

1.13%  قدوره نادر 331،199 332،222 39،023 

1.112%  أجاي ماكيجا 9،329 21،222 31،223 

1%  رشيد حبيب 9،932 - 9،932 - 

1.112%  الباجي طقط  30،188 21،233 2،221 

1.113%  أمين سعيد 2،282 33،129 0،292 

1.112%  عبدالحليم شيخ 9،120 30،291 3،239 

1.1111%  مدحت توفي  - 1،313 1،313 

 

 المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:.  االختالف عن المعايير 8

بما يتواف  مع نظام مراقبة البنوك لخاصة بالتقارير المالية. وتقوم المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة تتبع 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.2132ولم يتم خالل العام  ولوائح نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

 :. الشركات التابعة9

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

 .م2118يناير  39واإلدارة والمشورة والحفظ. ولقد بدأت سامبا كابيتال في مباشرة أعمالها ابتداء  من 

م، ارتفعت نسبة 2131ت، كما تتداول أسهم البنك في بورصة باكستان. في مايو : شركة تابعة تملك سامبا حصة األغلبية من هذا البنك الذي أسس في الباكستان والذي يقدم الخدمات المصرفية التجارية وغيرها من الخدمابنك سامبا المحدود

 .من األسهم العادية المصدرة من قبل هذا البنك 3،332،032،131حيث تملك مجموعة سامبا المالية  % عن طري  إصدار أسهم حقوق ملكية81.28% إلى 28،0ملكية سامبا من 

 20هـ المواف  3028جمادى الثاني  9تاريخ الصادر من الرياض ب 3131210232ألف لاير سعودي، تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وتحمل سجل تجاري رقم  311شركة سامبا العقارية: شركة تابعة مملوكة لسامبا برأسمال يبلغ 

 .إلى إدارة المشاريع العقارية بالنيابة البنك وعن صندوق سامبا لالستثمار العقاري المدار من قبل سامباكابيتال الشركة تهدفوم. 2112يونيو 

 دوالر أمريكي، تم تأسيسها بموجب أنظمة جزر كايمان لغرض إدارة استثمارات خارجية محددة.ألف  31شركة االستثمار الخارجي المحدودة: شركة تابعة مملوكة بالكامل لسامبا برأسمال يبلغ 

 :. توزيع األرباح31

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

المبالغ للجهات المختصة. وتحسم ن السعوديين والضريبة المقررة على الجانب غير السعودي طبقا  لألنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بدفع هذه ( تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمي3

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

 .( أعاله، لالحتياطي النظامي حتى يصبح مساويا  على األقل لرأس المال المدفوع3% من المتبقي من األرباح الصافية بعد حسم الزكاة والضريبة، كما ذكر في الفقرة )23( يرحل ما ال يقل عن 2

% من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين السعوديين وغير السعوديين، على أن يتم توزيعه بنسبة المدفوع من قيمة أسهم 3والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن ( يخصص من الباقي من األرباح بعد حسم االحتياطي النظامي 1

 .رر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارةالسعوديين وغير السعوديين طبقا  لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، وال يجوز للجمعية العامة أن تق

 .( السابقة على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة1( و)2( و)3( يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات )0

 .د احتساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي واالحتياطات األخرى من صافي األرباح، بعد الزكاة والضريبة( يجب الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من السعوديين وغير السعوديين عن3
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على أن يوزع على المساهمين السعوديين عن النصف الثاني من  لاير سعودي عن كل سهم 1،83تبلغ ونظرا  ألداء سامبا المتميز في هذا العام، فإنه يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نصف سنوية صافية للمساهمين في نهاية العام 

دي. وسوف لاير سعو 3،23مليون لاير سعودي، وبالتالي يصبح صافي ربح السهم الموزع على المساهمين السعوديين بعد خصم الزكاة  3،811م، مما يعني أن إجمالي األرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها في نهاية العام قد بلغت 2132عام 

 م.2131يتم صرف األرباح بعد اعتماد القرار من الجمعية العامة للمساهمين التي ستعقد في الربع األول للعام 

 :. القروض وسندات الدين المصدرة33

بي 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 النقد العر

 م.2132ن شركاتها التابعة في العام جموعة أي أسهم أو أدوات دين ألي معليه في السوق ويتم إثباتها على نحو مالئم في القوائم المالية الموحدة للبنك، ولم تطرأ أي تغيرات خالل هذا العام، كما لم تصدر الم

 :. العقود الهامة32

للرئيس  م، لم يبرم سامبا خالل هذا العام أي عقود هامة يوجد فيها مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو2132في تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية الموحدة لسامبا لعام  12بخالف المعلومات الواردة في اإليضاح رقم 

 التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 :. التنازل عن المصالح من قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المسئولين التنفيذيين أو المساهمين31

 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 اإلدارة أو أي من

 .  المدفوعات النظامية المستحقة:30

مليون  82،9م مبلغ 2132مليون لاير، وبلغت المدفوعات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل العام  12مليون لاير، وبلغت ضريبة الدخل المستحقة على المساهمين األجانب  112بلغت الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين 

 لاير.

 :. مزايا الموظفين33

بالمهنة والتوظيف التي نظمتها مؤسسات تعليمية مرموقة سواء داخل  مختصةفي العديد من المعارض والمناسبات ال تبذلت مجموعة سامبا المالية جهودا  حثيثة خالل العام لتحديد وجذب أفضل المواهب السعودية واالحتفاظ بها. وقد شارك

عودية وبحسب متطلبات المدفوعات النظامية المستحقة في الفروع األجنبية يدفع البنك مزايا وتعويضات الموظفين طبقا  لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السو .%93نسبة السعودة في البنك إلى . ونتيجة لذلك، ارتفعت المملكة أو خارجها

 .مليون لاير سعودي 132م مبلغ 2132ديسمبر  13والشركات التابعة، وقد بلغ إجمالي احتياطي تعويضات نهاية الخدمة في تاريخ 

لموظف، وقد يث ي مك ن هذا البرنامج الموظفين المشاركين من شراء أسهم سامبا بسعر محدد مسبقا  وقريب من سعر السوق لألسهم كما في تاريخ منحها لباإلضافة لما سب ، يقدم سامبا لموظفيه برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم، ح

 .ألف لاير موزعة على فترات تمتد من سنتين إلى خمس سنوات 311،381م مبلغا  وقدره 2132ديسمبر  13بلغ إجمالي قيمة البرامج كما في 

 :. 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 

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

 :. التبرعات32

 م كتبرعات يتم تقديمها لجمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وثقافية وبرامج اجتماعية أخرى.2132مليون لاير سعودي في العام المالي  11خصص سامبا مبلغ 

 :. الجزاءات والعقوبات النظامية38

 .ألف لاير كغرامات تشغيلية تم معالجتها في حينه 213م غير أنه تم فرض ما مجموعه 2132لم يتعرض البنك ألي جزاءات أو غرامات ذات أهمية تذكر خالل العام المالي 

 . توزيع الدخل:39

 أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع صافي الدخل عن السنة كما يلي: 

  بآالف الرياالت السعودية

 صافي الدخل للمساهمين عن السنة 0،111،388

 المخصصات 

 أرباح أسهم موزعة في منتصف العام (891،111)

 أسهم مقترح توزيعها في نهاية العامأرباح  (901،111)

 إجمالي األرباح الموزعة (3،811،111)

 المحول لالحتياطي النظامي -

 المحول لالحتياطي العام -

 المحول لألرباح المحتفظ بها 2،092،388

 . مراجعو الحسابات:21

م. وستنظر الجمعية في 13/32/2132تعيين السادة/ إرنست أند يونغ والسادة/ برايس ووترهاوس كوبرز كمراجعي حسابات لسامبا عن العام المنتهي في  2132أقرت الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في مارس 

 م.13/32/2131نك عن العام المالي المنتهي في اجتماعها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين، أو استبدالهم بمراجعين آخرين، وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات الب


