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 م 2018تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 .م 2018ديسمبر  31يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن يقدم لكم تقريره السنوي عن نشاطاته للعام المنتهي في 

 :. النشاطات الرئيسية1

النمو واالزدهار بتقديم خدمات أخذت مجموعة سامبا المالية على عاتقها منذ تأسيسها كشركة سعودية مساهمة، الوصول إلى أرقى درجات 

بنكية مميزة تواكب النمو االقتصادي في المملكة وتطلعات عمالئها، حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر المؤسسات المالية التي تحظى دائما 

ميزها االبتكار واإلبداع بتصنيف عالمي ممتاز. فقد حرصت المجموعة وما زالت على االلتزام بجودة ورقي خدماتها المصرفية الرائدة التي ي

ية في عالم الصناعة المصرفية، مما أتاح لها الوصول إلى أعلى مستويات الراحة والثقة لعمالئها الكرام. كما تقدم المجموعة خدمات استثمار

ال( المرخصة من كابيت عالية المستوى عبر شركة متخصصة تابعة ومملوكة للمجموعة وهي شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا

  .قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

مة بالخبرات بمقوماتها المستمدة من الفكر االقتصادي السليم، والمدعنطاق الخدمات المقدمة لعمالئها  على توسيع المجموعةعملت لقد و

من خالل تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية التقليدية مثل  ، مراعية في ذلك تعدد األنشطة االقتصادية المتنوعةالدقيقةوالدراسات 

القروض، وتمويل التجارة، وإدارة النقد، والتمويل الشخصي، وبطاقات االئتمان، ومنتجات الخزينة إلى مختلف شرائح العمالء من األفراد 

موعة على التميز في مسار المصرفية اإلسالمية، من خالل والشركات والمؤسسات بكافة مستوياتها والمنشآت الحكومية. كما تحرص المج

سامبا،  تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرفية اإلسالمية في

 هموتعليقات همالتجارية و التواصل مع عمالئها وطلب مالحظات كما تحرص المجموعة على تعزيز العالمة .والتي تدار أنشطتها باستقاللية تامة

  .االجتماعي التواصل ومواقع االلكترونية الوسائل طريق عن

  :تتوزع أنشطة المجموعة الرئيسية حالياً من خالل أربعة قطاعات عمل رئيسية

األفراد التي تشمل الودائع ألجل، والحسابات الجارية،  يعرض هذا القطاع منتجات وخدمات متميزة لعمالء البنك من -قطاع األفراد أوالً:

 ش".الت السريعة "سبيدكا، وخدمة الحواوالعقارية والحسابات تحت الطلب واالدخار، إضافة إلى بطاقات االئتمان، والقروض الشخصية

ألجل، والحسابات الجارية، والحسابات تحت يقدم خدماته لعمالء البنك من الشركات والمؤسسات التي تشمل الودائع  -قطاع الشركات ثانياً:

 .الطلب واالدخار، باإلضافة إلى القروض وغيرها من التسهيالت االئتمانية

يقوم بشكل رئيسي بإدارة عمليات أسواق المال والعمالت األجنبية والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات المالية للشركات  -ثالثاً: قطاع الخزينة

  ي.على السيولة وإدارة المركز المالكما يقوم بإدارة التمويل لعمليات البنك والحفاظ وكبار العمالء. 

 ً خدمات إدارة عمليات االستثمار، وكافة األنشطة ألعمال الوساطة وإدارة الصناديق  تقدم سامباكابيتال -: قطاع االستثمار )سامباكابيتال(رابعا

  .االستثمارية واألصول، سواء كانت بالتعامل أو الترتيب أو اإلدارة أو المشورة أو الحفظ

 في جميع أنحاء المملكةللخدمات المصرفية  منفذاً  100 ديرتكما مركز الرئيسي في الرياض، العبر  هاأعمالممارسة أغلب ب المجموعةتقوم 

فروع عالمية في كل من  مجموعة. ولدى المركزاً لخدمة السيدات 21كزاً للحواالت السريعة )سبيد كاش( و امر 7فرعاً و 72 حيث هنالك 

من أسهم بنك سامبا المحدود في الباكستان الذي يقدم الخدمات المصرفية  %84.51لحصة تبلغ  الندن ودبي وقطر، هذا فضالً عن امتالكه

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

تولي  ، االجماليوالتي من اهم اهدافها زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي  2030مع رؤية المملكة  بالتوافق
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 الشركات لقطاع المصرفية االحتياجات المحلية للشركات المصرفية الخدمات قسم يلبي، حيث  من الشركات القطاع بهذا اهتمامهاالمجموعة 

ً  القسم هذا أعد   وقد السعودية، العربية المملكة في الحجم المتوسطةالصغيرة و ً  برنامجا ً  ائتمانيا  السوق متطلبات مالئم نحو على يلبي خاصا

 مميزاً  نمواً  مسجالً  موقعه العام خالل المحلية للشركات المصرفية الخدمات قسم عزز وقد.األعمال قطاعات جميع تضم التي المستهدفة المحددة

ً واإليرادات العمالءفي قاعدة  ً في المركز الرئيسي لسامبا واإلدارات اإلقليمية. كذلك 73. ويعمل في هذا القسم حاليا تقوم المجموعة  موظفا

يم المصرفية لألفراد بتقديم الخدمات وتلبية احتياجات الشركات الصغيرة جداً من خالل وحدة متخصصة في تلبية احتياجات هؤالء العمالء وتقد

تكرة وقامت الخدمات لهم. ومجموعة سامبا المالية مستمرة في دعم وتعزيز هذا القطاع وتعمل على تنميته من خالل البرامج والخدمات المب

ً للموظفين 320بعقد دورات تدريبية وورش عمل بلغت  ً تدريبيا ً لعمالئها في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة 92و يوما ً تدريبيا . يوما

ظفيه وتقديم تدريب لمو مع صندوق التنمية الزراعية متعددةاجتماعات  وإضافة إلى المساهمة في تعزيز ودعم برنامج كفالة، قام سامبا بعقد

ة في تعزيز وتنمية خدمات القطاع ، وتماشيا مع التوجهات االقتصادية لقد قام سامبا بتكوين وكذلك مع برنامج الصادرات السعودية للمساهم

 لجنة عليا لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة وإزالة جميع العقبات لنمو هذا القطاع .

 وفيما يلي تفاصيل القروض المقدمة لهذا القطاع:

 السعودية الرياالت بآالف    

 
 اإلجمالي المتوسطة الصغيرة الصغيرة جدا  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

قروض الشركات الصغيرة جداً 
في قائمة  -والصغيرة والمتوسطة الحجم 

 المركز المالي

347 81 194,019 1،267،379 1,332,722 3،862،536 1,527,088 5،129،966 

قروض الشركات الصغيرة جداً 

خارج  -والصغيرة والمتوسطة الحجم 

 قائمة المركز المالي )القيمة االسمية(

-  12،907 160,273 217,972 1,802,406 2،325،840 1,962,679 2،556،719 

الشركات الصغيرة جداً  قروض

والصغيرة والمتوسطة الحجم في قائمة 

المركز المالي كنسبة مئوية )%( من 
 إجمالي القروض في قائمة المركز المالي

- - 0.16% 1.11% 1.13% 3.40% 1.30% 4.51% 

الشركات الصغيرة جداً  قروض

والصغيرة والمتوسطة الحجم في قائمة 
المركز المالي كنسبة مئوية )%( من 

 إجمالي القروض 

- 0.03% 0.36% 0.54% 4.03% 5.75% 4.38% 6.32% 

عدد القروض )داخل وخارج قائمة 
 المركز المالي(

1 16 155 230 436 541 592 787 

وخارج قائمة  عدد عمالء القروض )داخل

 المركز المالي(
1 8 105 123 193 190 299 321 

عدد القروض المضمونة من برنامج كفالة 

 )داخل وخارج قائمة المركز المالي(
- 8 42 94 - 37 42 133 

قيمة القروض المضمونة من برنامج كفالة 
 )داخل وخارج قائمة المركز المالي(

- 734 23,528 47،196 - 121،650 23,528 169،580 

 

 لاير سعوديمليون  40 – 3 التي إيراداتها أكثر منالصغيرة ماليين لاير سعودي،  أما الشركات  3حسب التعريف المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي فإن الشركات الصغيرة جداً هي التي تصل إيراداتها إلى 

 سعوديمليون لاير  200 – 40إيراداتها أكثر من المتوسطة والشركات 

 :. األداء المالي ومراجعة العمليات والنتائج المالية2

ة في الواليات المتحدة األمريكي التحسن التدريجي لالقتصاد ، معم2018في العام  يعد الثبات التام سمة مؤشرات النشاط االقتصادي العالمي

الضغوط المالية على الثقة  إذ أثرتولكن بوتيرة أبطأ، ومن جهة أخرى شهد نمو األسواق الناشئة تباطؤاً  في منطقة اليورو والذي تبعه تحسن 

مستمر توسع اللكن و ،بالغ فيها، على الرغم من تباطؤ النشاط بمنطقة اليورو واليابانمخاوف من حدوث ركود عالمي كانت ميبدو أن الو. بها

أثارت القلق في األسواق العالمية وأدت إلى  النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين ت التي يشهدهاالتطورالكن و. الواليات المتحدةفي 

 .أن يظل النزاع التجاري مستمراً تباطؤ ملحوظ في نشاط األسواق الناشئة نتيجة الرتفاعات أسعار الفائدة األمريكية مع توقع 
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بسبب العقوبات  حاد في اإلنتاج بسبب المخاوف من انخفاضي المنطقة حيث ارتفعت األسعار مع الظروف الجيوسياسية فأسعار النفط  وتفاعلت

ومع . من حدوث وفرة في المعروض النفطي على خلفية مخاوف في األسواق الناشئة مواجهة عمليات البيعت لثم تراجع إيرانالمتوقعة على 

. يتوقع أن تتعافى األسعار مع نهاية العام المملكة العربية السعوديةوبدعم من  )أوبك)منظمة البلدان المصدرة للنفط خفض االنتاج عن طريق 

التدابير إضافة إلى بعض نمو اإلنفاق والتحفيز المالي مع زيادة لى السياسات المالية ع فك القيودالسعودية  المملكة العربيةوقد واصلت حكومة 

رشيد ودعم ذلك بإصدار السندات المحلية والعالمية وت ضبط أوضاع المالية العامةمة ، كما واصلت الحكوأدت إلى إحداث بعض االنتعاشالتي و

  .في العام القادمذلك توقع أن يستمر ويقتصادي بشكل عام، النشاط االإعادة توازن العجز المالي وتحسن  على عدسامما اإلنفاق العام 

على تجاوز  ابفضل قدرته افي ظل هذه الظروف االقتصادية المفعمة بالتحديات في تحقيق عوائد مجزية لمساهميه المجموعة توقد نجح

مستوياته من األداء لضمان جودة عالية في مجال خدمة  سامبا، فقد رفع المتبعة حكيمةالستراتيجية اال. وبدعم من تحديات االقتصاد الكلي

وجودة أصوله مع احتياطات عالية بالرغم من ضآلة نسبة القروض لمالي واصل بنجاح في تعزيز مركزه ا. كما واالستقرار الماليالعمالء 

بنسبة نمو  لايرمليار  5.5 يفوقتميز سامبا في تحقيق دخل صاف ك، فقد ل. ونتيجة لذنتائج مالية ممتازةتحقيق الغير عاملة مما أدى إلى 

بالمقارنة مع العام الماضي.  %7.3 تهنسب ارتفاعالدخل من العموالت الخاصة ب صافي نمو بفضلبالعام الماضي وذلك  بالمقارنة 10.1%

 خالل العمليات مصاريف واحتواء ضبط وتم ،الماضي بالعام بالمقارنة %3.4 تهنسب ارتفاعب لاير مليار 8.2وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 

  .%30 لتفوقحسن نسبة التكاليف إلى الدخل  مما من المصاريف عن العام الماضي %4.2 بتوفير العام

 المتزايدة التقلبات ظل في أصوله جودة وحماية العمومية ميزانيته توحيد على سامبا تركيز انتقلوحسبما يتضح من قائمة المركز المالي، فقد 

محفظته االستثمارية ومحفظة القروض لديه بشكل متواصل، مع زيادة التركيز على عملية إدارة  مراقبةو بمراجعة سامبا ويقوم. األسواق في

  االستثمارات محفظةوالمخاطر لتفادي أي تكاليف ناجمة عن االئتمان أو هبوط قيمة األصول لديه. وقد بلغت قيمة محفظة القروض والسلف 

 الميزانيات أكثر من سامبا لدى العمومية الميزانية جعل ممامليار لاير  170العمالء  ودائع وبلغتعلى التوالي.  مليار لاير 66مليار لاير و 114

 2018إجمالي الموجودات للعام  وبلغمستقبلية. النمو الفي مركز مثالي لتحقيق فرص  مجموعةال ووضع السعودي، المصرفي القطاع في سيولة

 المالي المركز قائمة تعوتتممليار لاير.  42.3إلى  لمجموعةمليار لاير. ونتيجة لهذا األداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ل 230 م

إلجمالي  %22.7و  (TierI) %22.1بلغت النسبة اإلجمالية لكفاية رأس المال  حتى الرأسمالية، قاعدته قوة خالل نبحماية جيدة م سامبا لدى

بين البنوك والهيئة العامة للزكاة  يسرنا أن نعلن إنهاء المسائل الخاصة بالزكاة والمعلقة منذ وقت طويل كما .م2018نهاية العام  معرأس المال 

النسب المالية في التحسن حيث ارتفعت نسبة العائد  والدخل حيث تم احتساب جميع المبالغ من ضمن نسب كفاية رأس المال المعلنة. واستمرت

لاير مقارنة  2.76، ونتيجة لهذه النتائج المميزة ارتفعت ربحية السهم إلى %2.4والعائد على األصول إلى  %12.7على حقوق المساهمين إلى 

 لاير في العام الماضي. 2.51بـ 

من  أفضل مجموعة من التصنيفات االئتمانيةموقعه الريادي من خالل الحصول على التصنيف االئتماني والتقييم: نجح سامبا في الحفاظ على 

ً في المملكة العربية السعودية. م2018التصنيف الدولية الكبرى خالل عام وكاالت  ، واستمر في الحفاظ على موقعه كأفضل البنوك تصنيفا

االت التصنيف الدولية، ومنها "موديز" التي صنفت البنك في الفئة حيث حافظت المجموعة على تصنيفها االئتماني طويل األجل من قبل وك

(A-1) ،بالدرجة"كابيتال إنتليجينس" و (A+) الكذلك ب "فيتش"، وصنفته وكالة( درجةA- )وبورز ستاندردز"و" (BBB+ )مستقبلية نظرة مع 

، . وتدل هذه التصنيفات االئتمانية من قبل جميع الوكاالت االئتمانية الرئيسية على قوة الوضع المالي، ومستويات أداء السيولة المتميزةمستقرة

طاع والربحية المستدامة، والجودة العالية لألصول مع كفاية رأس المال في ظل األداء المميز لسامبا على الرغم من التحديات التي واجهت الق

مالية، المالي والمصرفي على مستوى العالم. كما أثنت هذه الوكاالت على قدرة سامبا في مواجهة التداعيات التي يمليها عدم استقرار األسواق ال

 .اً نظراً لقوة عالمته التجارية ومركزه المالي، مما ساعده في تفادي سلبيات األزمة المالية التي وقعت مؤخر
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م 2018أما على صعيد الجوائز، فقد تميز سامبا في الحصول على العديد من الجوائز على المستوى العالمي واإلقليمي والمحلي خالل العام 

وتتضمن هذه الجوائز حصول سامبا على جائزة  .مما يؤكد ريادته كأحد أكثر المؤسسات المالية حصداً للجوائز على مستوى الشرق األوسط

العالم للسنة األولى  على التوالي، و "أفضل بنك للمدفوعات والتحصيالت في ةعشر الثالثة للسنةي المملكة العربية السعودية" "أفضل بنك ف

"أفضل بنك في تقديم خدمات الصرف األجنبي في المملكة العربية السعودية" للسنة  والشرق األوسط"، والرابعة على التوالي على مستوى 

"أفضل بنك إلدارة النقد عبر االنترنت في المملكة العربية السعودية"، و "أفضل خدمات لتمويل التجارة في المملكة  جوائز ، إضافة إلىالعاشرة

العربية السعودية"، و "أفضل تصميم موقع اليكتروني في المملكة العربية السعودية"، و"افضل موقع اليكتروني متكامل لتقديم الخدمات 

من لمملكة العربية السعودية"، و "أفضل خدمات مصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة في المملكة العربية السعودية، المصرفية لألفراد في ا

"أفضل بنك في إدارة مخاطر تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية" ، و "أفضل بنك  "غلوبال فاينانس". كما حصل سامبا على جائزة

م" 2018أفضل بنك عربي لعام على جائزة " وحصل". ميدل إيست من "ذي بانكر في المملكة العربية السعودية"في حلول تقنية المعلومات 

وجائزة من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما حصل سامبا على جائزة "أقوى بنك في المملكة العربية السعودية" للسنة الثالثة على التوالي، 

إلى حصوله على  باإلضافة  ،عربية السعودية ضمن جوائز الثروة العالمية والمجتمع من "ذي ايشيان بانكر"أفضل بنك تجاري في المملكة ال

 فيسامبا  حلبنك حول العالم، فقد  1000قائمة "ذي بانكر" ألفضل  وفي جائزة أفضل بنك/مؤسسة مالية في منطقة الخليج العربي من "ميد". 

، فقد في الشرق األوسطبنك  100" ألفضل ميدل إيست وفي قائمة "ذي بانكر عالمياً، والسادس على مستوى الشرق األوسط. 124المركز 

 السادس.المركز  فيسامبا  حل

على  كما حظيت ريادة سامبا في مجال الخدمات االستثمارية بالتقدير العالمي من خالل حصول الذراع االستثماري للمجموعة )سامبا كابيتال(

استثماري في المملكة العربية  بنك"أفضل جائزة استثماري في الشرق األوسط"، و بنك"أفضل  جائزةالعديد من الجوائز، حيث حازت على 

 من مجلة "غلوبال فاينانس".  ، وجائزة "أفضل بنك لخدمات االندماج واالستحواذ"السعودية"

 فيما يلي ملخص للنتائج المالية لقطاعات سامبا:

بماليين الرياالت 

 السعودية

  اإلجمالي قطاع االستثمار قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد

 الفرق 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

 %3.4 8,157 7,892 456 454 1,540 1,667 3,028 2,998 3,132 2,773 الدخلإجمالي 

 %4.2- 2،472 2,580 196 187 118 131 579 637 1,580 1,625 إجمالي المصاريف

 %10.1 5،529 5,024 260 266 1,422 1,536 2,381 2,213 1،465 1,009 صافي الدخل

 %1.02 229,938 227,611 160 171 101,237 92,996 96,225 100,999 32،316 33,446 إجمالي الموجودات

 %2.6 187,630 182,929 105 119 10,871 9,357 83,004 81,293 93,649 92,160 إجمالي المطلوبات

 

 

 

 :والمصاريف وصافي الدخل لقطاعات سامبا دخلما يلي رسم بياني إلجمالي الوفي
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  :وفيما يلي رسم بياني لنمو إجمالي الموجودات والمطلوبات لقطاعات األفراد والشركات والخزينة لدى سامبا

 

 :سنوات الماضيةالوفيما يلي ملخص لنتائج سامبا المالية خالل 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 مليون لاير سعودي 

 66,350 63,912 51,393 69,952 64,516 60،341 االستثمارات، صافي

 113,709 117,685 125,234 130,001 124,079 113،455 قروض وسلف، صافي

 229,938 227,611 231,489 235,243 217,399 205،037 إجمالي الموجودات

 170,170 167,988 172,076 171,805 163,795 158،337 ودائع العمالء

 42,216 44,583 42,781 40,360 38,912 34،931 إجمالي حقوق المساهمين

 8,157 7,892 7,761 7,755 7,385 7،001 إجمالي دخل العمليات

 2,472 2,580 2,555 2,398 2,233 2,137 إجمالي مصاريف العمليات

 5,529 5,024 5,006 5,214 5,010 4،510 صافي الدخل 

 

 

      
 

 

 :. التحليل الجغرافي لإليرادات3
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بشكل أساسي من نشاطاتها في المملكة العربية السعودية حيث م  2018مليون لاير في عام  8,157معظم إيرادات المجموعة البالغة تُحقق 

والمنطقة الشرقية  %16والمنطقة الغربية بنسبة  %68مليون لاير موزعة جغرافياً داخل المملكة على المنطقة الوسطى بنسبة  7,799بلغت 

االستثمار والخزينة وليست مرتبطة بمنطقة جغرافية قطاعي  أنشطة. وتتضمن إيرادات المنطقة الوسطى استثمارات مركزية تخص %11بنسبة 

 .محددة داخل المملكة العربية السعودية

ً على دول مجلس التعاون )عدا المملكة العربية  358كما بلغت إيرادات المجموعة من أعمالها خارج المملكة  مليون لاير موزعة جغرافيا

 مليون لاير. 106يون لاير وجنوب آسيا بمبلغ مل 12مليون لاير وأوروبا بمبلغ  240السعودية( بمبلغ 

 :. الخطط الرئيسية والمستقبلية4

مجموعة أن ترسيخ موقعها الريادي ضمن قطاع الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً، ومساعيها الجادة نحو تحقيق رؤيتها االستراتيجية التدرك 

االلتزام المستدام في تقديم منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والمالية بعيدة المدى في التحول إلى نموذج مصرفي قيادي يتطلب 

ً  اً مصرفي اً تقديم تجربة مصرفية متميزة تتجاوز تطلعات عمالئها، وتجعل من المجموعة خيارمما نتج عنه  ،عالية الجودة  . مثاليا

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

االنسجام بين تحقيق تطلعات المجموعة في تلبية االحتياجات المتنامية لكافة شرائح العمالء من ناحية، وتمك نها من اغتنام أفضل الفرص 

 حو الذي يمكن من تنمية مستويات الربحية والعائد على حقوق ملكية المساهمين.االستثمارية الواعدة المتفقة مع سياسة إدارة المخاطر على الن

في كما دأبت المجموعة على تصميم استراتيجية متوازنة وُمحكمة تستهدف تعميق مستويات االستقرار، وتعزيز قوة القاعدة الرأسمالية، آخذة 

ى القصير والطويل. ولقد كان لهذا النهج الذي تبنته المجموعة أفضل األثر في االعتبار العوامل والتحديات المحيطة بالسوق المالية على المد

وضع أدائها ضمن المسارات اآلمنة، وفي توفير الحصانة الالزمة لها ضد التحديات والصعوبات التي واجهت األسواق المالية العالمية خالل 

لعمل على توسيع قاعدة عمالئها في جميع القطاعات، والسعي الدؤوب المراحل الماضية. وترتكز استراتيجية المجموعة في جوهرها على ا

مستقبل  إلى تقديم منتجات تتمتع بالقيمة الُمضافة التي تستجيب لطموحاتهم، فضالً عن تعزيز االستثمار في القنوات المصرفية البديلة التي تمثل

والتأكيد على المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع المحلي وتعميق الصناعة المصرفية، إلى جانب التوسع في الحضور المحلي واإلقليمي، 

 االلتزام بالمسؤولية االجتماعية. 

ل للمجموعة ما قطعته من شوط طويل على طريق توطين الوظائف وتأهيل الكوادر السعودية ولتحقيق هذه األهداف االستراتيجية ، فإنه يسج 

ب وتدريب الشباب السعودي وتأهيل جيل من الكفاءات المصرفية الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشابة، من خالل ما أنجزته من أجندة اجتذا

 الواعدة.  عبر منظومة البرامج التدريبية التي تتبناها المجموعة لتغذية احتياجاتها المستقبلية من األيدي العاملة المؤهلة، والقيادات المصرفية

يه التقليدي واإلسالمي، فقد مضت المجموعة بجهودها وفق منهجية ثابتة ومدروسة في تطوير قاعدة وفيما يتعلق بنشاطها المصرفي بشق

اكبةً األعمال، والتحديث الدوري لشبكة الفروع، والقنوات المصرفية البديلة، واستدعاء األجيال الحديثة ألجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع، مو

  .عة المصرفية وتطبيقاته الذكية المبتكرةللتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصنا

وتجسيداً الستراتيجية المجموعة في تعزيز حضورها الجغرافي، وتوسيع قاعدة عمالئها، فقد كانت على موعد مع تدشين مركز أعمالها في 

لة بذلك أول تواجد لمؤسسة مصرفية سعودية في دولة قطر، لتب م2010العاصمة القطرية الدوحة في عام  دأ بعد حصولها على التراخيص مسج 

من هيئة مركز قطر للمال الذي صن ف المجموعة ضمن الفئة األولى، في مزاولة نشاطها المصرفي والمالي بدءاً من قبول الودائع، والتعامل 

ق المالية، وإدارة في االستثمارات، وترتيب الصفقات في مجال االستثمارات، ومنح وترتيب التسهيالت االئتمانية، وتقديم وحفظ األورا

االستثمارات، وتقديم االستشارات في مجال االستثمارات بالشقين التقليدي واإلسالمي. ويأتي الحضور المصرفي للمجموعة في دولة قطر 
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م من تقديم مظلة متكاملة من 2008الذي مك نها ومنذ عام بدولة اإلمارات العربية المتحدة، كخطوة الحقة لحضورها السابق في إمارة دبي 

الخدمات المصرفية التجارية هناك، والموجهة لقطاعي األفراد والشركات على حد سواء، وتقديم المشورة االستثمارية والخدمات البنكية 

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

الجدوى المالية من استمرار تشغيل الفرع بما يتماشى مع غالقه وذلك لعدم المراحل األخيرة إلفهو في بة لفرع سامبا في مدينة لندن سأما بالن

تم ستبهذا الشأن و. وقد تم إخطار الهيئة التنظيمية العليا وهيئة اإلدارة المالية البريطانية في التوسع الجغرافي األهداف االستراتيجية للمجموعة

على لإلغالق أنه ال يوجد أثر مالي جوهري  الجدير بالذكربحسب اللوائح التنظيمية المطبقة في المملكة المتحدة. أعمال الفرع عملية إنهاء 

 .لسامباالمالية النتائج 

في  األغلبيةمبا على حصة ولم يقتصر التوسع الجغرافي للمجموعة على النطاق اإلقليمي بل تعداه إلى التوسع العالمي من خالل استحواذ سا

وتوجت المجموعة ذلك اإلنجاز بإطالق عالمتها التجارية على البنك ليتحول مسماه إلى بنك سامبا المحدود، بنك كريسنت التجاري الباكستاني، 

  .فرعاً منتشرة في المدن الرئيسية في الباكستان 37وارتفع عدد فروعه العاملة إلى 

ونتيجة طبيعية للحضور المحلي القوي الذي  –المتوسطة والبعيدة المدى  –للمجموعة أحد محاور األهداف االستراتيجية ويعد التوسع اإلقليمي 

تمكنت المجموعة من فرضه خالل مسيرتها العريقة في السوق السعودية، إلى جانب ما يعكسه التوسع الخارجي من رؤية ثاقبة لمحاولة البحث 

ً وراء تنمية عوائد المساهمين وتعظيم قيم الربحية،  عن آفاق النمو المواتية في األسواق الواعدة خارج إطار الحدود المحلية التقليدية، سعيا

 وترسيخ سمعة ومكانة المجموعة.

 

 :إدارة المخاطر. 5

بعناية إلدارة المخاطر، وتماشياً مع أفضل الممارسات دولياً،  ةإدراكاً من المجموعة ألهمية وجود منهجية واضحة وشاملة وبرامج موضوع

فقد قامت المجموعة بوضع خطط تضمن عناية عالية المستوى بإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة. وفي هذا المجال، تم وضع إطار 

المنبثقتين عن مجلس  نة التنفيذية ولجنة المخاطرمن: اللجعام لحوكمة المخاطر موافق عليه من قبل مجلس اإلدارة ويخضع إلشراف كل 

مل اإلطار العام للحوكمة على سياسات المخاطر، وأسس تقييم رأس المال، وطرق تحديد وقياس المخاطر ووضع الحدود المناسبة تاإلدارة. ويش

قواعد ضمان السيطرة ومراقبة على المخاطر  مل إطار حوكمةتلها بما يتناسب مع مستوى المخاطرة التي يمكن أن تقبل به المجموعة. كما يش

تقنية االلتزام بالحدود المعتمدة، إضافة إلى أساليب الرقابة على إدارة المخاطر بشكل عام، بما في ذلك القواعد الخاصة بالرقابة الداخلية و

م ضمان تقديم الدعم إلدارة المخاطر من قبل المعلومات وقواعد أمن المعلومات. ولضمان القيام بمهام إدارة المخاطر على أكمل وجه، فقد ت

ولتقديم وصف عام للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المجموعة، فإننا نعرض  .لجان اإلدارة العليا والوظائف الرقابية المستقلة داخل المجموعة

 :أدناه المخاطر الرئيسة المرتبطة بأعمال المجموعة

 :مخاطر االئتمان

مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المجموعة بشأن أداة مالية مما يؤدي إلى  تمثل مخاطر االئتمان عدم

 .تكبد المجموعة لخسارة مالية

 :مخاطر السوق

على  ألتغيرات التي تطرالمالية بسبب اتمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 

 .األسعار في السوق مثل أسعار العموالت الخاصة وأسعار العمالت األجنبية وأسعار األسهم والسلع
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 :مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة عدم قدرة المجموعة على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة بها. وتحدث مخاطر السيولة عند وجود عدم استقرار في 

 .أو انخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما يؤدي إلى قلة في بعض مصادر التمويلالسوق 

 :المخاطر التشغيلية

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

 بازل لجنة توصياتبموجب الركيزة الثالثة من  والنوعية الكمية فصاحاتواإل القوائم المالية الموحدةمن  31إلى  28وتشتمل اإليضاحات من 

مزيداً من التفصيل عن المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة واستراتيجية  االلكتروني المجموعة موقع على والمنشورة

 إدارتها.

 

 . خدمة المجتمع: 6

جهودها الرامية لتعميق انتمائها المجتمعي، والوفاء بمسؤولياتها الوطنية عبر إطالق المزيد من المبادرات التنموية التي  واصلت المجموعة
تعكس الدور الفاعل للمجموعة كشريك رائد، حريص على تكريس إمكاناته في سبيل المساهمة في تنمية المجتمع المحلي، واالرتقاء بواقع 

ساهمات المجموعة في هذا اإلطار على أكثر من صعيد، مع األخذ باالعتبار التركيز على القطاعات األكثر حيوية وامتدت مظلة م. أبنائه
وقد خصص  .ومالمسة الحتياجات أفراد المجتمع، وعلى النحو الذي يكفل تحفيز منظومة التطوير والتغيير اإليجابي التي تشهدها المملكة

 م للتبرعات والمساهمات في برامج خدمة المجتمع.2018الحالي  في العام لايرمليون  37سامبا مبلغ 

من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تتقاطع عناوينها عند مفهوم "التنمية  متنوعةم، في تبنّي قائمة 2018استمر "سامبا" خالل عام 
يحكم توجه المجموعة في انتقاء مساراتها المصممة للوفاء بمسؤولياتها المجتمعية، وفق مبدأ "التكافل االجتماعي"  يالمستدامة" كمنطلق رئيس

في سبيل  سامباعلى اعتباره من القيم العليا التي تنسج فيما بينها رسالة سامبا اإلنسانية، وتعلي بنيان مسيرة عطائها المزدهرة. وتمكن 
اتيجيته لخدمة المجتمع، من تعزيز دوره كشريك موثوق وراٍع للعديد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية والخيرية االستمرار في تنفيذ استر

 .والتنموية في المملكة، إلى جانب دعمه الالمحدود لمجموعة واسعة ومنّوعة من البرامج واألنشطة ذات المقاصد المجتمعية والخيرية

 م:2018التي أثمرتها استراتيجية سامبا لخدمة المجتمع خالل عام وفيما يلي قائمة بأبرز المخرجات 

 ج سامبا إسهاماته المجتمعية الفاعلة بإطالق مبادرته الخاصة بدعم اإلسكان في المملكة، والتي تم تصمي مها برنامج سامبا لدعم اإلسكان: تو 

وحدة سكنية مؤثثة على مدى خمس سنوات، مستهدفاً  500توفير وفق استراتيجية متكاملة القت أصداًء إيجابية ومؤثرة، حيث تكفل سامبا ب

يشي األسر المُحتاجة في مختلف مناطق المملكة، مراعياً تلبية متطلبات األسر المستفيدة، موفراً لها سبل الحياة الكريمة، واالستقرار المع

 .منذ اطالق البرنامج مواطن ومواطنة 1600حوالي  بلغ عدد المستفيدين حيث اإلسكان وزارة مع بالتعاون وذلكالمنشود، 

 ظر برنامج سامبا لدعم التعليم: تتصد ر قطاعات "التعليم والتدريب وتوطين الوظائف" أجندة المبادرات المجتمعية التي يتبناها سامبا، بالن

تنمية الشاملة المستدامة المنشودة. إلى دور تلك القطاعات كمحركات أساسية لتنمية العنصر البشري السعودي، الذي يمثل بدوره ركيزة ال

البشري السعودي، وتحفيز طاقاته المعرفية واالحترافية، وتطوير قدراته، ومن هنا، انصب اهتمام سامبا على االستثمار بالعنصر 

ئف من خالل توفير عمد سامبا إلى تبني العديد من برامج توطين الوظا حيث واستقطابه نحو سوق العمل وتأهيله لقيادة قطاعات األعمال. 

الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي، مستنداً في ذلك إلى شراكته البن اءة مع المؤسسات األكاديمية والجامعية في المملكة، وحضوره 

ة للتواصل المباشر ب ين الفاعل في أيام المهنة والتوظيف على الصعيدين المحلي والخارجي، التي يجري تنظيمها سنوياً لتوفير منص 

ج. وكان لسامبا حضوره المعهود ضمن هذا اإلطار وذلك برعايته المميزة خالل  المؤسسات الوطنية والشباب السعودي من حديثي التخر 

 العام للعديد من الفعاليات والمناسبات ذات الصلة، والتي من بينها يوم التوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

  المساعدات العينية  تقديمبرنامج سامبا لدعم األسر المحتاجة: حظيت األسر المحتاجة برعاية خاصة من قبل سامبا وتم ا خالل العام



CONFIDENTIAL 

- 9 - 

والمؤسسات اإلنسانية واالجتماعية في المملكة، سعياً إلى دعم برامجها المصممة إلغاثة  والمادية لمجموعة واسعة من الجمعيات الخيرية

 . ر المحتاجةومساندة األس

 سعى البنك إلى تقديم حيث  برنامج سامبا للرعاية الصحية: احتفظت "الرعاية الصحية" بأهميتها ضمن منظومة مبادرات سامبا المجتمعية

واله مختلف أشكال الدعم الالزمة لالرتقاء بجودة معايير الرعاية المقد مة للمرضى، بما يمكنهم من تجاوز تحدياتهم المرضية، فضالً عما أ

سامبا من أهمية لمساندة الجهود التوعوية الرامية للوصول إلى مجتمع معافى وخاٍل من األوبئة واآلفات التي تهدد سالمة أبنائه. وتبرز 

كمركز الملك سلمان ألبحاث  برامج الرعاية المقد مة للمؤسسات العالجية والتأهيليةمن خالل دعمه لمساهمات سامبا في هذا الجانب 

، والجمعية الخيرية لمرض مكافحة السرطانل وجمعية صوت متالزمة داون، والجمعية السعوديةجمعية األطفال المعوقين، و ،اإلعاقة

 الزهايمر.

  برنامج سامبا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: انطالقاً من الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في

المجتمعات، فقد سعى "سامبا" تماشياً  تقد مة، ومساهمته الفاعلة في إثراء مجتمعات األعمال وأثره المباشر في تنميةاقتصاديات الدول الم

مع موقعه المتقدم ضمن خارطة الصناعة المصرفية والمالية السعودية، إلى تعزيز مساهمته في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة 

ً والمتوسطة، الذي يمثل أنموذج للنهوض بواقع األعمال الناشئة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، عبر تقديم الحلول  ا

التمويلية واالستشارية التي تمك ن أصحاب تلك المنشآت من تحسين أدائهم وتحفيز معدالت نمو أعمالهم واالرتقاء بمعايير هذا القطاع 

األخيرة بتقديم برنامج ائتماني متكامل ومدروس يتضمن كافة المنتجات المصرفية لتلبية  ولقد قام سامبا في اآلونة وبقدرته التنافسية.

 اكب النظرة االقتصادية للمملكة.احتياجات الشركات لمتوسطة والصغيرة لتو

  ألفراد الع توفروعلى صعيد األفراد؛ ً ً للتوعية بقواعد السلوك المالي القويم المصمم خصيصا ً متقدما ائلة، بشأن أفضل سامبا برنامجا

الممارسات الكفيلة بضبط المصاريف، والتخطيط السليم إلدارة ميزانية األسرة، وتحفيز الجانب االستثماري واالدخاري لديها كبديل 

، كما يقوم سامبا بنشر رسائل التوعية بأفضل أساليب االدخار على وسائل للتوجهات االستهالكية التي تستنزف مد خراتها ومداخيلها

 .تواصل االجتماعي وفي مختلف قنوات تقديم الخدمةال

 :. مجلس اإلدارة7

من الئحة حوكمة والمادة العشرين  ولىلتعريفات الواردة بالمادة األمجموعة من عشرة أعضاء، تم تصنيفهم بحسب االيتكون مجلس إدارة 

 يلي:كما ، الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية

غير تنفيذي،  -نائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ علي بن حسين علي رضا غير تنفيذي،  –األستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس اإلدارة 

 ،مستقل –األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج  ،مستقل –غير تنفيذي، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم  -األستاذ أحمد بن محمد العمران 

 مهندس، المستقل – عالء بن محمد الحارثياألستاذ  ،مستقل – عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس، األستاذ مستقل - فهد بن حسين السديري األستاذ

 .غير تنفيذي - حمد بن سليمان القسومياألستاذ ، غير تنفيذي –موسى بن عبدالكريم الربيعان 

لمدة ثالث سنوات. وقد بدأت مدة خدمة أعضاء  مجموعةاختيار مجلس اإلدارة من قبل مساهمي اليتم فإنه  ،لمجموعةلوفقاً للنظام األساسي و

 اجتماعات خالل هذا العام، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات: أربعةم. وعقد المجلس 2016يناير  20مجلس اإلدارة الحالي في 
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 األعضاء الحاضرون

 

 االجتماعات

األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ خالد بن األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ عيسى بن محمد العيسى، 

عالء بن محمد  األستاذاألستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس، ، عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج

 .،الحارثي

 االجتماع األول

 مارس 20

المهندس موسى بن عبدالكريم الربيعان، األستاذ أحمد األستاذ علي بن حسين علي رضا،  ،األستاذ عيسى بن محمد العيسى

بن محمد العمران، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج، األستاذ فهد بن حسين السديري، 

 .األستاذ حمد بن سليمان القسومي ،يس، األستاذ عالء بن محمد الحارثياألستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرو

 االجتماع الثاني

  يونيو 05

األستاذ أحمد األستاذ علي بن حسين علي رضا، المهندس موسى بن عبدالكريم الربيعان، األستاذ عيسى بن محمد العيسى، 

ألستاذ فهد بن إبراهيم المفرج، األستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد العمران، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، ا

 .األستاذ حمد بن سليمان القسومي ،األستاذ عالء بن محمد الحارثي الرويس،

 االجتماع الثالث

 سبتمبر 25

األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ خالد بن  األستاذ علي بن حسين علي رضا،األستاذ عيسى بن محمد العيسى، 

عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج، األستاذ فهد بن حسين السديري، األستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن 

 .األستاذ حمد بن سليمان القسومي ،األستاذ عالء بن محمد الحارثي ،الرويس

االجتماع الرابع 

 ديسمبر 17

 

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

لسامبا   اللجنة االستراتيجية: تقوم هذه اللجنة باإلشراف والمراجعة على االستراتيجية المقترحة من قبل اإلدارة التنفيذية والمشاريع الرئيسية

وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة، وهم األساتذة  .الخطة االستراتيجية المعتمدة والموافقة عليها ومراقبة تطور األداء حسب

. وقد عقدت حمد بن سليمان القسومي، وموسى بن عبدالكريم الربيعانوأحمد بن محمد العمران، ورئيس اللجنة،  -عيسى بن محمد العيسى 

 :االجتماع اهذوفيما يلي سجل حضور  ،خالل العام هااللجنة اجتماع

 األعضاء الحاضرون

 

 االجتماع

 ديسمبر 17 األستاذ حمد بن سليمان القسومي.األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ عيسى بن محمد العيسى، 

التنفيذية: تقوم هذه اللجنة بالتعامل مع األمور التي تحال إليها من مجلس اإلدارة أو من رئيسها في حدود الصالحيات التي أقرها لها  اللجنة

خالد بن عبدالرحمن ورئيس اللجنة، وعلي حسين علي رضا،  - عيسى بن محمد العيسىأعضاء، وهم األساتذة  خمسةوتتألف اللجنة من  .المجلس

خالل هذا العام، وفيما يلي سجل  تااجتماع سبعةوقد عقدت اللجنة التنفيذية . الحارثيبن محمد عالء و السديريبن حسين فهد و، العبدالكريم

 حضور هذه االجتماعات:
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 األعضاء الحاضرون

 

 االجتماعات

عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ خالد بن 

 عالء بن محمد الحارثي. األستاذ بن حسين السديري،

 االجتماع األول

 فبراير 13

األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد 

 لحارثي.بن حسين السديري، األستاذ عالء بن محمد ا

 االجتماع الثاني

  فبراير 26

األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد 

 بن حسين السديري، األستاذ عالء بن محمد الحارثي.

 االجتماع الثالث

 مايو 16

علي بن حسين علي رضا، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ عالء األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ 

 بن محمد الحارثي.

االجتماع الرابع 

 يونيو 05

األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ عالء 

 بن محمد الحارثي.

 خامساالجتماع ال

 يوليو 18

األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد 

 بن حسين السديري، األستاذ عالء بن محمد الحارثي.

 سادساالجتماع ال

 سبتمبر 25

األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ فهد األستاذ عيسى بن محمد العيسى، األستاذ علي بن حسين علي رضا، 

 بن حسين السديري، األستاذ عالء بن محمد الحارثي.

 السابعاالجتماع 

 ديسمبر 16

 

لجنة الترشيحات والمكافآت: من اختصاصات هذه اللجنة تحديد االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت 

ً  اللجنة وتقومالمطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة،   نماذج باستخدام وأعضائهخالل تقييم أداء المجلس  من ئهأعضا وأداء المجلس أداء بتقييم سنويا

الموظفين. وتتألف اللجنة من ثالثة و المجلسكما تقوم هذه اللجنة بوضع منهجية سامبا وسياسته الخاصة لتعويضات  ، المخصصة لذلك التقييم

 –فهد بن حسين السديري  األساتذة، وهم يرأسهم عضو مجلس إدارة مستقل وعضو غير تنفيذي، مستقلين عضوين ،من مجلس اإلدارة أعضاء

وفيما يلي سجل حضور هذه  ،خالل العام اجتماعينعقدت اللجنة . وقد فهد بن إبراهيم المفرجورئيس اللجنة، وعلي حسين علي رضا، 

 االجتماعات:

 األعضاء الحاضرون

 

 االجتماعات

 االجتماع األول األستاذ فهد بن حسين السديري، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج.

 سبتمبر 25

 االجتماع الثاني األستاذ فهد بن حسين السديري، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج.

 ديسمبر 17
 

من  يتم امةالجمعية الع والتي اعتمدتها والمكافآتللتعويضات وعة سياسة واضحة لدى المجم، (18المادة ) ووفقاً للنظام األساسي للمجموعة

شى سياسة التعويضات بالكامل مع المتطلبات النظامية اتتمومكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية للمجموعة. تعويضات وتحديد خاللها 

يتم تحديد السياسة المتبعة وبحسب لمؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية الصادرة عن منتدى االستقرار المالي بشأن التعويضات. 
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مع األخذ في االعتبار عند تقييمهم التي يجب عليهم تحقيقها وقياس أدائهم لهم واألهداف  وضعمستوى وفئات الموظفين األساسيين الذين يتم 

األخذ بعين االعتبار  بصافي الدخل المعدل بالمخاطر بعد لدى سامباترتبط التعويضات المتغيرة و. ومستوى إدارة المخاطراألداء المالي 

يتم دفع التعويضات المتغيرة ، والمخاطر الحالية أو المحتملة الهامة وذلك لضمان كفاية رأس مال البنك والتقليل من المخاطر المستقبلية المحتملة

ح الدفعة األولى بعد السنة يث يستحق مندفعات بح 3على شكل أسهم تصرف على و على ثالثة دفعات سنويةالمؤهلين نقداً  للموظفين األساسيين

تحدد نسبة التعويضات المتغيرة المراد دفعها نقداً أو على شكل خيارات أسهم وذلك بحسب درجة المسؤولية ودور كل و .الثالثة من منحها

ترتيبات السترداد  موظف والعمل الذي يقوم به وبما يتناسب مع قدرته على القيام بنشاطات رقابية أو نشاطات تشتمل على مخاطر كذلك توجد

قد حقق أهدافه   سامبا. وباتباع هذه اإلجراءات، يكون وال يسمح سامبا بضمان أي مكافآتالمكافآت المدفوعة في حالة أي أداء سلبي مستقبالً. 

 ب األثر السلبي المستقبلي الناتج عن القرارات الصادرة خالل الفترة الحالية. ابنجاح وذلك بحس

سواء للموظفين أو ألعضاء مجلس اإلدارة بحيث  التصميم واإلشراف الكلي على نظام التعويضاتوالمكافآت على لترشيحات الجنة  وتشرف

. كما تقوم اللجنة برفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن مستوى ظمة المتبعةات المدفوعة لهم مع اللوائح واألنيتم التأكد من تماشي التعويض

إدارة المخاطر. كما تقوم اللجنة دورياً بالتأكد من مدى تطبيق سياسة مرئيات المراقب المالي واألخذ بعين االعتبار ومكونات التعويضات بعد 

 بهذا الشأن.دورية التقارير التي تقدم لها ال اإلشرافيةمن الجهات  التعويضات وتحقيق األهداف الموضوعة على ضوء التوجيهات الصادرة

بلغ مجموع المكافآت والتعويضات السنوية المجموعة. و بها لدىمع سياسة المكافآت المعمول م 2018لعام  وتتماشى المكافآت الممنوحة

وبلغت البدالت ألعضاء مجلس  .ألف لاير 4,300مبلغاً وقدره م 2018في العام  بمن فيهم المستقلين غير التنفيذيين ألعضاء مجلس اإلدارة

وبلغت . ألف لاير 120وبلغت مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس  ألف لاير 455  المستقلينبمن فيهم  اإلدارة غير التنفيذيين

ألف لاير،  4,313ألف لاير، وبلغت البدالت   9,778والمدير المالي  الرئيس التنفيذيرواتب وتعويضات ستة من كبار التنفيذيين بمن فيهم 

بمن  ألف لاير، وبلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 3,691ألف لاير، والخطط التحفيزية   21,450والمكافآت السنوية 

  . ألف لاير  37.1والتي تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق  فيهم المستقلين

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

د من أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية ومراجعة السياسة المحاسبية المتبعة والتأك

بصورة منتظمة مع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة،  التزام البنك باألنظمة واللوائح. وتتواصل مجموعة المراجعة الداخلية والمخاطر

إدارة  مجموعة وتضمينها في التقارير من قبلالحيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام تقييم فعالية هياكل ووظائف الرقابة الداخلية في 

 المراجعة الداخلية باستخدام منهجية قائمة على المخاطر. ويحدد تقييم المخاطر لوحدات العمل المدى الزمني لعمليات المراجعة أثناء وضع

ة خطة المراجعة السنوية. وفي حين تعتمد لجنة المراجعة خطة المراجعة، فإنها أيضا تتلقى جميع تقارير المراجعة وتراجع بصورة ربع سنوي

. التحديثات على تنفيذ أعمال المراجعة، والمالحظات الناتجة عنها واإلجراءات التصحيحية المتخذة من قبل وحدات العمل التي تمت مراجعتها

 ى، فإن لجنة المراجعة تؤكد سالمة نظام الرقابة الداخلية لدبنجاح م2018وبناء على العمليات المذكورة وعمليات المراجعة التي تمت في عام 

وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء يرأسها عضو  بشكل مالئم وفعال، ولم تظهر أي مالحظات جوهرية  خالل العام. ا، وأنه تم تنفيذهالمجموعة

م ابراهي من خارج مجلس اإلدارة، و -السويلم بن براهيم رئيس اللجنة، واألستاذين بدر  -المفرج  بن إبراهيم مجلس إدارة مستقل هو األستاذ فهد

 وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:، عاماجتماعات خالل ال خمسةاللجنة  هذه من خارج مجلس اإلدارة. وقد عقدت -عبدهللا السادة 
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 األعضاء الحاضرون

 

 االجتماعات

 االجتماع األول األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج، األستاذ بدر بن براهيم السويلم

 يناير 22

 االجتماع الثاني إبراهيم المفرج، األستاذ بدر بن براهيم السويلماألستاذ فهد بن 

 يناير 22

 االجتماع الثالث .السادة عبدهللا بن إبراهيماألستاذ فهد بن إبراهيم المفرج، األستاذ بدر بن براهيم السويلم، األستاذ 

 أبريل 22

االجتماع الرابع  .السادة عبدهللا بن إبراهيماألستاذ فهد بن إبراهيم المفرج، األستاذ بدر بن براهيم السويلم، األستاذ 

 يوليو 22

 خامساالجتماع ال .السادة عبدهللا بن إبراهيم األستاذ ،األستاذ فهد بن إبراهيم المفرج، األستاذ بدر بن براهيم السويلم

 أكتوبر 14

 

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

جية راتيإدارة المخاطر المختلفة بما في ذلك المتعلقة باالئتمان وأمن المعلومات والتأكد من أن إطار الرقابة الداخلية الموضوع يتماشى مع است

عبدهللا بن عبدالرحمن ورئيس اللجنة،  -خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم  األساتذةوأهداف إدارة المخاطر .وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء وهم 

 وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:، عامخالل ال اتاجتماع ثالثة. وقد عقدت هذه اللجنة عالء بن محمد الحارثيو، الرويس

 الحاضرون األعضاء

 

 االجتماعات

 االجتماع األول األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس، األستاذ عالء بن محمد الحارثي.

 يونيو 05

 االجتماع الثاني الحارثي.األستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس، األستاذ عالء بن محمد 

 سبتمبر 25

 االجتماع الثالث .األستاذ عالء بن محمد الحارثي ،تاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويساألستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم، األس

 ديسمبر 17

 

ملكية مباشرة  همأو لدي والسابقة أو من مديريهاالحالية بعضوية مجالس إدارتها  المجموعةالتي يقوم فيها أعضاء مجلس إدارة الشركات جميع 

داخل المملكة أو خارجها وسواء كانت  أو غير مباشرة أو سلطات وصالحيات إدارية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في السوق المالية 

 هي كما يلي:م 31/12/2018كما في 

 السابقة الشركات الحالية الشركات العضو

 داخل المملكة( –)مساهمة مدرجة مجوعة سامبا المالية  عيسى بن محمد العيسى

داخل  –مدرجة غير )مساهمة " امبا كابيتال"س إدارة االستثمارشركة سامبا لألصول و

 المملكة(

 داخل المملكة( –مساهمة مدرجة الشركة السعودية للكهرباء )
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 السابقة الشركات الحالية الشركات العضو

 داخل المملكة( –)مساهمة مدرجة  العالمية للتأمين علي حسين علي رضا

 داخل المملكة( –)مساهمة غير مدرجة ربية للتجارة المواد البترولية الشركة الع

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  الحاج حسين علي رضا وشركاه

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة الوسيلة لتأجير السيارات

 كة(داخل الممل –)مسؤولية محدودة الشركة الوطنية ألنظمة الحاسب اآللي 

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة ابناء حسين علي رضا

 خارج المملكة( – غير مدرجةبنك جلف ون )مساهمة 

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة الباس إلدارة المطالبات الطبية موسى عبدالكريم الربيعان

داخل  –)مسؤولية محدودة  شركة مارش السعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمين

 المملكة(

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة مارش السعودية الستشارات التأمين

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة دار موسى لالستثمار التجاري والعقاري

Dar Mousa Consulting  خارج المملكة( –)مسؤولية محدودة 
Dar Mousa Holdings  خارج المملكة( –)مسؤولية محدودة 

داخل  –غير مدرجة )مساهمة  شركة سوسيتيه جنرال السعودية

 المملكة(

داخل  –)مساهمة مدرجة   الشركة السعودية لصناعة الورق

 المملكة(

 داخل المملكة( –)مساهمة مدرجة  التعاونية للتأمين

داخل  –)مساهمة مدرجة  الشركة السعودية للصادرات السعودية

 المملكة(

داخل  –)مساهمة مدرجة الشركة السعودية إلعادة التأمين 

 المملكة(

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة نجم لخدمات التأمين

  داخل المملكة( –مدرجة )مساهمة  الشركة السعودية للطباعة والتغليف فهد إبراهيم المفرج

 داخل المملكة( –مدرجة )مساهمة  شركة االسمنت السعودية خالد عبدالرحمن العبدالكريم

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة العبدالكريم القابضة

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة أنظمة النيزك الهندسية العالمية

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة ميتسو بالنت العربية السعودية

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة التعليمية شركة الخدمات 

داخل  –)مساهمة مدرجة  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 المملكة(

  داخل المملكة( –مدرجة )مساهمة موبايلي   عبدهللا عبدالرحمن الرويس

 خارج المملكة( –)مسؤولية محدودة  Fanar Marine Service, LLC عالء محمد الحارثي

Vega Ship Management DMCC  خارج المملكة( –)مسؤولية محدودة 
 

 داخل المملكة( –مدرجة )مساهمة  السعودية االتصاالتشركة  أحمد محمد العمران

 داخل المملكة( –مدرجة )مساهمة  شركة االسمنت السعودية

 داخل المملكة( –مدرجة )مساهمة  الشركة السعودية للكهرباء

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة تكامل

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  الشركة السعودية لشراء الطاقة

 –)مساهمة مدرجة  المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

 داخل المملكة(

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع فهد حسين السديري

 داخل المملكة( –)مسؤولية محدودة  ضوئيات االتصاالتشركة 

 

 

 وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ومؤهالتهم وخبراتهم:

 :عيسى بن محمد العيسى

عملية م وحتى تاريخه، متدرجاً في حياته ال2010يشغل األستاذ/ عيسى بن محمد العيسى رئاسة مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ عام 

من مصرفي مبتدئ إلى رئيس مجلس إدارة واحدة من أكبر وأهم المؤسسات المالية واالستثمارية في الشرق األوسط، خالل رحلة امتدت إلى 

عاماً.  ويعد األستاذ العيسى من قيادات القطاع المالي والمصرفي على مستوى منطقة الشرق االوسط على مدار العقود السابقة  38أكثر من 

آخر منصب تقلده العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية والتي تدرج في العمل وقيادة مختلف القطاعات فيها. ولألستاذ  وكان

حيث أشرف على عملية االستحواذ التي قام بها البنك السعودي األمريكي  العيسى دور بارز في تطوير القطاع المالي والمصرفي السعودي

عودي المتحد، والذي كان للتو قد استحوذ على بنك القاهرة السعودي، لتتم عملية دمج البنوك الثالثة البالغة التعقيد في زمن قياسي. للبنك الس

 كما قام بقيادة عملية االنفصال عن سيتي بنك في أقل من شهرين والتحول إلى اإلدارة المحلية بكل نجاح واقتدار، وشهد عهد إدارته للبنك

ً في كل من باكستان واإلمارات العربية المتحدة وقطر العديد  من المنجزات على الصعيدين المحلي واإلقليمي بما في ذلك التوسع جغرافيا

حصوله على العديد من  . وأدت مساهماته في تطوير الصناعة المصرفية على مستوى الشرق األوسط إلىوكذلك تأسيس شركة سامباكابيتال

اإلنجاز الحياتي في قطاع األعمال على مستوى الشرق "من يوروموني وجائزة  "ل رئيس تنفيذي لإلنجاز المطلقأفض"من أهمها الجوائز 

 "أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الشرق األوسط"وجائزة  CEO Middle Eastمن مجلة  "األوسط

ن اتحاد م "2017لجائزة "الشخصية المصرفية العربية لعام دولة  20بإجماع ممثلي  اختيارهمن قبل معهد الشرق األوسط للتميز، وتم 

تقديراً لجهوده الحثيثة  ، وذلكالذي يعتبر من اعرق المنظمات العربية التي تعنى بتوحيد جهود العمل المصرفي العربي ،المصارف العربية



CONFIDENTIAL 

- 15 - 

في تحقيق أفضل أداء مصرفي عربي عبر مجموعة سامبا المالية الرائدة التي وإدارته الحكيمة للمناصب القيادية التي اضطلع بها، ولدوره 

 .يرأس مجلس إدارتها

و يتقلد األستاذ العيسى وتقلد في السابق العديد من المناصب العامة والبارزة فهو عضو الهيئة االستشارية للمجلس االقتصادي األعلى، وعض

مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعضو لجنة االستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد، وعضو هيئة حماية المنافسة، 

وعضو مجلس إدارة االتحاد لسعودي جلس األمناء للجامعة األمريكية ببيروت، وعضو اللجنة العليا ألوقاف جامعة الملك سعود، وعضو م

جامعة وعضو مجلس األمناء لوعضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، للفروسية، 

وعضو مجلس جائزة األطفال المعوقين، وعضو مجلس جائزة األمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ، هليةاألمير محمد بن فهد األ

وعضو اللجنة االقتصادية واالستثمارية في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين،  ،لصندوق المئويةوعضو مجلس األمناء 

شركة فيزا وعضو اللجنة التنفيذية في دارة اإلونائب رئيس مجلس والشباب في المملكة،  وعضو مجلس دراسة وتطوير الوضع الرياضي

العالمية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، وعضو مجلس إدارة شركة الكهرباء، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية 

 .دالدولية، وعضو مجلس إدارة الصندوق السعودي لالستثمار المحدو

 (:علي حسين علي رضا )ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

م. يعمل األستاذ علي كعضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا 2004عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ العام 

شركة الوسيلة لتأجير السيارات المحدودة وشركاه المحدودة ويرأس مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية ألنظمة الحاسب اآللي )ناتكوم( و

 (.والشركة العالمية للتأمين، كما يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة المواد البترولية )أبسكو

ية و ، وعضو اللجنة التجار15شغل في السابق عدة مناصب منها رئيس لجنة وكالء السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الـ 

اللجنة الوطنية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وعضو اللجنة الوطنية للسيارات بالغرفة التجارية السعودية، وعضو مجلس منطقة مكة 

المكرمة، ورئيس مجلس إدارة وكالء شركة فورد الشرق األوسط، وبنك جلف ون بالبحرين. وهو يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال 

 .جنوب كاليفورنيا من جامعة

 :موسى عبدالكريم الربيعان

م. يعمل المهندس موسى رئيساً لدار موسى لالستشارات، وهو رئيس شركة دار 2016عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ العام 

طبية وشركة مارش السعودية موسى لالستثمار العقاري والتجاري. كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة الباس إلدارة المطالبات ال

 .لوساطة التأمين وإعادة التأمين وشركة مارش السعودية الستشارات التأمين

شغل في السابق عدة مناصب منها عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين وعضو مجلس إدارة كل من الشركة السعودية 

، ورئيس ية وشركة نجم لخدمات التأمين ورئيس شركة دار موسى الستشارات التأمينلصناعة الورق والشركة السعودية للصادرات السعود

. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة البترول والمعادن وأكمل مجلس إدارة كل من شركة سوسياتي جنرال السعودية

 .دورة اإلدارة في كلية هارفارد إلدارة األعمال ودورة التحليل المالي من بنك تشيس مانهاتن بنيويورك

 :خالد عبدالرحمن العبدالكريم

عمل األستاذ خالد رئيساً تنفيذياً لكل من شركة العبدالكريم القابضة وشركة أنظمة م. ي2010عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ العام 

النيزك الهندسية العالمية، وهو شريك مؤسس في شركة ميتسو بالنت العربية السعودية. كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة االسمنت 

هندسية العالمية وشركة ميتسو بالنت العربية السعودية وشركة الخدمات التعليمية السعودية وشركة العبدالكريم القابضة وشركة أنظمة النيزك ال

 (.)تعليم

يم شغل في السابق عضوية شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. واألستاذ خالد لديه خبرات عديدة تجارية وصناعية وفي مجال المقاوالت وتقد
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والطاقة والتحكم واالتصاالت وتقديم خدمات االستشارات الهندسية واالنشائية لمعامل  الخدمات لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات

 .البترول والمحطات الكهربائية والجامعات. وهو يحمل شهادة البكالوريوس والماجستير في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية

 :عبدهللا عبدالرحمن الرويس

 .م. يعمل األستاذ عبدهللا رئيساً للمراجعة الداخلية لشركة موبايلي2016ا المالية منذ العام عضو مجلس إدارة مجموعة سامب

. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود السعوديةوشركة ارامكو عمل في السابق بمؤسسة النقد العربي السعودي

  .لواليات المتحدة األمريكيةوالماجستير في نظم األعمال من جامعة ديترويت با

 :عالء محمد الحارثي

م. األستاذ عالء من رجال األعمال بالمملكة ولديه شركة الفنار للخدمات البحرية 2016عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ العام 

 .Vega Ship Management DMCC خارج المملكة وكذلك شركة

عاماً ورئيساً للشركة الدولية للشحن التابعة لسابك.  23شاراً لشركة سابك التي عمل معها ألكثر من شغل في السابق عدة مناصب آخرها مست

وهو يحمل شهادة بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة تامبا بالواليات المتحدة األمريكية، وحصل على شهادات من جهات تعليمية مرموقة 

دن لألعمال ودورة التأمين من أكاديمية كيمبريدج ببريطانيا ودورات إعداد الميزانية وضبط مثل شهادة القياديين التنفيذيين من كلية لن

 .المصاريف من مايريك في لندن ودورات في المالية وتحليل التكاليف من يوروماتش في دبي

 (:أحمد محمد العمران )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

م. يعمل األستاذ أحمد نائباً للمحافظ لتقنية المعلومات لدى المؤسسة العامة للتأمينات 2007لمالية منذ العام عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا ا

 .شركة االسمنت السعودية وشركة تكاملشركة االتصاالت السعودية واالجتماعية. وهو يشغل عضوية مجلس إدارة كل من 

في السابق عدة مناصب منها عضوية مجلس إدارة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي، وشركة اإلسمنت السعودية، وهو يحمل  شغل

عاماً في مجال تطوير أنظمة تقنية المعلومات  22شهادة بكالوريوس في نظم المعلومات والماجستير في علوم الحاسب اآللي ولديه خبرة تفوق 

 .الوأنظمة ذكاء األعم

 :فهد حسين السديري

التنفيذي لدى الشركة السعودية للكهرباء. وهو منصب الرئيس األستاذ فهد  يشغلم. 2016عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ العام 

يشغل عضوية مجلس إدارة كل من الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع وشركة ضوئيات االتصاالت، 

 .وهو رئيس لجنة المراجعة في شركة سامباكابيتال

مدير الخزينة في السعودية للكهرباء وعدة مناصب في إدارة الخزينة وكبير الماليين و نائب الرئيس التنفيذيشغل في السابق عدة مناصب منها 

لدى كل من بنك الرياض والبنك السعودي األمريكي. وهو يحمل شهادة بكالوريوس علوم المحاسبة من جامعة والية داكوتا الشمالية من 

ن اتش اس بي سي في لندن وكيمكال بنك في نيويورك وبرامج عدة في التمويل الواليات المتحدة األمريكية وأكمل برامج تدريب مالية في كل م

  .عاماً في المالية والتمويل والخدمات البنكية والمالية 30ولديه خبرة تفوق 

  :فهد إبراهيم المفرج

في الشركة السعودية للطباعة  م. يعمل األستاذ فهد عضو مجلس اإلدارة المنتدب2013عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ العام 

 .والتغليف

عاماً وآخر منصب كان مديراً إلدارة اإلشراف البنكي  30شغل في السابق عدة مناصب في مؤسسة النقد العربي السعودي التي عمل بها لمدة 

ل العربي وشغل عضوية لجنة وكان ممثالً لمؤسسة النقد في اجتماعات لجنة بازل واجتماعات اإلشراف البنكي على مستوى الخليج والدو

 عمال.اإلشراف البنكي ولجنة الريال السعودي واللجنة العليا المشتركة لساما وهيئة السوق المالية. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األ
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 (:حمد سليمان القسومي )ممثل صندوق االستثمارات العامة

 م. 2016عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ العام 

شغل في السابق عدة مناصب في المديرية العامة للجمارك وشغل عضوية شركة االتصاالت السعودية. وهو يحمل شهادة ماجستير في نظم 

 .المعلومات

 بدر ابراهيم السويلم )عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس(:

 م. يعمل األستاذ بدر كرئيس تنفيذي لشركة أوريكس السعودية.2010العام  عضو لجنة المراجعة منذ

شغل في السابق عدة مناصب من ضمنها وظائف مختلفة لدى مجموعة الفيصلية آخرها العضو المنتدب لقطاع الكترونيات األفراد والرئيس 

كما عمل مديراً للمالية لدى الشركة السعودية للكيماويات ومراجعاً . واألنظمة القابضة والمدير المالي للمجموعةالتنفيذي لشركة االلكترونيات 

من كل من  (CPA)داخلياً لدى شركة سابك. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وشهادة المحاسبة المعتمدة 

  ة وهو عضو في هيئات وجمعيات سعودية وعالمية.للمحاسبين القانونيين وهيئة المحاسبين القانونيين السعوديالمعهد االمريكي 

 )عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس(:ابراهيم عبدهللا السادة 

رئيس قطاع التخطيط المالي و قطاع مراقبة الحسابات والتقارير كرئيس ابراهيمم. يعمل األستاذ 2018عضو لجنة المراجعة منذ العام 

من ضمنها مدير ادارة في الشركة السعودية للكهرباء شغل في السابق عدة مناصب ،و في الشركة السعودية للكهرباء المكلف والميزانية

. ابراهيم عضوية مجلس ادارة شركة ضرما للكهرباء وعضوية لجنة المراجعة لشركة المرجان للكهرباءاألستاذ  ويشغل المحاسبة المالية.

 . اقليميةوهو عضو في هيئات وجمعيات سعودية واالمام محمد بن سعود محاسبة من جامعة وهو يحمل شهادة البكالوريوس في ال

 

  أعضاء اإلدارة التنفيذية ومؤهالتهم وخبراتهم: وفيما يلي

 محمود نشار:رانيا 

وبنك سامبا المحدود في باكستان  م، وهي عضو مجلس إدارة في كل من سامباكابيتال2017الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ فبراير 

ً  20شغلت عدة مناصب في المجموعة التي عملت بها لما يزيد عن  .سامبا جلوبل ماركتز المحدودةوشركة  مجموعة عام  آخرها مدير عاما

اد ومكافحة غسل ومصرفية االفرارات ومن ضمنها الحسابات الخاصة في العديد من االقسام واالدالمراجعة الداخلية والمخاطر كما عملت 

وتقنية المعلومات من . وهي تحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي االموال وتمويل االرهاب وادارة االلتزام والتدقيق الداخلي

ادة في وأكملت برنامج تطوير القيادات من كلية داردن إلدارة األعمال في جامعة فرجينيا األمريكية. وحصلت على شه ،جامعة الملك سعود

على شهادة اختصاصي معتمد في  حصلتالحوكمة وإدارة المخاطر وااللتزام بالتعاون مع كلية إدارة األعمال بجامعة جورج واشنطن. كما 

 .مكافحة غسيل األموال المعتمديـن من الواليات األمريكية المتحدة حة غسل األموال من جمعية اختصاصيمكاف

 زكي عبدالمحسن الموسى:

إحدى  ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لشراء الطاقة م2003منذ العام  (Chief Operating Officer)للعمليات الرئيس التنفيذي 

ً  34. شغل عدة مناصب في المجموعة التي عمل بها لما يزيد عن الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء  معامدير  آخرها عاما

في العديد من االقسام واالدارات ومن ضمنها الحسابات الخاصة المجموعة المصرفية لألفراد المكلف. كما عمل عام شبكة الفروع ومدير 

والعمليات والخزينة واالستثمار، كذلك شغل عضوية مجلس إدارة المجموعة وبنك سامبا المحدود في باكستان وشركة سامبا ومصرفية االفراد 

من  يساً لمجلس إدارة شركة سمه للمعلومات االئتمانية. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في اإلدارة الصناعيةلالستثمار الخارجي، كما كان رئ

 . المتحدة الواليات األمريكيةجامعة أريزونا ب
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 طق:توفيق طقالباجي 

وبنك سامبا المحدود في باكستان، وكان  م، وهو عضو مجلس إدارة في كل من سامباكابيتال2007مدير عام المخاطر واالئتمان منذ العام 

. شغل عدة مناصب في سيتي بنك الذي ومدير المخاطر لمنتجات التمويل المركب والمصرفية االسالمية لالئتمانمدير اقليمي آخر منصب له 

ً  23عمل به لما يزيد عن  مالية وذلك دول عديدة في أوروبا  قبل انتقاله لسامبا في إدارات المخاطر والشركات واالستثمار والمؤسسات العاما

في فرنسا وبكالوريوس  معهد الدراسات السياسية بباريسمن  العلوم السياسيةوأفريقيا والشرق األوسط. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في 

 . في فرنسا بباريس للدراسات التجارية العليامدرسة الإدارة االعمال من 

 شجاعت نديم:

. شغل سامبا جلوبل ماركتز المحدودةم، وهو رئيس مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في باكستان وشركة 2003مدير عام الخزينة منذ العام 

ً  20عدة مناصب في سيتي بنك الذي عمل به لما يزيد عن   قبل انتقاله لسامبا في إدارات الخزينة واالستثمار وذلك دول عديدة في أمريكا عاما

 الواليات األمريكيةب معهد ماساتشوستس للتكنولوجياا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم من وأوروب

 . المتحدة

 محمد عبدهللا آل الشيخ:

اماً آخرها مدير ع 25شغل عدة مناصب في المجموعة الي عمل بها لما يزيد عن م. 2014مدير عام المجموعة المصرفية لألفراد منذ العام 

مصرفية الشركات كما عمل في العديد من االقسام واالدارات ومن ضمنها  االستراتيجية ورئيس كبار الموظفين لدى مصرفية األفرادعام 

ملت . وأكعة الملك سعودمن جام والمالية اإلداريةعلوم الحمل شهادة البكالوريوس في يالتدقيق الداخلي. وهي والعمليات ووشبكة الفروع 

 . سيتي بنك في نيويوركبرنامج تطوير القيادات من 

 صالح معيض القثامي:

م لدى البنك السعودي 1994م. التحق بالخدمات المصرفية الخاصة في العام 2014مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة منذ العام 

درس إدارة االعمال في . ك كان يعمل لدى البنك السعودي البريطانيالتجاري المتحد الذي اندمج الحقاً مع مجموعة سامبا المالية، وقبل ذل

 جامعة الملك سعود. 

 انطوني موجابير:

م وهو عضو مجلس إدارة في بنك سامبا المحدود في باكستان. شغل في السابق عدة 2011مدير عام المجموعة المصرفية للشركات منذ العام 

كما عمل في مناصب لدى المجموعة منها مدير عام فرع سامبا في دبي وفي المملكة المتحدة كما شغل عدة مناصب في مصرفية الشركات. 

علوم التجارة وإدارة ورئيس تنفيذي لبنك الكويت الوطني في كل من لندن ولبنان. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في  السابق كعضو منتدب

 من الجامعة األمريكية في بيروت. األعمال

 عبدالحليم شيخ:

وقبل ذلك شغل عدة  اتلتخطيط ومراقبة الحسابم كمدير ل2001م حيث التحق بالمجموعة عام 2008المدير المالي للمجموعة منذ العام 

وعمل مع الجهات اإلشرافية على وضع وديلويت أند توش. وهو عضو في عدة لجان رقابية  برايس ووتر هاوس كوبر لدى كل منمناصب 

وهو  ة.كما حصل على العديد من الشهادات المهنية في مجاالت المحاسبة والتكاليف واإلدارالعديد من االستراتيجيات للقطاع المالي السعودي. 

 يحمل شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة كراتشي.

 أيمن مصطفى قستي:

م. وقبل ذلك كان مدير برنامج التدقيق الداخلي للخزينة واالستثمار واألسواق 2017منذ العام المراجعة الداخلية التفتيش وعام مجموعة مدير 

عاماً وشغل عدة مناصب في إدارات الخزينة لدى كل من البنك األهلي التجاري وبنك اإلنماء  26ة ومصرفية تزيد عن يالمالية. لديه خبرة مال
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 والبنك السعودي األمريكي. وهو يحمل شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

 عذال صنهات الحربي:

عاماً في مجاالت الحوكمة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل  15م. ولديه خبرة تفوق 2015عام مدير عام االلتزام للمجموعة منذ ال

سوق اإلرهاب. قبل التحاقه بالمجموعة كان رئيساً لاللتزام في كل من الفرنسي كابيتال والرياض المالية وسامباكابيتال، كما عمل في هيئة ال

 ة الفيصلية. وهو يحمل شهادة الماجستير في المحاسبة من الواليات األمريكية المتحدة. المالية وكان محلالً مالياً لدى مجموع

 فادي الخوري:

 عام الحسابات الخاصةوشغل عدة مناصب لدى مجموعة سامبا المالية آخرها مدير  م2006عام فرع سامبا بالمملكة المتحدة منذ العام مدير 

للمجموعة في المصرفية الخاصة ومصرفية الشركات والعمليات في كل في عدة مناصب لدى سيتي بنك قبل انتقاله كما عمل  دارة االصولإو

 .ماجستير العلوم البنكية والماليةمن أوروبا والشرق االوسط. وهو يحمل شهادة الماجستير في 

 مانبير سينغ ديلون: 

ً لم وقبل ذلك 2012مدير عام فرع سامبا في دبي منذ العام  ً في االعمال  17للفرع ولديه خبرة تفوق  عمال المصرفيةألكان رئيسا عاما

المصرفية. قبل التحاقه بالمجموعة عمل لدى سيتي بنك في إدارة المشاريع والفروع وغدارة الثروات في كل من مصر والهند واإلمارات 

 العربية المتحدة. وهو يحمل شهادة الماجستير في العلوم اإلدارية.

 لعزيز بن إبراهيم المسيند:عبدا

ً في مجال األعمال القانونية وااللتزام والمصرفية ويحمل شهادة  14م، ولديه خبرة قرابة 2018مدير عام اإلدارة القانونية منذ عام  عاما

 البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

 

 المساهمين . عالقات7

ً  هأعضائجميع إلحاطة الالزمة اإلدارة اإلجراءات  ساتخذ مجل حيث تقوم االمانة العامة  مجموعةالمساهمين حيال الومالحظات بمقترحات  علما

الجمعية  اتعضاء بحضور اجتماعمجلس عليها ان وجدت، كما يقوم األعضاء الوإطالع أللمجلس باستالم مقترحات وملحوظات المساهمين 

التقارير انشطتها واعمالها ضمن  عن باإلفصاحالمجموعة  تقوم كما .مباشرة العامة للوقوف على مالحظات المساهمين والرد على استفساراتهم

 معلومات على يحتوي والذيالمجموعة االلكتروني  موقععلى  المنشورة فصاحاتاإل الى باإلضافةالمنشورة على موقع تداول الدورية  ةالمالي

 .المجموعة عن اضافية واخبار

 على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية. ةمر انعقاد اجتماع الجمعية العامةووفقاً للنظام األساسي للمجموعة، فإنه يتم 

ً الجمعية اجتماع توعقد  ، وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماع:م 2018 عامخالل  اً واحد ا

 األعضاء الحاضرون

 

 االجتماع

األستاذ أحمد بن محمد العمران، األستاذ علي بن حسين علي رضا، األستاذ فهد بن إبراهيم  ،األستاذ عيسى بن محمد العيسى

 .األستاذ حمد بن سليمان القسومي ، المفرج، األستاذ فهد بن حسين السديري، األستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس

 أبريل 15

 حسب التالي:م 2018لسجالت المساهمين في العام  اتطلب 7 بعمللقد قامت المجموعة 
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 التاريخ سبب الطلب

 3/1/2018 الطلب الدوري لمعرفة تغيرات ملكية األسهم. 

 6/2/2018 الطلب الدوري لمعرفة تغيرات ملكية األسهم. 

 9/4/2018 الطلب الدوري لمعرفة تغيرات ملكية األسهم. 

 15/4/2018 م15/4/2018االستعداد للجمعية العامة بتاريخ 

 17/4/2018 م2017توزيع األرباح للنصف الثاني 

 10/7/2018 م 2018توزيع األرباح للنصف األول 

 17/9/2018 الطلب الدوري لمعرفة تغيرات ملكية األسهم. 

 . حوكمة الشركات:8

  .لزاميةاإلوقد تم تطبيق جميع أحكام الالئحة  حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق الماليةمجموعة وفقاً ألحكام وإرشادات الئحة التعمل 

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

بخصوص تغيير  وزوجاتهم وأوالدهمين التنفيذيين وكبار المسئول تهاباستثناء أعضاء مجلس إدارأي إشعار من أي شخص  المجموعةستلم تلم 

الصادرة عن هيئة السوق  طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرةمن قواعد  68طبقاً ألحكام المادة  المجموعةنسبة ملكيتهم في أسهم 

وأوالدهم القصر كما في دارة وكبار المسئولين التنفيذيين وزوجاتهم اإلالمالية، وقد بلغت نسبة مساهمة كبار المساهمين وأعضاء مجلس 

 كالتالي:م 31/12/2018
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 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 22.913%

 للتقاعدالمؤسسة العامة  300,926,675 302،400،000 1،473،325 15.12%

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 235,363,820 235,363,820 0 11.768%

 عيسى العيسى 5,452,736 5,452,736 0 0.273%

 علي علي رضا 300,000 300,000 0 0.015%

 موسى الربيعان 61,221 61,221 0 0.003%

 فهد المفرج 32,633 32,633 0 0.002%

 خالد العبد الكريم 31,276 31,276 0 0.002%

 الرويس عبدهللا 5,000 5,000 0 0.000%

 الحارثي عالء 5,521 3،300 2,221- 0.000%

 السديري فهد 1,000 1,000 0 0.000%

 القسومي حمد 1,000 1,000 0 0.000%

 رانيا نشار 14,627 18،697 4,070 0.001%

 الموسى زكي 375,942 388،521 12,579 0.019%

 الشيخ آل محمد 3,006 8،260 5,254 0.000%

 القثامي صالح 11,400 14،615 3,215 0.001%

 الباجي طقطق 48,813 48،813 0 0.002%

 عبدالحليم شيخ 61,612 68،497 6,885 0.003%

 نديم شجاعت 3,215 13،405 10,190 0.001%

 انطوني موجابير 0 10،190 10,190 0.001%

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

القوائم  يسر مجلس اإلدارة أن يؤكد التزام المجموعة الكامل بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المحاسبية الدولية. ويتم إعداد

ر التقارير المالية الدولية واإلرشادات المحاسبية الموضوعة من قبل مؤسسة النقد المالية الموحدة لسامبا وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ومعايي

يتم مالحظة  العربي السعودي. كما يعد سامبا قوائمه المالية الموحدة وفقاً لنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. ولم
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 .م2018عاله خالل العام أي اختالفات عن القواعد والمعايير المذكورة أ

 :. الشركات التابعة11

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

، تم مليون لاير 500يبلغ برأسمال  لمجموعةل %100ة تابعة مملوكة بنسبة شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال(: شرك

فظ، تأسيسها في المملكة العربية السعودية، ومرخص لها من قبل هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التعامل والترتيب واإلدارة والمشورة والح

 .م2008يناير  19وتزاول أعمالها في المملكة. ولقد بدأت سامبا كابيتال في مباشرة أعمالها ابتداًء من 

وأسس  .%84.51بنسبة سهم  852,040,531 متلكت حيثالبنك حصة األغلبية من هذا  المجموعةبعة تملك ا المحدود: شركة تابنك سامب

البنك في باكستان ويقدم الخدمات المصرفية التجارية وغيرها من الخدمات ويزاول أعماله في باكستان، كما تتداول أسهم البنك في بورصات 

 بيةور 10سهم بقيمة اسمية  1,008,238,648م 2018ديسمبر  31 سامبا المحدود كما فيويبلغ عدد األسهم المصدرة لبنك  .باكستان

  روبية باكستانية. ونملي 10,082 يبلغ مدفوع وبرأسمال للسهم،باكستانية 

، تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية ألف لاير 500برأسمال يبلغ  لمجموعةل %100شركة سامبا العقارية: شركة تابعة مملوكة بنسبة 

على  المجموعةلصالح  مسك وحفظ األصول العقارية المفرغةوتهدف إلى  ،أعمالها في المملكة الشركة وتزاولم. 2007يونيو  24بتاريخ 

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

ألف دوالر أمريكي، تم تأسيسها في جزر  50برأسمال يبلغ  لمجموعةل %100ة تابعة مملوكة بنسبة المحدودة: شركشركة االستثمار الخارجي 

بالكامل  المملوك" ليميتد( كايمان)كابيتال  إنفستمنت" اسمه كيان خاللمن نشاطها وتزاول كايمان لغرض إدارة استثمارات خارجية محددة. 

إنفست -كو أكسيسمال شركة ٪ من رأس41.2 نسبته ما" ليميتد( كايمان)إنفستمنت كابيتال " وتملك .المحدودةاالستثمار الخارجي لشركة 

  .هذه االستثمارات الخارجية إدارة تتولىليميتد، وهي أيضا شركة ذات مسؤولية محدودة في جزيرة كايمان، 

ألف دوالر أمريكي، تم تأسيسها في  50للمجموعة برأسمال يبلغ  %100المحدودة: شركة تابعة مملوكة بنسبة  سامبا جلوبل ماركتزشركة 

  جزر كايمان لغرض القيام بـعمليات المتاجرة في المشتقات المالية. وتزاول أعمالها في جزر كايمان.

 :. توزيع األرباح12

 :مجموعة مع أحكام نظام مراقبة البنوك وتحتسب على النحو التاليالتتفق سياسة توزيع أرباح 

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين السعوديين والضريبة المقررة على الجانب غير السعودي طبقاً لألنظمة  (1

النافذة في المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة. وتحسم الزكاة المدفوعة عن السعوديين من 

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

( أعاله، لالحتياطي 1من المتبقي من األرباح الصافية بعد حسم الزكاة والضريبة، كما ذكر في الفقرة ) %25( يرحل ما ال يقل عن 2

 .النظامي حتى يصبح مساوياً على األقل لرأس المال المدفوع

من رأس المال المدفوع للتوزيع  %5يخصص من الباقي من األرباح بعد حسم االحتياطي النظامي والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن  (3

على المساهمين السعوديين وغير السعوديين، على أن يتم توزيعه بنسبة المدفوع من قيمة أسهم السعوديين وغير السعوديين طبقاً لما 

وتقرره الجمعية العامة، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس  يقترحه مجلس اإلدارة

 .اإلدارة
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( السابقة على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره 3( و)2( و)1( يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات )4

 .الجمعية العامة

على نسبة المساهمة لكل من السعوديين وغير السعوديين عند احتساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي  ( يجب الحفاظ5

 .واالحتياطات األخرى من صافي األرباح، بعد الزكاة والضريبة

لاير  مليار 2.324درها قم 2018وإنه يسر مجلس اإلدارة أن يوصي للجمعية العامة للمجموعة بتوزيع إجمالي أرباح عن النصف الثاني لعام 

من قيمة السهم اإلسمية بعد خصم الزكاة، إضافة إلجمالي أرباح موزعة على المساهمين عن  %10للسهم الواحد والتي تمثل  لاير (1)بواقع

االسمية بعد خصم من قيمة السهم  %8( هللة للسهم الواحد والتي تمثل 80لاير بواقع )مليار  1.911قدرها م 2018النصف األولى من العام 

لاير، وبذلك تكون المجموعة قد  مليار 4.235هو م 31/12/2018الزكاة، ليصبح إجمالي األرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 

م صرف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسوف يت %20بزيادة قدرها  ( لاير1.80)زادت توزيعاتها النقدية للسهم الواحد لتصل إلى 

 .األرباح بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة التي سوف يعلن عن تفاصيل موعد انعقادها وتاريخ التوزيع في وقت الحق

 :. القروض وسندات الدين المصدرة13

بتبادل اقتراض وإقراض األموال مع البنوك المحلية ومؤسسة النقد العربي السعودي،  مجموعةقوم التالممارسات االعتيادية لألعمال،  في سياق

ئم وهذه العمليات التي هي في العادة ذات طبيعة قصيرة األجل، تحتمل عمولة حسب المعدل المتعارف عليه في السوق ويتم إثباتها على نحو مال

ولم تطرأ أي تغيرات خالل هذا العام، كما  على المجموعة بخالف السياق االعتيادي،وال يوجد قروض  ،مجموعةفي القوائم المالية الموحدة لل

 .م2018لم تصدر المجموعة أي أسهم أو أدوات دين ألي من شركاتها التابعة في العام 

 :. العقود الهامة14

برم ت، لم م 2018لعام  لمجموعةالموحدة لت للقوائم المالية في تقرير مراجعي الحسابا 33بخالف المعلومات الواردة في اإليضاح رقم 

أو المدير المالي أو أي  للرئيس التنفيذيخالل هذا العام أي عقود هامة يوجد فيها مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو  المجموعة

 شخص ذي عالقة بأي منهم أو طرف ذي عالقة.

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

 أية معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية ى المجموعةال يوجد لد

 .أو المكافآت ه أو حقوقه في الحصول على األرباحبالتنازل عن مصالح مجموعةأو أي من مساهمي ال

 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 16

المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في  طراف ذات عالقة. تخضعأ يتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع 

الموحدة نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنوك المركزية. ظهرت أرصدة نهاية السنة الناتجة عن تلك المعامالت في القوائم المالية 

 على النحو التالي:

 
 

 

   2018 

 بآالف الرياالت السعوديـــــــة

    2017 

 بآالف الرياالت السعوديـــــــة
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أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار المساهمين اآلخرين، 

    والشركات المنتسبة لهم:

 113,503  685،478 قروض وسلف

 19,302,051  8,564,747 ودائع العمالء

 12,316  1،112،520 المحتملة وااللتزاماتالتعهدات 

    صناديق سامبا االستثمارية:

 329,152  106،496 ودائع العمالء

 ٪ من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك والمدرجة في تداول. 5يقصد بكبار المساهمين اآلخرين أولئك الذين يمتلكون أكثر من 

 

 باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالية الموحدة: فيما يلي تحليالً 

 

 
   2018 

 بآالف الرياالت السعوديـــــــة
    2017 

 بآالف الرياالت السعوديـــــــة

 10,466  10,557 دخل عموالت خاصة

 297,377  301,222 مصاريف عموالت خاصة

 155,674  131,099 أتعاب وعموالت، صافيدخل 

 5,109  5,125 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

 فيما يلي تحليالً بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: 

 

 

   2018 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    2017 
 بآالف الرياالت السعوديـــــــة

 59,111  63،368 قصيرة األجل مزايا موظفين

مزايا ما بعد التوظيف، مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، 

 6,940  7,437 وبرامج تحفيزية محسوبة على أساس األسهم
 

والذين لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه  الرئيس التنفيذييقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم 

ً  تكون عقود أو أعمال أي بأنه ال توجدالمجموعة تقر وشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. واإل  فيها كانت أو فيها طرفا

 بأي منهم. عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار أو إدارة مجلس أعضاء مصلحة ألحد

 

 .  المدفوعات النظامية المستحقة:17

، وبلغت ضريبة الدخل المستحقة على المساهمين  م2018العام  عن مليون لاير 443.6بلغت الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين 

 لمجموعةالمالية الموحدة لالقوائم التفاصيل في  ( الحكومية عند استحقاقها الجهات إلى المدفوعات هذه تقديمالبنك  ويتوقع مليون لاير 33األجانب 

  مليون لاير. 118.8مبلغ م 2018وبلغت المدفوعات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل العام  ، ) م2017لعام 

 :. الموارد البشرية18

أولت المجموعة أهمية قصوى الستقطاب الكوادر الوطنية وتحديداً من الشباب السعودي الواعد، وسعت باستمرار إلى رفد مختلف قطاعات 

 %94.4إلى األعمال التابعة لها بالكفاءات السعودية بما أسهم في تحقيق نمو متواتر في معدالت توطين الوظائف لديها والتي وصلت نسبتها 

وتمك ن سامبا بفضل رؤيته بعيدة المدى تجاه العنصر البشري على اعتباره رأس المال الحقيقي للمجموعة؛ من ا. من بين مجموع العاملين لديه
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دة تهيئة بيئة عمل جاذبة ومحف زة للطاقات البشرية والقدرات المهنية، ومدعومة ببرامج شاملة لتطوير المهارات الوظيفية للعاملين ورفع جو

وواكبت المجموعة جهودها في هذا اإلطار من خالل . األداء، مع االلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والتدرج الوظيفي، لتعزيز مفاهيم الوالء واالنتماء

مؤهلة استراتيجية طويلة األمد، ومنظومة متكاملة من الممارسات المتقدمة في مجال الموارد البشرية؛ بتحفيز خطط إعداد القيادات المصرفية ال

والتقدم، لتبوء أرفع المواقع التنفيذية العليا لدى المجموعة من كال الجنسين، قادرة على المضي بالمجموعة نحو المزيد من آفاق التميز والنجاح 

 وترسيخ مكانتها الرائدة ضمن قطاع الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً.

الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي على اعتباره من األهداف االستراتيجية العليا  وانسجاماً مع دورها المجتمعي الريادي في مجال توفير

للمجموعة، فقد كان لسامبا تجربته المتميزة في إطالق العديد من مبادرات وبرامج توطين الوظائف، والتي كان من بينها حرصه المتواصل 

عية في المملكة، وتفعيل حضوره النشط في أيام المهن والتوظيف المخصصة لحديثي على تمتين شراكته الوثيقة مع المؤسسات األكاديمية والجام

 التخرج من الشباب السعودي على المستويين المحلي والخارجي، فضالً عما أواله من رعاية مستمرة للعديد من الفعاليات المتصلة بالخريجين

وجد ة والدمام، ويوم التوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة  كيوم الخريج والوظيفة بمعهد اإلدارة العامة في الرياض الجدد

الفيصل، وجامعة الملك سعود، إلى جانب حضور سامبا الدائم كراعٍ ومشارك رئيس في أيام المهنة لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين 

ويتطلع سامبا إلى أيام المهن والتوظيف على . واليات المتحدة األمريكية وكندالالبتعاث الخارجي الذي يقام سنوياً في كل من المملكة المتحدة وال

ً للمؤسسات الوطنية بالكوادر  ً وهاما اعتبارها قناة تواصل فاعلة بين مؤسسات قطاعات األعمال والشباب الخريجين، وتشك ل رافداً أساسيا

  .ك المؤسساتالسعودية الشابة إلثراء برامج توطين الوظائف التي تتبناها تل

وتندرج تحت مظلة استراتيجية سامبا للموارد البشرية، مجموعة واسعة من المبادرات النوعية التي توزعت بين برامج المواهب، وإدارة 

مة على لجهات الرقابية حول ما يُعرف بالتعويضات القائااإلحالل الوظيفي، في الوقت الذي أثبت به جدارة عالية بتوافقه المسبق مع متطلبات 

مع الطالب السعوديين  (CO-OP) لمسؤوليته االجتماعية في االستمرار بتنفيذ برامج التدريب التعاوني سامباالمخاطر. في حين دفع وفاء 

 .الملتحقين بعدد من المؤسسات التعليمية في المملكة

اماً باعتماد مزايا وتعويضات الموظفين وفقاً لألنظمة المرعية وتماشياً مع نظام العمل في المملكة العربية السعودية، فقد أظهر سامبا التزاماً ت

اريخ ولمتطلبات المدفوعات النظامية المستحقة في الفروع األجنبية والشركات التابعة، ليبلغ إجمالي احتياطي تعويضات نهاية الخدمة كما في ت

وتواصل المجموعة كذلك تقديم برنامجها التحفيزي لموظفيها المحسوب على أساس األسهم، مليون لاير.  517.5مبلغ م 2018ديسمبر  31

الذي جرى تبنيه لتمكين الموظفين المؤهلين من تمل ك أسهم في سامبا بسعر معياري محدد مسبقاً لفترة زمنية محددة  شريطة استكمال شروط 

 معينة. 

االستراتيجية انطالقاً مما يمثله االستثمار في  هابأولويتها ضمن أجندة اهتمامات المجموعة وعلى صعيد برامج التدريب والتطوير، فقد احتفظت

ق  تهااألداء المتميز، واالرتقاء بجودة األعمال، وركيزة للحفاظ على ريادمن مرتكز رئيس الستدامة  تهاالعنصر البشري ضمن رؤي وتفو 

موظفاً ضمن باقة برامجه التدريبية التي يشرف على تصميمها  4,840اج ما مجموعه من إدرم 2018نهاية عام ب سامبا. وقد تمكن امعاييره

ً تدريبياً، إلى جانب ورش التدريب المتخصصة التي  13,421وتنفيذها نخبة من الخبراء والمتخصصين، واشتملت تلك البرامج على  يوما

باإلضافة إلى الدورات التدريبية التي ينظ مها المعهد المالي، وغيره من المؤسسات ، مجموعةيقد مها مركز الدراسات المالية والمصرفية التابع لل

 التدريبية والتعليمية خارج المملكة.

 . أسهم الخزينة: 19

يقدم البنك لموظفيه المؤهلين برامج تحفيزية محسوبة على أساس األسهم )البرامج( وموافق عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 
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ً ولمدة محددة . وبتاريخ استحقاق وب موجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الموظفين المؤهلين خيارات أسهم بأسعار شراء محددة سلفا

 .البرنامج، يسلم البنك األسهم المخصصة المعنية وذلك في حالة ممارسة الموظفين للخيارات وفقاً لشروط وأحكام البرنامج

أساس القيمة العادلة في تاريخ منح الخيارات أو األسهم.. وتحدد القيمة العادلة لبرنامج المكافأة باألسهم طويل  تقاس تكلفة هذه البرامج على

 األجل بالرجوع إلى القيمة السوقية لألسهم في بداية البرنامج باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة.

يار إثبات تكلفة البرامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفين المعنيين خ يتم

حتى التي يتم احتسابها بموجب هذه البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية  –األسهم أو األسهم )تاريخ االستحقاق(. تظهر المصاريف التراكمية 

المدى الذي انتهت إليه فترة االستحقاق، وأفضل تقديرات البنك لعدد األسهم التي سيتم منحها في نهاية المطاف. يمثل المبلغ  –تاريخ االستحقاق 

 المحمل أو المقيد على قائمة الدخل الموحدة لفترة ما، الحركة في المصاريف التراكمية المثبتة في بداية ونهاية تلك الفترة.

ة البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لشراء األسهم المعنية وذلك فقط إلدار  قام

ً لشروط هذه االتفاقية، لن يكون البنك، في أي وقت من األوقات، المالك  مخاطر األسعار المتعلقة بتلك األسهم بموجب هذه البرامج. وطبقا

  .لقانوني لألسهم المعنيةا

 هذه البرامج:ليوجد لدى البنك البرامج التحفيزية التالية للدفعات المحسوبة على أساس األسهم والقائمة في نهاية السنة. فيما يلي الخصائص الهامة 

 5 عدد البرامج القائمة 

 2018 ومارس 2014 أبريلبين  تاريخ المنح

 2023 مارسو 2019 أبريلبين  تاريخ االستحقاق

عدد األسهم الممنوحة بتاريخ المنح بعد تعديله باألسهم 

 المجانية المصدرة

1,895,520 

سعر الشراء/السعر االسترشادي للسهم بتاريخ المنح بعد 

 تعديله باألسهم المجانية المصدرة

 لاير سعودي 20.94و  لاير سعودي 25.7بين 

 سنوات 5 فترة االستحقاق

 بقاء الموظفين المشاركين على رأس العمل شروط االستحقاق

 أسهم طريقة السداد

 التدفقات النقدية المخصومة طريقة التقييم المستخدمة 

القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح بعد تعديله باألسهم المجانية 

 المصدرة

 ريـال سعودي 22.5و  لاير سعودي 17.5بين 

مليون ريـال(. تتمثل المدخالت المستخدمة في  7.4: 2017مليون ريـال سعودي ) 9.7بلغت القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة 

ائد احتساب القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة في سعر السوق بتاريخ المنح، مدة البرنامج، وتوزيعات األرباح المتوقعة ومعدل الع

ي الخالي من المخاطر. تمنح األسهم شريطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعين االعتبار الظروف السائدة بالسوق والمتعلقة بها. السنو

 5.7ما مقداره  2018بلغ إجمالي المصاريف المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة بشأن برامج الدفعات المحسوبة على أساس األسهم لعام 

 مليون لاير(.  4.7: 2017لاير سعودي ) مليون

 :. دفاتر الحسابات ومنظومة الرقابة الداخلية والقوائم المالية20

 :ما يلي نؤكد

 بالشكل الصحيح. أُعد ت سجالت الحسابات أن 

  علية.اذ بفف  نُ على أسس سليمة و عد  أُ نظام الرقابة الداخلية أن 
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  اعلى مواصلة نشاطه المجموعةال يوجد أي شك يذكر في قدرة أنه. 

 :. الجزاءات والعقوبات النظامية21

تشغيلية تم هي جزاءات غرامات ومعظم هذه ال ،م2018ألي جزاءات أو غرامات ذات أهمية تذكر خالل العام المالي  مجموعةتعرض التلم 

 :الغرامات بهذه بيان يلي ما وفي معالجتها في حينه.

 م2018 م2017 

 العدد تصنيف المخالفة
 المبالغ

 الفآب

 الرياالت

الجهة الموقعة 

 للمخالفة
 العدد االجراءات المتخذة اسباب المخالفة

 المبالغ

 الفآب

 الرياالت
 االجراءات المتخذة اسباب المخالفة الجهة الموقعة للمخالفة

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة 

 ببذل العناية الواجبة

مؤسسة النقد العربي  120 1

 السعودي

فتح الحسابات  تعليمات

 البنكية وتشغيلها

تضمن طلب المؤسسة إجراء 

بعض التحسينات على عملية 

فتح الحسابات وتم اتخاذ 

 االجراءات التصحيحية بشأنها

0 0 - - - 

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة 

 بحماية العمالء

مؤسسة النقد العربي  10 1   - 0 0

 السعودي

الخاصة بحماية  تعليمات المؤسسة

 العمالء

تم اتخاذ اجراءات الداخلية تضمن 

 التزام الموظفين بالتعليمات

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة 

بمستوى أداء أجهزة الصرف اآللي 

 وأجهزة نقاط البيع

مؤسسة النقد العربي  70 2

 السعودي

تعليمات المؤسسة الخاصة 

بمستوى اداء أجهزة 

الصرف اآللي وأجهزة 

 البيع نقاط

تم وضع اجراءات للمتابعة 

والتوعية وتقديم المساعدة 

 للتجار

12 1،064 

 

مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى 

اداء أجهزة الصرف اآللي وأجهزة 

 نقاط البيع

تم اتخاذ اجراءات لاللتزام باتفاقية 

 مستوى الخدمة

مؤسسة النقد العربي  1,019 11 مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

 السعودي
تعليمات االجراءات 

، المصرفية القضائية

تعليمات السالمة االمنية، 

تعليمات نظام سريع، 

تعليمات طلب بيانات ،فتح 

الفروع وتجهيز وتركيب 

ونقل اجهزة الصرف 

 االلي

تضمنت االجراءات المتخذة 

لتالفي تكرارها تحديث 

االجراءات الداخلية،  ووضع 

اءات رقابية، واجراءات اجر

للمتابعة، واجراءات للتحقق من 

حالة اغالق نظام سريع التلقائي 

وتطبيق اجراءات لإلغالق 

االجباري للنظام، وتركيب 

جميع اجهزة ايداع العملة 

المعدنية، وتوعية للموظفين، 

 واجراءات اخرى

مؤسسة النقد العربي  53،310 10

 السعودي
ت تعليمات طلب بيانات، متطلبا

 عطلالتعيين في المناصب القيادية، 

تعليمات الكشف والحجز تقني، 

على األرصدة والحسابات، 

 تعليمات الفحص، اخرى

تضمنت االجراءات المتخذة لتالفي 

تكرارها تحديث االجراءات الداخلية،  

ووضع اجراءات رقابية، واتخاذ 

اجراءات توعوية للموظفين، 

 واجراءات اخرى

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة 

ببذل العناية الواجبة في مكافحة 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب

مؤسسة النقد العربي  230 2 - - - 0 0

 السعودي
تعليمات فتح الحسابات البنكية 

وتشغيلها وتعليمات مكافحة غسل 

 األموال وتمويل اإلرهاب

تضمنت االجراءات المتخذة لتالفي 

االجراءات الداخلية،   تكرارها تحديث

ووضع اجراءات رقابية، واتخاذ 

اجراءات توعوية للموظفين، 

 واجراءات اخرى

وزارة الشئون البلدية  797 - أخرى

 والقروية
غرامات على فروع 

المجموعة واجهزة 

 الصرف االلي

وزارة الشئون البلدية  739 - -

 والقروية

غرامات على فروع المجموعة 

 واجهزة الصرف االلي

 

 . توزيع الدخل:22

 أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع صافي الدخل عن السنة كما يلي: 

 

  الرياالت السعودية بماليين

 صافي الدخل للمساهمين عن السنة 5,520

 أرباح أسهم موزعة في منتصف العام (1,911)

 أرباح أسهم مقترح توزيعها في نهاية العام (2،324)

 األرباح الموزعة إجمالي (4،235)

 المحول لالحتياطي النظامي (1,382)

 المحول لالحتياطي العام -

(97) 

 

 المحول لألرباح المحتفظ بها

 . مراجعو الحسابات:23

يونغ والسادة/ برايس وتعيين السادة/ إرنست اعادة م 2018 أبريل 15للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في  امةأقرت الجمعية الع
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 المراجعة لجنة توصيات بين تعارض يوجد وال. م31/12/2018عن العام المنتهي في  لمجموعةهاوس كوبرز كمراجعي حسابات لووتر

الجمعية  وستنظر. الداخلي المراجع تعيين أو أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد المجموعة حسابات مراجعي تعيين بشأن اإلدارة مجلس قرارات وبين

 مجموعةأتعابهم لقاء مراجعة حسابات الفي اجتماعها القادم في إعادة تعيين مراجعي الحسابات الحاليين، أو استبدالهم بمراجعين آخرين، وتحديد 

 .م31/12/2019عن العام المالي المنتهي في 


