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 م 9201تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 م. 2019ديسمبر  31للعام املنتهي في  أنشطة املجموعةيسر مجلس إدارة مجموعة سامبا املالية أن يقدم لكم تقريره السنوي عن 

 :النشاطات الرئيسية. 1

زدهار بتقديم خدمات بنكية مميزة مو وال سامبا املالية على عاتقها منذ تأسيسها كشركة سعودية مساهمة، الوصول إلى أرقى درجات النأخذت مجموعة 

 
 
وتحرص . متميزي بتصنيف عامل تواكب النمو القتصادي في اململكة وتطلعات عمالئها، حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر املؤسسات املالية التي تحظى دائما

في عالم الصناعة املصرفية، مما أتاح لها الوصول إلى أعلى  واإلبداعبتكار ها ال على اللتزام بجودة ورقي خدماتها املصرفية الرائدة التي يميز  املجموعة

ة ومملوكة للمجموعة وهي شركة ية عالية املستوى عبر شركة متخصصة تابعاستثمار مستويات الراحة والثقة لعمالئها الكرام. كما تقدم املجموعة خدمات 

  .كابيتال( املرخصة من قبل هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية )سامبا ستثمار سامبا لألصول وإدارة ال 

بالخبرات والدراسات مة بمقوماتها املستمدة من الفكر القتصادي السليم، واملدعنطاق الخدمات املقدمة لعمالئها  عملت املجموعة على توسيعلقد و 

 الدقيقة
 
في ذلك تعدد األنشطة القتصادية املتنوعة من خالل تقديم مجموعة متكاملة من املنتجات املصرفية التقليدية مثل القروض، وتمويل  ، مراعية

األفراد والشركات واملؤسسات بكافة التجارة، وإدارة النقد، والتمويل الشخص ي، وبطاقات الئتمان، ومنتجات الخزينة إلى مختلف شرائح العمالء من 

ز في مسار املصرفية اإلسالمية، من خالل تقديم باقة من املنتجات املصرفية املتوافقة مع جموعة على التميالحكومية. كما تحرص امل هاتجوالمستوياتها 

كذلك تحرص املجموعة و  .تامة باستقالليةالتي تدار أنشطتها ا، في سامب الشريعة اإلسالمية واملجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى املصرفية اإلسالمية

 لكترونية ومواقع التواصل الجتماعي. اإلالتواصل مع عمالئها وطلب مالحظاتهم وتعليقاتهم عن طريق الوسائل تجارية و على تعزيز العالمة ال

 من خالل أربعة قطاعات عمل رئيسية
 
 :تتوزع أنشطة املجموعة الرئيسية حاليا

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

 
 
 كاش". لت السريعة "سبيد، وخدمة الحواوالعقارية إلى بطاقات الئتمان، والقروض الشخصية الطلب والدخار، إضافة

:
ً
يقدم خدماته لعمالء البنك من الشركات واملؤسسات التي تشمل الودائع ألجل، والحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب  - قطاع الشركات ثانيا

 .والدخار، باإلضافة إلى القروض وغيرها من التسهيالت الئتمانية

:
ً
. يقوم بشكل رئيس ي بإدارة عمليات أسواق املال والعمالت األجنبية واملتاجرة بأسعار العمولت واملشتقات املالية للشركات وكبار العمالء - قطاع الخزينة ثالثا

  على السيولة وإدارة املركز املالي.كما يقوم بإدارة التمويل لعمليات البنك والحفاظ 

:
ً
، وكافة األنشطة ألعمال ستثماركابيتال خدمات إدارة ال  تقدم سامبا - كابيتال( )سامبا ستثمار وإدارة ال : شركة سامبا لألصول ستثمارقطاع ال  رابعا

 .كانت بالتعامل أو الترتيب أو اإلدارة أو املشورة أو الحفظ ية واألصول، سواء  ستثمار الصناديق ال و الوساطة 

 للخدمات املصرفية في جميع أنحاء اململكة حيث هنالك  (101)تقوم املجموعة بممارسة أغلب أعمالها عبر املركز الرئيس ي في الرياض، كما تدير 
 
 (73)منفذا

 و
 
 لخدمة السيدات. ولدى املجموعة فروع عاملية في كل من دبي وقط (21)مراكز للحوالت السريعة )سبيد كاش( و (7)فرعا

 
 عن امتالكها مركزا

 
ر، هذا فضال

 منتشرة في  (40)من أسهم بنك سامبا املحدود في باكستان الذي يقدم الخدمات املصرفية التجارية وغيرها من الخدمات عبر  %84.51لحصة تبلغ 
 
فرعا

  .املدن الباكستانية، وتتداول أسهمه في بورصة باكستان

جمالي، تولي املجموعة اهتمامها بهذا فها زيادة مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الناتج املحلي اإل هداأهم أالتي من  2030بالتوافق مع رؤية اململكة 
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 السعودية، العربية اململكة الحجم في الصغيرة واملتوسطة املنشآت لقطاع املصرفية الحتياجات املحلية للشركات املصرفية الخدمات قسم القطاع، حيث يلبي

  القسم هذا أعد   وقد
 
  برنامجا

 
  ائتمانيا

 
 الخدمات قسم عزز  وقد .األعمال قطاعات جميع تضم التي املستهدفة السوق املحددة متطلبات مالئم نحو على يلبي خاصا

  موقعه العام خالل املحلية للشركات املصرفية
 
  مسجال

 
 مميزا

 
 قاعدة في  نموا

 
 في املركز الرئيس ي  (79)العمالء واإليرادات. ويعمل في هذا القسم حاليا

 
موظفا

 . لسامبا واإلدارات اإلقليمية

 ريب والتطوير منذ فترة طويلة جزءكان التد
 
 من استراتيجية املجموعة، مما مكنها من ال  ا

 
في رأس املال البشري كجزء من رؤيتها للتميز  ستثمار أساسيا

 للموظفين  (215)بية وورش عمل بلغت دورات تدريخالل العام كما عقد سامبا املستدام ورفع مستوى الجودة. 
 
 تدريبيا

 
 لعمالئها في  (64)ويوما

 
 تدريبيا

 
يوما

وشمل ذلك تدريب متخصص قدمته أكاديمية سامبا، وكذلك األكاديمية املالية واملعاهد املتخصصة املحلية األخرى  قطاع الشركات املتوسطة والصغيرة.

 واملؤسسات الرائدة املنتقاة في الخارج والجامعات وكليات إدارة األعمال.  

قطاعات في زاد سامبا انتشاره فقد  ،لعامل من برنامج كفالةحيث حصل سامبا على جائزة راس املال ا، وإضافة إلى املساهمة في تعزيز ودعم برنامج كفالة

قام سامبا بعقد اجتماعات متعددة مع الهيئة و في "برنامج دعم الستدامة" الذي أطلقته وزارة املالية،  وشارك 2030مع الرؤية ومواقع جديدة بما يتماش ى 

  لكترونية التابعة للهيئة.انضمام سامبا لبوابة التمويل اإل تفاقية تم بموجبهااإبرام عن ثمرت أوالتي واملتوسطة "منشآت" العامة للمنشآت الصغيرة 
 
 وتماشيا

 ة جميع العقبات لنمو هذا القطاع.مع التوجهات القتصادية قام سامبا بتكوين لجنة عليا لدعم املنشآت املتوسطة والصغيرة وإزال

 وفيما يلي تفاصيل القروض املقدمة لهذا القطاع:

    
 بآالف الرياالت السعودية

  
ً
 اإلجمالي املتوسطة الصغيرة الصغيرة جدا

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 والصغيرة واملتوسطة 
ً
قروض الشركات الصغيرة جدا

 في قائمة املركز املالي -الحجم 
81 276,216 1,267,379 1,171,500 3,862,536 5,342,271 5,129,996 6,789,987 

 والصغيرة واملتوسطة 
ً
قروض الشركات الصغيرة جدا

 3,524,895 2,556,719 3,193,704 2,325,840 308,827 217,972 22,363 12,907 خارج قائمة املركز املالي )القيمة االسمية( -الحجم 

 والصغيرة واملتوسطة 
ً
قروض الشركات الصغيرة جدا

من  الحجم في قائمة املركز املالي كنسبة مئوية )%(

 إجمالي القروض في قائمة املركز املالي

- 0,2% 1.11% 0,83% 3.40% 3.77% 4.51% 4,80% 

 والصغيرة واملتوسطة 
ً
قروض الشركات الصغيرة جدا

الحجم في قائمة املركز املالي كنسبة مئوية )%( من 

 إجمالي القروض 

0.03% 0.06% 0.54% 0.76% 5.75% 7.90% 6.32% 8.72% 

 2,016 787 1,667 541 331 230 18 16 )داخل وخارج قائمة املركز املالي(عدد القروض 

 عدد عمالء القروض )داخل وخارج قائمة املركز املالي(
8 66 123 141 190 324 321 531 

عدد القروض املضمونة من برنامج كفالة )داخل 

 وخارج قائمة املركز املالي(
8 2 94 105 31 35 133 142 

املضمونة من برنامج كفالة )داخل قيمة القروض 

 وخارج قائمة املركز املالي(
734 2,160 47,196 56,902 121,650 106,519 169,580 165,581 

 هي التي تصل إيراداتها إلى 
 
سعودي والشركات   مليون لاير 40 – 3إيراداتها من تبلغ التي فهي الشركات الصغيرة  سعودي، أماماليين لاير  3حسب التعريف املعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي فإن الشركات الصغيرة جدا

 مليون لاير سعودي 200 – 40إيراداتها من هي التي تبلغ املتوسطة 

 املالي ومراجعة العمليات والنتائج املالية: . األداء2

م مواجهة العديد من التحديات. حيث ألقى النزاع التجاري القائم بين الوليات املتحدة األمريكية والصين بظالله 2019واصل القتصاد العاملي خالل عام 

لقتصاد الصيني، على وتيرة أنشطة الصناعات التحويلية والستثمارات، والتي انخفضت بفعل التوترات الناجمة عن ذلك النزاع، فيما أسهم تباطؤ ا

 واملخاوف من تبعات خروج بريطانيا من التحاد األوروبي في تعزيز حجم األثر السلبي على مؤشرات القتصاد العاملي. 
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نك استمر بورغم ذلك؛ فإن بعض املؤشرات اإليجابية قد بعثت برسائل تفاؤل حيال نهوض ُمحتمل للنشاط القتصادي العاملي خالل األشهر املقبلة. حيث 

ات املتحدة األمريكية الحتياطي الفيدرالي األمريكي بإجراء خفض تدريجي ألسعار الفائدة، في الوقت الذي من املنتظر فيه التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولي

 للنزاع التجاري القائم بين البلدين، فيما يتصاعد التركيز لتحفيز قطاعي التجارة والصناعات التحو 
 
يلية. ومما ل شك فيه، أن هذه العوامل والصين يضع حدا

 م. 2019سيكون لها أثرها املباشر في بث التفاؤل حيال نمو الناتج اإلجمالي العاملي خالل العام الحالي وبصورة أفضل مقارنة بعام 

لفائدة، والتخفيف من ضغوط التمويل بفعل أما بالنسبة لألسواق الناشئة؛ فإنها مرشحة لتحقيق أداء أفضل خالل العام القادم، مدعومة بتراجع أسعار ا

يخص التسهيالت النخفاض املتوقع للدولر األمريكي، يضاف إلى ذلك اإلجراءات امليسرة التي تواصل البنوك املركزية اتباعها في األسواق الناشئة فيما 

لصيني والذي يمكن أن يتسبب بمعدلت نمو منخفضة لألسواق النقدية. وبنظرة عامة، فإنه وعلى الرغم من تباطؤ اإلصالحات الهيكلية في القتصاد ا

 كانت عليه  2020الناشئة، وسلسلة التحديات التي يواصل املشهد القتصادي العاملي مواجهتها، فإن التوقعات املحيطة بعام 
 
 وإيجابية عما

 
تبدو أكثر تفاؤل

 . 2019في عام 

م مقارنة بالعام السابق. حيث من 2020وتعكس مؤشرات النتعاش املعتدل في نشاط األسواق الناشئة، التوقعات بزيادة الطلب على النفط خالل عام 

 لدول مجلس التعاون الخلي
 
 إيجابيا

 
جي. حيث من املتوقع أن تلتزم منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( بضبط معدلت اإلنتاج، األمر الذي يعد مؤشرا

 إلى أسعار النفط املنخفضة، فيما سيم
 
حتمل أن يتيح ذلك أمامها زيادة حجم اإلنفاق في ميزانياتها والتي تم تحديد معظمها استنادا

ُ
نح الرتفاع املتوقع امل

 أوسع لدول مجلس التعاون الخليجي لرفع سقف اإلنفاق لديها ل سيما على مشاريعها الرأس
 
 مالية التحويلية العمالقة. ألسعار النفط هامشا

 على على التغلب قدرتها بفضل ملساهميها جيدة عوائد تحقيق في القتصادية الصعبة وانخفاض أسعار الفائدة الظروف هذه ظل في املجموعة نجحت وقد

جات تللمن املتكامل والبيع األعمال نمو  علىتعيد فيها التركيز  جديدة أعمال على استراتيجية العمل وتعكف املجموعة اآلن على .القتصادية ياتدالتح

 .املالي والستقرار  خدمة العمالء مجال في العالية الجودة لضمان األداء مستوياتورفع للمنتجات والخدمات،  والتحول الرقمي وتوسيع شبكتهاوالخدمات 

 نتائج تحقيق إلى أدى مما القروض املتعثرة، نسبة ضآلة من الرغم على زيادة املخصصات مع أصولها وجودة املالي مركزها تعزيز  في استمرت املجموعة كما

 اإليرادات إجمالي نمو  نتيجة ذلك والضريبة. وجاء مليار لاير سعودي بعد الزكاة 3.99بلغ  صاف دخل تحقيق في سامبا نجح فقد لذلك، ونتيجة .متميزة مالية

دون ب اإليرادات ونمو  %3.7بنسبة  الخاصة من العمولت الدخل صافي نمو  إلى رئيس ي بشكل مليار لاير سعودي ويعزى ذلك 8.6إلى  ليصل %5.4بنسبة 

وتطويرها  البشرية األصول  في ستثمار ال  مبادرات اإلدارة مجلس تبنى الجديدة، األعمال نمو  استراتيجية وفي إطار  .املاض ي بالعام مقارنة٪ 10.9 بنسبة عمولة

 .العام خالل مصاريف العمليات مما زاد منوالتوسع في الخدمات املتغيرة  األعمال متطلبات لدعم التقنية التحتية البنى وتعزيز 

 محفظته ومراقبة بمراجعة سامبا ويقوم .أصوله في قائمة املركز املالي جودة وحماية تعزيز  على سامبا تركيز  فقد استمر  وبالنظر لتزايد التقلبات في األسواق،

 إلى زيادة مخصصات الئتمان لهذا العام. وقد أدى إدارة املخاطر مما عمليات على التركيز  زيادة مع متواصل، بشكل لديه القروض ومحفظة يةستثمار ال 

التوالي، فيما  على %28و %25، بزيادة عوديسلاير  مليار  85و لاير مليار  142ات في نهاية العام ستثمار ال  ومحفظة والسلف القروض محفظة قيمة بلغت

 السعودي، املصرفي القطاع في امليزانيات سيولة أكثر  من سامبا لدى العمومية امليزانية جعل مما %6ة تلاير سعودي بنسب مليار  180 العمالء ودائع بلغت

عن  %11بتها سعودي بزيادة نس لاير مليار  256 مع نهاية العام الحالي املوجودات إجمالي وبلغ .املستقبلية النمو  فرص لتحقيق مثالي مركز  في املجموعة ووضع

 املركز  قائمة في النمو  نفإوبدون شك،  .املاض ي العام عن٪ 7.5 لاير سعودي بنمو  مليار  45.5 عةللمجمو  املساهمين حقوق  بلغ إجماليالعام املاض ي، فيما 

)الشريحة  %20.5 املال رأس لكفاية اإلجمالية النسبة بلغت الرأسمالية للمجموعة، إذ املجموعة مدعوم على نحو مميز من خالل متانة القاعدة املالي لدى

 بينما %1.64على األصول  والعائد ٪9.1حقوق املساهمين نسبة  على العائد وسجل .م2019 العام نهاية مع املال إلجمالي رأس %21.1و (Tier I -األساسية 

 .املاض ي العام في لاير سعودي 1.53 سعودي مقارنة ب لاير 1.99 إلى السهم ربحية وبالنتيجة ارتفعت. 2.95 املصاريف إلى اإليرادات نسبة بلغت

من  الئتمانية التصنيفات من مجموعة أفضل على الحصول  خالل من الريادي موقعها على الحفاظ في نجحت املجموعة :والتقييم االئتماني التصنيف

  البنوك كأفضل بموقعها وتمسكت م،2019 عام خالل الكبرى  الدولية التصنيف وكالت
 
 على السعودية، وانعكس ذلك من خالل العربية اململكة في تصنيفا
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فيما  ، (+A)بالفئة" إنتليجينس كابيتال"(، وA1الفئة ) في سامبا صنفت التي" موديز" ومنها الدولية، التصنيف وكالت قبل من األجل طويل الئتماني تصنيفها

 هذه وتجسد .مستقبلية مستقرة من جميع الوكالت نظرة مع (+BBBبورز" درجة التصنيف )آند  ستاندردز "( ومنحته -Aضمن الفئة )" فيتش" صنفته

 املستدامة، املتميزة، والربحية السيولة أداء ومستويات املالي للمجموعة، الوضع قوة الرئيسية الئتمانية الوكالت جميع قبل من الئتمانية التصنيفات

 أثنت كما. العالم مستوى  على واملصرفي القطاع املالي واجهت التي التحديات من الرغم على املميز  األداء ظل في املال رأس كفاية مع لألصول  العالية والجودة

  األسواق استقرار  عدم يمليها التي التداعيات مواجهة في سامبا قدرة على الوكالت هذه
 
يلي ملخص  فيما.املالي ومركزه التجارية عالمته لقوة املالية، نظرا

 للنتائج املالية لقطاعات سامبا:

بماليين الريالت 

 السعودية

  اإلجمالي ستثمارقطاع اال  قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد

 الفرق  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

 %5.40 8,600 8,157 501 456 1,854 1,540 3,037 3,028 3,208 3,132 إجمالي الدخل

 %17.40 2,878 2,451 230 194 162 114 556 577 1,930 1,566 إجمالي املصاريف

 %30.40 3,991 3,060 268 144 1,460 787 1,137 1,318 1,125 811 صافي الدخل

 %11.20 255,604 229,938 106 160 99,717 101,237 121,232 96,225 34,549 32,316 إجمالي املوجودات

 %12.00 210,155 187,632 166 105 21,851 10,871 95,815 83,004 92,322 93,649 املطلوباتإجمالي 

 

 :واملصاريف وصافي الدخل لقطاعات سامبا ما يلي رسم بياني إلجمالي الدخلوفي

  

 :بياني لنمو إجمالي املوجودات واملطلوبات لقطاعات األفراد والشركات والخزينة لدى سامباوفيما يلي رسم 

  

 :سنوات املاضيةالوفيما يلي ملخص لنتائج سامبا املالية خالل 

)ماليين الرياالت( 9201األداء المالي  )ماليين الرياالت( 2018األداء المالي    



 

Public 
- 5 - 

 2019 2018 2017 2016 2015 مليون لاير سعودي

 85,013 66,350 63,912 51,393 69,952 ات، صافيستثمار اال 

 141,595 113,709 117,685 125,234 130,001 صافيقروض وسلف، 

 255,604 229,938 227,611 231,489 235,243 إجمالي املوجودات

 180,166 170,170 167,988 172,076 171,805 ودائع العمالء

 45,359 42,213 44,583 42,781 40,360 إجمالي حقوق املساهمين

 8,600 8,157 7,892 7,761 7,755 إجمالي دخل العمليات

 2,878 2,451 2,580 2,555 2,398 إجمالي مصاريف العمليات

 4,619 5,549 5,024 5,006 5,214 صافي الدخل 
 

 

 

 :. التحليل الجغرافي لإليرادات3

م بشكل أساس ي من نشاطاتها في اململكة العربية السعودية حيث بلغت 2019مليون لاير سعودي في عام  8,600معظم إيرادات املجموعة البالغة  تحققت

تضمن . وت%9واملنطقة الشرقية بنسبة  %14واملنطقة الغربية بنسبة  %72مليون لاير موزعة جغرافيا داخل اململكة على املنطقة الوسطى بنسبة  8,190

والخزينة وليست مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة داخل اململكة العربية  ستثمار ات مركزية تخص أنشطة قطاعي ال استثمار إيرادات املنطقة الوسطى 

 السعودية. 

اململكة العربية السعودية(  مليون لاير سعودي موزعة جغرافيا على دول مجلس التعاون )عدا 410كما بلغت إيرادات املجموعة من أعمالها خارج اململكة 

 مليون لاير. 107مليون لاير وجنوب آسيا بمبلغ  6مليون لاير وأوروبا بمبلغ  297بمبلغ 

  :الخطط الرئيسية واملستقبلية. 4

، ومساعيها الجادة نحو تحقيق رؤيتها الستراتيجية بعيداملتدرك 
 
 وإقليميا

 
ة املدى في جموعة أن ترسيخ موقعها الريادي ضمن قطاع الصناعة املصرفية محليا

مما نتج عنه الجودة، تقديم منظومة متكاملة من املنتجات والخدمات املصرفية واملالية عالية بالتحول إلى نموذج مصرفي قيادي يتطلب اللتزام املستدام 

 .
 
 مثاليا

 
 مصرفيا

 
 تقديم تجربة مصرفية متميزة تتجاوز تطلعات عمالئها، وتجعل من املجموعة خيارا

 وراء تحقيق تلك الرؤية، فقد عمدت املجموعة إلى تبني أفضل املمارسات الحترافية، وبناء الخطط التطويرية الفاعلة والكفيلة بت
 
حقيق النسجام وسعيا

نها من اغتنام أفضل الفرص ال بين ت
 
ية الواعدة املتفقة ستثمار حقيق تطلعات املجموعة في تلبية الحتياجات املتنامية لكافة شرائح العمالء من ناحية، وتمك

 مع سياسة إدارة املخاطر على النحو الذي يمكن من تنمية مستويات الربحية والعائد على حقوق ملكية املساهمين.

عة على تصميم استراتيجية متوازنة وُمحكمة تستهدف تعميق مستويات الستقرار، وتعزيز قوة القاعدة الرأسمالية، آخذة في العتبار كما دأبت املجمو 

أدائها ضمن العوامل والتحديات املحيطة بالسوق املالية على املدى القصير والطويل. ولقد كان لهذا النهج الذي تبنته املجموعة أفضل األثر في وضع 
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. وترتكز استراتيجية املسارات اآلمنة، وفي توفير الحصانة الالزمة لها ضد التحديات والصعوبات التي واجهت األسواق املالية العاملية خالل املراحل املاضية

ضافة التي تستجيب املجموعة في جوهرها على العمل على توسيع قاعدة عمالئها في جميع القطاعات، والسعي الدؤوب إلى تقديم منتجات تتمتع بال
ُ
قيمة امل

 عن تعزيز ال 
 
في القنوات املصرفية البديلة التي تمثل مستقبل الصناعة املصرفية، إلى جانب التوسع في الحضور املحلي واإلقليمي،  ستثمار لطموحاتهم، فضال

 اعية. والتأكيد على املساهمة الفاعلة في تنمية املجتمع املحلي وتعميق اللتزام باملسؤولية الجتم

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

م عبر منظومة البرامج خالل ما أنجزته من أجندة اجتذاب وتدريب الشباب السعودي وتأهيل جيل من الكفاءات املصرفية الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراته

 التدريبية التي تتبناها املجموعة لتغذية احتياجاتها املستقبلية من األيدي العاملة املؤهلة، والقيادات املصرفية الواعدة. 

األعمال، والتحديث  وفيما يتعلق بنشاطها املصرفي بشقيه التقليدي واإلسالمي، فقد مضت املجموعة بجهودها وفق منهجية ثابتة ومدروسة في تطوير قاعدة

 للتطور املتس
 
ارع الذي يشهده الدوري لشبكة الفروع، والقنوات املصرفية البديلة، واستدعاء األجيال الحديثة ألجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع، مواكبة

  .قطاع الصناعة املصرفية وتطبيقاته الذكية املبتكرة

 لستراتيجية املجموعة في تعزيز حضورها 
 
 اإلماراتيفقد حصلت املجموعة على ترخيص من البنك املركزي  الجغرافي، وتوسيع قاعدة عمالئها،وتجسيدا

نها ومنذ عام  ،حقة لحضورها السابق في إمارة دبيكخطوة ل لتوسع أعمالها في مدينة أبوظبي 
 
م من تقديم مظلة متكاملة من الخدمات 2008الذي مك

ية والخدمات البنكية الخاصة، على اعتبارها البنك ستثمار ي األفراد والشركات على حد سواء، وتقديم املشورة ال املصرفية التجارية هناك، واملوجهة لقطاع

بة لفرع سامبا في أما بالنس كذلك يتم العمل في فرع املجموعة في دولة قطر حسب الظروف الحالية،السعودي الوحيد الذي يمارس نشاطه املصرفي هناك. 

جموعة في التوسع عدم الجدوى املالية من استمرار تشغيل الفرع بما يتماش ى مع األهداف الستراتيجية للمم ل2019خالل العام  إغالقهفقد تم مدينة لندن 

ارتفع عدد واستمرت املجموعة بمراقبة أعمالها في الخارج حيث  ية املطبقة في اململكة املتحدة.إنهاء أعمال الفرع بحسب اللوائح التنظيم تمتالجغرافي. وقد 

 منتشر  40 إلى الفروع العاملة لدى بنك سامبا املحدود في باكستان
 
  ة في املدن الرئيسية في باكستان.فرعا

ونتيجة طبيعية للحضور املحلي القوي الذي تمكنت  –املتوسطة والبعيدة املدى  –ويعد التوسع اإلقليمي للمجموعة أحد محاور األهداف الستراتيجية 

فرضه خالل مسيرتها العريقة في السوق السعودية، إلى جانب ما يعكسه التوسع الخارجي من رؤية ثاقبة ملحاولة البحث عن آفاق النمو املجموعة من 

 وراء تنمية عوائد املساهمين وتعظيم قيم الربحية، وترسيخ س
 
 املجموعة.معة ومكانة املواتية في األسواق الواعدة خارج إطار الحدود املحلية التقليدية، سعيا

 :إدارة املخاطر. 5

، ف
 
 مع أفضل املمارسات دوليا

 
 من املجموعة ألهمية وجود منهجية واضحة وشاملة وبرامج موضوعة بعناية إلدارة املخاطر، وتماشيا

 
قد قامت إدراكا

ملجال، تم وضع إطار عام لحوكمة املخاطر املجموعة بوضع خطط تضمن عناية عالية املستوى بإدارة املخاطر التي قد تتعرض لها املجموعة. وفي هذا ا

اللجنة التنفيذية ولجنة املخاطر املنبثقتين عن مجلس اإلدارة. ويشتمل اإلطار العام للحوكمة  مجلس اإلدارة ويخضع إلشراف كل منموافق عليه من قبل 

ناسبة لها بما يتناسب مع مستوى املخاطرة التي يمكن أن على سياسات املخاطر، وأسس تقييم رأس املال، وطرق تحديد وقياس املخاطر ووضع الحدود امل

 
 
إلى أساليب الرقابة على إدارة  تقبل به املجموعة. كما يشتمل إطار حوكمة املخاطر على قواعد ضمان السيطرة ومراقبة اللتزام بالحدود املعتمدة، إضافة

ة املخاطر على أكمل املخاطر بشكل عام، بما في ذلك القواعد الخاصة بالرقابة الداخلية وتقنية املعلومات وقواعد أمن املعلومات. ولضمان القيام بمهام إدار 

ولتقديم وصف عام للمخاطر  .رقابية املستقلة داخل املجموعةوجه، فقد تم ضمان تقديم الدعم إلدارة املخاطر من قبل لجان اإلدارة العليا والوظائف ال

 :التي يمكن أن تواجهها املجموعة، فإننا نعرض أدناه املخاطر الرئيسة املرتبطة بأعمال املجموعة

 :مخاطر الئتمان

وعة بشأن أداة مالية مما يؤدي إلى تكبد املجموعة تمثل مخاطر الئتمان عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته املالية تجاه املجم
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 .لخسارة مالية

 :مخاطر السوق 

رأ على األسعار في تمثل مخاطر السوق املخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسبب التغيرات التي تط

 .العمالت األجنبية وأسعار األسهم والسلعالسوق مثل أسعار العمولت الخاصة وأسعار 

 :مخاطر السيولة

لسوق أو تمثل مخاطر السيولة عدم قدرة املجموعة على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة بها. وتحدث مخاطر السيولة عند وجود عدم استقرار في ا

 .انخفاض مستوى التصنيف الئتماني مما يؤدي إلى قلة في بعض مصادر التمويل

 :املخاطر التشغيلية

 .ات الداخلية، أو املوظفين، أو األجهزة والنظم التقنيةجراءتتمثل املخاطر التشغيلية في الخسارة التي قد تنتج عن عدم كفاية أو سالمة اإل 

من القوائم املالية املوحدة واإلفصاحات الكمية والنوعية بموجب الركيزة الثالثة من توصيات لجنة بازل واملنشورة على  33إلى  30وتشتمل اإليضاحات من 

 من التفصيل عن املخاطر الرئيسية التي يمكن أن تتعرض لها املجموعة واستراتيجية إدارتها.موقع املجموعة اإل
 
 لكتروني مزيدا

 مخاطر أمن املعلومات: 

طالع أو البحث أو النسخ أو صاح أو اإلخالل أو التعديل أو ال من املعلومات هي مخاطر الخسائر الناتجة عن الوصول غير املصرح أو الستخدام أو اإلفمخاطر أ

لبيانات، والبرمجيات املعلومات والبيانات الحساسة. املصادر املحتملة ملخاطر أمن املعلومات تشمل: سرقة الهوية، والوصول غير املصرح، وتسرب ا تدمير 

د اإللكتروني. ،الخبيثة، والهندسة الجتماعية، وهجمات رفض الخدمة  والتصي 

 . خدمة املجتمع: 6

التنموية التي تعكس  واصلت مجموعة سامبا املالية جهودها الرامية لتعميق انتمائها املجتمعي، والوفاء بمسؤولياتها الوطنية عبر إطالق املزيد من املبادرات

واقع أبنائه. وقد صبت املجموعة الدور الفاعل للمجموعة كشريك رائد، حريص على تكريس إمكاناته في سبيل املساهمة في تنمية املجتمع املحلي، والرتقاء ب

حتياجات أفراد املجتمع، وعلى النحو الذي يكفل تحفيز منظومة التطوير والتغيير اإليجابي التي تشهدها االقطاعات األكثر حيوية ومالمسة تركيزها على 

 ي برامج خدمة املجتمع.م للتبرعات واملساهمات ف2019 العاممليون لاير في  38اململكة. وقد خصصت املجموعة ما يزيد عن 

ي قائمة متنوعة من البرامج واملبادرات املجتمعية التي تتقاطع عناوينها عند مفهوم "التنمية املستدامة" كمنطلق 2019عام الواصلت املجموعة خالل  م، تبن 

التكافل الجتماعي" على اعتباره من القيم العليا التي رئيس ي يحكم توجه املجموعة في انتقاء مساراتها املصممة للوفاء بمسؤولياتها املجتمعية، وفق مبدأ "

ؤسسات الجتماعية تنسج فيما بينها رسالة سامبا اإلنسانية، واملض ي في تنفيذ استراتيجيته لخدمة املجتمع، وتعزيز دوره كشريك موثوق وراٍع للعديد من امل

عة من البرامج واألنشطة ذات املقاصد املجتمعية والخيرية.واإلنسانية والخيرية والتنموية في اململكة، إلى جانب دعمه الالمح  دود ملجموعة واسعة ومنو 

 م:2019وفيما يلي قائمة بأبرز املخرجات التي أثمرتها استراتيجية سامبا لخدمة املجتمع خالل عام 

 :بدعم اإلسكان في اململكة، والتي تم تصميمها وفق تو ج سامبا إسهاماته املجتمعية الفاعلة بإطالق مبادرته الخاصة  برنامج سامبا لدعم اإلسكان

 األسر  500استراتيجية متكاملة لقت أصداء  إيجابية ومؤثرة، حيث تكفل سامبا بتوفير 
 
وحدة سكنية مؤثثة على مدى خمس سنوات، مستهدفا

 لها سب
 
 تلبية متطلبات األسر املستفيدة، موفرا

 
ل الحياة الكريمة، والستقرار املعيش ي املنشود، وذلك املُحتاجة في مختلف مناطق اململكة، مراعيا

 مواطن ومواطنة منذ اطالق البرنامج. 2600بالتعاون مع وزارة اإلسكان حيث بلغ عدد املستفيدين حوالي 
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 :ر قطاعات "التعليم والتدريب وتوطين الوظائف" أجندة املبادرات املجتمعية التي يتبنا برنامج سامبا لدعم التعليم ها سامبا، بالنظر إلى دور تتصد 

انصب تلك القطاعات كمحركات أساسية لتنمية العنصر البشري السعودي، الذي يمثل بدوره ركيزة التنمية الشاملة املستدامة املنشودة. ومن هنا، 

واستقطابه نحو سوق العمل وتأهيله  بالعنصر البشري السعودي، وتحفيز طاقاته املعرفية والحترافية، وتطوير قدراته، ستثمار اهتمام سامبا على ال 

حيث عمد سامبا إلى تبني العديد من برامج توطين الوظائف من خالل توفير الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي،   لقيادة قطاعات األعمال.

اءة مع املؤسسات األكاديمية والجامعية في اململكة، وحضوره الفاعل في  في ذلك إلى شراكته البن 
 
أيام املهنة والتوظيف على الصعيدين املحلي  مستندا

ة للتواصل املباشر بين املؤسسات الوطنية والشباب السعودي من حديثي التخر ج. وكان ل  لتوفير منص 
 
سامبا والخارجي، التي يجري تنظيمها سنويا

 ملناسبات ذات الصلة. حضوره املعهود ضمن هذا اإلطار وذلك برعايته املميزة خالل العام للعديد من الفعاليات وا

 :حظيت األسر املحتاجة برعاية خاصة من قبل سامبا وتم خالل العام تقديم املساعدات العينية واملادية  برنامج سامبا لدعم األسر املحتاجة

 إلى دعم برامجها املصممة 
 
إلغاثة ومساندة األسر ملجموعة واسعة من الجمعيات الخيرية واملؤسسات اإلنسانية والجتماعية في اململكة، سعيا

 املحتاجة. 

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

 عما أوله سامبا من أهمية  بجودة معايير  لالرتقاءم الالزمة أشكال الدع
 
مة للمرض ى، بما يمكنهم من تجاوز تحدياتهم املرضية، فضال الرعاية املقد 

ي هذا الجانب ملساندة الجهود التوعوية الرامية للوصول إلى مجتمع معافى وخاٍل من األوبئة واآلفات التي تهدد سالمة أبنائه. وتبرز مساهمات سامبا ف

مة للمؤسسات العالجية والتأهيلية كمركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة، وجمعية األطفال املعوقين، من خالل دعمه لبرامج الرع والجمعية اية املقد 

، وجمعية سند الخيرية لدعم األطفال املرض ى والجمعية الخيرية ملرض الزهايمر تالزمة داون، والجمعية السعودية ملكافحة السرطان،مل الخيرية

 املكفوفين الخيرية، وجمعية زهرة لسرطان الثدي، وجمعية السكري السعودية الخيرية وغيرها.بالسرطان، وجمعية 

 :من الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في اقتصاديات  برنامج سامبا لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
 
انطالقا

مة، ومساهمته الفاعلة في إثراء م  مع موقعه املتقدم ضمن الدول املتقد 
 
جتمعات األعمال وأثره املباشر في تنمية املجتمعات، فقد سعى "سامبا" تماشيا

 للنهوض خارطة الصناعة املصرفية واملالية السعودية، إلى تعزيز مساهمته في برنامج كفالة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة، الذي يمثل أنموذج
 
ا

ن أصحاب تلك املنشآت من بواقع األعمال الناشئة وقطاع
 
 املنشآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة، عبر تقديم الحلول التمويلية والستشارية التي تمك

بمعايير هذا القطاع وبقدرته التنافسية. ولقد قام سامبا في اآلونة األخيرة بتقديم برنامج ائتماني  والرتقاءتحسين أدائهم وتحفيز معدلت نمو أعمالهم 

 متكامل ومدروس يتضمن كافة املنتجات املصرفية لتلبية احتياجات الشركات ملتوسطة والصغيرة لتواكب النظرة القتصادية للمملكة.

 متق وعلى صعيد األفراد 
 
 ألفراد العائلة، بشأن أفضل املمارسات فقد وفر سامبا برنامجا

 
 للتوعية بقواعد السلوك املالي القويم املصمم خصيصا

 
دما

ي والدخاري لديها كبديل للتوجهات الستهالكية التي ستثمار الكفيلة بضبط املصاريف، والتخطيط السليم إلدارة ميزانية األسرة، وتحفيز الجانب ال 

خراتها رسائل التوعية بأفضل أساليب الدخار على وسائل التواصل الجتماعي وفي مختلف قنوات ا يقوم سامبا بنشر ومداخيلها، كم تستنزف مد 

 .تقديم الخدمة

 حملة "فرجت": دعم  
 
مع مساهماتها املجتمعية الفاعلة، شاركت مجموعة سامبا املالية في مبادرة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية من  تماشيا

جم هذه خالل منصته للخدمات اإللكترونية "أبشر" خالل شهر رمضان املبارك للمساعدة واإلفراج عن املحتجزين والسجناء في القضايا املالية. وتنس

بما تنطوي  "فرجت" ام املجموعة تجاه واجباتها الوطنية واملجتمعية ودعم مسؤولياتها تجاه نجاح املبادرات الخيرية، بما في ذلك مبادرةاملشاركة مع التز 

 حيث كان سامبا املساهم األكبر في قطاع البنوك لدعم هذه الحملة. ة عليه من مبادئ وقيم نبيل
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 :مع  التراث الثقافي 
 
ساهمت املجموعة في بتحويل اململكة إلى وجهة سياحية عاملية،  2030املجموعة بأهمية مشاركتها في تحقيق رؤية  إيمانتماشيا

 . م2019موسم الرياض، أحد املهرجانات األحد عشر التي تم إطالقها في اململكة العربية السعودية في عام 

 جاءت مساهمة البنك في املبادرة املجتمعية املشتركة التي أطلقتها مؤسسة النقد وتحت مظلة برامج سامبا للرعاية الصحية :مركز التميز للتوّحد ،

مليون لاير، تتكفل البنوك  286العربي السعودي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الجتماعية، إلنشاء وتشغيل مركز التميز للتوحد في الرياض بقيمة 

عي واإلنساني للبنوك السعودية، في إطار اوتأتي مشاركة سامبا في هذا الجهد الجم  سنوات 5مدى السعودية مجتمعة بتمويل إنشائه وتشغيله على 

د وأسرهم، وتطوير واقع ومعا هة لالرتقاء بالبيئة التأهيلية والعالجية لفئة التوح  يير الرعاية الصحية استجابة البنك للمبادرات املجتمعية الفاعلة املوج 

مجتمعهم، عبر ما تستهدفه املبادرة من خالل إنشاء املركز من توفير مرجٍع ريادٍي متخصٍص لجميع مراكز التوحد الخاصة في التي تدعم اندماجهم في 

ة بحثية مرموقة تسعى إلى نقل املعرفة والتجارب العاملية، واستقطاب الخبرات، وإحداث نقلة نوعية في مفهوم التأهيل وال دمج اململكة، ومنص 

 .التوحد املجتمعي لحالت

 :. مجلس اإلدارة7

من لئحة حوكمة الشركات في اململكة واملادة العشرين  لتعريفات الواردة باملادة األولىيتكون مجلس إدارة املجموعة من عشرة أعضاء، تم تصنيفهم بحسب ا

 كما يلي:، العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق املالية

 األعضاءتصنيف  الصفة دارة اعضاء مجلس اإل أسماء 

 غير تنفيذي دارةرئيس مجلس اإل  عبدالواحد الخضيري  بن عمار   / املهندس

 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارةنائب  ديزيد بن عبدالرحمن الحمي  األستاذ /  

 غير تنفيذي عضو   براهيم بن سعد املعجلإ الدكتور / 

 غير تنفيذي عضو علي بن حسين علي رضااألستاذ /  

 غير تنفيذي عضو بن عبدالرحمن الحسين إياداألستاذ /  

 مستقل عضو خالد بن عبدهللا السويلمالدكتور /  

 مستقل عضو /  علي بن هادي آل منصور  األستاذ

 مستقل عضو /  فهد بن إبراهيم املفرج األستاذ

 مستقل عضو /  عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس األستاذ

 مستقل عضو /  وليد بن سليمان أبانمي الدكتور 

 للنظام األساس ي للمجموعة، فإنه يتم اختيار مجلس اإلدارة من قبل مساهمي املجموعة ملدة ثالث سنوات. وقد بدأت مدة خدمة أعضاء 
 
مجلس ووفقا

 جتماعات:ل حضور هذه ا جتماعات خالل هذا العام، وفيما يلي سجلا سبعةم. وعقد املجلس 2019 يناير  20اإلدارة الحالي في 

 نو عضاء الحاضر األ  التاريخ جتماعاتاال 

 م17/03/2019 األول جتماع ال 
د /  ،الحسين إيادأ /  ،حسين علي رضابن أ / علي  ،املعجل إبراهيمد /  ،دأ / يزيد الحمي   ،عمار الخضيري  / م

 .أبانميد / وليد  ،أ / عبدهللا الرويس ،أ / فهد املفرج ،أ / علي آل منصور  ،خالد السويلم

 م20/05/2019 جتماع الثانيال 
أ / علي آل  ،د / خالد السويلم ،الحسين إيادأ /  ،املعجل إبراهيمد /  ،دأ / يزيد الحمي   ،عمار الخضيري  / م

 . أبانمي د / وليد ،أ / عبدهللا الرويس ،أ / فهد املفرج ،منصور 
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 م02/08/2019 جتماع الثالثال 
د / خالد  ،الحسين إيادأ /  ،أ / علي حسين علي رضا ،املعجل إبراهيمد /  ،دأ / يزيد الحمي   ،عمار الخضيري  / م

 .أبانميد / وليد  ،أ / عبدهللا الرويس ،أ / فهد املفرج ،أ / علي آل منصور  ،السويلم

 م03/11/2019 جتماع الرابعال 
الحسين، د / خالد  إيادد، د / إبراهيم املعجل، أ / علي حسين علي رضا، أ / م / عمار الخضيري، أ / يزيد الحمي  

 .السويلم، أ / علي آل منصور، أ / فهد املفرج، أ / عبدهللا الرويس، د / وليد أبانمي

 م04/11/2019 جتماع الخامسال 
الحسين، د / خالد  إيادد/ إبراهيم املعجل ، أ / علي حسين علي رضا، أ / د، م / عمار الخضيري، أ / يزيد الحمي  

 .السويلم، أ / علي آل منصور، أ / فهد املفرج، أ / عبدهللا الرويس، د / وليد أبانمي

 م15/12/2019 جتماع السادسال 
أ / علي آل  ،د/ خالد السويلم  ،الحسين إيادأ /  ،أ / علي حسين علي رضا ،دأ / يزيد الحمي   ،/عمار الخضيري  م

 .أبانميد / وليد  ،أ / عبدهللا الرويس ،أ / فهد املفرج ،منصور 

 م16/12/2019 جتماع السابعال 
الحسين، د / خالد  إيادد، د/ إبراهيم املعجل، أ / علي حسين علي رضا، أ / م / عمار الخضيري، أ / يزيد الحمي  

 .السويلم، أ / علي آل منصور، أ / فهد املفرج، أ / عبدهللا الرويس، د / وليد أبانمي

 أعضائها الحاليين والجتماعات: عن املجلس ودورها و وفيما يلي اللجان الرئيسية املنبثقة 

 اللجنة التنفيذية: 

 خمسةوتتألف اللجنة من  .مجلس اإلدارة أو من رئيسها في حدود الصالحيات التي أقرها لها املجلستقوم هذه اللجنة بالتعامل مع األمور التي تحال إليها من 

 وهم:أعضاء، 

 عضاءتصنيف األ  الصفة اللجنة التنفيذيةأسماء اعضاء 

 غير تنفيذي اللجنةرئيس  عمار بن عبدالواحد الخضيري املهندس/ 

 غير تنفيذي عضو  علي حسين علي رضااألستاذ /  

 غير تنفيذي عضو إبراهيم بن سعد املعجل /الدكتور 

 مستقل عضو علي بن هادي آل منصور األستاذ /  

 مستقل عضو  روبرت أكفيلداألستاذ /  

 جتماعات:ل ، وفيما يلي سجل حضور هذه اخالل هذا العام تاجتماعا عشرة وقد عقدت اللجنة التنفيذية

 نو عضاء الحاضر األ  التاريخ جتماعاتاال 

 م14/01/2019 *ول جتماع األ ال 
أ  ، فهد السديري أ /  ، خالد العبدالكريم / أ ، علي رضاأ /  ،رئيس اللجنة  - عيس ى العيس ى/  أ

 عالء الحارثي /

 م17/03/2019 جتماع الثانيال 
أ   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل  /د ،أ / علي رضا  ،رئيس اللجنة  -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد /

 م28/04/2019 جتماع الثالثال 
أ   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل  /د ،أ / علي رضا  ،رئيس اللجنة  -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد /

 م20/05/2019 جتماع الرابعال 
أ /   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل  /درئيس اللجنة , أ / علي رضا ,  -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد



 

Public 
- 11 - 

 م24/06/2019 جتماع الخامسال 
أ   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل  /د ،أ / علي رضا  ،رئيس اللجنة  -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد /

 م01/08/2019 جتماع السادسال 
أ   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل  /د ،أ / علي رضا  ،رئيس اللجنة  -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد /

 م17/09/2019 جتماع السابعال 
أ   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل  /د ،أ / علي رضا  ،رئيس اللجنة  -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد /

 م08/10/2019 جتماع الثامنال 
أ   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل  /د ،أ / علي رضا  ،رئيس اللجنة  -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد /

 م03/11/2019 جتماع التاسعال 
أ /   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل /د ،أ / علي رضا ،رئيس اللجنة -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد

 م15/12/2019 جتماع العاشرال 
أ /   ،أ / علي آل منصور  ،إبراهيم املعجل /د ،أ / علي رضا ،اللجنةرئيس  -م / عمار الخضيري 

 روبرت أكفيلد

 م20/1/2019في  ااملنتهية دورته اللجنةجتماع ا* 

 لجنة الترشيحات واملكافآت: 

وتقوم رة، من اختصاصات هذه اللجنة تحديد الحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدا

 بتقييم أداء املجلس وأداء أعضا
 
كما  ،املجموعة وعن طريق شركة استشارية "ديلويت" من خارج ذلكباملخصصة  باستخدام نماذج التقييم ئهاللجنة سنويا

 من مجلس اإلدارة، عضوين أعضاء املوظفين. وتتألف اللجنة من ثالثةاملجلس و تقوم هذه اللجنة بوضع منهجية سامبا وسياسته الخاصة لتعويضات 

 وهم: يرأسهم عضو مجلس إدارة مستقل وعضو غير تنفيذي، مستقلين

 األعضاءتصنيف  الصفة أسماء اعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 مستقل اللجنةرئيس  سليمان أبانميبن وليد   / الدكتور 

 غير تنفيذي عضو  ديزيد بن عبدالرحمن الحمي    األستاذ /

 مستقل عضو فهد بن إبراهيم املفرجاألستاذ /  

 جتماعات:وفيما يلي سجل حضور هذه ال  العام،خالل  اجتماعات ثالثة اللجنةوقد عقدت 

 نو عضاء الحاضر األ  التاريخ جتماعاتاال 

 فهد بن إبراهيم املفرجأ /    –د  يزيد عبدالرحمن الحميّ  أ /  –  أبانميوليد سليمان   / د م2019/  03/  14 لول اجتماع ال 

 فهد بن إبراهيم املفرجأ /    –د  يزيد عبدالرحمن الحميّ  أ /  –وليد سليمان أبانمي    /د  م2019/  07/  31 ثانيال جتماعال 

 فهد بن إبراهيم املفرجأ /    –د  يزيد عبدالرحمن الحميّ  أ /  –وليد سليمان أبانمي    / د م2019/  12/  15 الثالثجتماع ال 

 للنظام األساس ي للمجموعة 
 
من خاللها  يتم امةالجمعية الع والتي اعتمدتها واملكافآتللتعويضات وعة سياسة واضحة لدى املجم، واللوائح التنظيميةووفقا

وتتماش ى سياسة التعويضات بالكامل مع املتطلبات النظامية ملؤسسة النقد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية للمجموعة. تعويضات و تحديد 

ت املوظفين العربي السعودي واملعايير الدولية الصادرة عن منتدى الستقرار املالي بشأن التعويضات. وبحسب السياسة املتبعة يتم تحديد مستوى وفئا

حقيقها وقياس أدائهم مع األخذ في العتبار عند تقييمهم األداء املالي ومستوى إدارة املخاطر. األساسيين الذين يتم وضع األهداف لهم والتي يجب عليهم ت
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لك لضمان كفاية رأس وترتبط التعويضات املتغيرة لدى سامبا بصافي الدخل املعدل باملخاطر بعد األخذ بعين العتبار املخاطر الحالية أو املحتملة الهامة وذ

 على ثالثة دفعات سنوية و مال البنك والتقليل من ا
 
على شكل ملخاطر املستقبلية املحتملة، ويتم دفع التعويضات املتغيرة للموظفين األساسيين املؤهلين نقدا

 أو  تحدد نسبة التعويضات. و دفعات 3أسهم تصرف على 
 
على شكل أسهم وذلك بحسب درجة املسؤولية ودور كل موظف والعمل  املتغيرة املراد دفعها نقدا

وعة في حالة ذي يقوم به وبما يتناسب مع قدرته على القيام بنشاطات رقابية أو نشاطات تشتمل على مخاطر كذلك توجد ترتيبات لسترداد املكافآت املدفال

. ول يسمح سامبا بضمان أي مكافآت. وباتباع هذه اإل 
 
األثر السلبي  حقق أهدافه بنجاح وذلك بحساب سامبا قدات، يكون جراءأي أداء سلبي مستقبال

 املستقبلي الناتج عن القرارات الصادرة خالل الفترة الحالية. 

للموظفين أو ألعضاء مجلس اإلدارة بحيث يتم التأكد من  وتشرف لجنة الترشيحات واملكافآت على التصميم واإلشراف الكلي على نظام التعويضات سواء  

ظمة املتبعة. كما تقوم اللجنة برفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات التعويضات بعد ات املدفوعة لهم مع اللوائح واألنتماش ي التعويض

 بالتأكد من مدى تطبيق سياسة التعويضات وتحقيق 
 
األهداف املوضوعة األخذ بعين العتبار مرئيات املراقب املالي وإدارة املخاطر. كما تقوم اللجنة دوريا

مع سياسة م 2019وتتماش ى املكافآت املمنوحة لعام  بهذا الشأن.دورية ال تقارير التي تقدم لها ال اإلشرافيةة من الجهات على ضوء التوجيهات الصادر 

م 2019في العام  بمن فيهم املستقلين بلغ مجموع املكافآت والتعويضات السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذييناملجموعة. و  بها لدىاملكافآت املعمول 

 وقدره
 
وبلغت مكافآت أعضاء لجنة املراجعة  لاير ألف 685 بمن فيهم املستقلين وبلغت البدلت ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين .لاير ألف 4.685 مبلغا

لاير،  ألف 10.018 ياملالويضات ستة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي واملدير عوبلغت رواتب وت .للعضو ألف لاير 120من خارج املجلس 

لاير، وبلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة غير  ألف 5.208 لاير، والخطط التحفيزية ألف 26.000 واملكافآت السنويةلاير  ألف 4.289 وبلغت البدلت

  . لاير ألف 682والتي تشمل تذاكر السفر واإلقامة بالفنادق  بمن فيهم املستقلين التنفيذيين

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

 العضو

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة 
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: األعضاء املستقل
ً
 ن و أوال

 - - - 500 - - - - - - - - - 65 35 400 منصور  ال هادي علي -1

 عبدالرحمن عبدهللا -2

 الرويس
400 35 50 - - - - - - - - - 485 - - - 

 - - - 455 - - - - - - - - - 20 35 400 السويلم عبدهللا خالد -3

 - - - 450 - - - - - - - - - 15 35 400 أباني سليمان وليد -4
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 لجنة املراجعة: 

املالية ومنظومة الرقابة الداخلية ومراقبة أعمال مراجعي الحسابات  بمسؤولياته إزاء مراقبة التقارير تعمل اللجنة على مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء 

باألنظمة واللوائح.  املجموعة التزامة املحاسبية املتبعة والتأكد من السياس والسنوية ومراجعةمراجعة القوائم املالية املرحلية الخارجيين والداخليين و 

بصورة منتظمة مع لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة، حيث تقوم إدارة املراجعة الداخلية بمهام  وتتواصل مجموعة املراجعة الداخلية واملخاطر 

ة وتضمينها في التقارير من قبل إدارة املراجعة الداخلية باستخدام منهجية قائمة على املخاطر. تقييم فعالية هياكل ووظائف الرقابة الداخلية في املجموع

تعتمد لجنة املراجعة خطة املراجعة،  ويحدد تقييم املخاطر لوحدات العمل املدى الزمني لعمليات املراجعة أثناء وضع خطة املراجعة السنوية. وفي حين

 
 
ات التصحيحية جراءالتحديثات على تنفيذ أعمال املراجعة، واملالحظات الناتجة عنها واإل  املراجعة وتراجع بصورة ربع سنويةتتلقى جميع تقارير  فإنها أيضا

بنجاح، فإن لجنة املراجعة م 2019على العمليات املذكورة وعمليات املراجعة التي تمت في عام  املتخذة من قبل وحدات العمل التي تمت مراجعتها. وبناء  

 العام.  جوهرية خاللتؤكد سالمة نظام الرقابة الداخلية لدى املجموعة، وأنه تم تنفيذها بشكل مالئم وفعال، ولم تظهر أي مالحظات 

 وهم: عضاءأ ةخمسف لجنة املراجعة من وتتأل

 عضاءتصنيف األ  الصفة أسماء اعضاء لجنة املراجعة

 مستقل ةرئيس اللجن /  عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس األستاذ

 غير تنفيذي عضو ياد بن عبدالرحمن الحسينااألستاذ /  

 مستقل عضو * عبد العزيز العتيقياألستاذ /  

* إبراهيم عبدهللا الساده األستاذ /   مستقل عضو 

* علي سليمان العايداألستاذ /    مستقل عضو 
 

 .املجلس*  اعضاء من خارج 

 - - - 450 - - - - - - - - - 15 35 400 املفرج إبراهيم فهد -5

 - - - 2340 - - - - - - - - - 165 175 2000 املجموع

: األعضاء غير 
ً
 نتنفيذييالثانيا

 عبدالواحد عمار -1

 الخضيري 
400 35 45 - - - - - - - - - 480 - - - 

 - - - 475 - - - - - - - - - 45 30 400 املعجل سعد هيمإبرا -2

 - - - 475 - - - - - - - - - 45 30 400 رضا علي حسين علي -3

 عبدالرحمن يزيد -4

د  الحمي 
400 35 15 - - - - - - - - - 450 - - - 

 عبدالرحمن إياد -5

 الحسين
400 35 30 - - - - - - - - - 465 - - - 

    2345          180 165 2000 املجموع
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 جتماعات خالل العام:ا سبعةهذه اللجنة  توقد عقد

 االعضاء الحاضرين التاريخ جتماعاتاال 

 أ / فهد املفرج ، أ / إبراهيم الساده ، أ / بدر السويلم  م10/01/2019 *الول  جتماعال 

 م14/03/2019 الثاني جتماعال 
، أ / عبد العزيز العتيقي ، أ /  إبراهيم رئيس اللجنه ،  أ / اياد الحسين   -أ / عبدهللا الرويس 

 الساده ، أ /  علي العايد

 م22/04/2019 الجتماع الثالث
رئيس اللجنه ،  أ / اياد الحسين ، أ / عبد العزيز العتيقي ، أ /  إبراهيم   -أ / عبدهللا الرويس 

 الساده ، أ /  علي العايد

 م15/05/2019 الجتماع الرابع
رئيس اللجنه ،  أ / اياد الحسين ، أ / عبد العزيز العتيقي ، أ /  إبراهيم   -ويس أ / عبدهللا الر 

 الساده ، أ /  علي العايد

 م22/07/2019 الجتماع الخامس
رئيس اللجنه ،  أ / اياد الحسين ، أ / عبد العزيز العتيقي ، أ /  إبراهيم   -أ / عبدهللا الرويس 

 الساده ، أ /  علي العايد

 م22/10/2019 الجتماع السادس
رئيس اللجنه ،  أ / اياد الحسين ، أ / عبد العزيز العتيقي ، أ /  إبراهيم   -أ / عبدهللا الرويس 

 الساده ، أ /  علي العايد

 م29/12/2019 السابعالجتماع 
إبراهيم الساده   / أ / اياد الحسين ، أ / عبد العزيز العتيقي ، أ  رئيس اللجنه ،  -أ / عبدهللا الرويس 

 علي العايد  ، أ /
 

 م20/1/2019في  ااملنتهية دورتهاللجنة جتماع ا* 

 لجنة إدارة املخاطر: 

تلفة بما في ذلك تقوم هذه اللجنة بمساعدة املجلس في اإلشراف على إدارة املخاطر التي تتعرض لها املجموعة عن طريقة متابعة عمليات إدارة املخاطر املخ

دارة املخاطر وبحضور مدير إخاطر املتعلقة بالئتمان وأمن املعلومات والتأكد من أن إطار الرقابة الداخلية املوضوع يتماش ى مع استراتيجية وأهداف إدارة امل

  وهم:أعضاء  وتتألف اللجنة من ثالثة .)سكرتير اللجنة(

 عضاءتصنيف األ  الصفة خاطرعضاء لجنة املأأسماء 

 مستقل ةرئيس اللجن علي هادي آل منصور  / األستاذ

 مستقل عضو عبدهللا بن عبدالرحمن الرويساألستاذ /  

 مستقل عضو السويلمخالد عبدهللا األستاذ /  

 جتماعات:ل خالل العام، وفيما يلي سجل حضور هذه ا اجتماعات أربعةوقد عقدت هذه اللجنة 

 عضاء الحاضريناأل  التاريخ جتماعاتاال 

 أ / خالد عبدهللا السويلم.  الرويس،أ / عبدهللا بن عبدالرحمن  منصور،أ / علي هادي آل  م16/05/2019 جتماع األول ال 

 أ / علي هادي آل منصور ، أ / عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس ، أ / خالد عبدهللا السويلم. م31/07/2019 جتماع الثانيال 

 أ / علي هادي آل منصور ، أ / عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس ، أ / خالد عبدهللا السويلم. م29/10/2019 جتماع الثالثال 

 علي هادي آل منصور ، أ / عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس ، أ / خالد عبدهللا السويلم.أ /  م18/12/2019 جتماع الرابعال 

أو لديهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة  الحالية والسابقة أو من مديريهاالتي يقوم فيها أعضاء مجلس إدارة املجموعة بعضوية مجالس إدارتها الشركات جميع 



 

Public 
- 15 - 

 هي كما يلي:م 31/12/2019كما في داخل اململكة أو خارجها كانت  كانت مدرجة أو غير مدرجة في السوق املالية وسواء   أو سلطات وصالحيات إدارية سواء  

 العضويات السابقة العضويات الحالية اسم العضو

عمار بن عبدالواحد 

 الخضيري 

 (.داخل اململكة-شركة املراعي )مساهمة مدرجة 

  واملـسـتـلــزمات  الــدوائـيةالشركة السعودية لـلصنـاعات

داخل -الدوائية )مساهمة مدرجةسبيماكو  الطـبية

 .(اململكة

 ذات  شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري املحدودة(

 .(داخل اململكة-مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة شركة األموال الخليجية األولى( 

 .(داخل اململكة-

  ذات مسؤولية شركة األموال الخليجية الثانية(

 .(داخل اململكة- محدودة

 ذات مسؤولية محدودة  شركة األموال الخليجية(- 

 (.داخل اململكة

 ( داخل اململكةصندوق التنمية العقارية.) 

 داخل -)ذات مسؤولية محدودة جولدمان ساكس العربية السعودية

 .(اململكة

  داخل -)ذات مسؤولية محدودة ان ستانلي السعوديةغشركة مور

 .(اململكة

  (داخل اململكة-)مساهمة مدرجة مجموعة صافول. 

 (داخل اململكة-اململكة القابضة )مساهمة مدرجة. 

 (داخل اململكة-)مساهمة مدرجة شركة هرفي للخدمات الغذائية. 

  (داخل اململكة -مساهمة مدرجة )مجموعة الطيار. 

  ليانز اس اف(أللتأمين التعاوني )ليانز السعودي الفرنس ي أشركة 

 .(داخل اململكة-)مساهمة مدرجة

 (داخل اململكة-)مساهمة مدرجة البنك السعودي الفرنس ي. 

 ( داخل اململكةهيئة املدن القتصادية). 

  شركة دبي للمقاولت(DCC) (خارج اململكة). 

 (خارج اململكةبارتنرز ) شركة أموال كابيتال. 

  لشركة سبيماكو السعودية شركة سبيماكو مصر 
 
ممثال

 )خارج اململكة(.

 )شركة األقطان العربية )خارج اململكة 

  شركةMIS  )خارج اململكة( 

 )شركة بلتون كابيتال )خارج اململكة 

 )شركة داماس )خارج اململكة 

يزيد بن عبدالرحمن 

 دالحميّ 

 

 )شركة تداول السوق املالية السعودية )داخل اململكة 

  الوطنية للخدمات األمنية )داخل اململكة(.الشركة 

 (داخل اململكة -مقفلة)مساهمة  طيران أديل. 

 ذات مسؤولية  شركة الطيران املدني القابضة(

 .(داخل اململكة -محدودة

 سسة العامة للخطوط الجوية العربية السعوديةؤ امل 

 .(داخل اململكة -)مؤسسة عامة 

 (  اململكةداخل مجموعة ريتشارد أتياس وشركائه). 

 ليوجد 

 

 علي بن حسين رضا

 

 ذات  الحاج حسين علي رضا وشركاه املحدودة(

 .(داخل اململكة --مسؤولية محدودة

 )ذات  الشركة الوطنية ألنظمة الحاسب اآللي )ناتكو(

 .(داخل اململكة --مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية  شركة الوسيلة لتأجير السيارات(

 .(داخل اململكة --محدودة

 ( أالشركة العربية لتجارة املواد البترولية)بسكو 

 .(داخل اململكة -)مساهمة غير مدرجة 

  رئيس لجنة وكالء السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة

 (.داخل اململكة)

 ( داخل اللجنة التجارية واللجنة الوطنية بالغرفة التجارية بجدة

 (.اململكة

  داخل التجارية السعودية )اللجنة الوطنية للسيارات بالغرفة

 (.اململكة

 ( داخل اململكةمجلس منطقة مكة املكرمة.) 

 ( داخل اململكةشركة فورد الشرق األوسط.) 
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 (.داخل اململكة - شركة مساهمة ) الشركة العاملية للتأمين 

 

 .ليوجد   (خارج اململكة -مدرجة  غير اهمة)مسبنك جلف ون. 

 إبراهيم بن سعد املعجل

 

  داخل -شركة مساهمة ) لالستثمار الشركة الرائدة

 .(اململكة

  ذات مسؤولية محدودة )شركة األوقاف لالستثمار- 

 .(داخل اململكة

 داخل  -)شركة مساهمة  الشركة العربية للتعدين

  ملكة(.امل

  داخل  -شركة وادي طيبة )ذات مسؤولية محدودة

 ملكة(.امل

  داخل الصناعية )شركة أساس لتطوير وتشغيل املدن

 ملكة(.امل

 )إدارة أرامكو السعودية لالستثمار )داخل اململكة 

ياد بن عبدالرحمن ا

 الحسين

 

 مساهمة  بتروكيم -السعودية للبتروكيماويات  شركةال(

 .(داخل اململكة -مدرجة 

  الشركة السعودية للبوليمرات )ذات مسؤولية

 .(داخل اململكة-محدودة

  (داخل اململكة -)مساهمة مدرجة  البنك األول. 

 (داخل اململكة-)مساهمة مغلقة  الشركة الوطنية للرعاية الطبية. 

عبدهللا بن عبدالرحمن 

 الرويس

 

  (داخل اململكة -)مساهمة مدرجة  موبايليشركة. 

 (داخل اململكة -)مساهمة مدرجة  مجموعة بوان. 

  (داخل اململكة -)شركة خاصة  شركة أكوا باور. 

 (داخل اململكة -)مساهمة مغلقة  منافع القابضة شركة. 

 فهد بن إبراهيم املفرج

 مساهمة مدرجة  الشركة السعودية للطباعة والتغليف(

 .(داخل اململكة -

  داخل -)مساهمة مقفلة  فالكوم للخدمات املاليةشركة

 .(اململكة

 ( داخل اململكةالبريد السعودي). 

 ( اململكةداخل بنك التنمية الجتماعية). 

 ( داخل اململكةالشركة السعودية املغربية لالستثمار  النمائي). 

 خالد بن عبدهللا السويلم

 

  ذات مسؤولية  ر لالستثماشركة أشمور السعودية(

 .(داخل اململكة -محدودة 

 ( داخل اململكةصندوق التنمية الزراعي). 

 ( داخل اململكةبرنامج الخليج العربي للتنمية). 

  داخل اململكة( السعودي النقد العربيمؤسسة( 

  (خارج اململكة) لالستثمار شركة فجر. 

 ( شركة الخليج لالستثمار اإلسالميGII Islamic REIT)  

 .(خارج اململكة)

 دل يوج 

 دل يوج  .(داخل اململكة -شركة الراجحي تكافل )مساهمة عامة   علي بن هادي آل منصور 

 وليد بن سليمان أبانمي

  داخل  -)مساهمة مقفلة  أبانمي الصناعيةشركة

 (.اململكة

  مقفلة)مساهمة  املحدودة العربية العزل شركة صناعة 

 .(داخل اململكة -

  داخل  -)شركة مساهمة  والتطوير العقاري  لالستثمار نمائية إشركة

 .(اململكة

  (داخل اململكة -)مساهمة مقفلة  السعوديةشركة راية. 

 )شركة مساهمة مدرجة  شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(
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 داخل  -مساهمة مقفلة )لالستثمار  شركة روافد الجود

 .(اململكة

 

 (.داخل اململكة -

  (داخل اململكة -)ذات مسؤولية محدودة  شركة ابن بيطار. 

  شركة مساهمة) الصناعي لالستثمار شركة املجموعة السعودية - 

 .(داخل اململكة

 داخل  - شركة مساهمة ) ة السعوديةشركة املصافي العربي

 .(اململكة

   خارج  -شركة عامة )شركة سوليدير انترناشونال

 اململكة(

  خارج اململكة( -شركة سوديك )شركة مساهمة 

  خارج  -ذات مسؤولية محدودة )شركة بي انفستمنت

 اململكة(

 (اململكة )خارج شركة بلتون املالية القابضة. 

  (اململكة خارج -)مساهمة مقفلة  شركة سويكورب جسور. 

  (اململكة )خارج شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير. 

  اململكة(  القابضة( خارجشركة راية 

 

 

 وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ومؤهالتهم وخبراتهم:

 :عمار عبدالواحد الخضيري  /املهندس

م. وقبل سامبا، اضطلع الخضيري بأدوار قيادية رئيسية في العديد من 2019رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا املالية منذ شهر يناير  يتقلد منصب

 عضوية املؤسسات املالية السعودية مثل: بنك الرياض، والبنك السعودي املتحد، والبنك السعودي الفرنس ي. ومن ضمن األدوار التي اضطلع بها سابق
 
ا

م، كما شغل منصب العضو املنتدب والرئيس التنفيذي بشكل 2018إلى  2015س اإلدارة ورئاسة لجنة املراجعة في البنك السعودي الفرنس ي من عام مجل

 في القطاع املالي، وتركزت في العديد من املجالت م 30امتدت خبراته ألكثر من  .م2018إلى مارس  2017مؤقت في نفس البنك من أكتوبر 
 
ثل: الخدمات عاما

دارة في املصرفية للشركات، تمويل املشاريع، تمويل الشركات، عمليات الندماج والستحواذ، وإدارة األصول. وقد تقلد عضوية العديد من مجالس اإل 

ودية، وعضوية مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ترؤس مجلس إدارة جولدمان ساكس السعودية، ومجلس إدارة مورغان ستانلي السع

، وعضوية مجلس اإلدارة في كل من صافول، اململكة القابضة، هرفي، الطيار، ورئاسة مجلس إدارة أليانز السعودية، ونائب رئيس مجلس إدارة سبيماكو

ألصول البديلة مقرها في الرياض، مجلس إدارة املراعي. كما قام بتأسيس ورئاسة "أموال الخليج" و"أموال كابيتال بارتنرز"، وهي شركتان متخصصة بإدارة ا

دن وفي مركز دبي املالي العاملي. وقد شغل الخضيري عضوية مجلس اإلدارة في مؤسسات حكومية، بما في ذلك صندوق التنمية العقارية وهيئة امل

 واشنطن.القتصادية. وهو حاصل على ماجستير في اإلدارة الهندسية وبكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة جورج 

 العامة(:  االستثماراتصندوق  )ممثل داألستاذ/ يزيد عبد الرحمن الحميّ 

، كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة طيران املكافآت والترشيحاتنائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة سامبا املالية وعضو لجنة  يتقلد منصب

 للخطوط الجوية العربية السعودية.أديل وشركة الطيران املدني القابضة واملؤسسة العامة 

ن  ، كو 
 
 (PwC) خبرة عميقة في القطاعين املالي واإلداري، وذلك من العمل في شركة برايس ووترهاوس كوبرز  خاللهاتزيد خبرته العملية عن خمسة عشر عاما

م حيث تولى إدارة الندماج والستحواذ، وعمل 2015م، ثم في هيئة السوق املالية حتى 2008م حتى 2004وشركة بيت الستشارات الوطني منذ عام 

 ملعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة. كما تم انتدابه للعمل في منظمات مالية دولية مثل هيئة األوراق املالية في ماليزيا والجها
 
ز التنظيمي لعمليات مستشارا

 في تطوير الصندوق ستثمار ندوق ال م، انضم إلى ص2015الندماج والستحواذ في اململكة املتحدة. وفي عام 
 
 ملعالي املحافظ، ومساهما

 
ات العامة مستشارا

 لإلداريين 2016وإعادة هيكلته وإعداد استراتيجيته بعد ربطه بمجلس الشؤون القتصادية والتنمية. وفي عام 
 
إحدى األدوار  –م تم تعيينه كبيرا

 ملعاليه.باإلضافة إلى عمله مستشا –الستراتيجية في الصندوق 
 
درجة البكالوريوس في املحاسبة من  –مع مرتبة الشرف  –وتجدر اإلشارة إلى أنه نال  را
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لت املالية واإلدارية جامعة امللك سعود، كما التحق ببرامج تنفيذية قدمتها كبرى املؤسسات التعليمية مثل: جامعة هارفرد وجامعة لندن لألعمال، في املجا

 والقيادة.

 

 حسين علي رضا )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد( األستاذ/ علي

م. يعمل األستاذ علي كعضو مجلس اإلدارة املنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاه 2003عضو مجلس اإلدارة ملجموعة سامبا املالية منذ العام 

عضوية مجلس كما يشغل  املحدودة،املحدودة ويرأس مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية ألنظمة الحاسب اآللي )ناتكوم( وشركة الوسيلة لتأجير السيارات 

الصناعية بجدة إدارة الشركة العربية لتجارة املواد البترولية )أبسكو(. شغل في السابق عدة مناصب منها رئيس لجنة وكالء السيارات بالغرفة التجارية 

سيارات بالغرفة التجارية السعودية، ، وعضو اللجنة التجارية واللجنة الوطنية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وعضو اللجنة الوطنية لل15للدورة الـ 

العاملية للتأمين وبنك جلف ون ورئيس مجلس إدارة شركة  وعضو مجلس منطقة مكة املكرمة، ورئيس مجلس إدارة وكالء شركة فورد الشرق األوسط،

 .بالبحرين. وهو يحمل شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا

 ات العامة(: ستثمار سعد املعجل )ممثل صندوق اال الدكتور/ إبراهيم 

يشغل الدكتور إبراهيم املعجل منصب الرئيس التنفيذي للصندوق  التنفيذية للمجموعة. ةعضو مجلس اإلدارة ملجموعة سامبا املالية وعضو في اللجن

كما أن  مليار لاير، ويهدف إلى تقديم الدعم لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة. 105مؤسسة تنموية برأسمال مقداره  الصناعي وهو 

ل الدكتور عم والشركة العربية للتعدين. ستثمار أوقاف لال  وشركة ستثمار لال الدكتور إبراهيم املعجل عضو في العديد من مجالس اإلدارة منها شركة الرائدة 

ا في شركة أرامكو السعودية في عده جهات بما في ذلك التخطيط الستراتيجي  منصب  شغل وأخيرامشاريع الطاقة  اتاستثمار وشركة إبراهيم املعجل سابق 

وريوس في الهندسة الكهربائية حصل الدكتور إبراهيم املعجل على درجة البكال التابعة لشركة أرامكو السعودية. ستثمار الرئيس التنفيذي لشركة وصاية لال 

  من جامعة ستانفورد. وعلوم اإلدارةكما حصل على شهادة املاجستير في الهندسة الكهربائية والدكتوراه في هندسة  فاندربيلت،من جامعة 

 عبدالرحمن الحسين )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(:  إياداألستاذ/ 

 منصب مساعد املحافظ للشئون املالية 
 
في املؤسسة العامة  واإلداريةعضو مجلس اإلدارة ملجموعة سامبا املالية وعضو في لجنة املراجعة. يشغل حاليا

م و 2013عام  إلىم 2009كما عمل كمدير عام الشئون املالية في املؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية من عام  م.2014للتأمينات الجتماعية منذ العام 

العامة للتأمينات تقلد قبل ذلك منصب مدير عام الرقابة املالية في املؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية ملدة سنتين، وقد بدأ كمراقب مالي في املؤسسة 

في أستراليا  أديليدم من جامعة 2007الية عام الحسين على املاجستير في التجارة والعلوم امل إيادحصل األستاذ  م.2007م حتى 2000منذ عام  الجتماعية

بتروكيم )شركة  –عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات  وهو كذلك م.2000والبكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك سعود عام 

 للجنة املراجعة فيها منذ  م،2018عضو في لجنة املراجعة فيها منذ عام يناير مساهمة مدرجة( و 
 
نه يشغل عضوية مجلس إدارة أكما  ،م2019 أبريلو رئيسا

شغل عضوية البنك األول )شركة مساهمة مدرجة( للفترة  أنم . كما سبق 2019 أبريلالشركة السعودية للبوليمرات )شركة ذات مسئولية محدودة( منذ 

 م.2019 إلىم 2015إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية للفترة من  شغل منصب رئيس مجلس أنسبق  م كما2018 إلىم 2008من 

 :عبدهللا عبدالرحمن الرويساألستاذ/ 

 رة الحالية وعضو في لجنة املخاطرو س لجنة املراجعة في الدن ويرأم2016عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا املالية منذ العام 
 
. يعمل األستاذ عبدهللا رئيسا

وشركة  عمل في السابق بمؤسسة النقد العربي السعودي. ويشغل عضوية مجلس إدارة شركة أكوا باور وشركة بوان .الداخلية لشركة موبايليللمراجعة 

من جامعة امللك سعود واملاجستير في  في املحاسبةوهو يحمل شهادة البكالوريوس منافع القابضة.  شركةكما كان عضو مجلس إدارة في . أرامكو السعودية

عاما في مجالت الحوكمة واملراجعة الداخلية  25خبرة تفوق  ه. ولدياملتحدة األمريكية بالولياتمن جامعة ديترويت  املعلوماتنظم علوم الحاسب و 
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 وممارسات الرقابة الداخلية.

  :فهد إبراهيم املفرجاألستاذ/ 

عضو مجلس اإلدارة املنتدب في الشركة السعودية للطباعة  وهو م وعضو لجنة الترشيحات واملكافآت، 2013منذ العام  املجموعة فيعضو مجلس اإلدارة 

شغل في السابق عدة مناصب في مؤسسة النقد العربي السعودي التي عمل بها  .عدد من الشركات واللجان إدارةس مجل فيعضويته  إلىوالتغليف باإلضافة 

ا، 25ملدة تزيد عن   للمؤسسة في لجنة بازل للرقابة املصرفية ولجنه اإلشراف والرقابة لدول  عام 
 
 إلدارة اإلشراف البنكي وكان ممثال

 
وآخر منصب كان مديرا

بين مؤسسة عضوية لجنة اإلشراف البنكي ولجنة الريال السعودي واللجنة العليا املشتركة  وشغل العربيةالرقابة املصرفية للدول  ولجنه العربيةالخليج 

 .ستثمارلال املغربية  السعوديةوالشركة  الجتماعيةبنك التنمية  السعودي،البريد  إدارةمجلس  فيعن عضويته السابقة  املالية. فضال النقد وهيئة السوق 

 اإلدارةية لدى جامعة هارفارد ومعهد على العديد من الدورات التدريب لعبدالعزيز. وحصوهو يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك 

 وغيرها. اليرلندي

 الدكتور خالد بن عبدهللا السويلم:

ين ومدير عام عضو مجلس اإلدارة ملجموعة سامبا املالية وعضو في لجنة إدارة املخاطر ولجنة الترشيحات واملكافآت. الدكتور السويلم هو كبير املستشار 

 بمعهد كينيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد.  م2015 -2013السابق بمؤسسة النقد العربي السعودي. وخالل الفترة  ستثمار ال 
 
 وعضوا

 
عمل خبيرا

 بمركز املشاريع العاملية بجامعة ستانفورد. كان مجال در  م2016عين بعد ذلك في عام 
 
 زائرا

 
ودور  ستثمار بال اساته وأبحاثه في كلتا الجامعتين يتعلق خبيرا

في الوليات  أريزوناصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة اح وهو الصناديق السيادية في تحقيق الستقرار املالي والتنمية املستدامة. 

بولدر في الوليات  - جامعة كلورادو م والدكتوراه في القتصاد من 1983م واملاجستير في القتصاد من جامعة بوسطن عام 1981املتحدة األمريكية عام 

الدكتور السويلم هو  كما أن م بجامعة هارفارد.1991 -1989في القتصاد واملالية  Post Doctoralم وزمالة ما بعد الدكتوراه 1989املتحدة األمريكية عام 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة الذي تشارك فيه  ستثمار وعضو مستقل بمجلس إدارة شركة فجر لال  ستثمار رئيس مجلس إدارة شركة أشمور السعودية لال 

 عضو في عدد من لجان ال 
 
 وبرنامج الخليج العربي للتنمية. ومنها صندوق التنمية الزراعي األخرى  ستثمار عدة صناديق سيادية. هو أيضا

 األستاذ / علي هادي آل منصور:

 في شركة ال عضو مجلس اإلدارة ملجموعة سامبا املالية وعضو في الل
 
ات الرائدة منذ عام ستثمار جنة التنفيذية ورئيس لجنة املخاطر للمجموعة. ويعمل حاليا

 في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2017م إلى عام 2015منذ عام  ستثمار م، وكان يعمل في شركة جدوى لال 2017
 
م إلى عام 2013م. وقبل ذلك عمل أيضا

م. وهو اآلن عضو 2012م إلى عام 2009الوليات املتحدة األمريكية من عام  -بواشنطن دي س ي  ستثمار م وكان يعمل في شركة كاوست إلدارة ال 2015

م 2002حصل األستاذ علي على البكالوريوس في املالية من جامعة نورث كارولينا في الوليات املتحدة األمريكية عام في شركة الراجحي تكافل.   مستقل

 .األمريكيعضو معتمد في معهد املحللين املاليين  وأيضام 2008واملاجستير في إدارة األعمال من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام 

 أبانمي:الدكتور/ وليد بن سليمان 

من جامعة  م1997عام  -املالية  ضو مجلس اإلدارة ملجموعة سامبا املالية ورئيس لجنة الترشيحات واملكافآت. حصل على الدكتوراه في إدارة األعمالع

م من جامعة جنوب إلينوى 1988من جامعة الينوي، والبكالوريوس في علوم الكمبيوتر عام   م1990واملاجستير في إدارة نظم املعلومات عام   جنوب إلينوي،

 مدير عام شركة املعرفة السعودية، ورئيس مجلس إدارة شركة أبانمي الصناعية، ورئيس مجلس إ
 
ارة شركة دفي الوليات املتحدة األمريكية. وهو حاليا

. كما سبق للدكتور وليد أن عمل إقليميةمجلس إدارة في عدة شركات وعضو ، ستثمارورئيس مجلس إدارة شركة روافد الجود لال صناعات العزل العربية، 

موعة سامبا في عضوية العديد من مجالس اإلدارة لشركات محلية وإقليمية في العقدين املاضيين، وعمل كمدير في الخزينة العامة وإدارة الشركات في مج

 م.1994م إلى 1990املالية من 
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 املجلس:عضاء لجنة املراجعة من خارج أ

 :العتيقي ستاذ/ عبد العزيز األ 

 سعود. وهو عضو لجنة املراجعة لكلعضو لجنة املراجعة ملجموعة سامبا املالية. حصل على شهادة البكالوريوس في املحاسبة القانونية من جامعة امللك 

عام كما عمل في هيئة السوق املالية منذ  من شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(، شركة مالذ للتأمين التعاوني، والشركة السعودية للكهرباء.

 م.2009عام وحتى  م1991 عام والشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( منذ م2015 عام حتى م2009

 :ةاألستاذ / إبراهيم عبدهللا الساد

نه عضو مجلس إسالمية. كما مام محمد بن سعود اإل من جامعة اإل في املحاسبة  ة البكالوريوسشهادعلى عضو لجنة املراجعة ملجموعة سامبا املالية. حصل 

 يشغل و  رجان للكهرباء.وعضو لجنة املراجعة في شركة امل إدارة شركة ضرما للكهرباء
 
التقارير في الشركة السعودية ة و منصب املدير التنفيذي للرقابحاليا

 .م2016 عام للكهرباء منذ

 :األستاذ / علي سليمان العايد

نماء نه عضو مجلس إدارة شركة اإل أعضو لجنة املراجعة ملجموعة سامبا املالية. حصل على شهادة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك سعود. كما 

 عام منذ كما شغل منصب مدير عام الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي سمنت تبوك.إطوكيو مارين وعضو لجنة املراجعة في شركة 

 عام م حتى2008 عام في شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين منذ ستثمار م، والرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة ال 2017 عام م وحتى2013

 م.   2008 عام م وحتى2006 عام م، عمل كنائب الرئيس التنفيذي وكبير املسؤولين املاليين في الشركة السعودية للكهرباء منذ2013

  أعضاء اإلدارة التنفيذية ومؤهالتهم وخبراتهم: وفيما يلي

 محمود نشار:رانيا األستاذة/ 

  22 عــــــــن يزيــــــــد ملــــــــا بهــــــــا عملــــــــت التــــــــي املجموعــــــــة فــــــــي مناصــــــــب عــــــــدة وقــــــــد تقلــــــــدت م،2017 فبرايــــــــر  منــــــــذ املاليــــــــة ســــــــامبا ملجموعــــــــة التنفيــــــــذي الــــــــرئيس
 
 عامــــــــا

 إلــــــى جانــــــب موقعهــــــا كــــــرئيس تنفيــــــذي مجموعــــــة ســــــامبا املاليــــــة منصــــــب  واملخــــــاطر. الداخليــــــة املراجعــــــة مجموعــــــة عــــــام مــــــدير  آخرهــــــا
 
وهــــــي تشــــــغل حاليــــــا

نائــــــب رئــــــيس مجلــــــس اإلدارة لشــــــركة "ســــــامبا كابيتــــــال"، وتشــــــغل كــــــذلك عضــــــوية مجــــــالس اإلدارة فــــــي كــــــل مــــــن بنــــــك ســــــامبا املحــــــدود فــــــي باكســــــتان، وشــــــركة 

 عــــــــــ
 
تــــــــــم  ،ن عضــــــــــوية اللجنــــــــــة الستشـــــــــارية بمجلــــــــــس إدارة هيئــــــــــة الســــــــــوق املاليــــــــــةســـــــــامبا لألســــــــــواق العامليــــــــــة املحــــــــــدودة، ومعهــــــــــد التمويـــــــــل الــــــــــدولي، فضــــــــــال

الـــــــذي يعـــــــد إحـــــــدى املبـــــــادرات الرئيســـــــة املنبثقـــــــة عـــــــن مجموعـــــــة األعمـــــــال لقمـــــــة العشـــــــرين، إلـــــــى جانـــــــب كونهـــــــا  املـــــــرأة فـــــــي األعمـــــــالاختيارهــــــا لرئاســـــــة مجلـــــــس 

 فــــــي مجلــــــس إدارة الهيئــــــة الســــــعودية للفضــــــاء. 
 
 جامعــــــة مــــــن املعلومــــــات وتقنيــــــة اآللــــــي الحاســــــب علــــــوم فــــــي الوريوسالبكــــــ وهــــــي حاصــــــلة علــــــى شــــــهادةعضــــــوا

عامليـــــــــة  شـــــــــهادات علـــــــــى وحصـــــــــلت األمريكيـــــــــة، فرجينيـــــــــا جامعـــــــــة فـــــــــي األعمـــــــــال إلدارة داردن كليـــــــــة مـــــــــن القيـــــــــادات تطـــــــــوير  برنـــــــــامج وأكملـــــــــت ســـــــــعود، امللـــــــــك

 .األموال غسل ومكافحة واللتزام املخاطر  وإدارةالحوكمة  متخصصة في مجالت

 

 األستاذ/ محمد عبدهللا آل الشيخ:

م. 2014م. وشـــــــغل قبـــــــل ذلـــــــك منصـــــــب مـــــــدير عـــــــام املجموعـــــــة املصـــــــرفية لألفـــــــراد منـــــــذ العـــــــام 2019نائـــــــب الـــــــرئيس التنفيـــــــذي وكبيـــــــر اإلداريـــــــين منـــــــذ فبرايـــــــر 

. كمـــــا عمـــــل فـــــي العديـــــد مـــــن  27شـــــغل عـــــدة مناصـــــب فـــــي املجموعـــــة التـــــي عمـــــل بهـــــا ملـــــا يزيـــــد عـــــن 
 
واإلدارات ومـــــن ضـــــمنها مصـــــرفية الشـــــركات  األقســـــامعامـــــا

وشـــــــــبكة الفـــــــــروع والعمليـــــــــات والتـــــــــدقيق الـــــــــداخلي. وهـــــــــو يحمـــــــــل شـــــــــهادة البكـــــــــالوريوس فـــــــــي العلـــــــــوم اإلداريـــــــــة واملاليـــــــــة مـــــــــن جامعـــــــــة امللـــــــــك ســـــــــعود وأكمـــــــــل 

 برنامج تطوير القيادات من سيتي بنك في نيويورك.
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 األستاذ/ شجاعت نديم:

، وهـــــــو رئـــــــيس مجلـــــــس إدارة بنـــــــك  15م. وشـــــــغل قبـــــــل ذلـــــــك منصـــــــب مـــــــدير عـــــــام الخزينـــــــة ملـــــــدة 2019فبرايـــــــر  ذمنـــــــالتنفيـــــــذي لألعمـــــــال  نائـــــــب الـــــــرئيس
 
عامـــــــا

. شــــــغل عــــــدة مناصــــــب فــــــي ســــــيتي بنــــــك الـــــــذي وعضــــــو مجلــــــس إدارة ســــــامبا كابيتــــــال ســــــامبا املحــــــدود فــــــي باكســــــتان وشــــــركة ســــــامبا جلوبــــــل مــــــاركتز املحــــــدودة

فــــــــي أمريكـــــــا وأوروبــــــــا والشـــــــرق األوســـــــط وشــــــــمال أفريقيـــــــا. وهــــــــو  ســـــــتثمار قبـــــــل انتقالــــــــه لســـــــامبا فــــــــي إدارات الخزينـــــــة وال  ســـــــنوات 10يزيـــــــد عــــــــن عمـــــــل بـــــــه ملــــــــا 

 في العلوم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالوليات األمريكية املتحدة. الدكتوراهيحمل شهادة 

 طق: األستاذ/ الباجي توفيق طق

قليمــــــــي لالئتمــــــــان ومــــــــدير إم، وهــــــــو عضــــــــو مجلــــــــس إدارة فــــــــي ســــــــامباكابيتال وكــــــــان آخــــــــر منصــــــــب لــــــــه مــــــــدير 2007 مــــــــدير عــــــــام املخــــــــاطر والئتمــــــــان منــــــــذ العــــــــام

 قبـــــــل انتقالــــــــه  23ســـــــالمية. شــــــــغل عـــــــدة مناصـــــــب فـــــــي ســــــــيتي بنـــــــك الـــــــذي عمــــــــل بـــــــه ملـــــــا يزيـــــــد عــــــــن املخـــــــاطر ملنتجـــــــات التمويـــــــل املركــــــــب واملصـــــــرفية اإل 
 
عامـــــــا

 فــــــــي العديــــــــد مــــــــن الــــــــدول فــــــــي أوروبــــــــا وأفريقيــــــــا والشــــــــرق األوســــــــط. وهــــــــو يحمــــــــل  ســــــــتثمار لســــــــامبا فــــــــي إدارات املخــــــــاطر والشــــــــركات وال 
 
واملاليــــــــة. وعمــــــــل أيضــــــــا

مـــــــــن املدرســـــــــة العليـــــــــا  األعمـــــــــالشـــــــــهادة البكـــــــــالوريوس فـــــــــي العلـــــــــوم السياســـــــــية مـــــــــن معهـــــــــد الدراســـــــــات السياســـــــــية ببـــــــــاريس فـــــــــي فرنســـــــــا وبكـــــــــالوريوس إدارة 

 للدراسات التجارية بباريس في فرنسا.

 عيض القثامي:صالح ماألستاذ/ 

م لـــــــــــدى البنـــــــــــك 1994م. التحـــــــــــق بالخـــــــــــدمات املصـــــــــــرفية الخاصـــــــــــة فـــــــــــي العـــــــــــام 2014مـــــــــــدير عـــــــــــام مجموعـــــــــــة الخـــــــــــدمات املصـــــــــــرفية الخاصـــــــــــة منـــــــــــذ العـــــــــــام 

 
 
مــــــــع مجموعــــــــة ســــــــامبا املاليــــــــة، وقبــــــــل ذلــــــــك كــــــــان يعمــــــــل لــــــــدى البنــــــــك الســــــــعودي البريطــــــــاني. درس إدارة  الســــــــعودي التجــــــــاري املتحــــــــد الــــــــذي انــــــــدمج لحقــــــــا

 في جامعة امللك سعود. عمالاأل 

 : خالد فقيهاألستاذ/ 

م. وشـــــــغل قبـــــــل ذلـــــــك منصـــــــب املـــــــدير اإلقليمـــــــي للخـــــــدمات املصـــــــرفية للشـــــــركات 2019كمـــــــدير عـــــــام للخـــــــدمات املصـــــــرفية للشـــــــركات منـــــــذ فبرايـــــــر  هتــــــم تعيينـــــــ

 مــــــن الخبــــــرة املصــــــرفية وهــــــو يحمــــــل شــــــهادة البكــــــالوريوس فــــــي اإلحصــــــاء وعلــــــوم الحاســــــب مــــــن جامعــــــة امللــــــك  25فــــــي املنطقــــــة الغربيــــــة ولديــــــه أكثــــــر مــــــن 
 
عامــــــا

 عبد العزيز.

 عبدالحليم شيخ:تاذ/ األس

 منصب املدير املالي للمجموعة منذ العام 2001التحق باملجموعة عام 
 
م. وقبل 2008م كجزء من مجموعة الرقابة املالية والتخطيط. ويشغل حاليا

 للجنة املالية ع 12انضمامه لسامبا، عمل مع كبرى شركات املحاسبة الدولية لدى كل من برايس ووتر هاوس كوبر وديلويت ملا يزيد عن 
َ
. كان رئيسا

 
اما

 في مجال التخطيط املالي الستراتيجي واإلدارة املالية واملحاسبة العامة  30املنظمة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. ولديه خبرة تفوق 
 
عاما

شرافية على وضع العديد من الستراتيجيات للقطاع املالي . وعضو في عدة لجان رقابية وعمل مع الجهات اإل ستثمارومراجعة الحسابات املالية وإدارة ال 

( في باكستان وهو يحمل شهادة بكالوريوس التجارة ICMAالسعودي. وهو معتمد من قبل معهد املحاسبين القانونيين ومعهد املحاسبين اإلداريين املعتمدين )

 من جامعة كراتش ي.

 أيمن مصطفى قستي:األستاذ/ 

 ســــــــــتثمار م. وقبــــــــــل ذلــــــــــك كــــــــــان مــــــــــدير برنــــــــــامج التــــــــــدقيق الــــــــــداخلي للخزينــــــــــة وال 2017التفتــــــــــيش واملراجعــــــــــة الداخليــــــــــة منــــــــــذ العــــــــــام مــــــــــدير عــــــــــام مجموعــــــــــة 

 وشــــــــغل عــــــــدة مناصــــــــب فـــــــي إدارات الخزينــــــــة لــــــــدى كــــــــل مـــــــن البنــــــــك األهلــــــــي التجــــــــاري  27واألســـــــواق املاليــــــــة. لديــــــــه خبــــــــرة ماليـــــــة ومصــــــــرفية تزيــــــــد عــــــــن 
 
عامـــــــا

 ألمريكي. وهو يحمل شهادة املاجستير في الرياضيات من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.وبنك اإلنماء والبنك السعودي ا
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 مانبير سينغ ديلون: األستاذ/ 

 لألعمـــــــــال املصـــــــــرفية للفـــــــــرع ولديـــــــــه خبـــــــــرة تفـــــــــوق 2012مـــــــــدير عـــــــــام فـــــــــرع ســـــــــامبا فـــــــــي دبـــــــــي منـــــــــذ العـــــــــام 
 
 فـــــــــي األعمـــــــــال  18م. قبـــــــــل ذلـــــــــك كـــــــــان رئيســـــــــا

 
عامـــــــــا

ـــــــروات فـــــــي كـــــــل مـــــــن مصـــــــر والهنـــــــد واإلمـــــــارات العربيـــــــة إباملجموعـــــــة عمـــــــل لـــــــدى ســـــــيتي بنـــــــك فـــــــي إدارة املشـــــــاريع والفـــــــروع و املصـــــــرفية. قبـــــــل التحاقـــــــه  دارة الث

 املتحدة. وهو يحمل شهادة املاجستير في العلوم اإلدارية.

 عبدالعزيز بن إبراهيم املسيند:األستاذ/ 

 فــــــــــي مجــــــــــال األعمــــــــــال القانونيــــــــــة واللتــــــــــزام واملصــــــــــرفية ويحمــــــــــل شــــــــــهادة  16قرابــــــــــة م، ولديــــــــــه خبــــــــــرة 2018مــــــــــدير عــــــــــام اإلدارة القانونيــــــــــة منــــــــــذ عــــــــــام 
 
عامــــــــــا

 البكالوريوس في القانون من جامعة امللك سعود.

 :فهد الغناماألستاذ/

 مــــــن الخبــــــرة فــــــي مجــــــالت الرقابــــــة، والعمليــــــات، واملراجعــــــة الداخليــــــة، وفــــــي  21م. لديــــــه أكثــــــر مــــــن 2019فــــــي يوليــــــولاللتــــــزام كــــــرئيس  هتــــــم تعيينــــــ
 
 اللتــــــزامعامــــــا

 وظائف متعددة. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك عبد العزيز.
 
 مؤديا

 :علي الحواساألستاذ/

مســــــــؤول عــــــــن مبيعــــــــات وتوزيــــــــع منتجــــــــات الخزينــــــــة فــــــــي جميــــــــع مجموعــــــــات العمــــــــالء كم. 2019اجرة منــــــــذ فبرايــــــــر كمــــــــدير عــــــــام للمبيعــــــــات واملتــــــــ هتــــــــم تعيينــــــــ

)الخـــــــــدمات املصـــــــــرفية للشـــــــــركات والخــــــــــدمات املصـــــــــرفية لألفـــــــــراد والخـــــــــدمات املصــــــــــرفية الخاصـــــــــة( ومحـــــــــافظ التـــــــــداول الخاصــــــــــة. وهـــــــــو عضـــــــــو فـــــــــي لجنــــــــــة 

هــــــــــو مســــــــــؤول مــــــــــن الناحيــــــــــة التشــــــــــغيلية عــــــــــن إدارة األعمــــــــــال فــــــــــي منصــــــــــة شــــــــــركة األســــــــــواق إدارة املوجــــــــــودات واملطلوبــــــــــات للبنــــــــــك. باإلضــــــــــافة إلــــــــــى ذلــــــــــك، ف

ا في مجال الخزينة. 20م ولديه خبرة تفوق 2008العاملية املحدودة لدى سامبا. وانضم األستاذ علي إلى سامبا في عام   عام 

 معن الكهموس:األستاذ/

م. وشــــــــغل قبــــــــل ذلــــــــك منصــــــــب رئــــــــيس الخــــــــدمات املصــــــــرفية عبــــــــر الفــــــــروع 2019كــــــــرئيس ملجموعــــــــة الخــــــــدمات املصــــــــرفية لألفــــــــراد منــــــــذ فبرايــــــــر  هتــــــــم تعيينــــــــ

 وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وأنظمة اإلدارة من جامعة سنترال 18ولديه خبرة تفوق 
 
 فلوريدا. عاما

 السيف:نايف األستاذ/

 للمحــــــــافظ ال 2019عــــــــام الخزينــــــــة منــــــــذ فبرايــــــــر  كمــــــــدير  هتــــــــم تعيينــــــــ
 
ــــــــرة تفــــــــوق ســــــــتثمار م. وقبــــــــل ذلــــــــك كــــــــان رئيســــــــا  ويحمــــــــل شــــــــهادة  16ية ولديــــــــه خب

 
عامــــــــا

 البكالوريوس في العلوم املالية والقتصادية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

 :صخر الربيعاناألستاذ/

 عـــــــن إدارة قســـــــم التوظيـــــــف فـــــــي ســـــــامبا والعديـــــــد مـــــــن م2019فبرايـــــــرملجموعـــــــة املـــــــوارد البشـــــــرية منـــــــذ  كمـــــــدير عـــــــام هتـــــــم تعيينـــــــ
 
. قبـــــــل ذلـــــــك، كـــــــان مســـــــؤول

 مـــــــــن الخبـــــــــرة فـــــــــي املـــــــــوارد البشـــــــــرية، وهـــــــــو يعمـــــــــل مـــــــــع ســـــــــامبا منـــــــــذ  18املشـــــــــاريع الخاصـــــــــة األخـــــــــرى فـــــــــي مجموعـــــــــة املـــــــــوارد البشـــــــــرية. لديـــــــــه أكثـــــــــر مـــــــــن 
 
عامـــــــــا

 كالوريوس في إدارة األعمال.م. وهو يحمل شهادة الب2005عام

 :فيصل العمار األستاذ/

 عا 22ولديــــــه أكثــــــر مــــــن  التنفيــــــذيينمــــــديري مكتــــــب املــــــدراء  كبيــــــر لــــــك قبــــــل ذيعمــــــل كــــــان و   م.2019أمين ســــــر مجلــــــس اإلدارة منــــــذ ســــــبتمبر كــــــ هتــــــم تعيينــــــ
 
مــــــا

 العمل في القطاعات املختلفة لدى سامبا مثل إدارة اللتزام والحوكمة وأعمال أمانة املجلس. من الخبرة في 



 

Public 
- 23 - 

 :املساهمين . عالقات8

 بمقترحات جراءاتخذ مجلس اإلدارة اإل 
 
مانة العامة للمجلس املساهمين حيال املجموعة حيث تقوم األ ومالحظات ات الالزمة إلحاطة جميع أعضائه علما

الجمعية العامة للوقوف على  اتعضاء بحضور اجتماعن وجدت، كما يقوم األ إجلس عليها عضاء املوإطالع أظات املساهمين حمقترحات ومال باستالم 

موقع  املنشورة علىالدورية  التقارير املاليةعمالها ضمن أنشطتها و أ عن باإلفصاحتقوم املجموعة كما  .مباشرة مالحظات املساهمين والرد على استفساراتهم

ضافية عن إخبار أالذي يحتوي على معلومات و  ومواقع التواصل الجتماعي لكترونيموقع املجموعة اإلفصاحات املنشورة على اإل لى إ باإلضافةتداول 

 املجموعة.

 للنظام األساس ي للمجموعة، فإنه يتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة مر 
 
األشهر الستة التالية لنتهاء السنة املالية. على األقل في السنة خالل واحدة  ةووفقا

 وعقدت الجمعية اجتماع
 
 خالل واحد ا

 
 ، وفيما يلي سجل حضور هذه الجتماع:م 2019عام ا

 األعضاء الحاضرون االجتماع

الحارثي، أ/ عبدهللا الرويس، أ/ أ/ عيس ى العيس ى، أ/فهد املفرج، أ/ فهد السديري، أ/ حمد القسومي، أ/ أحمد العمران، أ/ عالء  م20/01/2019

 علي رضا  خالد العبدالكريم، أ/ علي حسين

/ عبدهللا  ، أ/ فهد املفرج  ، أ/ علي آل منصور  ، أ/ خالد السويلم  ، د  إبراهيم املعجل، د /  يزيد الحمّيد /، أ  عمار الخضيري م / م2019/ 3 /25

 / وليد أبانمي ، دالرويس 

 

 ( 11بعمل )قد قامت املجموعة ل
 
 م حسب التالي:2019لسجالت املساهمين في العام  طلبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوكمة الشركات: .9

 ألحكام وإرشادات لئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املاليةاملتعمل 
 
  .لزاميةاإلوقد تم تطبيق جميع أحكام الالئحة  جموعة وفقا

 التاريخ سبب الطلب

 م20/3/2019 األسهمالطلب الدوري ملعرفه تغيرات ملكية 

 م24/3/2019 األسهمالطلب الدوري ملعرفة تغيرات ملكية 

 م25/3/2019 األسهمالطلب الدوري ملعرفة تغيرات ملكية 

 م26/3/2019 م 2018الثاني  توزيعات األرباح للنصف

 م26/3/2019 م 2018توزيعات األرباح للنصف الثاني 

 م31/3/2019 األسهمالطلب الدوري ملعرفة تغيرات ملكية 

 م12/5/2019 األسهمالطلب الدوري ملعرفة تغيرات ملكية 

 م1/8/2019 م 2019 األول توزيعات األرباح النصف 

 م1/8/2019 م 2019 األول توزيعات األرباح النصف 

 م8/9/2019 األسهمالطلب الدوري ملعرفة تغيرات ملكية 

 م8/10/2019 األسهمالطلب الدوري ملعرفة تغيرات ملكية 
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 :املصالح في األسهم أو سندات الدينار بملكية حصص كبيرة من األسهم و . اإلشع10

بخصوص تغيير نسبة ملكيتهم  ين التنفيذيين وزوجاتهم وأولدهموكبار املسئول باستثناء أعضاء مجلس إدارتهاأي إشعار من أي شخص  املجموعةستلم تلم 

 ألحكام املادة  املجموعةفي أسهم 
 
الصادرة عن هيئة السوق املالية، وقد بلغت نسبة مساهمة  طرح األوراق املالية واللتزامات املستمرةمن قواعد  68طبقا

  كالتالي:م 31/12/2019ا في دارة وكبار املسئولين التنفيذيين وزوجاتهم وأولدهم القصر كماإل كبار املساهمين وأعضاء مجلس 

 نسبة امللكية

 نهاية السنة

 صافي التغير

 خالل السنة

 عدد األسهم

 نهاية السنة

 عدد األسهم

 بداية السنة

 

 صندوق الستثمارات العامة 458,269,500 458,269,500 - 22.91%

 املؤسسة العامة للتقاعد 603,546,052 230,858,532 75,687,520 11.54%

 املؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية  235,363,820 141,963,820 - 93,400,000 7.10%

 عمار الخضيري  1,000 1,000 - 0.00005%

 رضاحسين علي علي  295,000 295,000 - 0.014%

 فهد املفرج 32,633 32,633 - 0.0016%

 إبراهيم املعجل 848 848 - 0.000042%

 عبدهللا الرويس 5,000 5,000 - 0.00025%

 خالد السويلم 0 2,000 2,000 0.0001%

 علي آل منصور  1,000 1,000 - 0.00005%

 وليد أبانمي 829,081 560,017 - 269,064 0.028%

 رانيا نشار  18,697 23,981 5,284 0.0011%

 محمد آل الشيخ 8,260 8,801 541 0.00044%

 طق الباجي طق 48,813 48,813 - 0.0024%

 عبدالحليم شيخ 68,497 75,879 7382 0.0037%

 شجاعت نديم 0 10,770 10,770 0.00053%

 ايمن قستي 302 874 572 0.000043%

 صالح القثامي 14,615 19,030 4,514 0.00095%

 فهد الغنام 0 165 165 0.000008%

 عبدالعزيز املسيند 165 528 363 0.000026%

 الربيعانصخر  0 440 440 0.000022%

 نايف السيف 1,806 3,271 1,465 0.00016%

 معن الكهموس 0 3,089 3,089 0.00015%

 علي الحواس 660 2,629 1,969 0.00013%

 فيصل العمار 380 1,179 799 0.000058%

 .  االختالف عن املعايير املحاسبية املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:11

هو معتمد في اململكة العربية  كماالدولية املحاسبية  التقارير ومعايير الدولية املحاسبة معايير بتطبيق الكامل املجموعة التزام يؤكد أن اإلدارة مجلس يسر

  لسامبا املوحدة املالية القوائم إعداد ويتم. السعودية وغيرها من املعايير والتصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 
 للمعايير وفقا

 املالية قوائمه سامبا يعد السعودي. كما العربي النقد مؤسسة قبل من املوضوعة املحاسبية الدولية واإلرشادات املالية التقارير ومعايير الدولية املحاسبية

 
 
 العام خالل أعاله املذكورة القواعد واملعايير عن اختالفات أي مالحظة يتم ولم .السعودية العربية اململكة في الشركات ونظام البنوك مراقبة لنظام املوحدة وفقا
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  .م2019

 :. الشركات التابعة12

 :فيما يلي نبذة عن الشركات التابعة حسبما وردت في القوائم املالية املوحدة للمجموعة

مليون لاير سعودي.  500هي شركة تابعة مملوكة بالكامل ملجموعة سامبا املالية، برأس مال قدره )سامبا كابيتال(:  ستثمار شركة سامبا لألصول وإدارة اال 

حفظ. بدأت الاملشورة، و و تأسست سامبا كابيتال في اململكة العربية السعودية ومرخصة من هيئة السوق املالية للقيام بأعمال التداول، والترتيب، واإلدارة، 

 م.2008يناير  19سامبا كابيتال نشاطها في 

تأسيسيها في اململكة  تمالتي ، "العقاري  ستثمار شركة سامبا لال "شركة تابعة مملوكة بالكامل وهي  م2017سامبا كابيتال خالل شهر يوليو عام  أسست

 .يتمثل نشاط الشركة في إدارة املشاريع العقارية نيابة عن صندوق مشترك تديره سامبا كابيتال. العربية السعودية

. وتأسس %84.51سهم بنسبة  852,040,531شركة تابعة تملك املجموعة حصة األغلبية من هذا البنك حيث تمتلك  باكستان: -ا املحدودبنك سامب

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

روبية باكستانية للسهم، وبرأسمال  10سهم بقيمة اسمية  1,008,238,648م 2019ديسمبر  31 ويبلغ عدد األسهم املصدرة لبنك سامبا املحدود كما في

 روبية باكستانية. مليار  10,082مدفوع يبلغ 

 24 بتاريخ السعودية العربية اململكة في تأسيسها تم لاير سعودي، ألف 500 يبلغ برأسمال للمجموعة %100 بنسبة مملوكة تابعة شركة ارية:شركة سامبا العق

 الضمان. سبيل على املجموعة لصالح املفرغة العقارية األصول  وحفظ مسك إلى وتهدف اململكة في أعمالها الشركة تزاول . م2007 يونيو

كايمان لغرض  ألف دولر أمريكي، تم تأسيسها في جزر  50للمجموعة برأسمال يبلغ  %100شركة تابعة مملوكة بنسبة  الخارجي املحدودة: ستثمار شركة اال 

الخارجي  ستثمار لشركة ال  ات خارجية محددة. وتزاول نشاطها من خالل كيان اسمه إنفستمنت كابيتال )كايمان( ليميتد اململوك بالكاملاستثمار إدارة 

  إنفست -٪ من رأسمال شركة أكسيس كو 41.2املحدودة. وتملك إنفستمنت كابيتال كايمان ليميتد ما نسبته 
 
شركة ذات مسؤولية  ليميتد، وهي أيضا

 ات الخارجية.ستثمار محدودة في جزيرة كايمان، تتولى إدارة هذه ال 

جزر كايمان  ألف دولر أمريكي، تم تأسيسها في 50للمجموعة برأسمال يبلغ  %100ة شركة تابعة مملوكة بنسب شركة سامبا جلوبل ماركتز املحدودة:

 لغرض القيام بعمليات املتاجرة في املشتقات املالية. وتزاول أعمالها في جزر كايمان.

 بموجب تأسيسها وتم يألف دولر أمريك 50برأسمال يبلغ  ٪100 بنسبة املالية سامبا ملجموعة بالكامل تابعة مملوكة شركة شركة سامبا للتمويل املحدود:

 .م2019يونيو  في الشركة تأسست. الدين سندات إصدار  خالل من للبنك السيولة توليد هو  رئيس ي بهدف كايمان، جزر  قوانين

 :. توزيع األرباح13

 :جموعة مع أحكام نظام مراقبة البنوك وتحتسب على النحو التالياملتتفق سياسة توزيع أرباح 

 لألنظمة الناف( 1
 
ذة في اململكة تحتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على املساهمين السعوديين والضريبة املقررة على الجانب غير السعودي طبقا

الربح كما العربية السعودية، وتقوم الشركة بدفع هذه املبالغ للجهات املختصة. وتحسم الزكاة املدفوعة عن السعوديين من نصيبهم في صافي 

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

النظامي حتى يصبح  لالحتياطي( أعاله، 1كما ذكر في الفقرة )من املتبقي من األرباح الصافية بعد حسم الزكاة والضريبة،  %25( يرحل ما ل يقل عن 2

 على األقل لرأس املال املدفوع
 
 .مساويا
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من رأس املال املدفوع للتوزيع على املساهمين %5يخصص الباقي من األرباح بعد حسم الحتياطي النظامي والزكاة والضريبة مبلغ ل يقل عن ( 3

 ملا يقترحه مجلس اإل 
 
ره دارة وتقر السعوديين وغير السعوديين، على أن يتم توزيعه بنسبة املدفوع من قيمة أسهم السعوديين وغير السعوديين طبقا

 .يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة الجمعية العامة، ول 

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

نسبة املساهمة لكل من السعوديين وغير السعوديين عند احتساب املخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي والحتياطات األخرى ( يجب الحفاظ على 5

 .من صافي األرباح، بعد الزكاة والضريبة

 لاير 0,70 بواقع لاير مليون  1,394 م قدرها2019لعام  الثاني النصف عن أرباح إجمالي بتوزيع للمجموعة العامة للجمعية يوص ي أن اإلدارة مجلس يسر وإنه

 م2019 العام من األول  النصف عن املساهمين على موزعة أرباح إلجمالي إضافة الزكاة، خصم بعد اإلسمية السهم قيمة من %7 تمثل والتي الواحد للسهم

توزيعها  سيتم التي األرباح إجمالي ليصبح الزكاة، خصم بعد السمية السهم قيمة من %7,2تمثل  والتي الواحد للسهم لاير 0,72 لاير بواقع مليون 1,438 قدرها

 الجمعية موافقة على الحصول  بعد األرباح صرف يتم وسوف. سعودي لاير ليون م 2,832م هو 31/12/2019 املنتهي في العام عن على املساهمين السعوديين

 .لحق وقت في التوزيع وتاريخ انعقادها موعد تفاصيل عن حيث سيتم اإلعالن العامة

 :. القروض وسندات الدين املصدرة14

سنوات لألغراض العامة  3مليون دولر أمريكي ملدة  575م بقيمة 2019يوليو  17أبرمت املجموعة ترتيب قرض جماعي غير مضمون بسعر فائدة عائم في 

 .حسب معدلت األسعار املتغيرة السائدة بالسوق  للمجموعة، وذلك بعمولة

مليار دولر أمريكي وذلك في إطار  (1ذلك، فقد أكمل البنك عن طريق شركة ذات غرض خاص إصدار سنداته املقومة بالدولر األمريكي بقيمة )باإلضافة إلى 

 بقيمة 
 
هذا البرنامج وقد تم إصدار السندات غير املضمونة في إطار . مليارات دولر أمريكي 5برنامج سامبا للسندات املتوسطة األجل الذي تم إنشاؤه مؤخرا

ا لشروط وأحكام اإلصدار2019أكتوبر  2ملدة خمس سنوات ابتداء  من بداية السحب في  وهذه . م، وقد تخضع لالسترداد املبكر بناء  على خيار البنك وفق 

 .السندات مدرجة في البورصة اإليرلندية

وإقراض األموال مع البنوك املحلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهذه في سياق املمارسات العتيادية لألعمال، تقوم املجموعة بتبادل اقتراض 

القوائم املالية  العمليات التي هي في العادة ذات طبيعة قصيرة األجل، تحتمل عمولة حسب املعدل املتعارف عليه في السوق ويتم إثباتها على نحو مالئم في

 م.2019أدوات دين ألي من شركاتها التابعة في العام املوحدة للمجموعة. ولم تصدر املجموعة أي أسهم أو 

 :. العقود الهامة15

خالل هذا  املجموعةبرم ت، لم م2019لعام  ت للقوائم املالية املوحدة للمجموعةمراجعي الحسابافي تقرير  35بخالف املعلومات الواردة في اإليضاح رقم 

أو املدير املالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم أو طرف  للرئيس التنفيذيالعام أي عقود هامة يوجد فيها مصالح جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 ذي عالقة.

 :. التنازل عن املصالح من قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار املسئولين التنفيذيين أو املساهمين16

أو أي من  معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية أي ل يوجد لدى املجموعة

 .أو املكافآت بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على األرباح مساهمي املجموعة
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 املعامالت مع األطراف ذات العالقة:. 17

وص عليها في نظام مراقبة ذات عالقة. تخضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب املنص مع أطرافالعادية،  ا، خالل دورة أعمالهتتعامل املجموعة

 ة على النحو التالي:التعليمات الصادرة عن البنوك املركزية. ظهرت أرصدة نهاية السنة الناتجة عن تلك املعامالت في القوائم املالية املوحدالبنوك و 

 م2019 

ـــــة  بآالف الرياالت السعوديــ

 م2018 

ـــــة  بآالف الرياالت السعوديــ

لشركات وادارة، وكبار املساهمين اآلخرين أعضاء مجلس اإل 

  املنتسبة لهم

   

 685,478   5,932,186 قروض وسلف

 8,564,747   27,821,961 ودائع العمالء

 1,112,520   43,614 واللتزامات املحتملةالتعهدات 

       ية ستثمار صناديق سامبا ال 

 106,496   101,617 ودائع العمالء

 ٪ من رأس املال املصدر واملدفوع للبنك واملدرجة في تداول. 5يقصد بكبار املساهمين اآلخرين أولئك الذين يمتلكون أكثر من 

العالقة مجموعة من األعمال والعقود التي تتم لحساب البنك والتي يمتلك فيها السادة أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة تتضمن املعامالت مع األطراف ذات 

 مباشرة أو غير مباشرة فيها على الشكل التالي:

 تاريخ انتهاء العقد املالك اسم الطرف ذي العالقة طبيعة العقد
قيمة العقد السنوية 

 )لاير سعودي(

موقع لجهاز الصراف  إيجار عقد 

اآللي في املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية 

 بالظهران. 

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ يزيد 

د عضو بمجلس إدارة  عبدالرحمن الحمي 

املؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية 

 السعودية.

املؤسسة العامة للخطوط 

 الجوية العربية السعودية 

ة سنة يجدد عقد ملد

 تلقائي
 
 ا

12,000 

موقع لجهاز الصراف اآللي 

)مجاني( في هيئة الطيران املدني 

 بالعال.

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ يزيد 

د عضو بمجلس هيئة  عبدالرحمن الحمي 

 الطيران املدني القابضة. 

 مجاني م28/02/2024 هيئة الطيران املدني القابضة 

موقع لجهازي صراف اآللي  إيجار 

 في مطار امللك عبدالعزيز بجده.

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ يزيد 

د عضو بمجلس هيئة  عبدالرحمن الحمي 

 الطيران املدني القابضة.

مطار امللك عبدالعزيز بجدة 

تابع لهيئة الطيران املدني 

 القابضة

عقد ملدة سنة يجدد 

 
 
 سنويا

421,500 

موقع لجهاز الصراف اآللي  إيجار 

 في شركة مطارات الدمام.

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ يزيد 

د عضو بمجلس هيئة  عبدالرحمن الحمي 

 الطيران املدني القابضة.

شركة مطارات الدمام تابعة 

 لهيئة الطيران املدني القابضة

عقد ملدة سنة يجدد 

 تلقائي
 
 ا

141,750 

ز فرع للمجموعة في مرك إيجار 

 غرناطة التجاري بالرياض.  

 إيادعضو مجلس اإلدارة األستاذ 

عبدالرحمن الحسين يعمل لدى املؤسسة 

العامة للتأمينات الجتماعية وممثل 

 .املؤسسة لدى مجلس اإلدارة

املؤسسة العامة للتأمينات 

 الجتماعية
 866,180 م31/08/2020

لستة مواقع صراف آلي  إيجار 

ومستودعان في مركز غرناطة 

 إيادعضو مجلس اإلدارة األستاذ 

عبدالرحمن الحسين يعمل لدى املؤسسة 

العامة للتأمينات الجتماعية وممثل 

املؤسسة العامة للتأمينات 

 الجتماعية
 756,300 م31/08/2020



 

Public 
- 28 - 

 

 .املؤسسة لدى مجلس اإلدارة التجاري بالرياض. 

لجهازي صراف آلي في موقع  إيجار 

املستشفى الوطني )شركة 

الوطنية للرعاية الطبية( 

 بالرياض. 

 إيادعضو مجلس اإلدارة األستاذ 

عبدالرحمن الحسين يعمل لدى املؤسسة 

العامة للتأمينات الجتماعية وممثل 

 .املؤسسة لدى مجلس اإلدارة

املؤسسة العامة للتأمينات 

 الجتماعية
 10,000 م28/01/2020

عقد تقديم خدمات اتصال 

العمال واإلنترنت   والرسائل 

القصيرة بالجملة وحلول 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

 املتقدمة للمجموعة. 

عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدهللا 

عبدالرحمن الرويس يعمل لدى شركة 

 شركة موبايلي )رئيس إدارة املراجعة الداخلية(. موبايلي
يجدد عقد ملدة سنة 

 تلقائي
 
 ا

حسب الخدمات 

املقدمة من شركة 

موبايلي والتي بلغت 

م مبلغ 2019في عام 

 لاير  7,290,000

 

 
 
 :إليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في القوائم املالية املوحدةلفيما يلي تحليال

 2019 

ـــــة  بآالف الرياالت السعوديــ

 2018 

ـــــة  بآالف الرياالت السعوديــ

 10,557  182,908 دخل عمولت خاصة

 301,222  413,057 مصاريف عمولت خاصة

 131,099  106,907 دخل أتعاب وعمولت، صافي

 5,125  4,987 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 بإجمالي التعويضات املدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: 
 
 فيما يلي تحليال

 

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

  تكون  عقود أو أعمال أي بأنه ل توجداملجموعة تقر و على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 
 مجلس أعضاء مصلحة ألحد فيها كانت أو فيها طرفا

 بأي منهم. عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار أو إدارة

 .  املدفوعات النظامية املستحقة:18

 مليون لاير 12، وبلغت ضريبة الدخل املستحقة على املساهمين األجانب م2019عن العام  مليون لاير 577بلغت الزكاة املستحقة على املساهمين السعوديين 

وبلغت  ، م2019املالية املوحدة للمجموعة لعام القوائم في  التفاصيل) استحقاقهاتقديم هذه املدفوعات إلى الجهات الحكومية عند  وتتوقع املجموعة

  مليون لاير. 124,6مبلغ م 2019املدفوعات للمؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية خالل العام 

 2019 

ـــــة  بآالف الرياالت السعوديــ

 2018 

ـــــة  بآالف الرياالت السعوديــ

 63,368  80,055 مزايا موظفين قصيرة األجل

مزايا ما بعد التوظيف، مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، 

 تحفيزية محسوبة على أساس األسهموبرامج 
9,540  7,437 
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 :. املوارد البشرية19

 من الشباب السعودي الواعد، وسعت باستمرار إلى رفد مختلف قطاعات األعم
 
ال أولت املجموعة أهمية قصوى لستقطاب الكوادر الوطنية وتحديدا

من بين مجموع العاملين  %95,5في معدلت توطين الوظائف لديها والتي وصلت نسبتها إلى  ر متوات ما أسهم في تحقيق نمو مالتابعة لها بالكفاءات السعودية 

ن سامبا بفضل رؤيته بعيدة املدى تجاه العنصر البشري على اعت
 
زة من تهيئة بيئة  ،باره رأس املال الحقيقي للمجموعةلديها. وتمك عمل جاذبة ومحف 

تكافؤ الفرص والتدرج للطاقات البشرية والقدرات املهنية، ومدعومة ببرامج شاملة لتطوير املهارات الوظيفية للعاملين ورفع جودة األداء، مع اللتزام بمبدأ 

جية طويلة األمد، ومنظومة متكاملة من املمارسات الوظيفي، لتعزيز مفاهيم الولء والنتماء. وواكبت املجموعة جهودها في هذا اإلطار من خالل استراتي

من كال الجنسين،  املتقدمة في مجال املوارد البشرية؛ بتحفيز خطط إعداد القيادات املصرفية املؤهلة لتبوء أرفع املواقع التنفيذية العليا لدى املجموعة

. قادرة على املض ي باملجموعة نحو املزيد من آفاق التميز والنجاح والتقدم،
 
 وإقليميا

 
 وترسيخ مكانتها الرائدة ضمن قطاع الصناعة املصرفية محليا

 مع دورها املجتمعي الريادي في مجال توفير الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي على اعتباره من األهداف الستراتيجية العل
 
يا للمجموعة، وانسجاما

مبادرات وبرامج توطين الوظائف، والتي كان من بينها حرصه املتواصل على تمتين شراكته الوثيقة مع فقد كان لسامبا تجربته املتميزة في إطالق العديد من 

لى املؤسسات األكاديمية والجامعية في اململكة، وتفعيل حضوره النشط في أيام املهن والتوظيف املخصصة لحديثي التخرج من الشباب السعودي ع

 عما 
 
أوله من رعاية مستمرة للعديد من الفعاليات املتصلة بالخريجين الجدد كيوم الخريج والوظيفة بمعهد اإلدارة العامة املستويين املحلي والخارجي، فضال

ة والدمام، ويوم التوظيف بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، وجامعة الفيصل، وجامعة امللك سعود، إلى جانب حضور سامب ا الدائم في الرياض وجد 

 في كل من اململكة املتحدة والوليات اكراٍع ومشارك ر 
 
ملتحدة ئيس في أيام املهنة لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي الذي يقام سنويا

 األمريكية وكندا. ويتطلع سامبا إلى أيام املهن والتوظيف على اعتبارها قناة تواصل فاعلة بين مؤسسات قطاعات األعمال والشباب الخريج
 
ل رافدا

 
ين، وتشك

 للمؤسسات الوطنية بالكوادر السعودية الشابة إلثراء برامج توطين الوظائف التي تتبناها تلك املؤسسات
 
 وهاما

 
  .أساسيا

ل الوظيفي، في الوتندرج تحت مظلة استراتيجية سامبا للموارد البشرية، مجموعة واسعة من املبادرات النوعية التي توزعت بين برامج املواهب، وإدارة اإلح

دفع وفاء سامبا الوقت الذي أثبت به جدارة عالية بتوافقه املسبق مع متطلبات الجهات الرقابية حول ما ُيعرف بالتعويضات القائمة على املخاطر. في حين 

 بعدد من املؤسسات التعليمية في اململكة. مع الطالب السعوديين امللتحقين (CO-OP) ملسؤوليته الجتماعية في الستمرار بتنفيذ برامج التدريب التعاوني

 لألنظ
 
 باعتماد مزايا وتعويضات املوظفين وفقا

 
 تاما

 
 مع نظام العمل في اململكة العربية السعودية، فقد أظهر سامبا التزاما

 
مة املرعية وملتطلبات وتماشيا

مبلغ م 2019ديسمبر  31إجمالي احتياطي تعويضات نهاية الخدمة كما في تاريخ  املدفوعات النظامية املستحقة في الفروع األجنبية والشركات التابعة، ليبلغ

وتواصل املجموعة كذلك تقديم برنامجها التحفيزي ملوظفيها املحسوب على أساس األسهم، الذي جرى تبنيه لتمكين املوظفين املؤهلين من مليون لاير.  720

 لفترة زمنية 
 
ك أسهم في سامبا بسعر معياري محدد مسبقا

 
 استكمال شروط معينة.  محددة شريطةتمل

 ريب والتطوير منذ فترة طويلة جزءكان التد
 
 من استراتيجية املجموعة، مما مكنها من ال أسا ا

 
في رأس املال البشري كجزء من رؤيتها للتميز  ستثمار سيا

 خالل عام  5.545املستدام ورفع مستوى الجودة. تم تدريب 
 
. وشمل ذلك تدريب متخصص قدمته أكاديمية  16.722م مما يمثل 2019موظفا

 
 تدريبا

 
يوما

 املالية واملعاهد املتخصصة املحلية األخرى واملؤسسات الرائدة املنتقاة في الخارج والجامعات وكليات إدارة األعمال.سامبا، وكذلك األكاديمية 

 . أسهم الخزينة: 20

وجب شروط امج( وموافق عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبمناملؤهلين برامج تحفيزية محسوبة على أساس األسهم )البر يقدم البنك ملوظفيه 

 وملدة محددة
 
وبتاريخ استحقاق البرنامج، يسلم البنك األسهم . هذا البرنامج، يمنح البنك املوظفين املؤهلين خيارات أسهم بأسعار شراء محددة سلفا

 لشروط وأحكام البرنامج
 
 منح تاريخ في العادلة القيمة أساس على البرامج هذه تكلفة . تقاساملخصصة املعنية وذلك في حالة ممارسة املوظفين للخيارات وفقا

  .املخصومة النقدية التدفقات طريقة باستخدام البرنامج بداية في لألسهم السوقية القيمة إلى العادلة للبرنامج بالرجوع القيمة وتحدد .األسهم
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 تاريخ( األسهم  املعنيون  املوظفون  فيه يستحق الذي بالتاريخ تنتهي والتي الخدمة بشرط الوفاء خاللها يتم التي الفترة مدى على البرنامج تكلفة إثبات يتم

 إليه انتهت الذي املدى – الستحقاق تاريخ حتى القوائم املالية كل إعداد بتاريخ الخطة هذه بموجب احتسابها يتم التي – التراكمية املصاريف تظهر (.الستحقاق

 ما، لفترة املوحدة الدخل قائمة على املقيد أو املحمل املبلغ املطاف. يمثل نهاية في منحها سيتم التياألسهم  لعدد البنك تقديرات وأفضل الستحقاق، فترة

 .الفترة تلك ونهاية بداية في املثبتة التراكمية املصاريف في الحركة

 مخاطر إلدارة فقط وذلك املعنية األسهم لشراء محايد ثالث طرف مع اتفاقية بإبرام السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة على الحصول  بعد البنك قام

 . بموجب هذه البرامج األسهم بتلك املتعلقة األسعار
 
 .املعنية لألسهم القانوني األوقات املالك من وقت أي في البنك، يكون  لن التفاقية، هذه لشروط وطبقا

 األسهم والقائمة في نهاية السنة. فيما يلي الخصائص الهامة لهذه البرامج:يوجد لدى البنك البرامج التحفيزية التالية للدفعات املحسوبة على أساس 

 5 ائمة ـعدد البرامج الق

 م2019يناير  إلى م2015 أغسطسمن  تاريخ املنح

 م2024يناير  إلى م2020أبريل من  تاريخ االستحقاق

  2.120.770 عدد األسهم املمنوحة بتاريخ املنح بعد تعديله باألسهم املجانية املصدرة

سعر الشراء/السعر االسترشادي للسهم بتاريخ املنح بعد تعديله باألسهم املجانية 

 املصدرة

 لاير سعودي 37.70لاير سعودي الى  20.90 بين ما

 سنوات 5 فترة االستحقاق

 على رأس العمل بقاء املوظف  شروط االستحقاق

 سهم األ ملكية  طريقة السداد

 التدفقات النقدية املخصومة طريقة التقييم املستخدمة 

 لاير سعودي 32.7لاير سعودي الى 17.50بين  ما القيمة العادلة للسهم بتاريخ املنح بعد تعديله باألسهم املجانية املصدرة

مليون ريـال. تتمثل املدخالت املستخدمة في احتساب القيمة العادلة لألسهم املمنوحة خالل السنة 17.8بلغت القيمة العادلة لألسهم املمنوحة خالل السنة 

اء على رأس سعر السوق بتاريخ املنح، مدة البرنامج، وتوزيعات األرباح املتوقعة ومعدل العائد السنوي الخالي من املخاطر. تمنح األسهم شريطة البق على

تبار الظروف السائدة بالسوق واملتعلقة بها. بلغ إجمالي املصاريف املدرجة في هذه القوائم املالية املوحدة بشأن برامج الدفعات العمل بدون األخذ بعين الع

 سعودي مليون لاير 7.4ما مقداره  2019لعام املحسوبة على أساس األسهم 

 :. دفاتر الحسابات ومنظومة الرقابة الداخلية والقوائم املالية21

 :يلينؤكد ما 

 ت سجالت الحسابات أن عد 
ُ
 بالشكل الصحيح. أ

  
ُ
ف  على أسس سليمة و  عد  أن نظام الرقابة الداخلية أ

ُ
 علية.اذ بفن

  اعلى مواصلة نشاطه ل يوجد أي شك يذكر في قدرة املجموعةأنه. 
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. الجزاءات والعقوبات النظامية22 : 

 تشغيلية تم معالجتها في حينه.هي جزاءات غرامات ومعظم هذه ال ،م2019ألي جزاءات أو غرامات ذات أهمية تذكر خالل العام املالي  تتعرض املجموعةلم 

 :الغرامات بهذه بيان يلي ماوفي

 م2019 م2018 

 العدد تصنيف املخالفة

 املبالغ

بآالف 

 الرياالت

الجهة املوقعة 

 للمخالفة
 العدد املتخذةات جراءاإل  املخالفة أسباب

 املبالغ

 بآالف الرياالت

الجهة املوقعة 

 للمخالفة
 ات املتخذةجراءاإل  املخالفة أسباب

مخالفة تعليمات املؤسسة 

 - - - 0 0 - - - 0 0 الخاصة ببذل العناية الواجبة

مخالفة تعليمات املؤسسة 

 10 1 الخاصة بحماية العمالء
مؤسسة النقد 

 العربي السعودي

املؤسسة تعليمات 

الخاصة بحماية 

 العمالء

ات إجراءتم اتخاذ 

الداخلية تضمن التزام 

 املوظفين بالتعليمات

1 270 
مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

تعليمات املؤسسة الخاصة 

 بحماية العمالء

ات الداخلية تضمن إجراءتم اتخاذ 

 التزام املوظفين بالتعليمات

مخالفة تعليمات املؤسسة 

أداء أجهزة الخاصة بمستوى 

 12 الصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع
1،064 

 

مؤسسة النقد 

 العربي السعودي

تعليمات املؤسسة 

الخاصة بمستوى 

أجهزة الصرف  أداء

اآللي وأجهزة نقاط 

 البيع

ات إجراءتم اتخاذ 

لاللتزام باتفاقية مستوى 

 الخدمة

0 0 - - - 

مخالفة تعليمات املؤسسة 

 اإلشرافية

10 53،310 
النقد  مؤسسة

 العربي السعودي

تعليمات طلب 

بيانات، متطلبات 

التعيين في املناصب 

القيادية، عطل 

تقني، تعليمات 

الكشف والحجز على 

األرصدة 

والحسابات، 

تعليمات الفحص، 

 اخرى 

ات جراءتضمنت اإل 

املتخذة لتالفي تكرارها 

 اتجراءاإل تحديث 

ووضع  الداخلية،

ات رقابية، واتخاذ إجراء

توعوية ات إجراء

ات إجراءللموظفين، و 

 أخرى 

15 1.361 
مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

تعليمات طلب بيانات، 

تعليمات الكشف والحجز على 

األرصدة والحسابات، تعليمات 

 الفحص، اخرى 

ات املتخذة لتالفي جراءتضمنت اإل 

ات جراءتكرارها تحديث اإل 

ات رقابية، إجراءووضع   الداخلية،

وية ات توعإجراءواتخاذ 

 أخرى ات إجراءللموظفين، و 

مخالفة تعليمات املؤسسة 

الخاصة ببذل العناية الواجبة 

في مكافحة غسل األموال وتمويل 

 اإلرهاب
2 230 

مؤسسة النقد 

 العربي السعودي

تعليمات فتح 

الحسابات البنكية 

وتشغيلها وتعليمات 

مكافحة غسل 

األموال وتمويل 

 اإلرهاب

ات جراءتضمنت اإل 

لتالفي تكرارها املتخذة 

ات جراءتحديث اإل 

ووضع   الداخلية،

ات رقابية، واتخاذ إجراء

ات توعوية إجراء

ات إجراءللموظفين، و 

 أخرى 

0 0 - - - 

- - - - - - 1 15,000 
الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل

الضرائب الخاصة بالتمويل 

 العقاري 

تم تطبيق آليه تحصيل الضرائب 

على جميع منتجات التمويل 

العقاري وجاري التفاوض إلعادة 

 املبلغ املدفوع لهيئة الزكاة والدخل

 739 - أخرى 
وزارة الشئون 

 البلدية والقروية

غرامات على فروع 

املجموعة واجهزة 

 الصرف اللي

- - 779 
وزارة الشئون البلدية 

 والقروية

غرامات على فروع املجموعة 

 اآلليالصرف  وأجهزة
- 
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 . توزيع الدخل:23

 أوص ى مجلس اإلدارة بتوزيع صافي الدخل عن السنة كما يلي: 

  الرياالت السعوديةبماليين 

 صافي الدخل للمساهمين عن السنة 3,984

(1,438)  أرباح أسهم موزعة في منتصف العام 

(1,394)  أرباح أسهم مقترح توزيعها في نهاية العام 

(2,832)  إجمالي األرباح املوزعة 

(551,1)  لالحتياطي النظامي املحول  

 املحول لالحتياطي العام -

(3)  املحول لألرباح املحتفظ بها 

 مراجعو الحسابات:. 24

هاوس تعيين السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ برايس ووتر عادة إم 2019 مارس 25للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في  أقرت الجمعية العامة

 بشأن اإلدارة مجلس قرارات وبين املراجعة لجنة بين توصيات تعارض ول يوجد. م31/12/2019عن العام املنتهي في  للمجموعةكوبرز كمراجعي حسابات 

وستنظر الجمعية في اجتماعها القادم في إعادة تعيين مراجعي الداخلي.  املراجع أو تعيين أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد املجموعة حسابات مراجعي تعيين

  .م31/12/2020عن العام املالي املنتهي في  أتعابهم لقاء مراجعة حسابات املجموعةالحسابات الحاليين، أو استبدالهم بمراجعين آخرين، وتحديد 


