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 تقرير مجلس اإلدارة

"ساب" التقرير السنوي عن أداء البنك السعودي البريطاني يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لمساهمي 

 .م2132ديسمبر  13ونشاطات البنك للسنة المالية المنتهية في 
 

 مقدمة:
 

 هـ3131صفر  32وتاريخ  4تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب( بموجب المرسوم الملكي رقم م/

(  مليار لاير 31مال البنك ) ويبلغ رأس، HSBCمجموعة في ، وهو عضو م3391يناير  23الموافق 

وتتمثل األهداف الرئيسية رياالت سعودية،  31( مليار سهم قيمة كل سهم األسمية 3سعودي موزعة على )

 فراد والشركاتالخدمات المصرفية للعمالء األالمنتجات ومن متعددة ومتكاملة للبنك في تقديم مجموعة 

ال يوجد للبنك أية فروع عبر إداراته وقطاعات أعماله وفروعه المنتشرة في المملكة العربية السعودية، و

 .خارج المملكة العربية السعوديةأو منشأة تعمل أو شركات تابعة 

 

جارية وتشمل المنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعمالئه المنتجات التقليدية مثل الحسابات ال

 القروض الشخصية والسكنية، تمويل تجاري، إدارة النقد واالدخارية، الودائع ألجل، تمويل الشركات، 

.  كما يقدم البنك منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب والمدفوعات، أعمال الخزينة وبطاقات االئتمان

 .الفائدة وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة
 

المحدودة %( من الحصص في رأس مال شركة وكالة ساب للتأمين 311:  2133% )311يمتلك ساب 

شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة وهي ، الف لاير سعودي 011والذي يبلغ  )شركة تابعة(

 1هـ )الموافق 3421جمادي الثاني  31وتاريخ  3131210319العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

% بصورة غير مباشرة من 2وكملكية مباشرة للبنك % 98وتتوزع هذه الملكية بنسبة (. م2119يوليو 

شركة ليتمثل النشاط الرئيس ومسجلة في المملكة العربية السعودية(. ( خالل شركة ذات مسئولية محدودة

داخل المملكة تعمل  والتي تكافلفي العمل كوكيل تأمين وحيد لشركة ساب المحدودة وكالة ساب للتأمين 

العمل لهذه الشركة التابعة من  ، ويتيح النظام األساسي المبرمة معها لالتفاقيةالعربية السعودية طبقاً 

 كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.

 

 %( من الحصص في رأس مال شركة عقارات العربية المحدودة311:  2133% )311كما يمتلك ساب 

في وتعمل شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة وهي  مليون لاير سعودي، 3والذي يبلغ شركة تابعة( )

هـ 3424 األولجمادي  32وتاريخ  3131311101المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

% بصورة غير 1و  كملكية مباشرة للبنك% 99وتتوزع هذه الملكية بنسبة  (. م2111يوليو  32)الموافق 

يتمثل النشاط الرئيس و مسجلة في المملكة العربية السعوديةخالل شركة ذات مسئولية محدودة مباشرة من 

 في شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات. شركة عقارات العربية المحدودةل

 

 عة()شركة تابلخدمات التأمين المحدودة % من الحصص في رأس مال شركة ساب 03كما يمتلك ساب 

شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية وهي ، مليون لاير سعودي 1والبالغ 

، (م2119ديسمبر  4هـ )الموافق 3421ذي القعدة  24وتاريخ  3131243213بالسجل التجاري رقم 

خالل عام و. في السوق السعوديةوإستشاري تأمين للعمالء كوسيط في العمل ونشاطها الرئيس يتمثل 

 . شركة إلى شركة مارش العربية السعوديةهذه الكامل حصته في م، قام ساب ببيع 2132

 

 

 ويؤكد البنك أنه ال توجد أسهم أو أدوات دين صادرة ألي من هاتين الشركتين التابعتين.
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 أبرز النتائج المالية لفترة الخمس سنوات األخيرة )بماليين الرياالت السعودية(:

 السنة البند

 م 2008 م 2009 م 2010 م 2011 م2012 

 92,678 89,187 94,673 105,577 120,434 ودائع العمالء

 11,634 13,045 15,172 17,166 20,066 حقوق المساهمين

 29,604 23,818 24,972 22,200 27,587 صافي االستثمارات

 80,237 76,382 74,248 84,811 96,098 صافي القروض والسلف

 131,661 126,838 125,373 138,658 156,652 الموجوداتإجمالي 

 2,920 2,032 1,883 2,888 3,240 صافي الدخل

 660 660 563 563 1,000 إجمالي األرباح الموزعة

 

 التحليل الجغرافي لإليرادات:

أية فروع أو للبنك وليس  ،تتحقق إيرادات البنك بشكل أساسي من نشاطاته داخل المملكة العربية السعودية

، ويبين الجدول التالي خارج المملكة العربية السعوديةمؤسسة أو تمارس أنشطتها شركات تابعة أو زميلة 

 -توزيع إجمالي تلك اإليرادات حسب التصنيف الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية :

 القيم بماليين الرياالت

 ة الشرقيةالمنطق المنطقة الغربية المنطقة الوسطى السنة

 765 1,030 3,371 م2012

 

 أقسام العمل الرئيسية:قطاعات / 

 -أقسام العمل الرئيسية التالية:قطاعات / يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من 

الخدمات المصرفية 

الفردية وإدارة 

 الثروات 

: 

ويلبي بشكل أساسي االحتياجات البنكية الشخصية لألفراد وعمالء 

، بما يشمل الودائع والحسابات الجارية الخاصةالخدمات المصرفية 

 واالدخارية والتمويالت الشخصية وبطاقات االئتمان.

ويلبي بشكل أساسي المتطلبات المصرفية للعمالء التجاريين  : 
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الخدمات المصرفية 

 للشركات 

، ويشمل الودائع، والحسابات الجارية والقروض والشركات

 .وما سواها من تسهيالت ائتمانيةوالتمويالت والخدمات التجارية 

 : الخزينة        

ويتضمن أعمال عمليات أسواق المال والعمالت األجنبية والمتاجرة 

السيولة ، ومخاطر بالمشتقات المالية، كما يعني هذا القطاع بإدارة 

أسعار العمالت والعموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل 

 االستثمارية وقائمة المركز المالي.عمليات البنك وإدارة المحفظة 

 .للبنك الزميلةوتشمل أنشطة الشركات  : األقسام األخرى

 

أقسام العمل حسبما يتم قيدها من قبل نظام أسعار التحويل قطاعات ووتسجل المعامالت التي تتم بين 

م 2012ديسمبر  13إلجمالي دخل ومصاريف العمليات والنتائج للسنة المنتهية في تحليل بالبنك. وفيما يلي 

 حسب قطاع العمل:

 أخرى اإلجمالي
قطاع 

 الخزينة

قطاع  

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

قطاع 

الخدمات 

المصرفية 

الفردية 

وإدارة 

 الثروات

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي دخل العمليات  1,604,708 2,468,852 1,092,923 - 5,166,483

 إجمالي مصاريف العمليات  1,094,978 833,025 109,394 - 2,037,397

أرباح في الشركات الزميلة،  - - - 111,230 111,230

 صافي

 صافي الدخل  509,730 1,635,827 983,529 111,230 3,240,316

 

 أرباح الشركات التالية:وتمثل األرباح في الشركات الزميلة نصيب البنك في 

  شركةHSBC وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية : العربية السعودية المحدودة
م الخدمات التمويلية االستثمارية في المملكة العربية السعودية، باإلضافة لخدمات تمويل يتقدل

 واإلصدارات الخاصة االستثمارات واالكتتابات األولية العامة وأعمال االندماج واالستحواذ
الشركة البالغ هذه % من رأس مال 41حصة قدرها يملك البنك وكان . وأعمال االوراق المالية

 HSBCشركة ساب لألوراق المالية المحدودة مع شركة وبعد اندماج  مليون لاير سعودي، 01
لغ حصة مليون لاير سعودي، وتب 011تمت زيادة رأس المال إلى العربية السعودية المحدودة 

 من رأس المال هذه الشركة. % 03ملكية البنك الحاليه ما نسبته  
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  ويمتلك المالية السعودية سوق المدرجة في سعودية وهي شركة مساهمة  :تكافلشركة ساب
، وتقدم مليون لاير سعودي 141البالغ % من رأس مال الشركة 12.0البنك حصة قدرها 

الشريعة اإلسالمية، وتطرح منتجات تكافل عائلية  الشركة خدمات تأمين متوافقة مع أحكام
 .وعامة

 

 األرباح:

 لاير مليون 352وقدرها  بزيادة، سعودي لاير مليون 3,240 إلى م2132 عام في البنك أرباح ارتفعت

 مليون  2,888 بلغت والتي م2133 عام نهاية في البنك أرباح عليه كانت عما%  12.2بما نسبته  سعودي

 مليون 242 بمبلغ إلرتفاع صافي دخل العموالت الخاصة كنتيجة بشكل رئيسي ، ويعود ذلك سعودي لاير

 . وإنخفاض المصاريف التشغيلية سعودي لاير

 عام في للسهم سعودي لاير 2.13 بمبلغ مقارنة سعودي لاير 1.24م 2132خالل العام  السهم دخل بلغ وقد

م لتتوافق مع أسهم المنحة المجانية الناتجة 13/32/2133للفترة المنتهية في )وقد تم تعديل إحتساب ربحية السهم  م2133

  مليار لاير سعودي والبالغة سهم لكل ثالثة أسهم(.  31.1مليار لاير سعودي  إلى  9.0من  عن زيادة رأسمال البنك

 بمبلغ زيادةذلك  ويمثل سعودي لاير مليار 306.9إلى م2132 عام خالل األصول إجمالي ارتفع وقد

  311.9 بلغت والتي الماضية السنة من الفترة بنفس مقارنة% 31.1 بنسبة أومليار لاير سعودي  31.1

 مليار 321.4 إلىم 2132العام  نهاية في كما العمالء ودائع إجمالي ارتفع حين في. سعودي لاير مليار

 في عليه كانت عما% 34.3  بنسبة زيادة وتمثل سعودي لاير مليار 34.1 وقدرها بزيادة سعودي لاير

 العمالء وسلف قروض بلغت كما. سعودي لاير مليار 310.6 بلغت والتي م2133 عام من الفترة نفس

ذلك  ويمثل سعودي لاير مليار 33.1 وقدره بارتفاع م2132 ديسمبر 13 في كما سعودي لاير مليار 36.3

 رتفعتوا. الماضية السنة من الفترة نفس في كما لاير مليار 14.1 بمبلغ مقارنة% 31.1 بنسبة ارتفاعا

 13 في كما سعودي لاير مليار 29.6 إلى% 24.1 بنسبة أو سعودي لاير مليار 0.4 بمبلغ االستثمارات

 .م2133 العام نهاية في كما سعودي لاير مليار 22.2في مقابل  م2132 ديسمبر

 

 األرباح النقدية وأسهم المنحة:

مراقبة البنوك. ويتم نظام تتوافق مع أحكام أرباح البنك طبقا للنظام األساسي للبنك فإن سياسة توزيع 

 توزيع صافي األرباح السنوية للبنك كالتالي:

لدفع الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين الالزمة مبالغ التخصيص إحتساب ويتم  -3

ا للقواعد واألحكام النافذة في المملكة العربية والضريبة المستحقة على الشريك األجنبي طبق

 من صافي األرباح الموزعة لهذه األطراف.بعد إقتطاعها تلك المبالغ يقوم البنك بدفع السعودية. و

لتدعيم االحتياطي النظامي إلى أن يصبح وترحل % من األرباح الصافية 20يقتطع البنك نسبة  -2

 لقيمة رأس المال المدفوع.قل ومساوياُ على األذلك االحتياطي معادال 

على توصيات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة العادية يتم توزيع األرباح على مساهمي  بناءً  -1

 التي يمتلكونها. البنك بحسب عدد األسهم
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 أو يتم تحويلها إلى االحتياطي النظامي. مستبقاةيتم ترحيل صافي األرباح غير الموزعة كأرباح  - 4

 

م  اقرت توصية مجلس إدارة 31/11/2132العامة غير العادية للبنك والتي جرى عقدها بتاريخ الجمعية 

م لجميع مساهمي البنك المسجلين كما بنهاية تداول 2133البنك بتوزيع األرباح النقدية المقررة للعام المالي 

تم قيد هذه األرباح ( هلله لكل سهم بعد حسم الزكاة والضريبة، وقد 60يوم عقد الجمعية والبالغة )

 م.21/1/2132بحسابات المستفيدين من مساهمي البنك اعتبارا من 

 

م توصية مجلس 31/11/2132إلى جانب ذلك فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 

 3مليار لاير سعودي  موزعة على  31مليار لاير سعودي الى  9.0اإلدارة بزيادة رأس مال البنك من 

البنك المسجلين  رياالت سعودية لكل سهم، وذلك من خالل منح مساهمي 31مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 

كما بنهاية تداول يوم عقد الجمعية سهم مجاني لكل ثالثة أسهم مملوكة،  وقد تم إضافة أسهم المنحة في 

االنتهاء من بيع كسور م، في حين جرى 34/11/2132المحافظ االستثمارية العائدة للمساهمين بتاريخ 

البنكية المربوطة محافظهم المساهمين سابات بحوإيداع حواصلها األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك 

 .م13/14/2132من تاريخ  اعتبارا خاللها االستثمارية

( هلله لكل سهم بعد حسم 32م والتي تبلغ )2132وفيما يخص توزيعات األرباح المقترحة للعام المالي 

ادية للبنك المزمع الزكاة والضريبة، فسوف تعرض توصية مجلس اإلدارة بشأنها على الجمعية العامة الع

بتوزيع أوصى مجلس اإلدارة  م بهدف إقرارها والموافقة عليها، على أن39/1/2131عقدها بتاريخ 

 كما يلي :م 2132عن العام المالي األرباح 

 بآالف الرياالت 

 3,240,316 م2132صافي دخل العام 

 3,148,439 األرباح المبقاة من السنة السابقة

 6,388,755 المجموع

  توزع كما يلي :

 2,500,000 مصدرة مجانية أسهم

 810,079 المحول إلى االحتياطي النظامي

 300,300 الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

 699,700 توزيعات أرباح

 2,078,676 م 2012األرباح المبقاة لعام 
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 المدفوعات النظامية المستحقة:

المستحقة الشرعية من الزكاة في جلها م 2012لعام خالل اتتكون المدفوعات النظامية المستحقة على البنك 

المستحقة ، وكذلك في المبالغ على المساهمين السعوديين والضريبة المستحقة على الشريك األجنبي

ات االجتماعية لموظفي اشتراكات التأمينوالتي تتمثل في للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمدفوعة 

 ومنسوبي البنك.  

 

     كما يلي:م 2132عن العام بلغت المدفوعات النظامية المستحقة 

 بآالف الرياالت السعوديــةإجمالي المبالغ   البنـــــــــــــــد 

الزكاة الشرعية المستحقة على  

 م 2132السعوديين عن عام  المساهمين

 46,700 

ضريبة الدخل المستحقة على حصة  

 م2132المساهم غير السعودي عن عام 

 253,600 

لتأمينات المؤسسة العامة لمدفوعات  

   عيةاالجتما

 80,182 

 4,068  مدفوعات أخرى 

 

 والجزاءات والقيود النظامية العقوبات

مع النظم المصرفية واللوائح التنظيمية ووفق التعليمات  يمارس البنك أعماله المصرفية انسجاماً 

العربية السعودية، ولم  المملكةوالرقابية في  اإلشرافيةالصادرة عن الجهات  اإلشرافيةوالمتطلبات 

م جرى 2132ألي عقوبات أو جزاءات ذات تأثير جوهري في أعماله، على أنه خالل العام البنك يتعرض 

يبلغ محض وذا طابع عملياتي وتشغيلي جلها فرض غرامات من مقام مؤسسة النقد العربي السعودي 

وتصويبها في حينه، وتفصيلها على النحو  ة أسبابهاجرى معالجو( لاير سعودي، 138,000إجماليها )

 :التالي

 

 

عدد 

 الغرامات

 

 

إجمالي المبلغ 

 بالريال السعودي

 

 أسباب فرض الغرامة

 

 الالزمة جهاز صرف آلي قبل الحصول على التراخيصالبنك لتشغيل  5,000 1

  وتشغيلها قواعد فتح الحساباتمتطلبات مالحظات تتعلق ب 55,000 1
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 اآللي  صرفأجهزة الجهوزية مالحظات تتعلق ب 00,000 4

10 00,000 
على استفسارات البنك دود رمالحظات ذات طبيعة تشغيلية تتعلق ب

 العربي السعودي واردة من مؤسسة النقد

 مالحظات تتعلق باختبارات نظام سريع  11,000 5

 

 اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالبنك عن الرواتب أو التعويضات ترتيبات تنازل أعضاء مجلس

ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو إتفاقات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس إدارته أو 

 أياً من كبار التنفيذيين فيه عن أي رواتب أو مكافات أو تعويضات.

 

 حقوقهم في األرباحترتيبات تنازل أياُ من مساهمي البنك عن 

ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو إتفاقات بشأن تنازل أياً من مساهمي البنك عن أي 

 حقوق لهم في األرباح. 

 

 اإلشعار المتعلق بملكيات المساهمين الذين قاموا بإبالغ البنك بنسب تملكهم:

نسبة تغيرألشخاص ذوي العالقة بخصوص إشعارات من المساهمين واأي البنك خالل العام لم يتلق 

قواعد التسجيل ما تتضمنه متطلبات اإلفصاح التي إشتملت عليها ملكيتهم في أسهم البنك وذلك بحسب 

وتوضح الجداول أدناه وصفاً بالمصالح التي تعود لكبار ،  ن هيئة السوق الماليةعواإلدراج الصادرة 

التنفيذيين أوأزواجهم وأوالدهم القصر في اسهم أو أدوات  المساهمين وألعضاء مجلس إدارة البنك وكبار

 -الدين :

 :وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لكبار المساهمين  (1)
 

 كبار المساهمين

  إسم من تعود له المصلحة
عدد األسهم في بداية 

 م3/3/2132العام 

عدد األسهم في نهاية 

العام 

 م13/32/2132

 السنةصافي التغير خالل 

 % عدد األسهم

 %33.33 100,000,000 400,000,000 111,111,111  * شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في

 %11.11 42,494,613 169,970,851 329,436,201 * شركة العليان السعودية لالستثمار المحدودة 

 %11.11 21,113,201 95,325,000 71,493,750 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية *

 %19.31 31,010,021  50,024,093         16,411,091 شركة عبدالقادر المهيدب واوالده 
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 :وأوالدهم القصر عضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهموصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود أل (0)

 

 أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر :

  تعود له المصلحةإسم من 
عدد األسهم في بداية 

 م3/3/2132العام 

عدد األسهم في 

نهاية العام 

 م13/32/2132

 صافي التغير خالل السنة

 % عدد األسهم

 %11.11 3,201 5,000 3,750 خالد سليمان صالح العليان *

 %42.10 94,111 250,000 176,000 فؤاد عبد الوهاب محمد علي  بحراوي *

 %11.11 1,101 35,413 26,560  *عبد هللا عبد العزيز الملحمخالد 

 %11.11 21,621 82,493 61,870 سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب وافراد أسرته *

 %11.11 2,141,421 9,373,693 7,030,270 وافراد أسرته *محمد عمران محمد العمران  

مينات أالعامة للتمحمد عبدالرحمن السمحان )ممثالُ للمؤسسة 

 جتماعية( اال
0 0 0 0% 

 %11.11 4,111 16,000 12,000 ديفيد روبيرت ديو *

 0 0 0 0% (HSBC)ممثالُ للشريك األجنبي مجموعة    زرير جيه كاما  

 0 0 0 0% (HSBC)ممثالُ للشريك األجنبي مجموعة    ل كوبر جييمون نااس

 0 0 0 0% (HSBC)ممثالُ للشريك األجنبي مجموعة  محمد مزيد محمد التويجري 

 

 

 :وأوالدهم القصر كبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهموصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود ل (5)
 

 كبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم وأبنائهم القصر

  إسم من تعود له المصلحة
عدد األسهم في بداية 

 م3/3/2132العام 

األسهم في نهاية  عدد

 م13/32/2132العام 

 صافي التغير خالل السنة

 % عدد األسهم

 %11.11 4,111 16,000 12,000 *ديفيد روبرت ديو

 %90.11 39,363 43,110 21,324 *منصور عبد العزيز البصيلي

 %0 0 0 0 ريحان أحمد خان

 

مليار لاير سعودي بواقع  01مليار لاير سعودي إلى  5.7 عن زيادة رأس مال البنك من الناتجة المنحة أسهم باعتبار األسهمعدد  احتسابجرى * 

بتاريخ التي عقدت العامة غير العادية و الجمعية مليون سهم والتي جرى إقرارها في اجتماع 1,000سهم واحد لكل ثالثة اسهم موزعة على 

 م .01/1/2102
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          المعامالت مع األطراف ذات العالقة: 

 -شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في  -تقدم الشركة األم ألحد المساهمين بالبنك 

لمدة م 2012سبتمبر  11في  ، والتي تم تجديدها خبرات إدارية متخصصة بموجب اتفاقية الخدمات الفنية

 خمس سنوات ميالدية .

عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه  يتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات

وتخضع المعامالت مع  المعامالت قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعامالت مع األطراف األخرى.

األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة 

 النقد العربي السعودي. 

نهاية السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو كانت أرصدة 

  -التالي :

 بآالف الرياالت السعوديــة  م2012ديسمبر  13كما في  

   مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية : 

 3,991,636  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى     

 914,264  استثمارات     

 (407,273)  مشتقات ) بالقيمة العادلة (      

 3,574,821  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى     

 1,146   أخرى مطلوبات     

 2,393,331  محتملة وإلتزامات تعهدات  

 مليون لاير سعودي 632.2تشتمل اإلستثمارات أعاله على إستثمار في شركات زميلة بمبلغ قدره 

 مليون لاير سعودي(. 060.2: 2133)

 :أعضاء مجلس اإلدارة، ولجنة المراجعة، وكبار المساهمين اآلخرين والشركات  المنتسبة لهم

 3,206,394  قروض وسلف 

 8,782,768  ودائع العمالء    

 6,581  ) بالقيمة العادلة ( –مشتقات     

 39,729  تعهدات والتزامات محتملة    
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 % من رأس المال للبنك على أنهم من كبار المساهمين.0صنف المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 

 

 بآالف الرياالت السعودية  م2012ديسمبر  13كما في  

   صناديق البنك المشتركة 

 532  قروض وسلف  

 782,871  ودائع العمالء  

    

 

والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في فيما يلي تحليالً باإليرادات 

 القوائم المالية الموحدة:

 

 باالف الرياالت السعودية  م2012ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية  في  

 106,110  دخل عموالت خاصة 

 (240,194)  مصاريف عموالت خاصة 

 48,781  دخل رسوم وعموالت  

 (2,416)  ترتيبات المشاركات في أرباح النشاطات البنكية االستثمارية اتفاقية 

 111,230  الحصة في أرباح الشركات الزميلة  

 2,789  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 

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

 بآالف الرياالت السعودية   م2012ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية  في  

 39,126  مزايا موظفين قصيرة األجل ) رواتب وبدالت( 

 5,968  تعويضات نهاية الخدمة 
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يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بمن فيهم المدراء التنفيذيين، الذين لهم الصالحية 

 للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واإلشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.والمسئولية 

 هناكو. األسهم أساس على محسوبة حوافز برامج العليا اإلدارة موظفي وبعض لموظفيه البنك يمنح

 م.2132 ديسمبر 13 في كما قائم واحد برنامج

 

 االقتراض وسندات الدين المصدرة:

 

 

 بآالف الرياالت السعوديــة  م2012ديسمبر  13كما في 

   

 611سنوات بمبلغ  0سندات بعمولة ثابتة مدتها 

 مليون دوالر امريكي

 2,300,780 

   

سندات بعمولة عائمة مدتها خمس سنوات بمبلغ 

 مليون لاير سعودي 705

 910,111 

   

صكوك ثانوية مدتها خمس سنوات بمبلغ 

 لاير سعوديمليون  3.011

 1,500,000 

   

 140,625  االقتـراض

 4,646,405  اإلجمالي

 

 

 مليون دوالر أمريكي 000سندات بعمولة ثابتة مدتها خمس سنوات بمبلغ 

نوفمبر  32%، وتستحق السداد في 1، وبعمولة ثابتة قدرها م2131تم إصدار هذه السندات، خالل عام 

% ويشتمل على هامش قدره 1.341هذه السندات غير مضمونة وتحمل عائد فعلي قدره  م، على أن2130

 السندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونة، ومدرجة في بورصة لندن. ، وهذه نقطة أساس 391

لقد تمت تغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بهذه السندات باستخدام مقايضة أسعار 

بتة إلى عائمة. تعتبر مقايضة أسعار العموالت الخاصة جزءاً من تغطية المخاطر الفعالة العموالت من ثا

بلغت القيمة العادلة السلبية لهذه وقد . الموحدة وتقيد كتغطية مخاطر القيمة العادلة في هذه القوائم المالية

مليون لاير سعودي كما في نهاية السنة  10.0 ةالسندات وذلك فيما يتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطر

 الحالية.
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 مليون لاير سعودي 505سندات بعمولة عائمة مدتها خمس سنوات بمبلغ 

وخالل السنة الحالية، تم تبادل . م2131يوليو  23، وتستحق في م2111تم إصدار هذه السندات خالل عام 

الثانوية  لاير سعودي  مقابل الصكوكمليون  3,111هذه الصكوك بشكل جزئي وذلك بمبلغ قدره 

تحمل هذه السندات عمولة خاصة فعلية لمدة ثالثة أشهر حسب المصدرة من قبل ساب بالريال السعودي. 

نقطة أساس، وتستحق السداد  11المعدالت التجارية السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً 

ر مضمونة، وغير قابلة للتحويل، ومدرجة في سوق األسهم السعودية كل ثالثة أشهر. إن هذه السندات غي

 )تداول(.

بإستخدام مقايضة أسعار  اً جزئيلقد تمت تغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بهذه السندات 

مليون لاير سعودي. تعتبر مقايضة أسعار  601العموالت الخاصة من عائمة إلى ثابتة وبمبلغ قدره 

ت الخاصة جزءاً من تغطية المخاطر الفعالة، وتقيد كتغطية مخاطر التدفقات النقدية في هذه القوائم العموال

 المالية.

 مليون لاير سعودي 1,500مدتها خمس سنوات بمبلغ  صكوك ثانوية

م.  وقد تم إصدار هذه 2139م، وتستحق خالل مارس 2132مارس  21قام ساب بإصدار صكوك بتاريخ 

مليون لاير سعودي،  3,111تجاري جزئي لقرض من رئيسي إلى ثانوي وبمبلغ قدره  الصكوك كتبادل

 مليون لاير سعودي بالكامل نقداً. 011وقد تم االكتتاب في الجزء المتبقي وقدره 

تحمل الصكوك دخل معدل عمولة خاصة فعلية لمدة ثالثة أشهر وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في 

نقطة أساس، وتستحق السداد كل ثالثة أشهر. إن هذه الصكوك غير  321السعودية زائداً المملكة العربية 

 مضمونة، ومدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(.

بإستخدام مقايضة أسعار  اً جزئي الصكوكلقد تمت تغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بهذه 

مليون لاير سعودي. تعتبر مقايضة أسعار  611لغ قدره العموالت الخاصة من عائمة إلى ثابتة وبمب

العموالت الخاصة جزءاً من تغطية المخاطر الفعالة، وتقيد كتغطية مخاطر التدفقات النقدية في هذه القوائم 

 المالية.

 االقتـراض:

ويا. %  تدفع نصف سن0.33سنة، ويحمل عمولة خاصة بواقع  32يمثل هذا البند قرضاً بعمولة ثابتة لمدة 

. وقد تم م2139يونيو  30، ويستحق السداد في م2110يوليو  9وقد تم الحصول على هذا القرض في 

 ماليين لاير سعودي كعموالت خالل العام. 31.3سداد مبلغ 
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 : وكبار التنفيذيين بالبنك مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

 

إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" أو األعضاء من  تتحدد التعويضات والمكافآت المدفوعه ألعضاء مجلس

خارج المجلس وفق اآلطر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات اإلشرافية، ويحكمها بشكل عام المباديء 

الرئيسية لحوكمة البنوك العاملة في المملكه وضوابط التعويضات الصادرتين عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للبنك والئحة 

 السعودي البريطاني "ساب" ووثيقة حوكمة ساب.

 

 نظير عضويتهم في مجلس إدارة البنك ومشاركتهم في أعمالهبلغت مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

لاير سعودي بدل حضور  286,500 سعودي شاملة مبلغ لاير 2,788,500م، مبلغ 2012خالل عام 

ويوضح اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة وكذلك لجنة الترشيحات والمكافآت. 

الجدول التالي تفصيل المكافآت والتعويضات التي جرى دفعها ألعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين 

 في البنك خالل العام:

 
 م2012العام 

 باالف الرياالت السعودية

 

أعضاء مجلس اإلدارة 

ذيين و الغير يالتنف

 التنفيذيين

بيانات التعويضات لستة من 

كبار المسئولين التنفيذيين  

ممن تلقوا أكبر تعويض من 

البنك ويشمل ذلك عضو 

مجلس اإلدارة المنتدب 

 ورئيس الرقابة المالية

بيانات التعويضات لكبار 

 المسئولين التنفيذيين الذي

عدم ممانعة من يتطلب تعيينهم 

 مؤسسة النقد العربي السعودي

 12,674 8,259 4,291 رواتب وتعويضات

 4,016 2,765 419 بدالت

 11,239 11,887 1,828 مكافآت سنوية ودورية 

 - - -  برامج الحوافز

التعويضات والمزايا العينية 

األخرى المدفوعة شهريا أو 

 سنويا

392 805 1,016 

 

يتم باستثناء المكافآت واألسهم حيث  م2012حسب التكلفة للبنك خالل عام أعاله القيم جرى إحتساب 

 على القيمة المقدمة للموظفين.إحتسابها بناء 

 

 مزايا وبرامج الموظفين:
 

في شأن تطبيق  وضوابط المكافات والتعويضات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديوفقا لقواعد 

وضع سياسة تم قد أفضل الممارسات الخاصة بالتعويضات وسياسات مجلس اإلستقرار المالي،  ف

منذ عام  تم العمل بهاوافق عليها مجلس اإلدارة ووالتي أقرتها لجنة الترشيحات والمكافآت و اتالتعويض

 .م2131
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األجور الثابتة والمتغيرة )بما في ذلك خطط تحدد هذه السياسة المبادئ التوجيهية لكيفية إدارة كل من 

إلى جعل الممارسات الخاصة بالمكافآت متواءمة مع استراتيجية هذه السياسة  تهدفالحوافز( في ساب.  و

وقيم البنك وذلك لدعم التنفيذ الناجح لالستراتيجية بما يتناسب مع المتطلبات المتعلقة بالمخاطر اإلئتمانية. 

 الموظفينة عروض القيمة االضافية بغرض إستقطاب وتحفيز والمحافظة على كما توفر هذه السياس

 والذي سيضمن االستدامة المالية لساب.

 

 تعويضات فإن طبقاً لنظام العمل السعودي النافذ في المملكة العربية السعودية وسياسات البنك الداخلية 

وقد بلغت تعويضات نهاية الخدمة للموظفين كما في تدفع عند انتهاء مدة خدمتهم، لموظفين نهاية الخدمة ل

برنامج لمنح  هذا ويعتمد البنك مليون لاير سعودي.  304مبلغا وقدره م، 2012نهاية شهر ديسمبر عام 

 مليون لاير سعودي.  10.7بلغت القيمة الدفترية له أسهم ساب للموظفين

 

 

 تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة:
 

اهمين واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفته التامة من كافة النواحي يؤكد مجلس اإلدارة للمس

 -المادية ما يلي:

 

  الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. أن سجالت 

  أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.داخلية الرقابة الأن نظام 

  مواصلة نشاطه.قدرة البنك على أنه ال يوجد أي شك يذكر في 

  طرف فيه ويوجد فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس ال يوجد عقد البنك

اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو المدير المالي أو ألي شخص ذا عالقة بهم، ماعدا ما 

 جرى ذكره في تبيان المعامالت مع األطراف األخرى في هذا التقرير.

 

يرهم، كجزء من أداء واجباتهم بشأن القوائم المالية، كذلك قام مراجعو الحسابات حسب الموضح في تقر

بمراجعة ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد والعرض العادل  للقوائم المالية وذلك بما يمكنهم من 

تصميم إجراءات مراجعة مالئمة، ولكن ليس لغرض تكوين رأي حول فعالية الضوابط الداخلية بالبنك. 

جلس اإلدارة ببعض النواقص أو التوصيات الناشئة عن ذلك العمل. وبرأي اإلدارة وقد أبلغ المراجعون م

فإن هذه البنود ال تشكل نواح جوهرية، ولذلك اصدر المراجعون تقريرهم غير المتحفظ على القوائم المالية 

 للبنك.

 

 المعايير المحاسبية:

 

لمؤسسات المالية والصادرة عن مؤسسة النقد إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة لتم 

وأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك  ،العربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية

جوهرية عن معايير في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك، وال توجد هناك أي اختالفات 

ديسمبر  13المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خالل العام المالي المنتهي في 

بخالف تطبيق المعايير الدولية المذكورة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، والتي طبق فيها  م2132

 على المركز المالي للبنك ونتائجه. البنك المعيار المعني بأثر رجعي وبدون أي تأثير
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 تعيين مراجعي الحسابات:

 

الموافقة م، أقرت الجمعية العامة 2132مارس  31خالل إجتماع الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ 

 اجعين/ إيرنست أند يونغ كمرة/ كي بي إم جي الفوزان والسدحان والسادةعلى اختيار كل من الساد

م 2132لمراجعة القوائم المالية للبنك لعام  ،بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعةحسابات من لل

 .والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم

 

 

 0بازل 

هو معيار عمل دولي يهدف إلى تعزيز ممارسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى  2إن بروتوكول بازل 

أدنى للمتطلبات الرأسمالية آخذا في االعتبار وضع مخاطر المؤسسات المالية حيث يشترط حدا نظاميا 

 الشركة ذات العالقة. وهذا المعيار تبنته مؤسسة النقد العربي السعودي.

من ثالثة أركان تعزز بعضها البعض، والتي تهدف مجتمعة إلى المساهمة  2يتكون إطار بروتوكول بازل 

 في تقوية سالمة ومتانة األنظمة المالية:

: ويتعلق بالحد األدنى للمتطلبات الرأسمالية بالنسبة للمخاطر االئتمانية ومخاطر العمليات األولالركن 

 ومخاطر األسواق.

العربي السعودي كجهه رقابية وإشرافية : ويتعلق بالمراجعة اإلشرافية لمؤسسة النقد الركن الثاني

 إلجراءات تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلية لساب.

 : ويتعلق بسلوكيات وأنظمة السوق من خالل اإلفصاح العام.لثالركن الثا

صممت إجراءات تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلية لمعرفة وتحديد المتطلبات الرأسمالية تحت سيناريوهات 

الضغط وأيضا رأس المال بالنسبة لمخاطر الركن الثاني. وتشير مخاطر الركن الثاني إلى المخاطر التي 

 تحدد بموجب الركن األول، كمخاطر التركز، مثال. لم تقيد أو

إن إجراءات تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلية هي مستند شامل مصمم لتقييم بيانات مخاطر البنك، 

وإجراءات تحديد وقياس ومراقبة المخاطر والمتطلبات الرأسمالية ومصادر رأس المال. وتعكس هذه 

تقييم متطلبات ساب الرأسمالية الحالية والمخططة على أساس موحد اإلجراءات طريقة محافظة وواقعية ل

 والوضع المتوقع للبنك. 2بالكامل ضمن إطار الركن الثاني من بازل 

لقد تم إعداد إجراءات تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلية تمشيا مع التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد 

 سنوي.العربي السعودي ويتم تحديثها على أساس 

الصادرة عن مؤسسة النقد  2طبقا لقواعد بازل  2لقد تم إعداد بيانات اإلفصاح المتعلقة ببروتوكول بازل 

 م. 2111العربي السعودي في شهر مارس 
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 5بازل 

جنبا إلى جنب مع  1عام في إنهاء بيانات المتطلبات الرأسمالية بموجب بازل التم تحقيق تقدم كبير خالل 

وذلك إلعطاء وقت كاف حتى تتكيف الصناعة المالية العالمية  م2133تد حتى عام جدول تنفيذي يم

 تدريجيا.

من األسهم العامة شاملة عامل حفظ رأس المال. ويستوفي  3% كحد أدنى للفئة 9لقد تم االتفاق على نسبة 

 ساب متطلبات هذه النسبة بالكامل.

المشاركة في مجموعات عمل مؤسسة النقد بخصوص مختلف أوجه م 2132واصل البنك خالل العام  

اعتماد وجرى خالل العام والتي تهدف إلنهاء تنفيذ قواعد المعيار في المملكة العربية السعودية.  1بازل 

 طريقة رفع التقارير للمساعدة في معايرة المتطلبات الدنيا.

 

 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

 ارة:أعضاء مجلس اإلد

منهم ستة أعضاء يمثلون المساهمين  ،أعضاء ةيتكون مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني من عشر

مع ميالدية سنوات  لدورة مدتها ثالث السعوديين يتم انتخابهم وتعيينهم من قبل الجمعية العامة للبنك 

  .أعضاء آخرين يتم تعيينهم من قبل الشريك األجنبي ةوأربع، إمكانية إعادة انتخابهم

يناير  3سنوات تبدأ في  1 لدورة مدتها تعيين أعضاء مجلس اإلدارة إنتخاب وتم  م2131ديسمبر  34في 

م من 2132ديسمبر  13مجلس اإلدارة كما في يتشكل وم، 2131ديسمبر  13وتنتهي في  م2133

( من الئحة حوكمة 2ما جاء في المادة )عضويتهم بحسب التالية أسماءهم والذين صنفت األعضاء 

ووثيقة مباديء الحوكمة الصادرة  الشركات في المملكه العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية

 عن مؤسسة النقد العربي السعودي :

 

 

 

 إسم عضو مجلس اإلدارة

 تصنيف العضوية 
 

الشركات المساهمة األخرى خالف البنك التي 

يشارك عضو مجلس اإلدارة في عضويتها 

 بصفته الشخصية أو ممثالُ عن شخص إعتباري
 شركة الزامل لالستثمار الصناعي - عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ خالد سليمان العليان

 تكافلشركة ساب  - عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ فؤاد عبد الوهاب بحراوي

 خالد عبد هللا الملحم المهندس

 

 شركة إعمار المدينة اإلقتصادية - عضو مجلس إدارة مستقل

 شركة اإلسمنت األبيض  -

 شركة أمالك  -

 شركة الخطوط السعودية للتموين -

 األستاذ محمد عمران العمران

 

شركة كريديت سويس العربية  - عضو مجلس إدارة مستقل

 السعودية 

 شركة االتصاالت السعودية  -

شركة أوريكس السعودية للتأجير  -

 التمويلي 

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني -
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شركة عبد القادر المهيدب وأوالده  - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي سليمان عبد القادر المهيدباألستاذ 
  )ممثال عن شركة سليمان المهيدب وشركاه(

 شركة سويكورب  -

الشركة األولى للتطوير العقاري   -
 )ممثال عن شركة عبد القادر المهيدب وأوالده(

 شركة مجموعة صافوال -
 )ممثال عن شركة عبد القادر المهيدب وأوالده(

 شركة التصنيع الوطنية -
 )ممثال عن شركة عبد القادر المهيدب وأوالده(

 شركة المراعي -
 )ممثال عن شركة مجموعة صافوال(

 األوسط للورقشركة الشرق  -
 )ممثال عن شركة عبد القادر المهيدب وأوالده(

 شركة أعمال الطاقة والمياه الدولية -

 األستاذ محمد عبد الرحمن السمحان

 

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
 ممثالُ للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 

 السيد زرير كاما

 

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
 HSBCممثالُ للشريك األجنبي مجموعة 

 

 السيد سايمون كوبر

 

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
 HSBCممثالُ للشريك األجنبي مجموعة 

 

 تويجريالمحمد مزيد األستاذ 

 

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
 HSBCممثالُ للشريك األجنبي مجموعة 

 

 عضو مجلس إدارة تنفيذي  السيد ديفيد ديو

 اإلدارة المنتدبعضو مجلس 

 شركة ساب تكافل -

 

ورغبة من البنك في التوافق مع المتطلبات اإلشرافية التي تعزز مبادىء الحوكمة الرشيدة، فقد روعي 

العمل بعد الحصول على الموافقة من الجهات اإلشرافية على تعديل منهجية إختيار وإنتخاب أعضاء 

أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك التي عقدت في مجلس اإلدارة الممثلين للجانب السعودي، بحيث 

م تعديل النظام األساسي للبنك لينص على أن إنتخاب األعضاء يتم وفق أسلوب 2132مارس  31

 التصويت التراكمي.

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة

لجدول . ويبين ا،اجتماعات 4عقد مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" م 2132خالل العام 

  : التالي بيانات تلك االجتماعات وسجل حضور األعضاء

 تواريخ االجتماعات  

مارس  31 عضو مجلس اإلدارة م

 م2132

مايو  23

 م2132

سبتمبر  39

 م2132

ديسمبر  33

 م2132

         األستاذ خالد سليمان العليان 3

         األستاذ فؤاد عبد الوهاب بحراوي 2

         الملحماألستاذ خالد عبد هللا  1
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         األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب 4

         األستاذ محمد عبد الرحمن السمحان 0

         األستاذ محمد عمران العمران 6

       - السيد زرير كاما 9

         السيد سايمون كوبر 1

         السيد ديفيد ديو 3

 -       التويجريمزيد األستاذ محمد  31

 3 31 31 3 عدد الحاضرين 

 %31 %311 %311 %31 الحضور نسبة  

 

 

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس ويبين الجدول التالي سجل حضور 

 م:2132خالل عام لإلجتماعات التي عقدت 

 

 م

 

 االسم

لجنة 

 المراجعة

اللجنة 

 التنفيذية

 مجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

 3 4 - - سليمان العليان األستاذ خالد .3

 - 4 11 4 األستاذ فؤاد عبد الوهاب بحراوي .2

 3 4 9 - األستاذ خالد عبد هللا الملحم .1

 - 4 - - األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب .4

 - 4 - 4 عبد الرحمن السمحان األستاذ محمد .0

 3 4 10 - عمران العمران األستاذ محمد .6

 - 3 - - كاماالسيد زرير  .9

 - 4 - -  السيد سايمون كوبر .1

 - 4 11 - السيد ديفيد ديو .3

 - 3 11 - التويجريمزيد  األستاذ محمد .31

 - - - 4 * األستاذ محمد العماج .33
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 - - - 4 *  السيد جيمس مادسن .32

 - - - 3 * األستاذ طالل الزامل .31

 

أعضاء من خارج مجلس  1ها والئحة عملها من خمسة أعضاء، من ضمنهم تشكيلتتكون لجنة المراجعة حسب قواعد )*( 

 .اإلدارة

 

 مجلس اإلدارةلجان 

إنسجاماُ مع الضوابط اإلشرافية الصادرة عن الجهات اإلشرافية ونظام البنك األساسي ووثيقة الحوكمة ، 

والتي تقضي بتشكيل عدد مناسب من اللجان بحسب حجم البنك وحاجته وتنوع أنشطته، فقد  شكل مجلس 

، والتالي إستعراض إدارة البنك  أربع لجان فرعية منبثقة عنه، يشارك أعضاء من المجلس فيها جميعاُ 

 يصف إختصاصات ومهام هذه اللجان وبيانات تشكيلها وإجتماعاتها :  

 

 اللجنة التنفيذية:

وترفع اللجنة ، من النظام األساسي للبنك 26شكلت اللجنة التنفيذية للبنك من قبل مجلس اإلدارة طبقا للمادة 

المنتدب )رئيسا( وأربعة أعضاء آخرين  وتضم في عضويتها العضو ،تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة

يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في مساعدة العضو المنتدب 

ضمن الصالحيات المخولة لها من قبل مجلس اإلدارة في معالجة المسائل المحالة لها من قبل العضو 

اللجنة التنفيذية بمراجعة كافة التقارير الشهرية المقدمة من المنتدب أو من قبل مجلس اإلدارة. وتقوم 

العمل بالبنك وتجتمع اثنا عشر مرة في السنة. وتضم اللجنة وقطاعات مختلف رؤساء الفعاليات وأقسام 

األستاذ/ فؤاد عبد الوهاب بحراوي واألستاذ/ كل من : الحالية في عضويتها: السيد ديفيد ديو )رئيسا( و

 التويجري.مزيد محمد  /محمد عمران العمران واألستاذ  الملحم واألستاذ/خالد عبد هللا

عقدت اللجنة  ، في حين م2132ديسمبر  13وقد بقي األعضاء المذكورين أعاله دون تغيير كما في 

 م.2132اجتماعا خالل عام  33التنفيذية 

 

 لجنة المراجعة:
 

 0 – 1تتكون من والئحة عملها فإنها م، وطبقا لقواعد تشكيلها 3332أنشأت لجنة المراجعة بالبنك في عام 

تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة وتجتمع أربع اللجنة أعضاء من داخل وخارج مجلس اإلدارة. وترفع 

فاعلية مراقبة بالبنك، واإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية مرات في السنة. ويتمثل دورها في 

المراجعة الداخلية والخارجية للبنك ومراجعة نواحي الضعف في المراقبة وقصور  أعمالفعاليات و

، كما أن اللجنة معنية بدراسة القوائم المالية األولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة والرفع األنظمة

سة تقارير المراجعة وإبداء توصياتها بشأنها، والتوصية بتوصياتها ورؤاها للمجلس، وتعنى اللجنة بدرا

للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، إلى جانب متابعة أنشطتهم المكلفين بها وإعتماد أي 

     .عمل خارج نطاق أعمال المراجعة اإلعتيادية، ودراسة خطط المراجعين وملحوظاتهم 
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)رئيسا(  -مستقل الستاذ/ فؤاد عبد الوهاب بحراوي، عضو مجلس اإلدارة األ وأعضاء لجنة المراجعة هم

والسيد/  -تنفيذيالغير  –محمد عبد الرحمن السمحان، عضو مجلس اإلدارة  /وعضوية كل من األستاذ

من خارج مجلس أعضاء طالل أحمد الزامل، وهم  /محمد مطلق العماج واألستاذ /جيمس مادسن واألستاذ

 اإلدارة.

 م. 2132ديسمبر  13بقي األعضاء المذكورين أعاله دون تغيير كما في وقد 

وحيث رغب مجلس اإلدارة في أن تكون قواعد  ،اجتماعات 4عقدت لجنة المراجعة م 2132خالل العام و

عمل لجنة المراجعة متوافقة مع التوجيهات النظامية، فقد تمت الموافقة على القواعد التنظيمية والئحة 

 م.2132مارس  31اللجنة من قبل الجمعية العامة المنعقدة في  وقواعد عمل

 

 لجنة الممتلكات:

 

أعضاء،  وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة  0 – 1تتكون لجنة الممتلكات، المنبثقة عن مجلس اإلدارة، من 

ما وتختص اللجنة بالنظر في الموافقات الخاصة بالمصروفات والتزامات البنك في ،إلى مجلس اإلدارة

يتعلق بالعقارات من إيجارات وتكاليف مشاريع ومصاريف المساندة مثل األمن والسالمة.  ويتم تدارس 

المواضيع المحالة إلى لجنة الممتلكات بالتمرير ما لم يطلب رئيس اللجنة اجتماعا لألعضاء. وتتكون 

ذ/ سليمان عبد القادر األستاذ/ خالد سليمان العليان رئيسا وعضوية كل من األستا كل مناللجنة من 

 / محمد عبد الرحمن السمحان. االستاذالمهيدب والسيد/ ديفيد ديو و

م. ولم تعقد اللجنة اية اجتماعات 2132ديسمبر  13وقد بقي األعضاء المذكورين أعاله دون تغيير كما في 

 م.2132في عام 

 

 لجنة الترشيحات والتعويضات:

 

والئحة شكلت لجنة الترشيحات والتعويضات بالبنك من قبل مجلس اإلدارة واعتمدت قواعدها التنظيمية 

م بحيث تكون متوافقة مع التوجيهات 2133مارس  30اجتماع الجمعية العامة المنعقد في في عملها 

اء مستقلين من النظامية. وتجتمع اللجنة مرتين على األقل خالل السنة. وتتكون اللجنة من ثالثة أعض

 المجلس يتم تعيينهم من قبل المجلس، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة.أعضاء 

وفقاُ لسياسات ومعايير  بشأن المرشحين لعضوية المجلسلمجلس اإلدارة توصياتها تختص اللجنة برفع و

تياجات المهارات واإلمكانيات ، كما تقوم سنويا بمراجعة احالعضوية في مجلس ساب التي اقرها المجلس

المطلوبة والمالئمة لعضوية المجلس بما في ذلك الوقت المطلوب أن يكرسه عضو مجلس اإلدارة من أجل 

وتقييم فعاليته وفاعلية األعضاء واللجان والتحقق من إستقاللية  أعمال المجلس، ومراجعة هيكل المجلس

وإقرار برامج  لمحتمل، كما تعنى اللجنة بوضعاألعضاء المستقلين ومن جوانب تعارض المصالح ا

 . بشأنها ومن ثم تقديم التوصيات الالزمةوسياسات المكافآت والتعويضات 

خالد سليمان  /محمد عمران العمران )رئيسا( وعضوية كل من األستاذ /األستاذكل من وتتكون اللجنة من 

 1عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات م 2132وخالل العام   خالد عبد هللا الملحم. /العليان واألستاذ

  .اجتماعات
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 الئحة حوكمة الشركات:

يدرك البنك السعودي البريطاني "ساب" األثر الكبير لألخذ بمبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة، ومن أن 

يساهم في ذلك يستتبع إتباع المعايير المهنية واألخالقية في جميع التعامالت، والشفافية واإلفصاح وبما 

تعميق وتطوير كفاءة عمل المنشأة وعالقاتها مع جميع أصحاب المصالح سواء العاملين، المودعين أو ما 

عداهم، كما أن البنك يؤمن بأن السير في هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين بالبنك من جهة وبقطاع الصناعة 

تأمين وسالمة واستقرار القطاع المصرفية السعودية من جهة أخرى، وهو بالتالي ما سينعكس على 

 المصرفي في المملكة العربية السعودية.

وحرصاُ من البنك للتمشي مع المتطلبات اإلشرافية التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات ولضمان الوفاء 

بهذه المتطلبات في إطار ومنهجية موثقة، فقد روعي العمل على وضع "وثيقة سياسة الحوكمة الخاصة 

بحيث م 2133في ديسمبر لسعودي البريطاني" والتي جرى اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بالبنك ا

تناولت االشتراطات والمبادئ الرئيسة للحوكمة الرشيدة، تمشيا مع التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد 

 وطبقا ألفضل الممارسات المحلية والعالمية.وهيئة السوق المالية العربي السعودي 

كما حرص البنك على األخذ بمنهج التصويت التراكمي النتخاب واختيار أعضاء مجلس اإلدارة، حيث 

مارس  31في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في للبنك جرى تعديل النظام األساسي 

دارة م.  في حين راعى البنك إصدار سياسة تنظم تعارض المصالح المحتمل ألعضاء مجلس اإل2132

وكبار التنفيذيين، واصدر سياسة تعنى باإلفصاح ومتطلباته وآلياته، وقد تم العمل على هاتين السياستين 

 م. 2132بعد إقرار مجلس إدارة البنك عليهما خالل النصف األول من العام 

ا م تضمن2133إن نظام البنك األساسي ووثيقة حوكمة ساب التي اقرها مجلس إدارة البنك في ديسمبر 

عرضاً لحق المساهم في الحصول على أرباح، وحضور الجمعيات والمناقشة والتصويت والتصرف 

بالسهم. ووفق سياسة ساب لإلفصاح فإن المعلومات والبيانات المتعلقة بالجمعيات والميزانيات، وحساب 

بإنتظام  األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة السنوي، توفر للمساهمين، وتنشرفي الصحف وتحمل

على موقع تداول وموقع البنك. وقد درج البنك رغبة منه في تأصيل وعي مساهميه على طباعة الدليل 

اإلسترشادي الخاص بحقوق المساهمين في الجمعيات العامة والذي يراعى توزيعه للمساهمين عند عقد 

 الجمعيات.

ل لجنة المراجعة مع التوجيهات عموالئحة قواعد  م راعى موائمة 2132كما أن البنك وخالل العام 

 31المنعقد في في إجتماعها القواعد التنظيمية وقواعد عمل اللجنة شرافية بحيث أقرت الجمعية العامة اإل

، ولحرص البنك على التواصل مع مساهميه فقد أطلق خالل العام مبادرة لحث المساهمين م2132مارس 

همهم خالل الفترات السابقة على التواصل مع البنك من اصحاب الشهادات وممن لم يتسلموا أرباح اس

 لتحديث بياناتهم وترتيب إستالم حقوقهم.  

 

م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة 2132خالل العام 

العاملة في المملكة في المملكة" وقد تضمنت وثيقة المبادي إطاراُ عاماُ للحوكمة يتوجب على البنوك 

التمشي به، ولرغبة البنك في االلتزام بجميع ما تضمنته وثيقة المبادي فقد روعي العمل خالل العام على 

شاملة لمنظومة وتطبيقات الحوكمة التي ينتهجها البنك، ومن ثم صياغة خطة عمل بإطار  اتإجراء مراجع

لسعودي بما يفي بتمشي البنك كلية مع جميع زمني تم التواصل فيها مع مقام مؤسسة النقد العربي ا

م والتي 2134النصف األول من العام تاريخ أقصاه المتطلبات التي اشتملت عليها وثيقة المبادي خالل 

 -تشتمل محاورها العامة على التالي  :
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العمل على موائمة "وثيقة حوكمة ساب" مع المتطلبات التي اشتملت عليها مبادي الحوكمة،  .1

النتهاء من صياغة الوثيقة وتعديلها وإقرار مجلس إدارة البنك عليها خالل العام ومخطط ا

 م.2131

 

تعديل جميع "لوائح وقواعد عمل" اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وجاري العمل على  .0

ة تعديل صيغ هذه القواعد، ومخطط االنتهاء منها وإقرارها من اللجان ذات العالقة ومجلس اإلدار

م، في حين سيجري الرفع بلوائح وقواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت 2131بنهاية العام 

لجمعية العامة للبنك التي ستعقد في الربع األول من العام قرارها من قبل اولجنة المراجعة إل

 م.2134

 

ضوية في وإعداد سياسة عامة تتناول "المعايير اإلجرائية الالزمة للع ةروعي العمل على صياغ .5

تشتمل بحيث مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه" سواء لألعضاء التنفيذيين أو غير التنفيذيين، 

هذه الوثيقة على كافة المتطلبات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي 

إلى متطلبات  السعودي وهيئة السوق المالية والمتعلقة بالمسوغات والقدرات والتأهيل، إضافة

ومناحي اإلحالل.  ومخطط أن تنتهي وأعمال اللجان التدريب المستمر وتقييم فعالية األعضاء 

م 2131الصياغة العامة لتلك السياسة اإلجرائية ومن ثم إقرار مجلس اإلدارة عليها خالل العام 

الول من العام وسيراعى الرفع بها إلقرارها من الجمعية العامة للبنك التي ستعقد في الربع ا

 م.2134

 

حرصاُ من البنك لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح من المساهمين، العمالء، الموظفين،  .4

المجتمع المحلي، بما يكفل تعزيز حفظ حقوقهم، فقد روعي العمل على إعداد وصياغة سياسة 

مؤسسة، وكذلك وثيقة المبادئ الصادرة عن مقام ال تضمنتهاعامة تشتمل على جميع األحكام التي 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما يعزز تأكيد حفظ حقوق أصحاب 

.  ومخطط أن تنتهي الصياغة العامة لتلك السياسة ويتناول سياسة البنك لخدمة المجتمع المصالح

ا إلقرارها م وسيراعى الرفع به2131اإلجرائية ومن ثم إقرار مجلس اإلدارة عليها خالل العام 

 م.2134من الجمعية العامة للبنك التي ستعقد في الربع االول من العام 

انسجاماُ مع ما تضمنته مبادئ حوكمة البنوك، في أن يصار لسن سياسة عامة تتناول تنظيم  .5

وتحديد معامالت األطراف ذوي العالقة، وفي أن يحرص البنك على معرفة ورصد هذه 

يتوافق ذلك مع الدور المناط بلجنة المراجعة. ووفق الخطة الموضوعة التعامالت وإقرارها، وأن 

فإن البنك يعكف حالياُ على العمل على إعداد وصياغة سياسة عامة وشاملة تتناول تنظيم معالجة 

تعامالت االطراف ذوي العالقة، وتحديد دور لجنة المراجعة في مراجعة مثل تلك التعامالت، 

ا بصفة منتظمة وشفافة، وسيتم الرفع بالسياسة لمجلس اإلدارة وعلى أن يتم اإلفصاح عنه

 م.2131إلقرارها خالل العام 

بشكل عام فإن البنك السعودي البريطاني "ساب" يلتزم روحاُ ونصاُ بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية 

نعكس هذا االلتزام التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مقام هيئة السوق المالية،  بحيث ي

بشمول في تضمين المتطلبات اإللزامية في نظام البنك األساس ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة باإلضافة 

إلى السياسات الداخلية وأدلة العمل المنظمة ألعمال قطاعات البنك المختلفة، والتي تتضمن إثبات حقوق 

توفير جميع المعلومات التي تكفل للمساهمين المساهمين في السهم والمشاركة في الجمعيات العامة و

ممارسة حقوقهم، واإلفصاح عن البيانات المالية وغير المالية والتمشي التام مع متطلبات الشفافية وفق 

الحدود النظامية، وكذلك تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسئوليات أعضائه وتشكيل لجانه المختلفة وفق 

 اإلشرافية.لوائح عمل تتفق مع التوجيهات 
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إلى جانب ذلك فإن البنك التزم أيضاَ باألخذ بغالبية األحكام ذات الطابع االسترشادي التي تضمنتها الئحة 

 حوكمة الشركات، باستثناء األحكام التالية : 

 

 أسباب عدم تمشي البنك وتطبيقه إياها متطلبات المادة المادة

 المادة الثالثة

من  تضمنت أحكام هذه المادة عدداُ 

المتطلبات المتعلقة بحقوق المساهم، 

ومن ضمنها الحق في الحصول على 

نصيب من موجودات الشركة عند 

 التصفية.

على الرغم من عدم وجود نص صريح في نظام 

البنك األساسي بهذا المتطلب، إال أن المادة 

( من هذا النظام قد تناولت ما يتعلق بتصفية 02)

لك وفق ما الشركة واإلجراءات الكفيلة بذ

يتضمنه نظام الشركات، إلى جانب أن وثيقة 

الحوكمة التي أقرها مجلس إدارة البنك قد 

تضمنت النص على أحقية المساهم في نصيب 

 من موجودات البنك عند التصفية.

الفقرة )د( من المادة 

 السادسة

وجوب قيام المستثمرين ذوي الصفة 

االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 

 -هم، مثل صناديق االستثمارغير

اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت 

وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم 

السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية 

التعامل مع أي تضارب جوهري 

للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق 

 األساسية الخاصة باستثماراتهم.

 

ليس للبنك صفه إللزام المستثمرين ذوي الصفة 

ارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم، االعتب

 بأن يفصحوا عن سياساتهم في التصويت.

 

 

الفقرة )د( من المادة 

 العاشرة

وجوب وضع سياسات ومعايير 

وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية 

في مجلس اإلدارة ووضعها موضع 

 التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.

البنك حرص على صياغة سياسات مكتوبة 

ومعايير للعضوية في المجلس والتي جرى 

 م.21/31/2113إقرارها من مجلس اإلدارة في 

م روعي العمل على صياغه 2132خالل العام 

وإعداد سياسة عامة تشتمل على السياسات 

والمعايير اإلجرائية الالزمة للعضوية في 

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه سواء 

لتنفيذيين، وقد لألعضاء التنفيذيين أو غير ا

اشتملت هذه الوثيقة على كافة المتطلبات التي 

حددتها الجهات اإلشرافية والمتعلقة بالمسوغات 

والقدرات والتأهيل، إضافة إلى متطلبات 

التدريب المستمر وتقييم فعالية األعضاء 

 وجوانب اإلحالل.  

وفق خطة العمل الموضوعة فإنه مخطط أن 

السياسة اإلجرائية  تنتهي الصياغة العامة لتلك

ومن ثم إقرار مجلس اإلدارة عليها خالل العام 

م وسيراعى الرفع بها إلقرارها من قبل 2131

الجمعية العامة للبنك التي ستعقد في الربع االول 

 م.2134من العام 
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 :التمشي مع المتطلبات اإلشرافية والدولية

التزم ساب بجميع التعليمات والتوجيهات اإلشرافية الصادرة من مقام مؤسسة النقد العربي السعودي في 

فيما يختص  2جميع أصعد العمل المصرفي،  ويواصل االلتزام في نفس الوقت بمبادئ بروتوكول بازل 

يلها من قبل إدارة بقياس المخاطر والكفاية الرأسمالية واإلفصاح. وتواصل لجنة المخاطر التي تم تشك

البنك ضمان استمرار االلتزام بكافة التوجيهات والتعليمات الموضوعة طبقا ألفضل الممارسات الدولية. 

 هذا وقد وضع ساب سياساته الداخلية الخاصة على ضوء المتطلبات النظامية المختلفة. 

افي والرقابي وكجزء من م أتمت مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم دورها اإلشر2132وخالل العام 

خطط الفحوص الشاملة التي تجريها فحصاُ شامال لجميع أنشطه البنك وقطاعات أعماله وقد أظهر الفحص 

 سالمة وقوة مركز البنك المالي وتمشيه التام مع النظم واللوائح المنظمة للعمل المصرفي. 

 

 المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

. وقد صممت ن تنفيذ ومراجعة فعالية إطار الرقابة الداخلية بالبنكمجلس اإلدارة مسئولون عأعضاء 

اإلجراءات الرئيسية التي وضعها أعضاء مجلس اإلدارة لتحقيق رقابة داخلية فعالة بالبنك بهدف حماية 

كذلك الموجودات واألصول من االستخدام أو التصرف غير المفوض، االحتفاظ بسجالت محاسبية  و

مصداقية وفائدة المعلومات سواء ألغراض العمل او النشر . وقد صممت هذه اإلجراءات إلدارة وتخفيف 

مخاطر اإلخفاق في تحقيق أهداف العمل وتوفير تأكيد معقول غير مطلق لمواجهة التصريحات غير 

تحديد وتقييم لراءات اإلجبهذه وكان قد تم اعتماد العمل الصحيحة ، واألخطاء، والخسائر أو االحتيال. 

 بشكل متواصل طوال العام.وإدارة المخاطر الرئيسية 

إن إدارة ساب مسئولة عن تنفيذ ومراجعة فعالية إطار الرقابة الداخلية بالبنك كما اعتمدت من قبل مجلس 

اإلدارة. وقد نفذ ساب برنامجا يرتكز على ثالث خطوط دفاعية إلدارة المخاطر التي تواجه البنك 

والشركات التابعة له. يتمثل خط الدفاع األول في إدارة العمل وهي مسئولة عن وضع السياسات 

واإلجراءات والمعايير عبر كافة القطاعات التي تندرج تحت صالحياتها. ويتم إعداد السياسات والكتيبات 

واألسواق والسيولة  الخاصة من قبل الفعاليات لتغطي كافة المخاطر الكبيرة بما في ذلك مخاطر االئتمان

وتقنية المعلومات واألمن ورأس المال واإلدارة المالية واالنماط  والسمعة واالستراتيجية واستمرارية 

األعمال وااللتزام ومخاطر العمليات األخرى. كما أن إدارة الفعاليات مسئولة عن تنفيذ آليات المراقبة 

 ياسات الموضوعة والمتطلبات النظامية.الفعالة الكتشاف ومنع االنحراف عن أو مخالفة الس

ويتكون خط الدفاع الثاني من فعاليات مختلفة في إدارة المخاطر والرقابة والتي تراقب المخاطر االئتمانية 

ومخاطر األسواق والمخاطر القانونية وااللتزام وتقنية المعلومات والرقابة المالية ومخاطر السمعة وأيضا 

لمتعلقة باستمرارية األعمال واألمن واالحتيال. ويتم تحليل المخاطر نوعا وكما مخاطر العمليات األخرى ا

ويتم اإلبالغ عنها من خالل لجان داخلية  منها لجنة إدارة المخاطر ومجموعة إدارة مخاطر العمليات 

مع ولجنة االلتزام. وتراقب فعالية االلتزام عمليات األقسام وإجراءات اإلدارة وذلك لضمان التوافق 

المتطلبات النظامية وخاصة قواعد فتح الحسابات المصرفية، قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتندمج إجراءات إدارة المخاطر بشكل كامل 

إضافة إلى ذلك، يتوقع مع التخطيط االستراتيجي والخطة التشغيلية السنوية ودورة تخطيط رأس المال. 
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من كل موظف أن يكون مسئوال عن ادارة المخاطر ضمن المسئوليات المسندة اليه بناء على مبادئ 

الحوكمة التي اعتمدها البنك والتي يتم شرحها خالل البرامج التدريبية التي تقدم لمنسوبي البنك. ويتم رفع 

دورية ترفع إلى أعضاء لجنة المراجعة واللجنة النتائج الطالع أعضاء مجلس اإلدارة من خالل تقارير 

 التنفيذية.

 تشمل إجراءات الرقابة الداخلية الرئيسية ما يلي:

: وضع ساب معايير واضحة يجب اتباعها من قبل جميع الموظفين واألقسام والبنك ككل. كما معايير ساب

 يقها عبر كافة أقسام وفعاليات البنك.تم وضع معايير لتقارير الفعاليات والعمليات والتقارير المالية لتطب

: تم تفويض إدارة ساب لتنفيذ مختلف تفويض الصالحيات ضمن الحدود الموضوعة من قبل المجلس

األنشطة والمسئوليات المتعلقة باألداء المالي وذلك ضمن الحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة. 

خاص الحفاظ على التوزيع المالئم للمسئوليات ويتطلب تفويض مجلس اإلدارة لألفراد من هؤالء األش

الهامة واإلشراف على وضع ومتابعة أنظمة الرقابة المالئمة لكل قسم. ويتم تفويض صالحيات الدخول في 

ترتيبات المخاطر االئتمانية ومخاطر األسواق مع تحديد حدود صالحيات اإلدارة. ويتعين الحصول على 

يتعلق بالعروض االئتمانية ذات الخصائص المحددة ذات المخاطر العالية. كما موافقة اللجنة التنفيذية  فيما 

يتم قياس وتجميع المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق لغرض مراجعة التركزات االئتمانية. ويخضع تعيين 

 مسئولين تنفيذيين في وظائف البنك القيادية العليا لموافقة مجلس اإلدارة.

لقد تم وضع األنظمة واإلجراءات في ساب من أجل تحديد ومراقبة واإلبالغ عن : تحديد ومراقبة المخاطر

كافة المخاطر الرئيسية بما في ذلك مخاطر االئتمان واألسواق والسيولة وتقنية المعلومات واألمن ورأس 

لتزام المال واإلدارة المالية واالنماط ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية واستمرارية األعمال واال

ومخاطر العمليات األخرى. وتتم مراقبة االنكشاف لهذه المخاطر من قبل مختلف كيانات الحوكمة اإلدارية 

كلجنة اإلدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة المخاطر ولجنة االلتزام ولجنة متابعة المراجعة 

للجان الداخلية إلى اللجان المشرفة ومختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها. وترفع محاضر اجتماعات هذه ا

المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تتكون من اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، 

 وترفع من خالل تلك اللجان إلى مجلس اإلدارة.

رير السنوي والحسابات : تتم مراقبة إجراءات التقارير المالية لساب والمتعلقة بإعداد التقالتقارير المالية

م باستخدام سياسات محاسبية ونماذج تقارير موثقة. ويخضع تقديم المعلومات المالية 2132الموحدة لعام 

 لمصادقة رئيس الرقابة المالية في ساب.

تم وضع اإلجراءات الكفيلة بتحديد المخاطر الجديدة الناشئة  التغيرات في الظروف / ممارسات السوق:

على  2132في ظروف السوق وممارساته وسلوك العمالء. وقد تم التركيز خالل عام عن التغيرات 

 النواحي التالية:

  اعتماد قابلية تقبل المخاطر واختبار الضغط المتشدد في فعاليات االعمال من خالل تحديث

 االجراء فيما يتعلق بالتعرف على المخاطر الحالية والمستقبلية.
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 بيرة والناشئة عددا من المراجعات واألوراق الخاصة فيما يتعلق أطلقت إجراءات المخاطر الك

 بالمخاطر الرئيسية والتي تم تقديمها إلى اجتماع إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة.

 .إدارة المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم االستقرار في المنطقة 

 .تخفيف مخاطر المعلومات 

استراتيجية دورية ألقسام العمل وفعاليات المساندة ضمن إطار  : يتم إعداد خططالخطط االستراتيجية

استراتيجية ساب. كما يتم إعداد الخطط التشغيلية السنوية والتي تتضمن تحليالت مفصلة حول مستوى 

تحمل المخاطر وتصف أنواع وكم المخاطر الذي يمكن لنا تحمله في تنفيذ استراتيجيتنا، وذلك على 

ليات وتوضح مبادرات العمل الرئيسية واآلثار المالية المحتملة على تلك المبادرات ، مستوى األقسام والفعا

وإدراج المزيد من مستويات تقبل المخاطر واختبارات الضغط ضمن أعمال ساب وذلك من خالل تعديل 

 اإلجراءات المتعلقة بتحديد المخاطر وأيضا مخاطر التوقعات المستقبلية.

ترتيبات الحوكمة لتوفير اإلشراف على األمور ذات المخاطر الهامة وتقديم  : تم وضعترتيبات الحوكمة

المشورة لمجلس اإلدارة بخصوصها بما في ذلك التأكيد بأن أنماط تحليل المخاطر مالئمة للغرض منها 

وتستخدم طبقا لذلك وتخضع الختبارات نمطية يتم من خاللها تقييم آثار األحداث الشديدة والتي تبدو 

 لة في نفس الوقت والظروف غير االعتيادية األخرى التي لم يتم استيعابها ضمن األنماط الكمية. معقو

التي تراقب فعالية ضوابط الرقابة الداخلية في  إدارة المراجعة الداخليةاما خط الدفاع الثالث فيتمثل في 

تحديدها بواسطة طريقة القياس البنك وذلك من خالل تركيزها على مكامن الخطر األكبر للبنك حسبما يتم 

المبني على المخاطر. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بذلك من خالل المراجعة المستقلة لفعالية التصميم 

وعمليات أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية المحددة من قبل إدارة العمل )الخط األول( وإدارة ومراقبة 

نك يعمل ضمن مستوى تقبل المخاطر المصرح عنه وبالتوافق المخاطر )الخط الثاني( بما يضمن أن الب

مع األطر النظامية. يرفع مدير عام المراجعة الداخلية تقاريره إلى لجنة المراجعة  فيما يخص كافة 

المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية.  ويوضح برنامج عمل المراجعة الداخلية التزام واستقاللية ومسئولية 

ية المراجعة الداخلية بينما يشرح دليل معايير المراجعة  في ساب المعايير واإلجراءات التي وصالحية فعال

تلتزم بها إدارة المراجعة. وتتم مراجعة كال الوثيقتين واعتمادهما من قبل لجنة المراجعة بالبنك نيابة عن 

ذ التوصيات المرفوعة من مجلس اإلدارة سنويا. إن اإلدارات التنفيذية  لألعمال مسئولة عن ضمان تنفي

قبل فعالية المراجعة الداخلية ضمن جدول زمني مالئم ومتفق عليه. ويجب تقديم تأكيد في ذلك الخصوص 

 إلى المراجعة الداخلية.

تبعة الطريقة مقامت إدارة المراجعة الداخلية خالل السنة بمراجعة عدد من األنشطة واإلجراءات في ساب 

م رفع تقارير هذه المراجعات إلى لجنة المراجعة في ساب حيث تم تسليط الضوء تالمبنية على المخاطر. و

أقل من هي التي تبين فيها أن فعالية الضوابط أو فعالية اإلدارة في معالجة أخطاء الرقابة  لعلى الحقو

بأن  2132وبشكل عام، أكدت المراجعات التي تمت على فعالية بيئة الرقابة الداخلية خالل عام  المرضية.

 -تهاعملية التحديد المستمر للمخاطر الكبيرة التي تواجه ساب وتقييم إدارالمتعلقة  ب -األنظمة واإلجراءات 

السنة. وقد مكنت هذه اإلجراءات ساب من الوفاء بالتزاماته بموجب القواعد على مدار تم العمل بها  قد

 ل مجلس اإلدارة في ساب.واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد والمعايير المحددة من قب
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أبقت اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية هذا تحت المراجعة وأبلغت مجلس 

اإلدارة بذلك على اساس دوري. ومن أجل القيام بهذه المراجعات فإن اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة 

ضا تقارير منتظمة من مدير عام المخاطر في ساب ومدير لألعمال والعمليات، وأي  تتلقى تقييمات منتظمة

عام المراجعة الداخلية، تقارير عن المراجعات إلطار الرقابة الداخلية، سواء المالية أو غير المالية، 

وحاالت الطوارئ أو الحاالت غير المتوقعة التي تتسبب بها مواطن الضعف في الضوابط الداخلية 

شرافية، والتقارير النظامية. ة ، وتقرير المراجعين الخارجيين، والتقارير اإلوتقارير المراجعة الداخلي

إجراءات مالئمة وتراقب اللجنة التنفيذية وضع المخاطر الكبيرة والناشئة التي تؤثر على ساب وتدرس 

 .منها التخفيف

لفعالية نظام  أجرى أعضاء مجلس اإلدارة، من خالل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة مراجعة سنوية

الرقابة الداخلية في البنك غطت كافة الضوابط الرئيسية بما في ذلك الضوابط المالية والعملية وضوابط 

االلتزام، وأنظمة مراقبة المخاطر، وكفاية الموارد ومؤهالت وخبرات الموظفين في فعالية التقارير 

اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة تأكيدا بان المالية والمحاسبية وبرامج تدريبهم وميزانياتهم. وقد تلقت 

معالجة نواحي  اإلدارة التنفيذية اتخذت أو أنها بصدد اتخاذ االجراءات الالزمة لتصحيح أية أخطاء أو

 الضعف التي تم تحديدها خالل عمل إطار الضوابط بالبنك.

 

 الخطط المستقبلية :

. وقد حقق الدخل واسع من أنشطة العمل وخطوطساب هو مؤسسة تقدم خدمات مالية متنوعة ذات نطاق 

البنك هذا المركز من خالل مواصلة االستثمار في البنية التحتية الرئيسية للعمل مع توزيع رأس المال في 

. وتتضمن نطاقات العمل الرئيسية في ساب الخدمات المصرفية الشخصية االستراتيجيةمختلف األعمال 

فية العالمية، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخدمات المصر

وخدمات الخزينة. ويقدم ساب خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ضمن كافة أنشطة 

العمل الرئيسية. ويقوم ساب على الدوام بتقييم فرص العمل الجديدة من أجل توسيع قاعدة الخدمات 

رفية والمالية التي يقدمها لعمالئه. وتشمل هذه العروض الشركات التابعة والتي توفر والمنتجات المص

 خدمات التكافل واالستثمارات المصرفية وإدارة األصول وخدمات الوساطة واألوراق المالية.

خطة استراتيجية جديدة )استراتيجية المدى  2131وكان مجلس إدارة ساب قد اعتمد في شهر ديسمبر 

هدفنا االستراتيجي هو أن نبقى العبا رئيسيا في حقل  تمحورت أن يكون  2131 -2133( للفترةالمتوسط

الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية وذلك من خالل طرح وتقديم مجموعة شاملة من العروض 

 تم تحقيق تقدم كبير مقابل هذه الخطة. 2132المصرفية. وفي عام 

 يسية للخطة البنود التالية:وقد تضمنت الخصائص الرئ

االستثمار في الموظفين: إدارة قوية للمهارات، خطط التعاقب الوظيفي، عروض تعلم وتدريب  .3

 متطورة.

 زيادة االستثمار في المعامالت المصرفية العالمية. .2
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تحول ادارة الخزينة من فعالية مبنية على التداول إلى فعالية مبنية على المبيعات مع التركيز  .1

 اسع على الدخل من الخدمات الغير تمويلية.الو

تعزيز الخدمات المصرفية التجارية / الخدمات المصرفية للشركات للتركيز على أربع شرائح  .4

رئيسية، وهي:  الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة، الخدمات المصرفية التجارية 

 والمؤسسات الصغيرة.

الشرائح في الخدمات المصرفية المالية مع إعطاء التحول إلى استراتيجية مبنية على احتياجات  .0

 واألدفانس. األولوية لشريحتي البريميير

 تطوير عروض إدارة ثروات قوية من خالل العمل الوثيق مع الشركات التابعة. .6

 استمرار التركيز على عروض الخدمات المصرفية اإلسالمية عبر كافة مجموعات العمالء  .9

 مستمر على الفعالية التشغيليةالتركيز ال –تحويل األعمال  .1

 المراقبة الدقيقة الستراتيجية التسويق بهدف تحسين مؤشر جودة العالمة التجارية. .3

 تطوير وسائط بديلة ومراجعة شبكة الفروع الحالية .31

 

 الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات:

المصرفية الشخصية والمنتجات م  كرائد في تقديم الخدمات 2132حافظ ساب على مركزه خالل عام 

 . العربية السعودية وإدارة الثروات في المملكة

د منافذ الخدمات المصرفية الشخصية في تنتشر شبكة فروع البنك في كافة مناطق المملكة حيث بلغ عد

 12ومن بين إجمالي هذا العدد هناك قسما مخصصا للسيدات(.  24فرعا و  93)من ضمنها  311ساب 

واإلسالمية  منفذا الخدمات المصرفية التقليدية 23بينما يقدم  حصريا الخدمات المالية اإلسالمية م تقدمنفذا 

 . على حد سواء

في االعتبار القرب من وسهولة الوصول إلى تلك الفروع من قبل الفروع بعد األخذ تم اختيار مواقع يو

 عمالء البنك الكرام.

% من إجمالي محفظة األصول 16حاليا نسبة  سالميةاالالمصرفية الشخصية  حلولتمثل أصول ال

% من إجمالي ودائع الخدمات المصرفية الشخصية. وقد بلغت نسبة 11المصرفية الشخصية بالبنك و 

% من إجمالي دخل الخدمات المصرفية الشخصية لساب في عام 93 اإلسالميةخدمات المصرفية الدخل 

 م. 2132

زيد من االهتمام إلعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي للفروع من أجل تحقيق الم السنةكما أولت اإلدارة خالل 

الفائدة لكبار العمالء مع التركيز بشكل خاص على زيادة أعداد مراكز البريميير في المملكة، والتي يبلغ 

. وتقدم هذه المراكز المخصصة حصرا لعمالء تنتشر في كافة أنحاء المملكة مركزا 32عددها اآلن 

يميير منتجات وخدمات مطورة بشكل خاص لتلك الشريحة، وأيضا معالجة كافة احتياجاتهم المحلية البر

 العالمية.  HSBCوالعالمية من خالل شبكة 

وانطالقا من النجاح الذي حققه برنامج البريميير الحالي الذي تتم إدارته من خالل مدراء عالقات 

سوقا أخرى في العالم.  11أدفانس والذي يعمل به  في  يواصل ساب توسيع برنامج حصريينالبريميير ال

وهذه الخدمة التي تعتبر بمثابة الشريحة الثانية لعرض البريميير تمكن عمالء البنك من الحصول على 
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خدمات مصرفية في المملكة العربية السعودية مع ميزة إضافية وهي توفرها في األسواق األخرى عبر 

يمكنهم اآلن  HSBCجديد فإن عمالء شريحة أدفانس لدى ساب ومجموعة العالم. وبفضل البرنامج ال

الوصول إلى نطاق واسع من المنتجات المصرفية الشخصية العالمية مقرونة بأولوية الخدمة. ويقدم هذه 

الخدمة الجديدة موظفون مدربون على أعمال أدفانس ممن يستطيعون تقديم حلول إدارة مالية للعمالء 

للخدمات المالية اإلسالمية تالءم مع احتياجاتهم الخاصة. إضافة لذلك فإن برنامج ساب أدفانس األفراد بما ي

يستخدم العروض الجديدة وذات القنوات المتعددة ليمكن العمالء من إدارة شئونهم المالية في أي وقت ومن 

رفة والمشورة التي أي مكان وبأسلوب يتالءم واحتياجاتهم على أفضل وجه.  كما أنه يوفر مدخال للمع

تمكن العمالء من استكشاف وتوسيع آفاقهم المالية بما يمكنهم  من تحقيق أهدافهم المستقبلية، كما يعمل 

وقد أدى توسيع  البرنامج كوسيلة تسهيل للخدمات المطلوبة بالنسبة للعمالء ذوي االحتياجات العالمية. 

يق والمبيعات المركزة إلى زيادة قاعدة عمالء وتعزيز مستوى هذه  األنشطة مقرونا بمبادرات التسو

 % مقارنة بالسنة الماضية.39البريميير في ساب بنسبة 

جهاز صراف آلي جديد ليرتفع  إجمالي  93م بتركيب 2132قام البنك خالل عام وفق خططه التوسعية فقد 

. ولتحقيق المزيد من التعزيز ألمن عمالء جهازا 061 عدد أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك إلى 

وذلك بعد نجاحه في طرح  ICI االئتمانية الذكيةتقنية  اإلصدار الفوري للبطاقة البطاقات فقد أدخل ساب 

  .م2133في عام  اآلليالصرف بطاقات 

بية على مركزه الرائد في أعمال البطاقات االئتمانية في المملكة العر م2132حافظ البنك خالل عام 

اإلنفاق بواسطة البطاقات االئتمانية. وفي هذه األثناء حجم البطاقات المصدرة والسعودية من ناحية 

االئتمانية نموها الكبير في عمليات المبيعات المنفذة وتمثل  الخدمات المصرفية االسالميةواصلت بطاقات 

 من إجمالي المبيعات المنفذة في كل شهر.  مائة في المائةاآلن 

، حيث قدم خالل م2132 واصل ساب تقييمه الحتياجات العمالء وإدخال الحلول المبتكرة خالل عامكما 

العام عدد من المبادرات التي تضمنت اإلستمرار بإصدار خدمات جديدة ومعززة من خالل الوسائط 

الجوال، البديلة كخدمات التعامل المصرفي عبر اإلنترنت، وخدمة الهاتف المصرفي، وتطبيقات الهاتف 

 كما عزز نظام االنتظار وأجهزة الخدمة الذاتية من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات واالهتمام بالعميل.

توسيع إدخال الكشوف اإلليكترونية للعمالء خالل السنة مما يوفر لهم وصوال سريعا  أيضا واصل سابو

 ستخدام الورق.ال اوآمنا لبياناتهم المالية ويحقق وفرا كبيرا في المصروفات وتقليص

كما سوف تشهد الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات المزيد من التوسع نحو حلول أكثر 
مركزية للعمالء ينتظر أن تحسن تجربة العميل بشكل عام وتعمل اآلن على تقديم تجربة اإلجراءات 

توفيرها عبر العديد من المباشرة لكافة الخدمات التي يتم تقديمها في الوقت الحاضر وذلك من خالل 
 القنوات مما يوسع من انتشارها وإيصالها ويعزز بالتالي عامل السهولة بالنسبة للعميل.

وتم أيضا استكمال إصدار الرموز األمنية ورسائل التنبيه عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة وذلك 
في تحسين خدمات العمالء ، وهو ما ساعد ساب Tokenبإدخال خيار "جهاز" إصدار األرقام السرية 

وأيضا تقليص الخسائر الناتجة عن االحتيال. هذا، ويواصل ساب تعميم الكشوف اإلليكترونية مما يوفر 
    للعمالء وصوال سريعا وآمنا لبياناتهم المالية عالوة على تحسين الفعالية وتقليص استخدام الورق.
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 الخدمات المصرفية الخاصة: 

 الموجودات حجم في وكذلك الماضية بالسنة مقارنة ربحيتها في زيادة الخاصة المصرفية الخدمات حققت

 مما تنظيم إعادة خطة بتنفيذ م2012 عام في قامت قد الخاصة المصرفية الخدمات وكانت .والمطلوبات

 إلى ساب في األخرى األقسام مع  التواصل أدى كما .لديها واالنتاجية العمليات فعالية زيادة ذلك عن نتج

 للخدمات المتفوقة النوعية وتبقى هذا، .المصرفية العمالء تجربة في والتحسن التنسيق من المزيد تحقيق

 .المستوى عالية وشخصية خاصة مصرفية خدمات تقديم مسار في الرئيسية األولويات من واحدة

 كحلول العالية القيمة ذات الخدمات على تركيزنا من االستفادة الخاصة المصرفية الخدمات عمالء يواصل

 اس اتش شركة لدى األصول إدارة وخدمات العمالء الحتياجات طبقا المصممة االستثمارية االستشارات

 المشتركين بين من الخاصة المصرفية الخدمات عمالء وكان .المحدودة السعودية العربية سي بي

 المحدودة السعودية سي بي اس اتش كةشر طرحتها التي الجديدة االستثمارية المنتجات في الرئيسيين

 .السنة خالل

 العربية المملكة في خاصة مصرفية خدمات  أفضل" بجائزة الخاصة المصرفية الخدمات فازت وقد هذا،

 المتفوقة، وأنشطتها لخدماتها تقديرا وذلك م،2012 لعام استبيانها في يوروموني مجلة قبل من "السعودية

 .فاينانس وورلد مجلة من "2012 -العربيةالسعودية مصرفيةخاصة،المملكة أفضل"جائزة و

 

 الخدمات المصرفية العالمية

الخدمات المصرفية العالمية كشريحة عمل مستقلة وتدار مركزيا ضمن ساب. والهدف الرئيسي  تعمل

لوحدة الخدمات المصرفية العالمية هو أن تكون مسئولة بالكامل عن إدارة العالقات مع الشركات السعودية 

التي تعمل في المملكة الكبيرة المسجلة والتي تتم إدارتها عالميا من قبل ساب، والشركات متعددة الجنسيات 

والعمالء من المؤسسات والجهات الحكومية أو المؤسسات المالية  )ومقارها في الخارج( العربية السعودية

 .ىخرة األالمؤسسات الماليالبنوك ووأيضا  كالوزارات والوكاالت واإلدارات الحكومية

والصحة  مرافق العامة والنقلعلى مشاريع ال المتركز 2132عام خالل الحكومي اإلنفاق ارتفاع أدى 

إلى األخرى مشاريع الإلى منح عدد من العقود الهندسية وعقود اإلنشاءات و والبترول والغاز والتعليم

والهندية. ومعظم تلك الشركات  واالسبانية شركات متعددة الجنسيات وخاصة الكورية والصينية والفرنسية

شركة بينما  011ك العديد منها مصنف ضمن أكبر هي من قدامى عمالء مجموعة اتش اس بي سي وهنا

 أصحاب المشاريع هم شركات سعودية أو شركائهم الذين هم عمالء ساب منذ فترات طويلة.

واصلت شريحة الخدمات المصرفية العالمية في االستفادة من التواصل مع مجموعة اتش اس بي سي 

دودة )البنك االستثماري( وشركة ساب تكافل ومساندة الشركات الشقيقة اتش اس بي سي السعودية المح

في تقديم حلول مالية الئقة للمجموعات متعددة الجنسيات القاعدة واألوسع من عمالء الخدمات المصرفية 

وقد شمل ذلك الدعم تقديم المساعدة بما يؤدي إلى ضمان تنفيذ المشاريع في المملكة في األوقات العالمية. 

المحددة وبالجودة المتفق عليها، إضافة إلى مساعدة الشركات السعودية في طموحاتها التوسعية وخطط 
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 ECA تمويلاالستحواذ عالميا أو في توفير السيولة من خالل مؤسسات مالية غير سعودية عن طريق 

 .والسندات العالمية

وباإلضافة لذلك فقد ساهم البنك على توفير حلول مالية لمستوردي البترول من المملكة العربية السعودية 

 مما يكمل بذلك مساندة الحكومة وأيضا االقتصاد الوطني.

ي مجموعها إلى توفير تسهيالت بلغت ف م2132عام وقد أدت أنشطة الخدمات المصرفية العالمية خالل 

تشمل تسهيالت تمويل الصادرات والتسهيالت المشتركة والتي تضم قروضا  لاير سعوديمليون  30,111

طويلة المدى غير قابلة للنقض وقروض رأسمالية تجسيرية وحلول خزينة وصكوك واألخيرة خاصة 

قوم بتنفيذ عقود للعمالء السعوديين، وضمانات ورأسمال عامل وحلول خزينة للشركات العالمية التي ت

إضافة لذلك، خاصة، وتأكيد وحسم خطابات اعتماد التصدير وخاصة فيما يتعلق بالصادرات البترولية. 

مجموعة متكاملة من الحلول فرت الخدمات المصرفية العالمية ووبمساعدة الخدمات المصرفية االسالمية 

 .ليينلقاعدة العمالء المح المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

ممولة وخارج الميزانية تواصل الخدمات المصرفية العالمية تطوير محفظتها عالية النوعية من األصول ال

مليار لاير  11مليار لاير سعودي، وغير الممولة  21)الممولة مليار لاير سعودي  01إلى العمومية 

. وهذه اإلنجازات اية السنةكما في نه مليار لاير سعودي 26.3مقابل إجمالي مطلوبات وقدرها سعودي( 

هي نتيجة مباشرة للسعي نحو تحقيق والء ورضاء العمالء من خالل توفير حلول مبتكرة طورت بالتعاون 

      الوثيق مع الشرائح األخرى في ساب ومجموعة اتش اس بي سي.
 

 لخدمات المصرفية التجاريةا

مليار لاير سعودي والدخل الذي حققته  04عميال والقروض التي منحتها  26,111مع بلوغ عدد عمالئها 

مليار لاير سعودي تصبح الخدمات المصرفية التجارية في ساب العبا قويا في سوق الخدمات  3.1والبالغ 

المصرفية التجارية في المملكة العربية السعودية. وتبلغ النسبة اإلجمالية للحصة السوقية للخدمات 

أكبر بنك في المملكة العربية السعودية بالنسبة  نيبر حاليا ثا% وتعت31المصرفية التجارية في ساب 

  لشريحة الخدمات المصرفية التجارية.

وكبنك متكامل الخدمات، يقدم ساب حلوال مصرفية تقليدية وإسالمية من أجل الوفاء باحتياجات عمالء 

موظفا  231ن من الخدمات المصرفية التجارية. ويغطي فريق العالقات والمساندة المتخصص والمكو

كافة متطلبات العمالء من الخدمات المصرفية للشركات إضافة إلى تأمين مدخل إلى الفرق المتخصصة 

في الخزينة وإدارة النقد والخدمات المصرفية التجارية واالستثمارات المصرفية. ويتميز ساب في أنه 

بوابة للوصول إلى األسواق المالية شريك محلي قوي لعمالئه في المملكة العربية السعودية كما أنه ال

 العالمية والخدمات من خالل مجموعة  اتش أس بي سي.

" في تقديم الخدمات المصرفية لخدمات المصرفية االسالميةتعتمد الخدمات المصرفية التجارية طريقة "ا

المالية لعمالئها ولكنها تحتفظ بالمرونة بما يمكنها من تقديم خدمات تقليدية طبقا لمتطلباتهم واحتياجاتهم. و

فقد قررت الشريعة  إضافة لذلك، وكجزء من التزام ساب في تنمية الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام

ت المصرفية االسالمية فقط. وذلك اإلدارة جعل شريحة الخدمات المصرفية التجارية تعمل طبقا للخدما

تمشيا مع االتجاه العام لهذه الشريحة في المملكة العربية السعودية حيث يتم تقديم المنتجات المتوافقة مع 

ويعتبر أحد رواد  الشريعة فقط. إضافة لذلك يقدم ساب مجموعة كاملة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة

كعقود الصرف م منتجات عالمية وحلول خزينة وخاصة بالنسبة لتقديشريعة المتوافقة مع التقديم المنتجات 
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اآلجلة والخيارات ومبادالت أسعار الفائدة. إضافة لذلك فقد كان ساب البنك األول الذي يقوم بإدخال حل 

 .للسحب على المكشوف متوافق مع الشريعة

موعة اتش اس بي سي يضمن أن يتمكن إن التطور التقني الداخلي مقرونا بإمكانية الوصول ألنظمة مج 

البنك من تقديم أحدث الوسائط والقنوات المصرفية لعمالئه بما في ذلك مختلف حلول الدفع وإدارة النقد من 

أجل الوفاء باالحتياجات المعقدة والمهيكلة للعمالء. كما تضمن الترتيبات القوية لتأمين استمرارية األعمال 

ستراتيجية البنك المتعلقة بالخدمات المصرفية اق ألموالهم. وتركز لعمالء ساب وجود مدخل موثو

للشركات عبر اإلنترنت على تقديم قاعدة متعددة األوجه للعمالء عبر مختلف خطوط العمل تغطي 

مجموعة واسعة من الخدمات بطرق يمكن تعديلها لتتالءم واحتياجاتهم الشخصية الفريدة. وتقدم مجموعات 

خالل نافذة واحدة تخدم العديد من العمالء من ومن خالل بوابة إليكترونية موحدة. إن منتجات البنك من 

اعتماد نافذة واحدة للمدفوعات وأوراق القبض والتمويل واألسواق والصرف األجنبي يمثل أحد أهداف 

ية الوسائط المباشرة في ساب وهو توفير خدمات عمالء متجانسة عالميا جنبا إلى جنب مع فعالية محل

 قوية.

مجمل  تلبيللتعامل عبر اإلنترنت أنظمة  ةخمسومن الجدير بالذكر أن البنك يملك في الوقت الحاضر  

وساب كونيكت، وهي قنوات  احتياجات عمالء الخدمات التجارية. وتعتبر شبكة اتش اس بي سي نت

دف شبكة اتش اس بي سي متكاملة تستهدف كبار عمالئنا من ذوي المتطلبات المالية المعقدة، بينما تسته

والمؤسسات المالية من ذوي االحتياجات المالية  إلى الكبار لمتوسطيناالشركات والعمالء التجاريين نت 

المتعددة، بينما تعتبر شبكة ساب نت للخدمات التجارية حال سهل االستخدام للشركات الصغيرة إلى 

، وهو حل  Voltageم هناك خدمة ساب فولتاج وفي الختا المتوسطة ذات االحتياجات المصرفية المحلية.

بسيط مبني على الملفات المرسلة بالبريد اإلليكتروني اآلمن. وتضمن حلول القنوات اإلليكترونية متعددة 

الفئات قدرة ساب على تلبية عدد واسع من المتطلبات من أكثر العمالء تعقيدا من حيث المتطلبات 

 العمالء المعتمدين على البريد اإلليكتروني اآلمن.المصرفية المتعددة إلى أبسط 

ستراتيجية بتقديم عروض رائدة واتصاالت عالمية وخدمات استثنائية للعمالء، فقد تمشيا مع التوجيهات اال

طرحت الخدمات المصرفية التجارية في ساب عددا من المبادرات الجديدة وحققت إنجازات بارزة هامة 

بلدا تعمل فيها  10يز العالقات الخارجية مع مجموعة اتش اس بي سي في م شملت تعز2132خالل عام 

المجموعة مما أدى إلى تكوين حجم عمل كبير من اإلحاالت المتبادلة وتقوية روابط ساب مع الصين من 

خالل إنشاء مكتب الصين، وهو األول من نوعه من قبل بنك سعودي، من أجل تشجيع التدفقات التجارية 

 المتبادلة.

وكان جزء من التركيز الرئيسي للخدمات المصرفية التجارية في ساب قد انصب على الشركات متوسطة 

يتمتع ساب بتاريخ طويل من االلتزام تجاه العمالء من ذوي المصالح التجارية  إلى صغيرة الحجم.

نامج ضمانات الصغيرة، وكان أول بنك في المملكة العربية السعودية يشارك في برنامج كفالة، وهو بر

حكومية لتشجيع البنوك على إقراض المصالح التجارية الصغيرة. وبالرغم من حالة التقلب االقتصادي 

قد تم والتي سادت خالل العام إال أن ساب عزز إلى حد كبير التزامه بدعم المصالح التجارية الصغيرة. 

بشكل عملي ضمن الخدمات الخدمات المصرفية لألعمال كشريحة مستقلة وتدار  خالل السنة دمج

المصرفية التجارية مما يضمن التركيز المتزايد على الشركات المتوسطة والصغيرة من خالل فصل 

 فية لألعمال والذي يضم فريقا منإدارتها عن كبار العمالء من الشركات. ويدير قسم الخدمات المصر

تجارية تقل اإليرادات السنوية لكل مصلحة  24,111وظفا في الوقت الحاضر عالقات مع أكثر من م 01 

 مليون لاير سعودي. 311منها عن 
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ويرى ساب أنه يجب توفير أفضل وأرقى خدمات العمالء إلى عمالئه من صغار الشركات والمصالح 

التجارية. وبموجب ذلك فإن هؤالء العمالء يحصلون على مدخل مجاني إلى الوسائط المباشرة على مدار 

ساعة في اليوم إضافة إلى مراكز استثمار متطورة في كل منطقة من مناطق  24و أيام في األسبوع  9

المملكة وذلك للوفاء بأية متطلبات قد يحتاجها العمالء. وباإلضافة لذلك فقد طرح ساب أكاديمية األعمال 

ال المصرفية لتطوير مؤهالت ومهارات الموظفين كما تتطلع إلى تنمية شريحة الخدمات المصرفية لألعم

في الوقت الذي تعمل فيه على تقديم حلول خاصة للعمالء. هذا وتعتزم إدارة الخدمات المصرفية لألعمال 

 في المستقبل طرح عروض منتجات األعمال لدعم هذه الشريحة في كافة دورات حياتها المختلفة.

المملكة لعام حصلت الخدمات المصرفية التجارية خالل السنة على جائزة "أفضل بنك تجاري في 

 م" من قبل مجلة غلوبال بانكنغ أند فاينانس ريفيو.2132

 

 الخدمات المصرفية للشركات العالمية :

ال تزال الخدمات المصرفية للشركات العالمية والتي تضم إدارة التجارة واإلمداد وقسم المدفوعات وإدارة 

البيئة االقتصادية الصعبة السائدة وانخفاض  النقد تمثل أحد أقسام العمل الرئيسية بالبنك. وعلى الرغم من

نشاط بعض القطاعات، إال أن الخدمات المصرفية للشركات العالمية واصلت تحقيق أداء قوي تجاوزت 

فيه الخطة الموضوعة. ولكونها شريكا رئيسيا في المنتجات للخدمات المصرفية العالمية والخدمات 

مصرفية للشركات العالمية دورا هاما في خدمة احتياجات المصرفية التجارية، فقد لعبت الخدمات ال

ومتطلبات التجارة واإلمداد وأيضا إدارة النقد والمدفوعات لعمالئنا وذلك من خالل استخدام حلول مبتكرة 

ومصممة طبقا لالحتياجات الخاصة. إضافة لذلك فقد حافظت اإلدارة على دور فاعل ورائد وخاصة في 

ي المملكة ، والمساعدة في نمو الصادرات غير البترولية من خالل تسهيل رسم المشهد التجاري ف

الصادرات إلى بلدان معينة مع إرتفاع مخاطر االئتمان و االستفادة من الممرات التجارية الحالية و الناشئة 

 للمملكة العربية السعودية. 

إدارة الخدمات المصرفية للشركات وكرائد في السوق في مجال المعامالت المصرفية العالمية، تتمتع 

العالمية بوضع سوقي جيد. وقد قامت إدارة الخدمات المصرفية للشركة العالمية خالل السنة، كقسم متفرغ 

لخدمة العمالء، واستخدام التقنية وابتكار المنتجات، بتعزيز وتنظيم عملياتها اإلجرائية وبسطت مستنداته 

العمالء والفعالية وأيضا تجربة العمالء، وشكلت شراكات  ووثائقها مما أدى إلى تحسين خدمات

استراتيجية مع مختلف المؤسسات كالشركة اإلسالمية لضمان ائتمان االستثمارات والصادرات، عضو 

مجموعة بنك التنمية اإلسالمي  وذلك لمساعدة العمالء السعوديين على تنمية صادراتهم وتعزيز 

، وطرحت عددا من منتجات المدفوعات وإدارة النقد على سبيل المثال ال تطويراألعمال المتعلقة بالتجارة

الحصر ، الحسابات االفتراضية وبطاقات الدفع ، فضال عن مواصلة تعزيز ساب في السوق لقيادة و إدارة 

 المقترحات و نشر و تسويق عددا من الحلول التجارية المبتكرة.

عالمية تحوز على التقدير على مستوى السوق والقطاع على هذا وال تزال الخدمات المصرفية للشركات ال

حد سواء حيث مازالت تفوز بعدد من الجوائز القيمة منها جائزة يوروموني "أفضل مدير محلي للنقد في 

م" وجائزة مجلة غلوبال فاينانس "أفضل بنك لتمويل التجارة لعام 2102المملكة العربية السعودية لعام 

 م".2102ضل بنك في خدمة التعامل عبر اإلنترنت لعام م" و جائزة "أف2102



Directors’ Report  2012  

 

INTERNAL - (Page "34 of 47") 

 

 

 الخدمات المصرفية االسالمية:

نموا متواصال في كافة أنشطتها المصرفية  2132خالل عام  الخدمات المصرفية االسالميةشهدت 

لشخصية. وتقتضي استراتيجية ساب للخدمات المصرفية الشخصية تقديم قاعدة كاملة من الخدمات ا

ت المحصورة بالعروض اإلسالمية. ومن بين العروض الجديدة المطورة لعمالء الخدمات والمنتجا

المصرفية الشخصية وإدارة الثروات "مرابحة األسهم " والذي سيكون بمثابة الخيار الثاني لتمويل التورق 

مات لعمالء الخدمات المصرفية الشخصية. إضافة لذلك فإن كافة البطاقات االئتمانية لعمالء الخد

 المصرفية الشخصية سوف تصدر كبطاقات إسالمية.

العديد من الخيارات المتنوعة  ال تزال خدمة تمويل المنازل محط إقبال شديد في السوق، ويطرح ساب

 شراء عقارات جاهزة للسكن أو أراضي أو مباني قيد البناء إضافة إلى  تأجير للعمالء األفراد بما في ذلك 

 العقارات وإعادة تأجيرها، مع االلتزام للعمالء بالتمليك في نهاية مدة عقد اإليجار بالنسبة لكافة الخيارات.

 وقد تم خالل السنة اعتماد حل جديد لطرح تمويل المنازل بسعر تأجير متغير.

ات حيث قامت تلبية احتياجات العمالء من الشركباهتماما بالغا الخدمات المصرفية االسالمية كما أولت 

كما طرح للخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية.  مغرية بتطوير عروض وخدمات 

 تسهيالت نقدية.  حدود معإسالمية  ساب وألول مرة في المملكة حسابات

م خمس ورش عمل حول الحلول المصرفية 2132نظمت الخدمات المصرفية للشركات خالل عام 

ت في كل من الرياض وجدة والخبر حضرها عدد من عمالء الخدمات المصرفية االسالمية للشركا

رفع وعي العمالء بالخدمات المصرفية  وورش العمل للشركات البارزة . وقد كان الهدف من هذه الندوات

 تلبياالسالمية بشكل عام وتعريف العمالء بمنتجات وحلول ساب المتوافقة مع أحكام الشريعة التي 

م. كما أضافت الخزينة إلى عروض الخدمات المصرفية االسالمية في ساب منتجات وحلول احتياجاته

 جديدة تواكب متطلبات واحتياجات عمالء الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية.

التركيز على وتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية ومن بين العناصر الرئيسية التي ساهمت في نجاح 

موظفا من موظفي البنك خالل السنة. وقد  491 التدريب الشرعي المالئم لموظفي ساب حيث تم تدريب

 2111وفر هذا البرنامج معرفة بمنتجات الخدمات المصرفية الشخصية و الشركات. كما أكمل أكثر من 

اق الخدمات موظفا برامج التدريب اإلسالمية األساسية التي تغطي برامج التعلم اإلليكتروني في نط

أكثر تطورا حيث  2131المصرفية الشخصية والشركات. هذا، وسوف يكون البرنامج التدريبي لعام 

 سيتركز أكثر على األعمال بهدف تغطية االحتياجات الفعلية لرفع وتعزيز معرفة العمالء.

 استمرار نجاحهبعدد من الجوائز التقديرية وذلك ال 2132خالل عام  الخدمات المصرفية االسالمية ت فاز

، وهي:  أسيت تريبل اي""جوائز من مجلة  أربع.  وقد شمل ذلك: افي مواصلة الوفاء بتوقعات عمالئه

أفضل " و جائزة " أفضل تمويل إسالمي في السعودية "، وجائزة "  أفضل صفقة تمويل إسالمي للعام جائزة "

 ".  للمشاريعأفضل تمويل إسالمي " جائزة  و" ،تمويل إسالمي مهيكل
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 الخزينة :

البيئة االقتصادية تشهدها على الرغم من التحديات التي من النجاح الكبير وذلك شهدت الخزينة سنة أخرى 

حافظت ميزانية البنك على مستويات وقد  منخفضة. أسواق االئتمانوأسعار الفائدة ال تزال الحالية حيث 

مخاطر أسعار الفائدة الفعالة لدارة اإلكما أن سيولة مرتفعة على الرغم من زياد أسعار الودائع في السوق. 

 العمليات بالبنك. إجمالي ربحفي تعزيز بقوة ساهم ومركز البنك المتقدم في العمالت األجنبية 

 من منتجات الحماية واالستثمار من خالل زيادة تقديم الحلولكما واصلت الخزينة زيادة حصتها السوقية 

 اعتماد. وقد واصل للعمالء المتوافقة مع الشريعة والخدمات التقليدية على حد سواءالمالية واالستثمارية 

التغطية المتخصصة للمناطق الوسطى والغربية والشرقية مقرونة بمنتجات متنوعة مساهمته في تعزيز 

هذا، وتواصل الخزينة تحقيق تقدم كبير في تنفيذ مشروع أنظمتها الرئيسية  ى حد كبير.عالقات ساب إل

والذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز إمكانيات الخزينة من ناحية المنتجات، وأتمتة العمليات واإلجراءات 

 وتحسين الفعالية وتعزيز خدمات العمالء.

 

  االئتمان والمخاطر:

ت متفاوتة، على قياس وتقييم وقبول وإدارة المخاطر أو مجموعات تنطوي كافة أنشطة ساب، بدرجا

المخاطر. وتضم أهم فئات المخاطر التي يتعرض لها البنك المخاطر االئتمانية  )وتشمل مخاطر األطراف 

المقابلة ومخاطر البلدان الخارجية(، ومخاطر األسواق )وتشمل مخاطر الصرف األجنبي وأسعار الفائدة 

م(، ومخاطر العمليات بأشكالها المتعددة ومخاطر السيولة ومخاطر السمعة ومخاطر حماية وأسعار األسه

 البيئة )المخاطر البيئية واالجتماعية(.

إن حوكمة المخاطر وهيكل الملكية  المعدة إعدادا جيدا تضمن اإلشراف الجيد والمسئولية عن اإلدارة 

الفعالة للمخاطر. وانطالقا من ذلك فإن مجلس اإلدارة يعتمد إطار المخاطر والخطط وأهداف األداء والتي 

للمخاطر االئتمانية تشمل وضع حدود تقبل المخاطر، وتعيين كبار المسئولين، وتفويض الصالحيات 

 والمخاطر األخرى وأيضا وضع إجراءات المراقبة الفعالة.   

هذا ولقد تم خالل السنة تعزيز إطار تقبل المخاطر في ساب والذي يوضح كم وأنواع المخاطر التي يمكن 

ه تجاللبنك ستراتيجيته الخاصة. ويعد هذا اإلطار جزءا أساسيا من النهج المتكامل الساب تبنيها خالل تنفيذ 

المخاطر، وإدارة رأس المال والعمل، كما أنه يدعم البنك في تحقيق العائد على أهداف حقوق المساهمين 

 2إضافة إلى كونه عنصرا أساسيا في الوفاء بالتزامات البنك بموجب الركن الثاني من بروتوكول بازل 

ارة عالية المستوى للمخاطر االئتمانية واصل البنك اعتماد فعالية إدارة مخاطر مستقلة توفر إشرافا وإد

ومخاطر األسواق لساب. وتشمل مسئولياتها: صياغة السياسة االئتمانية لساب طبقا للقواعد واألنظمة 

المحلية، توجيه شرائح العمل بالنسبة لدرجة تقبل البنك لالنكشاف لمخاطر األسواق والمخاطر االئتمانية 

تجات بنكية محددة، مراقبة المخاطر للكيانات السيادية والبنوك لقطاعات سوقية محددة أو أنشطة ومن

 والمؤسسات المالية األخرى، وتبني مراجعة مستقلة وتقييما موضوعيا للمخاطر.
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ويغطي إطار إدارة مخاطر العمليات التي تم اعتماده تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية، وتحديد ومراقبة 

إدارة المخاطر الرئيسية بالبنك. ومن أجل زيادة مستوى الوعي ضوابط المراقبة الرئيسية وتحديد و

بمخاطر العمليات فقد طور ساب طريقة مبنية على المخاطر تنطوي على رفع مستوى التكامل بين كافة 

 الفعاليات واألقسام وتطوير التدريب المالئم في هذا الحقل.

اإلطار تطوير نظام إدارة المخاطر بما  وعلى الصعيد المستقبلي سوف تشمل التعزيزات الرئيسية لهذا

يضمن أنها تدعم األقسام وتمكنها من إدارة والتحكم بالمخاطر الهامة لديها وفي نفس الوقت تشجيع انتهاج 

 طريقة مستقبلية تجاه مخاطر العمليات من خالل تحديد الحقول التي تضم مخاطر كبيرة محتملة. 

ر إدارة مخاطر التمويل بحيث تستجيب للتغيرات الحاصلة في لقد كيف ساب السيولة القوية لديه وإطا

خليط األعمال التي يتبناها وآثار األحداث العالمية على مراكز السيولة. وسوف يواصل البنك تطوير إطار 

إدارة مخاطر السيولة والتمويل لديه وذلك من خالل استيعاب المعرفة والخبرة من األحداث الجارية في 

 .1النظامية الحالية التي تغطي مخاطر السيولة الواردة في إطار بروتوكول بازل  السوق والعروض

 

 الموارد البشرية:

م على مبادرات استهدفت التطوير المهني للموظفين على 2132ركزت الموارد البشرية خالل عام 

تم تطوير العديد من الحلول والبرامج الجديدة لمعالجة  حيثمستوى كافة أقسام وفعاليات العمل في ساب. 

احتياجات الموظفين وذلك من خالل تشجيع التركيز المستمر على تطويرهم الوظيفي والمهني. ومع 

إمكانية الحصول على مناهج تدريب مصممة حسب احتياجاتهم والتركيز على تحسين المهارات التقنية 

المصرفي فإن موظفي ساب هم اآلن في موقع أفضل يمكنهم من تقديم وزيادة المعرفة والوعي بالقطاع 

رؤية استراتيجية أعمق للعمالء ومساعدتهم في الوفاء بالتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه أعمالهم. 

وقد شملت البرامج الجديدة التي تم طرحها التدريب التقني عبر كافة خطوط العمل واألقسام وأيضا 

لى المبيعات واألداء والقيادة من بين مجاالت التطوير األخرى لهم. وقد حضر العديد من التدريب ع

أعضاء اإلدارة العليا البرامج االستراتيجية لمجموعة اتش اس بي سي وأيضا الدورات التي نظمتها كلية 

زا كبيرا خالل إدارة األعمال في جامعة هارفارد. وكان التعليم اإللكتروني من النواحي التي القت تركي

م. كما تم تعزيز التدريب المتعلق 2133عما كان عليه في عام  في هذا العام العام ، حيث شهد زيادة كبيرة

بالحلول المالية االسالمية بالنسبة ألقسام المكاتب األمامية. وجنبا إلى جنب مع مبادرات التعليم هذه 

صل فقد تم إنهاء برامج التعاقب الوظيفي لكافة وانسجاما مع حرص ساب على تحقيق استراتيجية نمو متوا

هذا وقد بلغ عدد أيام التدريب التي تم الوظائف الرئيسية وتم وضع برامج التطوير الوظيفي طبقا لذلك.  

% في استخدام التعلم عبر التعليم 264مع زيادة بنسبة يوما تدريبيا  3,913 خالل السنة حضورها

 م.2133ه في عام اإللكتروني مقارنة بما كان علي

 عمل قوية. وشمل ذلك وضعيواصل ساب استثماره في نظام قوي إلدارة األداء مما يضمن تحقيق نتائج 

ستراتيجية مكافآت مبنية على األداء وطبقا لألوضاع السائدة في اهذا، واتبع البنك  .عملية معايرة لألداء

السوق شملت المشاركة في االستبيانات السنوية للتعويضات والمزايا في المملكة وهو ما مكن البنك من 

كما تم تعديل برامج الحوافز طبقا لمبادرات العمل.  وقد تمت مواكبة االتجاهات السائدة في السوق. 

لبرامج من قبل مؤسسة استشارية رائدة في مجال المكافآت تمشيا مع أفضل الممارسات مراجعة هذه ا
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المحلية والعالمية. كما تم تعزيز برامج التعويضات لدى ساب لتكون متناسقة بالكامل مع اإلدارة الحكيمة 

 للمخاطر والتوجيهات النظامية.

ال يزال يمثل عنصرا هاما بالنسبة للطريقة م برنامج القيم الرئيسية لديه والذي 2132طرح ساب في عام 

التي يتعامل فيها الموظفين مع بعضهم البعض ومع العمالء. وكشركة مسئولة اجتماعيا في المجتمع فقد 

كان البنك رائدا في تقديم العديد من البرامج االجتماعية. ومن أفضل األمثلة على ذلك كان رعاية ساب 

ص الوظيفية للسيدات السعوديات بهدف تطوير ورفع مستوى رأس لحدث رئيسي يركز على زيادة الفر

المال البشري الموجود في المملكة. وقد دشن هذه المناسبة معالي وزير العمل ورئيس صندوق تطوير 

الموارد البشرية السعودي. وقد تم خالل المناسبة توزيع دليل أصحاب الشركات والذي يوضح تفاصيل 

 ا من قبل القطاع الخاص للمساعدة في زيادة توظيف السيدات السعوديات.الخطوات التي يجب اتخاذه

جهوده الدائمة للمحافظة على أعلى المعايير األخالقية في كافة تعامالته وذلك بتشجيع أعلى  سابيبذل 

بالصدق والتعامل النزيه في كافة  وااللتزاممعايير األمانة والنزاهة الشخصية على كافة المستويات 

 في نظم التعامل وفي كافة برامج التدريب التي تقدم لمنسوبي البنك. المبادئأنشطتنا، وقد تم تضمين هذه 

لديه. فقد تم خالل العام إدخال سياسة وخطة خطط السعودة  واصل البنك تحقيق تقدم كبير على مستوى

كبيرة في أعداد السيدات في % مع زيادة 86.9شاملة على هذا الصعيد. وارتفعت نسبة السعودة بالبنك إلى 

كافة األقسام والمراكز اإلدارية العليا، بينما تم تعميم العديد من مبادرات التطوير للسيدات خالل السنة. 

أيام المهنة الرئيسية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والواليات  هذا، وقد شارك البنك في

ا ممن يتمتعون بإمكانات كامنة قوية لالنضمام إلى برامج ساب خريج 301ووظف من خاللها المتحدة 

 التطويرية.

 

 ممتلكات الشركة واألمن والسالمة:

عملية إعادة تنظيم لإلدارة وذلك بهدف تنظيم  2132أجرت إدارة ممتلكات الشركة واألمن والسالمة خالل 

أعمالها وبالتالي تحسين الفعالية وتعزيز المركزية فيها. وبموجب عملية إعادة التنظيم، فقد تم تحويل 

مبني على أساس الفعاليات  تنظيميالهيكل السابق إلدارة ممتلكات الشركة واألمن والسالمة إلى هيكل 

والتي تنطوي على أن يكون لكل حقل نشاط مدير واحد يراقب عن كثب جميع األعمال المسندة له وذلك 

 بهدف ضمان التنفيذ السريع لتلك األعمال وبالتالي تعزيز استخدام المهارات واإلمكانيات المتاحة  للفريق.

ديد أو نقل عشرة فروع في كافة أنحاء المملكة وفتح فرع شهدت ممتلكات الشركة سنة مليئة بالنشاط مع تج

صغير جديد في مقر شركة االتصاالت السعودية بالرياض. إضافة لذلك فقد تم شراء األرض المخصصة 

لبناء مبنى اإلدارة اإلقليمية في جدة والفرع الجديد في سكاكا. ومع انتهاء السنة كان هناك أربعة فروع 

ا كان بناء الفرعين الجديدين في جيزان وسكاكا قيد التنفيذ أيضا. وتم في نفس الوقت أخرى قيد التجديد، كم

  إلى مواقع مالئمه. جهاز صراف آلي حالي 311جهاز صراف آلي جديد ونقل  93تركيب 

بينما من فروع البنك في أنحاء المملكه فرعا  33على صعيد المستقبل، فقد تم وضع الخطط لتجديد ونقل 

 اء أو تحديد المواقع لعدد ستة فروع جديدة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.بوشر بإنش
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 1جنبا إلى جنب مع سعي البنك لرفع مستوى استغالل المكان، فقد أصبحت المساحة المخصصة للموظف 

  % فقط.9أمتار مربعة سابقا. كما تم أيضا تقليص نسبة شغور المكاتب لتبلغ اآلن  3أمتار مربعة بدال من 

الحريق واستخدمت عدداُ من الخطط والفعاليات لمكافحة مخاطر إدارة األمن والسالمة خالل العام أتمت 

كافة اإلجراءات األمنية المادية واإلليكترونية لضمان توفير بيئة عمل آمنة ،حيث لم تسجل أية حوادث 

راقبة المغلقة والنظام األمني وتركيب نظام دارات المإ. هذا وقد تم االنتهاء من تطوير بحمد هللا خالل السنة

المراقبة المركزي الجديد حيث يعمل بشكل ممتاز ويغطي  جميع أجهزة الصراف اإلليكتروني والفروع 

في كافة أنحاء المملكة. كما تم إجراء تدريب على اإلخالء من الحريق بالتعاون مع الدفاع المدني وأيضا 

طفاء. وخضع جميع حراس األمن لتدريب في مجال األمن والسالمة على االستخدام الصحيح ألجهزة اإل

التدريب على اإلخالء لمدراء ونواب مدراء الفروع. كما قام البنك بإصدار كتيبات دليل شمل وأيضا 

 السالمة للصيانة والفروع بعد اعتمادها من الدفاع المدني السعودي.

 

   العمليات واإلجراءات

واإلجراءات خالل السنة دورها الرئيسي في تقديم المساندة لكافة أقسام البنك. واصلت إدارة العمليات 

وبالتالزم مع ذلك قدمت اإلدارة مزيدا من المساعدة في خفض المصروفات التشغيلية وتعزيز أداء 

الموظفين من خالل رفع مستوى األتمتة وتعزيز كافة اإلجراءات الداخلية بهدف تحسين تجربة العمالء 

 ع جميع األنشطة المتعلقة بالمعامالت.وتسري

 

 تقنية المعلومات:

تم بنجاح استيفاء االلتزام بالمتطلبات النظامية ألحد عشر مشروعا حسب الخطة   2132في عام 

إلى  GMGمحليا، انتقال  FERMAT-Gleamنظام  تطبيقالمرسومة والتي توجت بتنفيذ األنظمة التالية: 

اإلنترنت  منفذإلى مركز البيانات المحلي. كما طرحت تقنية المعلومات   GHRSونقل نظام  تبوابة سويف

 مما ساعد في تعزيز األمن بشكل عام. مناآلاأللكتروني  البريدباإلضافة الى  MIGSلبطاقة الماستركارد 

ألول مرة  .  وPCIشهادة  تجديدشملت الشهادات التي تم الحصول عليها خالل العام حصول ساب على 

 التصميم. لوثائقشهادة الفئة الثالثة حصل ساب على في المملكة، 

من نظام  األولىومن بين اإلصدارات العديدة المميزة فقد استفادت الخزينة في ساب من إطالق المرحلة 

Murex اتخدمالتم بنجاح إطالق المرحلة األولى من  . في الوقت نفسهوإدخال نظام تداول صوتي جديد 

عبر الهاتف الجوال. وقد شملت اإلصدارات البارزة األخرى بطاقة حسم الصراف اإلليكتروني  ةصرفيالم

بطاقات مسبقة الدفع في المملكة العربية مؤسسة النقد العربي السعودي للمسبقة الدفع طبقا لمتطلبات 

تنشيط ونظام إدارة العمالت،  نفيذتو، ا بالنقد في الفروعليكترونيباستخدام الويب للتحكم إحل ، والسعودية

المرحلة األولى لتسهيل  –بطاقات االئتمان عبر شبكة ساب نت، وإطالق الحساب االفتراضي )التحصيل( 

 المدفوعات وعملية إدارة النقد. 

 2133تنفيذ برنامج تعزيز البنية التحتية والذي كان قد بدأ تنفيذه في عام  2132كما تواصل خالل عام 

نظام بيانات تشفير مراسالت ساب المتبادلة بين اإلدارات الرئيسية لساب والفروع وأجهزة  حيث تم إطالق

)مشفر، آمن، مصدق و مرسل سريا(. كما تم إدخال آخر صيحات التقنية المتاحة إلى  ليالصراف اآل

 غرفة التعامل بالخزينة في ساب.
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وخفض تكاليف تقنية  ،رات الطارئةينسبة التغيوسجلت مؤشرات األداء الرئيسية، كتوفر الخدمات، 

. كما بقيت مصروفات تقنية المعلومات منخفضة، بل أفضل من األهداف الموضوعة اً ديالمعلومات، أداء ج

 وأدنى من النقطة االستداللية للقطاع.

تم تنفيذ زيارة تفتيشية ناجحة من قبل مؤسسة النقد، حيث لم تشهد ضوابط رقابة تقنية المعلومات ومراجعة 

الكوارث فقد تم إجراء تجربتين رئيسيتين  التعافي منالحوكمة أية مشاكل رئيسية. وبالنسبة لمحاكاة خطة 

بارها من موقع الطوارئ. وتم أيضا خالل السنة تم بموجبها نقل جميع األعمال الهامة لجميع ألقسام واخت

الطوارئ بنجاح تام بما في ذلك  من التعافيتنفيذ عدد من تطبيقات الخدمات الجديدة المتعلقة بمحاكاة خطة 

 .eCRMونظام  لألرشفة GWIS، نظام سريع، نظام Open2/اآلليأجهزة الصراف 

األعمال والمساعدة في تنفيذ اإلجراءات بشكل عام، إضافة للمساعدة في تعزيز تجربة العميل، وتبسيط 

 لموضعة تقنية المعلمومات كممكن للعمل من خالل استباقياتقنية المعلومات دورا  قسم المباشرة، فقد لعب

للعالقات إدارة  عن طريق إنشاءعملية إعادة تنظيم داخلي لضمان فعالية العمليات وتقديم عالقة رسمية، 

 .األخرى علومات واألقسامتعمل بين تقنية الموالمشاريع 

 

 خدمة المجتمع:

ايمانا بمبدأ المسؤولية االجتماعية للشركات، وبالدور الذي تلعبه مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في 

مبادرات النهضة والتنمية الوطنية، قدم ساب وجهاً مميزاً في مجال خدمة المجتمع عبر تنفيذ مجموعة من 

األنشطة الخيرية واإلنسانية تحت مظلة برامج "ساب في خدمة المجتمع". ويعتمد البنك في أداء والبرامج 

دوره االجتماعي على استراتيجية واضحة ترتكز ثالثة محاور تعتبر ذات أولوية، هي التعليم والبيئة 

 وخدمة المجتمع. 

 

تماعية الفاعلة في المملكة ممن تقوم وتميز ساب في بناء عالقات استراتيجية مع العديد من المؤسسات االج

بأدوار حيوية تخدم أبناء المجتمع المحتاجين للرعاية واالهتمام، مثل العالقة االستراتيجية التي تجمع ساب 

بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية، حيث واصل البنك دعم "سرير ساب اإلنساني" بهدف 

األسر المحتاجة من كل أنحاء المملكة. كما  ساهم ساب في تمويل توفير العالج الطبي وتأهيل أطفال 

مركز األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية، وهي التوسعة التي سوف ترفع الطاقة االستيعابية  

 مريض.  32111إلى  1111للمركز من 

 

تحقيق العديد من وفي ذات السياق يرتبط ساب بجمعية األطفال المعوقين بعالقة استراتيجية ساهمت في 

المشاريع االنسانية الهادفة لخدمة ابناء المجتمع ذوي االحتياجات الخاصة وفي مقدمتها "برنامج ساب 

 لتوظيف المعوقين".  

 

وعلى صعيد االهتمام باأليتام قدم البنك الدعم للعديد من أنشطة دار التربية االجتماعية للبنين بالرياض 

وفير رحلة "العمرة" خالل شهر رمضان المبارك ألبناء الدار. إلى جانب ومنها "عيادة ساب لألسنان" وت

ارتباطه الوثيق بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام )إنسان( من خالل دعم مشاريعها مثل نادي ساب 

 الرياضي بمقر الجمعية. 
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راد من األسر وبالتنسيق مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، دعم ساب عدة برامج لمساعدة األف

المحتاجة بتدريبهم على المهن والحرف في مجاالت متعددة لتشجيعهم على االنتاجية واالعتماد على 

 أنفسهم اقتصادياً.  

 

وفي إطار التعاون المشترك بين البنك و جمعية المكفوفين الخيرية "كفيف"، استمر البنك في دعمه 

أهيل( بهدف تطوير مهارات للمكفوفين في استخدام للدورات التدريبية بـ )مركز ساب للتدريب و الت

 األجهزة الذكية ومهارات التعلم المختلفة باستخدام أجهزة الكمبيوتر المصممة خصيصا لتعليم المكفوفين.

 

وفيما يتعلق بمجال التعليم، واصل البنك جهوده ودعمه في تفعيل دور "مركز ساب ألبحاث االستثمار" 

ض، لإلسهام في دفع عجلة التعليم وتهيئة الطالب للحصول على تطبيقات عملية في جامعة اليمامة بالريا

 تؤهلهم لسوق العمل.

 

وإسهاماً من البنك في نشر ثقافة مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه يهتم ساب بإشراك موظفيه في باقة متنوعة 

افة المليون" السنوية من المبادرات المتعلقة بخدمة المجتمع. مثل مشاركة موظفي البنك في "حملة نظ

والتي تشرف عليها  أمانة منطقة الرياض، باإلضافة إلى قيام موظفي البنك بالمساهمة في توزيع وجبة 

 إفطار صائم خالل شهر رمضان بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالرياض. 

 

ة وأثرها في دعم الجمعيات وبمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة بادر البنك برعاية ملتقى "المسئولية االجتماعي

الخيرية". كما قام ساب بالتعاون مع جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي 

"كالنا"، برعاية المؤتمر الدولي ألمراض وزراعة الكلى بالسعودية ، الذي نظمته الجمعية السعودية 

)مؤتمر زيادة المساهمة االقتصادية لعمل المرأة م بادر ساب بتنظيألمراض الكلى وزراعة األعضاء. كما 

 السعودية( برعاية معالي وزير العمل، لدعم وتطوير القوى الوطنية النسائية العاملة.

 

وتعزيزا لدور ساب في خدمة المجتمع يشارك ساب في إحياء أهم المناسبات التوعوية العالمية مثل: اليوم 

العالمي لمتالزمة داون، ساعة األرض، يوم البيئة العالمي، واليوم العالمي للتبرع بالدم، واليوم العالمي 

 عاقة واليوم العالمي للمسنين. للتوعية بمرض التوحد، يوم الصحة العالمي، اليوم العالمي لذوي اإل

 

 :التقدير العالمي

 في نجاحه الستمرار تقديرا وذلك الرئيسية التقديرية الجوائز من بعدد أيضا 2012 عام خالل ساب ازف

 ثالث :ذلك شمل وقد  .السعودية المالية الخدمات قطاع في الرائد ودوره عمالئه بتوقعات الوفاء مواصلة

 " وجائزة ،" للمشاريع إسالمية تمويالت مقدم أفضل" جائزة :وهي فاينانس، غلوبال مجلة من جوائز

 تمويل افضل  وجائزة ، "التجارة تمويل في بنك أفضل " جائزة و " العالم في فرعي حفظ وكيل أفضل

 العربية المملكة في خاصة مصرفية خدمات  أفضل" وجائزة .بانكر ذي مجلة من " اسالمي لمشروع

 "العام بنك" جائزة  كانت بينما يوروموني، مجلة من مقدمة "المحلي للنقد مدير أفضل" و "السعودية

 من "الشخصية المصرفية للخدمات محلي بنك أفضل" جائزة وكانت بيزنس، أرابيان مجلة من مقدمة

 من "2012 -السعودية العربية المملكة خاصة، مصرفية أفضل" وجائزة األوسط، للشرق بانكر ذي مجلة

 .فاينانس وورلد مجلة
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 شركة ساب تكافل

تاريخ ب  61شركة ساب للتكافل هي شركة سعودية مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/

م. وقد باشرت الشركة سنتها المالية األولى بعد صدور القرار 33/31/2116هـ الموافق 31/3/3429

م بالموافقة علي تأسيس الشركة. 30/0/2119هـ الموافق 29/4/3421تاريخ ب ( 311الوزاري رقم )

صادر من  3131214112وتعمل الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

م، وترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 6/6/2119هـ الموافق 21/10/3421الرياض في 

الشركة ممارسة أنشطة التأمين  م، والذي يخول33/3/2119هـ الموافق 23/1/3421وتاريخ  0/21193

م لمدة ثالث 31/11/2131هـ الموافق  23/11/3413للحماية واالدخار والتأمين العام. وتم تجديده في 

 سنوات .

سهماً بقيمة اسمية  34,000,000لاير سعودي مقسم إلى  340,000,000يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  

وقد اكتتب المساهمون المؤسسون البنك السعودي البريطاني  رياالت سعودية للسهم الواحد. 31وقدرها  

% من رأس 60سهماً مقابل اشتراكات نقدية ويمثل ذلك  22,100,000، بعدد HSBC)ساب( ومجموعة 

% من رأس مال 10سهماً وتمثل نسبة  11,900,000مال الشركة، وتم طرح األسهم المتبقية وقدرها 

هـ الموافق 29/2/3421ح أولي إستمر خالل الفترة من الشركة لإلكتتاب العام من خالل طر

رياالت سعودية للسهم  31م بسعر عرض وقدره 26/1/2119هـ الموافق 1/1/3421م حتى 39/1/2119

هـ الموافق 39/1/3411الواحد، والحقاً من خالل إصدار حقوق للمساهمين المسجلين كما في 

م إلى 30/1/2113هـ 24/1/3411من  لاير سعودي خالل الفترة 32.01م  بسعر 1/1/2113

م. وكانت هذه أول مرة تتم فيها زيادة رأس المال من خالل إصدار حقوق من 26/1/2113هـ 0/3/3411

 قبل شركة تأمين في المملكة العربية السعودية.

تقدم ساب للتكافل مجموعة واسعة من منتجات  الحماية العائلية والحماية العامة المتوافقة مع أحكام 

 عمالئها من األفراد والشركات.  باحتياجاتالشريعة اإلسالمية لتفي 

ولكونها من بين أُولى الشركات التي يتم ترخيصها في السوق، فقد شهدت شركة ساب للتكافل نمواً جيداً 

على اآلفاق اإليجابية  اعتمادامنذ أن باشرت عملياتها وأصبحت في موقع جيد يمكنها من  مواصلة النمو 

 وازديادلمدى الطويل لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. ومع تزايد النمو في السوق على ا

الوعي بحلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فإن الشركة في موقف  مرضي بما يمكنها من 

 ا وأنشطتها.زيادة قدرتها التنافسية وبالتالي زيادة حضورها في السوق وتوسيع نطاق أعماله

 التطورات الرئيسية:

م انفردت شركة ساب للتكافل بتحقيق أرباح على مدار تسعة فصول مالية  2132كما في نهاية عام  .3

متتالية مقارنة بالشركات النظيرة التي تعمل وفق نموذج التأمين البنكي، كما حققت أعلى اجمالي 

مليون لاير سعودي . باإلضافة لتحقيقها أعلى نسبة  13,79أرباح سنوية بين تلك الشركات بلغ  

 % . 98أقساط مكتسبة بين الشركات النظيرة بلغت 

حصلت الشركة على لقب أفضل شركة تأمين على الحياة على مستوى الشرق األوسط وذلك ضمن  .2

كبرى بمدينة دبي حيث تنافس على الجائزة  2132أكتوبر  3فعاليات مؤتمر انشوريكس المنعقد في 

شركات التأمين على مستوى إحدى عشر دولة في الشرق األوسط. وقد تم اختيار شركة ساب 

للتكافل للفوز بهذا اللقب من قبل لجنة تحكيم تألفت من أشهر خبراء صناعة التأمين على مستوى 

خار( على العالم تقديراً ألداء الشركة االستثنائي في مجال التأمين على الحياة )تكافل الحماية واالد

 مستوى الشرق األوسط، وتوفيرها باقات متنوعة من برامج التكافل لقطاعي األفراد والشركات.
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أطلقت شركة سـاب للتكافل برنامجي تكافل النقود وتكافل ضمان األمانة بهدف تقديم أفضل مستوى  .1

 حماية تكافلية لقطاع الشركات والعاملين به. 

م الموافقة على الئحة حوكمة  22/4/2132لمنعقدة بتاريخ أقرت الجمعية العامة الغير عادية ا .4

 من النظام األساسي للشركة. 22الشركة وتعديل المادة رقم 

 استراتيجية العمل

تعتمد ساب للتكافل العمل وفقاً لنموذج التكافل البنكي، حيث تتم عمليات البيع من قبل شركة وكالة ساب 

فذ الخدمات المصرفية الشخصية في البنك السعودي البريطاني للتأمين المحدودة "الوكيل" من خالل منا

)ساب( باإلضافة إلي أقسام خدمة عمالء الشركات. وجنباً إلى جنب مع قنوات خدمات األفراد والشركات 

تعمل على مدار الساعة كل يوم في السنة  اتصالفإن البنك السعودي البريطاني )ساب( يمتلك أيضاً مراكز 

نيات متطورة للتعامل عبر الموقع اإللكتروني. ولذلك فقد طورت ساب للتكافل حلوالً عالوة على إمكا

متطورة لمحاكاة وتعزيز عروض الشركاء من خالل المزايا المختلفة للمنتجات والخدمات. وتنوي الشركة 

لبنكي مع عدٍد إلى تجربتها الناجحة في تطبيق نموذج التكافل ا استنادافتح مزيد من القنوات لتقديم خدماتها 

 من الشركاء المحليين بعد أخذ الموافقات النظامية الالزمة .

إلدخال أحدث األنظمة التقنية وأفضل الممارسات  باستمرارباإلضافة إلى ذلك فإن ساب للتكافل تسعى 

لضمان توفير خدمات غير مسبوقة لجميع العمالء، ويشمل ذلك تعزيز تقنية خدمة الهاتف  التسويقية

من أفضل ممارسات التكافل  االستفادةوالبيع اإللكتروني من خالل موقعها اإللكتروني ، وأيضاً  الجوال

 .HSBCالمطبقة على نطاق مجموعة 

 قطاعات العمل الرئيسية :

تصنف قطاعات العمل الرئيسية بالشركة الى فئتين، األولى وفقاً لعمالء الشركة والثانية وفقاً للبرامج 

 التي تقدمها الشركة وذلك وفقاً لما يلي: 

 إيضاح تفصيلي لقطاعات العمل الرئيسية وفقاً لعمالء الشركة : -3

 عروض األفراد :

العمالء  باحتياجاتتركز الشركة على تقديم منتجات التكافل العائلي المصممة أصالً من أجل الوفاء 

المتعلقة بمتطلبات االدخار من أجل تعليم األبناء أو من أجل توفير تقاعد مريح أو بغرض االستثمار. 

لة الوفاة أو العجز والحماية ألفراد عائلة المشترك في حا االدخاروتنطوي هذه البرامج على عنصري 

ة والسفر الدائم ال سمح هللا. أما منتجات التكافل العام فتوفر تغطية للمنازل ومحتوياتها والحوادث الشخصي

 نغن.و كذلك السفر إلى دول ش

 عروض الشركات :

بالنسبة للشركات والعمالء التجاريين فإن الشركة تركز على تقديم نطاق واسع من برامج حماية األعمال 

األعمال والمسئولية العامة وعروض  وانقطاعالشحن البحري والحريق والممتلكات وكافة المخاطر ك

الخدمات المصرفية التجارية المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر منتجات منافع موظفي 

وادث الشركات من خالل برامج حماية المجموعات في حالة الوفاة أو العجز الدائم او حاالت الح

 للموظف ال سمح هللا. الشخصية
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 إيضاح لقطاعات العمل الرئيسية وفقاً للبرامج التي تقدمها الشركة: -2

 التكافل العائلي:

توفر محفظة التكافل العائلي األمان المالي للمستفيد في حالة الوفاة أو العجز الدائم لحامل البرنامج المحدد 

 وتوفر الشركة عدداً من  برامج التكافل العائلي للعمالء من قطاعي األفراد والشركات، تشمل:  

 البرامج التجارية البرامج الشخصية

 حماية كبار الموظفين –فل للرعاية برنامج تكا برنامج تكافل للرعاية

 برنامج تكافل لحماية ديون المجموعة برنامج تكافل للتعليم

  برنامج تكافل لالستثمار

  برنامج تكافل للتقاعد

  برنامج تكافل لالدخار

  الميسر لالدخاربرنامج تكافل 

 

 التكافل العام:

من األفراد والشركات ضد األحداث التي ال يمكن  توفر الشركة عدداً من منتجات التكافل العام للعمالء

 التنبؤ بها، وتشمل:

 البرامج التجارية البرامج الشخصية

 برنامج تكافل للشحن برنامج تكافل المنازل

 برنامج تكافل للحريق برنامج تكافل الحوادث الشخصية

 برنامج تكافل لتوقف األعمال برنامج تكافل للسفر

 تجاه الغير المسؤوليةبرنامج تكافل  للسفر نغنش برنامج تكافل 

)خدمات  برنامج تكافل للمنشئات الصغيرة والمتوسطة 

 األعمال(

 برنامج تكافل للنقود 

 برنامج تكافل لضمان األمانة 
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 السعودية المحدودة العربية س بي سيإتش إشركة 

 االستثمارات المصرفية

 االستشارات االستثمارية المصرفية

خالل السنة على مركزها البارز كالبنك الرائد السعودية المحدودة  العربية س بي سيإتش إ حافظت شركة

في المملكة العربية السعودية في حقلي أسواق رأس المال واالندماج واالستحواذ. وقد قدم القسم خالل 

مليار دوالر أمريكي(  لبيع  3.1مليار لاير سعودي ) 4.3السنة خدماته االستشارية لمشروع كبير بقيمة 

وهي شركة تابعة  Vela International Marine Limitedطول والعمليات التجارية لشركة أس دمجو

وتمثل هذه . بالكامل لشركة أرامكو السعودية، مع الشركة الوطنية للنقل البحري السعودية )بحري(

بي  سإتش إشركة المعاملة أكبر عملية دمج واستحواذ في المملكة العربية السعودية. إضافة لذلك عملت 

 NBK Capital Private Equityبصفة مستشار مالي  لشركة  السعودية المحدودة العربية سي

الدولية للنقل المحدودة( إلى شركة  Tala'a% في شركة هانكو )شركة 41بخصوص بيع حصتها البالغة 

ذي بانكر م" من قبل مجلة 2132، والتي تم اختيارها "معاملة السنة لعام بن سليمان القابضة المحدودة

لشركة بصفة مستشار مالي عملت الشركة أيضا كما . )التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز( الشرق األوسط

مليون لاير سعودي  132بقيمة  Fondomonte S.Aالمراعي بالنسبة لمعاملة االستحواذ على شركة 

ألولية المحتملة مليون دوالر أمريكي(. ويواصل القسم العمل على  العديد من اإلصدارات ا 11)

م، إال أن 2132خل السوق في عام دلم ي هذه اإلصدارات وإصدارات الحقوق وعلى الرغم من أن أيا من

 االستشارات الالزمةقدمت  حيثتواصل قيادة السوق السعودية المحدودة  العربية س بي سيإتش إشركة 

سوق االكتتابات األولية في منذ أن بدأ وإصدارات الحقوق  بخصوص المزيد من اإلصدارات األولية

 تحت إشراف هيئة السوق المالية. 2111في عام العمل المملكة 

 

 

 برنامج تكافل للحوادث الشخصية للمجموعات 

 اإلئتمانبرنامج تكافل الشراء ببطاقة  

برنامج تكافل لتغطية مخاطر السفر )خاص بمستخدمي  

 بطاقات االئتمان( 

 برنامج تكافل إرسال 

 برنامج تكافل لحماية الممتلكات 
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 أسواق رأس المال والتمويالت المشتركة: –تمويل االستثمارات المصرفية 

السعودية المحدودة سيطرتها على أسواق رأس المال والتمويالت  العربية س بي سيإتش إتواصل شركة 

المشتركة في المملكة العربية السعودية منذ إنشائها حيث حافظت على الدوام على ترتيبها األول بالنسبة 

إدارة القسم خالل السنة بنجاح  تولىلإلصدارات المحلية والعالمية من قبل المصدرين السعوديين. هذا وقد 

 22,111لتمكينهم من إصدار صكوك بقيمة عامالت إصدار سندات مالية لسبع عمالء رئيسيين سبع م

مليون لاير سعودي في السوق المحلية. إضافة لذلك فقد ساهم القسم في توزيع العروض العالمية في 

تلك المملكة العربية السعودية بما يخدم العمالء المصدرين والمستثمرين محليا وعالميا. وقد شملت 

أكبر )وهذا اإلصدار هو  حكوميااإلصدارات طرح صكوك الهيئة العامة للطيران المدني المضمونة 

أوربا الشرقية  الشريحة الفردية الذي يصدر عالميا وأكبر إصدار سيادي مضمون في منطقةمن إصدار 

السعودية  خالل السنوات العشرة الماضية( وأيضا صكوك شركة الكهرباء  والشرق األوسط وأفريقيا

وأكبر سجل طلب من  العالمية ) وهي أكبر إصدار في أسواق الدين العالمية من المملكة العربية السعودية،

حتى هذا التاريخ(. وتأتي تلك المعامالت إضافة إلى المشاركة  Reg Sأية معاملة إسالمية أو بالدوالر 

السنة بما في ذلك تنسيق المدفوعات )لكل القيادية للشركة في كافة القروض المشتركة في المملكة خالل 

مرافق ومعادن . وقد تجلت مهنية القسم  تيمن اتش اس بي سي وساب( في القروض المشتركة لشرك

وهي مجلة مالية عالمية رائدة، مرة أخرى فريق أسواق رأس المال  ،عندما اختارت مجلة "يوروموني"

ة المحدودة "أفضل بيوت التمويل في المملكة العربية السعودي العربية س بي سيإتش إوالتمويل في شركة 

المتفوق ومساهمتها في  س بي سيإتش إ"، حيث أقرت مجلة يوروموني بمركز 2132السعودية لعام 

السعودية  العربية س بي سيإتش إأسواق التمويل في المملكة"، وذكرت أن الحصة السوقية لشركة 

حصة الشركة المنافسة التي تأتي في المرتبة ن ع"بثالثة أضعاف   تزيد المحدودة في أسواق التمويل

 .التالية"

 تمويل المشاريع والصادرات

 العربية س بي سيإتش إلتمويل المشاريع والصادرات لدى شركة بالنسبة م عاما مميزا 2132كام عام 

المالية والترتيب  السعودية المحدودة حيث عززت الشركة مركزها الرائد في مجال تمويل االستشارات

مجمع  أربعة أعمال استشارية وهي:أنهى القسم بنجاح للمشاريع في المملكة العربية السعودية. وقد 

الشركة العالمية للبوليمرات )سيبكيم وهانوا( وسامابكو )تانسي، صحارى، داو وإيفونيك( و  األكريليتس

ل ساب بصفة مدير اإلصدار الرئيسي وقد عم)معادن وصحارى( و توسعة تهامة )أرامكو السعودية(. 

السعودية المحدودة  العربية س بي سيإتش إالترتيب فقد عملت شركة  صعيدلكافة هذه المعامالت. وعلى 

الهيئة يمنح من قبل  Concessionمطار المدينة وهو أول مطارمشروع وساب كمدير إصدار بالنسبة ل

ك فقد عمل القسم بصفة بنك الهيكلة ومدير اإلصدار . إضافة لذلPPPعلى أساس  العامة للطيران المدني

للشركة السعودية للكهرباء بقيمة  K-SUREو  Korea Eximbankللتسهيالت المعززة من قبل بنك 

. ويعتبر هذا المشروع حتى اآلن 6إنشاء مشروع محطة توليد رابغ  من أجلمليار دوالر أمريكي  0.1

ويقدم القسم في الوقت أكبر تمويل ائتماني  لوكالة ائتمان الصادرات في المملكة العربية السعودية. 

الحاضر خدمات استشارية لعدد من المشاريع عبر عدة قطاعات بما في ذلك قطاع الكهرباء 

كأرامكو السعودية وسابك األخرى لشركات الكبرى بعض ان والتعدين ولوالبتروكيماويات  والمعاد

م، حصل القسم من شركة معادن على عقد لتقديم االستشارة التمويلية 2132ومعادن. وفي شهر يونيو 
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في دوالر مليارات  ةعد لمشروع بارز وهو مشروع مجمع تعدين الفوسفات واألعالف والبالغ قيمته

 المملكة العربية السعودية.المنطقة الشمالية من 

 إدارة األصول

السعودية المحدودة مركزا رائدا في قطاع  العربية س بي سيإتش إيتبوأ قسم إدارة األصول في شركة 

السعودية المحدودة ثاني أكبر العب من  العربية س بي سيإتش إإدارة األصول في المملكة. وتعتبر شركة 

هم السعودية تحت اإلدارة وخامس أكبر العب من حيث  حجم حيث أصول صناديق االستثمار في األس

السعودية المحدودة تعتبر العبا رائدا في  العربية س بي سيإتش إاألصول تحت اإلدارة. كما أن شركة 

مجال إدارة المحافظ االستثمارية في المملكة. ويقدم القسم للعمالء مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات 

 ستراتيجيات البديلة. لة األسهم وأدوات الدخل الثابت والسيولة واالاالستثمارية شام

على سجله الرائد في تقديم أداء ممتاز عبر مختلف فئات األصول وخاصة خالل السنة وقد حافظ القسم 

على المستوى العالمي  اتمليئة بالتحديعلى الرغم من البيئة االقتصادية الاألسهم المحلية واإلقليمية. و

فقد طرح القسم ثالث صناديق استثمار جديدة  ،ومنتجات الدخل المنتجات قليلة التذبذبعلى  والتركيز

خالل السنة وهي : صندوق اتش اس بي سي أمانة المرن لألسهم السعودية، صندوق اتش اس بي سي 

 األسهم.    من لدخللأمانة للصكوك و صندوق اتش اس بي سي أمانة 

 وساطة األسهم

إدارة تمت خالل السنة إعادة هيكلة أعمال وساطة األسهم مع ثالث من أقسام خطوط العمل األمامية، وهي 

ويقدم . ووساطة التداول اإللكتروني،وساطة الشركات والمؤسسات العالمية و المحلية، وساطةخدمات ال

قسم الوساطة سلسلة شاملة من الخدمات بما في ذلك األسهم النقدية وتمويل األسهم من خالل مختلف 

وسائط إيصال الخدمات والتي تشمل أحد عشر مركزا استثماريا تنتشر عبر المملكة، إضافة إلى خدمة 

شر( وخدمة الهاتف التعامل عبر اإلنترنت من خالل شبكة )اتش اس بي سي تداول و اتش اس بي سي مبا

المباشر. ويشرف على تقديم هذه الخدمات فريق أبحاث يقدم خدماته  الوساطةالمصرفي من خالل مركز 

 س بي سيإتش إكما تواصل شركة  في األوقات المحددة ويقوم بأبحاث شاملة حول القطاعات والشركات.

سيس للمستثمرين العالميين من السعودية المحدودة مركزها كواحد من أفضل مقدمي خدمات أك العربية

المؤسسات. وتمكن عروض مبادالت اتش اس بي سي المستثمرين الدوليين من المؤسسات من المشاركة 

 س بي سيإتش إفي نمو األسهم السعودية الفردية المدرجة بشكل غير مباشر، وهو مجال تتمتع فيه شركة 

السعودية  العربية س بي سيإتش إازت شركة السعودية المحدودة بمركز بارز ومتقدم. كما ف العربية

المحدودة بجائزة "أفضل وسيط أسهم" من قبل مجلة فاينانس للشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك في 

 م.2132شهر نوفمبر من عام 

 أبحاث األسهم:

السعودية المحدودة في أقل من أربع سنوات من ترسيخ حضور  العربية س بي سيإتش إتمكنت شركة 

األبحاث المنجزة من قبل الشركة األفضل  بارز وأصبحت تقدم أبحاثا للشركات حول تداول. وتعتبرمحلي 

 من نوعها بحيث يمكن أن تكون بمثابة المقياس االستداللي لألبحاث في المنطقة.
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 خدمات األوراق المالية:

ة على مركزها السعودية المحدود العربية س بي سيإتش إحافظت خدمات األوراق المالية في شركة 

كرائد للسوق في المملكة العربية السعودية كما واصلت مركزها كمقدم النخبة للمستثمرين األجانب من 

المؤسسات وللحكومة السعودية وللمؤسسات شبه الحكومية والشركات العائلية. وقد القت هذه الخدمات 

حفظ فرعي في المملكة العربية وكيل را هذه السنة أيضا حيث فاز البنك بجائزة " أفضل يتقديرا كب

م وذلك للمرة 2132حفظ فرعي لعام وكيل السعودية" وذلك ضمن جوائز غلوبال فاينانس العالمية ألفضل 

التركيز الرئيسي لخدمات األوراق المالية على توحيد عروض البنك  انصبم. وقد 2111الثالثة منذ عام  

ما أدى إلى تحقيق نمو كبير في قاعدة العمالء وأيضا من المنتجات، وتسويق تلك المنتجات بشكل فعال م

مليار لاير سعودي.  كما شهدت أعمال الحفظ  91إلى لتصل % في األصول تحت اإلدارة 32نمو بنسبة 

والمقاصة وأيضا خدمات الوكالة نموا كبيرا بينما القت خدمات الحفظ العالمية التي تم طرحها مؤخرا 

 م على أثرها التوقيع على أعمال هامة في هذا الخصوص.إقباال كبيرا في السوق حيث ت

 

***** 


