ً
معا نحو
الريادة
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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وولي العهد نائب رئيس
صاحب السمو الملكي
ّ
مجلس الوزراء ووزير الدفاع
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

معـ ًـا نحــو الريادة.
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ً
عاما
تاريخ مشترك يمتد أكثر من 120

ً
حاليا على إتمام التكامل بين البنك
يجري العمل
السعودي البريطاني (ساب) والبنك األول ،في
إطار عملية اندماج استراتيجي ستكون عالمة
فارقة في تاريخ القطاع المصرفي السعودي
ومسيرة طرفيها ،وستمثل نهاية رحلة حافلة
وبداية أخرى واعدة.
لبنى سليمان العليان

رئيس مجلس اإلدارة

1926

1928

1939

1977

الشركة الهولندية
التجارية تفتح في جدة

المساهمة في إصدار
أول عملة مستقلة
للمملكة

تسهيل مدفوعات
الصادرات النفطية المبكرة

تأسيس البنك
السعودي الهولندي
كمشروع مشترك

2017

2016

2004

2003

افتتاح أول فرع رقمي(ابدأ)

تغيير هوية البنك ليصبح
مسماه “البنك األول”

إصدار أول سند دين
ثانوي في المملكة

إصدار أول بطاقة
ائتمانية ذكية في
المملكة

أفضل بنك رقمي في
المملكة العربية السعودية
()Banker Middle East

2019م

2018

اندماج

ً
ابتكارا في
البنك األكثر
المملكة العربية السعودية
()Banker Middle East

1991

بنك ساب يصدر أول
بطاقة ائتمانية

1990
بنك ساب اطلق أول
جهاز صراف آلي
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بنك العام في المملكة العربية
السعودية ()The Banker

2002

أول بنك سعودي يطلق
برنامج للتمويل العقاري

1978
مرسوم ملكي
بإنشاء بنك ساب

2018

أفضل مزود لخدمات التمويل
التجاري ()Euromoney

أفضل بنك إلدارة الخزينة
والنقد ()Global Finance

2005

أول بنك سعودي
يصدر سندات دولية

2016

أفضل بنك لهذا
العام ،المملكة العربية
السعودية ()Asiamoney

1950
تعود أصول بنك ساب
إلى أحد الفروع في الخبر

معـ ًـا نحــو الريادة.
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أفضل بنك في آسيا -
المملكة العربية السعودية
Asiamoney

أفضل مزود لخدمات النقد األجنبي،
المملكة العربية السعودية
Global Finance

أفضل بنك استثماري في
المملكة العربية السعودية

Euromoney

أفضل مدير صناديق في
المملكة العربية السعودية

Global Investor MENA

أفضل بنك في مجال التمويل
التجاري لعام 2019م
بالمملكة العربية السعودية
أفضل ممول للسلع
األساسية

قائد السوق؛ أفضل خدمة
Euromoney Trade Finance Survey
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أفضل بنك إلدارة النقد ،المملكة
العربية السعودية
International Business Magazine

أفضل عالمة مصرفية،
المملكة العربية السعودية
Global Brands Magazine

Global Trade Review

القمة السنوية السعودية
للتمويل التجاري

المبتكر في التمويل التجاري
Global Finance
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أبرز النتائج المالية

صافي الدخل

إجمالي األصول

(مليون ريال سعودي)

2019م

3,232

2018م

2,698

%7.5

(مليون ريال سعودي)

2019م

265,472

2018م 174,676

878

العائد االفتراضي على حقوق
المساهمين الملموسة

82,028

2017م

3,575

950

2017م 187,615

99,870

2016م

3,521

945

2016م 186,055

104,990

2015م

3,925
0

2015م 187,750

1,823

1000

3000

2000

ساب

4000

5000

6000

2019م
2018م

110,326

2017م

117,006

63,639

2016م

120,964

72,743

57,767

125,947
100,000

150,000

2018م

130,507

2017م

140,240

78,275

2016م

140,640

85,359

200,000

56,070

2018م 32,467

2018م

1.96

2017م 33,345

2017م

1.42

2016م 31,279

2016م

0.70

2015م 28,175

2015م

0.75

ساب

30,000

40,000

50,000

60,000

0.0

%8.9

مليون

عميل بقطاع األفراد
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ألف

الحصة السوقية بقطاع
التمويل العقاري

%12.1

الحصة السوقية بقطاع
االستيراد والتصدير

يحتل البنك
المركز رقم 1

الحصة السوقية االفتراضية
بقطاع خدمات النقد االجنبي

اقراض العمالء في قطاع االعمال

في قطاع الخدمات المصرفية
للشركات من حيث اإليرادات

%49

إجمالي القروض
الخدمات المصرفية

%24
160.8
مليار ريال سعودي

%76

نسبة المساهمة في بنك
اتش اس بي سي  -البنك
االستثماري الرائد في المنلكة
العربية السعودية

لالفراد وإدارة الثروات

مقابل الخدمات المصرفية
للشركات والمؤسسات

0.5

ساب

معدل ربح السهم

بنك األول

(ريال سعودي)
2019م

0

150,000

200,000

250,000

األرباح الموزعة للسهم الواحد
1.20

10,000

100,000

ساب

(مليون ريال سعودي)

20,000

89,088

50,000

بنك األول

%20

64,573

148,887
0

ريال سعودي

نسبة كفاية رأس المال

عميل بقطاع الشركات

2019م

250,000

حقوق ملكية المساهمين
2019م

الحصة السوقية من نقاط البيع

192,167

2015م

76,412

ساب

بنك األول

%15

1.57
1.4

(مليون ريال سعودي)

154,677

2015م

200,000

ودائع العمالء

(مليون ريال سعودي)

0

50,000

بنك األول

100,000

150,000

ساب

القروض والسلف ,صافي

50,000

0

108,070
250,000

300,000

%19.43

1.0

1.5

2.0

القوة المؤسسية والتصنيفات االئتمانية

جددت أفضل ثالث وكاالت تصنيف ائتماني في العالم نظرتها اإليجابية لبنك ساب عام 2019م كالتالي:
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ستاندرد آند بورز

BBB+

نظرة مستقرة

فيتش

A-

نظرة مستقرة

موديز

A1

نظرة مستقرة

معـ ًـا نحــو الريادة.
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نبذة عن بنك ساب
رؤيتنا

نأتي بعالم من ُ
الفرص المالية لمملكة
طموحة
نتمتع بمكانة فريدة كبنك دولي رائد في المملكة العربية السعودية،
ونعمل على توفير أفضل الخدمات لعمالئنا مستفيدين من خبرتنا
الطويلة ودرايتنا الفنية الرفيعة التي بنيناها وفق أفضل الممارسات
المحلية والدولية ،لنقدمها لهم من خالل منصات وقنوات رقمية
وفضال عن ذلك ،تمكننا
وتقليدية مخصصة لتالئم اختياراتهم.
ً
شراكتنا االستراتيجية مع مجموعة إتش إس بي سي المصرفية،
إحدى المؤسسات المالية العالمية الرائدة ،أن نكون الخيار المصرفي
المفضل .وفي ضوء مكانتنا الرائدة في أبرز شرائح القطاع المالي ،فإننا
ً
دوما حاضرين لالستفادة من فرص النمو في المملكة العربية
سنكون
ً
السعودية .وسيفخر موظفونا حين يروا ساب تجسيدا لبيئة العمل األكثر
جاذبية ومثالية في المملكة ،وذلك ألننا نوفر أفضل برامج التدريب
والتطوير ،وإتاحة الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية ومعايير العمل
تقدما التي تتسق مع النهضة التنموية التي تشهدها البالد وفق
األكثر
ً
رؤية المملكة .2030

أعمالنا

تأسس البنك السعودي البريطاني (“ساب” أو “البنك”) عام 1978م
(1398هـ) كشركة سعودية مساهمة .ويبلغ رأس المال المصدر للبنك
ً
حاليا  38.1مليار ريال سعودي تتوزع بين أسهم رأس المال وعالوات

اإلصدار مقسمة إلى  2,055مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10
ريال سعودي لكل سهم .يقدم البنك مجموعة متنوعة ومتكاملة
من المنتجات والخدمات المصرفية للعمالء من األفراد والشركات
والمؤسسات عبر فروعة المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية
السعودية ،وال يملك أو يدير أي فروع خارجها.

يقيم بنك ساب ،منذ تأسيسه ،شراكة استراتيجية مع مجموعة
إتش إس بي سي ،إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في العالم
ً
انتشارا ،أتاحت للبنك ميزة تنافسية تمكنه من الوصول إلى
وأوسعها
أفضل عروض الخدمات في السوق على المستويين المحلي والعالمي
ً
حاليا  %29من أسهم بنك
لتقديمها لعمالئه .كما أن المجموعة تمتلك
ساب.

االندماج

اكتملت جميع المتطلبات القانونية لعملية االندماج بين بنك ساب
والبنك األول في شهر يونيو عام 2019م ،وذلك بعد الحصول على
موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين ،حيث أصبح البنكان شركة
واحدة مدرجة تبلغ حقوق المساهمين فيها  54.9مليار ريال سعودي،
وكونا بذلك ثالث أكبربنك من تاريخ االندماج من حيث األصول في
المملكة .وواصل البنكان خالل الفترة المتبقية من عام 2019م
أعمالهما بشكل طبيعي لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما
بشكل قانوني.
المتوقع في غضون عامين من تاريخ إتمام االندماج
ٍ
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بعد االندماج ،سيقدم بنك ساب:
•أفضل الخدمات المصرفية العالمية لكافة فئات العمالء في
المملكة ،من األفراد إلى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
والكبيرة والمتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية وكيانات
القطاع العام.
ً
انفتاحا على القطاع المصرفي الدولي في المملكة
•البنك األكثر
بفضل شراكته االستراتيجية مع مجموعة إتش إس بي سي التي تتيح
له الوصول إلى شبكة عالمية فريدة تمكنه من تقديم فرص دولية
للشركات واألفراد بالمملكة وتوفير الخدمات المصرفية المحلية
للعمالء الدوليين العاملين في البالد.
•تجربة مصرفية رقمية رائدة عبر اإلنترنت واألجهزة النقالة.
•أفضل الفرص الوظيفية والتدريبية للعاملين في القطاع المصرفي.
وسيرسخ البنك المندمج مكانته ضمن أرفع المؤسسات المالية
ّ
السعودية ،بإجمالي ايرادات افتراضيه قدرها  11مليار ريال سعودي
ً
إضافة
خالل العام 2019م وأكثر من  1.4مليون عميل من األفراد،
إلى ما يزيد عن 11,000عميل من الشركات والمؤسسات .كما سيثمر
اندماج البنكين عن إنشاء قطاع أقوى للخدمات المصرفية لالفراد
وإدارة الثروات ،مع توفير قدر أكبر من الموارد لالبتكار والتواصل مع
قواعد أوسع من العمالء الشباب المتمرسين في استخدام التكنولوجيا،
وال يزال ساب أحد البنوك الرائدة في المملكة والبنك المفضل للعمالء
الدوليين بالبالد.
ويمتلك البنك المندمج إجمالي أصول بقيمة  265مليار ريال سعودي،
ً
قروضا للعمالء و 192مليار ودائع للعمالء،
و 161مليار ريال سعودي
وقد بلغت القيمة السوقية للبنك  71مليار ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م.

أنشطتنا

يقدم بنك ساب لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة ومعتمدة من قبل هيئة شرعية مستقلة وتحت إشرافها.
ً
أيضا مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية للعمالء من الشركات والمؤسسات.
كما يقدم البنك

الخدمات المصرفية الفردية وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المقدمة
لعمالء الخدمات المصرفية لالفراد والخاصة.

أحد أكبر المقرضين التجاريين في المملكة من حيث المركز
المالي واإليرادات التشغيلية.

تتوزع قاعدة عمالء الخدمات المصرفية لالفراد إلى عدة
شرائح تشمل شريحة البريميير وشريحة األدفانس وشريحة
عموم العمالء ،يتميز كل منها بخدمات وحلول مخصصة.

يخدم عمالء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
من خالل فرق متخصصة في إدارة العالقات موزعة على
كافة مناطق المملكة ،كما يتيح لعمالئه الوصول إلى
األسواق والخدمات العالمية عبر شراكته مع مجموعة
إتش إس بي سي.

مجموعة من الحلول الرقمية مقدمة للعمالء تتيح لهم
الوصول إلى موارد التمويل في كل وقت وأي مكان ،مع
توفير استشارات شخصية عندما يقتضي ذلك.
• 47,000نقاط بيع
• 282,000تحميل لتطبيقات الجوال
•  136فرع و  15مركز لخدمة السيدات
•الدفع عن طريق Apple PayوAndroid Pay
•تحويالت مالية تدعم تقنية البلوكتشين

نشأ عن اندماج البنك السعودي البريطاني والبنك

األول إمكانات هائلة لعمالئنا وموظفينا ،وسيتيح

لدعم
لنا توسيع نطاق أعمالنا وزيادة قدرتنا
َ
االحتياجات المتزايدة لقاعدة عمالئنا المتنوعة،

مع توفير اتصال دولي فريد للعمالء من األفراد
ً
وحاليا ينصب تركيزنا
والشركات والمؤسسات.

حزمة شاملة من الحلول المصرفية التقليدية للشركات
والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تلبي احتياجات
مجموعة واسعة من العمالء ،من الشركات والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات.
•اإلقراض واالدخار وإدارة السيولة والمدفوعات
وتحصيل المدفوعات النقدية واإللكترونية من خالل
خدمات السيولة العالمية واإلدارة النقدية
•تمويل التجارة والذمم من خالل خدمات التجارة
العالمية وتمويل الذمم المدينة
•مجموعة من الحلول األخرى تشمل تحويل العمالت
األجنبية ,إدارة سعر الفائدة ،التأمين ،الخدمات
المصرفية االستثمارية ،خدمات الحصانة ،الوساطة
المالية ،وإدارة األصول من خالل الشركات التابعة
والمؤسسات االستراتيجية.

على عمالئنا ً
جنبا إلى جنب مع خطوات استكمال

عملية االندماج لتحقيق أوجه التآزر وفرص النمو

المأمولة.

خدمات الخزينة

تتولى إدارة الخزينة وظيفتين أساسيتين في بنك ساب:
•توفير الوصول ألسواق رأس المال وحلول العمالت األجنبية والمشتقات من خالل وحدة المبيعات والمتاجرة لعمالء
الخدمات المصرفية للشركات وعمالء المؤسسات والخدمات المصرفية لالفراد والخدمات المصرفية الخاصة.
•إدارة مخاطر السيولة واألسواق بالبنك ،بما في ذلك توظيف الفائض التجاري للبنك من خالل محفظتها االستثمارية
التي تديرها وحدة إدارة المركز المالي.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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نموذج األعمال
صمم نموذج أعمال مؤسستنا المصرفية الموحدة ،التي تشكلت في ضوء االندماج بين بنك ساب والبنك األول ،لضمان تقديم البنك قيمة حقيقية
للعمالء والموظفين والمساهمين والنهوض بأولوياته االستراتيجية المتعلقة بدعم برنامج تطوير رؤية المملكة  .2030ويستهدف نموذج األعمال
كذلك بناء وتعميق العالقات المستدامة بين البنك واألطراف المعنية وأصحاب المصلحة ،إلى جانب االستفادة من الفرص التي تمخض عنها
االندماج.

دراسة حالة

خلق قيمة لألطراف المعنية

امتياز محلي قوي
النطاق

•قاعدة عمالء أوسع
•حصة سوقية أكبر
•حجم يدعم متطلبات النمو

التنوع

•شبكة دولية
•مجموعة منتجات تقليدية
متوافقة مع الشريعة
االسالمية تتوزع عبر قطاعات
الخدمات المصرفية لالفراد
والخدمات المصرفية للشركات
وخدمات الخزينة
•وصول للعمالء المحليين
والعالميين

الخدمات الرقمية

•قدرات مصرفية رقمية
رائدة في السوق

الموارد

•رأس مال بشري نوعي يتمتع
ببرامج وخطط قوية لتطوير
المهارات والقدرات
•موظفون يدعمون االبتكار
ويتفانون في خدمة العمالء

تحقيق المزايا
التكلفة

•توفير سنوي متوقع نتيجة للتآزر
بين المؤسستين في تكلفة
معدل التشغيل بنسبة - %15
 %20من إجمالي التكلفة

اإليرادات

•زيادة اإليرادات نتيجة للتآزر بين
المؤسستين بنسبة %2-%3
من البيع التقاطعي التسويقي،
ووصول أكبر للعمالء ،ومصادر
تمويلية متنوعة

التكامل

الدعم العالمي

العميل

مجموعة إتش إس بي
سي

القطاع

•استمرار دعم مجموعة إتش
إس بي سي من خالل اتفاقية
خدمات فنية سارية حتى عام
2027
•توفير قدرات اتصال عالمية
متميزة ووصول واسع/قيمة
مضافة للعمالء ال يقدمها أي
بنك آخر في المملكة
•استمرار الحق في استخدام
شعار إتش إس بي سي
السداسي المعروف

•تكاليف تكامل لمرة واحدة في
حدود  x1.8-1.5من تكلفة
معدل التشغيل السنوي نتيجة
للتآزر بين المؤسستين

التسليم

•تحقيق المزايا بشكل كامل
خالل  3سنوات من إتمام
تكامل االندماج القانوني

شركة الخطوط الجوية السعودية (السعودية)

النقل والخدمات اللوجستية“ :السعودية” هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية وواحدة من شركات الطيران الرائدة في الشرق األوسط،
ً
ضخما يضم حوالي  147طائرة تصل إلى أكثر من  95وجهة عالمية.
أسطوال
وتمتلك
ً

الخدمات والمنتجات التي قدمها ساب؟

الخطوط السعودية عميل لساب منذ  18عام ،قدم البنك خاللها للشركة مجموعة من الحلول المصرفية تشمل االئتمان واإلقراض والنقد األجنبي،
والسيولة العالمية وإدارة النقد ،والتجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة والخدمات المصرفية االستثمارية .وقد كانت منتجات السيولة العالمية
وإدارة النقد ،والتجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة ذات أهمية خاصة للعميل.
•منحت أدوات السيولة العالمية وإدارة النقد الشركة الرؤية والتحكم الالزمين إلدارة أموالها وتحصيل مدفوعاتها ،األمر الذي ساعدها على
إدارة السيولة ً
عال من الكفاءة .وقد مكنت منصات ساب المصرفية اإللكترونية الشركة من أتمتة عمليات الدفع ،وإرسال وتحصيل
آنيا
ٍ
بقدر ٍ
المدفوعات بسالسة داخل البالد وخارجها ،ونقل النقود بين البلدان وعبر مختلف العمالت.
•خصص ساب للشركة لوحة تحكم لمواقعها النقدية العالمية والمحلية في مختلف البنوك ،وقد كان هذا أحد المتطلبات المهمة للشركة
العالمية مكنتها من تحسين عملية صنع القرار وضمان االستفادة المثلى من رأس المال العامل.
•ومن خالل منتجات التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة ،دعمت ساب وقدمت خطابات االعتماد والضمانات الالزمة لتأمين حقوق الهبوط في
مختلف المطارات وأمام سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم ،وهو ما ساعد الشركة على إدارة عملياتها العالمية بطريقة فعالة للغاية.

لماذا اختارت شركة الخطوط السعودية ساب؟

ً
إضافة إلى خبرة البنك الطويلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية .باإلضافة
اختارت الشركة ساب بسبب العالقة الطويلة بين الطرفين،
إلى ذلك ،سمحت العالقة الوثيقة مع الشبكة الدولية لمجموعة إتش إس بي سي للبنك بالعمل كمزود خدمة يمكنه تلبية االحتياجات المحلية
والعالمية .ومن ثم ،استطاع ساب تحقيق الكفاءة التشغيلية وترشيد الحساب المصرفي وتوفير إجراءات متكاملة وبسيطة وتحسين إدارة السيولة
والتحكم بشكل أفضل في العمليات المحلية والعالمية.

خلق القيمة
لألطراف المعنية
•تأسيس امتياز أقوى بإمكانات أكبر لتحقيق التآزر في الموارد
•معدل ربح سهم تراكمي لكل من مساهمي ساب والبنك األول
•تحقيق القدرة الالزمة وتأمين الموارد الضرورية للدعم المباشر لألجندة االجتماعية واالقتصادية لرؤية المملكة 2030

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

معـ ًـا نحــو الريادة
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أبرز إنجازات عام 2019م

األنشطة المعتادة

األنشطة المعتادة

بدأ بنك ساب تشغيل خدمات برنامج
سويفت (االبتكار في المدفوعات
للشركات  ،)g4cوالتي تتيح لعمالء
البنك من الشركات إمكانية إجراء
وتتبع المدفوعات عبر عدة بنوك
من خالل أنظمة الدفع الخاصة بها
بشكل مباشر ،ليصبح بذلك أول بنك
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وتركيا يبدأ بتشغيل هذه الخدمة.

فاز بنك ساب بجائزة
“أفضل بنك سعودي
آلسيا” لعام 2019م من
قبل مجلة آسياموني
 ،Asiamoneyوذلك للسنة
الثانية على التوالي .وقد
جاء اختيار ساب لهذه الجائزة
ً
تقديرا لجودة الخدمات
المصرفية التي يقدمها
لعمالء الشرق األوسط
القائمين بأعمال في آسيا،
وكذلك الخدمات المصرفية
للعمالء اآلسيويين
القائمين بأعمال في الشرق
األوسط.

أطلق بنك ساب نسخة
جديدة من تطبيق
الخدمات المصرفية
عبر األجهزة النقالة
العاملة بنظامي iOS
 Appleو Androidوقد
حققا المركزين الثاني
واألول على التوالي
ضمن تصنيف تطبيقات
الخدمات المالية.

أطلق بنك ساب وجامعة
الملك عبدالله للعلوم
والتقنية النسخة الثالثة
من برنامج “تقدم” لتسريع
المشاريع واألعمال
الناشئة ،في إطار التزام
البنك بمساعدة ودعم
قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في االقتصاد
السعودي .وقد بلغ إجمالي
المنح المقدمة من ساب 3
مليون ريال سعودي خالل
عام 2019م.

أطلق بنك ساب خدمة
الحواالت الدولية الفورية
بتقنية البلوكتشين عبر
القناة الرقمية Ripple
وذلك ضمن إطار الخطة
االستراتيجية للبنك نحو
التحول الرقمي وإثراء تجربة
العميل.

يناير

فبراير

أبريل

يونيو

حصل بنك ساب على
موافقة هيئة السوق
المالية على عملية االندماج
المقترحة مع البنك األول.
ودعا البنك المساهمين
للنظر في عملية االندماج
في اجتماع الجمعية العامة
غير العادية في  15مايو
2019م.

بعد موافقة المساهمين في
اجتماع الجمعية العامة غير
العادية ،أنهى بنك ساب والبنك
األول عملية االندماج القانوني
ليصبحا بذلك شركة واحدة مدرجة،
وثالث أكبر بنك من حيث األصول
في المملكة العربية السعودية.
وقد اجتمع قادة القطاع المالي
في السوق المالية السعودية
“تداول” لالحتفال بافتتاح السوق
في اليوم األول من تداول أسهم
المؤسسة المندمجة.

ً
ً
جديدا
نهجا
تبنى بنك ساب
لحث العمالء على االدخار،
من خالل تقديم حساب
ادخاري جديد ومبتكر
بمسمى “وافر” .حيث
يشجع الحساب الجديد
ً
شهريا
العمالء على االدخار
من خالل تقديم عوائد
أعلى ،دون اشتراط حد
أدنى للرصيد.

منحت وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بنك ساب
شهادة “مواءمة” بالمرتبة
ً
تقديرا لتبني
الفضية،
البنك المعايير والممارسات
الالزمة لتهيئة بيئة العمل
لذوي اإلعاقة .وبذلك يصبح
بنك ساب أول الحاصلين
على الشهادة الفضية على
مستوى القطاع المالي في
المملكة.

أطلق بنك ساب خدمات
ماستركارد للتحويالت
المالية الدولية.

يوليو

سبتمبر
أطلق بنك ساب أول فرع
موحد للبنكين المندمجين
في أبها ،ليقدم الخدمات
المعتادة للعمالء من
خالل فرع واحد.
أكمل البنك مراجعة
ثقافة ساب والبنك
األول ،وحدد الثقافة
المستهدفة للمؤسسة
المشتركة.

أتم بنك ساب بيع  1,000,000سهم
من األسهم المملوكة له في شركة
إتش إس بي سي العربية السعودية
لصالح شركة أتش إس بي سي آسيا
هولدنغز بي .في .في صفقة تمثل
ما نسبته  %2من رأس مال شركة
إتش إس بي العربية السعودية.
ونتيجة لذلك ،أصبح اآلن البنك
ً
مالكا لما نسبته
السعودي البريطاني
 %49من أسهم شركة إتش إس بي
سي العربية السعودية.
اشترك ساب مع بنك  HSBCلفتح
برنامج “مسرّ عة األثر االجتماعي
 ”C3للمنشآت التجارية السعودية،
وهو أحد برامج التسريع الرائدة في
المنطقة حيث يوفر التدريب وفرص
االستثمار للشركات الناشئة ما يؤثر
ً
ً
ً
إيجابيا.
اجتماعيا
تأثيرا

أكتوبر

بنك ساب والبنك األول
يتعاونان مع جمعية النهضة
لزيادة الوعي المالي بين
السعوديات.
كال من البنك
استخدم ً
السعودي البريطاني وبنك
إتش إس بي سي للمرة
األولى تقنية البلوكتشين
في المملكة العربية
السعودية ومملكة البحرين
لتمويل صفقة شحن صفائح
األلمنيوم المعالجة من شركة
ألمنيوم البحرين ش.م.ع
(“ألبا”) إلى شركة ألمنيوم
التيسير السعودية (“تالكو”).
وتم إصدار خطاب اعتماد عبر
منصة البلوكتشين باستخدام
نظام كوردا من .R3

نوفمبر

فاز البنك ساب بجائزة
“أفضل مزود لخدمات النقد
األجنبي في المملكة العربية
السعودية لعام 2020م” من
مجلة غلوبال فاينانس ،وذلك
للعام الثاني على التوالي
ً
تقديرا للنتائج التي حققها

البنك والمتعلقة بتقييم كل
من حجم المعامالت لديه
ونطاق التغطية العالمية
وخدمة العمالء واألسعار
التنافسية والتقنيات المبتكرة.

ديسمبر

حصد اندماج البنك األول
وبنك ساب جائزة “صفقة
العام” خالل حفل توزيع
جوائز القانون المالي
الدولي للشرق األوسط
لهذا العام.
محسنة
تقديم إرشادات
ّ
حول التكلفة التقديرية
لالندماج وتآزر اإليرادات.

تم اختيار بنية تكنولوجيا
المعلومات واالتفاق على نماذج
التشغيل المستهدفة في البنك.

االندماج
التقريــر الســنوي لســاب 2019م 2019
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سوقنا

أكبر اقتصاد في منطقة
الشرق األوسط وشمال
إفريقيا :الناتج المحلي اإلجمالي

810

مليار دوالر أمريكي

القيمة اإلجمالية لألسهم

المتداولة في السوق المالية

السعودية (تداول)

احتياطي النقد األجنبي

معدل البطالة

512

مليار دوالر أمريكي

%12.2

أفضل  5بنوك سعودية من حيث إجمالي األصول وودائع العمالء

%21

%16

%11

%11

%10

موديزA1 :

فيتشA :

البنك 1

البنك 2

البنك 3

265

البنك 5

الحصة السوقية
إلجمالي ودائع
العمالء ()%

البنك 1

%17

الحصة السوقية
إلجمالي
األصول ()%

507

384

266

256

%20

إجمالي األصول
(مليار ريال سعودي)

إجمالي ودائع العمالء
(مليار ريال سعودي)

353

312

البنك 2

195

%11

ستاندرد آند بورزA- :

%22

لقطاع الشركات .وأظهرت مؤشرات الربحية والسيولة ارتفاع معدالت
قادرا على
السيولة ورأس المال في النظام المصرفي مما يجعله ً
ً
تماما لتلبية
مواجهة الصدمات الخارجية ويعد قطاع الصناعة مهيئً
الطلب المتزايد على االئتمان في ضوء تسارع عجلة النمو االقتصادي.

البنك 3

192

180

%11

تصنيفات ائتمانية مستقرة

مصدر للنفط
في العالم

أشار تقرير االستقرار المالي لعام 2019م الصادر عن مؤسسة النقد
العربي السعودي (ساما) إلى أن قطاع التجارة شهد نهاية عام 2018م
ً
انكماشا تواصل خالل عام 2019م على خلفية تراجع معدل نمو االئتمان

%10

2.4

تريليون دوالر أمريكي

أكبر

نسبة الدين الحكومي إلى
الناتج المحلي اإلجمالي

القطاع المصرفي السعودي

1

بنهاية عام 2019م ،بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في المملكة
 2.4تريليون ريال ،بزيادة قدرها  %8على أساس سنوي ،ووصل إجمالي
مسجال زيادة بنسبة  %6مقارنة
ودائع العمالء إلى  1.8تريليون ريال،
ً
بعام 2018م وفي أعقاب اندماج بنك ساب والبنك األول ،بلغت الحصة
السوقية إلجمالي أصول المؤسسة المندمجة  ،%11تمثل  %11من
إجمالي ودائع العمالء من األفراد والشركات.

البنك 5

كما في  31نوفمبر 2019م

المملكة العربية السعودية :االقتصاد الكلي

تواصل موازنة 2019م مسارها التوسعي أيضا مع تعميق مبادرات
تعبئة اإليرادات غير النفطية .وقد ساهمت التخفيضات الكبيرة
في إنتاج النفط خالل العام 2019م في انخفاض نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ،في حين زاد نمو القطاع غير النفطي .ومع ازدياد اإلنفاق
وتصحيح وتيرة نمو اإليرادات ،تحولت أرصدة المالية العامة من جديد
إلى تسجيل عجز خالل النصف الثاني ،فيما ارتفع االستثمار العام في
ظل تنفيذ خطط إنشاء البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة .2030
ومن المرجح أن تواصل هذه العوامل تحفير النمو خالل عام 2020م،
مع األخذ باالعتبار وجود ديون سيادية بقيمة  18مليار دوالر اقترضتها
الحكومة في النصف األول من 2019م ،وإصدار سندات أرامكو بقيمة
 12مليار دوالر والذي القى اإلقبال األقوى في التاريخ.
ً
ورغبة في المساعدة على تنمية السندات المحلية ،أصدرت الحكومة
ً
أيضا سندات محلية بآجال استحقاق أطول وسمحت بتداول األدوات
السيادية في السوق الثانوية .وعلى الرغم من أن صافي تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر ظلت دون مستويات ما قبل عام 2014م،
بشكل ملحوظ قبل
فقد ازدادت تدفقات حافظة االستثمار غير المباشر
ٍ
وبعد ترقية “تداول” لوضع السوق الناشئة من قبل مؤشري فوتسي
راسل ( )FTSE Russellومورغان ستانلي (.)MSCI

أرامكو السعودية تصنع التاريخ
•
•
•
•

 %1.5من األسهم المدرجة في السوق
المالية السعودية (تداول)
تم جمع  25.6مليار دوالر أمريكي  -وهو أكبر
اكتتاب عام في التاريخ
قيمة الشركة المقدرة 1.7 :تريليون دوالر
أمريكي
تولت مجموعة إﺗش إس ﺑﻲ ﺳﻲ دور
المستشار المالي للصفقة

صعيد متصل ،اضطلع برنامج اإلصالحات الذي أقرته رؤية المملكة
ٍ
على
عدد من المجاالت شملت تطوير
ٍ
مهم في تحفيز النمو في
بدور
2030
ٍ
ٍ
القطاع المالي ،وتحسين بيئة األعمال ،ورفع جودة سوق العمل ،ودعم
نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ،عبر خطط تمويلية تقدم بالتعاون
مع البنوك ومؤسسات أخرى.
1تقرير االستقرار المالي  -مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) -يونيو 2019م

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

معـ ًـا نحــو الريادة.
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بنك ساب ورؤية المملكة 2030

تضمن مكانة ساب االستراتيجية وقدراته التنافسية المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج النمو االقتصادي الوطني التي تضمنته رؤية المملكة
 2030واالستفادة منه .تقوم الرؤية على ثالثة محاور:

مجتمع حيوي

عد الوصول إلى مجتمع حيوي في
يُ ّ
ً
ً
أساسيا في تحقيق
جانبا
المملكة
الرؤية وإرساء أساس قوي لالزدهار
فإن الهدف هو
االقتصادي .لذلكّ ،
الوصول إلى مجتمع يعيش كل مواطن
ومرضية بمستوى
فيه حياة سعيدة ُ
معيشي يضمن بيئة صحية وآمنة
للعائالت ،ويوفر التعليم والرعاية الصحية
بمستو عالمي.

اقتصاد مزدهر

االقتصاد المزدهر هو الذي يوفر الفرص
للجميع من خالل بناء نظام تعليمي
يجهز شبابنا
منسجم مع احتياجات السوق ّ
بالمهارات الالزمة لوظائف المستقبل؛
إلى جانب توفير فرص اقتصادية لرواد
فضال عن
األعمال والمشاريع الصغيرة
ً
الشركات الكبيرة.

وطن طموح

الوطن الطموح يعني السعي لتطبيق
مبادئ الكفاءة والمساءلة على جميع
المستويات من أجل تحقيق الرؤية ،بما
في ذلك بناء حكومة فعالة وشفافة
وخاضعة للمساءلة وعالية األداء تضمن
التمكين للجميع.

تسليط الضوء على :برنامج تطوير القطاع المالي

يهدف البرنامج تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل ،لدعم تنمية االقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله ،وتحفيز االدخار والتمويل واالستثمار ،من خالل
تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميق دورها والنهوض بالسوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة ،بما ال يتعارض مع األهداف
االستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

التاكيد على تطوير
سوق مالية متقدمة

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

تمكين المؤسسات المالية
من دعم نمو القطاع الخاص

تعزيز وتمكين
التخطيط المالي

مجاالت مساهمة بنك ساب الرئيسية
•دعم تطوير قطاعات جديدة (مثل الترفيه والسياحة
والتكنولوجيا) ومشاريع حكومية كبرى.
•دعم برنامج الخصخصة لنقل حصة كبيرة من األصول الحكومية
إلى القطاع الخاص من أجل رفع مستوى الكفاءة االقتصادية.
•تطوير الصناعات الرئيسية عن طريق توطين النشاط الصناعي،
وتطوير القطاعات اللصيقة بالنفط والغاز ،وتوسيع العمليات
واألنشطة التعدينية ،واستخدام الطاقة المتجددة ،وتحسين
البنية التحتية اللوجستية.
•توسيع مساهمة المنشآت الشركات الصغيرة والمتوسطة في
االقتصاد ،في ظل توقع نمو اإلقراض المصرفي لهذا القطاع.
•زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وتحسين تدفق رأس
المال عبر تطوير أسواق رأس المال.
•زيادة العائد على االدخار وتنويع خياراته أمام المواطنين
السعوديين.

•رفع مستوى الثقافة المالية للسكان.
•تحقيق نمو كبير في نسب تملك المنازل ومنتجات التمويل ذات
الصلة.
•بناء اقتصاد رقمي يسهم في تحقيق التحول المنشود نحو
المجتمع غير النقدي ،وزيادة حضور التكنولوجيا المالية والفرص
المصرفية البديلة.
•التركيز القوي على المساهمة في تطوير سوق العمل لتحسين
فرص العمل المتاحة للمواطنين ،والنساء ،وذوي اإلعاقة،
وتهيئة الشباب لدخول سوق العمل.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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التقرير االستراتيجي

التقرير االستراتيجي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية
كلمة العضو المنتدب
ً
معا نحو الريادة
تجربة العميل والخدمات المصرفية الرقمية
الموظفون وثقافة العمل
المسؤولية االجتماعية
كلمة الرئيس التنفيذي للرقابة المالية
المراجعة التشغيلية
نظرة عامة عن حوكمة المخاطر
نظرة عامة عن رأس المال
دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

24
26
28
30
32
34
36
38
40
52
55
56

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لبنى سليمان العليان
رئيس مجلس اإلدارة

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للبنك
السعودي البريطاني (ساب) للعام المنتهي في
 31ديسمبر 2019م  -وهو األول منذ االندماج
القانوني لبنك ساب والبنك األول ،الذي
ً
جديدا في تاريخ القطاع المصرفي
فصال
رسم
ً
ً
ً
واحدا
كيانا
السعودي .أصبحت المؤسستان
ً
ً
ً
رائدا في المملكة في شهر يونيو
وبنكا
مدرجا
من هذا العام ،وقد أثار حماسي مستوى
االلتزام والتفاني الذي أبداه فريق اإلدارة العليا
ومجلس إدارة البنك ،وكلي ثقة بقدرتنا على
تحقيق تطلعاتنا وآمالنا في المستقبل.

االندماج

حقق اندماج بنك ساب والبنك األول التكامل
بين اثنتين من أفضل المؤسسات المالية
وأكثرها ثقة في المملكة العربية السعودية،
فعال في دعم
لدور
موحد يتطلع
ٍ
بنك
في ٍ
ٍ
ٍ
برنامج التنمية االقتصادية وفق رؤية المملكة
إمكانات معززة وكوادر
ٍ
 ،2030من خالل
مؤهلة ستمكننا من الوصول إلى مستويات
جديدة من األداء .هدفنا بسيط :وهو أن نكون
المزود الرائد للخدمات المصرفية وأن نجسد
بيئة العمل األكثر جاذبية ومثالية في المملكة
من خالل شراكتنا الفريدة مع مجموعة إتش
إس بي سي المصرفية ،التي تربط عمالئنا
ً
مكانة
بشبكة عالمية ال مثيل لها .لقد حققنا
ً
رائدة في مجموعة من الشرائح الرئيسية ضمن
ً
ً
القطاع المالي ،ونحرز تقدما مرضيا على صعيد
إنجاز خططنا.
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ومنذ اليوم القانوني األول لالندماج الموافق
 16يونيو 2019م ،شرع مجلس إدارة البنك
وفريق اإلدارة العليا في رحلة توحيد ودمج
مؤسستنا وفق استراتيجية موحدة وقيم
متفق عليها وقاعدة عمالء مشتركة .كما
كان االلتزام والتفاني الذي أظهره الموظفون
ملهما ً
ً
حقا .ومن
في جميع مستويات العمل
خالل مكتب إدارة التكامل الذي أنشئ خصيصاً
إلدارة دفة هذه العملية بإشراف مجلس
اإلدارة ،يمكنني القول إننا نشق طريقنا نحو
إنجاز مهمتنا المتمثلة في تعزيز مكانة ساب
كمؤسسة مالية سعودية رفيعة وعريقة،
بعائدات تزيد عن  11.0مليار ريال سعودي،
وأكثر من مليون عميل للخدمات المصرفية
لالفراد ،وصاحب أعلى إيرادات في المملكة
بقطاع الخدمات المصرفية للشركات.

البيئة التشغيلية

ً
تباطؤا في نمو الناتج
شهد عام 2019م
المحلي اإلجمالي للمملكة بسبب ضعف
اإلنتاج العالمي وتراجع إنتاج النفط على خلفية
تخفيضات أوبك ،غير أن نمو القطاع الخاص
غير النفطي ساهم في الحد من اآلثار السلبية
لتلك المعطيات .وقد ساهمت الميزانية
ً
كثيرا في تحفيز نشاط
التوسعية للمملكة
القطاع الخاص ،بينما عمل برنامج تطوير
القطاع المالي ضمن رؤية المملكة  2030على
تقوية أسواق رأس المال وتشجيع نمو القطاع
المالي في البالد .وسوف تتولى السعودية
رئاسة مجموعة العشرين للعام الجاري للمرة
األولى في تاريخها ،مما يعزز المكانة العالمية
للمملكة ويحفز التقدم أكثر على صعيد
اإلصالحات الهيكلية.

“هدفنا بسيط :وهو أن نكون البنك الرائد

للخدمات المصرفية وأن نجسد بيئة العمل األكثر

جاذبية ومثالية في المملكة من خالل شراكتنا

الفريدة مع مجموعة إتش إس بي سي المصرفية،

التي تربط عمالئنا بشبكة عالمية ال مثيل لها”.

وشملت األحداث المفصلية في عام 2019م
الطرح العام األولي األضخم بالعالم لحصة
 %1.5من أسهم أرامكو ،بقيمة  25.6مليار
دوالر أمريكي ،تجاوزت طلبات االكتتاب عليها
ً
الحقا إلى  29.0مليار
المعروض بكثير لترتفع
دوالر أمريكي .كما تم ترقية “تداول” لوضع
السوق الناشئة من قبل مؤشرات مورغان
ستانلي ( )MSCIوفوتسي راسل (FTSE
 )Russellوهو ما جذب تدفقات استثمارية
عالمية كبيرة .وعلى الرغم من النمو المتواضع
لقطاع ائتمان الشركات معظم فترات العام
الماضي ،ووقوع المقرضين تحت ضغوط كبيرة
نتيجة دورة أسعار الفائدة المتدنية بعد سلسلة
من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية ،ال
يزال القطاع المصرفي السعودي يتمتع
برسملة جيدة مع نسب سيولة قوية تشير إلى
استعداده لمواجهة زيادة الطلب االئتماني.

الحوكمة

مثل اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المناسبة القانونية األهم لعام 2019م ،حيث
ً
قدما في
صوت المساهمون لصالح المضي
عملية االندماج القانوني بين بنك ساب والبنك
األول وهو ما تم بالفعل في يونيو من نفس
العام .وفي  18ديسمبر 2019مُ ،عقد اجتماع
عام عادي إلجراء االنتخابات التي تتم كل ثالث
سنوات ألعضاء مجلس اإلدارة الذين يبلغ
ً
عضوا يتمتعون بأرفع الخبرات
عددهم 11
ً
ً
المحلية والدولية ويمثلون تنوعا مهما لوجهات
النظر.
كان من دواعي سروري العمل مع مجلس إدارة
البنك الموحد ،حيث التقيت في  5مناسبات
منذ تاريخ اإلتمام القانوني لعملية االندماج
لمناقشة المسائل الرئيسية مثل االستراتيجية
والثقافة والهوية التجارية وتطوير المواهب
والتكامل وتجربة العمالء وإدارة المخاطر.
ويضم مجلس اإلدارة نخبة من االفراد تجمع
ثروة من الخبرات المحلية والدولية في عدة
قطاعات .ومن أجل تحقيق أفضل الممارسات

في مجال حوكمة الشركات ،يشتمل مجلس
اإلدارة على  5أعضاء مستقلين وأنا فخورة
بشكل خاص بالتنوع بين الجنسين التي يميز
ٍ
تشكيلة المجلس .وأود أن أعرب عن شكري
الشخصي لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة،
الحاليين والسابقين ،الذين أدوا مهامهم على
أتم وجه بتميز وكفاءة ومهنية قل نظيرها.

تحقيق مصالح المساهمين

حقق بنك ساب مجموعة عوائد قوية مع
توزيعات أرباح مرحلية قدرها  1,185مليون
ريال سعودي أو  0.60ريال سعودي لكل
سهم للمساهمين السعوديين بعد خصم
الزكاة .وقدم بنك ساب مقترح توزيعات أرباح
نهائية بقيمة  1,234مليون ريال سعودي أو
 0.60ريال سعودي لكل سهم للمساهمين
السعوديين بعد خصم الزكاة للموافقة عليها
في اجتماع الجمعية العمومية السنوية ،
والذي تمثل  %6من رأس المال .ومع مواصلة
اإلدارة جهودها إلتمام االندماج الكامل ألصول
وعمليات بنك ساب والبنك األول ،فإننا نتطلع
إلى جني الثمار والفرص الهائلة لهذه الصفقة
التاريخية.

خالص الشكر والتقدير

ً
وأخيراـ يطيب لي أن أسجل خالص شكري
لعمالئنا ومساهمينا وفريق إدارة البنك
وشريكنا العالمي ،مجموعة إتش إس بي
سي ،الذي رافقنا على امتداد مسيرة البنك،
لدعمهم المستمر .ونشعر كذلك باالمتنان
للهيئات التنظيمية والحكومية السعودية على
الدعم الذي أظهروه خالل عملية االندماج؛
وإلى حكومة المملكة العربية السعودية على
جهودها لوضع البالد في مسارها الطموح
نتطلع إلى عام 2020م بتفاؤل وهمة.

حقق اندماج بنك
ساب والبنك

األول التكامل بين

اثنتين من أفضل

المؤسساتالمالية

وأكثرها ثقة في
المملكةالعربية

السعودية

معـ ًـا نحــو الريادة.
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االستراتيجية ومؤشرات األداء
ً
جديدا في تاريخ القطاع المصرفي السعودي ،إذ يعد األول من نوعه في
فصال
خط االندماج القانوني بين البنك السعودي البريطاني والبنك األول،
ّ
ً
المملكة ،ويمثل فرصة كبيرة للمؤسسة المندمجة لالستفادة من المزايا التي يملكها الكيان الجديد بحجمه وإمكانياته المتطورة وكفاءاته المتميزة.
ً
خصيصا لهذا الغرض ،وبمجرد إتمام عملية التكامل ،سنشهد عودة بنك ساب لتصدر مختلف مؤشرات األداء ،وتقديم
صممت استراتيجية البنك
الدعم المباشر لبرنامج التحول االقتصادي وفق رؤية المملكة  2030واالستفادة منه.

الركائز االستراتيجية
نأتي بعالم من ُ
الفرص المالية لمملكة طموحة

أولوياتنا

 .1تقديم أفضل الخدمات

أوال :العوائد والمرونة والكفاءة المالية.
• ً
ً
•ثانيا :نقاط القوة التي تتمتع بها أنشطة البنك وميزاته التنافسية.

والمرونة

في المملكة بفضل شراكته االستراتيجية مع مجموعة إتش

فئات العمالء في المملكة

يعتمد بنك ساب مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية تتيح لإلدارة العليا ومجلس إدارة البنك متابعة معدالت التقدم المحرز وضمان االلتزام
باألولويات االستراتيجية للبنك .تقيس مؤشرات األداء الرئيسية ما يلي:

العوائد المالية

ً
انفتاحا على القطاع المصرفي الدولي
 .2أن نكون البنك األكثر

المصرفية العالمية لكافة

مؤشرات األداء الرئيسية

 .3تقديم تجربة مصرفية

إس بي سي التي تتيح له الوصول إلى شبكة عالمية فريدة

رقمية رائدة عبر اإلنترنت

.4تجسيد بيئة العمل

واألجهزة النقالة

محفزة ومثالية في
المملكة

والكفاءة
تستخدم مؤشرات األداء الرئيسية

لقياس وتقييم مدى فعالية اإلدارة في
استغالل أصول الشركة لتحقيق األرباح

وتحقيق العوائد للمساهمين

كيف سنحقق ذلك؟
منافع االندماج

خلق كيان قادر على تحقيق النمو
بفضل حجمه وإمكانياته وكفاءاته

تحسين كفاءة
التكلفة

بيئة عمل جذابة

رؤية محلية

خبرة دولية

 4ممكنات:
خلق كيان قادر
على تحقيق النمو
بفضل حجمه
وإمكانياته وكفاءاته

االستفادة من
الشراكة مع مجموعة
إتش إس بي سي

محفظة قروض وخدمات
تتمتع بتوع واسع وحجم
كبير يمكنها من مواصلة
النمو

شراكة فريدة تربط
عمالئنا بشبكة عالمية

الموظفون

التميز
الرقمي

توفير أفضل الفرص
الوظيفية والتدريبية
للعاملين في القطاع
المصرفي

االبتكار والشراكة في
قلب عروضنا ومنتجاتنا
الرقمية

مؤشر قياس األداء الرئيسي
العائد االفتراضي على حقوق
المساهمين الملموسة
ربحية السهم

يقيس الربح الذي يجنيه البنك لكل سهم من أسهمه

 1.57ريال سعودي

معدل فعالية التكلفة

يحدد مستوى مدى كفاءة البنك في قياس قاعدة
التكلفة

*%39.2

األسهم العادية فئة ( 1حقوق
المساهمين)

يقيس قوة رأس مال البنك .ويتم احتسابه بقسمة
األسهم العادية فئة ( 1حقوق المساهمين) على
األصول مرجحة المخاطر.

%18.2

معدل تغطية السيولة

يقيس نسبة األصول عالية السيولة التي يملكها
البنك

%219.5

األرباح الموزعة للسهم الواحد

توزيعات األرباح المدفوعة لكل سهم من أسهم
البنك

1.2

الحصة السوقية للبنك في قطاع إقراض الشركات

%15.3

الحصة السوقية للبنك في قطاع اإلقراض لالفراد

%6.8

يقيس البنك بانتظام موقعه التنافسي

الحصة السوقية لقطاع

في سوق يشهد العديد من التغيرات

لضعف اإلقبال على الخدمات االئتمانية

خالل السنوات القليلة الماضية ،يظل حجم

2019م

يقيس مدى فعالية استفادة اإلدارة
من األسهم الملموسة في البنك لتوليد األرباح

نقاط القوة التي تتمتع بها أنشطة

ً
ونظرا
السريعة والتطورات المتالحقة،

الوصف

%7.5

الحصة السوقية لقطاع

البنك وميزاته التنافسية

السنة المالية

إقراض الشركات
اإلقراض لالفراد

الحصة السوقية االفتراضيه
من العمالت األجنبية

دخل البنك االفتراضي من العمالت األجنبية كحصة
سوقية

%12.1

الحصة السوقية أحد المؤشرات المحورية
لتتبع األداء .ويتم تتبع الحصص السوقية

عبر جميع وحدات األعمال المختلفة بالبنك
وفيما يلي ملخص ألولوياتنا الرئيسية في

الحصة السوقية لقطاع

التمويل التجاري

الحصة السوقية للبنك في قطاع النشاط التجاري

%20.0

هذا الصدد.

* باستثناء البنود المتعلقة باالندماج والمصروفات التي تتم مرة واحدة بطبيعتها  ،فإن نسبة بنك ساب األساسية للوحدة المعتمدة هي %33.5

االندماج والتحول

برنامج النمو االقتصادي الوطني :رؤية المملكة 2030

ويعتبر بنك ساب تميزه الرقمي وكفاءة موارده البشرية ممكنات أساسية لنقاط قوته التنافسية المستدامة .وال يقتصر طموحنا على أن نكون
المزود األفضل للخدمات المصرفية عبر عروضنا الرقمية الرائدة والمبتكرة ،ولكننا نستهدف كذلك توفير أفضل الفرص الوظيفية والتدريبية
ً
عددا من مؤشرات األداء الرئيسية لتتبع أدائنا في المجاالت التالية:
لموظفينا .نستخدم

العوائد
 .1زيادة العائد على حقوق
المساهمينالملموسة
وربحية السهم

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

ً
أيضا بمراقبة قيمة مؤشرات شراكته االستراتيجية مع مجموعة إتش إس بي سي.
يقوم بنك ساب

 .2نسبة تحسن
التكلفة الى الدخل

 .3الحفاظ على قوة رأس
المال ووفرة السيولة

 .4الحفاظ على
توزيعات األرباح

أكثر من 282,000

تحميل للتطبيقات الموبايل

أعلى تصنيفين

لتطبيقات  AppleوAndroid

%91

نسبة السعودة

%20

نسبة توظيف اإلناث
معـ ًـا نحــو الريادة.
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كلمة العضو المنتدب
بنك ساب ورؤية المملكة
2030

يظل التزام البنك الثابت بأهداف رؤية المملكة
 2030كما هو دون أي تغيير ،بل من المرتقب
أن يتعزز في ضوء اندماجنا .كما تنعكس
بشكل مباشر في صلب
موضوعات الرؤية
ٍ
استراتيجيتنا ،بل إننا استرشدنا بها في كثير
من األحيان لتحديد أولوياتنا .ويعكف البنك
على تطوير حلول فعالة لتمويل المشاريع
والمبادرات الكبرى في جميع أنحاء المملكة؛
وتعزيز فرص العمل والتطوير للمواطنين
السعوديين من الرجال والنساء.
وفيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي،
يتضح دعمنا للنهوض بأسواق رأس المال
من خالل دورنا النشط في أسواق الديون
واألسهم الرئيسية والثانوية؛ حيث نقوم
بتمكين دعم المؤسسات المالية لنمو القطاع
الخاص من خالل حلولنا الرائدة في مجال تمويل
الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛

ديفيد ديو،
العضو المنتدب
خلق اندماج البنك السعودي البريطاني (ساب)
والبنك األول ثروة هائلة من اإلمكانات
فضال عن تحسين
والفرص لعمالئنا وموظفينا،
ً
ميزاتنا التنافسية بشكل كبير مع زيادة حجم
العمليات والمركز المالي وقاعدة رأس المال
ً
حاليا في وضع
والقدرة االستثمارية .ونحن
يتيح لنا دعم الفرص االستثمارية الكبرى في
المملكة ،وتقديم أفضل المنتجات والخدمات
لفئات أكثر من العمالء ،إلى جانب تحسين
الكفاءة التشغيلية ،وإتاحة اتصال دولي ال مثيل
له من خالل شراكتنا مع مجموعة إتش إس
بي سي .ويعكس هذا التقرير السنوي إنجازاتنا
خالل عام مفصلي في مسيرتنا ،كما يسلط
الضوء على استراتيجيتنا المستقبلية.

استعراض األداء

ً
قويا
كان أدائنا المالي خالل عام 2019م
رغم تكبدنا نفقات كبيرة غير متكررة تتعلق
ً
تحديا بسبب
باالندماج .وقد مثل النمو
الضغوط الناجمة عن دورة تدني أسعار الفائدة
أواخر العام .وبالرغم من هذه العقبات ،حقق
بنك ساب عائدات قوية وأقر توزيعات أرباح
ً
إضافة إلى توزيعات أرباح
مرحلية مدفوعة،
نهائية مقترحة مرهونة بموافقة المساهمين.
كما واصلنا بناء احتياطيات رأسمالية جيدة
بعد االندماج ،ونحن في وضع جيد يسمح
مستقبال[ .وعلى المدى
لنا مواصلة النمو
ً
القصير ،قد نتحمل بعض النفقات األخرى
المتعلقة بعملية االندماج ،حيث نسعى
لتحقيق تكامل شامل في إطار “يوم العميل
األول” بأقرب وقت ممكن].

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

بلغ إجمالي األصول لعام 2019م  265.5مليار
ريال سعودي ،و 192.2مليار ريال سعودي
من ودائع العمالء و 160.8مليار من ُسلف
العمالء .وقد بلغ صافي الدخل االفتراضي لعام
2019م  3.8مليار ريال سعودي ،استأثر قطاع
الخدمات المصرفية لالفراد وإدارة الثروات منها
بنسبة  ،%35فيما سجلت الخدمات المصرفية
للشركات والمؤسسات  %46والخزينة .%27
ً
مهما
ويظل هذا التنوع في تركيبة أرباحنا
لضمان قدرة البنك على الصمود أمام العقبات
التي تواجه بعض قطاعاته.

ً
معا نحو الريادة

يمثل اندماج بنك ساب والبنك األول لحظة
استثنائية في تاريخ القطاع المصرفي
السعودي ،شهدت توحد بنكين كبيرين يتمتع
كل منهما بمسيرة ثرية وإرث عريق وبصمة
واضحة ،بما يحقق التآزر بينهما على صعيد
التكاليف واإليرادات والدعم العالمي الذي
سنستمر في التمتع به من خالل شراكتنا
االستراتيجية مع مجموعة إتش إس بي سي
المصرفية .ويعكس شعار التقرير السنوي
ً
“معا نحو الريادة قوة المؤسسة
لهذا العام
التي بنيناها ،والطريق إلى النمو الذي نمهده
ألنفسنا .يعمل مكتب إدارة التكامل بال
كلل للوصول بعملياتنا إلى “يوم العميل
وقت ممكن وبأدنى قدر من
ٍ
األول” ،بأسرع
العراقيل .وتشمل أهم اإلنجازات المتعلقة
بعملية التكامل حتى اآلن ،االنتهاء من خطة
تكامل البنك ،وضم موظفينا ضمن منصة
واحدة ،ووضع الهيكل التنظيمي األمثل لخدمة

عمالئنا على أفضل وجه ،وجمع أكثر من 800
من موظفي البنكين في موقع مشترك،
وبدء إجراءات انتقال عمالء قطاع الخدمات
المصرفية للشركات ،وإطالق فروع موحدة
للبنكين.
يحظى التزامنا بمواصلة “عملياتنا كالمعتاد”
بنفس القدر من األهمية الذي نوليه لخطتنا
إلتمام التكامل .ولذلك ،شددنا على ضرورة
الحفاظ على جودة وكفاءة خدماتنا المصرفية
على امتداد رحلة التكامل .ويأتي في صدارة
إنجازات العام ،الدورُ الذي اضطلع به البنك
بصفته المزود الرئيسي لخدمات التسوية
والحفظ لتدفقات االستثمارات األجنبية
المباشرة إلى المملكة ،في أعقاب إتمام
ترقية “تداول” لوضع السوق الناشئة من قبل
مؤشري ومورغان ستانلي  ))MSCIوفوتسي
راسل ( )FTSE Russell؛ بينما كان ساب أول
بنك في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا يبدأ تشغيل خدمات برنامج سويفت
(االبتكار في المدفوعات للشركات ،)g4c
ً
مزيدا
والتي تتيح لعمالء البنك من الشركات
من الشفافية في إجراء المدفوعات وتتبعها.
وفيما يتعلق بعمالء الخدمات المصرفية
لالفراد ،أطلق ساب خدمة الحواالت الدولية
الفورية بتقنية البلوكتشين عبر القناة الرقمية
 Rippleلتوفير فرص دفع سريعة وآمنة
ومنخفضة التكلفة .وفي ضوء ذلك ،يمكننا
أن نؤكد بثقة أن األعمال المعتادة في بنك
ساب لم تتباطأ على اإلطالق.

الريادة في الخدمات المصرفية لألفراد
والمؤسسات .وبالتوازي مع ذلك ،ستركز
األولويات المالية على زيادة الربحية من خالل
ضبط التكاليف وتعزيز فرص تحقيق اإليرادات
من خالل النمو؛ مع الحفاظ على قوة رأس
ً
وأخيرا ،سنواصل
المال ووفرة السيولة.
االهتمام بتقديم تجربة عمالء متميزة وتطوير
مهارات وقدرات موظفينا والحفاظ على إدارة
قوية للمخاطر وترسيخ ثقافة الرقابة الداخلية.
هناك ارتباط وثيق بين ركائزنا االستراتيجية
طويلة األجل ،وبرنامج النمو االقتصادي
الوطني الذي تجسده رؤية المملكة .2030
وسيتم هيكلة محفظة القروض الخاصة بنا
للتركيز على مجاالت النمو الواعدة ،مستفيدين
من ميزاتنا التنافسية االستراتيجية .وسنستفيد
كذلك من شراكتنا مع إتش إس بي سي التي
تتيح لعمالئنا الوصول إلى مجموعة عالمية من
الخبرات والفرص.

الطويل من خالل تشجيع االدخار الفعال بين
العمالء ،وخدمة المزيد من العمالء بأصول
قابلة لالستثمار ،كما أنه سيواصل مساهمته
في تطوير بيئة العمل من خالل جذب الكوادر
الوطنية والنسائية وتوفير فرص جذابة
للخريجين.
وفي ضوء ذلك ،يستحق كل من إدارة البنك
والموظفين اإلشادة على جهودهم الدؤوبة
على مدار العام ،فقد قدموا الكثير من
اإلسهامات وال يزال أمامهم الكثير ليقدموه
مستقبال .في الختام ،أتوجه  -نيابة عن جميع
ً
منسوبي البنك  -بالشكر لمجلس اإلدارة على
ما قدموه من خبرة ومشورة ساهمت في
تعزيز مكانة ساب ،كما أشكر عمالئنا على
أهال
ثقتهم ،ونعدهم بمواصلة جهودنا لنكون
ً
لهذه الثقة الغالية في السنوات المقبلة.

“يمثل اندماج بنك ساب والبنك األول لحظة
استثنائية في تاريخ القطاع المصرفي السعودي،
شهدت توحد بنكين كبيرين يتمتع كل منهما
بمسيرة ثرية وإرث عريق وبصمة واضحة،
بما يحقق المزايا بينهما على صعيد التكاليف
واإليرادات والدعم العالمي الذي سنستمر في
التمتع به من خالل شراكتنا االستراتيجية مع
مجموعة إتش إس بي سي المصرفية”.
كما أننا نشجع ثقافة التخطيط المالي لدى
عمالء قطاع الخدمات المصرفية لالفراد عبر
مبادرات مثل حساب االدخار “وافر”.

مسار استراتيجي

تتمثل مهمتنا الحالية في استغالل المزايا
اإلستراتيجية التي حققناها للوفاء بوعدنا
المتمثل في “نأتي بعالم من الفرص المالية
لمملكة طموحة” .وعلى المدى القصير،
سينصب اهتمام اإلدارة على إتمام عملية
التكامل وإطالق خارطة طريق للمرحلة
الالحقة لالندماج .كما أننا سوف نعزز مكانتنا
التنافسية من خالل الحفاظ على حصتنا
السوقية في القطاعات الرئيسية ،وتحقيق

كما سنستمر في جهودنا لرقمنة عملياتنا
وخدماتنا المصرفية الموجهة لألفراد
والشركات .ومن خالل المساهمة في
النهوض بأسواق رأس المال المحلية،
سيستفيد البنك من حصته الكبيرة في سوق
النقد األجنبي وأنشطة التداول ،ودورنا الرائد
في تطوير سوق الريبو؛ باإلضافة إلى مركزنا
كأحد أبرز مقدمي خدمات الحفظ وإدارة
فضال عن
األصول في سوق األسهم المحلية،
ً
دور البنك كمستشار وممول رئيسي للديون
واألسهم من خالل استثماراته االستراتيجية
وشراكته مع إتش إس بي سي العربية
صعيد متصل ،يعمل البنك
ٍ
السعودية .وعلى
على تشجيع وتنمية ثقافة االدخار على المدى
معـ ًـا نحــو الريادة.
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ً
معا
تحقيق الريادة

ً
جامعا بين اثنين
اكتمل االندماج بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك األول في يونيو 2019م،
ومشكال لحظة تاريخية
من أعرق المؤسسات المالية وأكثرها موثوقية في المملكة العربية السعودية،
ً
للسوق المالية السعودية.
فرصة مميزة

مع دمج ميزانية عمومية أكبر ،عزز البنك من قدراته لخدمة قاعدة
عمالئه المتنوعة ووضع نفسه على مسار النمو .سيؤدي البنك
َ
ً
جوهريا في دعم برنامج التحول الوطني في إطار “رؤية
دورا

المملكة  ”2030ودعم تمويل مشروعات البنية التحتية وتطوير
سوق المال وخصخصة خدمات وأصول القطاع العام وبناء قطاعات
جديدة في االقتصاد.
ويعزز االندماج مكانتنا في قطاع التجزئة وإقراض المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ودعم توسيع المدخرات طويلة األجل
وتحسين الوعي المالي وزيادة ملكية المنازل .وبسبب هذا االندماج
الكبير ،سيستحوذ البنك على فرص استثمارية جديدة ويعزز من
عالقاته الحالية من خالل زيادة عمليات بيع الخدمات وطرح منتجات
جديدة .وينتج أيضا عن هذا االندماج تحقيق مكاسب على مستوى
الكفاءة لتحسين العائدات.

يتمتع بنك ساب بمكانة فريدة في القطاع المصرفي بسبب
شراكته مع مجموعة إتش إس بي سي العالمية والتي من خاللها
يزود البنك عمالئه بشبكة عالمية من الخبرة والفرص االستثمارية.

خطة االندماج
اليوم األول 16 :يناير 2019م
التحضيرات وإعداد
خطة االندماج
نقل حسابات العمالء

وسيعزز هذا االندماج وسيسرع من عجلة النمو من خالل زيادة
القدرة المطبقة على أولويات االستثمار مثل التحول الرقمي،
وسيقدم البنكان فرص وظيفية رائعة الستقطاب الكفاءات
والمحافظة عليهم .في الوقت ذاته ،االلتزام الدائم بالجودة
والعناية المهنية لعملية االندماج سيضمن استمرار إدارة وتشغيل
العمليات واألعمال االعتيادية بأعلى المعايير.

توحيد الكوادر البشرية للبنكين
تطوير أفضل بنية تقنية في فئتها
العالمة التجارية والهوية المؤسسية
تطوير الثقافة المؤسسية المالئمة ومشاركة أفضل الممارسات
تحقيق مزايا االندماج

4Q21 3Q21 2Q21 1Q21 4Q20 3Q20 2Q20 1Q20 4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 4Q18
األحداث األساسية لالندماج

في  31ديسمبر 2019م

+3,000

+800

+800

االنتهاء

إطالق

مهمة تم تطبيقها منذ
اليوم األول لالندماج

موظف نقل لمقر البنك في
المملكة العربية السعودية

موظف حضر للبرنامج
التدريبي الخاص باالندماج

من خطة االندماج
الكامل لألنظمة

أول فروع تجمع

بدء

تطبيق الثقافة في

بدء

تحديد

تكون فريق االندماج

انتقال قاعدة عمالء البنك
من المؤسسات والشركات

التقريــر الســنوي لســاب 2019م 2019

المجتمع

تنفيذ اندماج تقنية
المعلومات

الهيكل التنظيمي النهائي

بين البنكين

من أكثر من +400

موظف

معـ ًـا نحــو الريادة
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تجربة العميل والمصرفية الرقمية
تجربة العميل

تأتي تجربة العميل على رأس أولويات رؤية بنك ساب وتمثل أهمية في
الوصول لهدف البنك وهو أن يكون أفضل بنك في المملكة .لدينا
سجل في تقديم خدمات مميزة وتجربة مصرفية فريدة من نوعها لجميع
عمالئنا.
خالل عام 2019م ،بدء البنك في رحلة االندماج والتزامنا خاللها بضمان
المحافظة على تقديم أعلى مستوي لجودة الخدمة المقدمة والحد من
تأثر العمالء بأي انقطاع في الخدمة.

 94نقطة في مؤشر قياس
توصيات العمالء كما في
 31ديسمبر 2019م
صوت العميل

ً
ً
ضروريا لنجاح
أمرا
نحن على قناعة بأن االستماع إلى العمالء يُ عتبر
استراتيجية تجربة العميل في ساب .خالل عام 2019م ،تم إطالق
برنامج صوت العميل بشكل جديد ومعدل من خالل سلسلة ورش عمل
شهرية مع العمالء بغرض فهم اتجاهات واعتبارات السوق بشكل
أفضل.

تدريب الموظفين

ً
ً
محوريا في تقديم تجربة عميل هي
دورا
تؤدي عملية تدريب الموظفين
األفضل من نوعها .حيث يتطلب من الموظفين في جميع المستويات
الحصول على تدريب دوري يساعد على تطوير نطاق واسع من القدرات
ابتداء من المهارات األساسية الالزمة للموظفين
لدى الموظفين
ً
اللذين يتعاملون مباشرة مع العمالء وذلك بغرض فهم إطار إدارة
المخاطر لدى البنك وإرشادات مكافحة غسل األموال.

تقديم  118,500ساعة
تدريب في عام 2019م
قياس األداء

في عام 2019م ،احتل بنك ساب المرتبة األولى في المملكة العربية
السعودية بناء على  94عميل وفقا لمؤشر توصيات العمالء الذي
قامت به وعكست مؤشرات األداء الرئيسية األخرى قوة بنك ساب
في هذا المجال:
•قياس رضا العمالء في الفروع بواسطة استبيانات العمالء حيث
ارتفع إلى  %90في عام 2019م ( %86في عام 2018م).
ً
ثابتا عند  7.5دقائق.
•كان متوسط وقت انتظار العمالء في الفروع
•كان متوسط اتاحة أجهزة الصراف اآللي ضمن األعلى في السوق
حيث بلغت النسبة أكثر من .%97
•وبلغت نقاط إفادة تتبع أداء الفروع بشأن التجربة الكلية للعميل
 93نقطة لشريحة عموم العمالء و 94نقطة لشريحة عمالء
التقريــر الســنوي لســاب 2019م

أدفانس و 94نقطة لشريحة عمالء بريمييرمن إجمالي  100نقطة
ً
تحسنا في جميع فئات العمالء وكانت إيجابية مقارنة
حيث شهدت
بالبنوك العاملة في السوق.

المصرفية الرقمية

ً
سريعا مع تبني
تحوال
يشهد قطاع الخدمات المالية
ً
التقنيات الجديدة ،وأولوية البنك هي تعجيل خطة التحول
الرقمي في البنك لتقديم عدد متنامي من الخدمات
المصرفية عبر القنوات اإللكترونية والموبيل.
إن التحول الرقمي في الخدمات المصرفية تمثل أحد
ً
أمرا
النقاط االستراتيجية الخمسة لبنك ساب حيث تعد
ً
حيويا في ميزته التنافسية .ويهدف البنك إلى أن يصبح
البنك الرقمي الرائد في القطاع المصرفي في المملكة
العربية السعودية وذلك من خالل منهجية قائمة على
التركيز على العمالء واالبتكار .في الواجهة األمامية،
يستثمر البنك في تقديم تجربة عمالء هي األفضل من
نوعها على مستوى قنوات البنك ،بينما في الجانب
الخلفي يقوم البنك ببناء بنية تحتية مصرفية آمنة وسهلة
االستخدام وعالية الكفاءة .وضعت االستراتيجية الرقمية
لتمكين بنك ساب من الوصول إلى مستوى من النضوج
الرقمي والذي من شأنه أن يضع البنك في مكانة أفضل
بين نظرائه.

 %32انتقال العمالء إلى
القنوات الرقمية في العام
المالي 2019م مقارنة بالعام
المالي 2018م

في عام 2019م  ،زادت المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت بنسبة %13
لعمالء التجزئة وبنسبة  %27للشركات  ،مع نمو مستخدمي الهواتف
المحمولة بنسبة  .%45وقدم البنك خدمة “فتح الحساب الرقمي”
وعملية “اعرف عميلك” ( )KYCعبر اإلنترنت .ومع إطالق هاتين
الخدمتين ،نجح بنك ساب في ترحيل  %67و  %36على التوالي من
هذه الخدمات من الفروع إلى الخدمات الرقمية.

رقمنة العمليات

واصل البنك استثماره في الحلول التقنية لتحسين البنية األساسية
المصرفية .عقد البنك شراكة مع نطاق عريض من شركات التقنية
المالية (فنتك) المتخصصة لتطوير حلول جديدة مبتكرة باستخدام عدد
من التقنيات الحديثة .ومن بين األمثلة على ذلك استخدام التوقيع
الرقمي إلسراع توثيق ومعالجة المعامالت ،وإطالق نظام معالجة
عمليات االحتيال لتتبع والتصدي لحاالت غسل األموال ومحاوالت
االحتيال ،ومستودع البيانات لدمج جميع البيانات على مستوى البنك
من مصادر مختلفة  -والذي يعد منصة حيوية بالنسبة لعملية االندماج
بين بنك ساب والبنك األول.

االلتزام بتحقيق األمن

يظل األمن االلكتروني أحد النقاط التي يركز عليها بنك ساب وتمثل
ً
ً
رئيسيا للمخاطر المرتفعة والناشئة ،مع ضمان البنك بتحقيق
مكونا
المستوى المناسب من تدابير الحوكمة والتدقيق على مستوى اإلدارة
العليا ومجلس اإلدارة .يعمل بنك ساب والبنوك األخرى في بيئة
بها تهديدات الكترونية متطورة باستمرار ولذلك نراجع بشكل مستمر
ونستثمر في القدرات التقنية للحد من تلك التهديدات المحتملة .إن
األمن االلكتروني ال يمثل مشكلة فنية ولكنه بمثابة أولوية للعمل
ويأتي في مقدمة البنية التقنية إلدارة المخاطر .تم تصميم جميع
األنظمة الجديدة وتطبيق التغييرات والترقيات على األنظمة الحالية

بالوضع في االعتبار والتركيز على األمن االلكتروني ،حيث نراقب بصورة
مستمرة التهديدات والهجمات االلكترونية .لدى البنك خطط استجابة
واستعادة العمل والتي تم وضعها طبقا ألفضل الممارسات الدولية،
ويستعين البنك بأطراف مستقلين إلجراء اختبارات دورية على التقنية
الستكشاف أي نقاط ضعف في األنظمة ،ونتواصل مع الجهات
الوطنية لمشاركة أفضل الممارسات ونستخدم الحاالت التي حدث
سواء محليا أو دوليا بغرض تحسين األمن االلكتروني في المملكة
العربية السعودية.

تعزيز االبتكار

يعتز بنك ساب بأدائه لدور بارز في دعم مجتمع الشركات المحلية
العاملة في مجال التقنية المالية  .في عام 2019م ،أكمل البنك عامه
الثالث من برنامج “تقدم” حيث شارك فيه  30فريقا من الطالب
وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات السعودية وتم منح جوائز للفائزين
ً
فاعال
شريكا
بقيمة تزيد على  3مليون ريال سعودي .ويعد بنك ساب
ً
ً
وداعما لفنتك السعودية  -وهي الجهة العامة في مجال التقنية المالية
في المملكة  -بهدف بناء عالقات طويلة األجل مع الشركات غير
المصرفية ،والذي سينتج عنه فرص للتعاون وتبني التقنية المالية .في
عام 2019م ،استضاف بنك ساب أيضا “هاكثون” والذي جمع بين عددا
من المواهب الشابة من ثماني جامعات محلية ونتج عنه العديد من
األفكار الفعالة والتي قام البنك بتطبيقها.

ابتكار الحلول الرقمية التي يتعامل معها العميل
مباشرة

خالل عام 2019م ،أطلق بنك ساب تطبيق مصرفي عبر الجوال جديد
ومعدل والذي شهد ترقيات على واجهة التطبيق وبنيته األساسية
الداعمة ،ويتيح التطبيق لعمالء البنك إجراء معامالتهم المصرفية
ً
ً
ملحوظا حيث تم
نجاحا
في أي وقت .حقق تطبيق الموبيل الجديد
ً
محققا المرتبة الثانية من بين أعلى
تحميله أكثر من  282,000مرة
ً
تقييما .ومع تقديم خدمات الرد الصوتي التفاعلي المعدلة
التطبيقات
وتقليل أخطاء تسجيل الدخول عبر اإلنترنت األمر الذي ساهم في دعم
االحتياجات المصرفية لعمالء البنك وقلل زيارات العمالء للفروع وقلل
أيضا عدد المعامالت المصرفية التي تنفذ من خالل موظفي الفروع.

إن تشجيع العمالء على االنتقال إلى القنوات الرقمية يخلق أيضا فرص
نقدية للبنك مثل إطالق خدمات التحويل الفوري لألموال لمستفيدين
خارج المملكة وذلك بالشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية مثل ريبل
وماستر كارد.

نربط
عمالئنا
بالفرص
معـ ًـا نحــو الريادة.
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الموظفون وثقافة العمل
بالجمع بين التراث المشترك للمؤسستين والمواهب الشابة والخبرات
المتميزة لكليهما ،فقد أدى اندماج بنك ساب والبنك األول إلى خلق
كيان مالي قوي يجمع بين أفضل ما في المؤسستين ويوفر بيئة عمل
رائعة تواكب الفرص المستقبلية في القطاع المصرفي السعودي.
من أساسيات رؤية بنك ساب أن يكون أفضل مكان للعمل بالمملكة
العربية السعودية .وسنعمل على تقديم معيار للتنمية والفرص
الوظيفية .وستتضمن استراتيجية البنك التركيز على مساهمة
المواطنين السعوديين والمرأة والجيل الجديد من المواهب من خالل
البرامج المختلفة الخاصة بالخريجين وغيرهم من المتدربين.

ثقافة العمل هي
مفتاح نجاح بنك
ساب
في عام 2019م ،أجرى البنك دراسة استقصائية عن تصور الموظفين
لثقافة العمل .وقد كانت هذه الدراسة بمثابة نقطة انطالق لفهم
نقاط القوى والضعف المتعلقة بثقافة العمل بالنسبة للكيان المندمج،
وحددت السلوكيات واألهداف المشتركة واألعراف والتطلعات
الثقافية للكيان الجديد .وباإلضافة إلى خلق بيئة تسمح لموظفي البنك
الشعور بقيمتهم وتمكينهم من مشاركة آرائهم ،فقد مكننا ذلك من
تحقيق إمكاناتنا الجماعية وضمان حصول عمالئنا على النتائج المناسبة.
ً
ً
ً
مشتركا وهو خلق عالم من الفرص المالية في
هدفا
جميعا
نتشارك
وطن طموح.

وضعنا مجموعة من القيم ستمكننا من تحقيق استراتيجيتنا:
•فهم احتياجات العميل
ً
معا
•العمل
•القيام بالشيء الصحيح
•االبتكار
ً
بدءا من مساعدة
ستكون هذه القيم في صميم كل ما نقوم به.
العميل على شراء أول منزل له وحتى اتخاذ قرارات تعيين القيادة العليا؛
ً
وبدءا من اختيار المورّ د المناسب لنظام تقنية المعلومات المستقبلي
وحتى تقييم أداء الموظفين – سنستخدم هذه القيم في جميع
القرارات التي نتخذها .وفي نهاية المطاف ،فإن كل هذه القرارات،
وإظهار قيمنا بفعالية ،هو ما يضمن تحقيق الوعود التي نقدمها
ألصحاب المصالح.
بدأت حملة تواصل مع الموظفين وسلسلة من ورش “تغيير ثقافة
العمل” تقودها اإلدارة في مطلع عام 2020م .وستستمر الحملة
والورش طوال العام ،لترسيخ الثقافة المؤسسية والقيم الجديدة على
مستوى القوة العاملة بالبنك.

الموظفون :محور اهتمام بنك ساب

%91

نسبة السعودة

نسبة توظيف اإلناث

تجمع استراتيجية بنك ساب الخاصة بالموظفين ،وشعارها “أفضل
مكان للعمل” ،بين القيم والثقافة والقيادة والمكافآت وطريقة عمل
ً
تميزا،
البنك .وهي ُمصممة الستقطاب أفضل الكفاءات وأكثرهم
لخلق ثقافة ذكية في بيئة عمل تقدمية وصحية .ويتمثل الهدف منها
في إيجاد بنك أقوى يستخدم التقنية لتمكين موظفيه من تحقيق

طرح ورش عمل ثقافية
التقريــر الســنوي لســاب 2019م

%20

إمكاناتهم – وإعداد القادة األفضل في مجالهم للمستقبل .حيث يلعب
ً
ً
مؤثرا في التزام البنك بتوفير
دورا
كل موظف من موظفي بنك ساب
مستويات مميزة من تجربة وخدمة العمالء .ومن ثم ،ركز البنك على
استقدام أفضل المواهب والقدرات والمحافظة عليهم ،لتقديم مجموعة
من الفرص الوظيفية الرائعة والمحفزة على مستوى القطاعات واألدوار
الوظيفية .يقدم بنك ساب ترتيبات عمل مرنة وقد قام باستثمارات كبيرة
في أنشطة مشاركة موظفيه ،مما أدى إلى إيجاد بيئة مستدامة لتمكين
الموظفين.

%91

نسبة المحافظة على الموظفين
يظل تطوير القوى العاملة السعودية في مقدمة أولويات البنك ولقد
حفاظنا على نسبة الموظفين السعوديين عند  .%91ويولي البنك
نفس القدر من األهمية إلى تنوع القوى العاملة بالبنك ،وذلك بتمثيل
العنصر النسائي بنسبة  %20من إجمالي القوى العاملة .فتحسين فرص
ً
جهدا
الموظفات سيعمل على تعزيز قدرتنا المؤسسية وبالتالي لن ندخر
في تحسين مشاركة الذكور واإلناث ،ال سيّ ما في المناصب العليا.

التعلم والتطور

118,500

ساعة تدريب قدمت في عام 2019م

المكافآت والتقدير

تكرم استراتيجية ساب الخاصة بالمكافآت والتعويضات استدامة األداء
ً
ً
رئيسيا
مكونا
المتميز للموظفين .وتعتبر التعويضات والمزايا الشاملة

ألنشطة تعيين الموظفين والمحافظة عليهم .حيث يتم تعزيز مسألة
المكافآت الخاصة بموظفي البنك باستمرار لتعكس المعايير النوعية مع
التركيز على تحسين تجربة العميل وإدارة المخاطر .كما تم تحسين هياكل
الحوافز والمكافآت السنوية للتوافق بشكل أفضل مع المكافآت الفردية
فضال عن أنها تتماشى مع
مع التركيز على تقديم أفضل النتائج لعمالئنا،
ً
قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الخاصة بالتعويضات
وإرشادات مجلس االستقرار المالي.

ثقافة عمل مسؤولة

ً
أهدافا استراتيجية صعبة وسنحققها من خالل ثقافة
لقد حددنا ألنفسنا
عمل مسؤولة وذات مبادئ وترتكز على أربع قيم أساسية .ويتمثل هدفنا
في حماية عمالئنا ومجتمعاتنا وأصحاب المصالح اآلخرين ذوي الصلة
بالبنك وبيئة النظام المالي على نطاق أوسع.

إدارة المخاطر

نستخدم مجموعة من األدوات إلدارة المخاطر المالية وغير المالية
التي نواجهها .وخالل عام 2019م ،قمنا بتعزيز النهج المتبع لدينا إلدارة
المخاطر ،وسنظل نتخذ الحذر طوال مسيرة عملنا وخالل مرحلة االندماج.

األمن االلكتروني

يظل األمن االلكتروني محط تركيز بنك ساب ومكونا رئيسيا لنهجه في
إدارة لمخاطر الكبيرة والناشئة التي نواجهها .ويؤكد بنك ساب على أنه
يمتلك المستوى المناسب من الحوكمة والتدقيق على مستوى اإلدارة
العليا ومجلس اإلدارة .وسنتابع االستثمار في هذا المجال سريع التطور،
ويتماشى نهجنا مع أفضل الممارسات العالمية.

االلتزام ومكافحة الجرائم المالية

لحماية سالمة النظام المالي السعودي والعالمي ،نواصل االستثمار
في قدرتنا على اكتشاف الجرائم المالية والحيلولة دون وقوعها ومنعها
باستخدام التقنية الرقمية بشكل متزايد.

نجاح استراتيجية البنك تجاه الموظفين مرهون بالنموذج التنظيمي الذي
ً
قدمنا
يجعل البنك
رائدا في السوق ألنه يمتلك قدرات النجاح .وقد ّ
المصممة لدعم كل قطاع من قطاعات
سلسلة من برامج التطوير ُ
األعمال وكل إدارة ،مع التركيز على المحافظة على الكفاءات والتعلم
والتعاقب الوظيفي.

مكافحة الرشوة والفساد

لتحقيق هذه األهداف ،يستفيد بنك ساب من شراكته الفريدة مع
مجموعة إتش إس بي سي ،لتمكين الموظفين من الوصول إلى مجموعة
من الدورات التطويرية التي تقدمها المجموعة .وتغطي فرص التدريب
الدولية واإلعارات المتوفرة لموظفي بنك ساب مجموعة وافرة من
المجاالت؛ منها ،من جملة أمور أخرى ،القيادة ،ومهارات التواصل،
ومكافحة غسل األموال ،ومهارات تقنية المعلومات ،والتميز الرقمي،
وأساسيات اإلدارة.

اإلبالغ عن المخالفات

ً
رئيسيا للتعاون مع وزارة العمل
مجاال
يستمر برنامج “تمهير” ليكون
ً
ً
مستهدفا زيادة مهارات وخبرة الشباب السعودي
والتنمية االجتماعية،
المتعلم والموهوب ،عن طريق تزويدهم بفرص للتدريب على رأس العمل
بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة متميزة .وقد قام بنك ساب
بالفعل بتعيين عدد من متدربي برنامج “تمهير” ،الذي يُ نظر إليهم على
أنهم مصدرٌ ال يُ قدر بثمن للكفاءات المطلوبة للمستقبل.

يلتزم بنك ساب بمعايير عالية من السلوك األخالقي ويعمل بنهج ال
يتسامح مع الرشوة والفساد ،بما يتماشى مع نظام مكافحة الرشوة
والفساد في المملكة العربية السعودية .ونتابع االستثمار في التقنية
الكتشاف هذه األنشطة ومنع وقوعها ،ونعمل على توفير دورات تعلم
إلكترونية إلزامية لجميع الموظفين.
نؤمن بضرورة امتالك ثقافة يشعر فيها الموظفون بالقدرة على التحدث
وطرح المخاوف المتعلقة باألخطاء المحتملة والممارسات غير األخالقية.
وتجدر اإلشارة إلى وجود قنوات إبالغ منتظمة ،إال أنه في حال شعور
الموظف بعدم القدرة على استخدام هذه القنوات فيمكن طرح مشاكله
بطريقة أكثر سرية .يمتلك بنك ساب سياسة إبالغ عن المخالفات تضمن
ضبط المشاكل وتقييمها والتحقيق فيها بشكل تام ،وتضمن قدرة
موظفينا على طرح مشاكلهم بسرية ودون خوف من عمل انتقامي.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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المسؤولية االجتماعية

نترك بصمة إيجابية
في حياة المجتمع
السعودي
بناء المجتمع

هي مظلة تضم تحتها جميع مبادراتنا فـي المجاالت االجتماعية والصحية
والتعليمية .شارك البنك في نطاق واسع من البرامج االجتماعية
لتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين والمجتمع السعودي وذلك
بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية.
خالل عام 2019م ،افتتح بنك ساب عيادة للتوليد وأمراض النساء
بالتعاون مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) ،وواصل
البنك دعمه لجمعية سند الخيرية لدعم األطفال المرضى بالسرطان،
وحصل البنك على تكريم من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ،بصفته أحد الداعمين
الرائدين للجنة الخيرية لرعاية األيتام (إنسان) بمنطقة الرياض .ولمدة
عشر سنوات ،جدد بنك ساب رعايته لبرامج العمل لذوي االحتياجات
الخاصة بالتعاون مع جمعية األطفال المعاقين ،وحصل البنك على
شهادة مواءمة الفضية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتقديم
بيئة عمل مهيأة ومساندة لعمل األشخاص ذوي اإلعاقة.

حياة مستدامة

يلتزم بنك ساب بدعم جهود حماية البيئة والحفاظ عليها ،حيث طبق
ً
وإيجابي
ملموس
البنك
عددا من البرامج والمبادرات التي كان لها أثرٌ
ٌ
ٌ
على هذا الصعيد .وقد تم تصميم وبناء خواص صديقة للبيئة وتقنيات
تدوير ذكية في مباني البنك ،ويشمل ذلك استخدام مواد بناء ُمعاد
تدويرها وأنظمة إضاءة متصلة بمؤقتات زمنية وصنابير مياه حساسة
ً
أيضا برنامج مستمر
للحركة تعمل باألشعة تحت الحمراء .لدى البنك
لتقليل استخدام الورق والمواد البالستيكية وترشيد استهالك المياه
والكهرباء .وتم تقليل السفر لمهمة عمل إلى الحد األدنى ،واستبدالها
ً
ممكنا.
بتقنية مؤتمرات الفيديو لعقد االجتماعات ،كلما كان ذلك
ويدعم البنك بنشاط العديد من المبادرات الدولية السنوية بما في
ذلك “ساعة األرض” والتي ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة في
شهر مارس واليوم العالمي للبيئة.

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

 560,000ألف
مستفيد من برنامج ريالي

طموح الشباب

تُ قدر نسبة المواطنين السعوديين تحت سن الثالثين بــ  ،%60وإننا
ً
جيدا أهمية الدور الحيوي للشباب السعودي في ازدهار المملكة
ندرك
المشرق .ولكوننا أحد رعاة برنامج “ريالي” للوعي
وبناء مستقبلها ُ
المالي ،يساعد البنك الجيل القادم في عملية التخطيط المالي وإدارة
المدخرات وبشكل متزايد من خالل وسائل التواصل االجتماعي .وحتى
تاريخه ،استفاد ألف  560,000شخص من البرنامج ونطمح الوصول إلى
 2مليون مستفيد بنهاية عام 2020م.
ً
ً
خاصا للخريجين عبر أكاديمية ساب .ومن خالل
دعما
يقدم بنك ساب
تقديم مجموعة من المعرفة الفنية والمهارات األساسية ،فإن
األكاديمية تزيد من توفير فرص العمل لهم مع تقديم عروض عمل
حفال
للعديد منهم للعمل في البنك .في عام 2019م ،أقام بنك ساب
ً
لتخريج الدفعة الرابعة من حاملي الشهادات الجامعية والدبلوم.
مع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهميته في النمو
االقتصادي واالجتماعي للمملكة العربية السعودية ،يعقد بنك ساب
ً
برنامجا لتدريب وتأهيل رواد األعمال الشباب باإلضافة إلى ورش عمل
لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم .في عام 2019م ،أتم البنك عامه الثالث
ً
فريقا من طلبة وأعضاء هيئة
من برنامج “تقدم” والذي شارك فيه 30
منح جوائز للفائزين بلغت قيمتها
التدريس من الجامعات السعودية ،وتم ُ
أكثر من  3مليون ريال سعودي.

ثقافة عمل مسؤولة

تعتبر ثقافة العمل الناجحة في بنك ساب العامل الرئيسي لتحقيق
ً
جهدا في الحفاظ على ثقافة عمل مسؤولة
رؤيته .فال يدخر البنك
هدفها الرئيسي حماية العمالء والمجتمع وجميع أصحاب المصالح
ً
نطاقا.
اآلخرين ممن لهم عالقة بالبنك والنظام المالي االوسع
ويشمل ذلك تطبيق البنك إطار عمل فعال إلدارة المخاطر وضوابط
صارمة لألمن االلكتروني بجانب االلتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير
السلوك األخالقي .فوجود ثقافة عمل كهذه من شأنها أيضا أن توفر
بيئة مالئمة تتيح للموظفين الشعور بقيمتهم وتمكينهم من مشاركة
آرائهم.

معـ ًـا نحــو الريادة
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كلمة الرئيس التنفيذي للرقابة المالية

ماثيو بيرس،
الرئيس التنفيذي للرقابة المالية
ً
ً
ورائعا لبنك ساب،
محوريا
كان العام 2019م
وتمثلت أبرز إنجازاتنا خالله في اندماج أعرق
بنكين في المملكة العربية السعودية .وفي
ً
ً
مستقرا
عائدا
ظل ظروف صعبة ،حقق البنك
لمساهميه حيث بلغ صافي الدخل االفتراضي
 3.8مليار ريال سعودي ،بينما بلغت توزيعات
األرباح المرحلية  1.2مليار ريال سعودي،
وبلغت توزيعات األرباح المقترحة النهائية 1.2
مليار ريال سعودي.
وبوجه عام ،اداء البنك كان متماسكا في
عام 2019م رغم التراجع في أسعار الفائدة
االسترشادية ،ومع ذلك تأثر صافي الدخل
للبنك بصورة جزئية بسبب خسائر االئتمان
الجوهرية وغير المتكررة ومصاريف العمليات
والتكاليف المتعلقة باالندماج .وتشمل نتائج
البنك المعلنة صافي الدخل من البنك األول
منذ تاريخ االندماج ،وللمساعدة في المقارنة
بين أداء األعوام ،قدمنا قائمة الدخل االولية
االفتراضية تحت عنوان “المراجهة التشغيلية”.
بالنسبة للعام المنتهي في  31ديسمبر
2019م ،بلغ العائد على حقوق ملكية
المساهمين الملموسة نسبة  ،%7.5إال أن
هذا ال يعكس الدخل الموحد لكامل العام وال
مزايا كفاءة التكاليف المحققة من االندماج.
وقد أثر هذا أيضا على ربح السهم المعلن
لكامل العام بما يعادل  1.57ريال سعودي.
وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل بعد استبعاد
تكاليف تكامل العمليات واالندماج وتكاليف
اخرى غير متكررة بطبيعتها  %33.5مما
يعكس إدارة المصاريف بحكمة وانضباط.
التقريــر الســنوي لســاب 2019م

مستقبال
ويمكننا توقع تحسن في العائدات
ً
مع بدء تحقق مزايا التكلفة واإليرادات الخاصة
باالندماج ،والتي نتوقع أن تحدث على مدار
العامين إلى الثالثة أعوام المقبلة.
ويسعدنا بأننا أنهينا العام 2019م بمركز مالي
قوي حيث بلغت نسبة األسهم العادية فئة
( 1حقوق المساهمين)  %18.2والتي شملت
ً
ً
بسيطا لالندماج بمقدار  205نقطة
تأثيرا
أساس .ومن شأن الربحية التي حققناها في
العام 2019م أن تمكن البنك من توزيع أرباح
نقدية مرحلية ونهائية على المساهمين على
مدار العام.
وتظل الميزانية العمومية لبنك ساب في
وضع جيد حيث يبلغ إجمالي القروض 160.8
مليون ريال سعوي وإجمالي الودائع 192
مليون ريال سعودي كما في نهاية العام
2019م ،أما محفظة القروض فهي في مركز
جيد على مستوى القطاعات الرئيسية ألعمال
البنك والتي من المحتمل أن تستفيد من
برنامج النمو االقتصادي الوطني .ويتمتع البنك
ً
وخصوصا من خالل نشاط
بحصة سوقية كبيرة
الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات،
ونشهد فرص إقراض جديدة على الرغم من
الظروف االقتصادية الصعبة والتي تحد من
صاف على المدى القصير.
ٍ
فرص تحقيق نمو
ويتميز البنك بقاعدة تمويل قوية والتي تشمل
نسبة  %64من قاعدة اإليداع في صورة
ودائع تحت الطلب[ .وبالتالي ،يمتلك البنك
إمكانات تتيح له تحقيق نمو في عام 2020م
وما بعده).
معـ ًـا نحــو الريادة.
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المراجعة التشغيلية
النتائج المالية المعلن عنها لفترة الخمس سنوات األخيرة
مليون ريال سعودي

2018م

2017م

2016م

2015م

2019م

60,484

34,570

26,977

29,273

35,527

154,677

110,326

117,006

120,965

125,947

192,167

130,507

140,240

140,640

148,887

265,472

174,677

187,615

186,056

187,750

209,312

142,101

154,145

154,777

159,575

56,070

32,467

33,345

31,279

28,175

3,271

4,929

3,955

3,895

4,331

*

استثمارات ،صافي

قروض وسلف ،صافي
ودائع العمالء

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

*اندمج بنك ساب مع البنك األول بتاريخ  16يونيو 2019م .وبالنسبة للنتائج المالية المعلن عنها للفترات قبل تاريخ االندماج ال تشمل النتائج المالية للبنك األول وغير قابلة للمقارنة المباشرة
مع النتائج المالية للفترات المعلن عنها بعد تاريخ االندماج.

إجمالي دخل العمليات حسب المناطق الجغرافية

يحقق البنك دخل العمليات من أنشطته في المملكة العربية السعودية ،وليس لديه أي فروع أو شركات فرعية أو شركات تابعة تم إنشاؤها أو
ً
وفقا للتصنيف الجغرافي لمناطق المملكة.
تشغيلها خارج المملكة العربية السعودية .ويوضح الجدول التالي توزيع دخل العمليات

المنطقة الوسطى

بلغ صافي دخل ساب المعلن عنه  3,271مليون ريال سعودي قبل
ً
مقارنة بعام
الزكاة وضريبة الدخل بانخفاض قدره  1,658او %33.6
2018م 4,929 ،مليون ريال سعودي ،نتيجة ارتفاع مخصص خسائر
ً
جزئيا
االئتمان المتوقعة وارتفاع مصاريف العمليات ،وهو ما تم تعويضه
بزيادة دخل العمليات وارتفاع دخل األرباح من شركات زميلة ومشروع
دخال بنحو  9,398مليون ريال سعودي بزيادة
مشترك .كما سجل البنك
ً
ً
مقارنة بعام 2018م
قدرها  2,075مليون ريال سعودي أو %28.3
 7,323مليون ريال سعودي شملت دخل األعمال التي تم الحصول
عليها بعد االندماج مع البنك األول .وسجلت مصاريف العمليات كذلك
 3,651مليون ريال سعودي بزيادة قدرها  1,451مليون ريال سعودي
ً
مقارنة بعام 2018م  2,201مليون ريال سعودي ،وشملت
أو %65.9

مصاريف ناتجة عن األعمال المستحوذ عليها بعد االندماج مع البنك
األول  417مليون ريال سعودي بسبب المصاريف المرتبطة باالندماج
(2018م 22 :مليون ريال سعودي) .وفيما يخص المصاريف المرتبطة
باالندماج ،فهي مؤقتة وستتوقف بمجرد إتمام التكامل التشغيلي.
بلغت مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة  2,609مليون ريال سعودي
ً
مقارنة بالعام 2018م 259
بارتفاع قدره  2,350مليون ريال سعودي
مليون ريال سعودي ،نتيجة لخسائر ائتمان متوقعة غير متكررة تتعلق
بمحفظة القروض التي تم االستحواذ عليها في إطار االندماج مع
البنك األول ،وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة الخاصة ببعض حسابات
قروض الشركات المتعثرة ،خاصة خالل الربع الثاني.

استعراض قائمة الدخل (مليون ريال سعودي)
إجمالي دخل العمليات

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،صافي
إجمالي مصاريف العمليات

الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك

صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

2019م

2018م

9,398

7,323

()2,609

()259

()3,651

()2,200

133

66

3,271

4,929

النتائج المعلن عنها حسب قطاعات األعمال

2019م 5,449
2018م 3,999

(مليون ريال سعودي)

قطاع
األفراد

قطــاع الشركات
والمؤسسات

قطاع
الخزينة

أخرى

اإلجمالي

إجمالي دخل العمليات

3,388

4,697

1,149

164

9,398

()434

()2,166

()9

-

()2,609

المنطقة الغربية

2019م

2018م 2,056

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،صافي

المنطقة الشرقية

الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك ،صافي

2019م 2,389

إجمالي مصاريف العمليات

صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

2019م 1,560
2018م 1,268

()1,788

()1,023

()194

()646

()3,651

-

-

-

133

133

1,166

1,508

946

()349

3,271

2018م

إجمالي دخل العمليات

اإلجمالي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،صافي

2019م 9,398

إجمالي مصاريف العمليات

2018م 7,323

الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك ،صافي

صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

2,623

3,440

1,200

()191

()72

4

60

7,323
()259

()1,250

()762

()161

()28

()2,200

-

-

-

66

66

1,182

2,606

1,043

98

4,929

المركز المالي المعلن عنه
األداء المعلن

يوضح الرسم البياني أدناه صافي دخل البنك المعلن عنه لعامي 2018م و2019م ،ويشمل نسبة صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل للبنك
ً
اعتبارا من التاريخ القانوني لالندماج وحتى  31ديسمبر 2019م.
األول
2019م
2018م

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

 9,398مليون ريال سعودي
 7,323مليون ريال سعودي

استعراض المركز المالي (مليار ريال سعودي)
إجمالي الموجودات

قروض وسلف ،صافي
ودائع العمالء

متوسط الموجودات المحققة للعمولة

2019م

2018م

265.5

174.7

154.7

110.3

192.2

130.5

252.1

178.2

معـ ًـا نحــو الريادة.
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األداء االفتراضي للبنك المندمج

ألغراض توضيحية .وألغراض هذه النتائج اإلفتراضية ،تم االفتراض أن االندماج
ٍ
احتسبت النتائج المالية للبنك المدمج للفترتين 2018م و2019م وذلك
ً
ً
افتراضيا ،وبالتالي فهي ال تمثل النتائج المالية
وضعا
تم في  1يناير 2018م .وبالتأكيد ،فإن المعلومات المالية اإلفتراضية تتناول  -بطبيعتها -
الفعلية لساب.
استعراض قائمة الدخل االفتراضية (مليون ريال سعودي)
إجمالي دخل العمليات ("اإليرادات")
صافي دخل العموالت الخاصة

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

دخل تحويل عمالت أجنبية ،صافي

دخل العمليات األخرى ،صافي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،صافي
مصاريف العمليات

الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك

صافي الدخل االفتراضي للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

2019م

2018م

11,003

10,886

8,598

8,332

1,530

1,729

566

538

309

288

()3,020

()1,421

()4,312

()3,479

133

74

3,804

6,060

صافي دخل السنة االفتراضي قبل الزكاة وضريبة الدخل :مقارنة بين 2019م و2018م
-%4

6,060

)(148
414

)(150

)(78
)(333

5,824

59

تضمن عام  2019مصاريف
غير متكررة بطبيعتها بمبلغ
 232مليون ريال سعودي:
تضمن عام  2018صافي
عكس مصاريف بمبلغ 41
مليون ريال سعودي

)(1,599

تكاليف (بعد ارتفاع الحصة
إطفاء
2018م الزيادة في انخفاض في انخفاض
في ارباح
استبعاد)
القيمة الحالية صافي دخل اإليرادات غير الموجودات
شركات
تكاليف االندماج
غير
المالية
العموالت
من خالل
زميلة
وإطفاء
الملموسة
الخاصة
صافي دخل
ومشروع
الموجودات
العموالت
مشترك
الغير ملموسة
الخاصة

سجل دخل السنة االفتراضي قبل الزكاة وضريبة الدخل  3,804مليون
ً
منخفضا بقيمة  2,256مليون ريال سعودي أو %37
ريال سعودي،
ً
بشكل رئيسي الرتفاع الخسائر
مقارنة بعام 2018م ،ويعزى ذلك
ٍ
االئتمانية المتوقعة ومصاريف العمليات .ويتضمن الجدول أعاله
العديد من العوامل البارزة التي ساهمت في هذا االنخفاض والتي
ً
بمزيد من الشرح والتفصيل.
ٍ
الحقا تناولها
سيتم
كما بلغ دخل العمليات  11,003مليون ريال سعودي ،مرتفعا بقيمة
ً
مقارنة بعام 2018م ،كان منها 414
 117مليون ريال سعودي أو %1
مليون ريال سعودي نتيجة شطب تسويات القيمة العادلة (2018م:
ال شيء).
التقريــر الســنوي لســاب 2019م

الزيادة في
مخصص
االنخفاض في
القيمة

)(421

3,804

مصاريف
متعلقة
بعملية
االندماج

2019م

•تم إثبات محفظة قروض البنك األول بالقيمة
العادلة بتاريخ االندماج
•القيمة العادلة هي مبلغ مخصوم من المبالغ التعاقدية
المستحقة عن قروض أساسية
•سيتم زيادة الخصم المستخدم على مدى الوقت لتاريخ
االستحقاق التعاقدي للقروض
•سيتم اثبات الزيادة في صافي دخل العموالت الخاصة
باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي ()EIRباستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعالة ()EIR
•يتم إثبات المبلغ في المستقبل على أساس تنازلي
وفق طريقة معدل الفائدة الفعالة ()EIR

وإذا استثنينا تسويات القيمة العادلة المشطوبة ،فقد انخفض دخل
العمليات بقيمة  297مليون ريال سعودي أو  ،%3ويعزى ذلك
بشكل كبير إلى انخفاض صافي دخل العموالت الخاصة نتيجة انخفاض
ٍ
ً
نتيجة لقرارات خفض أسعار
أرصدة القروض والسلف وإعادة التسعير
الفائدة القياسية .كما انخفض صافي دخل األتعاب بسبب انخفاض
الرسوم التجارية وانخفاض رسوم إصدار القروض وصافي الرسوم
التي تم تحصليها من نشاط بطاقات االئتمان ونشاط خدمات البيع
ً
نتيجة الحتدام المنافسة والتحديات التي تواجه النشاط
اإللكتروني للتجار
االقتصادي .وبالنسبة للدخل من تحويل العمالت األجنبية ،فقد ارتفع
بنسبة  %5بسبب ارتفاع تدفقات العمالء.
وسجلت مصاريف العمليات كذلك  4,312مليون ريال سعودي بارتفاع
ً
مقارنة بعام 2018م ،شملت
قدره  833مليون ريال سعودي أو %24
 450مليون ريال سعودي مصاريف متعلقة باالندماج (2018م29 :
مليون ريال سعودي) ،ومصاريف اإلطفاء بقيمة  78مليون ريال
سعودي في الربع الرابع ،تتعلق بالموجودات غير الملموسة التي تم
إثباتها بعد عملية االندماج .وقد امتد تأثير رسوم اإلطفاء المحملة في
ً
اعتبارا من تاريخ
الربع الرابع ليشمل الفترة من بداية العام وحتى تاريخه
إتمام االندماج .باإلضافة إلى ذلك ،شهد العام الماضي مصروفات
قليلة مستحقة غير متكررة بطبيعتها بلغ مجموعها  232مليون
ريال سعودي ،بما في ذلك غرامة متعلقة بتطبيق ضريبة القيمة
المضافة ،وأحكام قضائية ،وتسويات لخطة االستحقاقات طويلة األجل
للموظفين ،وبعض الخسائر التشغيلية .وباستثناء البنود المذكورة
أعاله ،ارتفعت مصاريف العمليات بقيمة  27مليون ريال سعودي أو
.%1
وبلغ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  3,020مليون ريال سعودي
ً
مقارنة بالعام 2018م ،نتيجة
بارتفاع قدره  1,599مليون ريال سعودي
لخسائر ائتمانية متوقعة غير متكررة تتعلق بمحفظة القروض التي تم
االستحواذ عليها في إطار االندماج مع البنك األول ،وارتفاع مخصصات
انخفاض القيمة الخاصة ببعض حسابات قروض الشركات المتعثرة،
ً
خاصة خالل الربع الثاني.

المركز المالي االفتراضي

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة  %3إلى  265.5مليار ريال سعودي،
فيما سجل إجمالي القروض والسلف للعمالء  16.8مليار ريال سعودي
ً
ً
وإضافة لذلك،
منخفضا بقيمة  16.0مليار أو  %9مقارنة بعام 2018م.

انخفض معدل إقراض العمالء من األفراد والشركات .ومع ذلك ،فقد
نمو واعدة خالل النصف الثاني من عام 2019م،
شهد ساب مؤشرات ٍ
وحافظ على حصته السوقية في نشاط إقراض الشركات ،المكون األكبر
لمحفظة القروض بالبنك .وتأثرت أرصدة القروض المقدمة للعمالء
ً
أيضا بالتسويات التي تمت في إطار عملية االندماج .وقد
لعام 2019م
سجلت ودائع العمالء  192.2مليار ريال سعودي منخفضة بقيمة 2.9
ً
قويا
مليار أو  %1مقارنة بعام 2018م .وال يزال أداء نشاط التمويل
إجماال ،حيث تمكن ساب من الشروع في تهيئة قاعدته التمويلية بعد
ً
االندماج مما أدى إلى انخفاض التمويل مع استحقاق الودائع الفائضة
مرتفعة التكاليف .وقد ظلت نسبة الودائع تحت الطلب لدى ساب في
وضع جيد عند  ،%64مقارنة مع  %56في عام 2018م.
ٍ

استعراض المركز المالي االفتراضي
(مليار ريال سعودي)
إجمالي الموجودات

إجماي سلف العمالء

صافي سلف العمالء

ودائع العمالء

متوسط الموجودات المحققة للعمولة

2019م

2018م

265.5

256.7

160.8

176.7

154.7

168.1

192.2

195.1

251.8

260.4

رحلة التكامل

شهد عام 2019م اكتمال االندماج القانوني بين بنك ساب والبنك
األول لتتوحد بذلك موارد وقدرات اثنين من أقدم المؤسسات
المصرفية ذات التراث العريق في المملكة .وسيساهم االندماج
في توسيع حجم األعمال وتعزيز الريادة السوقية ورفع مستوى
كفاءة منصة التشغيل ،مما يقوي مكانة ساب كمؤسسة مالية
نحو يمكّ نها من دعم أهداف رؤية المملكة
رائدة في المملكة على ٍ
 2030واالستفادة من الفرص التي توفرها األجندة الوطنية للتنمية
االقتصادية.
قدم وساق ،فيما يعمل مجلس إدارة
يمضي التكامل بين البنكين على
ٍ
ً
البنك وفريق اإلدارة العليا دون كلل لضمان نجاح هذه العملية جنبا إلى
جنب مع خلق قيمة حقيقة ومساعدة العمالء على تحقيق أهدافهم
المالية .وقد صدرت كافة الموافقات التنظيمية على االندماج في
النصف األول من عام 2019م ،وتم االندماج القانوني بتاريخ  16يونيو
من العام نفسه .كما تم إنشاء مكتب مختص يتولى إدارة مختلف
جوانب عملية االندماج عبر  18مسار عمل تم استحداثها ،إلى جانب
إبرام شراكات مع كبار الخبراء واالستشاريين في مجاالت إدارة المشاريع
وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها.
وقد أقر مجلس اإلدارة خارطة طريق ُو ِض َعت مالمحها بمشاركة
مستشارين من ساب بغرض الوصول بعملياتنا إلى “يوم العميل األول”،
وهي الفترة التي سيتم فيها ترحيل جميع البيانات من أنظمة البنك
األول إلى أنظمة ساب التقنية ،لتكتمل بذلك عملية االندماج .وقام
البنك بالفعل بنقل بعض عمالء مصرفية الشركات من البنك األول،
وتنسيق أسعار الخدمات المصرفية لالفراد ،ودمج الهياكل التنظيمية
للبنكين في كيان واحد ،وموائمة السياسات الداخلية ،وتدشين مقرات
مشتركة لموظفي المؤسستين ،ونقل جميع بيانات الموظفين لمنصة
واحدة ،والتعاون مع شركاء األعمال لوضع خطة تفصيلية للتكامل في
مجال تكنولوجيا المعلومات ،تشتمل على خطة لتوفير الموارد وضمان
الدعم المناسب على امتداد عملية التنفيذ .وفي ضوء مراجعة شاملة
للثقافة المؤسسية في البنكين خالل الربع الثالث من عام 2019م،
وضعت الخطوط العريضة للثقافة المستهدفة للمؤسسة المندمجة
وبدأ البنك في طرحها على جميع الموظفين.
بلغت التكاليف المعلنة المتعلقة بتكامل العمليات واالندماج
والتكاليف المعامالت  147مليون ريال سعودي خالل الربع األول
للعام الحالي ،و  417مليون ريال سعودي لعام 2019م ،تضم النفقات
والمصروفات المدفوعة ألطراف خارجية مقابل الخدمات القانونية
وخدمات التقييم وإتمام الصفقات ،وكذلك تكاليف الموظفين
الداخليين والمستشارين الخارجيين المكلفين بإدارة االندماج.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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الخدمات المصرفية لالفراد وإدارة الثروات ()RBWM
 %36الخدمات
المصرفية لالفراد
وإدارة الثروات

استعراض األداء (االفتراضي ،مليون ريال سعودي)
إجمالي دخل العمليات (“اإليرادات”)

 %من إيرادات ساب
 11مليار ريال سعودي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،صافي

%64

مصاريف العمليات

صافي دخل السنة االفتراضي قبل الزكاة وضريبة الدخل

استعراض األداء التشغيلي

نشأ عن االندماج بين بنك ساب والبنك األول حصول الخدمات
المصرفية لالفراد على المركز الرابع في المملكة وحجم أعمال ضخم
فرص واعدة ويوفر للعمالء قيمة غير مسبوقة.
ٍ
يمهد الطريق أمام
وسيستفيد البنك  -بفضل االندماج  -من مجموع الكوادر والمعارف
والممارسات المثلى في المؤسستين وسيتمكن من تحسين وتطوير
ً
متصدرا مراكز
خدماته المقدمة للعمالء .واختتم ساب عام 2019م
مهمة في السوق تبرزها مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية.
سيطر الطلب على التمويل العقاري على اإلقبال على الخدمات
ً
أساس سنوي.
ٍ
نموا
االئتمانية خالل عام 2019م ،وحقق السوق
وانخفضت حصة ساب في سوق التمويل العقاري ،رغم المستوى الجيد
ً
نظرا لطبيعة محفظة البنك وفئات العمالء
لحجم المبيعات الجديدة،
والرغبة في تقبل المخاطر.
واصلت إدارة الخدمات المصرفية لالفراد وإدارة الثروات االستثمار في
ً
ً
ومحس ًنا
جديدا
تطبيقا
تحسين خدماتها وعروضها الرقمية ،حيث أطلقت
َّ
للهواتف النقالة تم تحميله أكثر من  282ألف مرة وحقق مراكز متقدمة
ضمن تصنيف تطبيقات الخدمات المالية على متجري جوجل بالي وآب
ستور .وتم إجراء تحسينات على منصة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
ً
حاليا ألكثر من  120خدمة .كما
أدى الرتفاع عدد الخدمات التي تقدمها
تم تطوير خدمات الدفع المتاحة للعمالء عبر الهاتف النقال من خالل
ً
أيضا على
التكامل مع خدمتي “آبل بيي” و “مدى بيي” .وقد حرصنا
تقديم أفضل الخدمات الرقمية لضمان تجربة متكاملة وشاملة للعمالء
مع إطالق خدمة “فتح حساب إلكتروني” وإجراء عملية مراجعة شاملة
عبر اإلنترنت  -ألول مرة في المملكة  -للتعرف الدقيق على العمالء
وتفضيالتهم .كما أطلق ساب بطاقة “عملتي” ،وهي بطاقة متعددة
العمالت تتيح للعمالء الجدد فتح حساب رقمي واستالم بطاقة الخصم
دون الحاجة لزيارة الفرع.

2019م

2018م

3,999

3,897

()526

()344

()2,157

()2,014

1,316

1,539

لمحة :التحويالت اإللكترونية األفضل في
المملكة

أبرم ساب شراكة في مجال التحويالت المالية مع ماستركارد
وخدمة الحواالت الدولية الفورية عبر القناة الرقمية ،Ripple
لتمكين العمالء من إرسال األموال بالروبية الباكستانية
والروبية الهندية والبيزو الفلبيني ،وذلك ضمن إطار الخطة
االستراتيجية للبنك نحو التحول الرقمي وإثراء تجربة العميل.
حلوال جديدة لتسهيل التحويالت اإللكترونية عبر
وأطلق البنك كذلك
ً
ً
أبرز القنوات المعتمدة عالميا ،لتمكين عمالءه من تنفيذ معامالت
خارجية فورية بتكلفة أقل بالشراكة مع مؤسسات رائدة في مجال
المدفوعات والتكنولوجيا المالية .ويقدم ساب هذه الحلول عبر خمسة
قنوات رئيسية في الوقت الراهن مع خطط لربط المزيد من الدول
والعمالت في المستقبل.

األداء المالي

حقق ساب دخل افتراضي بقيمة  1,316مليون ريال سعودي قبل
ً
مقارنة بالعام 2018م،
الزكاة وضريبة الدخل ،بانخفاض بنسبة %14
ويعود ذلك االنخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر االئتمان
المتوقعة وارتفاع مصاريف العمليات.
كما بلغ دخل العمليات  3,999مليون ريال سعودي ،بارتفاع بنسبة
ً
مقارنة بالعام السابق ،تشمل  116مليون ريال سعودي نتيجة
%3
شطب تسويات القيمة العادلة .وباستثناء هذا العامل ،لم يشهد دخل
ً
ً
وخاصة
تغيرا يُ ذكر بسبب انخفاض متوسط أرصدة القروض،
العمليات
بدرجة أقل .وشكلت عملية إعادة
ٍ
القروض لالفراد والتمويل العقاري
التسعير أحد العوامل التي أدت النخفاض دخل العمليات ،ويعود ذلك
بشكل واضح لقرارات خفض أسعار الفائدة القياسية خالل عام 2019م
واحتدام المنافسة.
وانخفض حجم صافي قروض العمالء بنسبة  %8إلى  36.8مليار ريال
سعودي ،ويعود ذلك بشكل رئيسي لتراجع أرصدة القروض لالفراد،
بدرجة أقل .كما ارتفعت ودائع العمالء
ٍ
والتمويل العقاري أيضا ولكن
بنسبة  %1إلى  81.6مليار ريال سعودي ،فيما شكلت الودائع تحت
مؤشر واضح على قوة نشاط الخدمات المصرفية
الطلب  ،%78في
ٍ
لألفراد.

التقريــر الســنوي لســاب 2019م
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الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
%50
الخدمات المصرفية
للشركات
والمؤسسات

استعراض األداء (االفتراضي ،مليون ريال سعودي)
إجمالي دخل العمليات (“اإليرادات”)

 %من إيرادات ساب
 11مليار ريال سعودي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،صافي

%50

مصاريف العمليات

صافي دخل السنة االفتراضي قبل الزكاة وضريبة الدخل

استعراض األداء التشغيلي

واحد من أكبر البنوك
نشأ عن االندماج بين بنك ساب والبنك األول
ٌ
في نشاط الخدمات المصرفية للشركات في المملكة ،واألول على
ممثال نسبة  %15.3من
اإلطالق من حيث دخل عمليات هذا النشاط،
ً
سوق قروض الشركات .يتمتع ساب بمكانة فريدة كبنك دولي رائد
في المملكة العربية السعودية وشراكة قوية مع مجموعة إتش إس
بي سي تتيح لعمالئه االستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات
والفرص على الصعيد العالمي ،وتمكن الشركات العالمية من الوصول
إلى السوق المحلي.

البنك رقم 1

في قطاع الخدمات المصرفية

للشركات من حيث اإليرادات

على الرغم من النمو المتواضع لقطاع ائتمان الشركات معظم فترات
العام الماضي والتحديات التي واجهها النشاط التجاري ككل ،شهد
بوضع
النصف الثاني زيادة ملحوظة في حجم النشاط .ويتمتع ساب
ٍ
جيد يمكنه من تلبية احتياجات العمالء ،من الشركات الكبيرة العالمية
إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة .وفي نفس الوقت ،قدمت
ً
عددا من الفرص الهامة في مختلف القطاعات
رؤية المملكة 2030
التي يُ ْم ِكن للبنك  -في ظل اتساع حجم أعماله  -دعمها واالستفادة
منها على أكمل وجه .وسيكون لالستثمار الحكومي في سلسلة من
تمويال غير مسبوق
المشاريع الضخمة أهمية خاصة ،وذلك إنها تتطلب
ً
ً
فرصا ضخمة لنشاط إقراض
من القطاعين العام والخاص وتجلب معها
الشركات والمؤسسات.
ويوفر البنك مجموعة من المنتجات وخدمات السيولة العالمية وإدارة
النقد التي تلبي احتياجات العمالء في هذا الصدد .وعلى صعيد خدمات
السيولة العالمية وإدارة النقدـ هذا العام ،كان ساب أول بنك في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يبدأ تشغيل خدمات برنامج
سويفت (االبتكار في المدفوعات للشركات  ،)gpiوالتي تتيح لعمالء
ً
مزيدا من الشفافية في إجراء المدفوعات وتتبعها
البنك من الشركات
عبر العديد من البنوك .كما أطلق البنك  -بالشراكة مع أميكس  -أول
بطاقة دفع “افتراضية” تستخدم لمرة واحدة لعمالء الشركات ،وكان
التقريــر الســنوي لســاب 2019م

2019م

2018م

5,525

5,341

()2,472

()1,086

()1,291

()1,168

1,763

3,087

كما بلغ دخل العمليات  5,525مليون ريال سعودي ،بارتفاع بنسبة
ً
مقارنة بالعام السابق ،كان منها  296مليون ريال سعودي نتيجة
%3
شطب تسويات القيمة العادلة .وباستثناء تأثير هذا العامل ،انخفض
ً
انخفاضا في أرصدة
دخل العمليات بنسبة  ،%2حيث شهد عام 2019م
ً
جزئيا ارتفاع في أرصدة القروض التجارية .كما
القروض اآلجلة ،قابَ َلها
تقلصت هوامش محفظة القروض اآلجلة نتيجة احتدام المنافسة خالل
2019م على خلفية ضعف معدالت النمو خالل العام .وقد أبدت هوامش
ً
ً
هامشيا خالل عام 2019م.
تحسنا
التجارة مرونة أكبر وحققت

انخفض صافي قروض العمالء بنسبة  %8إلى  117.9مليار ريال
ً
متأثرا بالتسويات التي تمت في إطار عملية االندماج وتصاعد
سعودي،
حدة المنافسة على أصول العمالء .وكانت األرصدة التجارية أكثر مرونة
مؤشرات أفضل على
ٍ
وسجلت زيادة خالل عام 2019م ،كما حقق ساب
صعيد نمو إجمالي قروض الشركات في النصف الثاني من نفس العام،
حد كبير على حصته السوقية في نشاط إقراض الشركات
وحافظ إلى ٍ
خالل تلك الفترة .وانخفضت ودائع العمالء إلى 104.4مليار ريال سعودي،
متراجعة بنسبة  %1ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع
قصيرة األجل في إطار جهود ساب لتهيئة المصادر التمويلية للبنك
المدمج.

ضمن أوائل البنوك التي اعتمدت منصة تقوم على تقنية البلوكتشين
في المملكة لتوفير تجربة سلسة إلرسال األموال على مستوى العالم.

%20

الحصة السوقية لنشاط التمويل التجاري

في عام 2019م

ً
ً
شاملة من المنتجات التجارية األساسية
مجموعة
يوفر نشاط التجارة
تمثل حتى  %20من سوق التمويل التجاري في المملكة ،إضافة إلتمام
أول صفقة دولية عبر منصة البلوكتشين في المنطقة لتعزيز أداء
عمليات قطاع التمويل التجاري .وعززت إدارة التجارة العالمية وتمويل
الذمم المدينة بالبنك قدراتها على تلبية طلبات العمالء ومواكبة أحدث
التطورات واالستفادة من آخر التقنيات ،عبر إعادة تصميم المنصات
األساسية والشراكة مع أفضل موفري الخدمات التقنية .وخالل
عام 2019م ،حصل ساب على جائزة “أفضل مزود للتمويل التجاري”
بالمملكة العربية السعودية من مجلة غلوبال فاينانس للسنة العاشرة
على التوالي.

لمحة :منصة بوليرو ( )Boleroللتمويل التجاري

أبرم ساب شراكة مع “بوليرو إنترناشيونال” لالستفادة من
منصتها في توفير حلول إلكترونية رائدة لدعم عملياته في
نشاط التمويل التجاري ،وتقليل الزمن المستغرق في إجراء
المعامالت مما يحقق مكاسب كبيرة على صعيد األمان
بشكل كامل
والفعالية .تتيح المنصة اإللكترونية المشفرة
ٍ
رقمنة العمليات والمعامالت التجارية ،األمر الذي يوفر المزيد
من الشفافية واألمان ويعزز القدرة على المتابعة والتحكم.

األداء المالي

انخفض الدخل االفتراضي بنسبة  %43مقارنة بالعام السابق بمبلغ
 1,763مليون ريال سعودي قبل الزكاة وضريبة الدخل ويعود ذلك
بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمحفظة
القروض التي تم االستحواذ عليها نتيجة االندماج مع البنك األول،
وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة الخاصة ببعض حسابات قروض
ً
ً
أيضا
خاصة خالل الربع الثاني .وقد سجلت التكاليف
الشركات المتعثرة،
ً
ً
ارتفاع دخل العمليات.
جزئيا –
ارتفاعا قابله -
ُ
معـ ًـا نحــو الريادة.
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الخزينة
الخزينة %12

استعراض األداء (االفتراضي ،مليون ريال سعودي)
إجمالي دخل العمليات (“اإليرادات”)

 %من إيرادات ساب
 11مليار ريال سعودي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،صافي

مصاريف العمليات

%88

صافي دخل السنة االفتراضي قبل الزكاة وضريبة الدخل

استعراض األداء التشغيلي

لقد كان تركيز نشاط الخزينة خالل عام 2019م ،في إطار االستعدادات
لعملية االندماج ،على تخطيط وتنفيذ عملية دمج وظائف الخزينة لدى
ساب والبنك األول تحت إدارة موحدة لمخاطر السوق ،مع إعادة تنظيم
الفريق لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة .وتتم عملية االندماج والتكامل
بسالسة ونجاح ،مع استمرار الخزينة بأداء دورها في إدارة مخاطر السوق
والسيولة بالبنك ،ضمن الحدود التنظيمية المتبعة .ويظل نهجنا في
إدارة مخاطر السيولة ميزة تنافسية تمكّ ن البنك من الحفاظ على مركز
مالي جيد يدعم احتياجات العمالء في مجال القروض.
ويتمثل جوهر استراتيجية الخزينة في دعم الدور الريادي للبنك على
صعيد تطوير أسواق رأس المال في السعودية ،في ضوء أهداف رؤية
المملكة  .2030ويسعى ساب للنهوض بهذا الدور من خالل موقعه
كأحد أوائل العاملين على إصدار الديون المحلية األولية ،وجهوده القوية
فضال عن شراكته مع قطاعات األعمال بالبنك
لتطوير سوق الريبو،
ً
لتطوير منتجات وخدمات مناسبة وجذابة للعمالء.

 59مليار ريال سعودي

2019م

2018م

1,281

1,600

()27

9

()232

()223

1,022

1,386

ً
بدءا من
وتواصل الخزينة تعميق وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها،
التداول البسيط للعمالت األجنبية إلى المشتقات المالية من مختلف
الفئات  -بما في ذلك اإلسالمية  -إلى جانب توفيرها منصة رقمية
مبتكرة للعمالء لتنفيذ تداوالتهم الخاصة من خاللها .وكما هو الحال
ً
دائما ،تتمحور الجهود حول توفير مصادر تمويل مستقرة وغير مكلفة
لتسهيل أنشطة اإلقراض الخاصة بالبنك ،إلى جانب تطوير الكوادر
وضمان التنفيذ الناجح لخطة التكامل دون أي تأخير.

األداء المالي

بلغ الدخل االفتراضي قبل الزكاة وضريبة الدخل  1,022مليون ريال
ً
ً
مقارنة بالعام السابق ،ويعزى ذلك
منخفضا بنسبة %26
سعودي،
بشكل رئيسي النخفاض دخل العمليات.
ٍ
وبالمثل ،انخفض دخل العمليات بنسبة  %20إلى  1,281مليون ريال
ً
مباشرة النخفاض دخل المتاجرة.
ٍ
كنتيجة
ٍ
مقارنة بعام 2018م،
سعودي
باإلضافة إلى ذلك ،تسبب انخفاض صافي دخل العموالت الخاصة في
انخفاض قدره  263مليون ريال سعودي ،على الرغم من تعويض ذلك
ٍ
ً
نتيجة تخصيص إيرادات مشتركة بين القطاعات .وقد
في قطاعات أخرى
ً
جزئيا من خالل تحقيق مكاسب أفضل على
تم تعويض هذه العوامل
صعيد القيمة العادلة لمحفظتنا االستثمارية.

حصة ساب من تدفقات العمالت األجنبية بعد
االنضمام إلى مورغان ستانلي وفوتسي راسل

وفي أعقاب إتمام ترقية “تداول” لوضع السوق الناشئة من قبل
مؤشرات فوتسي راسل ( )FTSE Russellومورغان ستانلي ()MSCI
وإجراءات إعادة التوازن ،عزز ساب موقعه الريادي من خالل توفير
خدمات السيولة والنقد األجنبي للمستثمرين الخارجيين ،ليستحوذ على
حصة سوقية كبيرة من تدفقات العمالت األجنبية المرتبطة مباشرة
بعملية الترقية .كما حافظ البنك على مكانته الرائدة في السوق،
ً
محليا من حيث دخل أنشطة النقد األجنبي
حيث احتل المرتبة الثالثة
والتداول ،وحصد جائزة “أفضل مزود لخدمات النقد األجنبي في
المملكة العربية السعودية” من مجلة غلوبال فاينانس ،وذلك للعام
الثاني على التوالي.

التقريــر الســنوي لســاب 2019م
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أخرى
استعراض األداء (االفتراضي ،مليون ريال سعودي)
إجمالي دخل العمليات ("اإليرادات")

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،صافي
مصاريف العمليات

الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك

صافي دخل السنة االفتراضي قبل الزكاة وضريبة الدخل

تشمل فئة “أخرى” على أنشطة شركة التأمين التابعة للبنك وشركات
زميلة“ ،ساب للتكافل” و “الوطنية للتأمين” ،وكذلك شركة تابعة
ومشروع مشترك يعمل في نشاط الخدمات المصرفية االستثمارية
والوساطة المالية“ ،األول لالستثمار” ،و “إتش إس بي سي العربية
السعودية” ،واستثمارات صناديق الملكية .كما تم تسجيل المصروفات
ً
أيضا استبعادات
المتعلقة باالندماج تحت بند “أخرى” .ويشمل ذلك
المعامالت المتداخلة ضمن المجموعة.

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

ً
كامال من
نطاقا
تقدم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
ً
خدمات نشاط األوراق المالية ويشمل ذلك الخدمات المصرفية
االستثمارية والخدمات االستشارية واالستشارات في مجال سوق رأس
مال الدين والتمويل المشترك وتمويل المشاريع والصادرات وخدمات
حفظ األوراق المالية .وعالوة على ذلك ،تقدم الشركة خدمات إدارة
الصناديق المشتركة وإدارة المحافظ االستثمارية الخاصة وخدمات
الوساطة .ويستفيد من خدماتها قاعدة واسعة من العمالء بما فيهم
على سبيل المثال وليس الحصر العمالء من الشركات والمؤسسات
المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية وأيضا العمالء األفراد.
وخالل العام  ،2019حافظت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
على موقعها كشركة خدمات مصرفية استثمارية رائدة في المملكة،
حيث حصلت على عدد من الصفقات الهامة في المملكة ومنها القيام
بدور المستشار المالي ومتعهد االكتتاب في صفقة الطرح العام
األولي لشركة أرامكو السعودية ،وهو االكتتاب األكبر على مستوى
العالم.
إضافة إلى ذلك ،حافظت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
على مكانتها واحتلت المركز األول في مجال أسواق رأس مال الدين
للعام التاسع على التوالي ،حيث قدمت الدعم لعمالئها في عدة
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2019م

2018م

198

48

5

-

()633

()74

133

74

()297

48

صفقات إصدار صكوك وسندات ومنها صفقة إصدار صكوك مدتها
سبع سنوات بقيمة  1مليار ريال سعودي وعرض مبادلة األسهم
لشركة صافوال ،وصفقة إصدار صكوك بقيمة  750مليون ريال
سعودي للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري .وفي المجمل،
قامت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بدور مدير االكتتاب
ومدير سجل االكتتاب المشارك في صفقات سندات أولية بقيمة
مجمعة تزيد على  23مليار دوالر أمريكي.
دعمت الخبرة الواسعة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية
في مجال تمويل المشاريع والصادرات العديد من الصفقات والمشاريع
الرئيسة في المملكة في عام  ،2019ال سيّ ما دعم مبادرة الخصخصة
التي تبنتها الحكومة السعودية .وتواصل الشركة حفاظها على مكانتها
الرائدة في مجال إدارة الصناديق االستثمارية في المملكة.

شركة ساب للتكافل (التأمين)

إن كلمة تكافل تعني “التضامن بين بعضنا البعض” .وهو نظام
إسالمي للتأمين التعاوني المبني حول مفهوم “التبرع” أو الهبة .تقدم
ساب للتكافل مجموعة واسعة من منتجات الحماية العائلية والحماية
العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتفي باحتياجات
عمالئها من األفراد والشركات.
وخالل عام  ،2019واصلت ساب للتكافل بناء وتطوير منتجات التكافل
العائلية ومنتجات التكافل العامة .ونتج عن االندماج بين بنك ساب
والبنك األول زيادة في أقساط التأمين والغطاء التأميني الشامل
في عام  .2019وقد تم تحديث وإعادة ترتيب استراتيجية نشاط إعادة
التأمين والذي سينتج عنه تعزيز قدرة الشركة على االستفادة من
الفرص المحتملة والمتزايدة في السوق في عام 2020م.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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حوكمة المخاطر

فيما يلي ملخص لمستوى تعرض البنك للمخاطر االئتمانية الناتجة عن
إقراض العمالء.
اجمالي قروض االفراد على مدى الزمن .مليون ريال سعودي
 31ديسمبر 2019م 37,131

والسلف البالغ  160.8مليار ريال سعودي بواقع
ارتفع إجمالي القروض
ُ
 46مليار ريال سعودي خالل فترة التقرير ،وانخفض بواقع  16مليار ريال
سعودي بصورة افتراضيه للبنك المدمج.
يصل حجم التغير في خسائر االئتمان المتوقعة ومخصصات االنخفاض
في الموجودات االئتمانية األخرى لعام 2019م ،بصورة افتراضية ،إلى
 3,020مليون ريال سعودي ،ويشمل ذلك رسوم االندماج مع البنك
األول.

 31ديسمبر 2019م

115,712

 31ديسمبر 2018م

87,644

6,801
2,830
المرحلة الثالثة  /انخفاض في القيمة

المرحلتان األولى والثانية

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ,صافي (المعلن)
مليون ريال سعودي
 31ديسمبر 2019م
 31ديسمبر 2018م ()4
افراد

435
191
الشركات

2,166

8

72
الخزينة

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كنسبة من اجمالي
القروض على مدى الزمن (المعلن)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

2018

افراد
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120000

المخاطر االئتمانية

المخاطر االئتمانية هي مخاطر الخسارة نتيجة عدم وفاء أي من
المقترضين أو النظراء بالتزاماته المالية أو التعاقدية تجاه البنك .وتنشأ
المخاطر االئتمانية عن عمليات اإلقراض المباشر لدى البنك وعن
إصداره للضمانات والسندات واألدوات المالية المشابهة وعن أنشطة
التمويل التجاري واستثماراته وأنشطته التجارية.

اجمالي قروض الشركات والمؤسسات على مدى الزمن.
مليون ريال سعودي
90000

وقد تم تناول فئات المخاطر األساسية لدى بنك ساب بمزيد من
التفصيل في الصفحات القليلة التالية.

المرحلة الثالثة  /انخفاض في القيمة

60000

تقبل المخاطر بصفة
تحدد لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة مدى ُّ
سنوية .ويمكن االطالع على التعريف الكامل لجميع أنواع المخاطر في
الصفحات  82-78في تقرير الحوكمة.

965

المرحلتان األولى والثانية

مخاطر االلتزام التنظيمية
مخاطر الجرائم المالية

23,638

150000

 31ديسمبر 2018م

1,126

30000

خط الدفاع الثالث

يتكون خط الدفاع الثالث من وحدة المراجعة الداخلية المستقلة التي تحرص على
تصميم وتنفيذ ضوابط وممارسات إدارة المخاطر لدى البنك .وتتبع وحدات المراجعة
الداخلية لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة بصفة مباشرة.

مخاطر أمن المعلومات

ائتماني منخفض

0

خط الدفاع الثاني

يتكون خط الدفاع الثاني من أنشطة إدارة المخاطر التشغيلية واإلشراف على
المخاطر ضمن أقسام إدارة المخاطر والشؤون المالية وااللتزام والشؤون القانونية
وغيرها من اإلدارات المسؤولة عن السياسة وتقديم التوجيهات واإلشراف لضمان
اإلدارة المناسبة للمخاطر التي تدخل ضمن نطاق إشرافها.

مخاطر السمعة

أو مستحدثة ذات مستوى

40000

خط الدفاع األول

يتكون خط الدفاع األول من األقسام المسؤولة عن المخاطر والرقابة ،والتي تتولى
اإلدارة المتكاملة للمخاطر ذات الصلة بها من البداية إلى النهاية .وتتلقى تلك
األقسام الدعم من أقسام الرقابة المسؤولة عن تنفيذ أنشطة الرقابة لضمان إدارة
تقبل المخاطر .وينطبق ذلك في العادة
المخاطر وفق السياسة المتبعة والرغبة في ُّ
على جميع وحدات البنك ،باستثناء إدارة المراجعة الداخلية.

المخاطر التشغيلية

موجودات مالية مشتراة

35000

مخاطر السيولة

المرحلة الثانية

30000

مخاطر السوق

المرحلة األولى

المرحلة الثالثة

25000

المخاطر

المخاطر االئتمانية

المخاطر الشرعية
إدارة المخاطر

%83

20000

خطوط الدفاع الثالثة

عددا من فئات المخاطر التي تتولى لجنة المخاطر التابعة
حدد البنك
ً
تقبلها واعتمادها بصفة سنوية.
لمجلس اإلدارة تحديد مدى ُّ

15000

لطالما اعتمد بنك ساب على ثقافة قوية للتعامل مع المخاطر على
مستوى المؤسسة ،وقد تم ترسيخ تلك السياسة في جميع وحدات
األعمال وأنشطة الرقابة .ويتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية
ثم ،فإنه يطبق ممارسات الحوكمة الجيدة من خالل
عن ذلك ،ومن ّ

%2

10000

تنطوي طبيعة الخدمات المصرفية في صميمها على تقييم المخاطر
وتقبلها .ويتّ بع بنك ساب منهجية استباقية في إدارة
وإدارتها
ُّ
تقبلها .وترتكز استراتيجية البنك
المخاطر ويعمل بنهج تحفظي في ُّ
على االقتراض من خالل قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة واإلقراض
المسؤول الذي يضمن إدارة المخاطر والتعامل مع العمالء بنزاهة.

لجانه الفرعية .ويحرص البنك كذلك على التواصل الواضح وتوفير
برنامج منظم لتدريب جميع الموظفين على التعامل مع المخاطر.
تحمل جميع الموظفين المسؤولية عن تحديد
ويعمل البنك وفق مبدأ ُّ
وإدارة المخاطر ضمن نطاق عملهم ،كما يوفر اإلشراف الفعال من
خالل أنشطة الرقابة والمراجعة الداخلية ،كما هو موضح في نموذج
خطوط الدفاع الثالثة .ويعتبر االلتزام إلدارة المخاطر من مؤشرات
األداء الرئيسية المطبقة ضمن إدارة أداء جميع أفراد اإلدارة التنفيذية
والموظفين على مستوى المؤسسة .كذلك ،يطبق البنك سياسة
صارمة إلدارة التداعيات في حالة حدوث أي أخطاء.

%3

5000

لالطالع على تقييم تفصيلي إلدارة المخاطر في البنك السعودي البريطاني (ساب) ،يرجى الرجوع إلى الصفحات .82-78

%12

0

لمحة عامة عن حوكمة المخاطر

تندرج ثقافة ومنهجية بنك ساب في التعامل مع المخاطر ضمن إطار
العمل الشامل لدى البنك الذي يُ شرف عليه الرئيس التنفيذي للمخاطر،
تماما
وهو أحد أفراد اإلدارة التنفيذية .وتعتبر وحدة المخاطر مستقلة
ً
عن وحدات األعمال ووحدات الخدمات المصرفية األخرى ،مما يمكّ نها
من التحقق من عملية ُصنع القرار والرقابة عليها بصفة مستقلة.

إقراض العمالء بحسب المرحلة:

تجارية

2019

اإلجمالي

معـ ًـا نحــو الريادة.
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لمحة عامة عن رأس المال
عدد أيام التأخر عن السداد كما في  31ديسمبر 2019م مليون ريال
السعودي
يوما
يوم واحد إلى ً 30

4,973

يوما
 31إلى ً 90
يوما
 91إلى ً 180
يوما
أكثر من ً 180

823
157
317

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي المخاطر التي تشكلها حركة األسعار في السوق،
مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة والفارق في
أسعار الفائدة وأسعار األسهم ،واحتمال تقليلها لدخلنا ولقيمة
محافظنا .وينقسم التعرض لمخاطر السوق إلى محفظتين:
•محافظ المتاجرة
•محافظ غير المتاجرة
يستخدم البنك سلسلة من الضوابط واإلجراءات إلدارة مخاطر السوق،
وتتراوح بين ضوابط محددة لوقف الخسارة وتحليل الحساسية والقيمة
المعرضة للمخاطر واختبارات الضغط .ويُ ستخدم تحليل الحساسية لقياس
تأثير التحركات الفردية في سوق على األدوات المالية أو المحافظ
المحددة ،بما في ذلك أسعار الفائدة والصرف ،مثل تأثير التغير بنقطة
أساس واحدة على العائد .ويُ ستخدم أسلوب القيمة المعرضة للمخاطر
في تقدير الخسائر المحتملة بالنسبة لوضع المخاطر نتيجة تحرك األسعار
في السوق على مدار فترة زمنية معينة وبمستوى معين من الثقة.
وتعتبر اختبارات الضغط من العناصر األساسية األخرى في عملية إدارة
المخاطر الربع سنوية ،وتُ ستخدم لتقييم المخاطر المحتملة والتأثير الناتج
سواء المتعلقة باالقتصاد
عن سيناريوهات العمل المعرضة للضغط،
ً
الكلي أو غير االعتيادية.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم امتالك بنك ساب للموارد المالية
الكافية للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها أو الحاجة إلى الوفاء بتلك
االلتزامات بتكلفة زائدة .وتتمثل مخاطر التمويل في عدم استدامة األموال
المستخدمة في تمويل الموجودات مع مرور الوقت.
يستخدم البنك سلسلة من الضوابط واإلجراءات لمراقبة وإدارة مخاطر
السيولة التي يتعرض لها ،ومنها على وجه التحديد ،معدل تغطية السيولة
ومعدل صافي التمويل الثابت.

يُ ستخدم معدل تغطية السيولة لتقييم مدى كفاية أصول البنك السائلة
عالية الجودة غير المقيدة بأعباء للوفاء بالتزامات السيولة في ظل سيناريو
يوما .وتشير نسبة  %100إلى أن تلك
ضغط حاد متواصل لمدة ً 30
تماما لتحمل سيناريو الضغط الحاد .وتتكون الموجودات
الموجودات تكفي
ً
السائلة عالية الجودة غير المقيدة بأعباء من النقد أو الموجودات التي
يمكن تحويلها إلى نقد بخسارة طفيفة أو بدون خسارة في قيمتها .وقد
وصل معدل تغطية السيولة لدى البنك في  31ديسمبر 2019م إلى نسبة
ً
(مقارنة بنسبة  %277.4في  31ديسمبر 2018م).
%219.5
يقيس البنك مدى كفاية التمويل الثابت لديه من خالل معدل صافي
ً
مقارنة بحجم التمويل
التمويل الثابت ،الذي يقيس مدى استقرار التمويل
الثابت المطلوب .ويعكس هذا المعدل قدرات التمويل طويلة األجل لدى
مكمال لمعدل تغطية السيولة.
البنك وقد تم تصميمه ليكون
ً
التقريــر الســنوي لســاب 2019م

مليون ريال السعودي

الموجودات السائلة عالية الجودة

معدل تغطية السيولة

معدل صافي التمويل الثابت

2019م

2018م

63,844

37,612

%219.5

%277.4

%143.2

%161.1

تعتبر اختبارات الضغط من العناصر األخرى في عملية إدارة المخاطر،
حيث تعتبر عملية التقييم الداخلي لسيولة رأس المال من الممارسات
الشاملة التي يتم من خاللها تقييم مخاطر البنك على أساس مستقبلي
وتقديم لمحة عامة كاملة عن متطلبات السيولة المستقبلية.

المخاطر الشرعية

المخاطر الشرعية هي مخاطر التعرض لخسائر مالية أو عقوبات
تنظيمية أو اإلضرار بسمعة ساب أو جميع ما سبق نتيجة عدم االلتزام
بالتوجيهات واإلرشادات والشروط التي تُ صدرها الهيئة الشرعية ببنك
ساب بشأن تطوير المنتجات اإلسالمية وتنفيذها وتسويقها وطرحها ،أو
نتيجة ظهور اختالف مع توجيهات الهيئة الشرعية لدى هيئة أخرى.
ثم،
من المعروف أن القواعد الشرعية لها تفسيرات عدة ،ومن ّ
فهناك مخاطر محتملة لتفسير أحد منتجات ساب على أنه غير متوافق
مع الشريعة من جانب هيئة شرعية أخرى .وللتخفيف من حدة هذه
المخاطر ،حرص ساب على أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية للبنك من
ً
عالوة على ذلك ،فإن لدى
ذوي الخبرات الجيدة في األمور الشرعية.
ساب فريق متفرغ لألمور الشرعية ومتخصص في المسائل المتوافقة
مع الشريعة ،كما يجري البنك مراجعات دورية لجميع أقسامه لضمان
االلتزام بالسياسات والتوجيهات .كذلك ،ينظم البنك دورات تدريبية
وحلقات توعية بشأن مبادئ الخدمات المصرفية اإلسالمية وكذلك
تيسر
متطلبات معالجة المنتجات .وأخيرً ا ،يمتلك البنك منصة تقنية ّ
االلتزام بالمتطلبات الشرعية وتدعم تقليل مخاطر األخطاء التشغيلية أو
الرقابية.

المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي المخاطر التي تواجه البنك في سعيه لتطبيق
استراتيجيته أو تحقيق أهدافه نتيجة عدم كفاءة العمليات الداخلية
واألفراد واألنظمة أو فشلها أو بسبب أحداث خارجية .ويتم تحديد مدى
تقبل المخاطر التشغيلية سنويً ا واعتماد ذلك من جانب لجنة المخاطر
ُّ
التابعة لمجلس اإلدارة .وتتم مراجعة ذلك في لجنة إدارة المخاطر ولجنة
المخاطر التشغيلية مع رفع تقارير دورية بآخر المستجدات إلى لجنة
المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بصفة منتظمة.
يتوافق تقييم البنك لمدى كفاية رأس المال مع تقييمه للمخاطر،
بما في ذلك المخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة والمخاطر الشرعية
والمخاطر التشغيلية األخرى ،كما هو موضح في الصفحة  xxفي قسم
اللمحة العامة عن المخاطر.

تعتبر إدارة رأس المال في غاية األهمية لبقاء البنك واستدامته.
ويحرص بنك ساب على وجود مستوى مناسب من رأس المال النظامي
للوفاء بالحد األدنى المطلوب من الجهة التنظيمية ودعم نمو أعماله
وتوزيع حصص األرباح ،حتى في ظل سيناريوهات الضغط الحاد .وتعتمد
سياسة البنك في إدارة رأس المال على إطار عمل إلدارة رأس المال
وعملية تقييم داخلي لكفاية رأس المال .وتتولى إدارة البنك مراقبة

النسب الرأسمالية

نسبة راس مال األسهم العادية فئة 1

نسبة راس المال األساسي
نسبة اجمالي راس المال األساسي +راس المال المساند

 31ديسمبر 2019م
بالنسبة المئوية

 31ديسمبر 2018م
بالنسبة المئوية

%18.20

%16.69

%18.20
%19.43

%19.69
%21.29

رأس المال
مليون ريال سعودي

راس مال االسهم العادية فئة 1
راس المال األساسي
راس المال المساند
مجموع رأس المال النظامي

 31ديسمبر 2019م
بالريال السعودي

 31ديسمبر 2018م
بالريال السعوي

41.642

33,360

2,819
44,462

2,701
36,060

الموجودات المرجحة المخاطر
مليون ريال سعودي
المخاطر االئتمانية

مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية
اجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 31ديسمبر 2019م
بالريال السعودي

 31ديسمبر 2018م
بالريال السعودي

207,721

155,438

1,830
19,266
228,816

1,510
12,434
169,383

نسبة راس المال األساسي العام :في  31ديسمبر 2019م مقارنة بـ  30سبتمبر 2019م ومقارنة بـ  31ديسمبر 2018م
متوسط نسبة رأسمال الفئة  1العام في السوق ،في  30سبتمبر 2019م

1.3

التحسن بـ  20نقطة أساس
خالل الفصل

1.3

19.7

18.2

2.0
0.2
0.3

بنك ساب في
 31ديسمبر
2018م

صافي
الدخل
في 9
أشهر في
2019م

توزيعات االرباح
النهائية في
 2018و توزيعات
االرباح المرحلية
في 2019

تأثير االندماج

التحركات
األخرى خالل
 9أشهر في
2019م

18.0

0.4

البنك المندمج صافي الدخل التحركات األخرى
خالل الفصل
في  30سبتمبر في الربع الرابع
من 2019م
2019م

18.2

البنك المندمج
في  31ديسمبر
2019م

معـ ًـا نحــو الريادة.
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دعم المؤسسات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة
يهدف أحد الجوانب الرئيسية لخطة التحول االقتصادي للملكة المتمثلة
في “رؤية المملكة  ”2030إلى زيادة مساهمة المؤسسات المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد ،وجعل هذه المساهمة
ً
تقدما على مستوى العالم .وتسعى
متماشية مع االقتصاديات األكثر
رؤية المملكة إلى تشجيع نمو هذا القطاع وتطويره عن طريق إزالة
ً
محركا للتقدم في المستقبل.
العوائق التي تواجه هذا القطاع وخلق
يتبوأ بنك ساب مكانة مالئمة تمنحه القدرة على دعم هذا القطاع
ً
ً
جزءا من مجموعة
نظرا لما يتمتع به من نقاط قوة متمثلة في كونه
مصرفية عالمية.

أكثر من 20,700
عميل من المؤسسات المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

لدى بنك ساب في الوقت الحالي  20,700عميل نشط من المؤسسات
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،حيث يقدم البنك خدماته
لهؤالء العمالء عن طريق ثالثة مكاتب إقليمية رئيسية في الرياض
وجدة والخبر ،وأيضا من خالل عدد من المدن األخرى في أنحاء المملكة.
كما يقدم البنك خدماته لعدد من الشركات الكبرى التي تدعم سلسلة
اإلمداد النهائية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
جديرٌ بالذكر أن بنك ساب يقدم الحلول اإلسالمية للمؤسسات
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
فئات الشركات

الخدمات المصرفية
للمؤسسات – المتناهية
الصغر
الخدمات المصرفية
للمؤسسات – الصغيرة
الخدمات المصرفية
للمؤسسات األعلى –
المتوسطة

حجم المبيعات السنوية
أقل من  3ماليين ريال سعودي
من  3ماليين ريال إلى
 40مليون ريال سعودي
ً
مليونا إلى
من 40
 200مليون ريال سعودي

منهجية ساب
تجربة العميل

تم تخصيص مدير عالقات متفرغ لكل عميل لتقييم احتياجاته البنكية
ولتقديم الحلول البنكية للعميل .وللحفاظ على أعلى معايير الخدمة
التي يُ توقع من ساب تقديمها ،واصل البنك استثماره في تدريب
جميع مديري عالقات العمالء وتطوير مهاراتهم ،فضال عن استثماره
في تطوير برنامج لعالقات العمالء خاص بالبنك بهدف إعطاء مديري
العالقات رؤية ومعلومات شاملة عن العمالء الذين يقدمون الخدمة
لهم.

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

 5أيام تدريب

القروض والبنود خارج الميزانية لعمالء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مليون ريال السعودي

لجميع الموظفين الذين يقدمون الدعم لقطاع

المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ديسمبر 2019م

قروض المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

الخدمات المصرفية الرقمية

قدم بنك ساب لقاعدة عمالئه من المؤسسات المتناهية الصغر
يُ ِ
ً
عددا من الخدمات المصرفية الرقمية ،ويعمل
والصغيرة والمتوسطة
بنك ساب بصورة مستمرة على تشجيع عمالئه على استخدام هذه
الخدمات المصرفية الرقمية ،والتي تشمل الخدمات المصرفية على
اإلنترنت وأجهزة الصرف التفاعلية وأجهزة نقاط البيع وكذلك حلول
ً
حاليا منصة متقدمة
بوابة السداد والدفع اإللكترونية .ويُ طور بنك ساب
للخدمات المصرفية عبر الهاتف واإلنترنت للمؤسسات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة ،كما يُ طور البنك أداة رقمية إلجراءات فتح
الحسابات وبدء العالقة مع البنك – وهي أداة تقدم خدمات مصرفية
شاملة للعمالء عبر اإلنترنت.

حلول التمويل التجاري

يحتل بنك ساب المرتبة األولى على مستوى البنوك في المملكة في
تقديم حلول التمويل التجاري .ويتميز بنك ساب بنقاط قوة في هذا
المجال مما يتيح له تقديم خدمات وخيارات تمويلية رائدة في السوق
ً
نظرا لمعرفته وخبرته الحقيقة والواسعة بهذا المجال .ويقدم بنك ساب

بنود خارج المركز المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

38,451

884,472

4,697,471

5,620,393

50,042

671,698

3,981,371

4,712,112

نسبة قروض المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قروض ساب
%0.02
اإلجمالية

%0.55

%2.92

%3.50

%0.05

%0.59

%3.51

%4.16

260

2,112

7,083

9,455

141

515

615

1,271

60

404

340

804

18,771

133,483

212,033

364,286

نسبة البنود خارج المركز المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة من إجمالي البنود خارج الميزانية العمومية لساب
عدد التسهيالت االئتمانية

عدد العمالء الحاصلين على تسهيالت ائتمانية

عدد التسهيالت االئتمانية المضمونة ببرنامج كفالة

مبلغ التسهيالت االئتمانية المضمونة ببرنامج كفالة
ديسمبر 2018م

قروض المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

بنود خارج المركز المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

نسبة قروض المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قروض ساب
اإلجمالية

نسبة البنود خارج المركز المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة من إجمالي البنود خارج الميزانية العمومية لساب

حلول شاملة لتمويل الذمم مدينة وتمويل سلسلة اإلمداد ،وهذه
الحلول متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،مما يُ مكن العمالء من
إدارة تدفقاتهم النقدية وتكاليف التمويل بفعالية وبكفاءة.

عدد التسهيالت االئتمانية

تطوير ريادة األعمال والتدريب عليها

عدد التسهيالت االئتمانية المضمونة ببرنامج كفالة

أطلق بنك ساب برنامج يهدف إلى تدريب وتطوير رواد األعمال
“تقدم”
الشباب .في عام 2019م ،أتم البنك عامه الثالث من برنامج
ّ
ً
فريقا من طلبة وأعضاء هيئة التدريس من
والذي شارك فيه 30
منح جوائز للفائزين بلغت قيمتها أكثر من 3
الجامعات السعودية ،وتم ُ
مليون ريال سعودي.

المتناهية
الصغر

عدد العمالء الحاصلين على تسهيالت ائتمانية

مبلغ التسهيالت االئتمانية المضمونة ببرنامج كفالة

82

529,796

1,066,249

1,596,128

22,251

115,786

931,520

1,069,557

%0.00

%0.46

%0.93

%1.39

%0.03

%0.16

%1.30

%1.49

135

397

2,595

3,127

93

182

325

600

-

19

255

274

-

12,824

132,225

145,049

وع ِقد مؤتمر تمويل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة
ُ
والمتوسطة للعام 2019م خالل شهر أبريل في مدينة الرياض بدعم من
برنامج كفالة ومجموعة البنك الدولي .وركز المؤتمر على أهمية تقديم
الدعم المالي إلى المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
وبناء وضع اقتصادي قوي دون االعتماد على قطاعي النفط والغاز.
وكان بنك ساب هو الراعي الرئيسي للمؤتمر والذي حصل خالله على
جائزة “أفضل بنك لتمويل القطاع السياحي” ،وهو أحد القطاعات
الرئيسية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
شركة كونسلت آند كوتش فور كوز (سي  )3هي مؤسسة اجتماعية
تهدف إلى تمكين رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط .قام بنك
ساب برعاية الفعالية االفتتاحية لشركة سي  3في المملكة العربية
السعودية في نوفمبر  2019بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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مجلس اإلدارة (“المجلس”)
بقيادة رئيس مجلس اإلدارة ،يعمل المجلس على على وضع استراتيجية البنك وتحديد مدى تقبّ له للمخاطر بهدف تحقيق قيمة مستدامة
للمساهمين وتشجيع ثقافة االنفتاح والحوار .كما يعتمد مجلس إدارة البنك على رأس المال والخطط التشغيلية الرامية إلى تحقيق التوجه
ً
عضوا يمتلكون خبرات محلية ودولية واسعة في
ضم مجلس إدارة البنك 11
االستراتيجي
ً
وفقا لتوصيات اإلدارة التنفيذية .وبتاريخ  16يونيو 2019مّ ،
مختلف القطاعات.
عضوا في مجلس اإلدارة من قبل اجتماع الجمعية العامة للبنك لمدة ثالث سنوات ،وذلك من خالل التصويت
تم تعيين ثمانية من بين 11
ً
ً
وفقا لطريقة التصويت التراكمي بينما تقوم مجموعة اتش اس بي سي القابضة بتعيين األعضاء الثالثة الباقية (“األعضاء
(“األعضاء المنتخبون”)
المعيّ نون”) .ويمكن إعادة تعيين كافة أولئك األعضاء لفترات عضوية جديدة.

رئيس مجلس اإلدارة

ً
رئيسا لمجلس إدارة بنك ساب ،وذلك نتيجة الندماج ساب مع
تم في  16يونيو 2019م تعيين السيدة لبنى سليمان العليان (عضو غير تنفيذي)
البنك األول.

األعضاء التنفيذيون في مجلس اإلدارة

السيد ديفيد ديو هو العضو المنتدب لدى ساب وممثل مجموعة اتش اس بي سي القابضة بي في.

األعضاء غير التنفيذيون واألعضاء المستقلون غير التنفيذيون في مجلس اإلدارة

ضم مجلس إدارة البنك في  31ديسمبر 2019م أربعة أعضاء غير تنفيذيين ممن ال يعتبرون أعضاء
باستثناء رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبّ ،
جميعا أعضاء مستقلين .يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية وضع استراتيجية البنك وتقبله للمخاطر .كما
مستقلين ،بينما كان األعضاء الخمسة اآلخرون
ً
يراجع مجلس اإلدارة أداء إدارة البنك في تحقيق اهدافة االستراتيجية ويرصد تقبل البنك للمخاطر ووضعها الراهن.

يعد جميع األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة مستقلين عن بنك ساب وليست هناك أية عالقة أو ظروف من المحتمل أن تؤثر في حكمهم
ّ
على األمور .ولدى البنك سياسة مكتوبة يجري تحديثها باستمرار ،حول التعارض المحتمل في المصالح والذي قد ينشأ لدى أعضاء مجلس اإلدارة (إلى
جانب السياسة التي تعنى بآلية تقديم اإلفصاحات).

مسؤوليات مجلس اإلدارة

لكل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مسؤوليات منفصلة ،حيث تتميز مسؤولياتهما بوضوح ليتولى رئيس مجلس اإلدارة أمور إدارة
ً
مسؤول عن إدارة شؤون ساب .ويتولى مجلس اإلدارة مهمة اإلشراف على اإلدارة العليا.
المجلس وتطوير االستراتيجية ،بينما يكون العضو المنتدب
وتعد البنود التالية من ضمن االختصاص الحصري لمجلس اإلدارة :االستراتيجية ،مراجعة واعتماد الخطط التشغيلية السنوية ،حدود ومدى تقبل
ّ
المخاطر ،أهداف األداء ،أنشطة االستحواذ واالندماج ،النفقات الرأسمالية الكبرى ،والتعيينات المحددة في اإلدارة العليا إلى جانب أية تغييرات
ملموسة في إدارة الموجودات والمطلوبات.

أفضل الممارسات لحوكمة الشركات

يعد اتباع نهج محكم وواضح لحوكمة الشركات نقطة قوة أساسية في أي مؤسسة ،ويحرص البنك على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال
من أجل تحقيق القيمة المثلى لكافة أصحاب المصلحة في البنك.
يعقد البنك مراجعات داخلية دورية بهدف تقييم مستوى االلتزام بكافة المتطلبات التنظيمية.

السيدة لبنى سليمان العليان

رئيس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذي

1

المهندس خالد عبدالله الملحم

نائب مستقل لرئيس مجلس اإلدارة

2

عضو مستقل بمجلس اإلدارة
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1بدأت عضوية السيدة لبنى سليمان العليان واألستاذ أحمد العولقي والسيدة ماريا راموس في  16يونيو 2019م.
عضوا غير تنفيذي في المجلس.
2استقال المهندس خالد عبدالله الملحم من منصبه كنائب لرئيس مجلس اإلدارة في  31ديسمبر 2019م ،وال يزال
ً
3بدأت عضوية السيد مارتن إدوارد باول في مجلس اإلدارة في  15يوليو 2019م
4انقضت عضوية جميع أعضاء مجلس اإلدارة في 31ديسمبر 2019م .تم اعادة انتخابهم للدورة الجديدة بإستثناءاألستاذ سليمان عبد القادر المهيدب.

ً
وحرصا من البنك على االلتزام بالمتطلبات التنظيمية التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووثيقة مبادئ الحوكمة
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى جانب أفضل التطبيقات والممارسات المحلية والدولية ،ولضمان الوفاء بهذه المتطلبات في إطار
ومنهجية موثقة فيراعي البنك العمل على إجراء مراجعات داخلية بشكل دوري تهدف لضمان تقييم مدى ومستوى التزام البنك بمتطلبات الحوكمة
وأفضل السياسات المتبعة في هذا الشأن.
وتتضمن سياسات الحوكمة في ساب ما يلي:
•سياسة اإلفصاح.
•سياسة تعارض المصالح.
•السياسات والمعايير اإلجرائية للعضوية في مجلس اإلدارة.
•السياسة المنظمة للعالقة مع أصحاب المصالح.
•السياسة المنظمة لمعامالت األطراف ذوي العالقة.
•سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
•وثيقة حوكمة ساب

التنوع

يعد التنوع جانبً ا آخر من جوانب القوة المتمثلة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على الصعيدين المحلي والعالمي .ويفتخر ساب بشكل خاص
ّ
بالتنوع البارز في مجلس إدارته ،حيث يضم المجلس في عضويته سيدتين تتولى إحداهما منصب الرئيس – ما يمثل داللة واضحة على رؤية البنك.
كما أن المجلس يضم مزيجً ا من الخبرات المحلية والدولية من مختلف القطاعات – سواء في مجال الخدمات المالية أو الخبرات المتنوعة حول
الخدمات غير المالية.

برامج التدريب والتطوير

يقدم البنك التدريب والتطوير لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بدعم من االمين العام لمجموعة ساب .ويمكن لألعضاء غير التنفيذيين في
مصمما بشكل خاص
مجلس اإلدارة صقل وتطوير مهاراتهم من خالل التواصل الدوري مع اإلدارة العليا في البنك ،فيما يقدم ساب برنامجً ا تدريبيً ا
ً
ليغطي كافة جوانب القطاع المصرفي وأفضل ممارسات حوكمة الشركات .وباإلضافة لما سبق ،يعقد البنك تدريبً ا إلزاميً ا حول مجموعة متنوعة
من المواضيع ذات العالقة ،وأبرزها مكافحة غسل األموال ومكافحة الرشوة والفساد وجوانب تتصل بالسلوك واألمن السيبراني والعقوبات.
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معـ ًـا نحــو الريادة.
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نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة
كما في  31ديسمبر 2019م

السيدة لبنى سليمان العليان

المهندس/خالد عبد الله الملحم

األستاذ أحمد فريد العولقي

عضو غير تنفيذي  -رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

المنصب الحالي

المنصب الحالي

المنصب الحالي

عضو مجلس إدارة في:
•شركة العليان المالية (المملكة العربية
السعودية)
•شركة التعدين العربية السعودية (شركة
مدرجة /المملكة العربية السعودية)
•شركة شلمبرجر (المملكة العربية
السعودية)
•شركة العليان القابضة (المملكة العربية
السعودية)
•شركة نوفا للمياه (المملكة العربية
السعودية)
•شركة كوكا كوال (المملكة العربية
السعودية)

عضو مجلس إدارة في:
•شركة اإلسمنت األبيض السعودي
(المملكة العربية السعودية)
•مدينة الملك عبدالله االقتصادية
(إعمار) (شركة مدرجة /المملكة العربية
السعودية)
•شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة
(شركة مدرجة /المملكة العربية
السعودية)

المنصب السابق
مناصب قيادية:
•الرئيس التنفيذي لدى شركة العليان
المالية (المملكة العربية السعودية)
عضو مجلس إدارة في:
•نائب رئيس مجلس اإلدارة في البنك
األول (شركة مدرجة /المملكة العربية
السعودية)
المؤهالت
•الدكتوراة الفخرية في القانون من كلية
ترينيتي ،دبلن ،أيرلندا
•ماجستير إدارة األعمال من جامعة إنديانا،
الواليات المتحدة األمريكية
•درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة
كورنيل ،الواليات المتحدة األمريكية
الخبرات
عاما في قطاع االستثمار،
خبرة ألكثر من ً 35
الخدمات المصرفية وإدارة األعمال

المنصب السابق
مناصب قيادية:
•مدير عام الخطوط الجوية العربية
السعودية (المملكة العربية السعودية)
•الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت
السعودية (شركة مدرجة /المملكة
العربية السعودية)
•الرئيس التنفيذي لشركة المراعي (شركة
مدرجة /المملكة العربية السعودية)
عضو مجلس إدارة في:
•الشركة المتحدة لإللكترونيات (إكسترا)
(شركة مدرجة/المملكة العربية
السعودية)
•مدينة المعرفة االقتصادية (شركة مدرجة
/المملكة العربية السعودية)
•ميناء الملك عبد الله في رابغ (المملكة
العربية السعودية)
•إتش إس بي سي الشرق األوسط
(اإلمارات العربية المتحدة).
المؤهالت
درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية
وبكالوريوس في اإلدارة الهندسية من
جامعة إيفانسفيل ،الواليات المتحدة
األمريكية.

•المؤسس المشارك ورئيس شركة
أسبكت إنفستمنت بارتنرز المحدودة
(اإلمارات العربية المتحدة)

المنصب السابق
مناصب قيادية:
•رئيس شركة صفناد الدولية (اإلمارات
العربية المتحدة)
عددا من المناصب المتنوعة في
•تولى
ً
البنك األهلي التجاري بالمملكة العربية
السعودية والمملكة المتحدة ،كان آخرها
منصب الرئيس التنفيذي لشركة األهلي
كابيتال (شركة مدرجة/المملكة العربية
السعودية)
عضو مجلس اإلدارة في:
•البنك األول (شركة مدرجة/المملكة
العربية السعودية)
•شركة صفناد لالستثمار (اإلمارات العربية
المتحدة)
•التعاونية للتأمين (شركة مدرجة/المملكة
العربية السعودية)
•البنك التونسي السعودي (تونس)
المؤهالت
•ماجستير إدارة األعمال من جامعة
ستيرلنغ ،المملكة المتحدة
•درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة الملك عبد العزيز
الخبرات
عاما في إدارة االعمال
خبرة تفوق ً 30
والخدمات المصرفية والخزينة وأسواق المال
والخدمات االستثمارية والوساطة

السيدة ماريا راموس
عضو مستقل

المنصب الحالي
عضو مجلس إدارة في:
•شركة ريشمونت للتمويل (شركة مدرجة/
سويسرا)
•شركة أنغلو قولد أشانتي ليمتد (شركة
مدرجة/جنوب أفريقيا)

المنصب السابق
مناصب قيادية:
•الرئيس التنفيذي لمجموعة ABSA
المحدودة (شركة مدرجة/جنوب أفريقيا)
•الرئيس التنفيذي لدى شركة ترانسنت
المحدودة (جنوب أفريقيا)
•المدير العام للخزينة الوطنية (جنوب أفريقيا)
عضو مجلس اإلدارة في:
•شركة ترانسنت المحدودة (جنوب أفريقيا)
•سانالم المحدودة (شركة مدرجة/جنوب
أفريقيا)
•ريمغرو المحدودة (شركة مدرجة/جنوب
أفريقيا)
•ساب ميلر (شركة مدرجة/المملكة المتحدة)
المؤهالت
•الماجستير في االقتصاد من جامعة لندن
•البكالوريوس مع مرتبة الشرف في
االقتصاد من جامعة ويتووترز راند
•البكالوريوس في التجارة من جامعة ويتووترز
راند
• شهادة الدبلوم من معهد الدراسات
المصرفية CAIB

السيد مارتن إدوارد باول

األستاذ /محمد عمران العمران

المنصب السابق

المنصب الحالي

مناصب قيادية:
•عدة مناصب قيادية وتنفيذية في بنك
رويال بانك اوف سكوتالند منذ عام
 ،1973كان آخرها المدير التنفيذي للمخاطر
في مجموعة حلول رأس المال (شركة
مدرجة/المملكة المتحدة)

عضو مجلس اإلدارة في:
•شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي
(المملكة العربية السعودية)
•شركة ترابط لالستثمار والتنمية (المملكة
العربية السعودية)

عضو مستقل

عضو مجلس اإلدارة في:
•البنك األول (شركة مدرجة/المملكة
العربية السعودية)
المؤهالت
•معهد المحاسبين القانونيين
الخبرات
عاما في مناصب قيادية في
خبرة تفوق ً 40
قطاع الخدمات المصرفية والمالية وإدارة
المخاطر

عضو مستقل

المنصب السابق
عضو مجلس اإلدارة في:
•شركة الراجحي للتأمين التعاوني (الراجحي
تكافل) (شركة مدرجة/المملكة العربية
السعودية)
•كريدت سويس العربية السعودية
(المملكة العربية السعودية)
•شركة االتصاالت السعودية (شركة
مدرجة /المملكة العربية السعودية)
المؤهالت
•درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية
من جامعة الملك سعود بالرياض
•درجة الماجستير في إدارة اإلنشاءات
من جامعة ساوث كاروالينا ،الواليات
المتحدة األمريكية
الخبرات
خبرة في قطاعات االستثمار واألعمال

الخبرات
خبرة في مناصب تنفيذية في مجال التمويل
العام والخزينة الحكومية والبنية التحتية
والخدمات اللوجستية والبنوك ،باإلضافة إلى
العديد من الشركات المدرجة وقيادة العديد
من عمليات تخصيص كبرى الشركات العالمية.

الخبرات
خبرة في قطاع البنوك واألعمال المصرفية،
وقيادة أعمال التخصيص لمجموعة من
الشركات السعودية الكبرى
التقريــر الســنوي لســاب 2019م

معـ ًـا نحــو الريادة.
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نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة
كما في  31ديسمبر 2019م (يتبع)

األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب

عضو غير تنفيذي

األستاذ /سعد عبد المحسن الفضلي

السيد /ديفيد ديو

السيد /سمير عساف

السيد ستيفن موس

عضو غير تنفيذي  -يمثل المؤسسة العامة

عضو تنفيذي -يمثل أتش أس بي سي

عضو غير تنفيذي  -يمثل أتش أس بي سي

عضو غير تنفيذي  -يمثل أتش أس بي سي

المنصب الحالي

المنصب الحالي

المنصب الحالي

المنصب الحالي

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة في:
•مجموعة المهيدب (المملكة العربية
السعودية)
•مجموعة صافوال (شركة مدرجة /
المملكة العربية السعودية)
•شركة أكوا باور الدولية (المملكة العربية
السعودية)
•شركة التصنيع الوطنية (شركة مدرجة /
المملكة العربية السعودية)
•شركة المراعي (شركة مدرجة /المملكة
العربية السعودية)
•شركة رافال (المملكة العربية السعودية)
•شركة أكوا القابضة (المملكة العربية
السعودية)
•فيجون إنفيست (المملكة
•العربية السعودية)

منصب قيادي:
•الرئيس التنفيذي لشركة حصانة
االستثمارية (المملكة العربية السعودية)

منصب قيادي:
•العضو المنتدب لدى بنك ساب (شركة
مدرجة \ المملكة العربية السعودية)

عضو مجلس اإلدارة في:
•الشركة الوطنية للرعاية الطبية (شركة
مدرجة \ المملكة العربية السعودية)
•شركة المراعي (شركة مدرجة \ المملكة
العربية السعودية)
•شركة ( GEMSالمملكة العربية
السعودية)

عضو مجلس اإلدارة في:
•بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط
المحدود (اإلمارات العربية المتحدة)
•بنك اتش اس بي سي العربية السعودية
(المملكة العربية السعودية)

منصب قيادي:
•العضو المنتدب للمجموعة ،عضو مجلس
إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي
للبنوك واألسواق العالمية لدى اتش
اس بي سي (شركة مدرجة/المملكة
المتحدة).

منصب قيادي:
•رئيس كبار مستشاري المدير العام
للمجموعة ،اتش اس بي سي
(شركة مدرجة/المملكة المتحدة)

المنصب السابق
عضو مجلس اإلدارة في:
•شركة الشرق األوسط للورق (شركة
مدرجة /المملكة العربية السعودية)
•شركة األولى العقارية (المملكة العربية
السعودية)
•شركة ثبات لإلنشاءات المحدودة
(المملكة العربية السعودية)
المؤهالت
الخبرات
خبرة في المجاالت اإلدارية والمالية

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

للتأمينات اإلجتماعية

المنصب السابق
منصب قيادي:
•كبير الموظفين والمدير األول للمنطقة
الوسطى والشرقية في شركة األهلي
كابيتال (المملكة العربية السعودية)
•نائب الرئيس لدى مورغان ستانلي
(المملكة العربية السعودية)
المؤهالت
•درجة البكالوريوس في المحاسبة ،جامعة
الملك سعود في الرياض
•درجة الماجستير في اقتصاد التمويل
من جامعة بوسطن ،الواليات المتحدة
األمريكية
الخبرات
خبرة في إدارة االستثمار والخدمات
المصرفية لدى عدد من المؤسسات المالية
عاما.
والتنظيمية ألكثر من ً 20

القابضة

المنصب السابق
منصب قيادي:
•نائب العضو المنتدب والمدير التنفيذي
للعمليات لدى بنك ساب (شركة مدرجة
\ المملكة العربية السعودية)
•نائب الرئيس التنفيذي لدى اتش اس
بي سي أمانة ومدير اإلدارة والخدمات
المصرفية العالمية واألسواق في
الشرق األوسط لدى اتش اس بي سي
(الشرق األوسط وشمال إفريقيا)
المؤهالت
•درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة
كامبريدج في المملكة المتحدة
•زميل في معهد المصرفيين
الخبرات
عاما في اإلدارة
خبرة تمتد ألكثر من ً 40
واألعمال المالية اكتسبها خالل العمل مع
اتش اس بي سي في مختلف المناطق
والمناصب

القابضة

عضو مجلس اإلدارة في:
•اتش اس بي سي فرنسا (شركة مدرجة/
فرنسا)
•اتش اس بي سي ترينكهاوس وبوركارت
أيه جي (شركة مدرجة/ألمانيا)

القابضة

عضو مجلس اإلدارة في:
•شركة سراي المحدودة
(المملكة المتحدة)
•إتش إس بي سي الشرق األوسط
القابضة بي في (هولندا).
•إتش إس بي سي لألصول العالمية
المحدودة (المملكة المتحدة)

المنصب السابق

المنصب السابق

عضو مجلس اإلدارة في:
•اتش اس بي سي مصر (مصر)
•اتش اس بي سي إلدارة الموجودات
(المملكة المتحدة)
•الجمعية الدولية لألسواق المالية
(الواليات المتحدة األمريكية)

عضو مجلس اإلدارة في:
•اتش اس بي سي كندا (كندا)
•اتش اس بي سي آسيا القابضة (هولندا)

المؤهالت
•الماجستير في االقتصاد جامعة سانت
جوزيف ،لبنان
•الماجستير في االقتصاد والتمويل
الدولي من جامعة السوربون ،فرنسا
•البكالوريوس في التمويل من معهد
الدراسات السياسية ،فرنسا
الخبرات
خبرة في القطاع المصرفي واألسواق
المالية العالمية اكتسبها من العمل في
مجموعة اتش اس بي سي من خالل تولي
عدد من المناصب القيادية.

المؤهالت
•محاسب قانوني معتمد وعضو في
معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا
وويلز
الخبرات
عاما من
خبرة إدارية ومالية ألكثر من ً 27
العمل مع اتش اس بي سي ،تدرج خاللها
وصوال إلى
في العديد من المناصب
ً
مساعد المدير التنفيذي للمجموعة .يقود
وحدة االستراتيجية والتخطيط للمجموعة
ووحدة صفقات االستحواذ واالندماج في
المجموعة واالتصاالت العالمية والفعاليات
العالمية والشؤون العامة للمجموعة
واالستدامة المؤسسية للمجموعة.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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نبذة موجزة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية
كما في  31ديسمبر 2019م

السيد /ديفيد ديو

األستاذ نايف العبد الكريم

األستاذ ماجد كمال نجم

المنصب الحالي

المنصب الحالي

المنصب الحالي

منصب قيادي:
•العضو المنتدب لدى بنك ساب
عضو مجلس اإلدارة في:
•بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط
المحدود (اإلمارات العربية المتحدة)
•بنك اتش اس بي سي (المملكة العربية
السعودية)

المنصب السابق
منصب قيادي:
•نائب العضو المنتدب والمدير التنفيذي
للعمليات لدى بنك ساب
•نائب الرئيس التنفيذي لدى اتش اس
بي سي أمانة ومدير اإلدارة والخدمات
المصرفية العالمية واألسواق في
الشرق األوسط لدى اتش اس بي سي
(الشرق األوسط وشمال أفريقيا)
المؤهالت
•درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة
كامبريدج في المملكة المتحدة
•زميل في معهد المصرفيين

•نائب العضو المنتدب ومدير عام
لمصرفية األفراد وإدارة الثروات لدى
بنك ساب

المنصب السابق
•مدير عام الفروع وإدارة الثروات لدى
بنك ساب

•نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات
والمؤسسات لدى بنك ساب

المنصب السابق
•الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
لدى اتش اس بي سي (المملكة العربية
السعودية)

المؤهالت
•درجة الماجستير في إدارة األعمال

المؤهالت
•درجة البكالوريوس في اإلدارة

الخبرات
التحق بساب في يناير  2012رئيسا للخدمات
المصرفية الخاصة ثم تم تعيينه رئيسا للفروع
وإدارة الثروات .ويتمتع بخبرة تزيد عن 17
سنة في المجال المصرفي حيث عمل سابقا
في البنك العربي الوطني وبنك الرياض
والبنك األهلي بوظائف مختلفة في مجال
الخدمات المصرفية لالفراد والمصرفية
التجارية.

الخبرات
عمل مع ساب ومجموعة إتش إس بي
سي منذ عام  ،1992وقد تقلد مناصب
قيادية كالمدير العام للعمليات المصرفية
الفردية وإدارة الثروات في “ساب” ،ورئيس
العمليات الدولية في “إتش إس بي سي”
الشرق األوسط (دبي) والرئيس التنفيذي لـ
“إتش إس بي سي” في البحرين.

األستاذ محمد عبداللطيف آل الشيخ
المنصب الحالي
•نائب العضو المنتدب للخزينة لدى بنك
ساب

المنصب السابق
•المدير العام للخزينة ،البنك األول
المؤهالت
•درجة البكالوريوس في التمويل
الخبرات
انضم إلى البنك األول كمدير عام الخزينة
منذ عام  .2012وشغل قبل ذلك مناصب
متعلقة بالخزينة في “سامبا” منذ 1994
واكتسب خبرة عميقة في مجاالت متعددة.

األستاذة مها السديري

األستاذ فيصل جادو

المنصب الحالي

المنصب الحالي

•الرئيس التنفيذي لاللتزام لدى بنك ساب

المنصب السابق
•الرئيس التنفيذي لاللتزام والحوكمة،
البنك األول
المؤهالت
•ماجستير الدراسات المالية الدولية
من جامعة كينغستون في لندن في
المملكة المتحدة
•بكالوريوس في الترجمة اإلنجليزية من
جامعة الملك سعود في المملكة
العربية السعودية.
الخبرات
خبرة تفوق  10سنوات في النظام
المصرفي السعودي وااللتزام وحوكمة
الشركات ،اكتسبتها من خالل العمل
والتدريب المتخصص محليً ا وعالميً ا.

•مدير عام الموارد البشرية لدى بنك ساب

المنصب السابق
•رئيس إدارة األداء ،المكافآت والتطوير
التنظيمي لدى بنك ساب
المؤهالت
•درجة البكالوريوس في إدارة نظم
المعلومات
الخبرات
التحق بساب في عام  ،2011ومنذ ذلك
الحين شغل العديد من المناصب القيادية
وترأس وظائف متعددة في الموارد البشرية
ساهمت في التطبيق الناجح الستراتيجية
الموظفين .ويتمتع فيصل بخبرة تزيد عن 12
عاما في القطاع المصرفي.

الخبرات
عاما في اإلدارة
خبرة تمتد ألكثر من ً 40
واألعمال المالية اكتسبها خالل العمل مع
اتش اس بي سي في مختلف المناطق
والمناصب

التقريــر الســنوي لســاب 2019م
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نبذة موجزة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية
كما في  31ديسمبر 2019م (يتبع)

فاتن أبا الخيل

السيد ريتشارد هينشلي

السيد ماثيو بيرس

المنصب الحالي

المنصب الحالي

المنصب الحالي

•األمين العام لدى بنك ساب

المنصب السابق
•رئيس التخطيط والرقابة ،قسم
االستراتيجية والمالية،البنك األول
المؤهالت
•دبلوم في علوم الحاسب اآللي  /البرمجة
ونظم المعلومات
•بكالوريوس في تغذية االقت
الخبرات
ً
عاما في مجال
لديها خبرة اكثر من 19
البنوك ومعرفة تامة في التخطيط،
وتنفيذ مبادرات استراتيجية الحوكمة.
شغلت مناصب عديدة في قطاع األعمال
والعمليات والمراقبة بما فيها قطاعات
الخزينة التجزئة واالستراتيجية والتمويل.

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

•الرئيس التنفيذي للمخاطر لدى بنك
ساب

المنصب السابق
•الرئيس التنفيذي للمخاطر في اتش اس
بي سي (المملكة العربية السعودية)
المؤهالت
•درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة برادفورد مركز اإلدارة ،المملكة
المتحدة
الخبرات
خبرة متخصصة وتمرس في مجال المخاطر
إلى جانب خبرة تنفيذية لمدة  26عاما في
اتش اس بي سي ،باإلضافة إلى مناصب
إدارية عليا لمدة  15سنة في المملكة
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية
وأمريكا الجنوبية وآسيا والشرق األوسط

•رئيس الرقابة المالية لدى بنك ساب

المنصب السابق
•رئيس الرقابة المالية لدى اتش اس بي
سي (اليابان)
المؤهالت
•محاسب قانوني وزميل معهد المحاسبين
القانونيين في إنجلترا وويلز
•درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف
في دراسات األعمال واللغة اليابانية من
جامعة كارديف في المملكة المتحدة
الخبرات
عاما من الخبرة في األعمال المصرفية
ً 20
والمالية مع برايس ووترهاوس كوبرز واتش
اس بي سي في العديد من المناصب العليا
في أوروبا وآسيا والشرق األوسط.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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لجان مجلس االدارة الفرعية

التغييرات التي طرأت على مجلس اإلدارة خالل
العام 2019م
تعيين ،استقالة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

تجري التعيينات في مجلس اإلدارة على أساس االستحقاق والجدارة ونتيجة لعملية اختيار صارمة لتعيين عضو المجلس .كما تضمن تلك العملية
حفاظ ساب على التنوع في مجلس إدارته.
يجري تعيين األعضاء غير التنفيذيين لفترة أولية مدتها ثالث سنوات ،ويمكن إعادة تعيينهم لفترات جديدة بعدها.
ً
اعتبارا من  1يناير 2017م إلى  31ديسمبر 2019م.
في  15ديسمبر 2016م انتخبت الجمعية العامة للبنك مجلس اإلدارة لفترة ثالث سنوات تبدأ
وفي  16يونيو 2019م اندمج ساب مع البنك األول – ونتيجة التفاقية االندماج ،طرأت بعض التغييرات على أعضاء مجلس اإلدارة حيث استقال
ً
سابقا) و جورج الحيضري (عضو غير تنفيذي وممثل اتش اس بي سي القابضة) من
كل من األستاذ خالد سليمان العليان (رئيس مجلس إدارة ساب
عضوية المجلس في  15يونيو 2019م .وفي  16يونيو 2019م ،عيّ ن المجلس السيدة لبنى سليمان العليان والسيدة ماريا راموس واألستاذ أحمد
عضوا.
فريد العولقي أعضاء في المجلس .وفي  15يوليو 2019م ،عيّ ن المجلس السيد مارتن إدوار باول
ً
اجتماعا مفتوحً ا إلدارة انتخابات مجلس اإلدارة .تم انتخاب السيد ستيوارت جاليفر (بدأت عضويته اعتبارً ا من
في  18ديسمبر 2019م  ،عقد بنك ساب
ً
( 1يناير  )2020والسيد سليمان عبد القادر المهيدب لم يرشح نفسه للعضوية  ،والتي دخلت حيز التنفيذ في  31ديسمبر .2019

اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة خمس اجتماعات خالل العام 2019م ،يستعرض الجدول التالي تفاصيل هذه االجتماعات وسجل حضور األعضاء خالل العام.
تواريخ االجتماعات

السيدة لبنى سليمان العليان

األستاذ خالد سليمان العليان

 1أبريل
2019م





األستاذ سعد عبد المحسن الفضلي

السيدة ماريا راموس
السيد ديفيد ديو

األستاذ سمير عساف
السيد ستيفن موس

السيد مارتن إدوارد باول
األستاذ جورج الحيضري

4

2







2



-

األستاذ محمد عمران العمران

1

-

-

-

1

األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب

األستاذ أحمد العولقي









-

المهندس خالد عبدالله الملحم

1

 16يونيو
2019م

 31يوليو
2019م

 30سبتمبر
2019م

 18ديسمبر
2019م

3

























-

-













-







































-

-

-

-







-

-

-

شكّ ل مجلس اإلدارة أربع لجان منبثقة عنه ،هي:
•اللجنة التنفيذية
•لجنة المراجعة
•لجنة الترشيحات والمكافآت
•لجنة مخاطر مجلس اإلدارة
يتماشى نهج البنك في تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارته مع كافة المتطلبات التنظيمية الصادرة عن الهيئات التنظيمية ومع لوائح
عمل البنك ووثائق الحوكمة.
يرفع رئيس كل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريره بالشؤون ذات األهمية إلى مجلس اإلدارة ،فيما يتم اطالع جميع أعضاء المجلس على كافة
محاضر اجتماعات اللجان.
المفصلة لكل لجنة.
كما يتم إعداد األدوار والمسؤوليات
ّ

لوائح عمل اللجان

قام البنك خالل األعوام السابقة باستكمال إعداد قواعد ولوائح عمل كافة اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما يتسق مع أحكام وثيقة
مبادئ الحوكمة ،معايير التعيين في البنوك ،نظام مراقبة البنوك والئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات .وقد أقر مجلس اإلدارة قواعد عمل
ً
وفقا لمقتضيات التوجيهات
كافة لجان المجلس ،في حين وافقت الجمعية العامة للبنك على إقرار قواعد لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت
التنظيمية.
ً
وانطالقا من لوائح وقواعد عمل اللجان ،تعمل جميع اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة على مراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها بشكل سنوي
ً
تماشيا مع المتطلبات التنظيمية ،والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة إلقرار مجلس اإلدارة
وذلك لضمان القيام بأعمالها بأقصى فعالية والتزامها
ومن ثم الجمعية العامة.

تقييم فعالية المجلس وأعضائه وفعالية لجان المجلس:

وفق ما تنص عليه التوجيهات التنظيمية التي تضمنتها وثيقة مبادئ الحوكمة ،والئحة حوكمة الشركات ووثيقة حوكمة ساب ،يقوم مجلس اإلدارة
وبصفة سنوية بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم في أعماله سواء بصفة فردية أو كمجموعة ،وفعالية اللجان المنبثقة عن المجلس.

1بدأت عضوية السيدة لبنى سليمان العليان واألستاذ أحمد العولقي والسيدة ماريا راموس في  16يونيو 2019م.
ً
اعتبارا من  15يونيو 2019م.
2انقضت عضوية األستاذ خالد سليمان العليان واألستاذ جورج الحيضري في المجلس
3انقضت عضوية األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب في مجلس اإلدارة في  31ديسمبر 2019م.
4بدأت عضوية السيد مارتن إدوارد باول في مجلس اإلدارة في  15يوليو 2019م

التقريــر الســنوي لســاب 2019م
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حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس الفرعية خالل العام 2019م

عدد االجتماعات المنعقدة

مستقل

األستاذ خالد سليمان العليان 2

5

10

5

لجنة مخاطر
لجنة
الترشيحات مجلس
والمكافآت اإلدارة
3

6

-

4/4

4/4

-

-

-

-

1/1

4/4

-

1/1

-

الرئيس

السيدة لبنى سليمان العليان 1

اجتماعات
المجلس

اللجنة
التنفيذية

لجنة
المراجعة

األدوار والمسؤوليات

نائب الرئيس

المهندس خالد عبدالله الملحم 3



5/5

10/10

5/5

-

-

األعضاء التنفيذيون

السيد ديفيد ديو

-

5/5

10/10

-

-

السيدة ماريا راموس1

السيد مارتن إدوارد باول 4

األستاذ محمد عمران العمران

األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب
السيد ستيفن موس

األستاذ سمير عساف

األستاذ جورج الحيضري 2

األستاذ سعد عبد المحسن الفضلي

األعضاء اآلخرون في لجان مجلس اإلدارة
األستاذ طالل أحمد الزامل



4/4

4/4

-



4/4

-

-

2/2

-



3/3

-

-

-

-

 25مارس



5/5

10/10

-

3/3

-

 28أبريل

-

5/5

-

-

-

-

 25يونيو

-

5/5

-

-

-

-

 30يوليو

-

5/5

-

-

3/3

-

 25سبتمبر

-

0/1

-

-

-

1/1

 28أكتوبر

-

5/4

-

-

-

6/6

األستاذ سعد صالح السبتي

ال ينطبق

األستاذ سعد صالح األزوري

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

اللجنة التنفيذية
األعضاء
•السيد ديفيد ديو (رئيس اللجنة)
•السيدة لبنى سليمان العليان (جرى تعيينها في  15سبتمبر 2019م)
•األستاذ خالد سليمان العليان (انقضت عضويته في  15يونيو 2019م)
•المهندس خالد عبدالله الملحم
•األستاذ محمد عمران العمران
•األستاذ أحمد فريد العولقي (جرى تعيينه في  15سبتمبر 2019م)

 26نوفمبر

 15ديسمبر

السيد
ديفيد ديو






السيدة
لبنى العليان
-

-

-

-

-



-

















األستاذ
خالد العليان

المهندس
خالد الملحم

األستاذ
األستاذ
محمد العمران أحمد العولقي
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-

-
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-

-

عقدت اللجنة خالل العام 2019م عشرة اجتماعات ،ويبين الجدول أعاله تفاصيل تلك االجتماعات وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام.

-

5/5

-

-

لجنة المراجعة

-

5/5

-

6/6

-

-

3/3

-

-

-

-

4/5

1بدأت عضوية السيدة لبنى سليمان العليان واألستاذ أحمد العولقي والسيدة ماريا راموس في  16يونيو 2019م.
ً
اعتبارا من  15يونيو 2019م.
2انقضت عضوية األستاذ خالد سليمان العليان واألستاذ جورج الحيضري في المجلس
3انقضت عضوية المهندس خالد عبدالله الملحم؛ كنائب رئيس مجلس إدارة في مجلس اإلدارة في  31ديسمبر 2019م.
4بدأت عضوية السيد مارتن إدوارد باول في مجلس اإلدارة في  15يوليو 2019م

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

 29يناير

-

ال ينطبق

السيدة كرستينا لينش

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام 2019م

-

ال ينطبق

السيد جيمس مادسن

شهدت اللجنة التنفيذية عام 2019م تغيرات بسبب استقالة السيد خالد سليمان العليان من اللجنة بتاريخ  15يونيو 2019م وتعيين السيدة لبنى
سليمان العليان والسيد أحمد فريد العولقي أعضاء في اللجنة اعتبارً ا من  15سبتمبر 2019م.

 25فبراير

ال ينطبق

األستاذ خالد صالح السبيل

ً
(رئيسا) و 3إلى  5أعضاء ،يتم اختيار اثنين منهم على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة.
تضم اللجنة في عضويتها العضو المنتدب

-

األعضاء غير التنفيذيين

األستاذ أحمد العولقي 1

تتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في مساعدة العضو المنتدب ضمن الصالحيات المخولة لها من قبل مجلس اإلدارة في معالجة االمور المحالة
لها من قبل العضو المنتدب أو من قبل مجلس اإلدارة .وأقر مجلس اإلدارة تعديالت قواعد عمل اللجنة في ديسمبر 2016م .وتقوم اللجنة
التنفيذية بمراجعة كافة التقارير الشهرية المقدمة من مختلف رؤساء الفعاليات وأقسام وقطاعات العمل بالبنك وتجتمع ست مرات على األقل في
السنة.

األعضاء

•المهندس خالد عبدالله الملحم (رئيس اللجنة)
•األستاذ طالل أحمد الزامل (عضو مستقل خارج مجلس اإلدارة)
•األستاذ خالد صالح السبيل (عضو مستقل خارج مجلس اإلدارة)
•األستاذ سعد صالح السبتي (عضو مستقل خارج مجلس اإلدارة)
•السيد جيمس مادسن (عضو مستقل خارج مجلس اإلدارة)

األدوار والمسؤوليات

تتولى لجنة المراجعة اإلشراف على مهام إدارة المراجعة الداخلية بالبنك ،ومراقبة أعمال المراجعة الخارجية للبنك ومراجعة نواحي الضعف في المراقبة
وقصور األنظمة ،واإلشراف على إدارة االلتزام ومراقبة فعاليتها .كما أن اللجنة معنية بمراجعة القوائم المالية األولية والسنوية والسياسات المحاسبية
المتبعة والرفع بتوصياتها للمجلس ،وتعنى اللجنة بمراجعة تقارير المراجعة وإبداء توصياتها بشأنها ،والتوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين
وتحديد أتعابهم ،إلى جانب متابعة أنشطتهم واعمالهم المكلفين بها واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة االعتيادية .ويرفع رئيس المراجعة
الداخلية تقاريره إلى لجنة المراجعة.
وفي  15ديسمبر 2016م أقرت الجمعية العامة للبنك تشكيل لجنة المراجعة للدورة الممتدة  3سنوات تبدأ من  1يناير 2017م حتى  31ديسمبر
2019م ،وكما أقرت الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ  25ابريل 2017م تعيين المهندس /خالد عبدالله الملحم عضوا في لجنة المراجعة.
ً
وفقا لخطة البنك لاللتزام بمتطلبات الحوكمة فقد تمت مراجعة الئحة قواعد عمل اللجنة ،وتم إقرار تلك التعديالت واعتمادها من الجمعية العامة
للبنك التي عقدت في  28مارس 2018م.
معـ ًـا نحــو الريادة.
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تجتمع لجنة المراجعة  4مرات سنويً ا على األقل ،وعقدت خالل العام 2019م خمسة اجتماعات .ويبين الجدول التالي تفاصيل تلك االجتماعات وسجل
حضور أعضاء اللجنة خالل العام.

اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 2019م

 26فبراير
 24أبريل

 30يوليو

 27أكتوبر

 15ديسمبر

المهندس خالد
الملحم

األستاذ
طالل الزامل

األستاذ
خالد السبيل

األستاذ
سعد السبتي

السيد جيمس
مادسن























-



























لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة مخاطر مجلس اإلدارة
األعضاء

•األستاذ سعد عبدالمحسن الفضلي (رئيس اللجنة)
•السيد جيمس مادسن (عضو مستقل خارج مجلس اإلدارة)
•السيدة كرستينا لين (عضو مستقل خارج مجلس اإلدارة)
•األستاذ جورج الحيضري (استقال في  23يوليو 2019م)

األدوار والمسؤوليات

تضطلع اللجنة بمهمة اإلشراف على إدارة المخاطر المؤسسية وحوكمة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ،كما تقدم المشورة للمجلس بشأن جميع األمور
المتعلقة بالمخاطر الرئيسية والناشئة ذات الصلة بأنشطة البنك ،إلى جانب وضع معايير تقبل المخاطر واستراتيجية المخاطر في البنك.
تتألف اللجنة من ثالثة إلى خمسة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة أو أعضاء من خارج مجلس اإلدارة ،وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة
البنك .وتجتمع اللجنة أربع مرات سنويً ا على األقل.
عضوا
شهدت لجنة المخاطر تغييرات خالل العام 2019م تمثلت في استقالة السيد جورج الحيضري في  23يوليو 2019م وتعيين السيدة كرستينا لينش
ً
من خارج مجلس اإلدارة في  15يوليو 2019م.

األعضاء

عقدت اللجنة ستة اجتماعات خالل العام 2019م .ويبين الجدول التالي تفاصيل تلك االجتماعات وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام.

•األستاذ محمد عمران العمران (رئيس اللجنة)
•األستاذ سمير عساف
•األستاذ سعد صالح األزوري (عضو مستقل خارج مجلس اإلدارة)
•السيدة ماريا راموس (جرى تعيينها في  15سبتمبر 2019م)
•األستاذ خالد سليمان العليان (استقال في  15يونيو 2019م)

اجتماعات لجنة المخاطر خالل العام 2019م

األدوار والمسؤوليات

ً
وفقا لسياسات ومعايير العضوية في مجلس ساب
تختص لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصياتها لمجلس اإلدارة بشأن المرشحين لعضوية المجلس
التي أقرها المجلس ،كما تقوم سنويا بمراجعة احتياجات المهارات واإلمكانيات المطلوبة والمالئمة لعضوية المجلس بما في ذلك الوقت المطلوب
من عضو مجلس اإلدارة أن يكرسه ألعمال المجلس .كما تتولى اللجنة مراجعة هيكل المجلس وتقييم فعاليته وفاعلية األعضاء واللجان ،ومن مهامها
الرئيسية التحقق من استقاللية األعضاء المستقلين ومن احتماالت تعارض المصالح .كما تعنى اللجنة بمراجعة نطاق ومحددات حوكمة ساب ،إلى
جانب وضع وإقرار برامج وسياسات المكافآت والتعويضات ومن ثم تقديم التوصيات الالزمة بشأنها.
شهدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2019م تغييرات منها استقالة األستاذ خالد سليمان العليان من مجلس اإلدارة ومن اللجنة في  15يونيو
عضوا في اللجنة في  15سبتمبر 2019م.
2019م ،وتعيين السيدة ماريا راموس
ً

 27فبراير
 23يوليو

 21أغسطس

 24أكتوبر

 4ديسمبر

 16ديسمبر

السيدة
كرستينا لينش

األستاذ
سعد الفضلي

السيد
جيمس مادسن



























-







-

األستاذ
جورج الحيضري

-

-

-

ً
وتماشيا مع خطة البنك لاللتزام بمتطلبات الحوكمة فقد أعيدت صياغة الئحة قواعد عمل اللجنة والتي تم رفعها والموافقة عليها من قبل الجمعية
العامة للبنك التي عقدت في  28مارس 2019م.
تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرتين سنويً ا على األقل ،وعقدت خالل العام 2019م ثالثة اجتماعات .ويبين الجدول التالي تفاصيل تلك االجتماعات
وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2019م

 1أبريل

 30سبتمبر

 18ديسمبر

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

السيدة
ماريا راموس

األستاذ
محمد العمران

األستاذ
سمير العساف

األستاذ سعد
صالح األزوري























-

األستاذ خالد
سليمان العليان

-

معـ ًـا نحــو الريادة.
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نبذة عن أعضاء لجان المجلس (غير أعضاء مجلس اإلدارة)

األستاذ /طالل أحمد الزامل
عضو في لجنة المراجعة)

المنصب الحالي
•المدير العام لشركة الشرق األوسط
للبطاريات
عضو مجلس إدارة في:
•شركة الصناعات الكهربائية
•الشركة السعودية للتسويق
عضو لجنة في:
•اللجنة الصناعية لغرفة التجارة والصناعة
بالمنطقة الشرقية
•عضو اللجنة الوطنية الصناعية

المنصب السابق
•صندوق التنمية الصناعية السعودي-
قائد فريق في إدارة االئتمان
•عضو المجلس البلدي ألمانة المنطقة
الشرقية
عضو مجلس اإلدارة في:
•السعودي الفرنسي كابيتال
•شركة األنابيب السعودية
المؤهالت
•بكالوريوس هندسة ميكانيكية من
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
•ماجستير ادارة األعمال من جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن.
الخبرات
خبرة واسعة تزيد عن  25عاما في اإلدارة
والتحليل المالي واالئتمان.

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

األستاذ /خالد صالح السبيل

األستاذ /سعد صالح السبتي

(عضو في لجنة المراجعة ولجنة المخاطر)

السيد /جيمس مادسن

(عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت)

عضو لجنة مخاطر مجلس اإلدارة

المنصب الحالي

المنصب الحالي

المنصب السابق

المنصب الحالي

المنصب الحالي

عضو مجلس إدارة في:
•شركة الشرق األوسط للكابالت
المتخصصة (مسك).
•الشركة السعودية للصناعات المتطورة.
•شركة السالم لصناعة الطيران

عضو مجلس إدارة في:
•بنك اتش اس بي سي ُعمان

(عضو في لجنة المراجعة)

•ناس القابضة  -عضو لجنة المراجعة

المنصب السابق
•مدير إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة
النقد العربي السعودي
•شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة
التأمين -عضو في لجنة المراجعة
المؤهالت
•بكالوريوس آداب من جامعة الملك
سعود في الرياض
•ماجستير محاسبة من جامعة ايلينوي،
شيكاغو ،الواليات المتحدة االمريكية.
•دبلوم دراسات مصرفية من معهد
اإلدارة العامة في الرياض.
الخبرات
يتمتع بخبرة تمتد لمدة  26عاما في عدة
مناصب قيادية في مؤسسة النقد العربي
السعودي.

(عضو في لجنة المراجعة)

•شركة بروتيفيتي  -شريك تنفيذي
•عضو في مجلس الشورى
•شريك في شركة السبتي إيكوفيس

المنصب السابق
•السبتي وبناغا -الشريك اإلداري لشركة
آر اس ام
•مجموعة الفيصلية – رئيس المراجعة
الداخلية.
•شركة فينشر كابيتال االستثمارية
السعودية  -عضو لجنة المراجعة
المؤهالت
•بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك
سعود في الرياض
•ماجستير محاسبة من جامعة ويلش في
الواليات المتحدة األمريكية.
•شهادات مهنية مثل شهادة زمالة
المحاسبين األمريكيين ( )CPAوشهادة
زمالة المعهد األمريكي للمحاسبين
األمريكيين ( )AICPAوشهادة زمالة
المعهد األمريكي للمراجعين الداخلين
( )IIAوشهادة زمالة الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونين (.)SOCPA

•رئيس قسم المراجعة الداخلية في
إتش إس بي سي في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
المؤهالت
•بكالوريوس اقتصاد وعلوم اجتماعية من
جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
الخبرات
يتمتع بخبرة إدارية ومالية ومحاسبية واسعة
في القطاع المصرفي والمالي.

األستاذ /سعد صالح األزوري

المنصب السابق
•الرئيس التنفيذي لشركة ناس للطيران
الخاص.
•الرئيس التنفيذي للشركة السعودية
للطباعة والتغليف.
•الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة
العبيكان لالستثمار.
المؤهالت
•درجة البكالوريوس في الهندسة ومراقبة
الجودة من جامعة كانساس ويسليان في
الواليات المتحدة األمريكية.
•الماجستير في إدارة ألعمال من جامعة
هل في المملكة المتحدة.

السيدة كرستينا لينش

المنصب السابق
•شركة اتش اس بي سي ترست إيه جي
•صندوق تقاعد المؤسسات السويسرية
في مجموعة اتش اس بي سي
المؤهالت
•درجة البكالوريوس في اللغات الحديثة
والدراسات األوروبية من جامعة باث في
المملكة المتحدة.
•البكالوريوس في الخدمات المالية من
جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا
بالمملكة المتحدة.
الخبرات
عاما في مناصب قيادية في
خبرة تفوق ً 20
قطاع إدارة المخاطر

الخبرات
يتمتع بخبرة تمتد  19عاما في مناصب
قيادية في قطاع الموارد البشرية.

الخبرات
يتمتع بخبرة في القطاع المالي والمحاسبي،
خاصة في مجال المراجعة الداخلية.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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حوكمة المخاطر

يتمتع ساب بثقافة متينة للمخاطر في كافة جوانبه التنظيمية ،إذ أنها مكون رئيسي لكافة وحدات األعمال ووظائف التمكين والرقابة .تقع
المساءلة النهائية على عاتق مجلس اإلدارة الذي يمارس الحوكمة الفعالة من خالل لجان المجلس .كما يتلقى كافة الموظفين البالغات الواضحة
ً
انطالقا من مبدأ راسخ يتمثل في كون كافة الموظفين مسؤولين عن تحديد وإدارة المخاطر
والبرامج التدريبية الهيكلية حول المخاطر ،ويعمل البنك
ضمن نطاق دور ومسؤوليات كل منهم ،فيما تعمل وظائف الرقابة والمراجعة الداخلية على توفير اإلشراف الفعال كما هو موضح في نموذج
واحدا من مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة في إدارة األداء لكافة مستويات اإلدارة التنفيذية
ويعد االلتزام بإدارة المخاطر
خطوط الدفاع الثالثة.
ً
ّ
وكوادر البنك في جميع المستويات التنظيمية ،كما تطبق سياسة صارمة إلدارة العواقب في حال حدوث أي تقصير.
ويضمن وجود حوكمة المخاطر الراسخة وهيكل المسؤولية الواضح إمكانية اإلشراف على إدارة المخاطر بفعالية وتمكين المساءلة في هذا الصدد.
ويعتمد مجلس اإلدارة إطار وخطط إدارة المخاطر ومستهدفات األداء المتعلقة بها في البنك ،والتي تتضمن تشكيل لجان حوكمة المخاطر على
المستوى اإلداري وبيان مستويات تقبل مخاطر األعمال على مستوى البنك وتفويض الصالحيات لقبول المخاطر االئتمانية وغيرها من المخاطر إلى
جانب إرساء إجراءات الرقابة والضبط الفعالة.

خطوط الدفاع الثالثة

خارطة المخاطر

يضع ساب خارطة للمخاطر تغطي تقييم المستويات الحالية والمتوقعة من المخاطر عبر مختلف أنواع المخاطر الرئيسية سواء كانت مالية أو غير
مالية .وتخضع خارطة المخاطر للمراجعة من قبل لجنة إدارة المخاطر في البنك ،ويتم التحقيق في أية مخاطر تصل إلى مرحلة اللون البرتقالي أو
األحمر التخاذ اإلجراءات المالئمة للتخفيف من حدة وآثار تلك المخاطر.

اختبار الجهد

يجري برنامج ساب الختبار الجهد على المستوى المؤسسي ويركز على أنواع المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك .يشير اختبار الجهد إلى مجموعة
متنوعة من األساليب الكمية والنوعية التي تستخدم في قياس مدى تعرض البنك ألحداث استثنائية ولكنها ممكنة.
مكون
ويدمج برنامج اختبار الجهد في البنك التوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي والمبادئ التي تحددها لجنة بازل ،كما أنه
ّ
رئيسي من نهج البنك في إدارة المخاطر.
ومن أهم أهداف اختبار الجهد توفير ما يلزم من ضمانات بأن البنك يتمتع بتوفر رأس المال والسيولة الكافيين للصمود في وجه األحداث المسببة
ً
قادرا على إعادة موقفه المالي وعملياته التشغيلية إلى مستواها المعتاد دون االعتماد على األطراف الخارجية.
للضغوطات ،وأنه ،باألخص ،سيكون
وتجري متابعة النقاط الحساسة التي يكشف عنها اختبار الجهد من خالل اإلجراءات اإلدارية التي تهدف إلى التخفيف من أثرها المحتمل في حال وقوع
حدث من هذا النوع.

خط الدفاع األول

يضم خط الدفاع األول المسؤولين عن المخاطر والرقابة ،فالمسؤولون عن المخاطر هم
من يتولون اإلدارة المتكاملة للمخاطر المعنيين بها ،ويحظون بدعم مسؤولي الرقابة الذين
يطبقون إجراءات الرقابة والضبط بهدف ضمان إدارة المخاطر بما يتناسب مع سياسة
البنك ومدى تقبّ له للمخاطر .ينطبق ذلك عادة على كافة وحدات البنك باستثناء المراجعة
الداخلية.

خط الدفاع الثاني

يتألف خط الدفاع الثاني من وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية في البنك والمعنيين
بالمخاطر في إدارة المخاطر والشؤون المالية واالمتثال والشؤون القانونية وغيرها من
الوظائف التي تتولى مسؤولية السياسات ووضع التوجيهات واإلشراف بهدف ضمان
اإلدارة المناسبة والفعالة للمخاطر التي يتولون مسؤوليتها.

مخاطر االئتمان هي مخاطر التعرض للخسائر الناجمة عن عدم قدرة المقترض أو الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته المالية أو
التعاقدية تجاه البنك .تنشأ مخاطر االئتمان من عمليات اإلقراض المباشر التي يقوم بها البنك أو من إصدار الضمانات أو السندات
وما شابهها من األوراق المالية ،أو من أنشطة التمويل التجاري وأنشطته في مجال االستثمار والتداول.

خط الدفاع الثالث

يضم خط الدفاع الثالث وظيفة المراجعة الداخلية المستقلة ،والتي تضطلع بمهمة التأكيد
فيما يتعلق بتصميم وتطبيق ضوابط البنك وممارسات إدارة المخاطر لديه .ترفع إدارة
المراجعة الداخلية تقاريرها مباشرة إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

جزءا كبيرً ا من ميزانيته وأرباحه .ولهذا فإن جودة محفظة
يمثل منح االئتمان للعمالء أحد األنشطة الجوهرية ألعمال البنك ويشكّ ل ً
االئتمان تؤثر بشكل هام ومباشر على أداء البنك وقوته .يطبق البنك السياسات االئتمانية واألدلة واإلجراءات التي توضح توجيهات
اإلقراض بهدف إدارة المخاطر االئتمانية عبر محفظة أعمال البنك ،وذلك ضمن النطاق المعتمد لتقبّ ل المخاطر.

تعد لجنة إدارة المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات اثنتين من أهم لجان حوكمة المخاطر التي تدعم لجنة مخاطر مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
على التوالي في تحديد المستوى اإلجمالي لتقبل المخاطر في البنك .وتعمل لجنة إدارة المخاطر على مراجعة مدى تقبل المخاطر والمخاطر الناشئة
وسياسة المخاطر ،ويرأسها المدير التنفيذي للمخاطر .أما لجنة الموجودات والمطلوبات فتعنى بمراجعة المخاطر المرتبطة بميزانية البنك بما في
ذلك إدارة الموجودات والمطلوبات والسيولة والتمويل .تجتمع كال اللجنتان شهريً ا وتشرف عليهما لجنة مخاطر مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
على التوالي بشكل فصلي ،بحيث تراجع مقاييس األداء الرئيسية فيما يخص بيانات تقبل المخاطر ومناقشة شؤون المخاطر الناشئة ودمج الدروس
المستفادة من أفضل الممارسات العالمية في أعمالهما.

أدوات إدارة المخاطر على مستوى الشركات
تقبل المخاطر
ّ

يتم توثيق مدى تقبل المخاطر لدى ساب وتحديد المستوى المقبول من المخاطر والذي يجري في نطاقه التعامل مع المخاطر وإدارتها .ويغطي تقبل
المخاطر جميع المخاطر التي يمكننا تقبّ لها كالمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة والتمويل والمخاطر التنظيمية.
ً
سابقا ،يتم إعداد بيانات تقبل المخاطر لجميع الفئات الرئيسية من فئات المخاطر ومجاالت األعمال لتوثيق الحدود والنطاقات المقبولة منها.
وكما ذكر

تمت مراجعة إطار تقبل المخاطر في ساب واعتماده من قبل مجلس اإلدارة خالل العام ،حيث يعد تقبل المخاطر محورً ا أساسيً ا في المنهج المتكامل
ً
هاما في تلبية التزامات البنك بموجب
للتعامل مع المخاطر وإدارة رأس المال واألعمال،
فضل عن دعم البنك في تحقيق استراتيجيته وكونه عنصرً ا ً
الركيزة  2من اتفاقية بازل .2
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ً
عاليا من مراقبة وإدارة المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق لبنك ساب،
يدير البنك وحدة مستقلة للمخاطر االئتمانية توفر مستوى
ً
تماشيا مع قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن إدارة المخاطر االئتمانية في البنوك .وتشمل مهامها بشكل
وذلك
أساسي التقييم المستقل للمخاطر لضمان توافق جميع طلبات التسهيالت االئتمانية مع السياسة االئتمانية لبنك ساب ومع
اللوائح المحلية المعمول بها؛ وكذلك تقديم التوجيه لقطاعات األعمال بشأن تقبل البنك للتعرض للمخاطر االئتمانية ومخاطر
السوق فيما يتعلق بقطاعات صناعية معينة وأنشطة معينة ومنتجات مصرفية معينة؛ كما تشمل مهامها كذلك مراقبة الديون
على الجهات السيادية والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
يتم رصد مخاطر االئتمان باستخدام مجموعة من أساليب إدارة المخاطر االئتمانية ،ومنها منح التصنيف االئتماني للجهات ووضع
الحدود ومراقبة التعرّ ض لمخاطر االئتمان وتقييد التعامالت مع جهات معينة ،والتقييم والمستمر للجدارة االئتمانية لدى األطراف
المقابلة من خالل الهيكلة المناسبة للصفقات ،بما في ذلك االستعانة بالضمانات.
يدير البنك التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطة تداول الخزينة من خالل التوقيع كطرف في اتفاقيات المعاوضة وترتيب
الضمانات مع األطراف المقابلة في الظروف المنافسة ،ومن خالل تقليل فترة التعرض لتلك المخاطر .وتمثل مخاطر االئتمان من
خالل تعرض البنك للمشتقات المالية التكلفة المحتملة لعقود المشتقات في حال عدم تمكن الطرف المقابل من تلبية التزاماته.
وللتحكم بمستوى المخاطر االئتمانية المتخذة ،تعمل اإلدارة على تقييم األطراف المقابلة باستخدام األساليب ذاتها المطبقة في
أنشطة اإلقراض.
تظهر تركيزات المخاطر االئتمانية عندما يشارك عدد من المدينين بأنشطة أعمال مشابهة أو تكون لهم خصائص متشابهة تؤثر في
قدراتهم على تلبية االلتزامات التعاقدية بشكل متماثل نتيجة لتغييرات محددة في الظروف االقتصادي أو السياسية .كما يمكن
أن تتركز المخاطر عند التعرض بشكل كبير لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين المترابطين فيما بينهم .وتسعى اإلدارة إلى
التعامل مع تركيز مخاطر االئتمان وإدارتها من خالل تنويع أنشطة اإلقراض وعبر استخدام الحدود الداخلية والتنظيمية ونماذج رأس
المال.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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المخاطر التشغيلية هي تلك المخاطر التي تواجه البنك في سعيه لتطبيق استراتيجيته أو تحقيق أهدافه نتيجة عدم كفاءة العمليات
الداخلية واألفراد واألنظمة أو فشلها أو بسبب أحداث خارجية.

مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ عن حركة عوامل السوق المختلفة ،مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة
والفارق في أسعار الفائدة وأسعار األسهم ،والتي تخفض من دخلنا أو من قيمة محافظنا .وينقسم التعرض لمخاطر السوق إلى
محفظتين:

مخاطر السوق

ً
شهريا
يتم تجديد قابلية تحمل المخاطر التشغيلية بشكل سنوي وتعتمدها لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة .ويتم مراجعة ذلك
في لجنة المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر مع إجراء تحديثات ربع سنوية يتم رفعها إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس
اإلدارة.

•محافظ التداول– وتشمل البنود التي تنشأ عن أعمال صنع السوق المالي وحفظ مواقف العمالء في أسواق التداول.
•محافظ غير التداول– تشمل البنود التي تنشأ في األساس من إدارة سعر العمولة الخاصة للموجودات والمطلوبات
المصرفية التجارية والخاصة باألفراد ،واالستثمارات المالية المخصصة للبيع ،حسبما تكون متوافرة ،والمحتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق.
تتم مراقبة وقياس مخاطر السوق باستخدام حدود ومقاييس معتمدة من لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس وتراقبها وحدة
مستقلة مسؤولة عن المخاطر .يستخدم ساب مجموعة من تدابير الضبط إلدارة مخاطر السوق ،تتنوع من وضع الحدود الدقيقة
لوقف الخسائر وتحليالت الحساسية واختبارات الضغط وقياس القيمة المعرضة للمخاطر.
مخاطر السيولة هي المخاطر التي تنشأ عن عدم توافر موارد مالية كافية لدى ساب لكي يفي بالتزاماته عند حلول أجلها أو من عدم
إمكانية الوفاء بتلك االلتزامات إال بتكبد تكلفة باهظة .وتنشأ مخاطر السيولة عن عدم التوافق في أوقات التدفقات النقدية .أما
ً
مستداما
مخاطر التمويل فتنشأ من أن التمويل الذي يُ نظر إليه على أنه مستدام ،ومن ثم يستخدم لتمويل الموجودات ،ال يكون
طيلة الوقت .وتنشأ مخاطر التمويل حينما ال يمكن تمويل الموجودات غير السائلة في اآلجال المتوقعة وعند الحاجة.

بناء على تقييم المخاطر والرقابة
ولضمان التقييم المستمر لمدى مالءمة الرقابة على المخاطر التشغيلية ،يتم إجراء مراجعات دورية ً
من قبل مدراء مخاطر األعمال والرقابة .ويتم إدخال القضايا التي يتم تحديدها في نظام سجل حفظ المخاطر ويتم متابعة حل
المشكالت ومتابعتها من قبل مدراء الرقابة ويتم إبالغ ومراقبة الوضع من قبل لجان الحوكمة.

المخاطر التشغيلية

مخاطر السمعة هي عدم القدرة على تلبية توقعات المساهمين نتيجة ألي حدث أو سلوك أو تصرف أو فعل أو إبطال إما من قبل
ساب نفسه أو من قبل موظفيه أو المنتسبين له ،بحيث يسبب تشكل آراء سلبية لدى أصحاب المصلحة تجاه ساب.

وضع البنك آلية لتحميل تكلفة السيولة داخل المؤسسة لدعم إدارة هيكل المركز المالي ألغراض مخاطر السيولة والتمويل .ويتم
تحديث السياسة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات مرة واحدة على األقل في السنة وتعتمدها لجنة المخاطر المنبثقة
عن المجلس.

المخاطر الشرعية هي مخاطر الخسارة المالية أو العقوبات التنظيمية أو اإلضرار بسمعة ساب أو جميع ما سبق نتيجة لعدم االمتثال
للتوجيهات واإلرشادات والشروط التي تصدرها الهيئة الشرعية ببنك ساب بشأن تطوير المنتجات اإلسالمية وتنفيذها وتسويقها
وطرحها ،أو من خالل اعتراض جهة أخرى على توجيهات الهيئة الشرعية.

المخاطر الشرعية

من المعروف أن القواعد الشرعية لها تفسيرات عدة؛ ومن ثم ،فهناك مخاطر محتملة لتفسير أحد منتجات ساب على أنه غير
متوافق مع الشريعة من جانب مجلس شرعي آخر .وللتخفيف من حدة هذه المخاطر ،حرص ساب على أن يكون أعضاء الهيئة
ً
عالوة على ذلك ،فإن لدى ساب فريق متفرغ لألمور الشرعية
الشرعية للبنك من ذوي المكانة العالية في األمور الشرعية.
ومتخصص في المسائل المتوافقة مع الشريعة .وقد تم عقد تدريب وحلقات توعية بشأن مبادئ الخدمات المصرفية وكذلك
ً
وأخيرا ،يمتلك البنك منصة تقنية متوافقة مع المتطلبات الشرعية بشكل كبير من أجل دعم تقليل
متطلبات معالجة المنتجات.
مخاطر األخطاء التشغيلية أو اإلغفال.

تعد حماية البنية التحتية التقنية للبنك وبيانات عمالئنا من أبرز المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي
ومن بين المخاطر التشغيليةّ ،
المتزايد.

أما مخاطر األمن السيبراني فهي احتمال التعرض أو الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية أو خرق البيانات التي تستهدف ساب.
نواصل تعزيز أطر الضوابط السيبرانية لدينا ورفع مستوى قدرتنا على الصمود في وجه الهجمات السيبرانية وقدراتنا األمنية ،بما
في ذلك الكشف عن التهديدات وتحليلها وضبط إمكانات الوصول إلى األنظمة وضوابط أنظمة الدفع وحماية البيانات وضوابط
الشبكات وأنظمة النسخ االحتياطي والتعافي من الكوارث .وتعتبر المخاطر السيبرانية من أولويات البنك ويتم إعداد التقارير الدولية
بخصوصها لكل من لجنة إدارة المخاطر ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة لضمان أفضل مستويات الرقابة والحوكمة والدعم
التنفيذي لبرنامجنا المستمر لألمن السيبراني.

ً
عددا من
ويُ جري ساب اختبارات الضغط للتدفق النقدي على مخاطر السيولة والتمويل .حيث يأخذ اختبار الضغط في اعتباره
ً
وعددا من السيناريوهات الخاصة باإلضافة إلى الفترات الزمنية ،لتقييم قدرة البنك على
السيناريوهات على نطاق السوق بالكامل
االستمرار في العمل بكفاءة لدعم العمالء أثناء الفترات الصعبة وما بعدها .ويتم إجراء اختبارات الضغط هذه بشكل نصف سنوي.

يحتفظ بنك ساب بخطة لتمويل السيولة في حاالت الطوارئ لتقديم التوجيه لإلدارة العليا التي يتشكل منها فريق إدارة أزمات
السيولة أثناء فترات ضوائق السيولة .وتضع خطة تمويل السيولة في حاالت الطوارئ مقاييس مراقبة من أجل التحذير المبكر،
وذلك من أجل تحذير اإلدارة من أي ضوائق مالية وشيكة ،كما أن تلك الخطة تحدد المسؤوليات وتوضح النهج الذي يمكن لإلدارة
ً
سنويا على األقل.
أن تتبعه أثناء مراحل حدة األزمة المختلفة .ويتم تحديث خطة تمويل السيولة في حاالت الطوارئ مرة واحدة

وباإلضافة إلى ذلك ،فإن القضايا المحددة من خالل المراجعات األخرى بما في ذلك المراجعة الداخلية والمراجعات التي تجرى من
قبل السلطات النظامية يتم إبالغها ومتابعتها من قبل لجان الحوكمة.

ً
ً
وثيقا ،وال
ارتباطا
وينطوي جوهر أعمال ساب على التعامل مع أنواع مختلفة من معلومات وبيانات العمالء التي ترتبط بالعمل
شك في أن التعامل مع المعلومات والبيانات يتضمن تخزينها ومعالجتها ونقلها .ولهذا الغرض ،قام البنك بتأسيس وحدة لمخاطر
أمن المعلومات تتبع مباشرة للمدير التنفيذي للمخاطر .تعمل الوحدة على ضمان أمن شبكة البنك وتوافقها مع سياسات أمن
المعلومات من خالل رصد تدفقات المعلومات وإدارة مخاطر البيانات وإدارة إمكانات الوصول إلى البيانات عبر نظم ساب المركزية.

ً
دعما لاللتزام المستمر لبيان تقبل المخاطر ،مجموعة من مقاييس المراقبة األساسية ،من بينها على سبيل
وقد وضع بنك ساب،
المثال ال الحصر ،نسبة تغطية السيولة ونسبة األموال المستقرة الصافية .وتتم مراقبة جميع تلك المقاييس عن كثب للتحقق من
التزامها بقيود بيان تقبل المخاطر من جانب لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر ،ويتم رفع تقارير بها إلى لجنة
المخاطر المنبثقة عن المجلس.
مخاطر السيولة

التعريف وكيفية إدارة المخاطر

مخاطر السمعة

ترتبط مخاطر السمعة بتصور أصحاب المصلحة سواء كان ذلك التصور مبنيا على الحقائق أم ال .وفي ظل التغير المستمر في
توقعات أصحاب المصالح ،فإن مخاطر السمعة تتسم بطبيعة ديناميكية متغيرة ،ولهذا فإن تعامل ساب مع إدارة مخاطر السمعة
دائما وفي كافة وحدات األعمال والمجاالت الوظيفية .تمكن ساب من بناء هوية متميزة وسمعة متينة في السوق
يجب أن يكون
ً
ً
وفقا ألعلى المعايير التي يضعها لنفسه ويحرص على أن يراه الجميع بتلك الصورة.
السعودي ويحافظ على التزام كامل تجاه العمل
ً
عامل بالغ األهمية في نجاحه ،كما أن نجاح أو فشل أية جهة تقدم الخدمات المالية مرهون بسمعتها وبثقة
تعد سمعة ساب
العمالء بها .ويمكن أن تتعرض السمعة ألضرار بالغة بسبب عدم االمتثال لألنظمة السارية أو بسبب التصرفات غير المالئمة أو
ً
ً
أساسيا لإلدارة وهو ما يمكن إنجازه من خالل
هدفا
التصريحات اإلعالمية أو في المجال العام .ويعتبر الحفاظ على ثقة العمالء
أبدا مع المشاركة المقصودة في أي عمل أو
موقف مالي متين وسليم وعبر الممارسة الناجحة إلدارة المخاطر .ال يتسامح ساب ً
الحد منها .يتسامح ساب إلى درجة محدودة مع مخاطر
نشاط ال يأخذ باعتباره مخاطر السمعة أو األضرار التي تلحق بها أو يعمل على
ّ
السمعة التي تنشأ عن أنشطة تم فيها االعتناء بالسمعة أو الحد من مخاطرها ولكنها لم تتمكن من ذلك.

تعرّ ف المخاطر الشرعية بأنها مخاطر فريدة ومحددة شدة مخاطر األعمال وكذلك على مستوى المسائل الشرعية التي تراقبها لجان
الحوكمة المناسبة.
ً
مباشرة ،وذلك لإلشراف على تطوير
ومن الجدير بالذكر أن رئيس إدارة الخدمات المالية اإلسالمية يتبع الرئيس التنفيذي للمخاطر
نحو مستقل .وتعمل إدارة الخدمات المالية اإلسالمية من خالل التواصل الوثيق مع
المنتجات والخدمات الشرعية ومراقبتها على ٍ
الهيئة الشرعية فيما يخص كافة الشؤون المتعلقة بالشريعة ،بينما تتبع الهيئة الشرعية مباشرة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس
إدارة ساب.
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الرقابة الداخلية
نوع المخاطر

مخاطر االلتزام
التنظيمي وااللتزام
بقوانين الجرائم
المالية

التعريف وكيفية إدارة المخاطر
مخاطر االلتزام هي المخاطر التي تؤدي إلى إيقاع عقوبات نظامية أو قانونية أو التعرض لخسائر مالية جوهرية أو اإلضرار بسمعة
ساب بسبب عدم القدرة على االلتزام بكافة األنظمة والقوانين السارية .والهدف من االلتزام هو حماية سمعة ومصداقية ساب
وحماية مصالح المساهمين والمودعين والحفاظ على المؤسسة من التبعات القانونية والنظامية.
ً
ً
متخصصا ينطوي على درجة كبيرة من التعقيد في إدارة مخاطر الجرائم المالية وااللتزام التنظيمي فيما يخص
نشاطا
يعد االلنزام
العقوبات ومكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالحتيال ومكافحة الرشوة والفساد .وواصل ساب االستثمار بشكل
كبير في األفراد والبنية التحتية لاللتزام  ،بما في ذلك أنظمة الرصد والمراقبة ،أدوات التقارير الداخلية والتدريب من أجل الوصول
لمستوى أفضل من الرقابة وضبط مخاطر االلتزام في المؤسسة.
يتم رفع تقارير إلى اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة بكافة المخاطر المحددة وانتهاكات األنظمة المحلية إلى جانب اإلجراءات التصويبية.

االلتزام بمتطلبات التنظيمية المحلية و المعايير الدولية

تقع مسؤولية إرساء نظام للرقابة الداخلية على عاتق مجلس اإلدارة ،ويصمم نظام الرقابة الداخلية بحيث يدير مخاطر عدم تحقيق أهداف ساب
دعما للسياسات
االستراتيجية .كما تتولى إدارة ساب مسؤولية وضع وإدامة إطار عمل من الرقابة الداخلية التي تتسم بالكفاية والفعالية للرقابة،
ً
التي يعتمدها المجلس ،ليضمن ذلك اإلطار جودة التقارير الداخلية والخارجية وحفظ السجالت المالئمة والكفاءة التصميمية والتشغيلية للعمليات
واالمتثال لألنظمة واللوائح السارية والسياسات الداخلية فيما يتعلق بممارسة األعمال.

االلتزام التنظيمي

يمتثل نظام الرقابة الداخلية لتوجيهات الضوابط الداخلية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،بما في ذلك ضمان استمرارية العمل على
تحديد وتقييم وإدارة المخاطر البارزة التي يواجهها البنك .ويجري تقييم المالحظات التي يقدمها فريق المراجعة الخارجي والداخلي ،باإلضافة إلى
فريق التفتيش من مؤسسة النقد العربي السعودي ،للتعامل معها بشكل فوري من قبل اإلدارة ،كما تخضع إلشراف مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة
ً
معقول حول اعتمادية وسالمة الضوابط السارية والمعلومات
تأكيدا
المنبثقة عنه .ويبين تقييم ساب أن نظام الرقابة الداخلية المطبق لديه يقدم
ً
التي توفرها.

تقييم لجنة المراجعة حول كفاية نظام الرقابة الداخلية للبنك

ينفذ ساب إجراءات صارمة لمراقبة تنفيذ األعمال بما يتسق مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي وأيضا أفضل الممارسات العالمية .ويعد
فعاال إلى الحد الذي يمكن البنك من تحقيق أهدافه االستراتيجية التي وضعها لتعزيز دفاعات ساب
برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ً
ضد أنشطة الجرائم المالية.

خالل عام 2019م قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية واألنظمة بما في ذلك القوائم المالية وتقارير
المخاطر .كما تضطلع اللجنة بمراجعة محاضر لجان اإلدارة المختلفة مثل لجنة إدارة المخاطر ولجنة االلتزام ولجنة متابعة المراجعة  .ويتم توثيق
مناقشات اللجنة وقراراتها في محاضر االجتماعات وتصعيد المسائل التي تتطلب االهتمام إلى مجلس اإلدارة.

ً
ً
ذاتيا بخصوص تنفيذ توصيات مجموعة العمل
تقييما
منذ أن حصلت المملكة العربية السعودية على عضوية مجموعة العمل المالي ،أجرى البنك
ً
مبديا حرصه الشديد على وضع ضوابط رقابة مستدامة على مستوى البنك .وكنتيجة لذلك فقد تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز ضوابط
المالي،
مراقبة الجرائم المالية وشمل ذلك تعزيز النظام اآللي لمراقبة عمليات غسل األموال وتعديل سياسة اعرف عميلك باإلضافة إلى رفع مستوى وعي
الموظفين بالمخاطر المترتبة .كما تم أيضا تخصيص برامج لمكافحة الجرائم المالية ومكافحة الرشوة والفساد وذلك من أجل تعزيز التركيز على هذه
الجرائم المالية المتنامية .وتم أيضا مراجعة كافة السياسات الحالية ووضع ضوابط مراقبة كافية على هذا الصعيد.

وخالل هذا العام عقد أعضاء لجنة المراجعة اجتماعات مع رئيس المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للمخاطر والرئيس
التنفيذي لاللتزام ورئيس الرقابة المالية ومراجعي الحسابات الخارجيين ،حيث اطلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اهتمام اللجنة.
كما تلقت اللجنة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير السلطات الرقابية ،إضافة إلى خطابات مراجعي الحسابات الخارجيين لإلدارة الصادرة خالل العام
وراجعت خطط عمل اإلدارة للمسائل التي تم رفعها.

يعتبر رفع الوعي بين الموظفين والتطوير من خالل الدورات التدريبية المتنوعة وبرامج اإللحاق إحدى األولويات الرئيسية للبنك ،حيث يتم إلحاق
جميع الموظفين عند االلتحاق بالبنك بدورة تدريبية تغطي مجاالت االلتزام ومكافحة غسل األموال والعقوبات واألمن واالحتيال ومكافحة الرشوة
والفساد .إضافة لذلك يخضع كافة الموظفين في المراكز ذات المخاطر العالية لتدريب مخصص بشكل سنوي في موضوعات مكافحة غسل
األموال والعقوبات وااللتزام .وكجزء من برنامج معايير ساب العالمية ،فقد تم اضافة مكافحة الجرائم المالية ومكافحة الرشوة والفساد ضمن
ركائز هذا البرنامج ,وعلى اثر ذلك طرح البنك عددا من البرامج التدريبية من خالل التعليم اإللكتروني شملت برامج التدريب ذات العالقة بااللتزام
ً
آنفا.
المذكورة

قامت لجنة المراجعة أيضا بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات االلتزام بالسياسات الداخلية لساب والمتطلبات التنظيمية والقانونية
ذات الصلة في المملكة العربية السعودية وما إذا كانت اإلدارة قد استوفت واجبها بإيجاد نظام رقابة داخلية فعال والسعي للحصول على تأكيد
مستقل عن المراجعة الداخلية لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية.
بناء على معرفتها التامة بكافة النواحي
تؤكد لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة والمساهمين كفاية وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية في سابً ،
المادية للنظام ،كما تؤكد أن توصيات اللجنة المتعلقة بالتعيين والفصل والتقييم أو تحديد مكافآت مراجعي الحسابات الخارجيين أو تعيين مراجع
حسابات داخلي قد تم اعتمادها من المجلس.

المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

مسؤوال عن إدامة فعالية إدارة المخاطر في ساب ومراجعتها .وقد صمم إطار المعايير والسياسات واإلجراءات الرئيسية
يعد مجلس اإلدارة
ّ
ً
التي وضعها مجلس اإلدارة من أجل تحقيق فعالية الرقابة الداخلية بالبنك بهدف إدارة المخاطر ضمن نطاق تقبّ ل المخاطر المعتمد لديه ،وحماية
الموجودات من االستخدام أو التصرف بها دون صالحيات ،وحفظ السجالت المحاسبية الصحيحة ،وموثوقية وفائدة المعلومات المالية المستخدمة
المعدة للنشر .وهذه اإلجراءات مصممة إلدارة وتخفيف مخاطر اإلخفاق في تحقيق أهداف العمل ويمكنها فقط أن توفر مستوى
ضمن العمل أو
ّ
ً
معقول وغير مطلق من التأكيد بعدم وجود المخالفات الجسيمة واألخطاء والخسائر أو االحتيال .وجرى تطبيق تلك اإلجراءات المتعلقة باستمرارية

تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك بشكل مستمر وفعال طوال العام.

كما تعتبر إدارة ساب مسؤولة عن تنفيذ ومراجعة فعالية الرقابة الداخلية بالبنك حسب اإلطار المعتمد من قبل مجلس اإلدارة ،فيما تقع مسؤولية
تحديد إدارة المخاطر على عاتق جميع الموظفين في نطاق األدوار المنوطة بهم كجزء من نموذج خطوط الدفاع الثالثة ،وهو نموذج مبني على
تنسيب األنشطة والمهام بالمسؤوليات اإلدارية إلدارة المخاطر وبيئة المراقبة .يحدد خط الدفاع الثاني السياسة والقواعد التوجيهية إلدارة المخاطر
في مجاالت معينة ،كما يقدم النصائح واإلرشادات فيما يتعلق بالمخاطر ويناقش خط الدفاع األول (المسؤولين عن المخاطر) حول فعالية إدارة
المخاطر.
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ويتولى الرئيس التنفيذي للمخاطر مسؤولية وظيفة المخاطر التي تضطلع بإدامة اإلشراف على إدارة مختلف المخاطر على مستوى البنك .كما
إن وظيفة االلتزام معنية باإلشراف على عمليات األقسام وإجراءات اإلدارة وذلك لضمان التوافق مع المتطلبات النظامية .كما أن إجراءات إدارة
المخاطر مدمجة بالكامل مع الخطط االستراتيجية وخطة العمل السنوية والمخطط الدوري لرأس المال .ويتم رفع النتائج الطالع أعضاء مجلس
اإلدارة من خالل تقارير دورية ترفع إلى أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

الضوابط

بدأت االستعدادات لعملية دمج كيانات ساب والبنك األول في أكتوبر 2018م من خالل إقامة مكتب متخصص إلدارة الدمج

ً
متخصصا ضمن تنظيمين .جرى تزويد مسارات العمل تلك بالموارد بشكل مشترك وإسناد مهمة
وعمليا
وتحديد  18مسارً ا وظيفيً ا
ً

وتبعا لذلك ،جرى إعداد خطط الدمج
وضع خطط الدمج إليها قبل وفي تاريخ االستكمال القانوني المحدد في  16يونيو 2019م.
ً
ً
اعتبارا من تاريخ االستكمال القانوني للصفقة بهدف ضمان الدمج الكامل .وال زال من المطلوب إنجاز مرحلة هامة تتمثل في دمج

ملخص ألبرز الضوابط الداخلية
الضوابط
معايير ساب
إطار عمل

السياسات

واإلجراءات

الوصف
وضع ساب معايير واضحة يجب اتباعها من قبل جميع الموظفين واألقسام والبنك ككل .كما تم وضع معايير لتقارير الفعاليات

والعمليات والتقارير المالية لتطبيقها عبر كافة أقسام وفعاليات البنك.

كافة النظم التكنولوجية ،بحيث تتاح لجميع العمالء تجربة مشتركة في التواصل مع البنك المندمج .ومن المقرر أن يجري ذلك خالل
عامين من تاريخ االستكمال القانوني لالندماج.

االندماج مع البنك

تتمثل مخاطر االندماج في العديد من األشكال ،ومنها انقطاع سير العمليات المعتادة نتيجة لتعارض األولويات ،ومخاطر التنفيذ

عملية الدمج

البيانات وغيرها .يدير ساب تلك المخاطر من خالل إجراءات الحوكمة الراسخة التي تمتد من مجلس اإلدارة مرورً ا باإلدارة التنفيذية
ً
ووصول إلى مجموعات العمل المتخصصة .وفيما يخص كافة مسارات العمل الحرجة ،استعان ساب بالشركات االستشارية صاحبة

األول وحوكمة

يمتلك ساب إطارا متينا للسياسات واالجراءات تنظمها “ارشادات واجراءات ساب” .وتحدد ارشادات ساب المعيارية المبادئ

اإلدارة واإلدارة التنفيذية بفضل عملية ضمان الجودة التي تجري في كل خطوة رئيسية .وتحظى أعمال الرصد والتواصل المستمرة
ً
وانطالقا من أهمية هذا الهدف وضرورة
واالستجابة القائمة على اإلجراء بالدعم إلدارة المخاطر بفعالية وفي الوقت المناسب.

البنك الرئيسية إلى جانب السياسات القائمة على اللوائح الرئيسية .تتم الموافقة على جميع السياسات من قبل مجلس اإلدارة
وتخضع لمراجعة دورية للحفاظ على توافقها مع اللوائح مع أفضل الممارسات الدولية.

تحقيقه بأعلى المعايير الممكنة ،فقد خصص مجلس اإلدارة موازنة مكرسة للدمج ،تخضع للرصد المستمر .ويمثل تحقيق التناغم
ً
مكونا أساسيً ا للمبرر االستراتيجي خلف قرار االندماج ،حيث وضع المجلس مستهدفات الدمج لإلدارة
االقتصادي من عملية االندماج

تم تفويض إدارة ساب لتنفيذ مختلف األنشطة والمسئوليات المتعلقة باألداء المالي وفق الخطة وذلك ضمن الحدود الموضوعة

تفويض الصالحيات
ضمن الصالحيات
التي يحددها
المجلس

واإلشراف على وضع ومتابعة أنظمة الرقابة المالئمة لكل قسم .ويتم التفويض بصالحيات الدخول في ترتيبات المخاطر االئتمانية
ومخاطر األسواق اال أنه ينبغي الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية للتوصيات االئتمانية ذات المبالغ والخصائص المرتفعة

المخاطر عند تخصيص حدود اإلدارة المباشرة ويتم قياس المخاطر االئتمانية ومخاطر األسواق وجمعها للمراجعة مخاطر التركزات

االئتمانية .ويتطلب تعيين مسئولين تنفيذيين في الوظائف القيادية العليا في ساب مصادقة مجلس اإلدارة وموافقة مؤسسة
النقد العربي السعودي.

التنفيذية ،ويحظى تحقيق الهدف بدعم شركة استشارية مستقلة ذات خبرة واسعة.

الخطط التشغيلية
السنوية

ترتيبات الحوكمة

لقد تم وضع األنظمة واإلجراءات في ساب من أجل تحديد ومراقبة واإلبالغ عن كافة المخاطر الرئيسية بما في ذلك مخاطر
تحديد ورصد
المخاطر

الحوكمة اإلدارية مثل لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر ولجنة االلتزام واللجنة العليا لمكافحة االحتيال واللجنة

تقييم المخاطر

والضوابط RCA

التقارير المالية
التغيرات في
الظروف و

الممارسات
السوقية

من خالل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأيضا اللجان اإلدارية والتي تشرف على فعالية إدارة المخاطر وترفع التقارير
حول ذلك إلى لجان مجلس اإلدارة.

األول والثاني بما يضمن أن البنك يعمل ضمن مستوى تحمل المخاطر المصرح عنه وبالتوافق مع األطر النظامية .ويرفع رئيس إدارة
المراجعة الداخلية تقاريره إلى لجنة المراجعة فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية .ويوضح برنامج عمل المراجعة

الداخلية التزام واستقاللية ومسئولية وصالحية فعالية المراجعة الداخلية بينما يشرح دليل معايير المراجعة في ساب المعايير

ً
سنويا ورفع محاضر االجتماعات إلى اللجان المنبثقة عن مجلس
تتم مراجعة فعالية وعضوية وقواعد عمل اللجان بشكل دوري

عدة مستويات ،بما في ذلك االختبار من قبل مدراء مخاطر األعمال والضوابط (في خط الدفاع األول) والمعنيين بالمخاطر (خط

تم وضع ترتيبات الحوكمة لتوفير اإلشراف على وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة بخصوص األمور ذات المخاطر الهامة .ويتم ذلك

على مكامن الخطر األكبر للبنك حسب ما يتم تحديده عن طريق المراجعة المبنية على المخاطر .وتقوم إدارة المراجعة الداخلية

األعمال وااللتزام ومخاطر العمليات األخرى وأية مخاطر ناشئة أخرى .وتتم مراقبة التعرض لهذه المخاطر من قبل مختلف لجان

يجري تحديد كافة المخاطر التشغيلية البارزة ،إلى جانب الضوابط المرتبطة بها ،من خالل عملية تقييم المخاطر والضوابط التي يجريها
ً
انطالقا من مدخالت الخبراء في خط الدفاع الثاني .ويتم اختبار تصميم تلك الضوابط وفعاليتها التشغيلية على
مسؤولو المخاطر

األعمال الرئيسية واآلثار المالية المحتملة على تلك المبادرات.

بذلك من خالل المراجعة المستقلة لفعالية تصميم وتشغيل أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية التي تحددها وحدات خطوط الدفاع

التوجيهية لتقنية المعلومات ولجنة العناية بالعمالء ولجنة متابعة المراجعة ومختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها.
لجان الحوكمة

يتم إعداد الخطط التشغيلية السنوية وإثراؤها من خالل التحليل المفصل لمدى تقبل المخاطر ووصف أنواع وكميات المخاطر التي

يستعد ساب لمواجهتها ضمن تنفيذه لالستراتيجية ،ويجري إعداد الخطط على مستوى األعمال والمستوى الوظيفي لتحدد مبادرات

تشكل إدارة المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث وتراقب فعالية ضوابط الرقابة الداخلية عبر كافة بنية البنك وذلك من خالل تركيزها

االئتمان واألسواق والسيولة ورأس المال واإلدارة المالية ولتصاميم النماذج ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية واستمرارية

اإلدارة ،ومن خالل تلك اللجان إلى مجلس اإلدارة.

المرتبطة بالتغير في السياسة واإلجراءات ،أو المخاطر التكنولوجية بسبب نقل األنظمة ومخاطر أمن المعلومات بسبب نقل

الخبرة لضمان اإلنجاز بأعلى مستويات الجودة ودمج أفضل الممارسات المستمدة من عمليات الدمج المماثلة .كما يطمئن مجلس

األساسية التي يجب أن يعمل البنك بموجبها .كما توضح ارشادات وتعليمات األقسام السياسات الرئيسية المتعلقة بجميع أنشطة

من قبل مجلس اإلدارة .ويتطلب تفويض مجلس اإلدارة لكل من هؤالء األشخاص الحفاظ على التوزيع المالئم للمسئوليات الهامة

الوصف

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

المراجعة الداخلية

اإلدارة وذلك على أساس سنوي .إن اإلدارة التنفيذية مسئولة عن ضمان تنفيذ الخطط واإلجراءات اإلدارية المعتمدة من قبل
فعالية المراجعة الداخلية ضمن جدول زمني مالئم ومتفق عليه .ويجب تقديم تأكيد بذلك الخصوص إلى المراجعة الداخلية.

قامت إدارة المراجعة الداخلية خالل عام 2019م بمراجعة عدد من األنشطة واإلجراءات في ساب متبعة منهج التدقيق المبني على

الدفاع الثاني) ومن قبل المراجعة الداخلية (خط الدفاع الثالث) لتوفير التأكيدات المعقولة لإلدارة حيال كفاية الضوابط المطبّ قة.

المخاطر .وتم رفع تقارير هذه المراجعات إلى لجنة المراجعة في ساب حيث تم تسليط الضوء على المجاالت التي كانت فيها فعالية

تتم مراقبة إجراءات التقارير المالية لساب والمتعلقة بإعداد التقرير السنوي والحسابات الموحدة لعام 2019م باستخدام سياسات

بيئة الرقابة الداخلية خالل عام 2019م بأن األنظمة واإلجراءات المتعلقة بعملية التحديد المستمر والتقييم واإلدارة للمخاطر الكبيرة

محاسبية ونماذج تقارير موثقة .ويخضع تقديم المعلومات المالية لمصادقة رئيس الرقابة المالية.

الضوابط أو فعالية اإلدارة في معالجة أخطاء الرقابة بمستوى دون المرضي .وبشكل عام ،أكدت المراجعات التي تمت على فعالية
التي تواجه ساب قد طبقت بالشكل المناسب خالل العام ،وقد مكنت هذه اإلجراءات ساب من الوفاء بالتزاماته بموجب القواعد

واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير التي وضعها مجلس اإلدارة في ساب.

تم وضع اإلجراءات الكفيلة بتحديد المخاطر الجديدة الناشئة عن التغيرات في ظروف السوق والممارسات السوقية وسلوك
العمالء .وخالل النصف الثاني من العام 2019م ،تركّ ز االهتمام بطبيعة الحال على االندماج مع البنك األول وعملية دمج العمليات.
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تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة
يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفته التامة من كافة النواحي الجوهرية ما يلي:
•أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
•أن نظام الرقابة الداخلية قائم على أسس سليمة وينفذ بفعالية .
•أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه.
توصل مجلس اإلدارة إلى هذا الرأي ويمكنه تقديم هذا التأكيدات بناء على نتائج إشرافه المستمر ومشاركته المباشرة في إطار الرقابة في البنك
بشكل مباشر ومن خالل اللجان المنبثقة عنه .كما يفوض البنك إدارته بإجراء المراجعة الداخلية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.

االطراف ذات العالقة
ً
طرفا فيها أو التي تنطوي على
يوضح الجدول التالي التعامالت مع األطراف ذات العالقة والمعلومات المتعلقة بأية أعمال أو عقود يكون البنك
مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أقاربهم ،وهي مبينة كذلك في المالحظة  37في البيانات المالية الموحدة والمدققة
للعام 2019م.

الرقم الطرف المعني

اسم صاحب العالقة المباشرة أو غير
المباشرة أو مالك األسهم

.1
.2
.3
.4
.5
.6

شركة البستان
المحدودة

شركة شيندلر
العليان للمصاعد
المحدودة
شركة العليان
للمعدات

شركة وكاالت
زيروكس
السعودية

المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

شركة العليان
للعقارات

ساب
(ريال سعودي)

فترة
البنك األول
(ريال سعودي) األعمال

طبيعة
األعمال والعقد

السيدة لبنى العليان (رئيس مجلس اإلدارة)

109,918

1,761,847

سنوية

إسكان الموظفين

السيدة لبنى العليان (رئيس مجلس اإلدارة)

47,639

61,670

سنوية

صيانة المصاعد

السيدة لبنى العليان (رئيس مجلس اإلدارة)

29,999

82,060

سنوية

صيانة أجهزة
األشعة السينية

السيدة لبنى العليان (رئيس مجلس اإلدارة)

4,572,039

3,209,161

سنوية

خدمات وصيانة
الطابعات

األستاذ سعد عبد المحسن الفضلي (ممثل
المؤسسة)

39,375

78,750

سنوية

توفير البيانات

السيدة لبنى العليان (رئيس مجلس اإلدارة)

792,000

-

سنوية

استئجار مواقع
الفروع

مالحظة :تم توقيع العقود أعاله كنشاط معتاد لألعمال دون أية شروط أو مزايا تفضيلية.
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المساهمون وتوزيعات االرباح
طبقا للنظام األساسي للبنك ووثيقة حوكمة ساب ،فإن سياسة توزيع األرباح التي ينتهجها البنك تتوافق مع أحكام نظام مراقبة البنوك
والتوجيهات التنظيمية ،ويتم توزيع صافي األرباح السنوية للبنك كالتالي:
•يتم احتساب وتخصيص المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين والضريبة المستحقة على الشريك األجنبي طبقا
للقواعد واألحكام النافذة في المملكة العربية السعودية ،ويقوم البنك بدفع تلك المبالغ بعد اقتطاعها من صافي األرباح الموزعة لهذه
األطراف.
•يقتطع البنك نسبة  %25من األرباح الصافية وترحل لتدعيم االحتياطي النظامي إلى أن يصبح ذلك االحتياطي معادال لقيمة رأس المال
المدفوع.
•بناء على توصيات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة للبنك يتم توزيع األرباح على مساهمي البنك بحسب عدد األسهم التي يمتلكها كل
مساهم.
•يتم ترحيل صافي األرباح غير الموزعة كأرباح محتفظ بها أو يتم تحويلها إلى االحتياطي النظامي
وافقت الجمعية العامة غير العادية ،التي عقدت في  1أبريل 2019م على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (بعد خصم الزكاة
وضريبة الدخل) عن النصف الثاني من السنة المالية 2018م بإجمالي 1,431مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى توزيع األرباح المرحلية التي بلغت
 1,266مليون ريال سعودي (بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل)  ،والتي سبق توزيعها عن النصف األول من السنة المالية 2018م .وبذلك يصبح
إجمالي األرباح المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغ وقدره  2,697مليون ريال سعودي (بعد خصم الزكاة وضريبة
الدخل) ،حيث بلغ إجمالي توزيع األرباح على المساهمين السعوديين بعد خصم الزكاة  1.96ريال سعودي للسهم الواحد (والتي تمثل  %19.6من
قيمة السهم اإلسمية).
وتمت الموافقة على توزيع أرباح مرحلية (بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل) بواقع  1,185مليون ريال سعودي في  5أغسطس 2019م لتوزيعها على
المساهمين.
وفيما يخص توزيع األرباح المقترحة للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،أعلن البنك في  1يناير 2020م أن مجلس
اإلدارة أوصى الجمعية العامة للبنك بتوزيع األرباح النقدية (بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل) بواقع  1,234مليون ريال سعودي للمساهمين.
وبهذا تبلغ قيمة إجمالي األرباح الموزعة أو المقترحة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ما مجموعه  2,419مليون ريال سعودي (بعد
خصم الزكاة وضريبة الدخل).
وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح كما يلي:

األرباح المحتفظ بها كما في  31ديسمبر 2018م

صافي دخل المساهمين للعام 2019م بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل
أثر تطبيق المعايير الجديدة

تحويل المكاسب المتحققة من التصرف باستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل مصادر الدخل األخرى إلى
مكاسب محتفظ بها
المحول إلى االحتياطي النظامي

األرباح المرحلية الموزعة ،بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل

األرباح النهائية المقترحة ،بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل
األرباح المحتفظ بها كما في  31ديسمبر 2019م

بآالف الرياالت السعودية
5,135,131

اسم صاحب المصلحة

شركة اتش اس بي سي المصرفية القابضة بي في
شركة العليان السعودية لالستثمار المحدودة
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

شركة عبد القادر المهيدب وأوالده*

()1,234,454
4,977,064

لم يتلق البنك خالل العام أي إشعارات من المساهمين واألشخاص ذوي العالقة بخصوص تغير نسبة ملكيتهم في أسهم البنك وذلك بحسب ما
تتضمنه متطلبات اإلفصاح المضمنة في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وتتضمن الجداول أدناه وصفا للمصالح التي
تعود لكبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيين أو أزواجهم وأوالدهم القصر في األسهم أو أدوات الدين:

254,352,582

374,936,698

120,584,116

47

146,125,438

109,012,330

()37,113,108

()25

75,013,539

75,013,539

-

-

طلبات البنك لسجل المساهمين

يقدم البنك بشكل دوري تقرير يشمل طلبات المعلومات حول قاعدة المساهمين من السوق المالية السعودي (تداول) .وفيما يلي تفاصيل تلك
الطلبات:
التاريخ

السبب

.1

 1يناير 2019م

.3

 11مارس 2019م

تحديث سجالت المساهمين

 15أبريل 2019م

تحديث سجالت المساهمين

 16يونيو 2019م

تحديث سجالت المساهمين

 2يوليو 2019م

تحديث سجالت المساهمين

.2

 11فبراير 2019م

.4

 3أبريل 2019م

.6

 7مايو 2019م

.7

.8

13,172

()1,185,320

600.000.000

600,000,000

-

-

حقوق المساهمين

.11

()707,580

 31ديسمبر 2019م األسهم

%

ً
تماشيا مع األنظمة ذات الصلة وكقاعدة عامة ،يعمل البنك على تسهيل ممارسة المساهمين لجميع حقوقهم النظامية المتصلة بالسهم على
ً
وفقا الألسئلة والتعليقات من المساهمين خالل اجتماعات الجمعية العامة
أكمل وجه ،ومن ذلك تقديم المقترحات والملحوظات حيال البنك وادائه
للبنك أو عن طريق وحدة شؤون المساهمين في البنك.

2,830,320
125,795

 1يناير 2019م

التغيير

* بعد اتفاقية االندماج مع بنك األول  ،لم تعد شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده واحدة من كبار لمساهمين في البنك منذ  16يونيو 2019م.

.9

ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مساهمي البنك عن أي حقوق لهم في األرباح.

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

عدد األسهم

.5

ترتيبات تنازل أي من مساهمي البنك عن حقوقهم في األرباح
اإلشعار المتعلق بملكيات كبار المساهمين

وصف ألي مصلحة وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب العائدة لكبار المساهمين

.10
.12
.13

.14
.15

.16

 23يونيو 2019م
 8يوليو 2019م

 17يوليو 2019م

تحديث سجالت المساهمين
توزيع أرباح األسهم

تحديث سجالت المساهمين

 2سبتمبر 2019م

 11سبتمبر 2019م

تحديث سجالت المساهمين

تحديث سجالت المساهمين

 30سبتمبر 2019م

تحديث سجالت المساهمين

 14أكتوبر 2019م

تحديث سجالت المساهمين

.19

.22

تحديث سجالت المساهمين

تحديث سجالت المساهمين

 27أغسطس 2019م

 14نوفمبر 2019م

.21

توزيع أرباح األسهم

 21أغسطس 2019م

.17

.20

تحديث سجالت المساهمين

توزيع أرباح األسهم

 6أكتوبر 2019م

.18

التقرير السنوي 2018م

 27نوفمبر 2019م
 8ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2019م

تحديث سجالت المساهمين
تحديث سجالت المساهمين

تحديث سجالت المساهمين

تحديث سجالت المساهمين

التقرير السنوي 2019مم

معـ ًـا نحــو الريادة.
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اجتماعات الجمعية العامة للبنك

بصفة عامة ،فإن البنك السعودي البريطاني (ساب) يلتزم بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
مقام هيئة السوق المالية ،بحيث انعكس هذا االلتزام بشمول في تضمين المتطلبات اإللزامية في نظام البنك األساسي ووثيقة حوكمة ساب
ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة باإلضافة إلى سياسات حوكمة ساب والسياسات الداخلية وأدلة العمل المنظمة ألعمال قطاعات البنك المختلفة،
والتي تتضمن إثبات حقوق المساهمين في األسهم والمشاركة في الجمعيات العامة وتوفير جميع المعلومات التي تكفل للمساهمين 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 لوائح عمل تتفق مع التوجيهات التنظيمية.
المادة

المتطلب

أسباب عدم التزام البنك

95

تشكيل لجنة
حوكمة الشركات
(مادة إرشادية)

إن لجنة الترشيحات والمكافآت طبقا للقواعد واللوائح الخاصة بها مكلفة بإجراء مراجعات دورية للتأكد من
اتساق التطبيقات وهياكل الحوكمة المعتمدة من قبل البنك وتقديم توصياتها إلى مجلس اإلدارة في هذا
الشأن.

ً
وفقا للتفاصيل التالية:
عقد ساب ثالثة اجتماعات للجمعية العامة خالل العام 2019م

الجمعية العامة العادية في  1أبريل 2019م

تماشيً ا مع التوجيهات التنظيمية ،عقد ساب اجتماع الجمعية العامة العادية في  1أبريل 2019م في المقر الرئيسي للبنك بحضور النصاب المطلوب
ونسبة حضور بلغت  %77.6من المساهمين.

الجمعية العامة غير العادية  15مايو 2019م (االندماج مع البنك األول)

تماشيً ا مع التوجيهات التنظيمية ،عقد ساب اجتماع الجمعية العامة غير العادية في  15مايو 2019م في المقر الرئيسي للبنك بحضور النصاب
المطلوب ونسبة حضور بلغت  %78.5من المساهمين.

الجمعية العامة العادية  18ديسمبر 2019م (انتخاب مجلس اإلدارة)

تماشيً ا مع التوجيهات التنظيمية ،عقد ساب اجتماع الجمعية العامة العادية في  18ديسمبر 2019م في المقر الرئيسي للبنك بحضور النصاب
المطلوب ونسبة حضور بلغت  %80.59من المساهمين.
ويمكن االطالع على القرارات الصادرة عن تلك االجتماعات عبر موقع سوق األسهم (تداول) عبر الرابط www.tadawul.com.sa

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

يبين الجدول التالي تفاصيل اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور أعضاء المجلس لتلك االجتماعات خالل السنة:

السيدة لبنى سليمان العليان

 1أبريل 2019م
-

1

المهندس خالد عبدالله الملحم

2

األستاذ أحمد العولقي

1

السيدة ماريا راموس

السيد مارتن إدوارد باول

-









-

-

-





-







-

1

-

3

األستاذ محمد عمران العمران



األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب

5

األستاذ سعد عبد المحسن الفضلي
السيد ديفيد ديو

األستاذ سمير عساف
السيد ستيفن موس

األستاذ جورج الحيضري

4

األستاذ خالد سليمان العليان

4

 15مايو 2019م

 18ديسمبر 2019م







-



-









-









-

-

-





-

1بدأت عضوية السيدة لبنى سليمان العليان واألستاذ أحمد العولقي والسيدة ماريا راموس في  16يونيو 2019م.
عضوا غير تنفيذي في المجلس.
2استقال المهندس خالد عبدالله الملحم من منصبه كنائب لرئيس مجلس اإلدارة في  31ديسمبر 2019م ،وال زال
ً
3بدأت عضوية السيد مارتن إدوارد باول في مجلس اإلدارة في  15يوليو 2019م
4انقضت عضوية األستاذ خالد سليمان العليان واألستاذ جورج الحيضري في مجلس اإلدارة في  15يونيو 2019م.
5انقضت عضوية األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب في مجلس اإلدارة في  31ديسمبر 2019م.
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المكافآت

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين
مصالح أعضاء مجلس اإلدارة (بما في ذلك األقارب)
عدد األسهم
اسم صاحب المصلحة
لبنى سليمان العليان

1

خالد عبدالله الملحم

سليمان عبدالقادر المهيدب
محمد عمران العمران

سعد عبد المحسن الفضلي
ديفيد ديو

سمير عساف

ماريا راموس

1

 1يناير 2019م

 31ديسمبر 2019م

األسهم

%

-

29,563

29,563

100

53,119

53,119

-

-

123,739

123,739

-

-

14,060,540

14,060,540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أحمد فريد العولقي

مارتن إدوارد بأول

1

2

ستيفن موس

خالد سليمان العليان

جورج الحيضري

3

3

التغيير

-

-

-

-

1,677

1,677

100

-

-

-

-

-

-

-

-

7,500

7,500

-

-

-

-

-

-

ماثيو بيرس

فاتن عبدالله أبا الخيل

ماجد الغانمي

2

ماجد نجم3

محمد آل الشيخ

1

نايف العبد الكريم

نبيل علي شعيب
روبن جونز

1

4

5

سورين نيكواليسن

6

التغيير

 1يناير 2019م

 31ديسمبر 2019م

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,440

4,440

100

-

-

-

-

100,912

124,236

23,324

23

161,657
90,349

161,657
30,456

100

التعويضات والمزايا العينية
األخرى المدفوعة شهريا أو
ً2
سنويا

ستة من كبار المسئولين
التنفيذيين (ويشمل ذلك
الرئيس التنفيذي 3ورئيس
أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلين الرقابة المالية)

كبار التنفيذيين الذين
يتطلب تعيينهم عدم
ممانعة مؤسسة النقد
العربي السعودي

2,029

7,957

-

-

15,900

41,135

-

-

1,189

20,586

-

-

3,830

-

-

27,956

12,522

-

-

1يشمل األموال النقدية والمكافآت المؤجلة
2يشمل مكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين الذين قدموا استقالتهم ،ورسوم التعليم وإيجار السكن.
3الرئيس التنفيذي هو ً
أيضا عضو تنفيذي في مجلس اإلدارة

مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء اللجنة التنفيذية

51

أعضاء لجنة المراجعة
أعضاء لجنة المخاطر

المكافآت
الثابتة
650

بدل حضور
اجتماعات المجلس

300
177

160

46,831

64,909

18,078

39

-

-

-

-

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

-

-

-

-

لجنة خاصة لمشروع االندماج

-

المجموع

120
60

293

1تم تعيين فاتن أبا الخيل ونايف العبد الكريم ومحمد آل الشيخ في  16يونيو 2019م
2تم تعيين ماجد الغانمي في  16يونيو 2019م ومن ثم استقال بعد تعيينه بموجب مرسم ملكي نائبً ا لوزير العمل والتنمية االجتماعية في  31أغسطس 2019م
3تم تعيين ماجد نجم في  1أبريل 2019م
4استقال نبيل علي شعيب في  30سبتمبر 2019م
5استقال روبن جونز في  30يونيو 2019م
6تم تعيين سورين نيكواليسن في  16يونيو 2019م واستقال في  31ديسمبر 2019م

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

2,085

برامج الحوافز

األسهم

59,893

أعضاء مجلس اإلدارة
غير التنفيذيين

مكافآت سنوية ودورية

%

-

ويوضح الجدول التالي بيانات المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له وكبار المسئولين التنفيذيين بالبنك
خالل العام:

1

عدد األسهم

1

وخالل العام 2019م لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان الفرعية بأي عمل ذي طابع فني أو استشاري ،ومن ثم لم يحصلوا على أي مقابل
أو مزايا خاصة بشأنها.

بدالت

مصالح أعضاء اإلدارة التنفيذية (بما في ذلك األقارب)

ديفيد ديو

وقد بلغت مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم في مجلس إدارة البنك ومشاركتهم في أعماله خالل العام 2019م مبلغ
 4,113,836ريال سعودي وتشمل مبلغ  550,000ريال سعودي بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وهي
اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر .ويتم دفع التعويضات في نهاية السنة.

رواتب ومكافآت

1بدأت عضوية السيدة لبنى سليمان العليان واألستاذ أحمد العولقي والسيدة ماريا راموس في  16يونيو 2019م.
2بدأت عضوية السيد مارتن إدوارد باول في مجلس اإلدارة في  15يوليو 2019م
ً
اعتبارا من  15يونيو 2019م.
3انقضت عضوية األستاذ خالد سليمان العليان واألستاذ جورج الحيضري في المجلس

اسم صاحب المصلحة

تحدد سياسة ساب المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة البنك أو األعضاء من خارج مجلس اإلدارة طبقا لألطر المحددة بموجب
توجيهات السلطات التنظيمية وتخضع للمبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وقواعد المكافآت والتعويضات
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بما في ذلك تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يوضح الحد األقصى للمكافآت
والتعويضات والمزايا العينية المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة الفرعية للمجلس سنويا بما في ذلك بدل الحضور .وباإلضافة إلى
قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات والنظام األساسي للبنك وأيضا وثيقة حوكمة ساب وسياسة ساب
للتعويضات.

770

360
378

85

337

60

60

ترتيبات تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن رواتبهم أو تعويضاتهم

ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالبنك عن أي رواتب أو
مكافآت أو تعويضات.

معـ ًـا نحــو الريادة.

93

هيكل الكيان القانوني
مزايا وبرامج الموظفين

اسم
الشركة

العالقة

مصالح مجال نشاط
الملكية األعمال

بلد
التسجيل

رأس المال السهمي

تم خالل العام إجراء مراجعة مستقلة لهيكل الرواتب والتعويضات بالبنك من قبل مستشار خارجي ،وتم رفع التقرير الخاص بذلك إلى لجنة الترشيحات
والمكافآت للدراسة ،كما تم رفعه مع تقرير إداري إلى مؤسسة النقد العربي السعودي .ويأتي ذلك تمشيا مع توجيهات وتعليمات مؤسسة النقد
ومجلس االستقرار المالي.

وكالة ساب للتأمين

شركة تابعة

%100

وكالة تأمين

 500,000ريال سعودي

المملكة العربية
السعودية

ً
طبقا ألحكام نظام العمل النافذ في المملكة العربية السعودية وسياسات البنك الداخلية ،يستحق تعويض نهاية الخدمة الدفع في نهاية فترة عمل
الموظف .وقد بلغت تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين كما في نهاية 2019م مبلغ  745مليون ريال سعودي.

شركة عقارات العربية
المحدودة

شركة تابعة

%100

تعمل في شراء وبيع وتأجير األراضي
والعقارات ألغراض االستثمار

 1,000,000ريال سعودي

المملكة العربية
السعودية

شركة ساب العقارية
المحدودة

شركة تابعة

%100

تسجيل العقارات

 500,000ريال سعودي

المملكة العربية
السعودية

شركة ساب لألسواق
المحدودة

شركة تابعة

%100

تعمل في المشتقات المالية ومعامالت
إعادة الشراء

 50,000دوالر أمريكي

جزر كايمان

ساب تكافل

شركة تابعة

%65

االنخراط في أنشطة تأمين متوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية وتعرض منتجات
التكافل العائلي والعام

المملكة العربية
 340,000,000ريال سعودي
السعودية

شركة تابعة

%100

المملكة العربية
تعمل في مجال خدمات االستثمار وأنشطة
 400,000,000ريال سعودي
السعودية
إدارة الموجودات

شركة تابعة

%100

المملكة العربية
السعودية

ويعتمد البنك ثالثة برامج أسهم لبعض الموظفين ،وتعكس هذه البرامج عدد األسهم المخصصة لألداء لألعوام 2016م و2017م و2018م ،والتي
بلغت قيمتها السوقية  87مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ً
سلفا ولمدة زمنية محددة .وبتواريخ االستحقاق المحددة بموجب
وبموجب شروط هذه البرامج ،يمنح الموظفون المؤهلون أسهم بأسعار محددة
شروط البرامج ،يسلم البنك األسهم المخصصة المعنية للموظفين ،شريطة إكمال شروط االستحقاق بصورة مرضية .يتم إثبات تكاليف البرامج على
مدى فترة الخدمة التي يتم الوفاء بالشروط فيها وتنتهي في التاريخ الذي يستحق فيه المؤهلين المعنيين بالكامل هذه األسهم (تاريخ االستحقاق).
تعكس المصاريف التراكمية المثبتة لهذه البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ االستحقاق  -المدى الذي انتهت إليه فترة االستحقاق
وأفضل تقدير للبنك لعدد األسهم التي قد تستحق في نهاية المطاف.
كانت الحركة في عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المسحوبة على أساس األسهم المسددة على شكل أسهم كاآلتي:

الحركة في عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المسحوبة على أساس األسهم المسددة على شكل
أسهم
 1يناير

إضافة من خالل دمج األعمال

سقطت بالتقادم

تمت ممارستها أو انتهت صالحيتها

منحت خالل العام

 31ديسمبر

2019م

2018م

1,063,521

1,142,854

1,887,445

-

-

()66,915

()796,850

()470,281

358,026

457,863

2,512,142

1,063,521

بلغ المتوسط المرجح لسعر األسهم الممنوحة خالل السنة  36.1ريال سعودي (مقابل  31.1ريال سعودي عام 2018م).

اإلفصاح عن أسهم الخزينة لدى البنك وبيانات استخدامها:
عدد أسهم
الخزينة

القيمة السوقية
بالريال السعودي

تاريخ
التملك

2,689,541

93,327,073

 31ديسمبر
2019م

التقريــر الســنوي لســاب 2019م

تفاصيل
االستخدام

يتملك البنك األسهم الخاصة به التي يزعم منحها إلى مدرائه الرئيسيين مستقبال.
وإلى أن يتم نقل ملكية تلك األسهم إلى المستفيدين الحقيقيين من الموظفين فإن
تلك األسهم غير المخصصة  /غير الممنوحة يتم التعامل معها كأسهم خزينة تستخدم
في تمويل خطط الحوافز طويلة األجل للموظفين.

األول لالستثمار

1

شركة األول العقارية

1

شركة وكالة األول
1
للتأمين

شركة تابعة

شركة األول ألسواق
1
المال المحدودة

شركة تابعة

شركة الوطنية للتأمين

1

شريك

%100

تسجيل الموجودات العقارية باسمها نيابة
عن ساب

 500,000ريال سعودي

المملكة العربية
السعودية

وكالة تأمين

 500,000ريال سعودي

%100

تعمل في مجال تداول المشتقات المالية
ومعامالت إعادة الشراء

 50,000دوالر أمريكي

%20

االنخراط في أنشطة تأمين متوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية وتعرض منتجات
التكافل العائلي والعام

المملكة العربية
 200,000,000ريال سعودي
السعودية

العمل في مجال الخدمات المصرفية
االستثمارية والخدمات االستشارية
وأنشطة إدارة الموجودات

المملكة العربية
 500,000,000ريال سعودي
السعودية

اتش اس بي سي
2
السعودية

شريك

%49

شركة كيان السعودية
لتأجير الموجودات

شركة لغايات
خاصة

%50

شركة رابغ لتأجير
الموجودات

شركة لغايات
%50
خاصة

شركة ينبع لتأجير
3
الموجودات

شركة لغايات
%100
خاصة

شارك ساب في الكيانات الهيكلية الثالثة
بغرض تفعيل صفقات القروض المشتركة
في المملكة العربية السعودية وتأمين
 500,000ريال سعودي
حقوق الضمان لموجودات معينة لدى
المقترضين لتلك التسهيالت بموجب
 500,000ريال سعودي
هياكل التمويل اإلسالمي
 500,000ريال سعودي

جزر كايمان

المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية

مالحظة :يؤكد البنك عدم وجود سندات دين مصدرة ألي من هذه الشركات التابعة.
1أصبحت شركة تابعة أو شريكً ا لساب نتيجة الندماج ساب مع البنك األول في  16يونيو 2019م
2خالل العام ،باع ساب  1,000,000سهم ضمن رأس المال السهمي لبنك اتش اس بي سي السعودية إلى اتش اس بي سي آسيا القابضة ،مما يمثل  %2من رأس المال السهمي المصدر
لشركة اتش اس بي سي السعودية واتش اس بي سي آسيا القابضة .ونتيجة إلنجاز تلك الصفقة ،اصبح ساب مالكً ا لما نسبته  %49من أسهم اتش اس بي سي السعودية فيما أصبحت
شركة اتش اس بي سي آسيا القابضة بي في مالكة لنسبة  %51من أسهم اتش اس بي السعودية .ولدى اكتمال الصفقة ،وقع كل من ساب وشركة اتش اس بي سي آسيا القابضة بي
في اتفاقية مساهمين ترتبط بشكل أساسي بحوكمة وإدارة اتش اس بي سي السعودية (بما في ذلك تشكيل مجلس اإلدارة) كما تعكس التغيير في نسب الملكية نتيجة للصفقة ،والتي
ترتب عليها أن ال يعود ساب مشاركً ا في حقوق الرقابة والحوكمة المشتركة على اتش اس بي سي السعودية .تتضمن حصة ساب في أرباح الشركاء حصته في أرباح اتش اس بي سي
السعودية و الشركة الوطنية للتأمين.
3ارتفعت نسبة ملكية ساب إلى ( %100مقابل  %50في 2018م) في شركة ينبع لتأجير الموجودات بعد االندماج مع البنك األول.

معـ ًـا نحــو الريادة.
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المدفوعات النظامية المستحقة

تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين
تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقد بتاريخ  1أبريل 2019م على اختيار كل من شركتي كي بي إم جي الفوزان
وشركاه وإرنست ويونغ كمراجعي حسابات خارجيين من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك والبيانات ربع السنوية المجمعة للسنة المنتهية
ً
وفقا لتوصية لجنة المراجعة.
في  31ديسمبر 2019م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم ،وذلك

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على البنك لعام 2019م من الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين والضريبة المستحقة على
الشريك األجنبي والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن اشتراكات التأمين للموظفين.

المعايير المحاسبية

ً
ً
وفقا لما ورد في إفصاحات البنك في بيان االمتثال ضمن
وفقا للمعايير المحاسبية السارية وغيرها من المتطلبات
المجمعة
تم إعداد البيانات المالية
ّ
المالحظة رقم  1.1في البيانات المالية المجموعة والمدققة للسنة المالية 2019م.

سندات الدين المصدرة ووسائل االقتراض األخرى

ً
تماشيا مع الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتعزيز مركزه من الكفاية الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل وتقليل فجوات التباين بين تواريخ
استحقاق الموجودات والمطلوبات ،أصدر البنك سندات الدين التالية:
آالف الرياالت السعودية

صكوك ثانوية مدتها  10سنوات بمبلغ  1,500مليون ريال سعودي 2015 -م

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

التغيير

1,500,000

1,500,000

-

الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين السعوديين عن عام 2019م
مبلغ الزكاة المدفوع لهيئة الزكاة والدخل لتسوية المستحقات الزكوية
عن السنوات المالية السابقة وحتى السنة المالية 2017م

ضريبة الدخل المستحقة على حصة المساهم غير السعودي عن عام 2018م
مدفوعات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ضريبة االستقطاع
مدفوعات أخرى

بآالف الرياالت السعودية
216,809
320,407
223,784
137,837
75,497
7,161

أصدر ساب هذه الصكوك بتاريخ  28مايو  2015على أن تكون مستحقة في مايو 2025م .ويتفق هذا اإلصدار مع اتفاق بازل  ،3ويحق لساب اختيار
ً
ووفقا لشروط وأحكام االتفاقية.
سداد الصكوك بعد  5سنوات ،شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي
ً
ً
مضافا إليها  130نقطة
وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية خالل  6أشهر
وتستحق الصكوك نسبة عمولة خاصة
أساس تستحق السداد كل ستة أشهر .هذه الصكوك غير مضمونة ومدرجة في سوق األسهم السعودية (تداول).

القرض المشترك

في  19أكتوبر 2016م ،حصل البنك على قرض مشترك بمعدل فائدة متغير بمبلغ  450مليون دوالر أمريكي .هذا القرض غير مضمون وحان موعد
استحقاقه في  19أكتوبر 2019م.

التقريــر الســنوي لســاب 2019م
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العقوبات والجزاءات
يوضح الجدول أدناه مقارنة للغرامات المفروضة على البنك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2018م و 2019م:
2018م

2019م

اجمالي مبلغ
اجمالي مبلغ
الغرامات المالية عدد القرارات الغرامات المالية عدد القرارات
بالريال السعودي الجزائية
بالريال السعودي الجزائية

موضوع المخالفة

مخالفة -تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي التنظيمية

مخالفة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بحماية
العمالء
مخالفة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة ببذل
العناية الواجبة

مخالفة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة ببذل العناية
الواجبة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
المجموع

16

520,500

4

1,090,000

2

15,000

-

-

-

-

3

15,000

1

135,000

-

-

19

670,500

7

1,105,000

مالحظة :اندمج ساب مع البنك األول في  16يونيو 2019م ،العقوبات والجزاءات المسجلة قبل ذلك التاريخ تخص كيان ساب قبل االندماج ،وبالتالي فهي ال تقارن بشكل مباشر مع الجزاءات
المسجلة بعد ذلك التاريخ.

يتضمن الجدول الموضح أدناه بيان بالغرامات التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي على البنك األول قبل االندماج في  16يونيو 2019م:
 1يناير إلى  15يونيو 2019م

موضوع المخالفة

مخالفة -تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي التنظيمية

مخالفة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بحماية
العمالء

مخالفة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة ببذل
العناية الواجبة

مخالفة تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة ببذل العناية
الواجبة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المجموع

2018م

اجمالي مبلغ
اجمالي مبلغ
عدد القرارات الغرامات المالية عدد القرارات الغرامات المالية
بالريال السعودي
بالريال السعودي الجزائية
الجزائية
2

235,500

7

355,000

1

5,000

3

20,000

-

-

1

5,000

1

1,200,000

1

215,000

4

1,440,500

12

595,000

تم اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير التصويبية والوقائية فيما يتعلق بالتغييرات الجارية والسياسات واإلجراءات لتجنب تلك المخالفات وضمان
االلتزام بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.

الغرامات المفروضة من قبل السلطات التنظيمية األخرى

التسجيل في المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

الجهة
التنظيمية

المبلغ
(بالريال السعودي)

المؤسسة
العامة للتأمينات 551
االجتماعية

عدم االمتثال لتعليمات
البلديات

عدة بلديات

837,000

سبب الغرامة

المجموع
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التدابير المتخذة لتصويب األوضاع وتجنب فرض الغرامات

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية فيما يتعلق بالتغييرات
في العمليات واإلجراءات والسياسات بهدف تجنّ ب تلك المخالفات
وضمان االمتثال لمتطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
تم اتخاذ مجموعة متنوعة من اإلجراءات التصويبية والوقائية فيما يتعلق
بالتغييرات في العمليات واإلجراءات والسياسات بهدف تجنّ ب تلك
المخالفات وضمان االلتزام باألنظمة في هذا المجال.

837,551

معـ ًـا نحــو الريادة.
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