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م2017–اإلدارةمجلستقریر

فيالمنتھیةالمالیةالسنةعن" ساب"البریطانيالسعوديللبنكالسنويالتقریرللمساھمینیقدمأناإلدارةمجلسیسر
.م2017دیسمبر31

:الرئیسیة. األنشطة1

رقمكيالملالمرسومبموجبمساھمةسعودیةشركةباعتباره )"البنك"(أو)"ساب"(البریطانيالسعوديالبنكتأسس
إلىمقسمسعوديلایرملیار15البنكمالرأسویبلغھـ. 1978ینایر21الموافقھـ،1398صفر12وتاریخ4/م

 .سھملكلسعوديلایر10وقدرھااسمیةبقیمةسھمملیار1.5

األفرادالءللعمالمصرفیةوالخدماتالمنتجاتمنومتكاملةمتعددةمجموعةتقدیمفيللبنكالرئیسیةاألھدافوتتمثل
أوفروعأیةللبنكیوجدوالالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمنتشرةوفروعھأعمالھوقطاعاتإداراتھعبروالشركات

.السعودیةالعربیةالمملكةخارجتعملأومؤسسةتابعةشركات

یقدمكما. ھاوتحت إشرافمستقلةشرعیةھیئةقبلمنومعتمدةالشریعةمعمتوافقةمصرفیةمنتجاتلعمالئھالبنكیقدم
ئتمانیةاالوالتمویالتألجل،والودائعواالدخاریةالجاریةالحساباتتشملتقلیدیةمصرفیةمنتجاتلعمالئھالبنك

ت،والمدفوعاالنقدوإدارة،حلول تمویل الذمم المدینة وسلسة التوریدووالسكنیة،الشخصیةوالقروضللشركات،
.االئتمانوبطاقاتالخزینةوأعمال

ثرھاوأكالمصرفیةالمجموعاتأكبرإحدىوھيسي،بياساتشمجموعةمعوثیقةاستراتیجیةشراكةالبنكیقیم
الخدماتعروضأفضلإلىالوصولمنتمكنھتنافسیةمیزةساباالستراتیجیةالعالقةھذهوتمنح. العالمفيانتشارا

من أسھم %40لعمالئھ، حیث تمتلك مجموعة اتش اس بي سي لتقدیمھاوالعالميالمحليالمستویینعلىالسوقفي
ساب.

-:التالیةالرئیسیةالعملقطاعات/ أقساممنللبنكالتنظیميالھیكلیتكون

: الشخصیة وإدارة الثروات الخدمات المصرفیة 
األفرادمنلعمالئھاالبنكیةوالمنتجاتالخدماتمختلفالثرواتوإدارةالشخصیةالمصرفیةالخدماتتقدم

الفردیةوالتمویالتالمنازل،وتمویلواالدخاریة،الجاریةوالحساباتالودائعذلكویشمل. الخاصةوالمصرفیة
رفیةلمصاالخدماتوتقدم. المملكةفيالصعیدھذاعلىالسوقفيرائدامركزاالبنكیحتلحیثاالئتمانوبطاقات

توقأيفيلحساباتھمالوصولمنیمكنھمبماللعمالءالرقمیةالحلولمنواسعاطیفاالثرواتوإدارةالشخصیة
.التقلیدیةالفروعشبكةمعالتعاملإلمكانیةإضافةمكانأيومن

4وللسیداتمخصصاقسما19منھافرع100الفروععددبلغحیثالمملكة،نطاقعلىالبنكفروعشبكةتنتشر
توقعاتبوتفيالمحلیةالبیئةتعكسمتوازنةبیعوتجربةخدمةتقدمبحیثمصنفةالفروعوھذه. صغیرةفروع

جھاز84منھاجھازا939م،2017دیسمبر31فيكمااآلليالصرافأجھزةعددبلغوقد. العمالءواحتیاجات
.نقدإیداع

العمالء،معمووشریحةاألدفانسوشریحةالبریمییرشریحةإلىالشخصیةالمصرفیةالخدماتعمالءقاعدةتقسیمتم
راءمدقبلمنواألدفانسالبریمییرعمالءخدمةتتمحیثللعمیل،المقدمةالخدمةونوعبطریقةیتمیزمنھاوكل

لىعالحاضرالوقتفيسابتركیزویبرز. األفرادللعمالءالمالیةاإلدارةحلولتقدیمیمكنھممتفرغینعالقات
18تبلغوالتيالمملكةفيإنشائھاتمالتيالبریمییرمراكزعددواقعمنالمرموقةالمالیةالمراكزذويمناألفراد
ماحتیاجاتھوتلبيالخاصة،احتیاجاتھمحسبمصممةومنتجاتخدماتللعمالءتقدمالحصریةالمراكزوھذه. مركزا

.سيبياساتشمجموعةفروعشبكةخاللمنالعالمیة
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للشركاتالمصرفیةالخدمات

خدمیث ، حیالمملكةفيالتجاریةالبنوكأكبرأحد،من حیث اإلیرادات التشغیلیة والمیزانیة العمومیة، سابیعتبر 
في المراكز التجاریة مقرھایكون عالقاتالإدارةفيمتخصصةفرقمن خالل للشركاتالمصرفیةالخدماتعمالء

شاملھمفبتكوینعالقة وثیقة على المدى البعید مع عمالئھاإقامة من خالل الفرقتلكتقومفي المملكة. الرئیسیة
تقلیدیة الالمصرفیة من مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات مصممةحلواللعمالء األفراد لتقدیملالمالیةللمتطلبات

زینةالخمجاالتفيمتخصصةفرقخدمة عمالئھا، االستعانة ببھدفالعالقات. ویمكن لمدراء للشركاتأو اإلسالمیة
عة وباإلضافة إلى ھذه المجمو. والتأمینالمصرفیةواالستثماراتوالذمم المدینة التجارةوتمویلالنقدوإدارةوالسیولة

ة واق والخدمات المالیة العالمیالشاملة من المنتجات والخدمات المحلیة، یحتل ساب مركز فرید یتیح الوصول إلى األس
الخدمات: قسمینإلىللشركاتالمصرفیةالخدماتوتنقسم، من خالل شراكتھ مع مجموعة اتش اس بي سي

.التجاریةالمصرفیةوالخدماتالعالمیةالمصرفیة

كبرى، من خالل فرق متخصصة في إدارة العالقات، تعمل على تلبیة احتیاجات العالمیةالمصرفیةالخدماتإن
ملكةالمفيالعاملةالجنسیاتمتعددةالشركاتعالقاتوأیضاسابقبلمنعالمیاتداروالتيالسعودیةالشركات

وكوالبن،واإلداراتالحكومیةوالوكاالتكالوزاراتالحكومیینوالعمالءالخارج،فيالرئیسیةمقارھاتقعوالتي
تحتل كل ،المشتركةالشركةوسيبياساتشمجموعةمعالقویةعالقاتالمن خالل. األخرىالمالیةوالمؤسسات

تقدیم حلولات المصرفیة العالمیة مركز فرید في والخدمالمحدودةالسعودیةالعربیةسيبياساتششركةمن 
ومن خالل مجموعة خبراتھا ومواردھا التي ال مثیل لھا، تمكنت وعالمیا.عمالئھا محلیا مصممة طبقا الحتیاجات 

تنفیذفيةالسعودیالشركاتالخدمات المصرفیة العالمیة من دعم مشاریع البنیة التحتیة الرئیسیة في المملكة ومساندة
عبرالتمویلبطریقةالسعودیةغیرالمالیةالمؤسساتخاللمنواالستفادة من السیولةالدولیة التوسعیة برامجھا

.والصكوكالعالمیةأوالسنداتالصادرات،ائتمانوكالة

فيةالعالمیأوالمحلیةسواءوالكبیرةوالمتوسطةالصغیرةالشركاتبخدمةالتجاریةالمصرفیةالخدماتتختص
ألعمالامراكزمع المدى البعیدھا علىالتزامعلى التجاریةالمصرفیةالخدماتتحافظ و. السعودیةالعربیةالمملكة

قراضإعلىالبنوكیشجعحكوميضماناتبرنامجوھوكفالة،برنامجفيالمشاركةوتواصلفي المملكة الصغیرة
.الصغیرةاألعمال

نتجموھمامنتجینللشركاتالمصرفیةالخدماتتوفرأعاله،المذكورةوالخدماتللمنتجاتالكاملةللمجموعةإضافة
علىائدربمركزاحتفاظھسابویواصل. المدینةالذمموتمویلالعالمیةالتجارةومنتجالنقد،وإدارةالعالمیةالسیولة
.عمالء الخزینة من الشركاتأنشطةصلبفيیعتبراناللذینالمنتجینھذینعروضمستوى

الرقمیةاألعمالحلولمنواسعةمجموعةوتقدمالسوقروادأحدالنقدوإدارةالعالمیةالسیولةخدماتتعتبر
.لھمالسیولةوإدارةالمدینةوالذممالدفعمعامالتاحتیاجاتاستیفاءأجلمنللعمالءكترونیةواإلل

تقدم التجارة العالمیة وتمویل الذمم المدینة مجموعة شاملة من المنتجات التجاریة األساسیة (خدمات االستیراد 
ة ھیاكل تمویل فعال. كما تقدم حلول تمویل الذمم المدینة وسلسة التوریدوالتصدیر والضمانات) وحلول منظمة مثل 

ارة وتحسین رأس المال العامل مع تقلیل مخاطر السوق.وكاملة (سواء تقلیدیة أو إسالمیة) للعمالء لدعم التج

الخزینة

لمصرفیةاالخدماتلعمالءرئیسیةبصفةالخزینةتقدمحیثساب،فيأساسیتینوظیفتینالخزینةإدارةتتولى
األجنبیةالعمالتوحلولالعالمیةلألسواقمدخالالخاصةالمصرفیةوالخدماتالمؤسساتوعمالءللشركات

الفائضتوظیفذلكفيبمابالبنك،واألسواقالسیولةمخاطربإدارةالوقت ذاتھ فيبھتقومماجانبإلىوالمشتقات،
.االستثماریةمحفطتھاخاللمنللبنكالتجاري
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أخرى

وشركتھلتكافللسابوشركةللتأمینالتابعةشركتھفيالبنكاستثماراتأنشطةرئیسيبشكلاألخرىالشریحةتشمل
شركة. إنھمسأفي واستثماراتالمحدودةالسعودیةالعربیةسيبياساتشوشركةالمشتركة للمصرفیة االستثماریة

التصنیفولجدابثباتویتصدرالمملكةفيرائداستثماريبنك عبارة عنالمحدودةالسعودیةالعربیةسيبياساتش
عالمیا.سيبيإسإتشلشركةالدولیةوالقدرةالمملكةفيسابامتیازقوةمنمستفیداالرئیسیة،

. التركیز االستراتیجي2

رؤیة ساب

سابیمویق. السعودیةالعربیةالمملكةفيتعملمتنوعةمالیةخدماتمؤسسةھو) ساب(البریطانيالسعوديالبنكإن 
أنتعنيالشراكةوھذه. سابمساھميكبارأحدھيوالتيسيبياساتشمجموعةمعاستراتیجیةشراكةأیضا

بل،محلیابالعمالءواالھتمامالسوقفيالرائدةالبنكلخدماتمدخلعلىلیس بإمكانھم فقط الحصولسابعمالء
.لغنیةاوتجربتھاالمتخصصةومعرفتھاوخبراتھاومصادرھاالعالمیةسيبياساتشمجموعةشبكةإلىمدخلأیضا

،مؤسساتواللشركاتللمصرفیة الرائدةبامدعوماالمملكة،فيالرائدالعالميالبنكیصبحأنتتمثل رؤیة ساب في 
قطاعیاجاتاحتتلبيالتيلألفرادالمصرفیةالحلولأفضلعلىوالتي تركزالمملكة،فيالرائدإدارة الثرواتوبنك

.األفراد

:التالیةاالستراتیجیةاألھدافعلىالتركیزومن أجل تحقیق رسالتھ، یسعى ساب لمواصلة

لىعالتركیزطریقةانتھاجخاللمنبالعمیلرائدةوعنایةخدماتتقدیمعلىالحرص–العمیلتجربة•
.العمیل عن طریق االستثمار في القنوات الرقمیة ونوعیة الموظفین وانتھاج سلوك "فكر إیجابیا"

ي الخدمات فرائدكي یصبح بنك التقنیةفيلالستثمارالحثیثالسعي–الرقمیةالمصرفیةالخدمات•
.المملكةفيالمصرفیة الرقمیة

.المخاطرإدارةمناحيتجاهمتحفظةاستراتیجیةطریقةبتبنياالستمرار–المخاطرتقبل•
نینوالقواباألنظمةوااللتزاموعادلنزیھبشكلالعمیلبمعاملةالتامااللتزام–العالمیةسابمعاییر•

 .العمیلمعلوماتسریةوحمایةالنافذة،
البنكجعلخاللمنوتنمیتھاالمھاراتذويمنالبشریةبالمواردواالحتفاظاستقطاب–الموظفین•

.المصرفيالقطاعمستوىعلىللعملمكانأفضل
.التنظیمیةوالفاعلیةالعملیاتفعالیة•

.البعیدالمدىعلىومستمرةناجحةكمؤسسةبقائھتضمنسوفللبنكاالستراتیجیةاألھدافوھذه

ةاستراتیجیوتتماشى. للتحولبرنامجعشرإثنىمنبدعماالقتصاديللتحولالمملكةخطةھي2030رؤیةإن
الخطةأھدافتحقیقفيالمملكةدعمعلىسابمقدرةلضمانتھدففھي2030رؤیةمعجیدبشكلساب

الصغیرةالمنشآتوحلولتمویل المنازلمجاالتعلىرئیسيبشكلالتركیزویجري. نجاحھامنواالستفادة
لوكةالممالشركاتخصخصةفيتقدماالمملكةفیھتحققالذيالوقتوفي. األجلطویلواالدخارالحجموالمتوسطة

إلىقیمةإضافةبمقدورهسابفإنالعامةاإلستثماراتصندوقأصولوزیادةالمالرأسأسواقوتطویرللدولة
سيتنافومركزقویةعمومیةمیزانیةسابلدى. عنھالناتجاالقتصاديالنموومنمنھاواإلستفادةالمعامالتأنشطة

.لھاالكاملالدعموتقدیم2030رؤیةفيالمشاركةلھتتیحوالدولیةالمحلیةالخبراتإلىالوصولبإمكانیةیتمتعكما
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تجربة العمیل

أعلىوالخدمة،منتنافسیةأكثرمستوىبتوفیرملتزمونونحن. سابالمحور األساسي في عمل ھوالعمیلیعتبر 
قدووالتعامل مع العمالء بشكل عادل في جمیع األوقات.العمالء،بین الماليالوعيوزیادةالشفافیة،منمستوى
.نجاحھلضماناألساسیةركائزالمنعدداسابوضع

ي تجربة فمتخصصافریقاسابأنشأ،االستراتیجیة لتجربة العمیلتجسیدا لألولویات. والحوكمةاألولویاتتحدید
العمالء وتحقیق معالبنكمستوىعلىسقمتنھجبھدف إنشاء األعمالخطوطجمیعلدعم2017عامفيالعمیل

یرأسھا العضو المنتدب ویشكلھاالعمالءتجربة تدار تجربة العمیل من قبل لجنة.المشتركةالحلولفي تضافر ال
بادرات مالوتوافق على جمیع تجربة العمیل مسار وتقوم اللجنة بتحدید جمیع رؤساء األقسام الرئیسیة. منأعضاء  

تحسین تجربة العمیل. في نجاح الوضعت عددا من المقاییس لمراقبة عملیة التنفیذ. كما تتولى إدارة و

ثقافة "فكر إیجابیا" باعتباره شعارا لتجربة العمیل وذلك العتماد ثقافة 2017اعتمد ساب في عام الثقافة والتقدیر. 
رنامجبقالوإطتجربة العمیل،علىتركزجدیدةتدریبیةبرامجتقدیمإلى الرامیةالمبادراتوشملتھدفھا العمیل.  

،ةوالمساندالدعموموظفيخدمة العمالءموظفيالتي یقدمھاستثنائیةاالخدماتالتكافئ من خاللھللتقدیرجدید
.داءألاتقییماتضمنتجربة العمیلوإدراج

لتسجیل "رأي العمیل" حیث تم 2017رأي العمیل في عام عن جدیدةالعمیل. تم إطالق دراسات استقصائیةصوت 
. )feedback@Sabb.com(إنشاء برید إلكتروني یمكن للعمالء من خاللھ تقدیم أرائھم ومقترحاتھم 

إغالقتموعمل،أیام5غضونفيھامن٪90منأكثرالتعامل معتمحیثملحوظبشكلالشكاوىتحسینتمكما
.ساعة48خاللمنھاعدد

التياألساسیةجراءاتاالعاییرملتحسین2017عامفيملموسةمبادراتتنفیذتمتحسین االجراءات األساسیة. 
رأيتحسنبناء على 2017عاملالخةملحوظیناتستحمتتوقد. ھممالحظاتنتائجخاللمنالعمالءحددھا
.العمیل

فيالنقدوإیداعالحساب،فتحملحوظا في اجراءاتتحسنا2017عامفياستھدفتالتياألساسیةجراءاتاالوشملت
.عمیلكاعرفمعلوماتوطلباتاالئتمان،بطاقاتوتسلیمالفرع،

الخدمات المصرفیة الرقمیة

یھدف بنك ساب إلى أن یصبح أفضل البنوك الرقمیة في المملكة. فالبنك لھ حضور كبیر وتنافسي فیما یخص الخدمات 
ن ذلك، ولكي المصرفیة الرقمیة، ویشھد بذلك أن البنك قد حصد عدداً من جوائز التمیز في ھذا المجال. وبالرغم م

فإنھ یواصل االستثمار في موارده ویركز علیھا من یظل البنك في المقدمة في قطاع الخدمات المصرفیة دائم التطور،
أجل تطویر بنیة تقنیة تتسم بالكفاءة والمرونة ومن أجل تطویر حلول تنافسیة تركز على العمالء. حیث یمكن للبنك 

بمساعدة ھذه التقنیة المتطورة أن یوسع قاعدة االختیار لدى عمالئھ من خالل العدید من القنوات، وقد نجح البنك 
الفعل في نقل عمالء البنك الحالیین تدریجیاً إلى القنوات الرقمیة، كما نجح في جذب عمالء جدد من خالل عروضھ ب

الرقمیة. ویركز ھذا النھج الذي یتبعھ البنك على سرعة االبتكار والمرونة والشراكة واالستجابة لكل ما یستجد من 
تفضیالت للعمالء.

تشار بین العمالء األفراد الذین یستخدمون الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت. لقد حقق ساب بالفعل أعلى معدل ان
منصتھ الجدیدة للخدمات المصرفیة على اإلنترنت وعلى الجوال، وذلك بغرض تحسین 2018وسیطلق البنك في عام 

. وقد تم 2016عام بعد أن فتح الفرع األول في2017تجربة العمالء. وقد افتتح البنك فرعھ الرقمي الثاني في عام 
نشر ماكینات الصرف التفاعلیة وماكینات الصرف اآللي الجدیدة المتطورة وماكینات الخدمة الذاتیة في جمیع أنحاء 

الشبكة. كما تم إطالق نماذج إلكترونیة لتحسین تجربة العمالء الجدد ولتحسین تجربة إجراء المعامالت، باإلضافة إلى 
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قات االنتظار. ونتیجة لذلك، فقد شھد البنك انتقاالً كبیراً للمعامالت إلى القنوات الرقمیة، نظام انتظار رقمي لتقلیل أو
عن المعامالت التي تمت على مكاتب %3.3مع زیادة المعامالت التي تم إجراؤھا من خالل القنوات الرقمیة بنسبة 

ملیون 2.2میة عاماً بعد عام زیادة قدرھا . لقد شھدت الخدمات الرق2016مقارنةً بعام 2017الموظفین وذلك في عام 
في استخدام بوابة الدفع %43و%136معاملة. وقد أدى التركیز على حلول الدفع اإللكتروني إلى زیادة قدرھا 

2017التي طورت في عام الخاصة بالبنك ونقاط البیع على التوالي. كما كان ساب من أوائل البنوك في المملكة 
اقات لتقبل المدفوعات الالتالمسیة بالجوال للزائرین األجانب. ویعمل البنك عن قرب مع السلطات أجھزة الدفع بالبط

المحلیة من أجل توسیع قدراتھ للوصول إلى المستخدمین المحلیین.

لقد قام البنك، على مدى سنوات عدة، بتشغیل منصة دفع خاصة للشركات من خالل قناة رقمیة، وقد استخدمت 
ظمى من عمالء البنك من الشركات ھذه المنصة، وكانت ھذه المیزة من عوامل الدعم التي جعلت ساب األغلبیة الع

یحصد دائماً جوائز الخدمات المصرفیة، وھو ما یمثل اعترافاً بتمیز ساب في تقدیم الخدمات المصرفیة للشركات. 
مركز اتصاالت مخصصاً ألنشطة ، أصبح ساب ھو البنك الوحید على مستوى المملكة الذي یقدم2017وفي عام 

الدفع والسیولة وإدارة النقد للشركات. كما فازت مجموعة منتجات إدارة النقد والسیولة العالمیة بعدد من المھام الكبرى 
في القطاعین العام والخاص، وذلك من خالل قدرتھا على تقدیم حلول مخصصة لمتطلبات العمالء المعقدة. كما كانت 

قد والسیولة العالمیة على االستجابة السریعة ومرونتھا المبتكرة من العوامل التي ساھمت في بلوغ ساب قدرة إدارة الن
مكانة رائدة في توفیر حلول الدفع اإللكتروني وحلول إدارة السیولة.

لتمویل اساب العزم على أن یصبح رائد االبتكارات في حلول وباعتباره رائداً في تقدیم التمویل التجاري، عقد بنك 
، أول بنك فيمم المدینھذالالتجاري الرقمي. وقد أصبح البنك، من خالل مجموعة منتجات التجارة العالمیة وتمویل 

تقنیة مالیة عالمیة رائدة تقدم حلوالً تجاریة رقمیة. وتعتبر المملكة العربیة السعودیة إحدى المملكة یعقد شراكة مع 
مستوى العالم، وھذا ھو المجال الذي یتمیز فیھ ساب. وقد أضاف البنك في أكبر الدول التي تصدر الضمانات على 

الضمانات إلى منصة خدماتھ التجاریة الحالیة على اإلنترنت.2017عام 

، لتقدیم تطبیق قیّم للعمالء من أجل تحسین إدارة رأسمالھم العامل. المدینھالذممأطلق بنك ساب كذلك منصة لتمویل 
. كما قدمت منتجات 2018إطالقھا في عام سیتم وھناك حلول رقمیة تكمیلیة مھیكلة لتمویل التجارة قید التطویر حالیاً 

یح للعمالء تعقب صادراتھم تت2017حلول تعقب للمستندات اإللكترونیة في عام المدینھالذممالتجارة العالمیة وتمویل 
في نفس اللحظة.

وفي سیاق متصل، یجرب ساب حالیاً استخدام حلول الروبوتات من أجل تعزیز كفاءة المعالجة في خلفیة البرامج بما 
یؤدي إلى استمرار الكفاءة وتسریع خدمة العمالء. كما أن نقل العمالء إلى حلول معالجة خلفیة سریعة سیؤدي إلى 

اءة على مستوى المؤسسة.زیادة الكف

یعد البنك من المستخدمین النشطین لوسائل التواصل االجتماعي. فالمملكة على سبیل المثال من أعلى الدول في عدد 
المستخدمین النشطین لتویتر ویوتیوب على مستوى العالم، وھو ما یعكس حیویة سكانھا. وقد تمكن ساب من توسیع 

التطبیقات المحلیة والدولیة المعروفة، وذلك بغرض التواصل مع العمالء وطلب قنواتھ من خالل استغالل عدد من
المالحظات والتعلیقات منھم وإرسال الحمالت الترویجیة وتعزیز العالمة التجاریة القویة للبنك.

" فكر إیجابیاً "حملةیعمل ساب على توجیھ ثقافة العمل لدیھ نحو تعزیز اإلبداع والتنمیة الرقمیة بما یتماشى مع شعار 
ویتخذ من ھذا الشعار مرتكزاً لھ. ویشمل ھذا النھج تحدید أدوار واضحة تكون مسؤولة عن اإلبداع الرقمي في 

المنظمة، وتكییف نھج جدید شامل للتصمیم والتطویر الرقمي، ورفع الوعي باألھمیة االستراتیجیة للخدمات البنكیة 
الرقمیة.

ین. وقد دشن اوز قاعدة عمالئھ الحالیالتقنیة المستقبلیة للمملكة العربیة السعودیة بما یتجیلتزم ساب بأن یطور البنیة 
شراكة مع جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنیة من أجل إشراك طالبھا في االبتكار التقني من 2017ساب في عام 

. وشارك في النسخة األولى من ھذه 2017عام خالل فعالیات "تحدي التكنولوجیا المالیة". وقد تم تنظیم فعالیتین في 
جامعات في المنطقة الغربیة وذلك من أجل تطویر حلول لعدد من التحدیات المحددة مسبقاً 9طالباً من 242الفعالیة 
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5طالباً من 93بشكل عام. بینما تم تنظیم النسخة الثانیة في الریاض وحضرھا قطاعالالتي تواجھ بنك ساب وتواجھ 
وتمنح .مقترحاتھات من المنطقتین الوسطى والشرقیة. وقد فازت ثالث فرق من كل فعالیة بجوائز مالیة على جامعا

ھذه المبادرة لبنك ساب الفرصة للشراكة مع جیل جدید من المواھب التقنیة.

الموظفون

ول العمالء وابتكار الحلإن الموظفین ھم محور نجاح استراتیجیة ساب، ویسعى موظفونا الموھوبون إلى تحقیق رضا 
التقنیة وحلول المنتجات ویطبقون ثقافة إدارة المخاطر القویة، ویتطلعون إلى أن یصبح ساب بنكاً دولیاً رائداً في 

المملكة. ومن ثم، فقد استطاع ساب بناء عالمة تجاریة متمیزة كصاحب عمل في السوق السعودي لجذب المواھب، 
قیات اإلدارة التي تحرص على منح األولویة للموظفین وعلى البیئة المھنیة المترابطة وقد قامت ھذه العالمة على أخال

دولیاً وعلى التدریب عالي المستوى وعلى ھیكل التطویر الوظیفي.

لقد ظل تطویر العمالة السعودیة من أولویات البنك، وأصبح تقییم ساب حالیاً لدى وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة ھو 
من %90المتوسط (وفقاً لبرنامج "نطاقات" المعدل حدیثاً) وذلك ألن نسبة العمالة السعودیة تتجاوز حالیاً األخضر

إجمالي عدد موظفي البنك. كما أن جدول أعمال ساب الخاص بالتنوع في ازدھار مستمر، حیث تمثل المرأة حالیاً 
م من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة.من نسبة العمالة بالبنك. وستظل ھذه المقاییس محل اھتما20%

أسس بنك ساب إدارة موارد بشریة تتبع العضو المنتدب مباشرة وترفع تقاریر دوریة إلى لجان مجلس اإلدارة بشأن 
. ویكون المدیر العام إلدارة الموارد البشریة عضواً بلجنة الموظفینتوجھات ومبادرات ونجاح استراتیجیة ساب بشأن 

لتنفیذیة. وتمثل أھداف البنك المتعلقة باألشخاص مكوناً أساسیاً ونوعیاً في خطة ساب االستراتیجیة وفي تقییم اإلدارة ا
األداء السنوي لإلدارة التنفیذیة.

الموظفین وتدریبھم وتطویرھم الوظیفيبتعیینتنظم إدارة الموارد البشریة جمیع سیاسات وإجراءات ساب المتعلقة 
ة اإلحالل الوظیفي ومكافأة موظفي ساب، األمر الذي یضمن تطبیق نھج موحد على إدارة العمال وتقییم أدائھم وخط

وتطویرھم، والنجاح في زیادة الموارد. وتعد إدارة الموارد البشریة ھي المسؤولة عن وضع السیاسات واإلجراءات 
والحلول عالیة المستوى لساب.

ارة التنفیذیة وإدارة الموارد البشریة ضمان التزام جمیع الموظفین بقیم من أھم أولویات مجلس اإلدارة وفریق اإلدإن 
.و االرتباط الوظیفيساب والتزامھم بمعاییر ساب الدولیة، وذلك من خالل إشراكھم في أنشطة التطویر

وجھ دوریة ألدعماً الستراتیجیة ساب، یقوم قسم التعلیم والمواھب التابع إلدارة الموارد البشریة بإجراء تقییمات 
النقص في الكفاءات األساسیة، كما یعقد شراكات مع أفضل الموردین ومع كلیات األعمال الرائدة عالمیاً من أجل تقدیم 

حلول تطویر مخصصة. باإلضافة إلى ذلك، فإن فریق التعلیم والمواھب التابع لبنك ساب على اطالع على منھج 
ر المصممة خصیصاً والتي تغطي القدرات الفنیة واإلداریة والقیادیة. "جامعة اتش اس بي سي" الخاص بحلول التطوی

على الرقمنة وتجربة العمالء والتمیز 2017وقد اشتملت أوجھ نقص الكفاءات االستراتیجیة التي تم التعامل معھا في 
التشغیلي.

یدعم ساب تطویر القیادة من خالل مجموعة من البرامج الرائدة، من بینھا:

ویستھدف الكفاءات العاملة لدى ساب، ویطور قدرات القیادة 2014" الذي تم إطالقھ في القیادةبرنامج "•

األساسیة في ساب التي تم تحدیدھا لمدیري المستوى العالي والمتوسط، وھم في المعتاد أدنى من فریق 

تعلیم فاعلیاً یستھدف الاإلدارة التنفیذیة بطبقة واحدة إلى ثالث طبقات. ویعتبر برنامج القیادة برنامجاً ت

المستند إلى األنشطة، وبموجبھ یعمل طاقم العمل معاً على مشروعات واقعیة، مع دعم ذلك بالتوجیھ 
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واإلرشاد المستمرین، وھو ما یتوج في النھایة بتقدیم تلك المبادرات إلى اإلدارة التنفیذیة قبل التخرج من 

البرنامج.

ذب وتطویر القادة المستقبلیین لساب من بین الموظفین الذین یسعى برنامج تطویر إدارة ساب إلى ج•

الیزالون في المراحل األولى من حیاتھم الوظیفیة. ویستقطب برنامج تطویر إدارة ساب الخریجین أصحاب 

القطاع المصرفيشھراً لتدریبھم على12الكفاءة العالیة من الجامعات، والذین یلتحقون ببرنامج مدتھ 

على مختلف األدوار في الشركة. ویعقد البنك ھذا البرنامج تدویرھمعملیاتھ، كما یتضمن ومنتجات ساب و

كل عام سعیاً منھ للحفاظ على مورد مستمر الستقطاب المواھب المستقبلیة.

، بدأ ساب في نشر برنامجین جدیدین لتعزیز مھارات اإلشراف لدى المدیرین من المستویین 2017في عام •

، وھما برنامج اإلدارة األساسیة وبرنامج تطویر القیادة األساسیة. ویضم ھذان البرنامجان المتوسط واألدنى

تدریباً عالي الجودة في فصول دراسیة من أجل بناء المھارات نظریاً، ویتبع ذلك خططاً مصممة خصیصاً 

یة والمدیرین للمشاركین تسھم في دمج ھذه المھارات في مھامھم الیومیة، وتقوم إدارة الموارد البشر

المباشرین بمتابعة ھذه الخطط ودعمھا.

یتبع البنك نھج "ترقیة الموظفین من الداخل" بشكل منتظم من خالل خطط اإلحالل الوظیفي والتنمیة المتسارعة. ففي 
من الموظفین إلى مناصب اإلدارة العلیا، وقد خضعوا إلى تدقیق صارم من فریق تقییم تمت ترقیة عدد، 2017عام 

الترقیات ولجنة الموظفین، وتتشكل كٌل منھما من أعضاء من اإلدارة التنفیذیة ینصب جل تركیزھم على تطویر 
المھارات.

وذلك من خالل ارتباط البنك مع بنك یوفر العمل لدى بنك ساب فرصة لتحسین األداء والخبرات ومجموعة المھارات، 
اتش اس بي سي، وھو ما یمثل عرضاً وظیفیاً عالمیاً رائداً في المملكة. فلدى موظفي بنك ساب الفرصة لالنتداب 

الدولي أو االلتحاق ببنك اتش اس بي سي من أجل تعزیز قدراتھم. كما یستفید بنك ساب من ھذه الشراكة من خالل 
اتش اس بي سي بالبنك، وذلك من أجل دعم البنك في تعزیز قدراتھ. ومن الجدیر بالذكر أن إلحاق موظفین من بنك 

جمیع موظفي ساب لدیھم فرصة للتواصل مع موظفي اتش اس بي سي حول العالم من أجل وضع عملیات ومبادرات 
خاطر وإدارة الموظفین.معیاریة في العدید من المجاالت مثل خدمة العمالء والحلول التقنیة وممارسات إدارة الم

، قدم ساب برنامج "تمھیر" الذي یعتبر مكوناً أساسیاً من مكونات برنامج التحول الوطني 2030وتمشیاً مع رؤیة 
الذي طرحتھ وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة. ویھدف ھذا البرنامج إلى رفع مستوى مھارات وتجربة الشباب 2020

بتوفیر فرص لتدریبھ "على رأس العمل" بالشراكة مع المؤسسات الحكومیة السعودي المتعلم والمؤھل، وذلك
والخاصة المتمیزة. وقد استضاف البنك عدداً من متدربي برنامج "تمھیر" بالفعل وقد أثبتوا أنھم یمتلكون مھارات 

متمیزة ویمكن االستعانة بھم في المستقبل.

داء على المدى القصیر واألداء المستدام. ویعتبر التعویض اإلجمالي تقدِّر استراتیجیة الجوائز التي یعتمدھا ساب األ
مكوناً أساسیاً من مكونات أنشطة التوظیف واالحتفاظ بالموظفین. عالوةً على ذلك، یتم تحسین عروض جوائز ساب 

فقد تم لك،على نحو مستمر لتعكس المعاییر الكیفیة، مع التركیز على تحسین تجربة العمالء وإدارة المخاطر. ولذ
تحسین ھیاكل الحوافز والمكافآت لتوجیھ الجوائز الفردیة بصورة أفضل نحو التركیز على تحقیق أفضل النتائج 

لعمالئنا.

المبادئ األخالقیة والمھنیة لموظفي البنك

والجھاتومساھمیھوعمالئھموظفیةتجاهالصحیحةاإلجراءاتإتخاذفيحافلسجللدیھبأنسابیفخر
معاوھما. عمالھبأالبنكقیامكیفیةعنالدولیةسابمعاییرتعبربینماالبنكثقافةجوھرسابقیموتمثل. الرقابیة

 .والفسادوالرشوةالمالیةالجرائممنالحمایةمعنموتحقیقالبنكیستھدفكیفیوضحان
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لمدىاعلىنموتحقیقبھدفالسلیمةالقراراتاتخاذأجلمنموظفیھلعملإطاراالدولیةومعاییرهسابقیمتوفر
خاللنمالدولیةومعاییرناقیمناوإظھارإثباتمسئولیةسابمنسوبيجمیععاتقعلىوتقع. وإستدامةالطویل

 .األوقاتجمیعفيككلوالمجتمعالتنظیمیةوالجھاتوالعمالءالزمالءمعتعامالتنا

:التاليالنحوعلىالدولیةومعاییرهسابقیمتلخیصیمكن

قیم ساب:معاییر ساب الدولیة

) االعتمادیة1(بعدل وإنصاف) معاملة العمالء1(

) االنفتاح2() االلتزام باألنظمة واللوائح2(

) التواصل3() حمایة المعلومات3(

) العمل الجماعي4(

. جوائز مصرفیة مرموقة3

نظراً للتقدم الذي أحرزه في تحقیق استراتیجیتھ، وذلك بمنحھ جوائز 2017في عام حصل بنك ساب على جوائز 
رفیعة في المجال المصرفي، من بینھا:

في المملكة العربیة السعودیة" للسنة التاسعة على التوالي، من قبل 2017"أفضل بنك للتمویل التجاري لعام •

مجلة غلوبال فاینانس.

في المملكة العربیة السعودیة "، من قبل مجلة 2017التجاري لعام "أفضل موفر لخدمات التمویل •

یوروموني.

"، من قبل مجلة غلوبال فاینانس.2017"أفضل بنك إلدارة النقد والخزینة لعام •

مجلة غلوبال فاینانس.، من قبل 2017أفضل بنك خاص لعام •

:2017حصل اتش اس بي سي السعودیة على الجوائز التالیة في عام 

"أفضل بنك استثماري في المملكة العربیة السعودیة" من قبل مجلة یوروموني.•

فاینانس.إیمیا"أفضل بنك استثماري أجنبي في المملكة العربیة السعودیة" من قبل مجلة •

"صفقة العام" من مجلة ذا بانكر.•

"أفضل تمویل تجاري إسالمي مھیكل" من قبل فاینانس آسیا.•

رق األوسط وشمال أفریقیا" من قبل آي جیھ جلوبال."صفقة إعادة تمویل الش•

"أفضل صفقة للبنیة التحتیة للنقل في أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا" من قبل یوروموني.•
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المسؤولیة االجتماعیة للشركات. 4

عزیز یواصل البنك تتمشیاً مع قیم ساب، یواصل البنك التزامھ الصارم تجاه المجتمع الذي یعمل فیھ. وفي ھذا اإلطار، 
موقعھ الرائد في خدمة المجتمع عن طریق تقدیم مجموعة من األنشطة والبرامج التي تخدم المجتمع والتنمیة 

والمستدامة. وقد نظم ساب مجموعة من األنشطة یشارك بھا في عملیة التنمیة المحلیة للمملكة، وذلك من خالل تنفیذ 
بعنایة والتي تتوافق مع استراتیجیة البنك.مجموعة من البرامج واألنشطة المختارة 

یسعى ساب باستمرار إلى أن یقدم مجموعة من البرامج واألنشطة االجتماعیة، في إطار خطط خدمة المجتمع، لصالح 
مجموعات مجتمعیة مختلفة بحاجة إلى الدعم والمساعدة في جمیع أنحاء المملكة. ویتبنى البنك كذلك عدداً من البرامج 

نیة واالجتماعیة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة. وقد كثف البنك في ھذا الصدد من جھوده في اإلنسا
توطید وتعزیز ثقافة المسؤولیة االجتماعیة وغرس ثقافة العمل التطوعي عن طریق إشراك الموظفین في عدد من 

الجماعیة والفردیة لمساعدة المجتمع على تحقیق التقدم البرامج التي ینفذھا، مع التركیز على مھمتھ بشأن دمج الجھود 
والرخاء في مختلف المجاالت.

وفي ھذا اإلطار، أقام ساب عالقة استراتیجیة مع عدد من المؤسسات االجتماعیة والتعلیمیة والمراكز اإلنسانیة، وعلى 
العالقة الناجحة إلى تبني عدد من رأسھا مدینة األمیر سلطان بن عبدالعزیز للخدمات اإلنسانیة. وقد أدت ھذه 

المشروعات اإلنسانیة البارزة مثل إنشاء مركز األمیر سلطان بن عبدالعزیز التخصصي لألطراف الصناعیة وتقویم 
من أجل تحسین سعة الجناح الداخلي. وتجدر اإلشارة في ھذا 7و6األعضاء، باإلضافة إلى توسیع المبنیین رقمي 

التي رعاھا البنك للعام الثامن على التوالي وھو برنامج "سریر ساب اإلنساني"، وھو برنامج السیاق إلى أحد البرامج
یعنى بتقدیم خدمات العالج المجاني والتأھیل لألطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة الذین ینتمون إلى أسر محتاجة 

لك عبدهللا للعلوم والتقنیة تطوراً جدیداً وفقیرة. عالوةً على ذلك، یمثل التعاون االستراتیجي بین ساب وجامعة الم
لمستقبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع إطالق برنامج "تقّدم" الذي یقدم مساعدات مالیة ودعم للمشروعات 

طالب ورواد األعمال من الجامعات.الجدیدة التي یطلقھا ال

خول سوق العمل وذلك بتقدیم برامج تدریبیة واصلت أكادیمیة ساب تقدیم التدریب للخریجین من الذكور واإلناث لد
متقدمة عالیة الجودة بالتعاون مع مركز تدریب متخصص. وتغطي البرامج العدید من التخصصات التي تلبي 

احتیاجات السوق. وقد تمكنت األكادیمیة من استیعاب اإلقبال الكبیر من المتقدمین لبرامج التدریب، والقت ثناًء كبیراً 
تدریب ومتخصصي سوق العمل.من متخصصي ال

ساب رعایتھ لبرنامج توظیف األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، الذي یھدف إلى وفي سیاق متصل، واصل 
تحسین فرص التوظیف للمعاقین تحت إشراف "جمعیة األطفال المعوقین". وقد تمكن البنك على مدى السنوات السبع 

ي االحتیاجات الخاصة في مختلف المؤسسات والشركات شخص من ذو5000الماضیة من توظیف أكثر من 
الخاصة.
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ات العملأداء قطاعأبرز نتائج النتائج المالیة و. 5

المالیةنتائجأبرز ال

مالیین الریاالت السعودیة

20172016201520142013

140,240140,640148,887145,870138,961ودائع العمالء
33,34531,27928,17526,07122,833المساھمینحقوق ملكیة 

26,97729,27335,52745,28137,400صافي االستثمارات
117,006120,965125,947115,221106,115صافي القروض والسلف

187,615186,056187,750187,609177,302إجمالي األصول
154,145154,777159,575161,538154,469إجمالي المطلوبات

3,9553,8954,3314,2663,774صافي الدخل
2,2351,1551,2451,1501,100إجمالي األرباح الموزعة

لإلیراداتالتحلیل الجغرافي 

یحقق البنك دخل العملیات من أنشطتھ في المملكة العربیة السعودیة، ولیس لدى البنك أي فروع أو شركات فرعیة أو 
تم إنشاؤھا أو تشغیلھا خارج المملكة العربیة السعودیة. ویوضح الجدول التالي توزیع دخل العملیات شركات تابعة

وفقاً للتصنیف الجغرافي لمناطق المملكة.

مالیین الریاالت السعودیة
اإلجماليالمنطقة الشرقیةالمنطقة الغربیةالمنطقة الوسطىالعام

20174,1741,6061,3477,127

لمعامالت التي تتم بین قطاعات األعمال بمجرد تسجیلھا بواسطة نظام تسعیر التحویل الخاص بالبنك. اتسجیلیتم 
وفیما یلي إجمالي دخل العملیات والمصروفات التشغیلیة للبنك التي نتجت من قطاعات األعمال عن السنة المالیة 

.2017دیسمبر 31المنتھیة في 

مالیین الریاالت السعودیة
لخدمات ا

المصرفیة 
لألفراد

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات
اإلجماليأخرىنةیالخز

2,5673,2201,287537,127إجمالي دخل العملیات
1,6561,331156983,241إجمالي المصروفات التشغیلیة
الحصة في مكاسب المشروع 

المشترك
---6969

9111,8891,131243,955صافي الدخل
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2017دیسمبر 31النتائج المالیة للسنة المنتھیة في 

60وقدرھابزیادةم،2017دیسمبر31فيالمنتھیةللسنةسعوديلایرملیون3,955بلغصافیادخالالبنكسجل

ملیون3,895بلغوالذيم2016العامفيالبنكدخلعلیھكانعما%1.5بنسبةزیادةویمثلسعوديلایرملیون

نجحكماسعودي،لایرملیون218بمبلغالعملیاتدخلزیادةمنم2017عامفيسابتمكنوقد. سعوديلایر

المالیةلاألصوقیمةفيواالنخفاضاالئتمانیة،الخسائرمخصصاتباستثناءالعملیات،مصروفاتفيالنموبإدارة

تأثرالدخلصافيأنإاللساب،القوياألداءمنالرغموعلى. سعوديلایرملیون107بمبلغارتفعتوالتياألخرى،

سعوديلایرملیون5بمبلغزیادةجزئیاوقابلھاسعوديلایرملیون57بمبلغاالئتمانیةالخسائرمخصصاتبارتفاع

لایر2.64السھمدخلبلغوقد. الزمیلةوالشركةالمشتركالمشروعفياالستثمارأرباحمنالبنكحصةفي

.م2016عامفيللسھمسعوديلایر2.60بمبلغمقارنةم2017دیسمبر31فيالمنتھیةللسنةسعودي

2017دیسمبر 31في كما المركز المالي

إلقتصادیةاالظروفلواقعوبالنظر. للمخاطرتقبلھسیاسةموائمةعلىسابحرصالمتوقعة،السوقلتحدیاتاستباقا
سیاسةالعتمادوكنتیجة.  المساھمینبحقوقممثلةالعمومیةمیزانیتھقیمةتنمیةمواصلةسابراعىفقدوتحدیاتھا،

31فيكماسعوديلایرملیار117.0بلغتوالتيالعمالء،وسلفقروضسجلتفقدالمخاطر،لتقبلبالنسبةمخففة
لایرملیار121.0من%3.3بنسبةانخفاضاذلكویمثلسعودي،لایرملیار4.0بمبلغانخفاضام،2017دیسمبر
.م2016دیسمبر31فيكماسعودي

لایرملیار0.4وقدرهبانخفاضم،2017دیسیمبر31فيكماسعوديلایرملیار140.2العمالءودائعوبلغت
وبلغت. م2016دیسمبر31فيكماسعوديلایرملیار140.6بمبلغمقارنة%0.3بنسبةانخفاضاویمثلسعودي
سعوديلایرملیار2.3بمبلغبانخفاضم،2017دیسمبر31فيكماسعوديلایرملیار27.0االستثماراتمحفظة
األصولقیمةإجماليبلغوقد. م2016دیسمبر31فيكماسعوديلایرملیار29.3بمبلغمقارنة%7.8نسبةویمثل

31فيكماسعوديلایرملیار186.1مبلغبمقارنةم2017دیسمبر31فيكماوذلكسعوديلایرملیار187.6
.%0.8نسبةویمثلسعوديلایرملیار1.5بمبلغبزیادةم،2016دیسمبر

األعمالاتأداء قطاعأبرز نتائج

وإدارة الثرواتالشخصیةالخدمات المصرفیة 

ي وھم الفئة األساسیة التواصل بنك ساب تحقیق تقدم ملحوظ في زیادة عدد األشخاص من أصحاب الثروات الكبیرة، 
على التوالي.%12و%8بنسبة 2017یستھدفھا البنك، حیث زاد عدد عمالء بریمییر وأدفانس في عام 

5. ویحتل ساب، باعتباره أحد أكبر 2017لقد حافظ البنك على موقعھ في التمویل العقاري وبطاقات االئتمان في عام 
موقعاً متمیزاً في دعم المبادرة االستراتیجیة للحكومة في و یتبوء البنك جھات إقراض للرھون السكنیة في المملكة، 

لدیھاإلقراضسیاسةبمالئمةسابقام2017عامخالللزیادة نسبة ملكیة المنازل في المملكة. 2030ظل رؤیة 
لعقاري،اللتمویلالعمالءوصولإمكانیةتوسیعبھدفاالرقابیةالسلطاتأجرتھاالتيالتغییراتمعتتماشىلكي
ماكللعمالءأكبرخیاراتإلتاحةثابتبسعربالمرابحةالعقاريالقرضمنتجسابأطلق2017عامأواخروفي

ویحتل ساب صدارة البنوك في المملكة من حیث اإلنفاق ببطاقات .العقاریةالتنمیةصندوقمعالعملسابسیواصل
االئتمان، وھو ما یعكس عروض منتجاتھ التنافسیة وتركیزه على شریحة العمالء األكثر ثراًء. وتظل أعمال بطاقات 

دیدة ورات الجاالئتمان وبرنامج الوالء "اكسب" للمكافآت من نقاط القوى التي تمیز البنك. كما أن ھناك عدداً من التط
في المملكة.بریمییرإصدار بطاقات ، مما سیعزز مكانة البنك في صدارة جھات 2018المثیرة سیتم إطالقھا في عام 
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. حیث تم تقلیل 2017تركیزه على اإلبداع الرقمي في عام ، واصل ساب2016بعد إطالق فرعھ الرقمي في عام 
الء األفراد والشركات في األفرع، وذلك بسبب تأثیر التحول للعم2017أوقات االنتظار بصورة كبیرة في عام 

الرقمي في جمیع فروعنا، بما في ذلك النماذج اإللكترونیة لتسھیل الدفع وإجراءات التقدم بطلبات للحصول على 
نات یماكینات الصرف اآللي التي تعمل باللمس وماكینات إیداع النقود وماكبطاقات ائتمان، وكذلك الجیل الجدید من 

وقد كانت تعلیقات ومالحظات العمالء األولیة بشأن النشر التجریبي لمدیري العالقات االفتراضیة الصرف التفاعلیة. 
من خالل تكثیف النشر.2018مشجعة، وسیتم المضي قدماً فیھ في عام 

العمالء في مالحظاتھم كان ھناك عدد من مبادرات تجربة العمالء، التي تركز على اإلجراءات األساسیة التي حددھا 
وتعلیقاتھم، أدت إلى تحسین ھذه اإلجراءات، مما أدى بدوره إلى تحسن ملحوظ في تقییمات العمالء. وقد ساھم كٌل من 

التصمیم المحسن لإلجراءات وتدریب الموظفین ومكافآت تمیز العمیل في تحسین المقاییس الداخلیة لرصد تقییمات 
ألخطاء الشاملة ومستویات خدمة حل الشكاوى.العمالء، بما في ذلك معدالت ا

الخدمات المصرفیة للشركات

إن بنك ساب، باعتباره البنك الدولي الرائد في المملكة، یدعم الشركات السعودیة التي تسعى للحصول على فرص 
للتوسع دولیاً، كما یدعم الشركات الدولیة التي ترغب في العمل في المملكة. ومن العناصر الفعالة التي تجعل من ساب 

ة قویة، باإلضافة إلى فھمھ العمیق لألسواق والقطاعات المحلیة منافساً قویاً في ھذا الصدد ھو وجود میزانیة عمومی
والدولیة المدعوم بشراكتھ مع بنك اتش اس بي سي، وقدراتھ الھائلة في التمویل التجاري وإدارة النقد. 

، حیث قد أدى ترشید اإلنفاق الحكومي على البنیة التحتیة 2017لقد ظلت الظروف االقتصادیة صعبة في عام 
اض أسعار السلع وحالة عدم الیقین بشأن التوقعات على المدى القریب، إلى انخفاض حجم التجارة الكلي وانخف

وانخفاض تدفق النقد األجنبي واستثمارات اإلنفاق الرأسمالي. وإزاء ذلك، ركز البنك على تحسین تجربة العمالء 
ھج المتحفظ إزاء تقبل المخاطر. ویعد التركیز وتحسین المنتجات والخدمات وتطویر حلول رقمیة، مع الحفاظ على الن

األساسي لساب ھو ضمان حفاظھ على میزة تنافسیة رائدة في مجال التمویل التجاري وفي إدارة الدفع والسیولة، 
التجارة منتجات والتي یحققھا من خالل مجموعتین أساسیتین من المنتجات الخاصة بالعمالء من الشركات وھما:

إدارة النقد والسیولة العالمیة. كما واصل بنك ساب المشاركة في تمویل البنیة ومنتجات مم المدینھذالل العالمیة وتموی
. في المملكةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التحتیة األساسیة وغیرھا من النفقات الرأسمالیة، وكذلك في دعم 

" من غلوبال فاینانس للمرة التاسعة توالیاً، 2017یُعد حصول البنك على جائزة "أفضل بنك للتمویل التجاري لعام 
في المملكة العربیة السعودیة" من 2017فضل موفر لخدمات التمویل التجاري لعام أوكذلك حصولھ على جائزة "

، بمثابة شھادة بمكانة ساب الرائدة في التمویل التجاري. ففي ظل بیئة األعمال التجاریة الحالیة، یزداد تطلع یوروموني
المدینھالذممالتجارة العالمیة وتمویل مالھم العامل بصورة أفضل، وتحتل مجموعة منتجات العمالء إلى إدارة رأس

موقعاً متمیزاً في ذلك من خالل حلول التمویل التجاري المھیكلة التي تقدمھا. وسعیاً للحفاظ على مكانتھ الرائدة في 
د شھد ، ونتیجة لذلك، فقمم المدینھذالمنصة جدیدة لتمویل مؤخرا ق البنك ابتكار حلول للعمالء ومعاییر الخدمة، قد أطل

. ویطور ساب حالیاً منصات تمویل تجاري مھیكلة إضافیة وتكمیلیة سیجري إطالقھا في عام أعمالھ نمواً كبیراً في
2018.

المثال، للبنك نصیب كبیر، . فعلى سبیل 2017أطلق بنك ساب عدداً من المبادرات لرقمنة بیئتھ التجاریة في عام 
باعتباره البنك التجاري الرائد في المملكة، في األعمال التجاریة التي تعتمد على المستندات. وإدراكاً من البنك بأن 

مجموعة المنتجات ھذه تستلزم أوراقاً كثیرة عادة، فقد عقد البنك شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في توفیر الحلول 
یة العالمیة من أجل رقمنة المنتج.التجاریة الرقم

یوفر ساب قناة إلكترونیة لخدمات التجارة على اإلنترنت لكي یوفر لعمالئھ من الشركات منصة واحدة تغطي عدداً من 
، تمت ترقیة قناة الخدمات التجاریة على اإلنترنت لتشمل الضمانات كذلك. ویمكن لعمالء 2017الخدمات. وفي عام 

معامالت الضمانات وتنفیذ جمیع األنشطة ذات الصلة بالضمانات، بما في ذلك عرضھا على ساب حالیاً إجراء
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اإلنترنت من خالل تلك القناة. ولم تؤدي ھذه القناة إلى تحسین تجربة العمالء فحسب، بل ساعدت العمالء كذلك على 
التخفیف من حدة المخاطر التشغیلیة، والتي تظل ھي محور التركیز األساسي. 

في المملكة العربیة 2017ن حصول البنك على جائزة مجلة غلوبال فاینانس "ألفضل بنك إلدارة النقد والخزینة لعام إ
إدارة النقد والسیولة العالمیة حلوالً السعودیة" شھادة واضحة على موقع البنك الریادي في مجال اإلدارة النقدیة. وتوفر 

كما واصلت إدارة النقد والسیولة العالمیة تحقیق مكاسب قویة في الفوز موحدة أساسیة تناسب العدید من العمالء. 
، وذلك بتقدیم حلول مخصصة مبتكرة لعدد من كبار العمالء في القطاعین العام 2017بالعدید من المھام في عام 

عة كانة رفیوالخاص. ویعزز النھج الذي ینتھجھ بنك ساب في اإلبداع مع ھذه المتطلبات المعقدة وضع البنك في م
كرائد للفكر في المملكة، وھو ما شّكل أساساً تنافسیاً للبنك للفوز بالعدید من العروض.

، وذلك من أجل تحسین تجربة 2017أطلقت إدارة النقد والسیولة العالمیة نظام مركز االتصاالت الجدید في عام 
. وسیواصل البنك استثماره في تحسین تجربة العمالء، إذ یحتوي على العدید من المیزات التي تعزز والء العمالء

العمالء.

الخزینة

استمرت الخزینة في تلبیة احتیاجات العمالء وإدارة مخاطر السوق للبنك بفاعلیة رغم البیئة المالیة الصعبة والتقلبات 
جارة وتوجھات ، وھو ما یعكس تقلص حجم الت2017التي تشھدھا األسواق. ویعتبر تدفق العمالء عموماً أقل في عام 

السوق، إال أن بنك ساب قد حافظ على نصیبھ من العمالء، وذلك من خالل التركیز على العالقات مع العمالء وتعزیز 
قدرات المنتجات.

ویظل نھج ساب المتحفظ في إدارة السیولة میزة تنافسیة للبنك، حیث یقدم البنك للعمالء موازنة عمومیة سلیمة تدعم 
قتراض واحتیاجات الخزینة. وقد حافظ البنك على معدالت سیولة مناسبة كما ھو منصوص علیھ في احتیاجاتھم من اال

إفصاحات الركن الثالث، كما حقق البنك مستوى یعتمد علیھ من التمویل الثابت بفضل امتیازاتھ األساسیة في الخدمات 
المصرفیة والخدمات المصرفیة لألفراد.

والصغیرة والمتوسطةدعم المؤسسات متناھیة الصغر 

من بین أھدافھا زیادة مساھمة المؤسسات متناھیة الصغر والصغیرة 2030تضع استراتیجیة رؤیة المملكة 
عمیل نشط من 12000والمتوسطة في االقتصاد. ودعماً الستراتیجیة المملكة، یفخر بنك ساب بأن یخدم ما یزید عن 

، وذلك من مكاتبنا اإلقلیمیة الثالثة الرئیسیة في كٍل من الریاض المؤسسات الصغیرة ومتناھیة الصغر والمتوسطة
وجدة والخبر وعدد من المدن األخرى في أنحاء المملكة. كما یقدم البنك خدماتھ لعدد من الشركات الكبرى التي تدعم 

دعماً مباشراً موظفاً یقدمون63سلسلة اإلمداد النھائیة للمؤسسات الصغیرة ومتناھیة الصغر والمتوسطة. وھناك 
للعمالء، باإلضافة إلى عدد أكبر بكثیر من موظفي اإلدارة وموظفي الدعم الذین یخدمون البنیة التحتیة العامة للبنك. 

جدیٌر بالذكر أن بنك ساب یقدم الحلول اإلسالمیة والحلول التقلیدیة. 

ألفراد لیة لدینا لتشمل الخدمات البنكیة لتضم حافظة المؤسسات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة الفئات التشغی
الصغیرة واألكبر (المتوسطة)).–(الخدمات المصرفیة للشركات متناھیة الصغر) و–(الخدمات المصرفیة للشركات 

ویرد أدناه تعریف كل فئة من ھذه الفئات الفرعیة.

والمتوسطة ممن لدیھم تسھیالت رةو الصغی، رفع ساب عدد عمالئھ من المؤسسات المتناھیة الصغر2017في عام 
مراكز خدمات مصرفیة تجاریة جدیدة، ونفذ حلوالً رقمیة جدیدة، وأتم الدورة األولى من 4، وفتح %9ائتمانیة بنسبة 

برنامج "تقدم" الذي طرحھ البنك لدعم رواد األعمال.

المؤسسات المتناھیة الصغر و الصغیرة والمتوسطةتحدید فئات 

الحجم كما یلي:والمتوسطة و الصغیرةالمؤسسات المتناھیة الصغریحدد ساب فئات 
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حجم المبیعات السنویةفئات الشركات

متناھیة –الخدمات المصرفیة للشركات 
الصغر

مالیین لایر 3أقل من 

ملیون لایر40مالیین لایر إلى 3من الصغیرة–الخدمات المصرفیة للشركات 

األعلى-الخدمات المصرفیة للشركات 
(المتوسطة)

ملیون200ملیوناً إلى 40من

المبادرات االستراتیجیة

تجربة العمیل

ي ، فوالمتوسطة و الصغیرةالمؤسسات المتناھیة الصغرلخدمة مراكز للخدمات المصرفیة التجاریة9یمتلك ساب 
الریاض وجدة والخبر ومكة والمدینة. وقد تم تخصیص مدیر عالقات متفرغ لكل عمیل لتقییم احتیاجاتھ البنكیة ولتقدیم 
الحلول التي تلبي تلك المتطلبات. ویواصل ساب استثماره في تطویر مھارات مدیري العالقات من خالل تقدیم البرامج 

إلى وسطة والمتو الصغیرةلمؤسسات المتناھیة الصغرلذین یقدمون الدعم التدریبیة ذات الصلة. وقد خضع موظفونا ال
. وتضم فرق العمل المتخصصة مدیري عالقات متفرغین للتعامل مع طلبات 2017ساعة في عام 11تدریب مدتھ 

.تمویل برنامج الكفالة

الخدمات المصرفیة الرقمیة

إن المكانة الرائدة التي یحتلھا البنك في السوق وتقدیم الخدمة لمجموعة من العمالء الشركات تؤھل ساب لتقدیم أفضل 
. وقد سعى والمتوسطة و الصغیرةالمؤسسات المتناھیة الصغرالحلول الرقمیة في ھذا المجال لقاعدة عمالئھ من 
یة لعمالئھ، عن طریق نقل المعامالت المباشرة مع الموظفین إلى البنك في اآلونة األخیرة إلى تحسین التجربة الرقم

قنوات إلكترونیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، الخدمات المصرفیة على اإلنترنت وماكینات الصرف 
قدمة متالتفاعلیة وماكینات إیداع النقد وأجھزة نقاط البیع، وحلول بوابة السداد والدفع. ویطور ساب حالیاً منصة

للخدمات المصرفیة على الھاتف واإلنترنت للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لكي تحل محل المنصة الحالیة، كما 
یطور البنك نموذجاً إلكترونیاً لفتح حساب للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

حلول التمویل التجاري

یة خصم إمكانوالمتوسطة و الصغیرةالمتناھیة الصغرمؤسسات للیتیح مم المدینھذالیقدم ساب عرضاً شامالً لتمویل 
مستحقات الشركات األكبر بتكلفة مخفضة. كما یقدم ساب حلول تمویل سلسلة اإلمداد للشركات األكبر، وذلك دعماً 

التي تأتي في نھایة سلسلة اإلمداد، كي تتمكن من إدارة تدفقاتھا المتناھیة الصغر و الصغیرة و المتوسطةللمؤسسات 
النقدیة بصورة تتسم بالكفاءة ولتقلیل تكالیف التمویل. ویستثمر ساب حالیاً في نظام جدید إلدارة سلسلة اإلمداد، وذلك 

موردین من من أجل تحسین ھذا العرض الذي سیشجع الشركات األكبر أن تدعم ھذه الحلول من أجل قاعدة ال
.والمتوسطة و الصغیرةالمؤسسات المتناھیة الصغر

تطویر ریادة األعمال والتدریب علیھا

، أطلق ساب برنامج "تقّدم" بالتعاون مع جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنیة. ویھدف 2030تمشیاً مع رؤیة المملكة 
والتفاعل معھم وتقدیم الدعم والتوجیھ بدایة الطریق ھذا البرنامج إلى تطویر رواد األعمال الذین ال یزالون في 
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وأكمل دورتھ األولى التي امتدت لستة أشھر في منتصف 2016الالزمین. وقد تم إطالق البرنامج في أكتوبر من عام 
ة. وقد تم قبول رواد األعمال بعد أن شاركوا في عملیة تقدیم الطلبات التي شھدت منافسة كبیرة، وذلك في نھای2017

. وكانت تدور األفكار حول الحلول الرقمیة والطاقة المتجددة واستدامة المیاه والطعام وكذلك الحلول 2016عام 
المتعلقة بالصناعة.

جامعة جامعة مختلفة من جمیع أنحاء المملكة على لجنة التحكیم في13شركة ناشئة من 26أثناء البرنامج، تم عرض 
ج.الملك عبدهللا للعلوم والتقنیة. وقد حصلت الفرق الفائزة على منحة تمویل أولي كجزء من البرنام

المؤسسات المتناھیة الصغر و الصغیرة والمتوسطةالقروض والبنود خارج المیزانیة لعمالء 

لایر سعودي2017دیسمبر 
اإلجماليمتوسطةصغیرةمتناھیة الصغر

و الصغیرةالمؤسسات المتناھیة الصغرقروض 
والمتوسطة 

1,199206,659370,589578,447

المتناھیةبنود خارج المیزانیة العمومیة للمؤسسات 
18,422190,270270,689479,381والمتوسطةالصغیرةوالصغر

رةالصغیوالصغرالمتناھیةالمؤسسات نسبة قروض 
%0.48%0.31%0.17%0.00اإلجمالیةمن قروض سابوالمتوسطة

للمؤسسات نسبة البنود خارج المیزانیة العمومیة 
من إجمالي والمتوسطةالصغیرةوالصغرالمتناھیة

%0.68%0.38%0.27%0.03البنود خارج المیزانیة العمومیة لساب

839101,0972,090عدد التسھیالت االئتمانیة

61232110403الحاصلین على تسھیالت ائتمانیةعدد العمالء 

عدد التسھیالت االئتمانیة المضمونة ببرنامج كفالة
-1415 146 

المضمونة ببرنامج كفالةمبلغ التسھیالت االئتمانیة 
-113,7511,441 115,192

لایر سعودي2016دیسمبر 
اإلجماليمتوسطةصغیرةمتناھیة الصغر

الصغیرةوالصغرالمتناھیةللمؤسسات قروض 
2,084238,027378,243618,354والمتوسطة

المتناھیةبنود خارج المیزانیة العمومیة للمؤسسات 
22,365169,110152,994344,469والمتوسطةالصغیرةوالصغر

رةالصغیوالصغرالمتناھیةالمؤسسات نسبة قروض 
%0.50%0.31%0.19%0.00من قروض ساب اإلجمالیةوالمتوسطة
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للمؤسسات نسبة البنود خارج المیزانیة العمومیة 
من إجمالي المتناھیة الصغر و الصغیرة و المتوسطة

%0.48%0.21%0.24%0.03البنود خارج المیزانیة العمومیة لساب

1229618021,885عدد التسھیالت االئتمانیة
91263100454عدد العمالء الحاصلین على تسھیالت ائتمانیة

عدد التسھیالت االئتمانیة المضمونة ببرنامج كفالة
-1305135

المضمونة ببرنامج كفالةمبلغ التسھیالت االئتمانیة 
-59,0883,18162,269

(الخدمات المصرفیة االستثماریة)المحدودة اتش اس بي سي العربیة السعودیة شركة 

یظل بنك اتش اس بي سي السعودیة ھو البنك االستثماري الرائد في المملكة، إذ وقع االختیار البنك "كأفضل بنك 
استثماري في المملكة العربیة السعودیة" من یوروموني و"أفضل بنك استثماري أجنبي في المملكة العربیة السعودیة" 

. وقد 2017ریادتھ في الخدمات المصرفیة االستثماریة في عام . وقد حافظ البنك على 2017من إیمیا فاینانس في عام 
واصل بنك اتش اس بي سي السعودیة توسیع قدراتھ لتشمل إتمام أول عملیة بناء سجل أوامر مسرعة في المملكة 

مالعربیة السعودیة. وخالل العامین الماضیین، حافظ البنك على مكانتھ كبنك استشاري رائد في سوق رأس مال األسھ
معامالت من أھم المعامالت المتعلقة بسوق رأس مال األسھم. 3في المملكة العربیة السعودیة، حیث قدم المشورة في 

، وفاز 2017كما ساھم بنجاح في عدد من أكبر معامالت أسواق رأسمال الدیون ومعامالت التمویل المشترك في 
جاري إسالمي مھیكل" من جوائز فاینانس آسیا. كما ظل بجائزة "صفقة العام" من ذا بانكر وجائزة "أفضل تمویل ت

بنك اتش اس بي سي السعودیة یضطلع بدور ھام في دعم بناء البنیة التحتیة للمملكة من خالل خاصیة تمویل 
المشروعات والتصدیر، كما حصل البنك على جائزة "أفضل صفقة إعادة تمویل في منطقة الشرق األوسط وشمال 

" من یاأوروبا والشرق األوسط وأفریقیھ جلوبال، وكذلك جائزة "أفضل صفقة بنیة تحتیة للنقل في أفریقیا" من آي ج
یوروموني للصفقات الكبرى. 

إن بنك اتش اس بي سي العربیة السعودیة ھو البنك الرائد على مستوى السوق في دعم برنامج المستثمر األجنبي 
دتھ. وقد شھد عدد المؤسسات األجنبیة التي تقدمت بطلبات لتصبح المؤھل، وذلك فیما یتعلق باألصول التي في عھ
أن مؤشر مورجان ، ومن ثم، فھي تظل فرصة للنمو، وال سیما 2017"مستثمراً أجنبیاً مؤھالً" زیادة ملحوظة في عام 

، وھو ما 2017م ستانلي لألسواق الناشئة قد أدرج المملكة العربیة السعودیة في قائمة مراقبة األسواق الناشئة في عا
یمثل عالمة إیجابیة.

. %20تستحوذ أعمال إدارة األصول على حصة سوقیة من فئات األصول المتمثلة في األسھم المحلیة قدرھا حوالي 
، وتم تقدیمھ كصندوق لإلیداعات الخاصة.2017ولمزید من التنوع، أطلق البنك أول صندوق عقاري لھ في عام 

سعودیة أعمال وساطة ضخمة للمؤسسات واألفراد.یدیر بنك اتش اس بي سي ال

ساب تكافل (التأمین)شركة 

، بما 2030تمشیاً مع استراتیجیة البنك، ركزت ساب تكافل جھودھا على تجھیز نفسھا للمبادرات ذات الصلة برؤیة 
عمل ستحداث دور رقمي للفي ذلك إعادة تھیئة البنیة التنظیمیة لتحسین الصلة والتدفق. وكجزء من ھذا اإلجراء، تم ا

مع ساب في تحقیق المبادرات الرقمیة االستراتیجیة الضروریة للتوافق مع مبادرات ساب وتلبیة الحتیاجات العمالء. 
ولفھم تلك االحتیاجات بشكل أفضل، أجرت ساب تكافل دراسة لتوجھات العمالء یتم استخدامھا كمنصة لدفع الشركة 

إلى األمام.
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بشدة تحسین البیئة التنظیمیة وتركز كحد أدنى على تلبیة المعاییر المطلوبة للعمل في السوق. وقد تم وتراعي الشركة 
إنجاز الكثیر من العمل من أجل تعزیز معاییر مكافحة غسل األموال ورعایة العمالء واألمن السیبراني لدى الشركة.

إدارة المخاطر. 6

تشمل جمیع أنشطة ساب، بدرجات متفاوتة، قیاس وتقییم وتقبل وإدارة المخاطر أو مجموعة من المخاطر. ومن أھم 
النظراء والمخاطر العابرة للحدود)؛ فئات المخاطر التي یتعرض لھا البنك ھي مخاطر االئتمان (بما في ذلك مخاطر 

ومخاطر صرف العمالت األجنبیة)؛ ومخاطر النقد ومخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر نسبة العموالت الخاصة 
والسیولة؛ والمخاطر التشغیلیة في صورھا المتنوعة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، مخاطر االلتزام 

(المخاطر التنظیمیة ومخاطر الجریمة االقتصادیة)، ومخاطر أمن المعلومات، ومخاطر السمعة واالستدامة (المخاطر 
الجتماعیة).البیئیة وا

إن وجود ھیكل واضح للحوكمة والملكیة یضمن مراقبة اإلدارة الفعالة للمخاطر والمساءلة علیھا. ویعتمد مجلس 
إطار عمل المخاطر الخاص بالبنك وخططھ وأھداف -لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس -اإلدارة أو لجنتھ المكلفة 

طر وتفویض السلطات لمخاطر االئتمان وغیرھا من المخاطر، ووضع أدائھ، والتي تتضمن وضع بیان لتقبل المخا
إجراءات مراقبة فعالة.  

راجعت لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس إطار عمل تقبل المخاطر لدى ساب واعتمدتھ أثناء العام، وھو یوضح 
ي النھج تبر من العناصر المركزیة فمقدار وأنواع المخاطر التي یمكن لساب أن یتقبلھا في تنفیذ استراتیجیتھ. كما یع

المتكامل للتعامل مع المخاطر ورأس المال وإدارة األعمال، كما یدعم البنك في تحقیق أھدافھ في الحصول على عائد 
بازل.ةیاتفاقعلى حقوق المساھمین، كما یعتبر عنصراً أساسیاً للوفاء بالتزامات البنك بموجب الركن الثاني من 

مخاطر االئتمان

ق المخاطر االئتمانیة ومخاطر السویدیر البنك قسماً مستقالً للمخاطر االئتمانیة توفر مستوى عالیاً من مراقبة وإدارة
لبنك ساب، وذلك تمشیاً مع قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن إدارة المخاطر االئتمانیة في البنوك. وتشمل 

ضوعي للمخاطر لضمان توافق التطبیق مع السیاسة االئتمانیة لبنك ساب ومع مھامھا المراجعة المستقلة والتقییم المو
اللوائح المحلیة المعمول بھا؛ وكذلك تقدیم التوجیھ لقطاعات األعمال بشأن تقبل البنك للتعرض للمخاطر االئتمانیة 

لك ما تشمل مھامھا كذومخاطر السوق فیما یتعلق بقطاعات صناعیة معینة وأنشطة معینة ومنتجات مصرفیة معینة؛ ك
مراقبة الدیون على الجھات السیادیة والبنوك وغیرھا من المؤسسات المالیة.

المخاطر الشرعیة

المخاطر الشرعیة ھي مخاطر الخسارة المالیة أو العقوبات التنظیمیة أو اإلضرار بسمعة ساب أو جمیع ما سبق نتیجة 
لتي تصدرھا اللجان الشرعیة ببنك ساب بشأن تطویر المنتجات لعدم االمتثال للتوجیھات واإلرشادات والشروط ا

اإلسالمیة وتنفیذھا وتسویقھا وطرحھا.

من المعروف أن القواعد الشرعیة لھا تفسیرات عدة؛ ومن ثم، فھناك مخاطر محتملة لتفسیر أحد منتجات ساب على 
ھذه المخاطر، حرص ساب على أن أنھ غیر متوافق مع الشریعة من جانب مجلس شرعي آخر. وللتخفیف من حدة 

یكون أعضاء اللجنة الشرعیة للبنك من ذوي المكانة العالیة في األمور الشرعیة. عالوةً على ذلك، فإن لدى ساب 
فریق متفرغ لألمور الشرعیة ومتخصص في المسائل المتوافقة مع الشریعة. وقد تم عقد تدریب وحلقات توعیة بشأن 

ذلك متطلبات معالجة المنتجات. وأخیراً، یمتلك البنك منصة تقنیة متوافقة مع المتطلبات مبادئ الخدمات المصرفیة وك
الشرعیة بشكل كبیر من أجل دعم تقلیل مخاطر األخطاء التشغیلیة أو المراقبة.
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لقد تم تحدید مخاطر الشریعة على أنھا مخاطر منفصلة معترف بھا في خریطة شدة مخاطر األعمال وكذلك على 
المسائل الشرعیة التي تراقبھا لجان الحوكمة المناسبة. ومن الجدیر بالذكر أن رئیس إدارة الخدمات المالیة مستوى 

اإلسالمیة یتبع الرئیس التنفیذي للمخاطر مباشرةً، وذلك لإلشراف على تطویر المنتجات والخدمات الشرعیة ومراقبة 
على نحٍو مستقل.

لقد استلزم ھذا التركیز المتزاید وضع إطار عمل محكم لاللتزام بمكافحة المخاطر الشرعیة یكون متوافقاً مع إطار 
نھ في نموذج مكون من ثالثة خطوط  عمل إدارة المخاطر التشغیلیة. وقد أجرى البنك تحسینات على إطار العمل وضمَّ

المستمرة والمساءلة في إدارة األعمال وإدارة الخدمات المالیة دفاعیة، وذلك للتأكد من أن الحوكمة تضمن الشفافیة 
اإلسالمیة والتدقیق والتفاعل مع مجلس إدارة ساب من خالل لجنة المخاطر التشغیلیة والرقابة الداخلیة ولجنة إدارة 

میة تبقى على إدارة الخدمات المالیة اإلسالالمخاطر ولجنة المراجعة واللجنة الشرعیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
تواصل مع اللجنة الشرعیة بشأن جمیع األمور المتعلقة بالشریعة. ومن الجدیر بالذكر أن لجنة الشریعة تتبع مجلس 

إدارة ساب مباشرةً.

مخاطر السوق

تقلل المخاطر التي تشكلھا حركة األسعار في السوق، مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة 
سعار الفائدة وأسعار األسھم، من دخلنا أو من قیمة محافظنا. وینقسم التعرض لمخاطر السوق إلى والفارق في أ

محفظتین:

وتشمل البنود التي تنتج عن الوساطة المالیة وشراء األسھم والبنود الناتجة عن العمیل.–المحافظ التجاریة 

إدارة سعر العمولة الخاصة لألصول والمطلوبات تشمل البنود التي تنشأ في األساس من –المحافظ غیر التجاریة 
فظ بھا ون متوافرة، والمحتالمصرفیة التجاریة والخاصة باألفراد، واالستثمارات المالیة المخصصة للبیع، حسبما تك

حتى تاریخ االستحقاق.

ھا لمجلس وتراقبتتم مراقبة وقیاس مخاطر السوق باستخدام حدود ومقاییس معتمدة من لجنة المخاطر المنبثقة عن ا
إدارة المخاطر المستقلة. وتشمل القیاسات األساسیة ما یلي:

قیاس القیمة المعرضة للخطر، الذي یُستخدم لتقییم الخسائر المحتملة للبنود المعرضة للمخاطر نتیجة لحركة •

غط لضأسعار السوق على مدى فترة زمنیة محددة وإلى مستوى معین من الثقة، ویتم تعزیزه باختبارات ا

لتقییم التأثیر المحتمل لحركات األسعار على قیم المحافظ، في إطار مجموعة من المتغیرات المالیة.

المراقبة باستخدام مقاییس تشمل حساسیة الدخل من العموالت الخاصة وحساسیة الصرف األجنبي. •

مخاطر السیولة

مالیة كافیة لدى ساب لكي یفي بالتزاماتھ عند حلول إن مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تنشأ عن عدم توافر موارد 
أجلھا أو من عدم إمكانیة الوفاء بتلك االلتزامات إال بتكبد تكلفة باھظة. وتنشأ مخاطر السیولة عن عدم التوافق في 

ستخدم یأوقات التدفقات النقدیة. أما مخاطر التمویل فتنشأ من أن التمویل الذي یُنظر إلیھ على أنھ مستدام، ومن ثم
لتمویل األصول، ال یكون مستداماً طیلة الوقت. وتنشأ مخاطر التمویل حینما ال یمكن تمویل األصول غیر السائلة في 

اآلجال المتوقعة، حسب الحاجة.

، لمجلسلجنة المخاطر المنبثقة عن امخاطر السیولة الذي تعتمده سنویاً وقد وضع ساب بیان تقبل المخاطر فیما یتعلق ب
وتتم مراجعتھ شھریاً من قبل لجنة إدارة األصول والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر، مع رفع تقاریر ربع سنویة بھا 

.لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلسإلى 
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تقبل المخاطر، بوضع مجموعة من مقاییس المراقبة األساسیة، من وقد قام بنك ساب، دعماً لالمتثال المستمر لبیان
لى سبیل المثال ال الحصر، نسبة تغطیة السیولة ونسبة األموال المستقرة الصافیة. وتتم مراقبة جمیع تلك بینھا ع

المقاییس عن كثب للتحقق من التزامھا بقیود بیان تقبل المخاطر من جانب لجنة إدارة األصول والمطلوبات ولجنة 
.ثقة عن المجلسلجنة المخاطر المنبإدارة المخاطر، ویتم رفع تقاریر بھا إلى 

ویُجري ساب اختبارات الضغط للتدفق النقدي على مخاطر السیولة والتمویل. حیث یأخذ اختبار الضغط في اعتباره 
خاصة باإلضافة إلى الفترات الزمنیة، عدداً من السیناریوھات على نطاق السوق بالكامل وعدداً من السیناریوھات ال

العمل بكفاءة لدعم العمالء أثناء الفترات الصعبة وما بعدھا. ویتم إجراء اختبارات لتقییم قدرة البنك على االستمرار في
الضغط ھذه بشكل نصف سنوي.

وضع البنك آلیة لتحمیل تكلفة السیولة داخل المؤسسة لدعم إدارة ھیكل المیزانیة العمومیة ألغراض مخاطر السیولة 
األصول والمطلوبات مرة واحدة على األقل في السنة وتعتمدھا والتمویل. ویتم تحدیث السیاسة من قبل لجنة إدارة

لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس. 

یحتفظ بنك ساب بخطة لتمویل السیولة في حاالت الطوارئ لتقدیم التوجیھ لإلدارة العلیا التي یتشكل منھا فریق إدارة 
السیولة في حاالت الطوارئ مقاییس مراقبة من أجل أزمات السیولة أثناء فترات ضوائق السیولة. وتضع خطة تمویل 

التحذیر المبكر، وذلك من أجل تحذیر اإلدارة من أي ضوائق مالیة وشیكة، كما أن تلك الخطة تحدد المسؤولیات 
وتوضح النھج الذي یمكن لإلدارة أن تتبعھ أثناء مراحل حدة األزمة المختلفة. ویتم تحدیث خطة تمویل السیولة في 

الطوارئ مرة واحدة سنویاً على األقل، ویستغل فریق إدارة أزمات السیولة ھذه الفرصة من أجل مراجعة حاالت 
الخطة بالتفصیل وضمان اإللمام بھا قبل وقوع أي أزمة.

التصنیفات االئتمانیة لبنك ساب

البنك على ب، وھي تعزز من قدرةتمثل قوة التصنیف االئتماني داللة على القوة المالیة النسبیة التي یتمتع بھا بنك سا
الوصول إلى مصادر تمویل بسعر أمثل. تراعي التصنیفات االئتمانیة مواطن القوة المالیة ومركز السیولة الوفیر 

، لم یطرأ تغییر على 2017واالمتیاز القوي لبنك ساب عالوةً على مراعاة التصنیف السیادي المحلي. في عام 
ب في حین انخفضت درجات التصنیف لبعض البنوك األخرى، كما رفعت مؤسسة فیتش التصنیفات الخارجیة لبنك سا

تصنیفنا إلى مستقر بسبب نظرتنا المستقبلیة. یعرض الجدول التالي التصنیفات االئتمانیة الحالیة لبنك ساب حسبما 
:1720أكدتھا وكاالت التصنیف االئتماني العالمیة الرائدة في الحادي والثالثین من دیسمبر 

التصنیفالوكالة
مع نظرة مستقبلیة مستقرة +BBBإس آند بي

مع نظرة مستقبلیة مستقرة-Aفیتش 
مع نظرة مستقبلیة مستقرةA1مودیز

و اإلقتراضالمصدرةسندات الدین

وتقلیل التمویلتمشیاً مع الجھود المستمرة التي یبذلھا البنك لتعزیز مركزه من الكفایة الرأسمالیة وتنویع مصادر
فجوات التباین بین تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات، أصدر البنك سندات الدین التالیة:

بآالف الریاالت السعودیة
2017دیسمبر 31في المدفوعات في العام2016دیسمبر 31في 

5صكوك ثانویة مدتھا 
ملیون 1,500سنوات بمبلغ 
2012-لایر سعودي 

1,500,0001,500,000-
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7صكوك ثانویة مدتھا 
ملیون 1,500سنوات بمبلغ 
2013-لایر سعودي 

1,500,000-1,500,000

10صكوك ثانویة مدتھا 
ملیون 1,500سنوات بمبلغ 
2015-لایر سعودي 

1,500,000-1,500,000

4,500,0001,500,0003,000,000

2012–ملیون لایر سعودي 1,500سنوات بمبلغ 5صكوك ثانویة مدتھا 

. وقد تم إصدار ھذه 2017على أن تكون مستحقة في مارس 2012مارس 28أصدر ساب ھذه الصكوك بتاریخ 
ملیون لایر سعودي. وقد تم 1,000الصكوك كتبادل تجاري جزئي من دین رئیسي إلى دین ثانوي بمبلغ قدره 

ون لایر سعودي نقداً.ملی500االكتتاب في الجزء المتبقي بالكامل وقدره 

3وتستحق ھذه الصكوك نسبة عمولة خاصة وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة خالل 
نقطة أساس تستحق السداد كل ثالثة أشھر. لم تكن ھذه الصكوك مضمونة وقد أدرجت في 120أشھر مضافاً إلیھا 

سوق األسھم السعودیة (تداول).

2013–ملیون لایر سعودي 1,500سنوات بمبلغ 7صكوك ثانویة مدتھا 

. ویتفق ھذا اإلصدار 2020على أن تكون مستحقة في دیسمبر 2013دیسمبر 17أصدر ساب ھذه الصكوك بتاریخ 
سنوات، شریطة الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة 5مع اتفاق بازل، ویحق لساب اختیار سداد الصكوك بعد 

نقد العربي السعودي ووفقاً لشروط وأحكام االتفاقیة.ال

6وتستحق ھذه الصكوك نسبة عمولة خاصة وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة خالل 
نقطة أساس تستحق السداد كل ستة أشھر. ھذه الصكوك غیر مضمونة ومدرجة في سوق 140أشھر مضافاً إلیھا 

لسعودیة (تداول).األسھم ا

2015–ملیون لایر سعودي 1,500سنوات بمبلغ 10صكوك ثانویة مدتھا 

. ویتفق ھذا اإلصدار مع 2025على أن تكون مستحقة في مایو 2015مایو 28أصدر ساب ھذه الصكوك بتاریخ 
مسبقة من مؤسسة سنوات، شریطة الحصول على موافقة 5، ویحق لساب اختیار سداد الصكوك بعد 3اتفاق بازل 

النقد العربي السعودي ووفقاً لشروط وأحكام االتفاقیة.

أشھر 6وتستحق الصكوك نسبة عمولة خاصة وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة خالل 
سوق األسھم نقطة أساس تستحق السداد كل ستة أشھر. ھذه الصكوك غیر مضمونة ومدرجة في130مضافاً إلیھا 

السعودیة (تداول).

تتكون القروض مما یلي:

القرض المشترك

ملیون دوالر أمریكي. ھذا 450، حصل البنك على قرض مشترك بمعدل فائدة متغیر بمبلغ 2016أكتوبر 19في 
لقرض . وفیما یلي قائمة بأسماء المشاركین في ا2019أكتوبر 19القرض غیر مضمون ویحین موعد استحقاقھ في 

المشترك:
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القیمة بالدوالر األمریكياسم المقرض
000,000,75بنك أوف أمریكا میریل لینش إنترناشیونال لمیتید، لندن

000,000,10بنك تشانغ ھوا كومیرشال لمیتید، لندن
000,000,50بنك كومیرز أكتینجیزیل شافت، لوكسمبورج

000,000,75كوربوریشن، ھونج كونجھونج كونج آند شنغھاي بانكینج 
000,000,15تایبیھبنك میجا إنترناشیونال كومیرشال كو لمیتید، 

000,000,75بنك میزوھو لمیتید، لندن
000,000,75بنك ستاندرد تشارترد (ھونج كونج) لمیتید، ھونج كونج

000,000,75بنك أوف طوكیو میتسوبیشي یو إف جیھ لمیتید، دبي
000,000,450اإلجمالي

قرض مؤسسة التمویل الدولیة

عاماً، وھو یستحق معدل عمولة 12بسعر فائدة ثابت من مؤسسة التمویل الدولیة یسدد على أقساط على یمثل قرضاً 
وكان مستحق 2005یولیو 7تكون واجبة السداد كل ستة أشھر. تم الحصول على القرض في %5.11خاصة بواقع 
. ویعرض الجدول أدناه الجدول الزمني للسداد.2017یونیو 15السداد بحلول 

بآالف الریاالت السعودیة
الرصید المستحقمبلغ الدفعتاریخ الدفع
201615,625دیسمبر 31الرصید في 

-201715,625یونیو 15

مخاطر العملیات

تواجھ البنك في سعیھ لتطبیق استراتیجیتھ أو تحقیق أھدافھ نتیجة عدم كفاءة المخاطر التي تلك المخاطر التشغیلیة ھي 
العملیات الداخلیة واألفراد واألنظمة أو فشلھا أو بسبب أحداث خارجیة.

یكمن الغرض الرئیسي من إدارة المخاطر التشغیلیة في مساعدة بنك ساب على تحقیق أھدافھ االستراتیجیة. ویقوم 
یق مساعدة اإلدارة فیما یلي:البنك بذلك عن طر

تحدید وتقییم مصادر عدم الیقین وطبیعتھا، والتي قد تؤثر إیجاباً أو سلباً على أھداف البنك.•
تحدید مدى استعداد البنك لتحمل خسائر المخاطر التشغیلیة، أي تقبل المخاطر التي تحظى بموافقة مجلس •

اإلدارة.
بما في ذلك الضوابط، وذلك لإلبقاء على المخاطر التشغیلیة عند وضع إجراءات استجابة مناسبة وتحدیثھا، •

مستوى مقبول.

یمثل إطار عمل إدارة المخاطر التشغیلیة النھج الشامل الذي یتبناه بنك ساب إلدارة المخاطر التشغیلیة. ویكمن الھدف 
صیرة. ویتولى مسؤولیة إدارة األساسي في فھم المخاطر التشغیلیة حتى تتمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات على ب

المخاطر التشغیلیة موظفو ساب الذین یتعین علیھم إدارة المخاطر التشغیلیة لألنشطة التي یتحملون مسؤولیتھا.

استناداً إلى إطار عمل إدارة المخاطر التشغیلیة، نفذ ساب ثالثة خطوط دفاعیة على أساس األنشطة (نھج أفضل 
ز نھجھ إلدارة المخاطر التشغیلیة. ویوضح ھذا اإلطار األدوار والمسؤولیات ذات الممارسات في المجال) لتعزی

الصلة بإدارة المخاطر التشغیلیة على أساس یومي. ویضع نمط الخطوط الدفاعیة الثالثة فرقاً ملحوظاً بین أدوار:
اإلدارة التشغیلیة.•
الرقابة على اإلدارة التشغیلیة،•
مستقل والموضوعي من فعالیة الضوابط الداخلیة وإدارة المخاطر).المراجعة الداخلیة (التحقق ال•
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عالوةَ على ما سبق، تلعب اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة دوراً حاسماً في ضمان وجود ھذه الخطوط الدفاعیة الثالثة 
وعملھا.

ھیكل الكیان القانوني. 7

الشركات التابعة

) من حق الملكیة في شركة تابعة ھي وكالة ساب للتأمین، والتي یبلغ %100: 2016(عام %100یملك ساب 
العربیة السعودیة ألف لایر سعودي، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة وتعمل في المملكة 500رأسمالھا 

وتتوزع ھذه م). 2007یولیو 3فق ھـ (الموا1428جمادى الثاني 18بتاریخ 1010235187ورقم سجلھا التجاري 
بصورة غیر مباشرة (الملكیة غیر المباشرة عن طریق شركة تابعة %2ملكیة مباشرة للبنك و%98الملكیة بنسبة 

مسجلة في المملكة). ویتمثل النشاط الرئیسي للشركة الفرعیة في العمل كوكیل تأمین وحید لشركة ساب تكافل داخل 
المبرمة بینھما.المملكة طبقاً لالتفاقیة

) من حق الملكیة في شركة تابعة ھي شركة عقارات العربیة المحدودة، %100: 2016(%100كما یملك ساب 
ملیون لایر سعودي، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة 1والتي یبلغ رأسمالھا 

م). وتتوزع 2003یولیو 12ھـ (الموافق 1428ى األولى جماد12بتاریخ 1010188350ورقم سجلھا التجاري 
بصورة غیر مباشرة (الملكیة غیر المباشرة عن طریق شركة %1ملكیة مباشرة للبنك و%99ھذه الملكیة بنسبة 

فرعیة مسجلة في المملكة). وتعمل الشركة الفرعیة في شراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.

) من حق الملكیة في شركة تابعة ھي شركة ساب العقاریة المحدودة، ویبلغ %100: 2016(%100متلك ساب كما ی
ألف لایر سعودي، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة ورقم 500رأسمالھا 

م). وتتوزع ھذه الملكیة 2014دیسمبر 4ھـ (الموافق 1436صفر 12بتاریخ 1010428580سجلھا التجاري 
بصورة غیر مباشرة (الملكیة غیر المباشرة عن طریق شركة فرعیة %0.2ملكیة مباشرة للبنك و%99.8بنسبة 

مسجلة في المملكة). ویتمثل الغرض الرئیسي من ھذه الشركة الفرعیة في تسجیل العقارات.

ة ساب لألسواق المحدودة، وھي عبارة عن ، أسس بنك ساب كیاناً ألغراض خاصة ھو شرك2017مایو 17في 
ألف دوالر أمریكي، وھي شركة ذات مسئولیة محدودة وفقاً 250شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل برأس مال قدره 

لقوانین جزر كایمان. وستباشر الشركة التابعة عملھا في المشتقات المالیة ومعامالت إعادة الشراء. ولم تبدأ الشركة 
لیات التشغیل بعد.مباشرة عم

ھي شركة ساب لألوراق المالیة، وھي تابعھ) من حق الملكیة في شركة %100: 2016(%100كما یمتلك ساب 
عملھا في مجال األوراق المالیة والوساطة المالیة بموجب قرار ھیئة تشركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة باشر

)، وھي مسجلة في المملكة 2007یونیو 25ھـ (1428جمادى الثاني 10بتاریخ 7-35-2007السوق المالیة رقم 
ة م). وقد تم تصفی2007یولیو 22ھـ (1428رجب 8بتاریخ 1010235982العربیة السعودیة ورقم سجلھا التجاري 

.2017یونیو 15في الشركة الفرعیة 

، أبرم بنك ساب اتفاقیةً مع شركة "اتش اس بي سي آسیا القابضة بي في" وشركات تابعة 2017أغسطس 17في 
اتش اس بي سي ھولدنج بي إل سي" (ویشار إلیھما مجتمعین بلفظ "اتش اس بي أخرى مملوكة بالكامل لشركة "

في شركة ساب تكافل، شركة مساھمة سعودیة،%32.5اس بي سي البالغة سي") وذلك لشراء كامل حصص اتش 
ھـ 1428جمادي األولى 20بتاریخ 1010234032مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم 

ملیون لایر117.8لایر سعودي للسھم الواحد وبإجمالي بلغ 10.66سعر شراء قدره نظیر ،2007یونیو 6الموافق 
. %65مما أدى إلى امتالك ساب حالیاً لحصة مسیطرة تبلغ 2017نوفمبر 23سعودي. واكتملت ھذه الصفقة في 

.زمیلھولم تعد تُعامل كشركة 2017نوفمبر 23أصبحت ساب تكافل شركةً تابعة مملوكة لبنك ساب اعتباراً من 
ھو ساب تكافل إن النشاط الرئیسي لشركة لایر سعودي. 000000340رأس مال شركة ساب تكافل وتبلغ أسھم
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تكافل العائلي والعام لألفراد والشركات داخل الأنشطة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة وتعرض منتجات تقدیم 
المملكة.

یؤكد البنك عدم وجود سندات دین مصدرة ألي من ھذه الشركات التابعة.

الكیانات المھیكلة

ق وتوفیر حقوإبرام صفقات قروض مشتركة بغرضشارك ساب مع بنوك محلیة أخرى في ثالثة كیانات مھیكلة 
ضمانات إضافیة لموجودات معینة للمقترضین وفقاً لھیاكل تمویل إسالمیة. وال تباشر ھذه الكیانات أي أنشطة تجاریة 

أخرى. وھذه الكیانات ھي:

الموجودات.شركة كیان السعودیة لتأجیر )1(
شركة رابغ لتأجیر الموجودات.)2(
شركة ینبع لتأجیر الموجودات.)3(

) من رأس %50: 2016(%50لایر سعودي، ویمتلك ساب حصة قدرھا 000500یمتلك كل كیان رأس مال یبلغ 
یمتلك مال كل كیان. وال یدمج ساب ھذه الكیانات إذ ال یحق لھ الحصول على عائدات متغیرة من عالقتھ بھا وال 

القدرة على التأثیر على ھذه العائدات عبر سیطرتھ علیھا. ویتم قید التمویل األساسي ذي الصلة في دفاتر ساب.

المشروع المشترك

تمثل حصة البنك في أرباح أي مشروع مشترك حصتھ في أرباح اتش اس بي سي العربیة السعودیة المحدودة (اتش 
اس بي سي السعودیة).

) من أسھم اتش اس بي سي العربیة السعودیة، وھي شركة مساھمة سعودیة %51: 2016(%51یمتلك ساب 
ومرخصة من ھیئة السوق المالیة وتباشر عملھا داخل المملكة العربیة السعودیة. ویبلغ رأس المال المرخص بھ 

ملیون سھم 50سعودي مقسم إلى ملیون لایر 500والمصدر والمدفوع بالكامل لشركة اتش اس بي سي السعودیة 
الطرفتعاوندونكیان الأنشطةأن تباشر استثماریةمجموعةأليیمكنواللایر سعودي لكل سھم. 10بواقع 
شراكة التتطلبالمجلسقراراتنمما یعني أالمجلس،أعضاءمنمتساوعددتعیینمستثمرینلكال الویمكن. اآلخر

إذ ال یحق لھ الحصول على عائدات متغیرة من عالقتھ بھ وال ال یدمج ساب الكیان . وبالتالي،قراراتالفي اتخاذ
یمتلك القدرة على التأثیر على العائدات عبر سیطرتھ علیھ. وتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تقدیم مجموعة كاملة 

الموجودات واإلیداع.من خدمات االستثمار المصرفیة، من بینھا الترتیب والوساطة واالستشارات وإدارة 
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حوكمة الشركات. 8

مبادئ حوكمة الشركات

قتضيیذلكوأنالرشیدةالحوكمةومعاییربمبادئلألخذاإلیجابیةاألثار" ساب"البریطانيالسعوديالبنكیدرك
عملكفاءةروتطویتعمیقفيیسھمبماواإلفصاح،والشفافیةالبنك،تعامالتفيواألخالقیةالمھنیةالمعاییرإتباع

نالمستثمریثقةیعززالنھجھذافيالسیربأنیؤمنالبنكأنكماالمصالح،أصحابجمیعمعوعالقاتھاالمنشأة
مةوسالتأمینعلىسینعكسمابالتاليوھوأخرى،جھةمنالسعودیةالمصرفیةالصناعةوبقطاعجھةمنبالبنك

.السعودیةالعربیةالمملكةفيالمصرفيالقطاعواستقرار

یاسةسواصدرالتنفیذیین،وكباراإلدارةمجلسألعضاءالمحتملالمصالحتعارضتنظمسیاسةإصدارالبنكراعى
. البنكإدارةجلسمقبلمنإقرارھمابعدالسیاستینھاتینتطبیقعلىالعملتموقدوآلیاتھ،ومتطلباتھباإلفصاحتعنى

نمالمساھمینلحثمبادرتھعلىالعملفيالبنكاستمرفقدمساھمیھمعالتواصلمناحيتعزیزفيمنھولرغبة
ناتھمبیالتحدیثالبنكمعالتواصلعلىالسابقةالفتراتخاللاسھمھمأرباحیتسلموالموممنالشھاداتاصحاب
حقوقھم.استالموترتیب

ولالحصفيالمساھملحقعرضاً تضمناالبنكإدارةمجلساقرھاالتيسابحوكمةووثیقةاألساسيالبنكنظامإن
فإنلإلفصاح،سابسیاسةووفق. باألسھموالتصرفوالتصویتوالمناقشةالجمعیاتوحضورأرباح،على

یتمنويالساإلدارةمجلسوتقریروالخسائراألرباحوحسابوالمیزانیات،بالجمعیاتالمتعلقةوالبیاناتالمعلومات
البنكجدروقد. اإللكترونيالبنكوموقعتداولموقععلىبانتظاموتحملالصحففيوتنشرللمساھمین،توفیرھا

عامةالالجمعیاتفيالمساھمینبحقوقالخاصاالسترشاديالدلیلطباعةعلىمساھمیھوعيتأصیلفيمنھرغبة
.العامةالجمعیاتعقدعندللمساھمینتوزیعھیراعىوالذي

مؤسسةتھاأصدرالتي) المملكةفيالعاملةالبنوكفيللحوكمةالرئیسیةالمبادئ(وثیقةعلیھاشتملتمامعوتمشیاً 
بھ،شيالتمالمملكةفيالعاملةالبنوكعلىیتوجبالتيللحوكمةعاماً إطاراً تضمنتوالتيالسعوديالعربيالنقد

الوثیقةتلكورصدتلتالتيالفترةخاللالعملروعيفقدالمبادئوثیقةتضمنتھمابجمیعااللتزامفيالبنكولرغبة
عملةخطصیاغةتمتفقدعلیھوبناءالبنك،ینتھجھاالتيالحوكمةوتطبیقاتلمنظومةشاملةمراجعاتإجراءعلى

طلباتالمتجمیعمعكلیةالتمشيتمحیثالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمقاممعالتواصلخاللھامنتمزمنيبإطار
.المبادئوثیقةعلیھااشتملتالتي

السوقئةھیعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةتضمنتھاالتياإلشرافیةبالمتطلباتااللتزامعلىالبنكمنوحرصاً 
رساتوالمماالتطبیقاتأفضلجانبإلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةعنالصادرةالحوكمةمبادئووثیقةالمالیة

اجعاتمرإجراءعلىالعملالبنكفیراعيموثقةومنھجیةإطارفيالمتطلباتبھذهالوفاءولضمانوالدولیة،المحلیة
فيلمتبعةاالتطبیقاتوافضلالحوكمةبمتطلباتالبنكالتزامومستوىمدىتقییملضمانتھدفدوريبشكلداخلیة

.  الشأنھذا

التنظیمیةالتوجیھاتضوءوعلىالمالیةالسوقھیئةالصادرة عنالشركاتحوكمةالئحةتحدیثاتمعوتمشیا
ع متوافقھالضمانوذلكالشركات لدیھ،حوكمةوأطرلسیاساتشاملةً مراجعةً البنكالعالقة، فقد أجرىاالخرى ذات

وأیضااإلدارةمجلسلجانعملوقواعدالشركاتحوكمةسیاساتإلتزاممنللتأكدوأیضاالتعلیمات االشرافیة
.النظامیةالمتطلباتمعاألخرىالبنكأنشطة

یلي: ساب مافيالحوكمةسیاساتوتتضمن
:اإلجرائیةالسیاسات) أ

.اإلفصاحسیاسة.1
.المصالحتعارضسیاسة.2
.اإلدارةمجلسفيللعضویةاإلجرائیةوالمعاییرالسیاسات.3
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.المصالحأصحابمعللعالقةالمنظمةالسیاسة.4
 .العالقةذوياألطرافلمعامالتالمنظمةالسیاسة.5
.الفرعیةاللجانوأعضاءاإلدارةمجلسأعضاءوتعویضاتمكافآتسیاسة.6
.سابحوكمةوثیقة.7

:اإلدارةمجلسلجانعملولوائحقواعد) ب
بمادارةاإلمجلسعنالمنبثقةالفرعیةاللجانكافةعملولوائحقواعدإعدادباستكمالالسابقةاالعوامخاللالبنكقام

كمةحوالئحةوقواعده،البنوكمراقبةنظامالبنوك،فيالتعیینمعاییرالحوكمة،مبادىءوثیقةأحكاممعیتسق
العامةالجمعیةوافقتحینفيالمجلس،لجانكافةعملقواعداالدارةمجلساقروقد. الشركاتنظامالشركات،

.اإلشرافیةالتوجیھاتبذلكتقضيماوفقوالمكافآتوالترشیحاتالمراجعةلجنتيقواعدإقرارعلىللبنك

بأعمالھاالقیاملضمانوذلكسنويبشكلعملھاوقواعدووضعھاادائھامراجعةعملھا،لقواعدوفقااللجانوتراعي
اإلدارةمجلسإلقرارمالئمةتراھاتغییراتبأیةوالتوصیةاإلشرافیة،المتطلباتمعبالتمشيوالتزامھافعالیةبأقصى

.العامةالجمعیةثمومن

فيراجعةالملجنةعملقواعدتعدیلسابإدارةمجلسأقرفقدالسابقة،الفترةفياقّرتالتيالتغییراتعلىوعالوة
المقرر عرضم، ومن2017دیسمبرشھرفيالترشیحات والمكافآتلجنةعملقواعدوتعدیلم،2017شھر سبتمبر 

التوجیھاتبذلكتقضيمام، وفق2018ستعقد في النصف األول من والتيللبنكالعامةعلى الجمعیةالتعدیالتتلك
.اإلشرافیة

:المجلسلجانوفعالیاتوأعضاءهالمجلسفعالیةتقییم)  ج

یقة ووثالشركاتحوكمةوالئحةالحوكمة،مبادىءوثیقةتضمنتھاالتياإلشرافیةالتوجیھاتعلیھتنصماوفق
فردیةةبصفسواءأعمالھفيمشاركتھموحجمأعضاءهفعالیةبتقییمسنویةوبصفةاإلدارةمجلسحوكمة ساب، یقوم

المنبثقة عن المجلس.اللجانوفعالیةكمجموعة،أو
مقابلفيأعمالمنبھقامتالمنبثقة عن المجلس ومااللجانأعمالفعالیةلتقییمأُطروإعدادتصمیمروعيوقد

.لھاالموكلالعملنطاق

:المجلسولجاناإلدارةمجلسألعضاءالتدریبیةالبرامج) د

الصناعةأوجھمختلففيالمجلسعنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءمھاراتتعزیزفيالبنكمنرغبة
كافةالبرامجھذهتشملوبعدعنالتعلمطریقعنوأخرىمباشرةتدریبیھبرامجلتصمیمصیرفقدالمصرفیة،

لجانھ.وأعضاءالمجلسأعضاء

ھـ) حقوق المساھمین
قوقھمحلجمیعالمساھمینممارسةتسھیلعلىیعمل البنكعامة،وكقاعدةالصلةذاتتمشیاً مع التوجیھات اإلشرافیة

المقترحات والملحوظات حیال البنك وادائھ، ووفقاً ذلك تقدیم ومنوجھ،أكملعلىبالسھمالمتصلةالنظامیة
إجتماعات الجمعیة العامة للبنك والتي أثناءلممارسات البنك، فقد اجاب المجلس عن اسئلة واستفسارات المساھمین

المالحظاتھذهبمراجعةویقوم المجلسشؤون المساھمین في البنك،وحدةم، أو عن طریق2017عقدت في عام 
ناقشتھا.ومواألراء
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طلبات سجل المساھمین

السببالتاریخالنوع
2016التقریر السنوي  01/01/2017تقریر المساھمین1
تحدیث سجالت المساھمین 12/01/2017تقریر المساھمین2
تحدیث سجالت المساھمین 08/02/2017تقریر المساھمین3
المساھمینتحدیث سجالت  12/03/2017تقریر المساھمین4
تحدیث سجالت المساھمین 09/04/2017تقریر المساھمین5
الجمعیة العمومیة غیر العادیة 25/04/2017 المساھمینتقریر6
توزیع أرباح األسھم 27/04/2017تقریر المساھمین7
توزیع أرباح األسھم 27/04/2017تقریر المساھمین8
أرباح األسھمتوزیع 27/04/2017تقریر المساھمین9

تحدیث سجالت المساھمین 07/06/2017تقریر المساھمین10
تحدیث سجالت المساھمین 21/06/2017تقریر المساھمین11
توزیع أرباح األسھم 07/08/2017تقریر المساھمین13
تحدیث سجالت المساھمین 07/09/2017تقریر المساھمین14
الجمعیة العمومیة العادیة 27/09/2017تقریر المساھمین15
تحدیث سجالت المساھمین 11/10/2017تقریر المساھمین16
تحدیث سجالت المساھمین 27/11/2017تقریر المساھمین17
تحدیث سجالت المساھمین 31/12/2017تقریر المساھمین18

فإن البنك السعودي البریطاني (ساب) یلتزم روحاً ونصاً بكافة األحكام والتوجیھات اإللزامیة التي تضمنتھا عامة، بصفة
ھذا االلتزام بشمول في تضمین المتطلباتانعكسالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مقام ھیئة السوق المالیة،  بحیث 

أطر ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة باإلضافة إلى سیاسات وووثیقة حوكمة سابياإللزامیة في نظام البنك األساس
الداخلیة وأدلة العمل المنظمة ألعمال قطاعات البنك المختلفة، والتي تتضمن إثبات حقوق حوكمة ساب والسیاسات

ھم، قسھم والمشاركة في الجمعیات العامة وتوفیر جمیع المعلومات التي تكفل للمساھمین ممارسة حقوالمساھمین في األ
واإلفصاح عن البیانات المالیة وغیر المالیة والتمشي التام مع متطلبات الشفافیة وفق الحدود النظامیة، وكذلك تحدید 

واجبات مجلس اإلدارة ومسئولیات أعضائھ وتشكیل لجانھ المختلفة وفق لوائح عمل تتفق مع التوجیھات اإلشرافیة.

األحكام ذات الطابع االسترشادي التي تضمنتھا الئحة حوكمة الشركات، بخذ البنك أیضاً باألقد التزمإلى جانب ذلك ف
: مایليباستثناء 

البنكإلتزامعدمأسباب المتطلبات المادة

قواعدللطبقاوالمكافآتالترشیحاتلجنةإن

مراجعاتبإجراءمكلفةبھاالخاصةواللوائح

وكمةالحوھیاكلالتطبیقاتاتساقمنللتأكددوریة

جلسمإلىتوصیاتھاوتقدیمالبنكقبلمنالمعتمدة

.الشأنھذافياإلدارة

)إرشادیةمادة( الشركاتحوكمةلجنةتشكیل 95
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أعضاء مجلس اإلدارة

المساھمینیمثلونأعضاءستةمنھمأعضاء،من عشرة) ساب(البریطانيالسعوديالبنكإدارةمجلسیتكون
التصویتأسلوبوفقمیالدیةسنوات3لفترةللبنكالعامةالجمعیةقبلمنوتعیینھمانتخابھمیتمالسعودیین

شركة،األجنبيالشریكقبلمناآلخریناألربعةاألعضاءتعیینیتمحینفيانتخابھم.إعادةإمكانیةالتراكمي، مع
.فيبيالقابضةسيبياساتش

السعوديالجانبعناإلدارةمجلسأعضاءوانتخبتللبنكالعامةالجمعیةاجتمعتم،2016دیسمبر15وبتاریخ
التصویتأسلوبوفقاالنتخابتموقد. م2019دیسمبر31فيوحتىم2017ینایر1منسنواتثالثمدتھالدورة

.التراكمي
خالدمھندس/والاإلدارة،لمجلسرئیساً العلیانسلیمانوتمشیاً مع التعلیمات االشرافیة، فقد عین المجلس االستاذ/ خالد

إلدارة االمنبثقة عن مجلساللجانورؤساءأعضاءأیضاً المجلسعینكما. اإلدارةمجلسلرئیسنائباً الملحمعبدهللا
.والمكافآتالترشیحاتولجنةالمجلسعنالمخاطرولجنةالتنفیذیةاللجنةوھي
صنفتوالذینأسماءھمالتالیةاألعضاءمنم2017دیسمبر31تاریخفياإلدارةمجلستشكلفقدتقدمماضوءوفي

مالیةالالسوقھیئةعنالصادرةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالشركاتحوكمةالئحةفيجاءمابحسبعضویتھم
:السعوديالعربيالنقدمؤسسةعنالصادرةالحوكمةمبادئووثیقة

اسم عضو مجلس اإلدارة 
العضویةوتصنیف 

أسماء الشركات التي یكون عضو مجلس اإلدارة 
عضواً بمجلس إدارتھا الحالي أو مدیرھا

2017) نوع الكیان القانوني/ الموقع(

أسماء الشركات التي یكون عضو مجلس اإلدارة 
عضواً بمجلس إدارتھا الحالي أو مدیرھا

2016) نوع الكیان القانوني/ الموقع (

سلیمان خالد /األستاذ
العلیان
عضو-المجلسرئیس

مستقل 

المالیة العلیان شركةرئیس مجلس إدارة •
(غیر مدرجة /المملكة العربیة السعودیة)

ر (غیالمالیة العلیان شركة رئیس مجلس إدارة •
مدرجة /المملكة العربیة السعودیة)

المھندس/خالد عبد هللا 
الملحم

عضو مستقل

العربیة إعمار (مدرجة /المملكة •
السعودیة)

شركة األسمنت األبیض السعودي •
مدرجة /المملكة العربیة السعودیة)غیر(

الشركة المتحدة لإللكترونیات (إكسترا) •
(مدرجة/المملكة العربیة السعودیة)

شركة عسیر للتجارة والسیاحة •
والصناعة (مدرجة /المملكة العربیة 

السعودیة)
مدینة المعرفة االقتصادیة (مدرجة •

/المملكة العربیة السعودیة)
میناء الملك عبد هللا في رابغ (غیر •

مدرجة /المملكة العربیة السعودیة)
(غیر اتش اس بي سي الشرق األوسط•

مدرجة /اإلمارات العربیة المتحدة)

إعمار (مدرجة /المملكة العربیة •
السعودیة)

غیر شركة األسمنت األبیض السعودي (•
السعودیة)مدرجة /المملكة العربیة 

الشركة المتحدة لإللكترونیات (إكسترا) •
(مدرجة/المملكة العربیة السعودیة)

شركة عسیر للتجارة والسیاحة والصناعة•
(مدرجة/ المملكة العربیة السعودیة)

مدینة المعرفة االقتصادیة (مدرجة •
/المملكة العربیة السعودیة)

میناء الملك عبد هللا في رابغ (غیر •
/المملكة العربیة السعودیة)مدرجة 
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محمد عمران األستاذ/ 
العمران

عضو مستقل

شركة أوركس السعودیة للتأجیر •
التمویلي (غیر مدرجة /المملكة العربیة 

السعودیة)
شركة الراجحي للتأمین (مدرجة •

/المملكة العربیة السعودیة)
شركة ترابط لالستثمار والتنمیة (غیر •

العربیة السعودیة)مدرجة /المملكة 

شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي •
(غیر مدرجة /المملكة العربیة 

السعودیة)
شركة الراجحي للتأمین (مدرجة /المملكة •

العربیة السعودیة)
شركة ترابط لالستثمار والتنمیة (غیر •

مدرجة /المملكة العربیة السعودیة)
رغی(السعودیةالعربیةسویسكریدیت•

)السعودیةالعربیةالمملكة/درجةم

محمد عبدهللا األستاذ/ 
الیحیى

عضو مستقل

__

سلیمان عبد األستاذ/ 
القادر المھیدب

عضو غیر تنفیذي

(غیر وأوالدهالمھیدبالقادرعبدشركة •
مدرجة /المملكة العربیة السعودیة)

شركة صافوال (مدرجة /المملكة العربیة •
السعودیة)

األوسط للورق (مدرجة شركة الشرق •
/المملكة العربیة السعودیة)

شركة أكوا باور الدولیة (غیر مدرجة •
/المملكة العربیة السعودیة)

شركة التصنیع الوطنیة (مدرجة /المملكة •
العربیة السعودیة)

شركة المراعي (مدرجة /المملكة •
العربیة السعودیة)

شركة رافال (غیر مدرجة /المملكة •
ة)العربیة السعودی

شركة أكوا القابضة (غیر مدرجة •
/المملكة العربیة السعودیة)

المھیدب وأوالده (غیر القادرعبدشركة •
مدرجة /المملكة العربیة السعودیة)

شركة صافوال (مدرجة /المملكة العربیة •
السعودیة)

شركة الشرق األوسط للورق (مدرجة •
/المملكة العربیة السعودیة)

(غیر مدرجة شركة أكوا باور الدولیة•
/المملكة العربیة السعودیة)

شركة التصنیع الوطنیة (مدرجة /المملكة •
العربیة السعودیة)

شركة المراعي (مدرجة /المملكة العربیة •
السعودیة)

شركة رافال (غیر مدرجة /المملكة •
العربیة السعودیة)

شركة أكوا القابضة (غیر مدرجة •
/المملكة العربیة السعودیة)

غیر(العقاریةللتنمیةىاألولشركة•
السعودیة).العربیةالمملكة/مدرجة

سعد عبد المحسن األستاذ/ 
الفضلي

عضو غیر تنفیذي

--

دلوویالسید/ نایجل ھینش
عضو غیر تنفیذي

(غیر مدرج/المملكة المتحدة)إم اند إسبنك •
(غیر مدرج/المملكة المتحدة)إم اند إسبنك •

السید/ سمیر عساف
غیر تنفیذيعضو

)فرنسا(مدرجة /اتش اس بي سي فرنسا •
اتش اس بي سي ترینكھاوس وبوركارت أیھ •

)مدرجة /ألمانیاجي (
)فرنسا(مدرجة /اتش اس بي سي فرنسا •
اتش اس بي سي ترینكھاوس وبوركارت أیھ •

)مدرجة /ألمانیاجي (
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السید/ جورج الحیضري
عضو غیر تنفیذي

األوسط بنك اتش اس بي سي الشرق •
غیر مدرجة /اإلمارات العربیة (ةالمحدود
)المتحدة

مدرجة /بنك اتش اس بي سي مصر (•
)العربیةمصرجمھوریة 

غیر اتش اس بي سي العربیة السعودیة (•
)مدرجة /المملكة العربیة السعودیة

بنك اتش اس بي سي أي أس تركیا (غیر •
مدرجة/ جمھوریة تركیا)

األوسط بنك اتش اس بي سي الشرق •
غیر مدرجة /اإلمارات العربیة (ةالمحدود
)المتحدة

مدرجة /بنك اتش اس بي سي مصر (•
)العربیةمصرجمھوریة 

غیر اتش اس بي سي العربیة السعودیة (•
)مدرجة /المملكة العربیة السعودیة

السید/ دیفید دیو
(غیر اتش اس بي سي الشرق األوسط•تنفیذيعضو

العربیة المتحدة)مدرجة /اإلمارات 
رغی(السعودیةالعربیةسيبياساتش•

السعودیة)العربیةالمملكة/مدرجة

(غیر اتش اس بي سي الشرق األوسط•
مدرجة /اإلمارات العربیة المتحدة)

رغی(السعودیةالعربیةسيبياساتش•
السعودیة)العربیةالمملكة/مدرجة

نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة

الخبرةالمؤھالتالمنصب السابقالمنصب الحالياالسم

/ خالد األستاذ
رئیس مجلس إدارة •سلیمان العلیان

المالیةالعلیانشركة
عضو مجلس إدارة •

في:
شركة الزامل •

لالستثمار الصناعیة

درجة البكالوریوس •
في إدارة األعمال من 

یا، كالیفورنمینلوكلیة
درجة الماجستیر في •

األعمال الدولیة من 
الجامعة األمریكیة في 

واشنطن دي سي

خبرات واسعة في 
مجاالت اإلدارة 
والشؤون المالیة 

واالستثمار

المھندس/ خالد 
عضو مجلس إدارة فيعبد هللا الملحم 

إعمار•
شركة األسمنت •

األبیض السعودي
شركة المتحدة •

لإللكترونیات 
(إكسترا)

شركة عسیر •
والسیاحة للتجارة 

والصناعة
مدینة المعرفة •

االقتصادیة
میناء الملك عبد هللا •

في رابغ
اتش اس بي سي •

الشرق األوسط

المدیر العام •
للخطوط 
السعودیة

عضو مجلس •
إدارة في

السعودیة للتموین •
السعودیة للشحن •

الجوي
الشركة السعودیة •

للخدمات 
األرضیة

بكالوریوس العلوم في •
الكھربائیة الھندسة 

وبكالوریوس اإلدارة 
الھندسیة من جامعة 
إفانسفیل، الوالیات 

المتحدة األمریكیة

خبرة في أعمال 
البنوك والشركات، 

وتولى مناصب قیادیة 
في شؤون 

الخصخصة في عدد 
من الشركات 

السعودیة الكبرى

سلیمان األستاذ/ 
عبد القادر 

المھیدب
عضو مجلس إدارة في

•
عضو مجلس •

إدارة في
خبرة واسعة في -

المجاالت المالیة
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عبدالقادر شركة •
المھیدب وأوالده

شركة صافوال•
شركة الشرق •

األوسط للورق
شركة أكوا باور •

الدولیة
شركة التصنیع •

الوطنیة
شركة المراعي•
شركة رافال•
شركة أكوا •

القابضة

شركة سویكورب•
األولى شركة •

للتنمیة العقاریة

محمد /األستاذ
عضو مجلس إدارة في:عمران العمران

شركة أوركس •
السعودیة للتأجیر 

التمویلي
شركة الراجحي •

للتأمین
شركة ترابط •

لالستثمار والتنمیة

•
عضو مجلس •

إدارة في:
نادك•
االتصاالت •

السعودیة
•

بكالوریوس العلوم في •
الھندسة المدنیة من 

جامعة الملك سعود في 
الریاض

ھندسةفي ماجستیر •
من اإلنشائیة واإلدارة
جامعة كالیفورنیا 

الجنوبیة، الوالیات 
المتحدة األمریكیة

خبرة في قطاعي 
األعمال واالستثمار

سعد عبد األستاذ/ 
المحسن الفضلي

تنفیذي لشركة المدیر ال•
حصانة لالستثمار

بكالوریوس علوم في ••
المحاسبة من جامعة 

، الریاضسعودالملك
الماجستیر في درجة •

االقتصادیات المالیة 
من جامعة بوسطن، 

الوالیات المتحدة 
األمریكیة

إدارةفيخبرة
االستثمارات

المصرفیةوالخدمات
منعددفي

المالیةالمؤسسات
نمألكثروالتنظیمیة

عاما20

محمد /األستاذ
-عبد هللا الیحیى

التنفیذيالرئیس•
منعلوم الكمبیوتر •بنك البالد-للعملیات 

ین یغجامعة میتش
الشرقیة، الوالیات 
المتحدة األمریكیة

دبلوم اإلدارة من •
جامعة میتشجین، 
الوالیات المتحدة 

األمریكیة 
من متقدمةدبلوم إدارة •

جامعة إنسیاد، فرنسا

خبرة واسعة في 
الصناعة المصرفیة 

لدى العدید من البنوك 
المحلیة وأعمال 

الشركات ألكثر من 
عاماً 26

السید/ نایجل 
عضو مجلس إدارة •لوود یھینش

إم اند إسفي بنك 
الرئیس اإلقلیمي •

للمملكة المتحدة 
زمالة اإلدارة الدولیة •

للفنادق وخدمات 
30لدیھ أكثر من 

عاماً من الخبرة في 
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الرئیسونائب •
التنفیذي لبنك اتش 

اس بي سي

) HCIMAالتموین (
من جامعة أكسفورد 

بروكس، المملكة 
المتحدة.

العلیا شھادة الدراسات •
لإلدارة من كلیة 

ماكواري لإلدارة، 
أسترالیا

برنامج األعمال من •
كلیة ھارفارد 

لألعمال، الوالیات 
المتحدة األمریكیة

قطاع الخدمات المالیة 
والخدمات المصرفیة

السید/ سمیر 
عضو مجلس إدارة فيعساف

اتش اس بي سي فرنسا •
(الرئیس)

اتش اس بي سي •
ترینكھاوس وبوركارت 

أیھ جي 

عضو مجلس إدارة في
اتش اس بي سي •

المملكة المتحدة 
اتش اس بي سي •

مصر
رابطة األسواق المالیة •

العالمیة

ماجستیر في االقتصاد •
من جامعة القدیس 

یوسف، لبنان
من مالیةماجستیر•

معھد الدراسات 
السیاسیة، فرنسا

ماجستیر في االقتصاد •
، سوربورنمن جامعة 

فرنسا

خبرة في الخدمات 
المصرفیة واألسواق 

المالیة مكتسبة من 
العمل في مجموعة 
اتش اس بي سي، 

حیث شغل عدة 
مناصب قیادیة بھا.

السید/ جورج 
الحیضري

عضو مجلس إدارة في:
بنك اتش اس بي سي •

الشرق األوسط 
ةالمحدود

بنك اتش اس بي سي •
مصر

اتش اس بي سي •
العربیة السعودیة

بنك اتش اس بي سي •
أي اس تركیا

درجة الدراسات العلیا •_•
في اإلحصاء 

واالقتصاد من الكلیة 
الوطنیة لإلحصاء 

واإلدارة االقتصادیة، 
فرنسا

البكالوریوسدرجة•
منالھندسةفي

الوطنیةالمدرسة
،ةجیالمتعددة التكنولو

فرنسا

خبرة إداریة وقیادیة 
تزید عنمتراكمة 

عاماً في الخدمات 20
المصرفیة والتمویل 

واألسواق اكتسبھا من 
تولي مناصب قیادیة 

لدى عدد من 
المؤسسات المالیة 

الدولیة الرائدة

عضو مجلس إدارة في:السید/دیفید دیو
بنك اتش اس بي •

سي الشرق 
األوسط 

اتش اس بي سي •
العربیة السعودیة

نائب الرئیس •
تش بنك االتنفیذي ل

اس بي سي 
الشرق األوسط 

-ةالمحدود
اإلمارات العربیة 

المتحدة
الرئیس التنفیذي •

للعملیات اس إي 
اتش اس -في بي

بي سي لألوراق 
الوالیات -المالیة

المتحدة األمریكیة

ماجستیر•
مناالقتصاد

كامبریدج،جامعة
المتحدةالمملكة

المعھدزمالة•
المصرفي

خبرة إداریة ومالیة 
مكتسبة أثناء العمل 

لدى بنك اتش اس بي 
في عاما 40لمدة سي 

عدد من المناطق
.والمناصب
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اجتماعات مجلس اإلدارة

یاناتبالتاليالجدولویبیناجتماعات،سبعة" ساب"البریطانيالسعوديالبنكإدارةمجلسعقدم2017العامخالل
العام:خاللاألعضاءحضوروسجلاالجتماعاتتلك

االسم

تاریخ االجتماع

25
أبریل 
2017

13
یولیو 
2017

27
سبتمبر 
2017

12
نوفمبر 
2017

19
نوفمبر 
2017

26
نوفمبر 
2017

19
دیسمبر 
2017

-السید/ خالد سلیمان العلیان (رئیس مجلس اإلدارة)

----مھندس/ خالد عبد هللا الملحم
-السید/ سلیمان عبد القادر المھیدب

السید/ محمد عمران العمران
السید/ سعد عبد المحسن الفضلي

السید/ محمد عبد هللا الیحیى

السید/ دیفید دیو

**-السید/ سمیر عساف

-الحیضريالسید/ جورج 

-السید/ نایجل ھینشلوود

حضور جزئي*

لجان مجلس اإلدارة

يوالتساب،حوكمةووثیقةاألساسيالبنكونظاماإلشرافیةالجھاتعنالصادرةاإلشرافیةالضوابطمعانسجاماً 
أربعنكالبإدارةمجلسشكلفقدأنشطتھ،وتنوعوحاجتھالبنكحجمبحسباللجانمنمناسبعددبتشكیلتقضي
اصاتالختصاستعراضاالتالیةاألقساموتتضمنجمیعاً،فیھاالمجلسمنأعضاءیشاركعنھ،منبثقةفرعیةلجان

:  واجتماعاتھاتشكیلھاوبیاناتاللجانھذهومھام

اللجنة التنفیذیة

تقاریرھااللجنةوترفعللبنكاألساسيالنظاممن) 26(للمادةوفقاً اإلدارةمجلسقبلمنللبنكالتنفیذیةاللجنةشكلت
بیننماختیارھمیتمآخرینأعضاءوثالثة) رئیساً (المنتدبالعضوعضویتھافيوتضماإلدارةمجلسإلىمباشرة
.المجلسأعضاء

إلدارةامجلسقبلمنلھاالمخولةالصالحیاتضمنالمنتدبالعضومساعدةفياللجنةلھذهالرئیسیةالمھاموتتمثل
واقر مجلس اإلدارة تعدیالت قواعد .  اإلدارةمجلسقبلمنأوالمنتدبالعضوقبلمنلھاالمحالةاالمورمعالجةفي

اءرؤسمختلفمنالمقدمةالشھریةالتقاریركافةبمراجعةالتنفیذیةاللجنةم. وتقوم2016عمل اللجنة في دیسمبر 
السنة.على االقل فيستة مراتوتجتمعبالبنكالعملوقطاعاتوأقسامالفعالیات
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حضوروسجلاالجتماعاتتلكادناه تفاصیلالجدولویبیناجتماعات،عقدت اللجنة عشرم2017العامخالل
العام:خاللاألعضاء

االسم

االجتماعاریخ ت

25
ر 

نای
ی

20
17

21
ر 

رای
فب

20
17

27
س 

ار
م

20
17

26
ل

ری
أب

20
17

9
و 

مای
20

17

19
و 

ونی
ی

20
17

12
و 

ولی
ی

20
17

25
ر 

مب
سبت

20
17

29
ر 

وب
كت

أ
20

17

17
بر

سم
دی

20
17

رئیس)الالسید/ دیفید دیو (

-الملحمعبدهللا المھندس/ خالد 

-/ خالد سلیمان العلیاناالستاذ

/ محمد عمران العمراناالستاذ

لجنة المراجعة

خمسةإلىثالثةمنتتكونفإنھاعملھاوالئحةتشكیلھالقواعدوفقاً م،1992عامفيبالبنكالمراجعةلجنةأنشأت
فيمراتأربعوتجتمعاإلدارةمجلسإلىمباشرةتقاریرھااللجنةوترفعاإلدارة،مجلسوخارجداخلمنأعضاء

السنة على االقل. 

حتى م2017ینایر1منالممتدةللدورةالمراجعةلجنةتشكیلللبنكالعامةالجمعیةأقرتم2016دیسمبر15وفي 
م تعیین المھندس/ خالد 2017ابریل 25للبنك التي عقدت بتاریخ العامةوكما اقرت الجمعیةم،2019دیسمبر 31

المراجعة. عبدهللا الملحم عضوا في لجنة 

أعمالوفعالیاتفاعلیةومراقبةبالبنك،الداخلیةالمراجعةإدارةعلى مھاماإلشراففيالمراجعةتتولى لجنة
االلتزامإدارةعلىواالشرافاألنظمة،وقصورالمراقبةفيالضعفنواحيومراجعةللبنكالخارجیةالمراجعة
ةوالسنویاألولیةالمالیةالقوائمبمراجعةمعنیةاللجنةأنكماإلیھا،المقدمھ التقاریرومراجعةفعالیتھاومراقبة

توصیاتھااءوإبدالمراجعةتقاریربمراجعةاللجنةوتعنىللمجلس،بتوصیاتھاوالرفعالمتبعةالمحاسبیةوالسیاسات
المكلفینمالھمأنشطتھم واعمتابعةجانبإلىأتعابھم،وتحدیدالقانونیینالمحاسبینبتعیینللمجلسوالتوصیةبشأنھا،

.االعتیادیةالمراجعةأعمالنطاقخارجعملأيواعتمادبھا

ذه ھاإلدارةوقد اقر مجلساللجنةعملقواعدالئحةفقد تمت مراجعةالحوكمةلإللتزام بمتطلباتالبنكوفقاً لخطة
والتيللبنكالعامةالجمعیةالعتمادھا منالتعدیالتتلكالمقرر عرضومنم،2017سبتمبرشھرفيالتعدیالت 

م.2018مناألولالنصففيستعقد
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حضوروسجلاالجتماعاتتلكادناه تفاصیلالجدولویبیناجتماعات،عقدت اللجنة خمسةم2017العامخالل
العام:خاللاألعضاء

االسم

تاریخ االجتماع

14
ر 

رای
فب

20
17

10
ل 

ری
أب

20
17

23
و 

ولی
ی

20
17

25
ر 

مب
سبت

20
17

18
ر 

مب
س

دی
20

17

---رئیس)الالمھندس/ خالد عبد هللا الملحم (.1

السید/ طالل أحمد الزامل.2

السید/ خالد صالح السبیل.3

-السید/ سعد صالح السبتي.4

-السید/ جیمس مادسن.5

لجنة الترشیحات والمكافآت

اللجنةوتتكون. العامخاللاألقلعلىمرتینوتجتمعم2009عامفيبالبنكوالتعویضاتالترشیحاتلجنةتم تشكیل
لىإمباشرةتقاریرھاوترفعالمجلس،قبلمنتعیینھمیتموخارجھالمجلسأعضاءمنأعضاءخمسةإلىثالثةمن

.اإلدارةمجلس

فيلعضویةاومعاییرلسیاساتوفقاً المجلسلعضویةالمرشحینبشأناإلدارةلمجلستوصیاتھابرفعاللجنةوتختص
ضویةلعوالمالئمةالمطلوبةواإلمكانیاتالمھاراتاحتیاجاتبمراجعةسنویاتقومكماالمجلس،اقرھاالتيسابمجلس

المجلسھیكلومراجعةالمجلس،أعمالأجلمناإلدارةمجلسعضویكرسھأنالمطلوبالوقتذلكفيبماالمجلس
المصالحتعارضجوانبومنالمستقلیناألعضاءاستقاللیةمنوالتحققواللجاناألعضاءوفاعلیةفعالیتھوتقییم

المكافآتوسیاساتبرامجوإقراروضعجانبإلىساب،حوكمةومحدداتأطربمراجعةاللجنةتعنىكماالمحتمل،
.بشأنھاالالزمةالتوصیاتتقدیمثمومنوالتعویضات

شھرفياإلدارةمجلسوأقرھااللجنةعملقواعدالئحةصیاغةأعیدتفقدالحوكمةلإللتزام بمتطلباتالبنكوفقاً لخطة
.م2018العامفيعقدھاالمقررالقادمةللبنكالعامةالجمعیةمنإلعتمادھاترفعوسوفم،2017دیسمبر

عضاءاألحضوروسجلاالجتماعاتتلكادناه تفاصیلالجدولویبیناجتماعات،ثالثاللجنةعقدتم2017العامخالل
:العامخالل

االسم

تاریخ االجتماع

أبریل 25
2017

سبتمبر 27
2017

دیسمبر 19
2017

)رئیسالالسید/ محمد عمران العمران (

السید/ خالد سلیمان العلیان
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--السید/ سمیر عساف
الرحمن القویزالسید/ زید عبد 

-السید/ سعد صالح األزوري

جنة المخاطر ل

النقدمؤسسةووفقا لقواعدم،2013العاممنالثانيالنصفخاللاإلدارةمجلسقبلمنبالبنكالمخاطرلجنةشكلت
لوائحووفق .المخاطرإدارةبشؤونتعنىلجنةتشترط تشكیلوالتيالمخاطرإدارةبضوابطالمتعلقةالسعوديالعربي
أوالتنفیذیینغیرالبنكإدارةمجلسأعضاءمناعضاءخمسةإلىثالثةمنتتكونالمخاطرلجنةفإنعملھاوقواعد

.اإلدارةمجلسإلىمباشرةتقاریرھااللجنةوترفعخارجھمن

متعلقةالاالمورجمیعبشأنللمجلسالمشورةوتقدیماإلشرافبمھمةتضطلعوالسنة،فيمراتأربعاللجنةتجتمع
فيبماساب،عبرللمخاطراالستراتیجيالتوجیھتوفیرجانبإلىالبنك،بأنشطةالصلةذاتالمستوىعالیةبالمخاطر

.التحویلیةللمخاطرالرئیسیةالمبادراتتنفیذعلىواإلشرافاألولویاتفيوالبتالمخاطر،رؤیةوضعذلك

إلدارةامجلسوقد أقرھااللجنةعملقواعدالئحةصیاغةتم مراجعةفقدالحوكمةلإللتزام بمتطلباتالبنكخطةووفق
.م2017دیسمبرشھرفي

حضوروسجلاالجتماعاتتلكادناه تفاصیلالجدولویبیناجتماعات،اربعةاللجنةعقدتم2017العامخالل
:العامخاللاألعضاء

تاریخ االجتماع
نوفمبر 27االسم

2017
یولیو 19

2017
مایو 23

2017
مارس 7

2017

    األستاذ/ سعد عبدالمحسن الفضلي (الرئیس)

-    األستاذ/ جورج الحیضري
    األستاذ/ محمد عبدهللا الیحیى

نبذة عن أعضاء لجان المجلس (غیر أعضاء مجلس اإلدارة)

الخبرات المؤھالت الوظیفة السابقة الوظیفة الحالیة االسم الر
قم

عاما 25تزید عنخبرة واسعة 
في اإلدارة والتحلیل المالي 

واالئتمان.

ریوس ھندسة وبكال• 
میكانیكیة من جامعة 

الملك فھد للبترول 

والمعادن

ماجستیر ادارة • 
األعمال من جامعة 

الملك فھد للبترول 
والمعادن.

صندوق التنمیة الصناعیة • 
قائد فریق في  -السعودي

إدارة االئتمان

-فرنسي كابیتال الالسعودي • 
عضو مجلس إدارة

الشرقشركةالعامالمدیر
للبطاریةاألوسط

عضو مجلس إدارة في: 

شركة األنابیب السعودیة• 

شركة الصناعات الكھربائیة• 

الشركة السعودیة للتسویق• 

األستاذ/ طالل أحمد الزامل 
(عضو في لجنة المراجعة)

1
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مانةالمجلس البلدي ألعضو • 

لمنطقة الشرقیةا
عضو لجنة في: 

اللجنة الصناعیة لغرفة • 

التجارة والصناعة بالمنطقة 
الشرقیة

عضو اللجنة الوطنیة • 

الصناعیة 

عاما 26یتمتع بخبرة تمتد لمدة 
في عدة مناصب قیادیة في 

مؤسسة النقد العربي السعودي.

ریوس ادابوبكال•  
من جامعة الملك سعود

في الریاض

ماجستیر محاسبة من • 
، ويینلیجامعة ا

الوالیات شیكاغو، 
المتحدة االمریكیة.  

دبلوم دراسات • 

من معھد مصرفیة
في االدارة العامة

. الریاض

ي لبنكمدیر إدارة التفتیش ا• 
في مؤسسة النقد العربي 

السعودي

عضو لجنة -ناس القابضة • 
المراجعة

شركة المتوسط والخلیج • 

عضو -إعادة التأمینوللتأمین 
في لجنة المراجعة 

األستاذ/ خالد صالح السبیل 
(عضو في لجنة المراجعة)

2

خبرة في القطاع المالي یتمتع ب
والمحاسبي، خاصة في مجال 

المراجعة الداخلیة.

بكالوریوس محاسبة •
من جامعة الملك سعود

في الریاض 

ماجستیر محاسبة من • 
لش في ویجامعة 

الوالیات المتحدة 
األمریكیة. 

شھادات مھنیة مثل•
شھادة زمالة 

المحاسبین 
(CPA) األمریكیین 

زمالة المعھد وشھادة 
االمریكي للمحاسبین 

)AICPAاالمریكین (
وشھادة زمالة المعھد 
االمریكي للمراجعین 

(IIA)الداخلین 
زمالة الھیئة وشھادة 

دیة للمحاسبین السعو
).SOCPAالقانونین (

المدیر-اانقالسبتي وب• 
آر اس املشركةالشریك 

رئیس–مجموعة الفیصلیة • 

المراجعة الداخلیة. 

شركة فینشر كابیتال •
-السعودیة االستثماریة 

عضو لجنة المراجعة

شریك-شركة بروتیفیتي • 
تنفیذي

األستاذ/ سعد صالح السبتي 
المراجعة)(عضو في لجنة 

3
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یتمتع بخبرة إداریة ومالیة 

ومحاسبیة واسعة في القطاع 
المصرفي والمالي.

بكالوریوس اقتصاد •

والدراسات اجتماعیة 
من جامعة مانشستر 
في المملكھ المتحدة. 

رئیس إدارة المراجعة 

الداخلیة في إتش إس بي سي 
في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفریقیا.

_ مادسن (عضو األستاذ/ جیمس 

في لجنة المراجعة)

4

عاما 17یتمتع بخبرة تمتد لمدة 
في مناصب قیادیة في القطاع 

المصرفي والمالي.

بكالوریوس محاسبة •
من جامعة الملك سعود 

في الریاض

عضو مجلس إدارة في:

.كابیتالالسعودي الھولندي • 

شركة مستشار الخلیج • 
للتقسیط.

الیسر لإلجارة والتمویل•

دارة في: إعضو مجلس 

اوني.التعمینأبوبا العربیة للت• 

شركة حدید الراجحي.• 

عضو في: 

مجموعة السبیعي -ماسك •
رئیس لجنة المخاطر -

واألصول. 

شركة اإلدخار لإلستثمارات • 
عضو لجنة -العقاریة 

المراجعة.

األستاذ/ زید عبدالرحمن القویز 
(عضو في لجنة الترشیحات 

والمكافآت)

5

عاما 19یتمتع بخبرة تمتد لمدة 
في مناصب قیادیة في قطاع 

الموارد البشریة.

البكالوریوس درجة •
في الھندسة ومراقبة 

الجودة من جامعة 
كانساس ویسلیان في 

الوالیات المتحدة 
األمریكیة.

الماجستیر في إدارة •

األعمال من جامعة ھل 
في المملكة المتحدة.

اس لشركة نالرئیس التنفیذي • 

.الخاصللطیران

الرئیس التنفیذي للشركة • 
السعودیة للطباعة والتغلیف.

الرئیس التنفیذي للعملیات • 
مجموعة العبیكان في 

لالستثمار.

دارة في: إعضو مجلس 

األوسط شركة الشرق • 

مسك.للكابالت المتخصصة 

شركة السعودیة للصناعات ال• 
المتطورة.

شركة السالم لصناعة • 
لطیرانا

األستاذ/ سعد صالح األزوري 
(عضو في لجنة الترشیحات 

والمكافآت)

6

(غیر العضو المنتدب)كبار التنفیذین وأعضاء اإلدارةنبذة عن

الخبرات المؤھالت الوظیفة السابقة الوظیفة الحالیة االسم الرقم

2012التحق بساب في ینایر 
رئیسا للخدمات المصرفیة 
الخاصة ثم تم تعیینھ رئیسا 

للفروع وإدارة الثروات. ویتمتع 
سنة في 17بخبرة تزید عن 

المجال المصرفي حیث عمل 
سابقا في البنك العربي الوطني 

وبنك الریاض والبنك األھلي 
بوظائف مختلفة في مجال 

الخدمات المصرفیة الشخصیة 
والمصرفیة التجاریة. 

لماجستیر في درجة ا
إدارة األعمال

مدیر عام الفروع وإدارة 
الثروات

مدیر عام الخدمات المصرفیة 
الشخصیة وإدارة الثروات منذ 

2015عام 

األستاذ/ نایف العبدالكریم 1

1996التحق بساب في عام 
ویتمتع بخبرة واسعة وشاملة 

تمتد لعقدین في مجال الخدمات 
المصرفیة للشركات، كما تولى 

إدارة فرق متعددة بمناصب 

درجة البكالوریوس في 
إدارة األعمال

ت الرئیس اإلقلیمي للخدما
المصرفیة التجاریة

المصرفیةلخدماتارئیس
یولیومنذبالنیابة التجاریة
(تم تعیینھ رئیسا 2017

للخدمات المصرفیة التجاریة 
)2018ینایر 1في 

األستاذ/ غسان العمودي 2
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مختلفة إلى جانب تركیزه 
واھتمامھ المستمر في تحلیل 

االتجاھات االقتصادیة. 
،1991عامفيساببالتحق

25عنتزیدخبرةویتمتع ب
الخزینةفيعاما

درجة البكالوریوس في 
العامةالعالقات 

نائب مدیر عام الخزینة مدیر عام الخزینة منذ عام 
2009

األستاذ/ صالح المطوع 3

، 2011التحق بساب في عام 
ومنذ ذلك الحین شغل العدید 

من المناصب القیادیة وترأس 
وظائف متعددة في الموارد 

البشریة ساھمت في التطبیق 
الناجح الستراتیجیة الموظفین. 

عن تزیدویتمتع فیصل بخبرة 
عاما في القطاع 12

المصرفي.

درجة البكالوریوس في 
إدارة نظم المعلومات 

المكافآتألداء،رئیس إلدارة ا
.التنظیميوالتطویر

مدیر عام الموارد البشریة منذ 
2017أغسطس 

األستاذ/ فیصل جادو 4

1981عامفيبسابالتحق
قیادیةمناصبعدةشغلحیث

الداخلیةالمراجعةفي
المصرفیةوالخدماتوالعملیات

منوعددواالئتمانالفردیة،
.اخرىقیادیھوظائف

العامالتعلیمشھادة للعملیاتالتنفیذيالرئیس
يفالتنفیذيالرئیسونائب

العربیةسيبياساتش
المحدودةالسعودیة

2017مایومنذالعاماألمین شعیبنبیل/ األستاذ 5

2013التحق بساب في عام 
ویتمتع بخبرة واسعة تزید عن 

سنة من مختلف البنوك 16
حیث عمل في بنك سامبا والبنك 

األول وبنك الراجحي وساب. 

دبلوم دولي في االلتزام نائب الرئیس التنفیذي لاللتزام  الرئیس التنفیذي لاللتزام منذ 
.2015ینایر 

األستاذ/ سامي المھید 6

،2006عامفيسابالتحق ب
سامباحیث كان یعمل في بنك 

التجارةنظمعاملمدیرا مساعد
يالحالعملھوقبل،اإللكترونیة

لشغ،رئیسا للمراجعة الداخلیة
الرئیس التنفیذيمنصبحسین

سنوات3لمدةلتقنیة المعلومات
.واحدةسنةلمدةثم

درجة البكالوریوس في 
نظم المعلومات 

الحاسوبیة

للمخاطرالتنفیذيالرئیس
واإلدارة

رئیس المراجعة الداخلیة منذ 
2014عام 

األستاذ/ حسین الیامي 7

عاما23یتمتع بخبرة تمتد لمدة 
وشغلفي اتش اس بي سي 

القیادیةالمناصبمنعددا
تشملمتعددةمناطقفي العلیا

والوالیاتالمتحدةالمملكة
بوجنووأسترالیاوكنداالمتحدة
منطقةفيومؤخراأفریقیا،
.أفریقیاوشمالاألوسطالشرق

محاسب قانوني معتمد 
ة المحاسبین من جمعی

القانونیین المعتمدین

نائب الرئیس التنفیذي 
والرئیس التنفیذي للعملیات 
في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفریقیا

الرئیس التنفیذي للعملیات منذ 
م.2017عام 

األستاذ/ روبن جونز 8

خبرة متخصصة وتمرس في 
مجال المخاطر إلى جانب خبرة 

اتش عاما في 24تنفیذیة لمدة 
باإلضافة إلى، اس بي سي

15لمدةمناصب إداریة علیا 
في المملكة المتحدة سنة 

والوالیات المتحدة األمریكیة 
وأمریكا الجنوبیة وآسیا والشرق 

األوسط

يفالبكالوریوسدرجة
مناألعمالإدارة

مركزبرادفوردجامعة
المملكةاإلدارة،
المتحدة

الرئیس التنفیذي للمخاطر في 
العربیة اتش اس بي سي 

السعودیة المحدودة 

الرئیس التنفیذي للمخاطر منذ 
م.2016عام 

األستاذ/ ریتشارد ھینشلي 9

فيباتش اس بي سيالتحق
ترووبرایسمن2004عام

وتقلد العدید من رز،كوبھوس
المناصب في المجال المالي في 

محاسب قانوني معتمد 
ة المحاسبین من جمعی

القانونیین المعتمدین
في إنجلترا وویلز.

مسؤوالرئیس الرقابة المالیة 
اس بي ل اتشاجمیع أعمعن 

.سي في الیابان

رئیس الرقابة المالیة منذ عام 
2016

األستاذ/ ماثیو بیرس 10
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اتش اس بي سي المملكة 
المتحدة وآسیا.  درجة البكالوریوس في 

دراسات األعمال 
واللغة الیابانیة

المساھمیناھماإلشعار المتعلق بملكیات 

لم یتلق البنك خالل العام أي إشعارات من المساھمین واألشخاص ذوي العالقة بخصوص تغیر نسبة ملكیتھم في أسھم 
،  ن ھیئة السوق المالیةعقواعد التسجیل واإلدراج الصادرة البنك وذلك بحسب ما تتضمنھ متطلبات اإلفصاح  في 

المساھمین وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفیذیین أو وتتضمن الجداول أدناه وصفا للمصالح التي تعود لكبار 
:أدوات الدینسھم أو أزواجھم وأوالدھم القصر في األ

اكتتاب العائدة  لكبار المساھمینوصف ألي مصلحة وحقوق خیار وحقوق 

كبار المساھمین

اسم صاحب المصلحة 
عدد األسھم في بدایة 

م1/1/2017العام 
نھایة العام عدد األسھم في 

م31/12/2017

صافي التغیر خالل السنة

%عدد األسھم

-- 600,000,000600,000,000شركة اتش اس بي سي المصرفیة القابضة بي في

(%0.16)(414,000) 254,766,582254,352,582شركة العلیان السعودیة لالستثمار المحدودة 

-- 146,125,438146,125,438المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 

-- 75,013,53975,013,539والده أالقادر المھیدب وشركة عبد 

وأوالدھم القصروصف ألي مصلحة وحقوق خیار وحقوق اكتتاب العائدة  ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتھم 

أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتھم وأبنائھم القصر 

صافي التغیر خالل السنة 
عدد األسھم في نھایة العام 

31/12/2017

عدد األسھم في بدایة 

م1/1/2017العام 
اسم صاحب المصلحة  

%
عدد

األسھم

- 
- 7,500 7,500 

خالد سلیمان العلیان

- 
- 53,119 53,119 

خالد عبدهللا الملحم

- 
- 123,739 123,739 

فراد أسرتھ  أسلیمان عبدالقادر المھیدب و

- 
- 14,060,540 14,060,540 

وأفراد أسرتھمحمد عمران العمران

- 
- 2,000 2,000 

محمد عبدهللا الیحیى

(100)% (1,000) - 1,000 

سعد عبدالمحسن الفضلي (ممثًال للمؤسسسة العامة للتأمینات 

االجتماعیة)

(100)% (1,000) - 1,000 
دیفید دیو 

(100)% (1,000) - 1,000 
)HSBCبي مجموعة نسمیر عساف (ممثًال للشریك األج
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(100)% (1,000) - 1,000 
)HSBCبي مجموعة ننایجل ھنشلوود (ممثًال للشریك األج

- - - - 
)HSBCبي مجموعة نجورج الحیضري (ممثًال للشریك األج

وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفیذیین في البنك وزوجاتھم وأوالدھم القصر:وصف ألي مصلحة وحقوق خیار

كبار التنفیذیین في البنك وزوجاتھم وأبنائھم القصر

اسم صاحب المصلحة 
عدد األسھم في بدایة العام 

م1/1/2017
عدد األسھم في نھایة العام 

م31/12/2017

صافي التغیر خالل السنة

%عدد األسھم

 %(100) (1,000)     - 1,000دیفید دیو 

 -    -             - -روبین جونز

 %38  9,940  36,102 26,162نبیل علي شعیب

 - -    --ماثیو بیرس

 - -    - -*محمد ابراھیم العبید

 %14  5,488  39,01344,501سعد عبدالعزیز الخلب**

 %100  25,155  25,155 -فھد السیف***

.2017مایو 1األستاذ/ محمد العبید مع البنك وحل محلھ السید نبیل شعیب في * انتھت فترة عمل 
2017یولیو 1األستاذ/ سعد عبدالعزیز الخلب مع البنك وحل محلھ السید روبن جونز اعتبارا من انتھت فترة عمل ** 

.2017یونیو 22مع البنك في انتھت فترة عملھ 2017ینایر 26*** تم تعیین األستاذ/ فھد السیف نائبا للعضو المنتدب اعتبارا من 

توزیع األرباح 

فإن سیاسة توزیع األرباح التي ینتھجھا البنك  تتوافق مع أحكام نظام ،طبقا للنظام األساسي للبنك ووثیقة حوكمة ساب
بنوك والتوجیھات االشرافیة، ویتم توزیع صافي األرباح السنویة للبنك كالتالي:مراقبة ال

یتم احتساب وتخصیص المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المستحقة على المساھمین السعودیین والضریبة المستحقة .1
فع تلك المبالغ البنك بدعلى الشریك األجنبي طبقا للقواعد واألحكام النافذة في المملكة العربیة السعودیة، ویقوم 

بعد اقتطاعھا من صافي األرباح الموزعة لھذه األطراف.
من األرباح الصافیة وترحل لتدعیم االحتیاطي النظامي إلى أن یصبح ذلك االحتیاطي %25یقتطع البنك نسبة .2

معادال لقیمة رأس المال المدفوع.
بناء على توصیات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعیة العامة للبنك یتم توزیع األرباح على مساھمي البنك بحسب .3

عدد األسھم التي یمتلكھا كل مساھم. 
یتم ترحیل صافي األرباح غیر الموزعة كأرباح مبقاة أو یتم تحویلھا إلى االحتیاطي النظامي..4

توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة على ، 2017إبریل 25ي عقدت في وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة، الت
، للسھم الواحدةھلل38ملیون لایر سعودي بواقع 570بإجماليم2016للمساھمین عن النصف الثاني من السنة المالیة 

ي سبق تواللسھم الواحدھللة ل39ملیون لایر سعودي بواقع 585توزیع األرباح المرحلیة التي بلغت باإلضافة إلى
سنةعن الأو المقترحة الموزعة م، وبذلك یصبح إجمالي األرباح 2016عن النصف االول من السنة المالیة اتوزیعھ

وبلغ .للسھم الواحدھللة77بواقع سعودي ملیون لایر 1,155م مبلغ وقدره 2017دیسمبر 31في المالیة المنتھیة 
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من قیمة %7والتي تمثل ھللة للسھم الواحد (70المساھمین السعودیین بعد خصم الزكاة إجمالي توزیع األرباح على 
.)السھم اإلسمیة

1,125بمبلغ إجمالي وقدره م2017وكان البنك قد اقترح توزیع أرباح نقدیة للمساھمین عن النصف األول من عام 
نت األحقیة في األرباح لمساھمي البنك المسجلین لدى لایر سعودي للسھم الواحد، وكا0.75ملیون لایر سعودي، بواقع 

م. 2017أغسطس 3ھـ الموافق 1438ذو القعدة 11خمیس(تداول) كما بنھایة تداول یوم المركز إیداع األوراق المالیة 
من %7.1لایر سعودي للسھم الواحد (وتمثل 0.71م والتي  بلغت 2017وقد تم دفع أرباح النصف األول من العام 

17ھـ الموافق 1438ذو القعدة 25یوم الخمیسالقیمة األسمیة للسھم) بعد اقتطاع الزكاة للمساھمین السعودیین وذلك 
.2017أغسطس 

م، فقد أعلن البنك 2017دیسمبر 31المنتھي في مقترحة عن النصف الثاني من العاموفي شأن توزیعات األرباح ال
ر قرار مجلس اإلدارة بالتوصیة للجمعیة العامة للبنك التي سوف تعقد في الربع م عن صدو2017دیسمبر 24بتاریخ 

إجمالي مبلغ م ب2017م باعتماد توزیع أرباح نقدیة للمساھمین عن النصف الثاني من العام المالي 2018من عام  ولاأل
األحقیة في تلك األرباح لایر سعودي للسھم الواحد. وسوف تكون 0.74ملیون لایر سعودي بواقع 1,110وقدره  

الیوم الثاني من التاریخ المحدد لمساھمي البنك المسجلین لدى مركز إیداع األوراق المالیة (تداول) كما بنھایة تداول 
لایر 0.71. وبذلك یكون صافي الربح الموزع للمساھمین السعودیین، بعد اقتطاع الزكاة، الذي سیتم اإلعالن عنھ الحقا

من القیمة األسمیة للسھم).%7.1احد (ویمثل نسبة سعودي للسھم الو

م، 2017دیسمبر 31وبناء على ما تقدم، فقد بلغ إجمالي األرباح المدفوعة أو المقترحة عن السنة المالیة المنتھیة في 
لایر سعودي للسھم الواحد. وقد بلغ  صافي  األرباح الموزعة 1.49ملیون لایر سعودي (إجمالي)، بواقع 2,235مبلغ 

من القیمة األسمیة للسھم).%14.2لایر للسھم الواحد (ویمثل 1.42للمساھمین السعودیین بعد اقتطاع الزكاة 

-وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزیع األرباح كما یلي: 

بآالف الریاالت
3,954,578 م2017صافي دخل لعام 

7,127,537 األرباح المبقاة من السنة السابقة
11,082,115 المجموع

توزع كما یلي :
988,645 المحول إلى االحتیاطي النظامي
379,500 الزكاة الشرعیة وضریبة الدخل

1,855,500 صافي توزیعات أرباح
7,858,470 م2017األرباح المبقاة لعام 

ترتیبات تنازل أیاُ من مساھمي البنك عن حقوقھم في األرباح

أي معلومات عن أي ترتیبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مساھمي البنك عن أي حقوق لھم في ال یوجد لدى البنك
األرباح.

نفیذیین عن رواتبھم أو تعویضاتھمأعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  التترتیبات تنازل أیاُ من 

ین أعضاء مجلس اإلدارة أو  كبار التنفیذیال یوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتیبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من 
رواتب أو مكافآت أو تعویضات.عن أي بالبنك
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المعاییر المحاسبیة

المطبقة والمتطلبات األخرى كما ھو موضح في بیان االلتزام في المحاسبةلمعاییروفقاً الموحدةالمالیةالقوائمإعدادتم
.2017الموحدة التي تمت مراجعتھا لعام من القوائم المالیة (أ) 1.1المذكرة رقم 

3بازل

قریرالتمناإلفصاحاتھذهعلىاالطالعویمكن. سنويأساسعلىلدیھوالنوعيالكمياإلفصاحبیاناتسابینشر
).www.sabb.com(للبنككترونياإللالموقعفيمتوفرةأنھاكماللبنك،السنوي

المدفوعات النظامیة المستحقة. 9

م في جلھا من الزكاة المستحقة على المساھمین السعودیین 2017تتكون المدفوعات النظامیة المستحقة على البنك لعام 
والض��ریبة المس��تحقة على الش��ریك األجنبي والمبالغ المس��تحقة للمؤس��س��ة العامة للتأمینات االجتماعیة عن اش��تراكات 

للموظفین.التأمین 

م كما یلي:2017بلغت المدفوعات النظامیة المستحقة عن عام

بآالف الریاالت السعودیة

63,000الزكاة الشرعیة المستحقة على المساھمین •
م2017السعودیین عن عام 

316,500الدخل المستحقة على حصة المساھمضریبة •
م.2017غیر السعودي عن عام 

107,473مدفوعات التأمینات االجتماعیة •

33,516االقتطاع الضریبي•

5,689مدفوعات أخرى•

. تقریر المكافآت10

اإلدارةمجلسخارجمناألعضاءأوالبنكإدارةمجلسألعضاءالمدفوعةوالتعویضاتالمكافآتتحدد سیاسة ساب
المملكةفيالعاملةالبنوكلحوكمةالرئیسیةللمبادئوتخضعاإلشرافیةالسلطاتتوجیھاتبموجبالمحددةلألطرطبقا

مؤسسةعمیمتذلكفيبماالسعوديالعربيالنقدمؤسسةعنالصادرةوالتعویضاتالمكافآتوقواعدالسعودیةالعربیة
مجلسألعضاءالمدفوعةالعینیةوالمزایاوالتعویضاتللمكافآتاألقصىالذي یوضح الحدالسعوديالعربيالنقد

الشركاتحوكمةوباإلضافة إلى قواعد.الحضوربدلذلكفيبماسنویاللمجلسالفرعیةاللجنةوأعضاءاإلدارة
ابسوسیاسةسابحوكمةوثیقةوأیضاللبنكاألساسيوالنظامالشركاتونظامالمالیةالسوقھیئةعنالصادرة

.للتعویضات

الھأعمفيومشاركتھمالبنكإدارةمجلسفيعضویتھمنظیراإلدارةمجلسأعضاءوتعویضاتمكافآتبلغتوقد
مجلساجتماعاتلایر سعودي بدل حضور 505,000مبلغ وتشملسعوديلایر4,049,167مبلغم 2017العامخالل
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المكافآتوالترشیحاتولجنةالمراجعةولجنةالتنفیذیةاللجنةوھياإلدارةمجلسعنالمنبثقةالفرعیةواللجاناإلدارة
ویتم دفع التعویضات في نھایة السنة.  .المخاطرولجنة

ومناستشاري،أوفنيطابعذيعملبأيالفرعیةاللجانأواإلدارةمجلسأعضاءمنأيیقملمم2017العاموخالل
.بشأنھاخاصةمزایاأومقابلأيعلىیحصلوالمثم

وكبارھلالتابعةاللجانوأعضاءاإلدارةمجلسألعضاءالمدفوعةوالتعویضاتالمكافآتبیاناتالتاليالجدولویوضح
 :العامخاللبالبنكالتنفیذیینالمسئولین

العینیةوالمزایاالتعویضات

أوشھریاالمدفوعةاألخرى

سنویا***

الحوافز**برامج سنویةمكافآت

ودوریة*
بدالت رواتب

وتعویضات
م2017العام 

بآالف الریاالت السعودیة

أعضاء المجلس

- - - - 
اإلدارةمجلسأعضاء 1,959

التنفیذیینغیر

- - - - 
اإلدارةمجلسأعضاء 2,090

المستقلین

6,858 1,000 25,700 3,717 7,057 

ستة من كبار 

المسئولین التنفیذیین 

(ویشمل ذلك الرئیس 

ورئیس****التنفیذي

الرقابة المالیة)

9,969 3,250 40,082 9,843 20,413 

كبار التنفیذیین الذین 

یتطلب تعیینھم عدم 

ممانعة مؤسسة النقد 

العربي السعودي

األموال النقدیة والمكافآت المؤجلة* یشمل 

نحھ خالل ثالث سنوات.موسیتم ** تم تخصیص مبلغ لبرنامج االحتفاظ 

السكن.وإیجارالتعلیمرسوم و،الذین قدموا استقالتھمالتنفیذیینلكبارالخدمةنھایةمكافأةشمل*** ی

التنفیذيالمدیرمنصبیشغلالذياإلدارةمجلسفيالوحیدالعضوھوالتنفیذيالرئیس**** 
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المجموع
اجتماعاتحضوربدل

المجلس
المكافآت الثابتة

م2017العام 
بآالف الریاالت السعودیة

أعضاء لجنة المراجعة 634 100 734

أعضاء لجنة المكافآت والترشیحات 400 60 460

أعضاء لجنة المخاطر 150 55 205

أعضاء اللجنة التنفیذیة 150 140 290

مزایا وبرامج الموظفین

تم خالل العام إجراء مراجعة مس��تقلة لھیكل الرواتب والتعویض��ات بالبنك من قبل مس��تش��ار خارجي، وتم رفع التقریر 
الخاص بذلك إلى لجنة الترش�����یحات والمكافآت للدراس�����ة، كما تم رفعھ مع تقریر إداري إلى مؤس�����س�����ة النقد العربي 

یھات وتعلیمات مؤسسة النقد ومجلس االستقرار المالي.السعودي. ویأتي ذلك تمشیا مع توج

العمل النافذ في المملكة العربیة الس��عودیة وس��یاس��ات البنك الداخلیة، یس��تحق تعویض نھایة الخدمة نظام طبقا ألحكام 
مبلغ م،2017نھایة لدفع في نھایة فترة عمل الموظف. وقد بلغت تعویضات نھایة الخدمة المستحقة للموظفین كما في ا

ملیون لایر سعودي. 434.9

تأس����ھم لبعض الموظفین، وتعكس ھذه البرامج عدد األس����ھم المخص����ص����ة لألداء للس����نوابرامجثالثةویعتمد البنك
. م2017دیسمبر 31لایر سعودي كما في 30,857,058والتي بلغت قیمتھا السوقیة  م 2016وم2015م  و 2014

وبموجب ش����روط ھذه البرامج، یمنح الموظفین المؤھلین أس����ھم بأس����عار محددة س����لفاً ولمدة زمنیة محددة. وبتواریخ 
شروط  شریطة إكمال  سلم البنك األسھم المخصصھ المعنیة للموظفین،  شروط البرامج، ی االستحقاق المحددة بموجب 

ي في ترة الخدمة التي یتم الوفاء بالشروط فیھا وتنتھاالستحقاق بصورة مرضیة. یتم إثبات تكالیف البرامج على مدى ف
التاریخ الذي یس����تحق فیھ المؤھلین المعنیین بالكامل ھذه األس����ھم (تاریخ االس����تحقاق). تعكس المص����اریف التراكمیة 

قاق حالمدى الذي انتھت إلیھ فترة االس������ت-المثبتة لھذه البرامج بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة حتى تاریخ االس������تحقاق 
وأفضل تقدیر للبنك لعدد األسھم التي قد تستحق في نھایة المطاف. 

كانت الحركة في عدد األسھم بموجب برامج الدفعات المسحوبة على أساس األسھم المسددة على شكل أسھم كاآلتي: 
عدد األسھم

م2016م2017

 919,102648,351في بدایة السنة 

 (37,132)(180,850)متنازل عنھا 

 (310,882)(404,674)انقضت/ منتھیة

 809,276618,765ممنوحھ خالل السنة

 1,142,854919,102في نھایة السنة
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لایر سعودي).21.41: 2016لایر سعودي (20.67السنة بلغ المتوسط المرجح لسعر األسھم الممنوحة خالل 

:استخدامھااإلفصاح عن أسھم الخزینة لدى البنك وبیانات 

بیانات االستخدام تملكتاریخ ال القیمة السوقیة بالریال 
السعودي

عدد أسھم الخزینة

یتملك  البنك األسھم الخاصة بھ التي یزمع  منحھا  إلى 
لك  وإلى أن  یتم نقل ملكیة ت. مستقبالمدرائھ الرئیسییین  

األسھم إلى المستفیدین الحقیقییین من الموظفین فإن تلك  
األسھم غیر المخصصة / غیر الممنوحة  یتم التعامل معھا 
كأسھم خزینة تستخدم في تمویل خطط الحوافز طویلة األجل 

للموظفین .

2017دیسمبر 31 43,684,029 1,617,927

تأكیدات أعضاء مجلس اإلدارة. 11

-معرفتھ التامة من كافة النواحي المادیة ما یلي:یؤكد مجلس اإلدارة للمساھمین واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح
 أعد على أسس سلیمة ونفذ بفاعلیة أن نظام الرقابة الداخلیة.
أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطھ.

یھافطرفاالبنكیكونعقودأوأعمالبأيالمتعلقةوالمعلوماتالعالقةذاتألطرافمع اتعامالتالعناإلفصاحتم
وذأو أي شخص ةالمالیالرقابةرئیسأو المنتدبالعضوأواإلدارةمجلسأعضاءألحدكبیرةمصالحفیھاوتكون
لعام مراجعتھاتمت التيالموحدة المالیةالقوائممن36من ھذا التقریر والمذكرة رقم 16، في القسم بھمعالقة
2017.

مع المتطلبات اإلشرافیة والدولیةالتمشي.12

بالنظر ألھمیة إیالء اإلھتمام الالزم لھا، فإن البنك یولي أمر مخاطر الجرائم المالیة العنایة الواجبة ویتم  مناقشتھا في 
العامین الماضیین قد نفذ كافة اجتماعات لجنة المخاطر وكذلك كبند دائم في لجنة المراجعة. وكان البنك خالل 

إجراءات صارمة لمراقبة تنفیذ األعمال بما یتسق مع توصیات مؤسسة النقد العربي السعودي وأیضا أفضل 
م، كان البرنامج فعاال إلى حد بعید في تحقیق أھدافھ حیث تمكن من تعزیز 2016الممارسات العالمیة. وفي عام 

المشابھة.دفاعات ساب ضد الجرائم المالیة واألعمال 

منذ أن حصلت المملكة العربیة السعودیة على عضویة مجموعة العمل المالي بصفة مراقب، وسعیا منھا للحصول 
على العضویة الدائمة للمجموعة، فقد أجرى البنك تقییما ذاتیا بخصوص تنفیذ توصیات مجموعة العمل المالي مبدیا 

ز ستوى البنك. وكنتیجة لذلك فقد تم تحقیق تقدم كبیر في تعزیحرصھ الشدید على وضع ضوابط رقابة مستدامة على م
ضوابط مراقبة الجرائم المالیة وشمل ذلك تعزیز نظام مراقبة مكافحة غسل األموال وتعدیل سیاسة اعرف عمیلك 
باإلضافة إلى رفع مستوى وعي الموظفین بالمخاطر المترتبة. كما تم أیضا وضع برنامج لمكافحة الرشوة والفساد

وذلك من أجل تعزیز التركیز على ھذه الجرائم المالیة المتنامیة. وتم أیضا تعدیل كافة السیاسات الحالیة ووضع 
ضوابط مراقبة كافیة على ھذا الصعید.

یعتبر رفع الوعي بین الموظفین والتطویر من خالل الدورات التدریبیة المتنوعة وبرامج اإللحاق إحدى األولویات 
، حیث یتم إلحاق جمیع الموظفین عند االلتحاق بالبنك بدورة تدریبیة تغطي مجاالت االلتزام ومكافحة الرئیسیة للبنك

غسل األموال والعقوبات واألمن واالحتیال. إضافة لذلك یخضع كافة الموظفین في المراكز ذات المخاطر العالیة 
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ام. وكجزء من برنامج معاییر ساب العالمیة، لتدریب تنشیطي سنوي في حقل مكافحة غسل األموال والعقوبات وااللتز
فقد طرح البنك عددا من البرامج التدریبیة من خالل التعلیم اإللیكتروني شملت مخاطر العملیات وأمن المعلومات 

رة آنفا.إضافة لبرامج التدریب ذات العالقة بااللتزام المذكو

ضوابط الرقابة الداخلیة. 13

واالحتفاظ بإطار رقابة داخلیة كاف وفعال یشمل السیاسات واإلجراءات / العملیات إن إدارة ساب مسئولة عن وضع
وأنظمة المعلومات حسبما ما یوافق علیھ مجلس اإلدارة بما یسھل تحقیق عملیات ذات كفاءة وفعالیة عالیة. ویضمن 

اإلجراءات المالئمة، االلتزام نظام الرقابة الداخلیة نوعیة التقاریر الخارجیة والداخلیة، الحفاظ على السجالت و
بالقواعد واألنظمة النافذة والسیاسات الداخلیة فیما یخص سیر العمل. إال أن المسئولیة عن أي نظام رقابة داخلیة تقع 

على عاتق مجلس اإلدارة، كما أن نظام الرقابة الداخلیة مصمم إلدارة، ولیس لتقلیل، مخاطر اإلخفاق في تحقیق 
یجیة لساب.األھداف االسترات

م، بذل ساب كافة جھوده لكي یضمن استمرار عمل نظام الرقابة الداخلیة طبقا للتعلیمات المتعلقة 2017في عام 
بضوابط الرقابة الداخلیة الصادرة عن مؤسسة النقد، والذي یمثل إجراءات متواصلة لتحدید وتقییم وإدارة المخاطر 

ة مالحظات المراجعین الداخلیین / الخارجیین وفریق تفتیش مؤسسة النقد الكبیرة التي یواجھھا البنك. وقد تمت مراجع
العربي السعودي أثناء زیاراتھم التفتیشیة على الفور ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة 

ب، فإن نظام المراجعة وأیضا إدارة ساب لتصحیح تلك المالحظات بما یحمي مصالح ساب. وكجزء من تقییم سا
الرقابة الداخلي المعتمد یوفر تأكیدا معقوال بالنسبة لنزاھة وموثوقیة ضوابط الرقابة الموضوعة والتقاریر اإلداریة 

التي تصدرھا.

حول كفایة ضوابط الرقابة الداخلیة للبنكمراجعةلجنة التقییم 

الداخلیة واألنظمة بما في الرقابة قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقاریر مختلفة حول كفایة ضوابط 2017خالل  عام 
محاضر لجان اإلدارة المختلفة مثل لجنة كما تضطلع اللجنة بمراجعة ذلك  ذلك القوائم المالیة  وتقاریر المخاطر. 

المراجعة إلخ. ویتم توثیق مناقشات اللجنة وقراراتھا في محاضر إدارة المخاطر ولجنة  اإللتزام ولجنة  متابعة
اإلجتماعات ورفع المسائل التي تتطلب  اإلھتمام إلى مجلس اإلدارة. 

وخالل  ھذا العام  عقد أعضاء لجنة المراجعة إجتماعات مع رئیس إدارة المراجعة الداخلیة والرئیس التنفیذي 
ر والرئیس التنفیذي لإللتزام ورئیس الرقابة المالیة  ومراجعي الحسابات للعملیات والرئیس التنفیذي للمخاط

طلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اھتمام اللجنة. كما تلقت اللجنة تقاریر ضالخارجیین  حیث إ
ادرة الصلإلدارةمراجعي الحسابات الخارجیینالمراجعة الداخلیة وتقاریر السلطات الرقابیة إضافة  إلى خطابات
خالل  العام وراجعت خطط عمل اإلدارة للمسائل التي تم رفعھا. 

قامت لجنة المراجعة أیضا بمراجعة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة وإجراءات اإللتزام  بسیاسة اإللتزام  في ساب 
بھا  رة قد أستوفت واجاذا كانت اإلدوالمتطلبات التنظیمیة والقانونیة ذات الصلة في المملكة العربیة السعودیة وما إ

بإیجاد نظام رقابة داخلیة فعال والسعي للحصول على تأكید مستقل عن  المراجعة الداخلیة لتقییم مدى كفایة وفعالیة 
ھذه الضوابط الداخلیة.

المادیة  فإن نظام وحسب معرفتھا التامة من كافة النواحي تؤكد لجنة المراجعة  لمجلس اإلدارة  والمساھمین بأنھ 
الرقابة الداخلیة  في ساب كاف وینفذ  بفاعلیة .

توصیات اللجنة المتعلقة بالتعیین والفصل والتقییم أو تحدید مکافآت مراجعي الحسابات الخارجیین  وتؤكد أیضا أن 
قد تم اعتمادھا من المجلسالخارجي أو تعیین مراجع حسابات داخلي
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الیة إجراءات الرقابة الداخلیة:المراجعة السنویة لفع. 14

إن مجلس اإلدارة مسئول عن الرقابة الداخلیة في ساب وعن مراجعة فعالیتھا. وقد صمم إطار المعاییر والسیاسات 
واإلجراءات الرئیسیة التي وضعھا مجلس اإلدارة من أجل تحقیق رقابة داخلیة فعالة بالبنك بھدف إدارة المخاطر 

المعتمد لدیھ، حمایة الموجودات واألصول من االستخدام أو التصرف غیر المفوض، ضمن إطار تقبل المخاطر
الحفاظ على السجالت المحاسبیة الصحیحة، وموثوقیة وفائدة المعلومات المالیة المستخدمة ضمن العمل أو للنشر. 

أن توفر تأكیدا معقوال وھذه اإلجراءات مصممة إلدارة وتخفیف مخاطر اإلخفاق في تحقیق أھداف العمل ویمكن فقط 
ولیس مطلقا ضد التصریحات الھامة، واألخطاء، والخسائر أو االحتیال. وكان قد تم اعتماد العمل باألنظمة 

واإلجراءات المتعلقة باستمرار تحدید وتقییم وإدارة المخاطر الرئیسیة التي تواجھ البنك خالل السنة.

فعالیة إطار الرقابة الداخلیة بالبنك حسب المعتمد من قبل مجلس اإلدارة. إن إدارة ساب مسئولة عن تنفیذ ومراجعة 
وقد نفذ ساب برنامجا یرتكز على ثالث خطوط دفاع إلدارة المخاطر التي تواجھ البنك والشركات التابعة لھ. إن 

كافة القطاعات إدارات العمل، بصفتھا خط الدفاع األول، مسئولة عن وضع السیاسات واإلجراءات والمعاییر عبر 
التي تندرج تحت صالحیاتھا. ویتم إعداد السیاسات والكتیبات الخاصة من قبل الفعالیات تغطي كافة المخاطر الكبیرة 

بما في ذلك مخاطر االئتمان واألسواق والسیولة وتقنیة المعلومات واألمن ورأس المال واإلدارة المالیة والطریقة 
یجیة واستمراریة األعمال وااللتزام ومخاطر العملیات األخرى. كما أن إدارة ومخاطر السمعة والمخاطر االسترات

الفعالیات مسئولة عن تنفیذ آلیات المراقبة الفعالة الكتشاف ومنع االنحراف عن أو مخالفة السیاسات الموضوعة 
والمتطلبات النظامیة.

قابة والتي تراقب المخاطر االئتمانیة ومخاطر یتكون خط الدفاع الثاني من فعالیات مختلفة في إدارة المخاطر والر
األسواق والمخاطر القانونیة وااللتزام وتقنیة المعلومات والرقابة المالیة ومخاطر السمعة وأیضا مخاطر العملیات 

األخرى المتعلقة باستمراریة األعمال واألمن واالحتیال. ویتم تحلیل المخاطر نوعا وكما واإلبالغ عنھا لمجلس 
رة ولجانھ الفرعیة من خالل لجان اإلدارة بالبنك.اإلدا

إن فعالیة المخاطر، تحت إشراف الرئیس التنفیذي للمخاطر، مسئولة عن مواصلة اإلشراف على إدارة مختلف 
المخاطر على مستوى البنك. كما إن فعالیة االلتزام مسئولة عن اإلشراف على عملیات األقسام وإجراءات اإلدارة 

التوافق مع المتطلبات النظامیة وخاصة قواعد فتح الحسابات المصرفیة، قواعد مكافحة غسل األموال وذلك لضمان 
ومنع تمویل اإلرھاب وقواعد ولوائح ھیئة السوق المالیة وأیضا المتطلبات النظامیة العالمیة من المستوى األول. كما 

یة والخطة التشغیلیة السنویة ودورة تخطیط رأس أن إجراءات إدارة المخاطر مدمجة بالكامل مع الخطط االستراتیج
المال. إضافة إلى ذلك، یتوقع من كل موظف أن یكون مسئوال عن وأن یدیر المخاطر ضمن المسئولیات المسندة لھ 

بناء على مبادئ الحوكمة التي اعتمدھا البنك والتي یتم شرحھا خالل البرامج التدریبیة. ویتم رفع النتائج الطالع 
مجلس اإلدارة من خالل تقاریر دوریة ترفع إلى أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المخاطر.أعضاء 

تشمل إجراءات الرقابة الداخلیة الرئیسیة ما یلي:

: وضع ساب معاییر واضحة یجب اتباعھا من قبل جمیع الموظفین واألقسام والبنك ككل. كما تم معاییر ساب•
ت والتقاریر المالیة لتطبیقھا عبر كافة أقسام وفعالیات البنك.وضع معاییر لتقاریر الفعالیات والعملیا

: تم تفویض إدارة ساب لتنفیذ مختلف األنشطة تفویض الصالحیات ضمن الحدود الموضوعة من قبل المجلس
والمسئولیات المتعلقة باألداء المالي وذلك ضمن الحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة. ویتطلب تفویض 

رة لألفراد من ھؤالء األشخاص الحفاظ على التوزیع المالئم للمسئولیات الھامة واإلشراف على مجلس اإلدا
وضع ومتابعة أنظمة الرقابة المالئمة لكل قسم. ویتم تفویض صالحیات الدخول في ترتیبات المخاطر االئتمانیة 

ة نفیذیة یتعین الحصول علیھا بالنسبومخاطر األسواق مع تحدید حدود صالحیات لإلدارة. إال أن موافقة اللجنة الت
للعروض االئتمانیة ذات الخصائص المحددة والمخاطر األكبر. كما یتم قیاس المخاطر االئتمانیة ومخاطر 



RESTRICTED - 51 

االئتمانیة. ویتطلب تعیین مسئولین تنفیذیین في الوظائف القیادیة یزاألسواق وجمعھا للمراجعة من حیث الترك
اإلدارة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.العلیا ضمن ساب مصادقة مجلس 

: لقد تم وضع األنظمة واإلجراءات في ساب من أجل تحدید ومراقبة واإلبالغ عن كافة تحدید ومراقبة المخاطر•
المخاطر الرئیسیة بما في ذلك مخاطر االئتمان واألسواق والسیولة وتقنیة المعلومات واألمن ورأس المال 

الطریقة ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتیجیة واستمراریة األعمال وااللتزام ومخاطر واإلدارة المالیة و
العملیات األخرى وأیة مخاطر ناشئة أخرى. وتتم مراقبة االنكشاف لھذه المخاطر من قبل مختلف كیانات 

زام ولجنة متابعة الحوكمة اإلداریة كلجنة اإلدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة المخاطر ولجنة االلت
المراجعة ومختلف اللجان الفرعیة المنبثقة عنھا. وترفع محاضر اجتماعات ھذه اللجان إلى اللجان المشرفة 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة  وترفع من خالل تلك اللجان إلى مجلس اإلدارة.

وحدة داد التقریر السنوي والحسابات الم: تتم مراقبة إجراءات التقاریر المالیة لساب والمتعلقة بإعالتقاریر المالیة•
م باستخدام سیاسات محاسبیة ونماذج تقاریر موثقة. ویخضع تقدیم المعلومات المالیة لمصادقة رئیس 2017لعام 

الرقابة المالیة.

تم وضع اإلجراءات الكفیلة بتحدید المخاطر الجدیدة الناشئة عن التغیرات في الظروف / الممارسات السوقیة:•
م على 2017تغیرات في ظروف السوق والممارسات السوقیة وسلوك العمالء. وقد تم التركیز خالل عام ال

النواحي التالیة:

(أ)  تطبیق أعلى المعاییر العالمیة عبر كافة مستویات األنشطة في ساب

التي ل األموال ومخاطر الجرائم المالیةی(ب)  تحدید وتخفیف مخاطر االلتزام النظامي، ومخاطر غس
تواجھھا أقسام العمل

(ج)  إدخال مستویات تقبل المخاطر واختبارات الضغط كجزء من أعمال ساب

(د)  تحدید وإدارة المخاطر الكبیرة والناشئة

(ھـ)  إدارة المخاطر الجیوسیاسیة واستمرار حالة عدم االستقرار في المنطقة

باستخدامات اإلنترنت.(و)  تخفیف مخاطر المعلومات والتھدیدات المتعلقة 

م. 2017م إلى 2014: یعتمد البنك في الوقت الحاضر استراتیجیة للمدى المتوسط للفترة من الخطط االستراتیجیة•
ویتم أیضا إعداد الخطط التشغیلیة السنویة والتي تتضمن تحلیالت مفصلة حول مستوى تحمل المخاطر وتوصیفا 

تحملھ في تنفیذ استراتیجیتھ، وذلك على مستوى األقسام والفعالیات. كما ألنواع وكم المخاطر الذي یمكن للبنك 
توضح تلك الخطط مبادرات العمل الرئیسیة واآلثار المالیة المحتملة على تلك المبادرات.

: تم وضع ترتیبات الحوكمة لتوفیر اإلشراف على وتقدیم المشورة لمجلس اإلدارة بخصوص ترتیبات الحوكمة•
مخاطر الھامة. ویتم ذلك من خالل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأیضا اللجان األمور ذات ال

اإلداریة والتي تشرف على فعالیة إدارة المخاطر وترفع التقاریر حول ذلك إلى لجان مجلس اإلدارة. 

وذلك من خلیة عبر البنك ككلخط الدفاع الثالث وتراقب فعالیة ضوابط الرقابة الداإدارة المراجعة الداخلیةتشكل 
خالل تركیزھا على مكامن الخطر األكبر للبنك حسبما یتم تحدیدھا بواسطة طریقة القیاس المبني على المخاطر. 

وتقوم إدارة المراجعة الداخلیة بذلك من خالل المراجعة المستقلة لفعالیة التصمیم وعملیات أنظمة وسیاسات 
ل إدارة العمل (الخط األول) وإدارة ومراقبة المخاطر (الخط الثاني) بما یضمن أن الرقابة الداخلیة المحددة من قب

البنك یعمل ضمن مستوى تقبل المخاطر المصرح عنھ وبالتوافق مع األطر النظامیة. ویرفع رئیس إدارة 
ح خلیة. ویوضالمراجعة الداخلیة تقاریره إلى لجنة المراجعة فیما یخص كافة المسائل المتعلقة بالمراجعة الدا
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برنامج عمل المراجعة الداخلیة التزام واستقاللیة ومسئولیة وصالحیة فعالیة المراجعة الداخلیة بینما یشرح دلیل 
معاییر المراجعة في ساب المعاییر واإلجراءات التي تلتزم بھا إدارة المراجعة. وتتم مراجعة كال الوثیقتین 

نیابة عن مجلس اإلدارة وذلك على أساس سنوي. إن اإلدارة التنفیذیة واعتمادھما من قبل لجنة المراجعة بالبنك 
مسئولة عن ضمان تنفیذ الخطط واإلجراءات اإلداریة المعتمدة من قبل فعالیة المراجعة الداخلیة ضمن جدول 

زمني مالئم ومتفق علیھ. ویجب تقدیم تأكید في ذلك الخصوص إلى المراجعة الداخلیة.

م بمراجعة عدد من األنشطة واإلجراءات في ساب متبعة الطریقة 2017الداخلیة خالل عام قامت إدارة المراجعة
المبنیة على المخاطر. وتم رفع تقاریر ھذه المراجعات إلى لجنة المراجعة في ساب حیث تم تسلیط الضوء على 

ابة ھي أقل من المرضیة. الحقول التي تبین فیھا أن فعالیة الضوابط أو فعالیة اإلدارة في معالجة أخطاء الرق
م بأن األنظمة 2017وبشكل عام، أكدت المراجعات التي تمت على فعالیة بیئة الرقابة الداخلیة خالل عام 

واإلجراءات المتعلقة بعملیة التحدید المستمر والتقییم واإلدارة للمخاطر الكبیرة التي تواجھ ساب تم العمل بھا 
ت ساب من الوفاء بالتزاماتھ بموجب القواعد واللوائح الصادرة عن مؤسسة خالل السنة. وقد مكنت ھذه اإلجراءا

النقد العربي السعودي والمعاییر المحددة من قبل مجلس اإلدارة في ساب.

أبقت لجنة المخاطر ولجنة المراجعة خالل السنة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة ھذا تحت المراجعة وأبلغت مجلس 
س دوري. ومن أجل القیام بھذه المراجعات فإن لجنة المخاطر ولجنة المراجعة تتلقى اإلدارة بذلك على اسا

تقییمات منتظمة لألعمال والعملیات، وأیضا تقاریر منتظمة من فعالیات المخاطر في ساب ورئیس إدارة 
، وحاالت الطوارئ المراجعة الداخلیة، وتقاریر عن مراجعات إطار الرقابة الداخلیة، سواء المالیة أو غیر المالیة

أو الحاالت غیر المتوقعة التي تتسبب بھا نقاط الضعف في الضوابط الداخلیة وتقاریر المراجعة الداخلیة ، 
وتقاریر المراجعین الخارجیین، والتقاریر اإلشرافیة، والتقاریر النظامیة. 

سنویة لفعالیة نظام الرقابة یجرى أعضاء مجلس اإلدارة، من خالل لجنة المخاطر ولجنة المراجعة، مراجعات 
الداخلیة في البنك تغطي كافة الضوابط الرئیسیة بما في ذلك الضوابط المالیة والعملیة وضوابط االلتزام، وأنظمة 

مراقبة المخاطر، وكفایة الموارد ومؤھالت وخبرات الموظفین في فعالیة التقاریر المالیة والمحاسبیة وبرامج 
لقى لجنة المخاطر ولجنة المراجعة تأكیدات بان اإلدارة التنفیذیة اتخذت أو أنھا بصدد تدریبھم ومیزانیاتھم. وتت

اتخاذ االجراءات الالزمة لتصحیح أیة أخطاء أو نواحي ضعف تم تحدیدھا خالل عمل إطار الضوابط بالبنك. 

العقوبات المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 15

أعمالھ  الیومیة نصاً وروحاً جمیع األنظمة المصرفیة واللوائح والقواعد التنظیمیة یطبق البنك خالل ممارسة
الصادرة عن الجھات اإلشرافیة. ویضمن البنك من خالل إنشاء استراتیجیة خطوط الدفاع الثالثة أن یكون تطبیق 

األنظمة والقواعد صارماً ومستداماً على مستوى كافة أقسام وفعالیات العمل.

م  فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي غرامات جزائیة  یتعلق أغلبھا بالعملیات . وفیما یلي 2017العام خالل 
جدول یلخص تفاصیل ھذه الغرامات واإلجراءات  التصحیحیة التي إتخذھا البنك لتفادي   حدوث  المخالفات 

مستقبال:

رقم 

متسلسل

مجموع 

المبلغ

(لایر 

سعودي)

عدد سبب المخالفة موضوع المخالفة

المخالفات 

اإلجراء التصحیحي 
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مخالفة تعلیمات مؤسسة 120,000

النقد العربي السعودي 

بخصوص مستوى أداء 

أجھزة الصراف اآللي 

ونقاط البیع.

عدم إستیفاء 

متطلبات  

إتفاقیة مستوى 

الخدمات للربع 

الثالث من عام 

2016

المبلغ من ادتم استرد1

البائع وإصدار 

تعلیمات لھ  بضرورة 

اإللتزام دوما بإتفاقیة 

مستوى الخدمات

مخالفة تعلیمات رقابیة 216,000

لمؤسسة النقد العربي 

السعودي

عدم إستیفاء 

متطلبات نظام 

سریع 

صدرت تعلیمات إلى 4

فریق العمل بالوفاء 

بالموعد  المحدد  من 

قبل  مؤسسة النقد 

العربي السعودي  

وتوقعات المواعید 

إیقاف نظام بالمحدد 

سریع

مخالفة تعلیمات المؤسسة 315,000

بخصوص حمایة العمالء

عدم إستیفاء 

متطلبات 

إتفاقیة مستوى 

الخدمات 

الخاصة 

الق غبإ

المطالبات في 

معالجة نظام

المطالبات 

لشھر فبرایر 

2017

وقد تم إنشاء آلیة لتتبع1

المطالبات لضمان 

االستجابة لجمیع 

مطالبات العمالء في 

الوقت المناسب 

لتفادي تكرار ھذا 

الوضع. كما تم 

تأسیس نظام  لتسویة 

المطالبات  وفق تتبع 

النظام

مخالفة تعلیمات رقابیة 45,000

لمؤسسة النقد العربي 

سعودي ال

عدم إكتشاف  

عملة مزیفة 

500بمبلغ  

لایر سعودي 

تم إیداعھا لدى 

مؤسسة النقد 

العربي 

السعودي

تم إسناد إدارة ھذا 1

النشاط في المنطقة 

الغربیة لمتعھد 

خارجي  مع المساءلة 

الكاملة. ولذا سیتم 

استرداد المبلغ منھم.



RESTRICTED - 54 

مخالفة تعلیمات رقابیة 55,000

العربي لمؤسسة النقد 

السعودي

عدم إكتشاف  

عملة مزیفة 

لایر 10بمبلغ  

سعودي تم 

إیداعھا لدى 

مؤسسة النقد 

العربي 

السعودي

بالرجوع إلى تسجیل 1

الفیدیو، إتضح أن ھذه 

العملة مرت من 

خالل  الجھاز. ومع 

ذلك لم یكشف الجھاز 

التزییف . خطة عمل 

ساب تتمثل في  التأكد 

من إجراء فحص 

من أنھ شھري للتأكد

یعمل بفعالیة وتفادي 

تكرار الحادث 

مستقبال.

مخالفة تعلیمات رقابیة 610,000

لمؤسسة النقد العربي 

السعودي

مخالفة 

تعلیمات تقدیم 

البیانات (فقدان  

المستند 

األصلي) 

الطلب المفقود 1

المطلوب من قبل 

مؤسسة النقد العربي 

یخص معاملة قدیمة. 

وعلى الرغم من ذلك 

طبیق   جرى ت

إجراءات فاعلة منذ 

العام  

للتحقق من  2016

وصول مستندات 

الطلبات إلى مركز 

اإلرشیف

مخالفة تعلیمات رقابیة 7630,000

لمؤسسة النقد العربي 

السعودي

عدم الوفاء 

بالموعد 

النھائي لتوفیر 

ماكینات  عد 

وحزم

العمالت 

المعدنیة 

اإلسراع في  تركیب 1

الماكینات فور 

وصولھا.

إجتماعات الجمعیة العامة للبنك  16

:یليكماالبنك،مساھميللسادةعادیةعامةوجمعیةعادیةغیرعامةجمعیةم2017العامخاللالبنكعقد

الجمعیة العامة غیر العادیة للبنك

خ للبنك (اإلجتماع األول)  بتاریإجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة وفق ما تقضي بھ التوجیھات اإلشرافیة فقد عقد
بمبنى اإلدارة العامة مساءا 0 7:30م  في تمام الساعة 2017أبریل 25ھـ الموافق 1438رجب  28یوم الثالثاء 
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ر مع توفر  النصاب المطلوب وحضوللبنك الكائن في شارع األمیر عبد العزیز بن مساعد بن جلوي بمدینة الریاض،
من المساھمین.76.7%

، وكذلك )www.tadawul.com.sa (في موقع تداول الجمعیة العامة غیر العادیة نتائج  إجتماع جرى نشر 
المتعلقة بأي عمل أو عقد مع الطرف ذو القرارات التالیةبما في ذلك )www.sabb.com (على موقع البنك 

: العالقة

تسھیالتعلىالبنكحصولبخصوص2016سبتمبر21بتاریخالصادرالبنكإدارةمجلسقرارعلىالموافقة)1
.التسھیالتفي) اإلعتباریةبصفتھكل(القابضةفيبيسيبيإسإتشمجموعةأعضاءومشاركةإئتمانیة

:یليماتضمنقداإلدارةمجلسقراربأنعلما
:یليماطلبھا،علىوبناءسيبيإسإتشمجموعةقبلمنالمعینیناألعضاءبإستثناءالمجلسأعضاء((قرر

)i (أمریكيدوالر450،000،000إلىیصللمبلغمشتركةتسھیالتعلىوحصولھسابدخول)أربعمائة
یھاعلیوافقالتيللشروطوفقاالسعودیةالعربیةالمملكةخارجأوداخلبنوكمن) أمریكيدوالرملیونوخمسون

المنتدب،العضو

)ii (بھا،لصلةاذاتالوثائقوجمیعالتسھیالتاتفاقیةعلىالسلطةبھذهیفوضھشخصأيأوالمنتدبالعضوتوقیع
و

)iii (بذلكالمتعلقةوأضروریةبالتاليتعتبرقدالتيوالمسائلواألعمالالوثائقلجمیعالشركةقبلمنواألداءالتنفیذ
.بموجبھذلكعلىوالموافقھالسلطة،بھذهیفوضھشخصأيأوالمنتدبالعضویحددهلماوفقا

ادمالقالعامةالجمعیةإجتماعفي) سيبيإسإتشبإستثناء(الشركاءكافةموافقةعلىللحصولیصاروسوف
)).الحقكشرطم2017مارسفيالمقرر

منلأبریشھرفيلیصبحھناإلیھالمشاراإلدارةمجلسقرارصدوربعدالجمعیةإنعقادموعدتعدیلتمبأنھعلما(
)م2017المیالديالعام

/ والسیددیودیفید/ السید: كالتاليوھمفیھامباشرةغیرمصلحةاالجنبيللشریكالممثلیناالدارةمجلسوألعضاء

مجموعةحصةبلغتمشتركةتمویلاتفاقیةوھيالحیضري،جورج/ والسیدھینشیلوودنایجلوالسیدعساف،سمیر
خمسونومائتانوملیوناثمانونووواحدمائتي( سعوديلایر281,250,000التمویلھذافيسيبيإسإتش
. ).أمریكيدوالرملیونوسبعونخمسة(أمریكيدوالرملیون75وتعادل)سعوديلایرألف

یةالمصرفوشنغھايكونجھونجشركةفيأعضاءوبینالبنكبینستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالموافقة)2
المقرضةوالجھةبالترتیب،قامتالتيالجھاتبمثابةیعتبرونوالذین،)اإلعتباریةبصفتھكل(فيبيالقابضة

: التاليكوھمفیھامباشرةغیرمصلحةاالجنبيللشریكالممثلیناالدارةمجلسوألعضاءالتوثیقوبنكوالمنسقھ
صدارإاتفاقیةوھيالحیضري،جورج/ والسیدھینشیلوودنایجلوالسیدعساف،سمیر/ والسیددیودیفید/ السید

برنامجعليم14/09/2015بتاریخالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعليحصلقدالبنكبأنعلما،صكوك
صدرتكماسعودي،لایرملیار7,5تعادلوالتيأمریكيدوالرملیار2وقدرھاإجمالیةبقیمةالصكوكإلصدار
سعوديلایرملیار2بقیمةالمذكورةالصكوكمنشریحةإصدارعليم22/12/2016بتاریخالمؤسسةموافقة

واحدةسنةومدتھ) أمریكيدوالرملیونستمائة(أمریكيدوالرملیون600تعادلوالتي) سعوديلایرملیاري(
صكوك.الاصدارعندالحقاالعالقةذوواالطرافسیتقاضاھاالتياألتعابتحدیدوسیتمالقادمللعامبھاوالترخیص
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لقابضةاالمصرفیةوشنغھايكونجھونجشركةاعضاءوبینالبنكبینستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالموافقة)3
ثانویةمحلیةكصكوالبنكبطرحیتعلقفیماالبنكیطلبھالذيوالدعمالخدماتبتقدیماإلعتباریةبصفتھكلفيبي

: لتاليكاوھمفیھامباشرةغیرمصلحةاالجنبيللشریكالممثلیناالدارةمجلسوالعضاءالسعودي،بالریالمسجلة
صدارإاتفاقیةوھيالحیضري،جورج/ والسیدھینشیلوودنایجلوالسیدعساف،سمیر/ والسیددیودیفید/ السید

مللعابھاوالترخیصسنواتعشرةومدتھ( سعوديلایرملیارونصفواحد) سعوديلایرملیار1.5بقیمةصكوك
مؤسسةيإلالرفعتم. )الصكوكاصدارعندالحقاالعالقةذوواالطرافسیتقاضاھاالتياألتعابتحدیدوسیتمالقادم
الموافقھ)وبإنتظارموافقتھاعليللحصولالنقد

سواءةللتجزئقابلةوغیرللتداولقابلةالدینأدواتمنغیرھااوتمویلیةصكوكأوسنداتإصدارعلىالموافقة)  4
منغیرهأوالسعوديبالریالآلخروقتمنإصداراتسلسلةأوواحدإصدارخاللمنأواجزاءعدةأوجزءفي

مباشربشكلالبنكأصدرھاسواءخارجھااوالسعودیةالعربیةالمملكةداخلخاصاأوعاماطرحاوطرحھاالعمالت
دوناإلدارةمجلسیقرھاالتيوالشروطوبالمبالغاالوقاتفيذلكوكلالغرض،لھذایؤسسھامنشأةخاللمنأو

الالزمةاالجراءاتجمیعباتخاذالبنكإدارةمجلسوتفویض. الخصوصبھذاالعامةالجمعیةالىللرجوعالحاجة
منحمعبذلكالغیرتفویضوللمجلسالمختصة،الجھاتمنالالزمةالموافقاتعلىالحصولذلكفيبمالإلصدار
.الغیرتفویضحقالمفوض

الجمعیة العامة العادیة:

ألربعاء یوم اللبنك (اإلجتماع األول) إجتماع الجمعیة العامة  العادیة وفق ما تقضي بھ التوجیھات اإلشرافیة فقد عقد
بمبنى اإلدارة العامة للبنك الكائن مساء 6:30في تمام الساعة م2017سبتمبر27الموافقھـ1439محرم7بتاریخ

%73.48ضور مع توفر  النصاب المطلوب وحفي شارع األمیر عبد العزیز بن مساعد بن جلوي بمدینة الریاض،
من المساھمین.

وكذلك على موقع البنك )www.tadawul.com.sa(على موقع تداول العامة العادیة نتائج الجمعیة جرى نشر
: المتعلق بأي عمل أو عقد مع الطرف ذو العالقةالقرار التاليبما في ذلك ، )www.sabb.com (اإللكتروني

أخرىكاتوشرفيبيھولدنجزاسیاسيبياساتشوبینالبنكبینستتمالتيوالعقوداألعمالعلىالموافقة)1
اإلدارةمجلسألعضاءوالتي) HSBC(االعتباریةبصفتھكلسيالبيھولدنجزسيبياسالتشتابعة

/ والسیدودھینشیلونایجل/ والسیدعساف،سمیر/ والسیددیودیفید/ السید: كالتاليوھمفیھامباشرةغیرمصلحة
حصصكاملعلىلالستحواذاتفاقیةوھي. األجنبيللشریكممثلینبإعتبارھموذلكالحیضري،جورج

HSBCإجماليوبمبلغللسھمسعوديلایر10.66یبلغشراءبسعرللتكافلسابشركةفي%32.5البالغة
الموافقاتعلىبالحصولومشروطةواحدةلمرةستتمالمعاملةھذهبأنعلما. سعوديلایر117,793,000

.الالزمةاإلشرافیة

إجتماعات الجمعیة العامة ( العادیة /غیر العادیة )

تفاصیل وسجل ادناه، ویوضح الجدول عادیةعامةوجمعیةعادیةغیرعامةجمعیةم2017العامخاللالبنكعقد
خالل السنة: للجمعیات حضور األعضاء 

اإلسم

تاریخ االجتماع
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األستاذ/ خالد سلیمان العلیان1
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المھندس/ خالد عبد هللا الملحم2

-األستاذ/ سلیمان عبد القادر المھیدب3

األستاذ/ محمد عمران العمران4

األستاذ/ سعد عبدالمحسن الفضلي5

األستاذ/ محمد عبدهللا الیحي 6

السید/ دیفید دیو7

--األستاذ/ سمیر عساف 8

--األستاذ/ جورج الحیضري 9

لوودیالسید/ نایجل ھینش10

تعیین مراجعي الحسابات الخارجیین . 17

ووفقا لتوصیة لجنة المراجعة على 2017أبریل 25تمت الموافقة في إجتماع الجمعیة العامة للبنك  المنعقد بتاریخ 
اختیار كل من السادة/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه و السادة/ إرنست ویونغ كمراجعي  حسابات خارجیین  من بین 

م 2017دیسمبر 31ربع السنویة المجمعة  للسنة المنتھیة في المرشحین لمراجعة القوائم المالیة للبنك والبیانات 
والتقاریر الربع السنویة وتحدید أتعابھم. 

موافقة مجلس  اإلدارة. 18

فبرایر 18ھـ الموافق 1439جمادي الثاني 2مجلس اإلدارة بتاریخ قبل تمت الموافقة على القوائم المالیة الموحدة من 
2018.

***** 


