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تقرير مجلس اإلدارة – 2018م
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمين التقرير السنوي للبنك السعودي البريطاني "ساب" عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2018م.

 .1األنشطة الرئيسية:
تأسس البنك السعودي البريطاني (ساب)"البنك" باعتباره شركة سعودية مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م4/
وتاريخ  12صفر  1398هـ ،الموافق  21يناير 1978هـ .ويبلغ رأس مال البنك  15مليار لاير سعودي مقسم إلى
 1.5مليار سهم بقيمة اسمية وقدرها  10لاير سعودي لكل سهم .
وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك في تقديم مجموعة متعددة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للعمالء األفراد
والشركات عبر إداراته وقطاعات أعماله وفروعه المنتشرة في المملكة العربية السعودية ،وال يوجد للبنك أية فروع
أو شركات تابعة مؤسسة أو تعمل خارج المملكة العربية السعودية.
يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة ومعتمدة من قبل هيئة شرعية مستقلة وتحت إشرافها .كما
يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية تقليدية تشمل الحسابات الجارية واالدخارية والودائع ألجل ،والتمويالت االئتمانية
للشركات ،والقروض الشخصية والسكنية ،وحلول تمويل الذمم المدينة وسلسة التوريد ،وإدارة النقد والمدفوعات،
وأعمال الخزينة وبطاقات االئتمان.
يقيم البنك شراكة استراتيجية وثيقة مع مجموعة اتش اس بي سي ،وهي إحدى أكبر المجموعات المصرفية وأكثرها
انتشارا في العالم .وتمنح هذه العالقة االستراتيجية ساب ميزة تنافسية تمكنه من الوصول إلى أفضل عروض الخدمات
في السوق على المستويين المحلي والعالمي لتقديمها لعمالئه ،حيث تمتلك مجموعة اتش اس بي سي  %40من أسهم
ساب.
يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من أقسام  /قطاعات العمل الرئيسية التالية-:
الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات
تقدم الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات مختلف الخدمات والمنتجات البنكية لعمالئها من األفراد
والمصرفية الخاصة .ويشمل ذلك الودائع والحسابات الجارية واالدخارية ،وتمويل المنازل ،والتمويالت الفردية
وبطاقات االئتمان حيث يحتل البنك مركزا رائدا في السوق على هذا الصعيد في المملكة .وتقدم الخدمات المصرفية
الشخصية وإدارة الثروات مجموعة واسعة من الحلول الرقمية للعمالء بما يمكنهم من الوصول لحساباتهم في أي وقت
ومن أي مكان إضافة إلمكانية التعامل مع شبكة الفروع التقليدية.
تنتشر شبكة فروع البنك على نطاق المملكة ،حيث بلغ عدد الفروع  95فرع منها  17قسما مخصصا للسيدات و 3
فروع صغيرة .وهذه الفروع مصنفة بحيث تقدم خدمة وتجربة بيع متوازنة تعكس البيئة المحلية وتفي بتوقعات
واحتياجات العمالء .وقد بلغ عدد أجهزة نقاط البيع كما في  31ديسمبر 2018م 27.492 ،جهازا وعدد  910جهاز
صراف آلي منها  80جهاز إيداع نقد.
تم تقسيم قاعدة عمالء الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات إلى شريحة البريميير وشريحة األدفانس
وشريحة عموم العمالء ،وكل منها يتميز بطريقة ونوع الخدمة المقدمة للعميل ،حيث تتم خدمة عمالء البريميير
واألدفانس من قبل مدراء عالقات متمكنين من تقديم حلول اإلدارة المالية للعمالء األفراد .ويبرز تركيز ساب في
الوقت الحاضر على األفراد من ذوي المراكز المالية المرموقة من واقع عدد مراكز البريميير التي تم إنشائها في
المملكة والتي بلغت  18مركزا .وهذه المراكز المتخصصة تقدم للعمالء خدمات ومنتجات مصممة حسب احتياجاتهم
الخاصة ،وتلبي احتياجاتهم العالمية من خالل شبكة فروع مجموعة اتش اس بي سي.
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الخدمات المصرفية للشركات
يعتبر ساب ،من حيث اإليرادات التشغيلية والمركز المالي ،أحد أكبر البنوك التجارية في المملكة ،حيث يخدم عمالء
الخدمات المصرفية للشركات من خالل فرق متخصصة في إدارة العالقات يكون مقرها في المراكز التجارية
الرئيسية في المملكة .تقوم تلك الفرق من خالل إقامة عالقة وثيقة على المدى البعيد مع عمالئها بتكوين فهم شامل
للمتطلبات المالية للعمالء بشكل انفرادي لتقديم حلوال مصممة من مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية
التقليدية أو اإلسالمية للشركات .ويمكن لمدراء العالقات بهدف خدمة عمالئها ،االستعانة بفرق متخصصة في مجاالت
الخزينة والسيولة وإدارة النقد وتمويل التجارة والذمم المدينة واالستثمارات المصرفية والتأمين .وباإلضافة إلى هذه
المجموعة الشاملة من المنتجات والخدمات المحلية ،يحتل ساب مركز فريد يتيح لعمالئه الوصول إلى األسواق
والخدمات المالية العالمية من خالل شراكته مع مجموعة اتش اس بي سي ،وتنقسم الخدمات المصرفية للشركات إلى
قسمين :الخدمات المصرفية العالمية والخدمات المصرفية التجارية.
إن الخدمات المصرفية العالمية ،من خالل فرق متخصصة في إدارة العالقات ،تعمل على تلبية احتياجات كبرى
الشركات السعودية والتي تدار عالميا من قبل ساب وأيضا عالقات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة
والتي تقع مقارها الرئيسية في الخارج ،والعمالء الحكوميين كالوزارات والوكاالت الحكومية واإلدارات  ،والبنوك
والمؤسسات المالية األخرى .من خالل العالقات القوية مع مجموعة اتش اس بي سي والمشروع المشترك اتش اس
بي سي العربية السعودية  ،تحتل كل من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية والخدمات المصرفية العالمية
مركز فريد في تقديم حلول مصممة طبقا الحتياجات عمالئها محليا وعالميا .ومن خالل مجموعة خبراتها ومواردها
التي ال مثيل لها ،تمكنت الخدمات المصرفية العالمية من دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المملكة ومساندة
الشركات السعودية في تنفيذ برامجها التوسعية واالستفادة من السيولة من خالل المؤسسات المالية غير السعودية
بطريقة التمويل عبر وكالة ائتمان الصادرات ،أوالسندات العالمية والصكوك.
تختص الخدمات المصرفية التجارية بخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء المحلية أو العالمية في
المملكة العربية السعودية  .وتحافظ الخدمات المصرفية التجارية على التزامها على المدى البعيد مع مراكز األعمال
الصغيرة في المملكة وتواصل المشاركة في برنامج كفالة ،وهو برنامج ضمانات حكومي يشجع البنوك على إقراض
األعمال الصغيرة.
إضافة للمجموعة الكاملة للمنتجات والخدمات المذكورة أعاله ،توفر الخدمات المصرفية للشركات منتجين وهما منتج
السيولة العالمية وإدارة النقد ،ومنتج التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة .ويواصل ساب احتفاظه بمركز رائد على
مستوى عروض هذين المنتجين اللذين يعتبران في صلب أنشطة عمالء الخزينة من الشركات.
تعتبر السيولة العالمية وإدارة النقد مجموعة واسعة من حلول األعمال الرقمية واإللكترونية المتكاملة للعمالء من أجل
استيفاء احتياجات معامالت الدفع والذمم المدينة وإدارة السيولة لهم.
تقدم التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة مجموعة شاملة من المنتجات التجارية األساسية (خدمات االستيراد
والتصدير والضمانات) وحلول منظمة مثل حلول تمويل الذمم المدينة وسلسة التوريد .كما تقدم هياكل تمويل فعالة
وكاملة (سواء تقليدية أو إسالمية) للعمالء لدعم التجارة وتحسين رأس المال العامل مع تقليل مخاطر السوق.
الخزينة
تتولى إدارة الخزينة وظيفتين أساسيتين في ساب ،حيث تقدم الخزينة بصفة رئيسية لعمالء الخدمات المصرفية
للشركات وعمالء المؤسسات والخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة مدخال ألسواق رأس
المال وحلول العمالت األجنبية والمشتقات من خالل وحدة المبيعات والمتاجرة ،إلى جانب ما تقوم به في الوقت ذاته
بإدارة مخاطر السيولة واألسواق بالبنك ،بما في ذلك توظيف الفائض التجاري للبنك من خالل محفطتها االستثمارية
التي تديرها وحدة إدارة المركز المالي.
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أخرى
تشمل الشريحة األخرى بشكل رئيسي أنشطة استثمارات البنك في شركته التابعة للتأمين وشركة ساب للتكافل
ومشروعه المشترك شركة اتش اس بي سي العربية السعودية ،شركة مساهمة مقفلة ،واستثمارات في اسهم ملكية .إن
شركة اتش اس بي سي العربية السعودية ،شركة مساهمة مقفلة ،عبارة عن بنك استثماري قيادي في المملكة ويتصدر
باستمرار جداول التصنيف الرئيسية ،مستفيدا من قوة امتياز ساب في المملكة والقدرة الدولية لمجموعة إتش إس بي
سي عالميا.

 .2التركيز االستراتيجي

رؤية ساب
إن البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة خدمات مالية متنوعة تعمل في المملكة العربية السعودية .ويقيم ساب
أيضا شراكة استراتيجية مع مجموعة اتش اس بي سي والتي هي أحد كبار مساهمي ساب .وهذه الشراكة تعني أن
عمالء ساب ليس بإمكانهم فقط الحصول على مدخل لخدمات البنك الرائدة في السوق واالهتمام بالعمالء محليا  ،بل
أيضا مدخل إلى شبكة مجموعة اتش اس بي سي العالمية ومصادرها وخبراتها ومعرفتها المتخصصة وتجربتها
الغنية.
تتمثل رؤية ساب في أن يصبح البنك العالمي الرائد في المملكة ،مدعوما بالمصرفية الرائدة للشركات والمؤسسات،
وبنك إدارة الثروات الرائد في المملكة ،والتي تركز على أفضل الحلول المصرفية لألفراد التي تلبي احتياجات قطاع
األفراد.
ومن أجل تحقيق رسالته ،يسعى ساب لمواصلة التركيز على األهداف االستراتيجية التالية:
•
•
•
•
•
•

تجربة العميل – الحرص على تقديم خدمات وعناية رائدة بالعميل من خالل انتهاج طريقة التركيزعلى
العميل عن طريق االستثمار في القنوات الرقمية ونوعية الموظفين وانتهاج سلوك "فكر إيجابيا".
الخدمات المصرفية الرقمية – السعي الحثيث لالستثمار في التقنية كي يصبح بنك رائد في الخدمات
المصرفية الرقمية في المملكة.
الموظفين – استقطاب واالحتفاظ بالموارد البشرية من ذوي المهارات وتنميتها من خالل جعل البنك
أفضل مكان للعمل على مستوى القطاع المصرفي.
تقبل المخاطر – االستمرار بتبني طريقة استراتيجية متحفظة تجاه إدارة المخاطر.
معايير ساب العالمية – االلتزام التام بمعاملة العميل بشكل نزيه وعادل وااللتزام باألنظمة والقوانين
النافذة ،وحماية سرية معلومات العميل .
فعالية العمليات والفاعلية التنظيمية.

وهذه األهداف االستراتيجية للبنك سوف تضمن بقائه كمؤسسة ناجحة ومستمرة على المدى البعيد.
إن رؤية  2030هي خطة المملكة للتحول االقتصادي بدعم من ثالثة عشر برنامج للتحول .وتتماشى استراتيجية
ساب بشكل جيد مع رؤية  2030فهي تهدف لضمان مقدرة ساب على دعم المملكة في تحقيق أهداف الخطة
واالستفادة من نجاحها ،تحديدا دعم برامج تحقيق الرؤية التالية:






برنامج اإلسكان
برنامج التحول الوطني
برنامج تطوير القطاع المالي
برنامج التخصيص
برنامج صندوق االستثمارات العامة
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برنامج ريادة الشركات الوطنية
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
برنامج تطوير القوى البشرية العاملة

لدى ساب مركز مالي قوي ومركز تنافسي كما يتمتع بإمكانية الوصول إلى الخبرات المحلية والدولية تتيح له
المشاركة في رؤية  2030وتقديم الدعم الكامل لها.
أبرم مجلس اإلدارة في الثالث من أكتوبر لعام 2018م اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك األول والتي تخضع لموافقة
المساهمين والجهات التنظيمية .سيقدم هذا االندماج المرتقب مع البنك األول القيمة والفرص لمساهمينا وعمالئنا
وكذلك موظفينا .وإذا تمت الموافقة على ذلك  ،سيكون البنك المندمج ثالث أكبر بنك في المملكة وثاني أكبر بنك من
حيث القروض المخصصة للشركات وثالث أكبر بنك للخدمات المصرفية الشخصية .وسيهدف هذا البنك إلى أن يكون
أفضل مكان للخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية ،يكمله مركزه الريادي في السوق في مجال التمويل
التجاري ،والصرف األجنبي ،والمدفوعات وحلول إدارة السيولة ومدعوما بخدمات البنك االستثمارية الرائدة في
المملكة العربية السعودية .وبهذا سيكون البنك المندمج في وضع جيد يؤهله لدعم جدول األعمال االقتصادي الوطني
واالستفادة منه .وسيهدف البنك إلى أن يكون أفضل مكان للعمل في المملكة العربية السعودية  ،حيث يقدم تدريب
وتطوير وظيفي من الدرجة األولى .ويعمل كل من مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة بكل جد إلستكمال عملية اإلندماج
خالل النصف األول من عام 2019م والذي يخضع لموافقة المساهمين وللموافقات التنظيمية ".

تجربة العميل
يواصل ساب التركيز على تجربة العميل مع الهدف االستراتيجي لتقديم خدمات عمالء رائدة في السوق في جميع
مجاالت األعمال .تم إجراء تحسينات كبيرة خالل عام 2018م مع التركيز بشكل رئيسي على الحوكمة وخدمات
الصفوف األمامية وتقدير الموظفين وإدارة الشكاوى وتعزيز اجراءات العميل من البداية إلى النهاية إلى جانب تعزيز
التوعية والتثقيف .وفي الربع األول من عام 2018م  ،احتل البنك السعودي البريطاني المرتبة الثانية في تقييم األداء
المعياري للبنوك على مستوى المملكة والذي قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي ،وهو ما يشير إلى تحسن
حسب دراسة أجريت مرتين في السنة  ،مما يدل على نجاح تركيز مفهوم تجربة العميل.
الثقافة والتقدير :استمر بنك ساب في تطوير ثقافة تجربة العميل من خالل برنامج التدريب "فكر بإيجابية" الذي
يشكل شعار تجربة العميل وتوسيع نطاق برنامج تقدير الموظفين وإضافة المزيد من مقاييس األداء التي تعتمد على
تجربة العميل إلى تقييمات الموظفين .ويقدم برنامج "ف ّكر بإيجابية" تدريب عبر البنك يركز من خالله على تعزيز
سلوكيات الموظفين اإليجابية مع التأكيد على تحقيق التميز في الخدمات.
اجراءات العميل :يواصل ساب تركيزه على تبني أفضل اجراءات للعميل عبر جميع مراكز االتصال الخاصة
بالعميل .وينصب التركيز الرئيسي على تسريع خطط التحول الرقمي حيث أن قطاع الخدمات المالية يتحول بسرعة
من خالل تبني تقنيات جديدة  ،إلى جانب تقديم المزيد من الخدمات المصرفية عبر القنوات المباشرة خصوصا شبكة
اإلنترنت والهواتف المحمولة .وفي عام 2018م  ،تم إجراء تحسينات كبيرة حيث أطلق ساب منصة جديدة للخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت وأضاف المزيد من اجراءات العميل إلى كل من الخدمات المصرفية عبر شبكة اإلنترنت
والمنصات االلكترونية.
صوت العميل  :يعد صوت العميل وسيلة رائعة تساعد في تقييم مدى رضا العميل ومعرفة المالحظات وما يتم تداوله
في وسائل التواصل االجتماعي ،إلى جانب إحداث تغيير في معايير الخدمة الحالية وعروض المنتجات.
في عام 2018م ،قام ساب بتشكيل لجنة جديدة تركز على العميل (لجنة صوت العميل) لتحقيق أقصى قدر من الوعي
بالتحديات الرئيسية ألصحاب المصلحة واتجاهات السوق ومؤشرات األداء التي تؤثر على تجربة العميل.
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الخدمات المصرفية الرقمية
يهدف ساب إلى أن يصبح البنك الرقمي الرائد في المملكة حيث تم االعتراف به من خالل حصوله عدد من الجوائز
المصرفية – وهذا ما يؤكد النهج الحالي للبنك بالتركيز على العمالء وريادة السوق.
إستمر البنك في المواكبة االستراتيجية مع التطور المصرفي وإستثمار الموارد لتطوير بنية تقنية فائقة السرعة وفعالة
وآمنة مع إعتماد أفضل اإلجراءات الرقمية والمنتجات والخدمات للعمالء .وقد أتاحت الحلول التقنية المتطورة للعمالء
إمكانية إختيار الخدمات المصرفية وإستخدام القنوات المفضلة لديهم (الهاتف المحمول على وجه الخصوص)  ،وقد
نجح ساب في تحويل العمالء الحاليين بشكل تدريجي إلى القنوات الرقمية واجتذاب العمالء المحتملين و العمالء
الجدد إلى الحلول الرقمية المبتكرة.
يتضح سعي ساب الدؤوب لكي يصبح البنك الرقمي الرائد من خالل إعتماده سلسلة من عمليات التطوير الرقمية في
عام 2018م وفيما يلي بعض من عمليات التطوير هذه :
تعزيز وظائف القنوات الرقمية
أطلق ساب في عام 2018م بنجاح منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت بما في ذلك واجهة مستخدم تلقائية
وخصائص ووظائف تعزيزية .ومع تقديم أكثر من  30خدمة رقمية جديدة في األشهر العشرة األولى من السنة
إرتفعت مشاركة العمالء الرقمية إلى نسبة  %34من المستخدمين النشطين قاموا بإجراء  14.9مليون معاملة عبر
اإلنترنت .وفي العام 2019م سيواصل ساب استثماره االستراتيجي في المنصات الرقمية وإطالق تطبيق عالمي جديد
للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
إنشاء فروع المستقبل
تم تدشين أول فرع رقمي لساب في عام 2016م .وفي عام 2018م ،افتتح ساب فرعين رقميين جديدين يضمنان
مجموعة من التقنيات الرقمية ذاتية الخدمة التي تركز على العمالء .وقد ساعد التحديث اآللي لهوية العميل والذي تم
تطبيقه مؤخرا والطباعة الفورية للبطاقات وخدمات السحب النقدي متعدد العمالت على تحويل أكثر من 330,000
معاملة من معامالت الفروع إلى قنوات آلية وعملية مباشرة .وفي موازاة ذلك يواصل البنك تطبيق باقة خدماته
الذاتية الجديدة عبر شبكة فروعه الحالية.
تعزيز حلول الدفع اإللكتروني
واصلت إدارة السيولة العالمية وإدارة النقد الحصول على عدد من التفويضات الرئيسية لتقديم الخدمات في القطاعين
العام والخاص مستندة على المكانة الرائدة التي تحتلها في السوق في حلول الدفع اإللكتروني المبتكرة وإدارة
السيولة .
سجل ساب في عام 2018م زيادة بنسبة  %151في معامالت الدفع عبر بوابة اإلنترنت وزيادة بنسبة  %59في
معامالت نقاط البيع بالمتاجر .وقد أصبح ساب من خالل تعزيز القوة التنافسية لعمليات الدفع اإللكترونية خالل عام
2018م من أوائل البنوك في المملكة التي تقوم بمعالجة مدفوعات "مدى"عبر اإلنترنت  ،كما أدخل نظام مدى للدفع
عبر الهاتف المحمول.
وقد أتاحت هذه العروض لنسبة  % 80من محفظة ساب لنقاط البيع إمكانية قبول مدفوعات الهاتف المحمول كما
وفرت لحاملي بطاقات الخصم ميزة جديدة للدفع باستخدام أجهزة أندرويد الخاصة بهم.
تضمين شراكات التقنية المالية "فنتك"
في عام 2018م ،قام ساب بتعزيز إمكانياته الرقمية من خالل التعاون االستراتيجي وتعميق الشراكات مع شركات
التقنية المالية المحلية واإلقليمية والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لدعم البرنامج الرقمي الحكومي
ضمن إطار رؤية السعودية .2030
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تعاقد ساب مع شركة ريبل لتقديم حلول الدفع عبر الحدود القائمة على تقنية البلوك تشين -وهو أحد البنوك الثالثة
المختارة ضمن برنامج مؤسسة النقد وشركة ريبل ،والبنك الثاني للتشغيل الحي .وستفيد الشراكة مع ريبل في توسيع
نطاق حواالت ساب من خالل تحقيق السرعة والشفافية وتقليل التكلفة للعمالء .ويعد ساب أيضا أول بنك يقدم مبدأ
"اعرف عميلك" عبر االنترنت من خالل مبادرة برنامج ساند بوكس ساما.
اعتماد العمليات الروبوتية
يقوم ساب حاليا ً بتجريب استخدام حلول الروبوتات من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية في عمليات المعالجة الخلفية بما
يؤدي إلى استمرار الكفاءة وتسريع خدمة العمالء .باإلضافة إلى ذلك ،يقوم البنك باستكشاف المزيد من الفرص في
الذكاء االصطناعي والحلول الروبوتية لتحويل كامل االجراءات والعمليات اليدوية.
تعزيز قوى عاملة رقمية
في عام 2018م قام ساب بتأسيس مكتب جديد عال الكفاءة والمرونة بهدف توفير بيئة تطوير متكاملة مع خطة مبسطة
تشمل البناء واالختبار وذلك لتأسيس نسق شهري لالطالقات .ويكمل هذا المكتب تأسيس فريق االبتكار في 2017م.
ودع ًما لتطلعات ساب بأن يكون البنك الرائد في المجال الرقمي ،يواصل البنك إشراك القوى العاملة لديه في مجال
المصرفية الرقمية وتضمين االبتكار والثقافة الرقمية ضمن تركيز حملة "فكر بإيجابية" الموجهة للعمالء؛ وتحديد
األدوار ونطاق الحوكمة بوضوح لدفع العمل الجماعي والمتضافر على نطاق البنك للتصميم الرقمي والتطوير
والتطبيق والتنفيذ.
المشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي
تعد المملكة نشطة في المجال الرقمي ومن أعلى الدول في عدد المستخدمين النشطين لتويتر ويوتيوب على مستوى
العالم .يواصل ساب االستفادة من عدد من منصات وسائل التواصل االجتماعي المحلية والدولية المبتكرة والتفاعلية
لتوسيع قنواته من خالل استغالل عدد من التطبيقات المحلية والدولية المعروفة ،وذلك بغرض التواصل مع العمالء
وطلب المالحظات والتعليقات منهم وإرسال الحمالت الترويجية وتعزيز العالمة التجارية القوية للبنك.

الموظفون
إن الموظفين هم محور نجاح استراتيجية ساب ،ويسعى موظفونا الموهوبون إلى تحقيق رضا العمالء وابتكار الحلول
التقنية وحلول المنتجات ويطبقون ثقافة إدارة المخاطر القوية ،ويتطلعون إلى أن يصبح ساب بنكا ً دوليا ً رائداً في
المملكة .ومن ثم ،فقد استطاع ساب بناء عالمة تجارية متميزة كصاحب عمل في السوق السعودي لجذب المواهب،
وقد قامت هذه العالمة على أخالقيات اإلدارة التي تحرص على منح األولوية للموظفين وعلى البيئة المهنية المترابطة
دوليا ً وعلى التدريب عالي المستوى وعلى ثقافة تقودها القيم وعلى هيكل التطوير الوظيفي.
إن استراتيجية الموظفين في ساب والتي تعتمد على "أفضل مكان للعمل" قد تم استحداثها لجذب أفضل الخدمات
واالحتفاظ بها إلى جانب خلق ثقافة مرنة حديثة ومتجددة وتوفير بيئة عمل صحية .يقوم ساب باستمرار بمراجعة
وتحديث إستراتيجية الموظفين الخاصة به .فقد وافق مجلس اإلدارة على إستراتيجية متجددة في أواخر عام 2017م
تعتمد على التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن وتعترف بتحديات الموظفين التي قد يواجهونها على مدى السنوات القليلة
المقبلة في ساب بصورة فعالة ومتغيرة لبناء "أفضل مكان للعمل" .كما ظل تطوير العمالة السعودية من أولويات
البنك ،وأصبح تقييم ساب حاليا ً لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية هو األخضر العالي (وفقاً لبرنامج "نطاقات"
المعدل حديثاً) وذلك ألن نسبة العمالة السعودية تتجاوز حاليا ً  %91من إجمالي عدد موظفي البنك .كما أن جدول
أعمال ساب الخاص بالتنوع في ازدهار مستمر ،حيث تمثل المرأة حاليا ً مكانة رائدة في السوق بنسبة  % 22من
عمالة البنك .وستظل هذه المقاييس محل اهتمام من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
أسس بنك ساب إدارة موارد بشرية تتبع العضو المنتدب مباشرة وترفع تقارير دورية إلى لجان مجلس اإلدارة بشأن
توجهات ومبادرات ونجاح استراتيجية موظفي ساب .ويعتبر المدير العام إلدارة الموارد البشرية عضواً بلجنة اإلدارة
9

التنفيذية .وتمثل أهداف البنك المتعلقة بالموظفين مكونا ً أساسيا ً ونوعيا ً في خطة ساب االستراتيجية وفي تقييم األداء
السنوي لإلدارة التنفيذية.
إن من أهم أولويات مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية ضمان التزام جميع الموظفين بقيم
ساب والتزامهم بمعايير ساب الدولية ،وذلك من خالل إشراكهم في أنشطة التطوير.
دعما ً الستراتيجية ساب ،يقوم قسم التدريب والمواهب التابع إلدارة الموارد البشرية بإجراء تقييمات دورية ألوجه
النقص في الكفاءات األساسية ،كما يعقد شراكات مع أفضل الموردين ومع كليات األعمال الرائدة عالميا ً واتش اس بي
سي من أجل تقديم حلول تطوير مخصصة وذات جودة .باإلضافة إلى المجموعة الواسعة من البرامج الرائدة المذكور
بعضها أدناه ،فإن تركيز ساب خالل العام على التعلم التجريبي قد أدى إلى زيادة بنسبة ثالثة أضعاف في مهام تطوير
القدرات عبر فروعها المحلية والدولية المنتشرة في فرنسا وهونغ كونغ ودبي ولندن:








برنامج "سبرينج بورد" لتطوير المرأة في ساب هو برنامج تطويري على الصعيد المهني والشخصي
يختص بالمرأة وحاصل على جوائز عدة .يدار البرنامج بالشراكة مع شركة سبرينج بورد الرائدة في مجال
االستشارات في المملكة المتحدة حيث يم ّكن النساء من التحكم بشكل أكبر على حياتهن من خالل مساعدتهن
على استكشاف قيمهن وأهم أهدافهن العملية والشخصية لتحديد الخطوات العملية في تحقيق هذه األهداف
وتعزيز الثقة بالنفس.
يسعى برنامج تطوير إدارة ساب إلى جذب وتطوير القادة المستقبليين لساب من بين الموظفين الذين
اليزالون في المراحل األولى من حياتهم الوظيفية .ويستقطب برنامج تطوير إدارة ساب الخريجين أصحاب
الكفاءة العالية من الجامعات ،والذين يلتحقون ببرنامج مدته  12شهراً لتدريبهم على المجال ومنتجات ساب
وعملياته ،كما يتضمن تعاقبهم على مختلف األدوار في الشركة .ويعقد البنك هذا البرنامج كل عام سعياً منه
للحفاظ على مورد مستمر الستقطاب المواهب المستقبلية .وفي عام 2018م بلغ تمثيل السيدات في
البرنامج نسبة  %50من المرشحين.
تم تقديم برنامج "أساسيات القيادة" كجزء من شراكة ساب مع جامعة إتش إس بي سي وقد تم تصميمه
كأحد حلول تطوير المديرين كقادة للصناعة المصرفية والمالية اليوم  .ويمثل هذا البرنامج جز ًءا من
"سلسلة أساسيات القيادة" ويكمله برنامج "أساسيات إدارة الفريق" و "أساسيات إدارة الموظفين ".
"بناء شراكات عالية القيمة " يمثل أحد البرامج الرئيسية التي تقدمها جامعة إتش إس بي من خالل
نسختين مختلفتين لضمان حصول الخط األول من المديرين وكبار التنفيذيين في ساب على نظرة متعمقة
حول كيفية بناء عالقات موثوقة واإلطالع على أساليب وأدوات جديدة لتطوير اإلجراءات لمواجهة تحديات
العالقات الحالية  ،ووضع خطط التطوير الشخصي المستقبلية.

يتبع البنك نهج "ترقية الموظفين من الداخل" بشكل منتظم من خالل خطط اإلحالل الوظيفي والتنمية المتسارعة .ففي
عام 2018م ،تمت ترقية عدد من الموظفين إلى مناصب اإلدارة العليا ،وقد خضعوا إلى تدقيق صارم من فريق تقييم
الترقيات ولجنة الموظفين ،وتتشكل ك ٌل منهما من أعضاء من اإلدارة التنفيذية ينصب جل تركيزهم على تطوير
المهارات . .وتماشيا ً مع التزام ساب بتطوير موظفيه من السيدات فقد تم في عام 2018م تعيين العديد من السيدات في
مناصب قيادية.
يوفر العمل لدى بنك ساب فرصة لتحسين األداء والخبرات ومجموعة المهارات ،وذلك من خالل ارتباط البنك مع بنك
اتش اس بي سي ،وهو ما يمثل عرضا ً وظيفيا ً عالميا ً رائداً في المملكة .فلدى موظفي بنك ساب الفرصة لالنتداب
الدولي أو االلتحاق ببنك اتش اس بي سي من أجل تعزيز قدراتهم .كما يستفيد بنك ساب من هذه الشراكة من خالل
إلحاق موظفين من بنك اتش اس بي سي بالبنك ،وذلك من أجل دعم البنك في تعزيز قدراته .وفي عام 2018م ،تم
إنتداب عدد من موظفي ساب في مهام دولية إلى فرنسا ودبي ولندن وهونغ كونغ وتركيا واإلمارات العربية المتحدة
وعمان والكويت والبحرين .ومن الجدير بالذكر أن جميع موظفي ساب لديهم فرصة للتواصل مع موظفي اتش اس
بي سي حول العالم من أجل وضع عمليات ومبادرات معيارية في العديد من المجاالت مثل خدمة العمالء والحلول
التقنية وممارسات إدارة المخاطر وإدارة الموظفين.
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وتمشيا ً مع رؤية  ،2030قدم ساب برنامج "تمهير" الذي ال يزال يعتبر مكونا ً أساسيا ً من مكونات برنامج التحول
الوطني  2020الذي طرحته وزارة العمل والتنمية االجتماعية .ويهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى مهارات
وتجربة الشباب السعودي المتعلم والمؤهل ،وذلك بتوفير فرص لتدريبه "على رأس العمل" بالشراكة مع المؤسسات
الحكومية والخاصة المتميزة .وقد استضاف البنك عدداً من متدربي برنامج "تمهير" بالفعل وقد أثبتوا أنهم يمتلكون
مهارات متميزة ويمكن االستعانة بهم في المستقبل.
تقدِّر استراتيجية الجوائز التي يعتمدها ساب األداء على المدى القصير واألداء المستدام .ويعتبر التعويض اإلجمالي
مكونا ً أساسيا ً من مكونات أنشطة التوظيف واالحتفاظ بالموظفين .عالوةً على ذلك ،يتم تحسين عروض جوائز ساب
على نحو مستمر لتعكس المعايير الكيفية ،مع التركيز على تحسين تجربة العمالء وإدارة المخاطر .ولذلك ،فقد تم
تحسين هياكل الحوافز والمكافآت لتوجيه الجوائز الفردية بصورة أفضل نحو التركيز على تحقيق أفضل النتائج
لعمالئنا وتتماشى مع قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بالتعويضات والتوجيهات اإلرشادية لمجلس
االستقرار المالي.
يفخر ساب بأن لديه سجل حافل في إتخاذ اإلجراءات الصحيحة تجاه موظفية وعمالئه ومساهميه والجهات
الرقابية .وتمثل قيم ساب جوهر ثقافة البنك بينما تعبر معايير ساب الدولية عن كيفية قيام البنك بأعماله .وهما معا
يوضحان كيف يستهدف البنك تحقيق نمو مع الحماية من الجرائم المالية والرشوة والفساد .
توفر قيم ساب ومعاييره الدولية إطارا لعمل موظفيه من أجل اتخاذ القرارات السليمة بهدف تحقيق نمو على المدى
الطويل وإستدامة .وتقع على عاتق جميع منسوبي ساب مسئولية إثبات وإظهار قيمنا ومعاييرنا الدولية من خالل
تعامالتنا مع الزمالء والعمالء والجهات التنظيمية والمجتمع ككل في جميع ااألوقات .
يمكن تلخيص قيم ساب ومعاييره الدولية على النحو التالي:
معايير ساب الدولية

قيم ساب:

( )1معاملة العمالء بعدل وإنصاف

( )1االعتمادية

( )2االلتزام باألنظمة واللوائح

( )2االنفتاح

( )3حماية سرية المعلومات

( )3التواصل
( )4العمل الجماعي
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 .3جوائز مصرفية مرموقة
حصل بنك ساب على جوائز في عام 2018م نظراً للتقدم الذي أحرزه في تحقيق استراتيجيته ،وذلك بمنحه
جوائز رفيعة في المجال المصرفي ،من بينها:




















"أفضل بنك للتمويل التجاري لعام  2018في المملكة العربية السعودية" للسنة العاشرة على التوالي ،من
مجلة غلوبال فاينانس.
"أفضل بنك في تمويل التجارة في المملكة العربية السعودية لعام  ،" 2018من مجلة يوروموني للسنة
الثانية على التوالي.
أفضل مزود خدمات تمويل التجارة واإلمداد في الشرق األوسط لعام  2018من مجلة غلوبال فاينانس.
"أفضل بنك في إدارة النقد والخزينة لعام  ،"2018من مجلة غلوبال فاينانس.
أفضل بنك خاص لعام  ،2018من مجلة غلوبال فاينانس.
أفضل مزود خدمات سلسلة اإلمداد في الشرق األوسط لعام  – 2018من مجلة غلوبال فاينانس.
أفضل مزود لخدمات النقد األجنبي  ،المملكة العربية السعودية– من مجلة غلوبال فاينانس.
أفضل بنك سعودي في آسيا" لعام  2018من قبل مجلة آسياموني.
أفضل بنك في المسؤولية االجتماعية للشركات لعام  –2018من مجلة غلوبال بانكنج وفاينانس ريفيو
أفضل تطوير لرأس المال البشري في المملكة العربية السعودية من مجلة بانكر ميدل إيست
أفضل بنك في المسؤولية االجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية  -من مجلة بانكر ميدل إيست
األفضل في التسويق عن طريق وسائل التواصل االجتماعي والخدمات لعام  - 2018من مجلة غلوبال
فاينانس
قيادة السوق في إدارة النقد وأفضل الخدمات – إدارة النقد في إستطالع مجلة يوروموني.
رقم  1في الخدمات المصرفية الخاصة في المملكة العربية السعودية لكبار العمالء و أصحاب الثروات
الكبيرة والخدمات المصرفية التجارية وعمالء المعامالت الدولية بناءا على إستطالع مجلة يوروموني
عن الخدمات المصرفية الخاصة.
أفضل بنك في تجربة العميل في المملكة العربية السعودية – من مجلة بانكر ميدل إيست
أفضل عالمة تجارية لبطاقة إئتمان في المملكة العربية السعودية – من مجلة بانكر ميدل إيست
أفضل مكان للعمل في المملكة العربية السعودية – من مجلة األعمال الدولية.
أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للشركات – من مجلة األعمال الدولية.

حصل اتش اس بي سي السعودية على الجوائز التالية في عام 2018م:






"أفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية" من قبل مجلة يوروموني.
"أفضل بنك استثماري أجنبي في المملكة العربية السعودية" من مجلة إيميا فاينانس.
أفضل وكيل حفظ فرعي في المملكة العربية السعودية – من مجلة ذي أست
أفضل وكيل حفظ فرعي في المملكة العربية السعودية – من غلوبال فاينانس
"أفضل مدير لألصول في السعودية لعام  "2018مقدمة من جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء
مديري الصناديق االستثمارية
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 .4المسؤولية االجتماعية للشركات
تمشيا ً مع قيم ساب ،يواصل البنك التزامه الصارم تجاه المجتمع الذي يعمل فيه .وفي هذا اإلطار ،يواصل البنك تعزيز
موقعه الرائد في خدمة المجتمع والتطوير اإليجابي للمسؤولية االجتماعية للشركات من خالل تبني األنشطة والبرامج
المجتمعية التي تهدف إلى بناء المجتمع والتنمية المستدامة. .
باعتباره مؤسسة مالية رائدة وإنطالقا من حرصه على أداء واجبه الوطني استمر ساب في توظيف كامل إمكاناته
لدعم رؤية المملكة  2030وشمل ذلك أنشطته وبرامجه المجتمعية .وقد تم التركيز على مبدأ التآزر مع مؤسسات
القطاع الحكومي والمراكز اإلنسانية واالجتماعية المتخصصة لضمان تحقيق الفوائد القصوى من كل نشاط يتم.
كجزء من برامج الخدمات اإلجتماعية يسعى ساب باستمرار إلى أن يقدم مجموعة من المبادرات لصالح شرائح
مجتمعية مختلفة تحتاج للدعم والمساعدة في جميع أنحاء المملكة .كمايتبنى البنك كذلك عدداً من البرامج اإلنسانية و
البرامج االجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية باإلضافة إلى الجمعيات الخيرية ذات العالقة ..وقد
كثف البنك في هذا الصدد من جهوده في توطيد وتعزيز ثقافة المسؤولية االجتماعية في المجتمع بهدف غرس ثقافة
العمل التطوعي عن طريق إشراك الموظفين في عدد من البرامج التي ينفذها ،مع التركيز على مهمته بشأن دمج
الجهود الجماعية والفردية والمساهمة في عملية التنمية الوطنية وتطوير المجتمع في مختلف المجاالت.
إن التعاون االستراتيجي بين ساب وجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية يشكل عالمة بارزة في دعم رؤية المملكة
 2030من خالل برنامج "تقدم" و الذي تم تصميمه لدعم طموح الشباب وتطوير قطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،والذي يعد أحد أهم عوامل التنمية االقتصادية.
واصلت أكاديمية ساب تقديم التدريب للخريجين للدخول إلى سوق العمل من خالل توفير دورات متقدمة في العديد
من التخصصات التي تم اختيارها بعناية وفقا الحتياجات سوق العمل وذلك بالتعاون مع مركز تدريب متخصص.
وقد تلقت أكاديمية ساب قبوالً واسعا ً من قبل المتقدمين لبرامج التدريب كما حصلت على ثناء من العديد من الجهات
المتخصصة في التدريب والتوظيف.
وفي هذا اإلطار ،أقام ساب عالقات استراتيجية مع العديد من المؤسسات االجتماعية والتعليمية والمراكز اإلنسانية.
وقد قادت هذه الجهودإلى تبني عدد من المشاريع والبرامج اإلجتماعية المتميزة ،فعلى سبيل المثال أدى التعاون بين
ساب ومدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية إلى تبني العديد من المشاريع اإلنسانية البارزة مثل
إنشاء مركز سلطان بن عبد العزيز التخصصي لألطراف الصناعية وتقويم العظام  ،باإلضافة إلى توسعة المبني رقم
 6ورقم  7لتعزيز الطاقة اإلستعابية لقسم التنويم.
وقع ساب كذلك شراكة مع مجموعة سدكو القابضة لرعاية برنامج "ريالي للوعي المالي" ،وهو برنامج معتمد من
وزارة التعليم لتطبيقه في المدارس والجامعات .وقد نجح برنامج " ريالي" في الوصول إلى  400,000مستفيد
ويسعى للوصول إلى  2مليون مستفيد بحلول عام2020م .ويهدف برنامج "ريالي " لتعزيز الوعي المالي لمختلف
شرائح المجتمع وتطوير مهاراتهم إضافة لتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية ألجل حياة
أفضل.
ويواصل ساب أيضا رعايته ل" برنامج ساب لتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة" ،الذي يهدف إلى تحسين فرص
التوظيف للمعاقين تحت إشراف "جمعية األطفال المعوقين" .وقد تمكن البرنامج على مدى السنوات الثمانية الماضية
من توظيف أكثر من  5,000شخص من ذوي االحتياجات الخاصة في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة.
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 .5النتائج المالية وأبرز نتائج أداء قطاعات العمل
أبرز النتائج المالية
ماليين الرياالت السعودية
2017
140,240
33,345
26,977
117,006
187,615
154,145
3,955
2,235

2018
130,507
32,341
34,570
110,326
174,564
142,101
4,929
3,320

ودائع العمالء
حقوق ملكية المساهمين
صافي االستثمارات
صافي القروض والسلف
إجمالي األصول
إجمالي المطلوبات
صافي الدخل
إجمالي األرباح الموزعة

2015
148,887
28,175
35,527
125,947
187,750
159,575
4,331
1,245

2016
140,640
31,279
29,273
120,965
186,056
154,777
3,895
1,155

2014
145,870
26,071
45,281
115,221
187,609
161,538
4,266
1,150

التحليل الجغرافي لإليرادات
يحقق البنك دخل العمليات من أنشطته في المملكة العربية السعودية ،وليس لدى البنك أي فروع أو شركات فرعية أو
شركات تابعة تم إنشاؤها أو تشغيلها خارج المملكة العربية السعودية .ويوضح الجدول التالي توزيع دخل العمليات
وفقا ً للتصنيف الجغرافي لمناطق المملكة.
ماليين الرياالت السعودية
المنطقة الوسطى
العام
4,854
2018
4,651
2017

المنطقة الشرقية
1,117
1,119

المنطقة الغربية
1,406
1,357

اإلجمالي
7,377
7,127

يتم اإلبالغ بالمعامالت التي تتم بين قطاعات األعمال بمجرد تسجيلها بواسطة نظام تسعير التحويل الخاص بالبنك.
وفيما يلي إجمالي دخل العمليات والمصروفات التشغيلية للبنك التي نتجت من قطاعات األعمال عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018و2017م.
ماليين الرياالت السعودية
2018
إجمالي دخل العمليات
إجمالي المصروفات التشغيلية
الحصة في مكاسب المشروع
المشترك
صافي الدخل

الخدمات
المصرفية
للشركات
3,440
833

الخدمات
المصرفية
لألفراد
2,678
1,496

الخزينة

أخرى

اإلجمالي

1,200
157

59
28

7,377
2,514

-

-

-

66

66

1,182

2,607

1,043

97

4,929
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ماليين الرياالت السعودية
2017
إجمالي دخل العمليات
إجمالي المصروفات التشغيلية
الحصة في مكاسب المشروع
المشترك
صافي الدخل

الخدمات
المصرفية
لألفراد
2,567
1,656

الخدمات
المصرفية
للشركات
3,220
1,330

1,287
157

-

-

-

69

911

1,890

1,130

24

الخزينة

أخرى

اإلجمالي

53
98

7,127
3,241
69
3,955

النتائج المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
سجل البنك دخال صافيا بلغ  4,929مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م .ويمثل ذلك زيادة
بمبلغ  974مليون لاير سعودي أو نسبة  %24.6مقارنة بمبلغ  3,955مليون لاير سعودي في عام 2017م .خالل
عام 2018م نمت إيرادات التشغيل لدى ساب بمبلغ  250مليون لاير بينما انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ
 727مليون لاير سعودي ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مخصص خسائر االئتمان وانخفاض األصول المالية
األخرى .وقد بلغ دخل السهم  3.29لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م مقارنة بمبلغ  2.64لاير
سعودي في عام 2017م.
المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018
إدراكا للتحديات المستمرة في ظروف السوق فقد حافظ ساب على النهج المتحفظ لتقبل المخاطر .وقد أدت الظروف
المعتدلة للنمو االقتصادي والنهج الحذر تجاه المخاطروتطبيق معيار محاسبي جديد للمخصصات االئتمانية (المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  )9إلى انخفاض بمقدار  6.7مليار لاير سعودي أو نسبة  % 5.7في صافي القروض
والسلف للعمالء .ويعود األثر الناجم عن الزيادة في مخصصات التعثر مقابل القروض والسلف للعمالء إلﯽ حد ﮐبير
لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (  ) 9حيث بلغت  1,194مليون لاير سعودي .
بلغ إجمالي ودائع العمالء  130.5مليار لاير سعودي كما في  31ديسيمبر 2018م ،بانخفاض وقدره  9.7مليار لاير
سعودي أو نسبة  %6.9مقارنة بمبلغ  140.2مليار لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2017م .وبلغ إجمالي محفظة
االستثمارات  34.6مليار لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويمثل ذلك زيادة بمبلغ  7.6مليار لاير سعودي
أو نسبة  %28.1مقارنة بمبلغ  27.0مليار لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2017م .وقد بلغ إجمالي قيمة األصول
 174.6مليار لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2018م مقارنة بمبلغ  187.6مليار لاير سعودي كما في 31
ديسمبر 2017م ،بإنخفاض بلغ  13.0مليار لاير سعودي ويمثل نسبة .%6.9
تأثرت حقوق المساهمين سلباً في عام 2018م نظرا للمخصصات المقدمة للتسوية مع الهيئة العامة للزﮐاة والدخل فيما
يتعلق بالمستحقات الزﮐوية عن بعض السنوات حتﯽ سنة 2017م والتي بلغت  1،628مليون لاير سعودي.
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أبرز نتائج أداء قطاعات العمل
الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات
في عام 2018م تقدم ساب في تنفيذ اإلستراتيجية الرقمية للمصرفية الشخصية وإدارة الثروات ،مع طرح العديد من
عمليات التطوير في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المحمول  ،وإصدار تقنيات متقدمة للدفع للعمالء
ضمن نشاط خدمات البيع اإللكتروني للتجار  ،وبطاقة الخصم دون االتصال كما استمر التشغيل اآللي لعمليات التعامل
المباشر مع العمالء.
واصل ساب عرض المنتجات بشكل قوي مع تقديم أسعار تنافسية من خالل مجموعة منتجات اإلقراض مع الحفاظ
على مرونة اإللتزامات لدعم أعمال الخدمات المصرفية للشركات .وبإعتباره رائدا في خدمات القروض العقارية
السكنية في المملكة فقد إحتل ساب موقعا متميزا في دعم المبادرة اإلستراتيجية للحكومة في ظل رؤية المملكة
 2030لزيادة نسبة ملكية المنازل في المملكة .ويعد ساب أحد شركاء صندوق التنمية العقارية حيث يقوم بتطوير
منتجات جديدة للرهن العقاري لعمليات البيع على الخارطة  ،كما يعمل حاليا ً مع الشركة السعودية إلعادة تمويل
العقارات في عمليات التورق .وبعد إجراء مراجعة في أواخر عام 2017م لسياسة اإلقراض وإطالق منتج جديد من
قروض المرابحة بسعر ثابت  ،قام ساب بتوسيع نطاق وصول العمالء إلى منتجات اإلقراض الخاص به وإرتفع
حجم مبيعاته بشكل ملحوظ بنسبة  %65بالنسبة لتمويل المنازل وبنسبة  %21للتمويل الشخصي .حافظ ساب على
المركز األول في المملكة من حيث حجم اإلنفاق لكل بطاقة إئتمانية وهو ما يعكس عروض منتجاته التنافسية وجاذبية
برنامج الوالء " إكسب " .وال تزال أعمالنا في مجال بطاقات االئتمان تمثل مصدرا رئيسيا لإليرادات بالنسبة للبنك ،
وفي عام 2018م استثمرنا في تحسين عروض منتجاتنا من خالل إطالق العالمة التجارية المشتركة مع طيران
اإلمارات وبطاقة "عملتي" للسفر متعددة العمالت.
قادت أعمال خدمات البيع اإللكتروني لنمو معامالت المبيعات بنسبة  %64نتيجة إلعتماد تجار جدد وتعزيز
وإنتشار عروض التجارة اإللكترونية ونقاط البيع.
استمر نمو قاعدة عمالء ساب للخدمات المصرفية الشخصية في القطاعات المستهدفة للعمالء األكثر ثرا ًء مع زيادة
عدد عمالء بريميير وأدفانس بنسبة  %6و  %6على التوالي في عام 2018م .وبعد تعديل نموذج أعمال الخدمات
المصرفية الخاصة خالل العامين الماضيين وإنتقال عروض اإلقراض الهامشي إلى شركة إتش إس بي سي العربية
السعودية  ،فقد بدأنا في تنفيذ عدد من المبادرات اإلستراتيجية لعمالء الخدمات المصرفية الخاصة بما في ذلك
إصدار بطاقة ائتمان النخبة الجديدة "عن طريق دعوة خاصة فقط" باإلضافة لتسهيالت اإلقراض المصمم خصيصا
 .ويستفيد ساب من تواصله مع مجموعة إتش إس بي سي لتعزيز العروض العالمية للعمالء المتميزين  .و تشمل
خطط العام  2019تطبيق عروض الحساب العالمي والذي يتيح اإلمكانية للعمالء لربط حسابهم لدى ساب مع حسابات
إتش إس بي سي األخرى خارج المملكة للحصول على خدمة عالمية حقيقية .وتعمل الخدمات المصرفية الشخصية
وإدارة الثروات كذلك بشكل وثيق مع شركات مجموعة ساب وهي إتش إس بي سي العربية السعودية و ساب تكافل
لكي توفر لعمالئنا أفضل حلول إدارة الثروات واالستثمار والحماية في سوق المملكة.
أدى التحول الرقمي لدى كافة فروعنا من خالل االستثمار في الجيل الجديد من أجهزة الصراف اآللي وآالت اإليداع
النقدي التي تعمل عن طريق اللمس وأجهزة الصراف التفاعلية إلى تقليل فترات االنتظار للعمالء من األفراد
والشركات في الفروع  ،كما ساعد في تحويل معامالت عمالء " عبر نافذة الصراف " إلى المعامالت الرقمية .وقام
البنك بتبسيط اجراءات العميل من خالل استخدام النماذج االلكترونية لعمليات الدفع إلى جانب التطور المستمر
الملحوظ في االجراءات الرقمية التي يتعامل معها العميل ومن خالل التوظيف المستمر لمديري العالقات االفتراضية،
والذي أدى إلى تبسيط وتعزيز تجربة العميل وجها لوجه .كما يتولى البنك دور ريادي في خدمة عمالء رائعة
باالنصات لهم ووضعهم في عين االعتبار دوما .وفي مطلع عام 2018م تم االعتراف بتميز ساب من خالل منحه
جائزة المركز الثاني في استطالع أجرته فنالتا على البنوك فيما يخص تجربة العميل في عام 2017م (تحت رعاية
مؤسسة النقد العربي السعودي).
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الخدمات المصرفية للشركات
إن بنك ساب ،باعتباره البنك الدولي الرائد في المملكة ،يدعم الشركات السعودية التي تسعى للحصول على فرص
للتوسع دولياً ،كما يدعم الشركات الدولية التي ترغب في العمل في المملكة .ومن العناصر الفعالة التي تجعل من ساب
منافسا ً قويا ً في هذا الصدد هو قوة المركز المالي للبنك  ،باإلضافة إلى فهمه العميق لألسواق والقطاعات المحلية
والدولية المدعوم بشراكته مع بنك اتش اس بي سي ،وقدراته الهائلة في التمويل التجاري وإدارة النقد.
لقد ظلت الظروف االقتصادية صعبة في عام 2018م ،حيث قد أدى ترشيد اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية
وانخفاض أسعار السلع وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدى القريب ،إلى انخفاض حجم التجارة الكلي
وانخفاض تدفق النقد األجنبي واستثمارات اإلنفاق الرأسمالي .وإزاء ذلك ،ركز البنك على تحسين تجربة العمالء
وتحسين المنتجات والخدمات وتطوير حلول رقمية ،مع الحفاظ على النهج المتحفظ إزاء تقبل المخاطر .ويعد التركيز
األساسي لساب هو ضمان حفاظه على ميزة تنافسية رائدة في مجال التمويل التجاري وفي إدارة الدفع والسيولة،
والتي يحققها من خالل مجموعتين أساسيتين من المنتجات الخاصة بالعمالء من الشركات وهما :منتجات التجارة
العالمية وتمويل أوراق القبض ومنتجات إدارة النقد والسيولة العالمية .كما واصل بنك ساب المشاركة في تمويل البنية
التحتية األساسية وغيرها من النفقات الرأسمالية ،وكذلك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
يُعد حصول البنك على جائزة "أفضل بنك للتمويل التجاري لعام 2018م" من غلوبال فاينانس للمرة العاشرة على
التوالي ،وكذلك حصوله على جائزة "أفضل بنك لتمويل التجارة في المملكة العربية السعودية" من قبل مجلة
ً
يوروموني لعام 2018م وذلك للعام الثاني على التوالي ،إلى جانب حصوله على جائزة "أفضل بنك لتمويل التجارة
واإلمداد في الشرق األوسط" لعام  2018من قبل مجلة غلوبال فاينانس ،بمثابة شهادة بمكانة ساب الرائدة في التمويل
التجاري .ففي ظل بيئة األعمال التجارية الحالية ،يزداد تطلع العمالء إلى إدارة رأس مالهم العامل بصورة أفضل،
وتحتل مجموعة منتجات التجارة العالمية وتمويل أوراق القبض موقعا ً متميزاً في ذلك من خالل حلول التمويل
التجاري و الحلول التي تقدمها .وسعيا ً للحفاظ على مكانته الرائدة في ابتكار حلول للعمالء ومعايير الخدمة ،قدم ساب
مؤخرا خدمة التفويض االلكتروني لالستيراد وتتبع المعامالت التجارية من خالل تطبيق الهاتف المحمول .كماأطلق
البنك مؤخرا منصة جديدة لتمويل أوراق القبض ،ونتيجة لذلك ،فقد شهد نمواً كبيراً في أعماله  .ويطور ساب حالياً
منصات تمويل تجاري وحلول مالية إضافية وتكميلية سيجري إطالقها في عام 2019م.
أطلق بنك ساب عدداً من المبادرات لرقمنة بيئته التجارية في عام 2018م .فعلى سبيل المثال ،للبنك نصيب كبير،
باعتباره البنك التجاري الرائد في المملكة ،في األعمال التجارية التي تعتمد على المستندات .وإدراكاً من البنك بأن
مجموعة المنتجات هذه تستلزم أوراقا ً كثيرة عادة ،فقد عقد البنك شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في توفير الحلول
التجارية الرقمية العالمية من أجل رقمنة مثل هذه المنتجات.
يوفر ساب قناة إلكترونية لخدمات التجارة على اإلنترنت لكي يوفر لعمالئه في قطاع الشركات منصة واحدة تغطي
عدداً من الخدمات .وفي عام 2018م ،تمت ترقية قناة الخدمات التجارية على اإلنترنت لتشمل الضمانات كذلك.
ويمكن لعمالء ساب حاليا ً إجراء معامالت الضمانات وتنفيذ جميع األنشطة ذات الصلة بالضمانات ،بما في ذلك
عرضها على اإلنترنت من خالل تلك القناة .ولم تؤدي هذه القناة إلى تحسين تجربة العمالء فحسب ،بل ساعدت
العمالء كذلك على التخفيف من حدة المخاطر التشغيلية ،والتي تظل هي محور التركيز األساسي.
إن حصول البنك على جوائز مجلة غلوبال فاينانس "ألفضل بنك إلدارة النقد والخزينة" في المملكة العربية السعودية"
لعام  2018للسنة الثانية على التوالي وكذلك استطالع إدارة النقد الخاص بمجلة يوروموني" :أفضل بنك في إدارة
النقد" شهادة واضحة على موقع البنك الريادي في مجال اإلدارة النقدية .وتوفر إدارة النقد والسيولة العالمية حلوالً
موحدة أساسية تناسب العديد من العمالء .كما واصلت إدارة النقد والسيولة العالمية تحقيق مكاسب قوية في الفوز
بالعديد من المهام في عام 2018م ،وذلك بتقديم حلول مخصصة مبتكرة لعدد من كبار العمالء في القطاعين العام
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والخاص .ويعزز النهج الذي ينتهجه بنك ساب في اإلبداع مع هذه المتطلبات المعقدة وضع البنك في مكانة رفيعة
كرائد للفكر في المملكة ،وهو ما ش ّكل أساسا ً تنافسيا ً للبنك للفوز بالعديد من العروض.
أطلقت إدارة النقد والسيولة العالمية خدماتها االستباقية الجديدة في عام 2018م ،وقد تم تخصيص مديري خدمة عمالء
لخدمة كبار عمالء الشركات وذلك من أجل تحسين تجربتهم بشكل عام .كما أطلق ساب وحدة تجربة العميل وإدارة
الجودة التابعة إلدارة النقد والسيولة العالمية لتعزيز معرفة العمالء بمنتجات إدارة النقد والسيولة العالمية واألمن
االلكتروني بهدف تعزيز جودة هذه المنتجات.

الخزينة
في مجال المبيعات والتجارة  ،كانت تدفقات العمالء بشكل عام أقل في عام 2018م مما يعكس انخفاض حجم التجارة
ومعنويات السوق إال أن ساب حافظ على حصته في السوق .وفي عام 2018م ،تم تعيين ساب كأحد المتعاملين
األوليين الخمسة في إصدارات الديون المحلية األولية من قبل الحكومة .وبصفته العباً رئيسياً في عمليات الخزينة
في المملكة  ،مدعوما ً بخبرته الدولية من خالل مجموعة إتش إس بي سي فإنه من دواعي سرور بنك ساب أن يقدم
دعمه لتطوير أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية.
ومع إنخفاض الطلب على االئتمان وتوفر السيولة  ،وتراجع دورة إرتفاع أسعار الفائدة  ،فقد عملت وحدة إدارة
المركز المالي بإدارة الخزانة على التوسع في توظيف الفائض التجاري لبنك ساب في السندات المالية طويلة األجل
لتعزيز عائدات محفظة االستثمارات .وقد تم تركيز التوظيف في المقام األول على األوراق المالية الحكومية المحلية
بالعملة المحلية.
ويظل نهج ساب المتحفظ في إدارة السيولة ميزة تنافسية للبنك ،حيث يقدم البنك للعمالء موازنة عمومية سليمة تدعم
احتياجاتهم من االقتراض واحتياجات الخزينة .وقد حافظ البنك على معدالت سيولة مناسبة كما هو منصوص عليه في
إفصاحات الركن الثالث ،كما حقق البنك مستوى يعتمد عليه من التمويل الثابت بفضل امتيازاته األساسية في الخدمات
المصرفية والخدمات المصرفية لألفراد.
دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تضع استراتيجية رؤية المملكة  2030من بين أهدافها زيادة مساهمة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة في االقتصاد .ودعما ً الستراتيجية المملكة ،يفخر بنك ساب بأن يخدم ما يزيد عن  11.700عميل نشط من
المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ،وذلك من مكاتبنا اإلقليمية الثالثة الرئيسية في ك ٍل من الرياض
وجدة والخبر وعدد من المدن األخرى في أنحاء المملكة .كما يقدم البنك خدماته لعدد من الشركات الكبرى التي تدعم
سلسلة اإلمداد النهائية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة .وهناك  55موظفا ً يقدمون دعماً مباشراً
للعمالء ،باإلضافة إلى عدد أكبر بكثير من موظفي اإلدارة وموظفي الدعم الذين يخدمون البنية التحتية العامة للبنك.
جدي ٌر بالذكر أن بنك ساب يقدم الحلول اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
تضم محفظة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الفئات التشغيلية لدينا لتشمل الخدمات البنكية لألفراد
(الخدمات المصرفية لألعمال – متناهية الصغر والصغيرة) والخدمات المصرفية للشركات (الخدمات المصرفية
لألعمال -األكبر والمتوسطة) .ويرد أدناه تعريف كل فئة من هذه الفئات الفرعية.
في عام 2018م ،رفع ساب عدد عمالئه من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ممن لديهم تسهيالت
ائتمانية بنسبة  ،%49ونفذ حلوالً رقمية جديدة ،وأتم الدورة الثانية من برنامج "تقدم" الذي طرحه البنك لدعم رواد
األعمال وبدأت الدفعة الثالثة من برنامج "تقدم" خالل عام 2018م.
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تحديد فئات المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة
يحدد ساب فئات المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة الحجم كما يلي:
فئات الشركات

حجم المبيعات السنوية

الخدمات المصرفية للشركات – متناهية
الصغر

أقل من  3ماليين لاير

الخدمات المصرفية للشركات – الصغيرة

من  3ماليين لاير إلى  40مليون لاير

الخدمات المصرفية للشركات  -األكبر
(المتوسطة)

من 40مليونا ً إلى  200مليون

الرقابة اإلدارية الفعالة
ً
مركزا إداريًا جديدًا بحيث يتولى رئيس قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قيادة
في عام 2018م  ،أنشأ ساب
تنفيذ المبادرات اإلستراتيجية للبنك في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ويرفع رئيس قطاع المؤسسات
الصغيرة تقاريره إلى اإلدارة التنفيذية .وكما انشاء ساب لجنة توجيهية مختصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يتضمن تشكيلها تمثيل لإلدارة العليا ويرأسها العضو المنتدب في ساب.
المبادرات االستراتيجية

تجربة العميل
يمتلك ساب  8مراكز للخدمات المصرفية التجارية لخدمة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ،في
الرياض وجدة والخبروالدمام .وقد تم تخصيص مدير عالقات متفرغ لكل عميل لتقييم احتياجاته البنكية ولتقديم الحلول
التي تلبي تلك المتطلبات .ويواصل ساب استثماره في تطوير مهارات مديري العالقات من خالل تقديم البرامج
التدريبية ذات الصلة .وقد خضع موظفونا الذين يقدمون الدعم للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى
تدريب مدته  4أيام في عام 2018م .وتضم فرق العمل المتخصصة مديري عالقات متفرغين للتعامل مع طلبات
تمويل برنامج الكفالة.

الخدمات المصرفية الرقمية
إن المكانة الرائدة التي يحتلها البنك في السوق وتقديم الخدمة لمجموعة من العمالء الشركات تؤهل ساب لتقديم أفضل
الحلول الرقمية في هذا المجال لقاعدة عمالئه من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة .وقد سعى البنك
في اآلونة األخيرة إلى تحسين التجربة الرقمية لعمالئه ،عن طريق نقل المعامالت المباشرة مع الموظفين إلى قنوات
إلكترونية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الخدمات المصرفية على اإلنترنت وماكينات الصرف التفاعلية
وماكينات إيداع النقد وأجهزة نقاط البيع ،وكذلك حلول بوابة السداد والدفع .ويطور ساب حالياً منصة متقدمة جديدة
للخدمات المصرفية عبر الهاتف واإلنترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تحل محل المنصة الحالية ،كما
يطور البنك حلول رقمية شاملة الجراءات فتح الحسابات و بدء العالقة مع البنك.
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حلول التمويل التجاري
يقدم ساب عرضا ً شامالً لتمويل أوراق القبض يتيح للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إمكانية خصم
مستحقات الشركات األكبر بتكلفة مخفضة .كما يقدم ساب حلول تمويل سلسلة اإلمداد للشركات األكبر ،وذلك دعماً
للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تأتي في نهاية سلسلة اإلمداد ،كي تتمكن من إدارة تدفقاتها
النقدية بصورة تتسم بالكفاءة ولتقليل تكاليف التمويل .ويستثمر ساب حاليا ً في نظام جديد إلدارة سلسلة اإلمداد ،وذلك
من أجل تحسين هذا العرض الذي سيشجع الشركات األكبر أن تدعم هذه الحلول من أجل قاعدة الموردين من
المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مما يصب في تحقيق روية المملكة في نمو االقتصاد.

تطوير ريادة األعمال والتدريب عليها
تمشيا ً مع رؤية المملكة  ،2030أطلق ساب برنامج "تق ّدم" بالتعاون مع جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية .ويهدف
هذا البرنامج إلى تطوير رواد األعمال الذين ال يزالون في بداية الطريق والتفاعل معهم وتقديم الدعم والتوجيه
الالزمين .وقد تم إطالق البرنامج في أكتوبر من عام 2016م وأكمل عامه الثاني في سبتمبر 2018م.
برنامج " تقدم" النسخة الثانية :انتهى برنامج  2018في سبتمبر 2018م حينما اختارت هيئة التحكيم ست شركات
ناشئة فائزة بناءا على قابليتها للنمو والتوسع في السوق وربحيتها .وشملت الجوائز المقدمة ستة منح كل منها بمبلغ
 375,000لاير سعودي باإلضافة لجائزة اختيار الجمهور بمبلغ  187.500لاير سعودي وجائزة مسار فنتك بمبلغ
 37,500لاير سعودي .وقد تم فتح باب تقديم الطلبات لبرنامج "تقدم" النسخة الثالثة في منتصف نوفمبر ومن المقرر
أن يبدأ البرنامج التدريبي في يناير 2019م .وقد تلقى  29فريقا تمويل التأسيس لتطوير مشاريعهم للمسابقات النهائية
التي ستقام في شهر سبتمبر.
قدم ساب الدعم لمنتدى الشراكة السعودية  /البريطانية لألعمال الصغيرة والمتوسطة بصفته شريك في هذه الفعالية
والتي جرى إنعقادها خالل الفترة من  24إلى  25أبريل 2018م في لندن.
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القروض والبنود خارج الميزانية لعمالء المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة
ديسمبر 2018

لاير سعودي
متناهية
صغيرة
الصغر

قروض للمؤسسات الصغيرة
ومتناهية الصغر والمتوسطة
بنود خارج الميزانية العمومية
للمؤسسات الصغيرة ومتناهية
الصغر والمتوسطة
نسبة قروض المؤسسات
الصغيرة ومتناهية الصغر
والمتوسطة من قروض ساب
اإلجمالية

%0.00

نسبة البنود خارج الميزانية
العمومية للمؤسسات الصغيرة
ومتناهية الصغر والمتوسطة من
إجمالي البنود خارج الميزانية
العمومية لساب
عدد التسهيالت االئتمانية
عدد العمالء الحاصلين على
تسهيالت ائتمانية
عدد التسهيالت االئتمانية
المضمونة ببرنامج كفالة

82

22,251

متوسطة

اإلجمالي

1,596,128 1,066,249 529,796

931,520 115,786

%0.46

%0.93

1,069,557

%1.39

%0.03

%0.16

%1.30

%1.49

135

397

2,595

3,127

93

182

325

600

-

19

255

274

مبلغ التسهيالت االئتمانية
المضمونة ببرنامج كفالة
-

12,824

132,225
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145,049

ديسمبر 2017

لاير سعودي
متناهية
صغيرة
الصغر

قروض للمؤسسات الصغيرة
ومتناهية الصغر والمتوسطة
بنود خارج الميزانية العمومية
للمؤسسات الصغيرة ومتناهية
الصغر والمتوسطة
نسبة قروض المؤسسات
الصغيرة ومتناهية الصغر
والمتوسطة من قروض ساب
اإلجمالية

%0.00

نسبة البنود خارج الميزانية
العمومية للمؤسسات الصغيرة
ومتناهية الصغر والمتوسطة من
إجمالي البنود خارج الميزانية
العمومية لساب
عدد التسهيالت االئتمانية
عدد العمالء الحاصلين على
تسهيالت ائتمانية
عدد التسهيالت االئتمانية
المضمونة ببرنامج كفالة

متوسطة

اإلجمالي

1,199

370,589 206,659

578,447

18,422

270,689 190,270

479,381

%0.17

% 0.31

%0.48

%0.03

%0.27

% 0.38

%0.68

83

910

1,097

2,090

61

232

110

403

-

141

5

146

مبلغ التسهيالت االئتمانية
المضمونة ببرنامج كفالة
-

1,441 113,751

115,192

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية (الخدمات المصرفية االستثمارية)
حافظت إتش إس بي سي العربية السعودية على موقعها كشركة خدمات مصرفية استثمارية رائدة في المملكة في عام
2018م حيث حصلت على جائزة "أفضل شركة استثمارية في المملكة العربية السعودية" من مجلة يوروموني
وجائزة "أفضل بنك استثمار أجنبي في المملكة العربية السعودية" من مجلة إيميا فاينانس .وخالل العام ،ومن ضمن
خدمات استشارية أخرى ،قدمت إتش إس بي سي العربية السعودية المشورة إلى صندوق االستثمارات العامة
بخصوص االستحواذ على حصة في شركة أكوا باور ،كما قدمت المشورة إلى شركة سابك بخصوص االستحواذ
على حصة من كالرينت ،كما شاركت بنجاح في عدد من صفقات أسواق سندات الدين المحلية والخارجية الكبرى
وعمليات التمويل المشتركة ،فضال عن أنها الشركة االستثمارية الوحيدة التي أدت دورً ا رائدًا في جميع إصدارات
الصكوك  /السندات السيادية الدولية منذ بدء برامج إدارة الدين العام في عام 2016م  .وقد استمرت إتش إس بي سي
السعودية في أداء دور رئيسي في دعم بناء البنية التحتية في المملكة من خالل قدرتها على تمويل المشاريع
والصادرات وتنفيذ الخدمات االستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعي التعليم والرعاية الصحية
وغيرها.
إتش إس بي سي العربية السعودية إحدى الشركات الرائدة في مجال حفظ األوراق المالية في السوق حيث تقدم
خدمات الحفظ واإلدارة للمؤسسات االستثمارية المحلية واألجنبية .وقد قامت الشركة بدو ًرا محوريًا في تسهيل حصول
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المؤسسات األجنبية على وضعية المستثمر األجنبي المؤهل (  ،)QFIمحققًا بذلك الريادة في هذا المجال بأصول
( )QFIتزيد عن  5مليار دوالر أمريكي ،وهي في وضع جيد لإلدراج المتوقع في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق
الناشئة ( )MSCIو فوتسي لألسواق الناشئة (  ) FTSE EMفي عام 2019م .جدير بالذكر أن إتش إس بي سي
العربية السعودية قد حصلت على جائزة "أفضل أمين حفظ من الباطن في المملكة العربية السعودية" من " مجلة
أست " و"غلوبال فاينانس".
استمرت إدارة األصول في إتش إس بي سي السعودية في الحفاظ على مركزها القوي خالل العام في إدارة عمليات
األسهم المحلية للعمالء من الشركات وعمالء المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة  .وتتمتع إتش إس
بي سي العربية السعودية بمركز متميز من حيث تقديم المنتجات إذ توفر سلسلة من المنتجات تشتمل على 19
صندوق عام وصندوق عقاري خاص .وتبلغ حصتنا في السوق من صناديق االستثمار في األسهم المحلية حوالي
 .%20عالوة على ذلك ،إتش إس بي سي العربية السعودية واحدة من إثنين فقط من "األشخاص المرخص لها" في
المملكة العربية السعودية بطرح "صندوق المؤشرات المتداولة" ال ُمدرج في السوق المالية السعودية.
تدير إتش إس بي سي السعودية أيضا حجم كبير من أعمال الوساطة للمؤسسات واألفراد ،وحافظت خالل عام
2018م على مكانتها كوسيط رائد من حيث الحصة السوقية مقارنة بجميع نظرائها الدوليين العاملين في المملكة
العربية السعودية.
يُمثل الموظفون األساس لنجاح استراتيجية إتش إس بي سي العربية السعودية في بناء "أفضل مكان للعمل" .ولذا فقد
قامت الشركة ببناء اسما قويًا كإحدى أصحاب العمل الرائدين في السوق من حيث استقطاب الكفاءات وضمهم للعمل
ومن ثم تطويرهم واالحتفاظ بهم .وقد ظل تطوير القوى العاملة السعودية وبرنامج التنوع في التوظيف بين الذكور
واإلناث يُمثالن أولوية للشركة حيث يمثل العنصر النسائي اآلن حوالي  % 24من عدد الموظفين .و خالل العام
قامت إتش إس بي سي العربية السعودية بتنفيذ عدد من البرامج بنجاح خاصة البرنامج العالمي لتطوير الخريجين
وبرنامج الشباب للسعوديين باإلشتراك مع مجموعة إتش إس بي سي .وهذا باإلضافة لبرنامج تطوير الموظفين
وبرامج التدريب القصيرة األجل لطالب الجامعات والتي تهدف بشكل عام لتحديد أفضل الكوادر السعودية وتدريبهم
وتطويرهم ودعم رؤية المملكة .2030
شركة ساب تكافل (التأمين)
تماشيا ً مع استراتيجية الشركة ،كرست شركة ساب تكافل جهودها على تطبيق المبادرات ذات الصلة برؤية ،2030
بما في ذلك إعادة تهيئة البنية التنظيمية والخدمات والمنتجات المطروحة للعمالء ،ويأتي ذلك في سبيل تطوير أطر
التعاون وضمان انسيابية األعمال المشتركة مع بنك ساب والتي تهدف إلى تحقيق المبادرات الرقمية االستراتيجية
الضرورية لتلبية احتياجات العمالء المتزايدة.
وفي ذلك السياق ،بادرت شركة ساب تكافل خالل العام 2018م بإضافة منتج اإلدخار الميسر إلى قائمة منتجاتها
بهدف مساعدة العمالء على التخطيط المالي طويل األجل لمدخراتهم ،مما يمثل أداة هامة من أدوات برنامج تطوير
القطاع المالي ضمن رؤية . 2030
كما تبدى الشركة اهتماما ً بالغا ً بتحسين البيئة التنظيمية ،والتركيز كحد أدنى على تلبية المعايير المطلوبة للعمل في
السوق  ،حيث تم إنجاز الكثير من المهام من أجل تعزيز أطر عمل الشركة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والحوكمة
وااللتزام بمكافحة الجرائم المالية وفيما يخص أيضا ً رعاية العمالء ومتطلبات إطار األمن السيبراني.
 .6إدارة المخاطر
تشمل جميع أنشطة ساب ،بدرجات متفاوتة ،قياس وتقييم وتقبل وإدارة المخاطر أو مجموعة من المخاطر .ومن أهم
فئات المخاطر التي يتعرض لها البنك هي مخاطر االئتمان (بما في ذلك مخاطر البنوك المراسلة ومخاطر األسواق
الخارجية)؛ مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر نسبة العموالت الخاصة ومخاطر صرف العمالت األجنبية)؛ مخاطر
السيولة؛ والمخاطر التشغيلية في صورها المتنوعة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،على مخاطر االلتزام
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(المخاطر التنظيمية ومخاطر الجرائم المالية ) ،ومخاطر أمن المعلومات ،ومخاطر السمعة واالستدامة (المخاطر
البيئية واالجتماعية).
إن وجود هيكل واضح للحوكمة والملكية يضمن مراقبة اإلدارة الفعالة للمخاطر والمساءلة عليها .ويعتمد مجلس
اإلدارة أو لجنته المكلفة  -لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس  -إطار عمل المخاطر الخاص بالبنك وخططه وأهداف
أدائه ،والتي تتضمن وضع بيان لتحمل المخاطر وتفويض السلطات لمخاطر االئتمان وغيرها من المخاطر ،ووضع
إجراءات مراقبة فعالة.
راجعت لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس إطار عمل تحمل المخاطر لدى ساب واعتمدته خالل العام ،وهو يوضح
مقدار وأنواع المخاطر التي يمكن لساب أن يتحملها في تنفيذ استراتيجيته .ويعتبر من العناصر المحورية في النهج
المتكامل للتعامل مع المخاطر ورأس المال وإدارة األعمال ،كما يدعم البنك في تحقيق أهدافه في الحصول على عائد
على حقوق المساهمين ،كما يعتبر عنصراً أساسيا ً للوفاء بالتزامات البنك بموجب الركن الثاني من اتفاق بازل.
مخاطر االئتمان
يدير البنك قسما ً مستقالً للمخاطر االئتمانية توفر مستوى عاليا ً من مراقبة وإدارة المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق
لبنك ساب ،وذلك تمشيا ً مع قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن إدارة المخاطر االئتمانية في البنوك .وتشمل
مهامها المراجعة المستقلة والتقييم الموضوعي للمخاطر لضمان توافق جميع طلبات التسهيالت اإلئتمانية مع السياسة
االئتمانية لبنك ساب ومع اللوائح المحلية المعمول بها؛ وكذلك تقديم التوجيه لقطاعات األعمال بشأن تقبل البنك
للتعرض للمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق فيما يتعلق بقطاعات صناعية معينة وأنشطة معينة ومنتجات مصرفية
معينة؛ كما تشمل مهامها كذلك مراقبة الديون على الجهات السيادية والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
المخاطر الشرعية
المخاطر الشرعية هي مخاطر الخسارة المالية أو العقوبات التنظيمية أو اإلضرار بسمعة ساب أو جميع ما سبق نتيجة
لعدم االمتثال للتوجيهات واإلرشادات والشروط التي تصدرها الهيئة الشرعية ببنك ساب بشأن تطوير المنتجات
اإلسالمية وتنفيذها وتسويقها وطرحها.
من المعروف أن القواعد الشرعية لها تفسيرات عدة؛ ومن ثم ،فهناك مخاطر محتملة لتفسير أحد منتجات ساب على
أنه غير متوافق مع الشريعة من جانب مجلس شرعي آخر .وللتخفيف من حدة هذه المخاطر ،حرص ساب على أن
يكون أعضاء الهيئة الشرعية للبنك من ذوي المكانة العالية في األمور الشرعية .عالوةً على ذلك ،فإن لدى ساب فريق
متفرغ لألمور الشرعية ومتخصص في المسائل المتوافقة مع الشريعة .وقد تم عقد تدريب وحلقات توعية بشأن مبادئ
الخدمات المصرفية وكذلك متطلبات معالجة المنتجات .وأخيراً ،يمتلك البنك منصة تقنية متوافقة مع المتطلبات
الشرعية بشكل كبير من أجل دعم تقليل مخاطر األخطاء التشغيلية أو المراقبة.
لقد تم تحديد المخاطر الشرعية على أنها مخاطر فريدة ومحددة شدة مخاطر األعمال وكذلك على مستوى المسائل
الشرعية التي تراقبها لجان الحوكمة المناسبة .ومن الجدير بالذكر أن رئيس إدارة الخدمات المالية اإلسالمية يتبع
الرئيس التنفيذي للمخاطر مباشرةً ،وذلك لإلشراف على تطوير المنتجات والخدمات الشرعية ومراقبتها على نح ٍو
مستقل.
لقد استلزم هذا التركيز المتزايد وضع إطار عمل محكم لاللتزام بمكافحة المخاطر الشرعية متوافقا ً مع إطار عمل
إدارة المخاطر التشغيلية .وقد أجرى البنك تحسينات على إطار العمل وض َّمنه في نموذج مكون من ثالثة خطوط
دفاعية ،وذلك للتأكد من أن الحوكمة تضمن الشفافية المستمرة والمساءلة في إدارة األعمال وإدارة الخدمات المالية
اإلسالمية والمراجعة والتفاعل مع مجلس إدارة ساب من خالل لجنة المخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية ولجنة إدارة
المخاطر ولجنة المراجعة.باإلضافة إلى ذلك ،فإن إدارة الخدمات المالية اإلسالمية تبقى على تواصل مع الهيئة
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الشرعية بشأن جميع األمور المتعلقة بالشريعة .ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الشرعية ترفع تقاريرها مباشرة للجنة
المخاطر في ساب.
مخاطر السوق
تقلل المخاطر التي تشكلها حركة األسعار في السوق ،مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة
والفارق في أسعار الفائدة وأسعار األسهم ،من دخلنا أو من قيمة محافظنا .وينقسم التعرض لمخاطر السوق إلى
محفظتين:
محافظ المتاجرة – وتشمل البنود التي تنتج عن الوساطة المالية وشراء األسهم والبنود الناتجة عن العميل.
محافظ غير المتاجرة – تشمل البنود التي تنشأ في األساس من إدارة سعر العمولة الخاصة لألصول والمطلوبات
المصرفية التجارية والخاصة باألفراد ،واالستثمارات المالية المخصصة للبيع ،حسبما تكون متوافرة ،والمحتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق.
تتم مراقبة وقياس مخاطر السوق باستخدام حدود ومقاييس معتمدة من لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس وتراقبها
وحدة مستقلة مسؤولة عن المخاطر وتشمل القياسات األساسية ما يلي:




قياس القيمة المعرضة للخسائر ،الذي يُستخدم لتقييم الخسائر المحتملة للبنود المعرضة للمخاطر نتيجة
لحركة أسعار السوق على مدى فترة زمنية محددة وإلى مستوى معين من الثقة ،ويتم تعزيزه باختبارات
الضغط لتقييم التأثير المحتمل لحركات األسعار على قيم المحافظ ،في إطار مجموعة من المتغيرات المالية.
المراقبة باستخدام مقاييس تشمل حساسية الدخل من العموالت الخاصة وحساسية الصرف األجنبي.

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تنشأ عن عدم توافر موارد مالية كافية لدى ساب لكي يفي بالتزاماته عند حلول
أجلها أو من عدم إمكانية الوفاء بتلك االلتزامات إال بتكبد تكلفة باهظة .وتنشأ مخاطر السيولة عن عدم التوافق في
أوقات التدفقات النقدية .أما مخاطر التمويل فتنشأ من أن التمويل الذي يُنظر إليه على أنه مستدام ،ومن ثم يستخدم
لتمويل األصول ،ال يكون مستداما ً طيلة الوقت .وتنشأ مخاطر التمويل حينما ال يمكن تمويل األصول غير السائلة في
اآلجال المتوقعة ،حسب الحاجة.
وقد وضع ساب بيان تقبل المخاطر فيما يتعلق بمخاطر السيولة الذي تعتمده سنويا ً لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس،
وتتم مراجعته شهريا ً من قبل لجنة إدارة األصول والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر ،مع رفع تقارير ربع سنوية بها
إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس.
وقد قام بنك ساب ،دعما ً لالمتثال المستمر لبيان تقبل المخاطر ،بوضع مجموعة من مقاييس المراقبة األساسية ،من
بينها على سبيل المثال ال الحصر ،نسبة تغطية السيولة ونسبة األموال المستقرة الصافية .وتتم مراقبة جميع تلك
المقاييس عن كثب للتحقق من التزامها بقيود بيان تقبل المخاطر من جانب لجنة إدارة األصول والمطلوبات ولجنة
إدارة المخاطر ،ويتم رفع تقارير بها إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس.
ويُجري ساب اختبارات الضغط للتدفق النقدي على مخاطر السيولة والتمويل .حيث يأخذ اختبار الضغط في اعتباره
عدداً من السيناريوهات على نطاق السوق بالكامل وعدداً من السيناريوهات الخاصة باإلضافة إلى الفترات الزمنية،
لتقييم قدرة البنك على االستمرار في العمل بكفاءة لدعم العمالء أثناء الفترات الصعبة وما بعدها .ويتم إجراء اختبارات
الضغط هذه بشكل نصف سنوي.
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وضع البنك آلية لتحميل تكلفة السيولة داخل المؤسسة لدعم إدارة هيكل المركز المالي ألغراض مخاطر السيولة
والتمويل .ويتم تحديث السياسة من قبل لجنة إدارة األصول والمطلوبات مرة واحدة على األقل في السنة وتعتمدها
لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس.
يحتفظ بنك ساب بخطة لتمويل السيولة في حاالت الطوارئ لتقديم التوجيه لإلدارة العليا التي يتشكل منها فريق إدارة
أزمات السيولة أثناء فترات ضوائق السيولة .وتضع خطة تمويل السيولة في حاالت الطوارئ مقاييس مراقبة من أجل
التحذير المبكر ،وذلك من أجل تحذير اإلدارة من أي ضوائق مالية وشيكة ،كما أن تلك الخطة تحدد المسؤوليات
وتوضح النهج الذي يمكن لإلدارة أن تتبعه أثناء مراحل حدة األزمة المختلفة .ويتم تحديث خطة تمويل السيولة في
حاالت الطوارئ مرة واحدة سنويا ً على األقل ،ويستغل فريق إدارة أزمات السيولة هذه الفرصة من أجل مراجعة
الخطة بالتفصيل وضمان اإللمام بها قبل وقوع أي أزمة.

التصنيفات االئتمانية لبنك ساب
تمثل قوة التصنيف االئتماني داللة على القوة المالية النسبية التي يتمتع بها بنك ساب ،وهي تعزز من قدرة البنك على
الوصول إلى مصادر تمويل بسعر أمثل .تراعي التصنيفات االئتمانية مواطن القوة المالية ومركز السيولة الوفير
واالمتياز القوي لبنك ساب عالوةً على مراعاة التصنيف السيادي المحلي .في عام 2018م ،لم يطرأ تغيير على
التصنيفات الخارجية لبنك ساب في حين انخفضت درجات التصنيف لبعض البنوك األخرى ،كما رفعت مؤسسة فيتش
تصنيفنا إلى مستقر بسبب نظرتنا المستقبلية .يعرض الجدول التالي التصنيفات االئتمانية الحالية لبنك ساب حسبما
أكدتها وكاالت التصنيف االئتماني العالمية الرائدة في الحادي والثالثين من ديسمبر 2018م:
التصنيف
 BBB+مع نظرة مستقبلية مستقرة
 Aمع نظرة مستقبلية مستقرة A1مع نظرة مستقبلية مستقرة

الوكالة
إس آند بي
فيتش
موديز

االقتراض وسندات الدين المصدرة
تمشيا ً مع الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتعزيز مركزه من الكفاية الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل وتقليل
فجوات التباين بين تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات ،أصدر البنك سندات الدين التالية:
بآالف الرياالت السعودية
صكوك ثانوية مدتها 7
سنوات بمبلغ  1500مليون
لاير سعودي 2013 -
صكوك ثانوية مدتها 10
سنوات بمبلغ  1500مليون
لاير سعودي 2015 -
اإلجمالي

في  31ديسمبر 2017
1,500,000

المدفوعات في العام
1,500,000

في  31ديسمبر 2018
-

1,500,000

-

1,500,000

3,000,000

1,500,000

1,500,000
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صكوك ثانوية مدتها  7سنوات بمبلغ  1,500مليون لاير سعودي – 2013
أصدر ساب هذه الصكوك بتاريخ  17ديسمبر 2013م على أن تكون مستحقة في ديسمبر  .2020لقد كان هذا إصدارا
متوافقا مع اتفاق بازل ،وكان لدى ساب خيارا لسداد الصكوك بعد  5سنوات ،شريطة الحصول على موافقة مسبقة من
مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقا ً لشروط وأحكام االتفاقية .تم سداد الصكوك في وقت سابق في  17ديسمبر 2018م.
تضمنت هذه الصكوك نسبة عمولة خاصة وفقا ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية خالل  6أشهر
مضافا ً إليها  140نقطة أساس تستحق السداد كل ستة أشهر .وكانت هذه الصكوك غير مضمونة ومدرجة في سوق
األسهم السعودية (تداول).

صكوك ثانوية مدتها  10سنوات بمبلغ  1,500مليون لاير سعودي – 2015
أصدر ساب هذه الصكوك بتاريخ  28مايو  2015على أن تكون مستحقة في مايو  .2025ويتفق هذا اإلصدار مع اتفاق
بازل  ،3ويحق لساب اختيار سداد الصكوك بعد  5سنوات ،شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي
السعودي ووفقا ً لشروط وأحكام االتفاقية.
وتستحق الصكوك نسبة عمولة خاصة وفقا ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية خالل  6أشهر
مضافا ً إليها  130نقطة أساس تستحق السداد كل ستة أشهر .هذه الصكوك غير مضمونة ومدرجة في سوق األسهم
السعودية (تداول).
تتكون القروض مما يلي:

القرض المشترك
في  19أكتوبر  ،2016حصل البنك على قرض مشترك بمعدل فائدة متغير بمبلغ  450مليون دوالر أمريكي .هذا
القرض غير مضمون ويحين موعد استحقاقه في  19أكتوبر  .2019وفيما يلي قائمة بأسماء المشاركين في القرض
المشترك:
اسم المقرض
بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنترناشيونال لميتيد ،لندن
بنك تشانغ هوا كوميرشال لميتيد ،لندن
بنك كوميرز أكتينجيزيل شافت ،لوكسمبورج
هونج كونج آند شنغهاي بانكينج كوربوريشن ،هونج كونج
بنك ميجا إنترناشيونال كوميرشال كو لميتيد ،تايبيه
بنك ميزوهو لميتيد ،لندن
بنك ستاندرد تشارترد (هونج كونج) لميتيد ،هونج كونج
بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه لميتيد ،دبي
اإلجمالي

القيمة بالدوالر
األمريكي
75,000,000
10,000,000
50,000,000
75,000,000
15,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
450,000,000

مخاطر العمليات
المخاطر التشغيلية هي تلك المخاطر التي تواجه البنك في سعيه لتطبيق استراتيجيته أو تحقيق أهدافه نتيجة عدم كفاءة
العمليات الداخلية واألفراد واألنظمة أو فشلها أو بسبب أحداث خارجية.
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يتم تحديد قابلية تحمل المخاطر التشغيلية سنويًا وتوافق عليها لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة .ويتم مراجعة ذلك
شهريا في لجنة المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر مع إجراء تحديثات ربع سنوية يتم رفعها إلى لجنة المخاطر
التابعة لمجلس اإلدارة.
من أجل ضمان التقييم المستمر لمدى مالءمة الرقابة على المخاطر التشغيلية  ،يتم إجراء مراجعات دورية بناءا على
تقييم المخاطر والرقابة من قبل مدراء مخاطر األعمال والرقابة .ويتم إدخال القضايا التي يتم تحديدها في نظام سجل
حفظ المخاطر ويتم متابعة حل المشكالت ومتابعتها من قبل مدراء الرقابة ويتم إبالغ ومراقبة الوضع من قبل لجان
الحوكمة.
وباإلضافة إلى ذلك  ،فإن القضايا المحددة من خالل المراجعات األخرى بما في ذلك المراجعة الداخلية والمراجعات
التي تجرى من قبل السلطات النظامية يتم إبالغها ومتابعتها من قبل لجان.
 .7هيكل الكيان القانوني

الشركات التابعة
يملك ساب  )%100 :2017( %100من حق الملكية في شركة تابعة هي وكالة ساب للتأمين ،والتي يبلغ رأسمالها
 500ألف لاير سعودي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية ورقم سجلها
التجاري  1010235187بتاريخ  18جمادى الثاني  1428هـ (الموافق  3يوليو  2007م) .وتتوزع هذه الملكية بنسبة
 %98ملكية مباشرة للبنك و %2بصورة غير مباشرة (الملكية غير المباشرة عن طريق شركة تابعة مسجلة في
المملكة) .ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة الفرعية في العمل كوكيل تأمين وحيد لشركة ساب تكافل داخل المملكة طبقاً
لالتفاقية المبرمة بينهما.
كما يملك ساب  )%100 :2017( %100من حق الملكية في شركة تابعة هي شركة عقارات العربية المحدودة،
والتي يبلغ رأسمالها  1مليون لاير سعودي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية
ورقم سجلها التجاري  1010188350بتاريخ  12جمادى األولى  1428هـ (الموافق  12يوليو  2003م) .وتتوزع
هذه الملكية بنسبة  %99ملكية مباشرة للبنك و %1بصورة غير مباشرة (الملكية غير المباشرة عن طريق شركة
فر عية مسجلة في المملكة) .وتعمل الشركة الفرعية في شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.
كما يمتلك ساب  )%100 :2017( %100من حق الملكية في شركة تابعة هي شركة ساب العقارية المحدودة ،ويبلغ
رأسمالها  500ألف لاير سعودي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ورقم
سجلها التجاري  1010428580بتاريخ  12صفر  1436هـ (الموافق  4ديسمبر  2014م) .وتتوزع هذه الملكية
بنسبة  %99,8ملكية مباشرة للبنك و %0.2بصورة غير مباشرة (الملكية غير المباشرة عن طريق شركة فرعية
مسجلة في المملكة) .ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه الشركة الفرعية في تسجيل العقارات.
في  17مايو  ،2017أسس بنك ساب كيانا ً ألغراض خاصة هو شركة ساب لألسواق المحدودة ،وهي عبارة عن
شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل برأس مال قدره  250ألف دوالر أمريكي ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً
لقوانين جزر كايمان .وتعمل الشركة التابعة في المشتقات المالية ومعامالت إعادة الشراء.
كما يمتلك ساب  )%65 :2017( %65من حق الملكية في شركة فرعية هي شركة ساب تكافل  ،وهي شركة
مساهمة سعودية تباشر عملها وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية ورقم سجلها التجاري 1010234032
بتاريخ  20جمادي األول 1428هـ ( 6يونيو 2007م).
أصبحت ساب تكافل شركةً تابعة مملوكة لبنك ساب اعتباراً من  23نوفمبر 2017م  .وتبلغ أسهم رأس مال شركة
ساب تكافل  340,000,000لاير سعودي .إن النشاط الرئيسي لشركة ساب تكافل هو االنخراط في أنشطة تأمين
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتعرض منتجات التكافل العائلي والعام لألفراد والشركات داخل المملكة.
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يؤكد البنك عدم وجود سندات دين مصدرة ألي من هذه الشركات التابعة.

الكيانات المهيكلة
شارك ساب مع بنوك محلية أخرى في ثالثة كيانات مهيكلة بغية إبرام صفقات قروض مشتركة وتوفير حقوق
ضمانات إضافية لموجودات معينة للمقترضين وفقا ً لهياكل تمويل إسالمية .وال تباشر هذه الكيانات أي أنشطة تجارية
أخرى .وهذه الكيانات هي:
( )1شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات.
( )2شركة رابغ لتأجير الموجودات.
( )3شركة ينبع لتأجير الموجودات.
يمتلك كل كيان رأس مال يبلغ  500,000لاير سعودي ،ويمتلك ساب حصة قدرها  )%50 :2016( %50من رأس
مال كل كيان .وال يدمج ساب هذه الكيانات إذ ال يحق له الحصول على عائدات متغيرة من عالقته بها وال يمتلك
القدرة على التأثير على هذه العائدات عبر سيطرته عليها .ويتم قيد التمويل األساسي ذي الصلة في دفاتر ساب.

المشروع المشترك
تمثل حصة البنك في أرباح أي مشروع مشترك حصته في أرباح اتش اس بي سي العربية السعودية (اتش اس بي
سي السعودية).
يمتلك ساب  )% 51 :2017( %51بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل شركاته التابعة من أسهم اتش اس بي سي
العربية السعودية ،وهي شركة مساهمة سعودية ومرخصة من هيئة السوق المالية وتباشر عملها داخل المملكة العربية
السعودية .ويبلغ رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع بالكامل لشركة اتش اس بي سي السعودية  500مليون
لاير سعودي مقسم إلى  50مليون سهم بواقع  10لاير سعودي لكل سهم .وال يمكن ألي مجموعة استثمارية أن تباشر
أنشطة الكيان دون تعاون الطرف اآلخر .ويمكن لكال المستثمرين تعيين عدد متساو من أعضاء المجلس ،مما يعني أن
قرارات المجلس تتطلب الشراكة في اتخاذ القرارات .وبالتالي ،ال يدمج ساب الكيان إذ ال يحق له الحصول على
عائدات متغيرة من عالقته به وال يمتلك القدرة على التأثير على العائدات عبر سيطرته عليه .وتتمثل األنشطة
الرئيسية للشركة في تقديم مجموعة كاملة من خدمات االستثمار المصرفية ،من بينها الترتيب والوساطة واالستشارات
وإدارة الموجودات واإليداع.
 .8حوكمة الشركات
مبادئ حوكمة الشركات
يدرك البنك السعودي البريطاني "ساب" األثار اإليجابية لألخذ بمبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة وأن ذلك يقتضي
إتباع المعايير المهنية واألخالقية في تعامالت البنك ،والشفافية واإلفصاح ،بما يسهم في تعميق وتطوير كفاءة عمل
المنشأة وعالقاتها مع جميع أصحاب المصالح ،كما أن البنك يؤمن بأن السير في هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين
بالبنك من جهة وبقطاع الصناعة المصرفية السعودية من جهة أخرى ،وهو بالتالي ما سينعكس على تأمين وسالمة
واستقرار القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.
راعى البنك إصدار سياسة تنظم تعارض المصالح المحتمل ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،واصدر سياسة
تعنى باإلفصاح ومتطلباته وآلياته ،وقد تم العمل على تطبيق هاتين السياستين بعد إقرارهما من قبل مجلس إدارة البنك.
ولرغبة منه في تعزيز مناحي التواصل مع مساهميه فقد استمر البنك في العمل على مبادرته لحث المساهمين من
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اصحاب الشهادات وممن لم يتسلموا أرباح اسهمهم خالل الفترات السابقة على التواصل مع البنك لتحديث بياناتهم
وترتيب استالم حقوقهم.
إن نظام البنك األساسي ووثيقة حوكمة ساب التي اقرها مجلس إدارة البنك تضمنا عرضا ً لحق المساهم في الحصول
على أرباح ،وحضور الجمعيات والمناقشة والتصويت والتصرف باألسهم .ووفق سياسة ساب لإلفصاح ،فإن
المعلومات والبيانات المتعلقة بالجمعيات والميزانيات ،وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة السنوي يتم
توفيرها للمساهمين ،وتنشر في الصحف وتحمل بانتظام على موقع تداول وموقع البنك اإللكتروني .وقد درج البنك
رغبة منه في تأصيل وعي مساهميه على طباعة الدليل االسترشادي الخاص بحقوق المساهمين في الجمعيات العامة
والذي يراعى توزيعه للمساهمين عند عقد الجمعيات العامة.
وحرصا ً من البنك على االلتزام بالمتطلبات اإلشرافية التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق
المالية ووثيقة مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى جانب أفضل التطبيقات والممارسات
المحلية والدولية ،ولضمان الوفاء بهذه المتطلبات في إطار ومنهجية موثقة فيراعي البنك العمل على إجراء مراجعات
داخلية بشكل دوري تهدف لضمان تقييم مدى ومستوى التزام البنك بمتطلبات الحوكمة وافضل التطبيقات المتبعة في
هذا الشأن.
وتتضمن سياسات الحوكمة في ساب ما يلي:
أ) السياسات اإلجرائية:
 .1سياسة اإلفصاح.
 .2سياسة تعارض المصالح.
 .3السياسات والمعايير اإلجرائية للعضوية في مجلس اإلدارة.
 .4السياسة المنظمة للعالقة مع أصحاب المصالح.
 .5السياسة المنظمة لمعامالت األطراف ذوي العالقة .
 .6سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واالدارة التنفيذية
 .7وثيقة حوكمة ساب.
ب) قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة:
قام البنك خالل االعوام السابقة باستكمال إعداد قواعد ولوائح عمل كافة اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما
يتسق مع أحكام وثيقة مبادىء الحوكمة ،معايير التعيين في البنوك ،نظام مراقبة البنوك وقواعده ،الئحة حوكمة
الشركات ،نظام الشركات .وقد اقر مجلس االدارة قواعد عمل كافة لجان المجلس ،في حين وافقت الجمعية العامة
للبنك على إقرار قواعد لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت وفق ما تقضي بذلك التوجيهات اإلشرافية.
وتراعي اللجان وفقا لقواعد عملها ،مراجعة ادائها ووضعها وقواعد عملها بشكل سنوي وذلك لضمان القيام بأعمالها
بأقصى فعالية والتزامها بالتمشي مع المتطلبات اإلشرافية ،والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة إلقرار مجلس اإلدارة
ومن ثم الجمعية العامة.
ج) تقييم فعالية المجلس وأعضاءه وفعاليات لجان المجلس:
وفق ما تنص عليه التوجيهات اإلشرافية التي تضمنتها وثيقة مبادىء الحوكمة ،والئحة حوكمة الشركات ووثيقة
حوكمة ساب ،يقوم مجلس اإلدارة وبصفة سنوية بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتهم في أعماله سواء بصفة فردية
أو كمجموعة ،وفعالية اللجان المنبثقة عن المجلس.
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وقد روعي تصميم وإعداد أُطر لتقييم فعالية أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وما قامت به من أعمال في مقابل
نطاق العمل الموكل لها.
د) البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس:
رغبة من البنك في تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس في مختلف أوجه الصناعة
المصرفية ،فقد صير لتصميم برامج تدريبيه مباشرة وأخرى عن طريق التعلم عن بعد و تشمل هذه البرامج كافة
أعضاء المجلس وأعضاء لجانه.
هـ) حقوق المساهمين
تمشيا ً مع التوجيهات اإلشرافية ذات الصلة وكقاعدة عامة ،يعمل البنك على تسهيل ممارسة المساهمين لجميع حقوقهم
النظامية المتصلة بالسهم على أكمل وجه ،ومن ذلك تقديم المقترحات والملحوظات حيال البنك وادائه ،ووفقا ً
لممارسات البنك ،فقد اجاب المجلس عن اسئلة واستفسارات المساهمين أثناء إجتماعات الجمعية العامة للبنك والتي
عقدت في عام 2018م ،أو عن طريق وحدة شؤون المساهمين في البنك ،ويقوم المجلس بمراجعة هذه المالحظات
واألراء ومناقشتها.
طلبات سجل المساھمین:
النوع

السبب

التاریخ

1

تقرير المساهمين

2018/01/01

التقرير السنوي 2017

2

تقرير المساهمين

2018/01/16

تحديث سجالت المساهمين

3

تقرير المساهمين

2018/02/13

تحديث سجالت المساهمين

4

تقرير المساهمين

2018/03/12

تحديث سجالت المساهمين

5

تقرير المساهمين

2018/03/28

الجمعية العامة غير العادية

6

تقرير المساهمين

2018/04/01

توزيع أرباح األسهم

7

تقرير المساهمين

2018/04/11

تحديث سجالت المساهمين

8

تقرير المساهمين

2018/05/09

تحديث سجالت المساهمين

9

تقرير المساهمين

2018/06/04

تحديث سجالت المساهمين

10

تقرير المساهمين

2018/06/09

تحديث سجالت المساهمين

11

تقرير المساهمين

2018/07/02

تحديث سجالت المساهمين

12

تقرير المساهمين

2018/08/06

توزيع أرباح األسهم

13

تقرير المساهمين

2018/09/02

تحديث سجالت المساهمين

14

تقرير المساهمين

2018/10/03

تحديث سجالت المساهمين

15

تقرير المساهمين

2018/11/22

تحديث سجالت المساهمين

16

تقرير المساهمين

2018/11/27

تحديث سجالت المساهمين

17

تقرير المساهمين

2018/12/03

تحديث سجالت المساهمين

18

تقرير المساهمين

2018/12/31

تحديث سجالت المساهمين

بصفة عامة ،فإن البنك السعودي البريطاني (ساب) يلتزم روحا ً ونصا ً بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية التي
تضمنتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مقام هيئة السوق المالية ،بحيث انعكس هذا االلتزام بشمول في
تضمين المتطلبات اإللزامية في نظام البنك األساسي ووثيقة حوكمة ساب ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة باإلضافة
إلى سياسات وأطر حوكمة ساب والسياسات الداخلية وأدلة العمل المنظمة ألعمال قطاعات البنك المختلفة ،والتي
تتضمن إثبات حقوق المساهمين في األسهم والمشاركة في الجمعيات العامة وتوفير جميع المعلومات التي تكفل
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للمساهمين ممارسة حقوقهم ،واإلفصاح عن البيانات المالية وغير المالية والتمشي التام مع متطلبات الشفافية وفق
الحدود النظامية ،وكذلك تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسئوليات أعضائه وتشكيل لجانه المختلفة وفق لوائح عمل
تتفق مع التوجيهات اإلشرافية.
إلى جانب ذلك فقد التزم البنك أيضاً باألخذ باألحكام ذات الطابع االسترشادي التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات،
باستثناء مايلي :
المادة

المتطلبات

أسباب عدم إلتزام البنك

95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات ( مادة إرشادية)

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

أعضاء مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) من عشرة أعضاء ،منهم ستة أعضاء يمثلون المساهمين
السعوديين يتم انتخابهم وتعيينهم من قبل الجمعية العامة للبنك لفترة  3سنوات ميالدية وفق أسلوب التصويت
التراكمي ،مع إمكانية إعادة انتخابهم .في حين يتم تعيين األعضاء األربعة اآلخرين من قبل الشريك األجنبي ،شركة
اتش اس بي سي القابضة بي في.
وبتاريخ  15ديسمبر 2016م ،اجتمعت الجمعية العامة للبنك وانتخبت أعضاء مجلس اإلدارة عن الجانب السعودي
لدورة مدتها ثالث سنوات من  1يناير 2017م وحتى في  31ديسمبر 2019م .وقد تم االنتخاب وفق أسلوب التصويت
التراكمي.
إنقضت عضوية السيد /نايجل هينشلوود في مجلس إدارة البنك (ممثالً لمجموعة إتش إس بي سي) في  11يناير
2018م وحل محله السيد /ستيفن موس كعضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة وممثالً للشريك األجنبي مجموعة
إتش إس بي سي اعتبارً ا من  14يناير2018م .وإنقضت عضوية األستاذ /محمد عبدهللا اليحيى من عضويته في
مجلس إدارة البنك وعضويته في لجنة المخاطر إعتبارا من  30مايو 2018م.
وفي ضوء ما تقدم فقد تشكل مجلس اإلدارة في تاريخ  31ديسمبر 2018م من األعضاء التالية أسماءهم والذين صنفت
عضويتهم بحسب ما جاء في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية
ووثيقة مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي:
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اسم عضو مجلس اإلدارة
وتصنيف العضوية

األستا  /خالد سليمان
العليان

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة
عضواً بمجلس إدارتها الحالي أو مديرها

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة
عضواً بمجلس إدارتها الحالي أو مديرها

(نوع الكيان القانوني /الموقع) 2018

(نوع الكيان القانوني /الموقع) 2017

•

رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية
(غير مدرجة /المملكة العربية السعودية)

•

رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية (غير
مدرجة /المملكة العربية السعودية)

عضو مستقل – رئيس
مجلس اإلدارة
المهندس/خالد عبد هللا
الملحم

•

عضو مستقل

•

 نائب رئيس مجلساإلدارة

•

شركة األسمنت األبيض السعودي (شركة
غير مدرجة /المملكة العربية السعودية)
مدينة الملك عبدهللا اإلقتصادية (إعمار)
(شركة مدرجة /المملكة العربية السعودية)
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة
(شركة مدرجة /المملكة العربية السعودية)

•

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي
(شركة غير مدرجة /المملكة العربية
السعودية)
شركة ترابط لالستثمار والتنمية (شركة غير
مدرجة /المملكة العربية السعودية)

•

مجموعة المهيدب (شركة غير مدرجة
/المملكة العربية السعودية)
مجموعة صافوال (شركة مدرجة /المملكة
العربية السعودية)
شركة أكوا باور الدولية (شركة غير مدرجة
/المملكة العربية السعودية)
شركة التصنيع الوطنية (شركة مدرجة
/المملكة العربية السعودية)

•

مدينة الملك عبدهللا اإلقتصادية (إعمار)
(شركة مدرجة /المملكة العربية السعودية)
شركة األسمنت األبيض السعودي (شركة
غير مدرجة /المملكة العربية السعودية)
الشركة المتحدة لإللكترونيات (إكسترا)
(شركة مدرجة/المملكة العربية السعودية)
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة
(شركة مدرجة/المملكة العربية السعودية)
مدينة المعرفة االقتصادية (شركة مدرجة
/المملكة العربية السعودية)
ميناء الملك عبد هللا في رابغ (شركة غير
مدرجة /المملكة العربية السعودية)
إتش إس بي سي الشرق األوسط ( شركة
غير مدرجة/اإلمارات العربية المتحدة).

•

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي
(شركة غير مدرجة /المملكة العربية
السعودية)
شركة الراجحي للتأمين (شركة مدرجة
/المملكة العربية السعودية)
شركة ترابط لالستثمار والتنمية (شركة غير
مدرجة /المملكة العربية السعودية)

•

مجموعة المهيدب (شركة غير مدرجة
/المملكة العربية السعودية)
مجموعة صافوال (شركة مدرجة /المملكة
العربية السعودية)
شركة الشرق األوسط للورق (شركة مدرجة
/المملكة العربية السعودية)
شركة أكوا باور الدولية (شركة غير مدرجة
/المملكة العربية السعودية)

•
•
•
•
•
•

األستا  /محمد عمران
العمران
عضو مستقل

•

•
•

األستا  /سليمان عبد
القادر المهيدب

•

عضو غير تنفيذي

•
•
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•
•
•

•
•
•

شركة المراعي (شركة مدرجة /المملكة
العربية السعودية)
شركة رافال (شركة غير مدرجة /المملكة
العربية السعودية)
فيجون إنفيست (شركة غير مدرجة /المملكة
العربية السعودية)

•

شركة التصنيع الوطنية (شركة مدرجة
/المملكة العربية السعودية)
شركة المراعي (شركة مدرجة /المملكة
العربية السعودية)
شركة رافال (شركة غير مدرجة /المملكة
العربية السعودية)
شركة أكوا القابضة (شركة غير مدرجة
/المملكة العربية السعودية)

•

الرئيس التنفيذي لشركة حصانة اإلستثمارية
(شركة غير مدرجة /المملكة العربية
السعودية)

•
•
•

األستا  /سعد عبد المحسن
الفضلي

•

الرئيس التنفيذي لشركة حصانة اإلستثمارية
(شركة غير مدرجة /المملكة العربية
السعودية)

•

إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي
في (شركة غير مدرجة /هولندا).
إتش إس بي سي لألصول العالمية المحدودة
(غير مدرجة /المملكة المتحدة)

عضو غير تنفيذي
السيد /ستيفن موس
عضو غير تنفيذي
•

-

•

السيد /سمير عساف
•

اتش اس بي سي فرنسا (شركة مدرجة
/فرنسا)
اتش اس بي سي ترينكهاوس وبوركارت أيه
جي (شركة مدرجة /ألمانيا)

•

بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط
المحدوده (شركة غير مدرجة /اإلمارات
العربية المتحدة)
بنك اتش اس بي سي مصر (شركة غير
مدرجة  /جمهورية مصر )
بنك اتش اس بي سي العربية السعودية
(شركة غير مدرجة /المملكة العربية
السعودية)
بنك اتش اس بي سي أي أس تركيا (شركة
غير مدرجة /تركيا)
إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي
في (شركة غير مدرجة /هولندا).

عضو غير تنفيذي
•

السيد /جورج الحيضري
عض غير تنفيذي
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

اتش اس بي سي فرنسا (شركة مدرجة
/فرنسا)
اتش اس بي سي ترينكهاوس وبوركارت أيه
جي (شركة مدرجة /ألمانيا)
بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود
(شركة غير مدرجة /اإلمارات العربية
المتحدة)
بنك اتش اس بي سي مصر (شركة غير
مدرجة /جمهورية مصر)
اتش اس بي سي العربية السعودية (شركة
غير مدرجة /المملكة العربية السعودية)
بنك اتش اس بي سي أي أس تركيا (شركة
غير مدرجة /تركيا)

السيد /ديفيد ديو
العضو المنتدب

•

•

بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط
المحدوده (شركة غير مدرجة /اإلمارات
العربية المتحدة)
بنك اتش اس بي سي العربية السعودية
(شركة غير مدرجة /المملكة العربية
السعودية)
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•

•

بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط
المحدود (شركة غير مدرجة /اإلمارات
العربية المتحدة)
بنك اتش اس بي سي العربية السعودية
(شركة غير مدرجة /المملكة العربية
السعودية)

نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

المنصب الحالي

األستا /خالد
سليمان العليان

عضو مجلس إدارة في:
•

رئيس مجلس إدارة
شركة العليان المالية

المهندس /خالد
عبد هللا الملحم

عضو مجلس إدارة في:
• مدينة الملك عبدهللا
اإلقتصادية (عمار)
• شركة األسمنت
األبيض السعودي
• شركة عسير للتجارة
والسياحة والصناعة

األستا  /سليمان
عبد القادر
المهيدب

المنصب السابق

•

عضو مجلس إدارة
في:
رئيس مجلس إدارة
شركة العليان المالية

عضو مجلس إدارة في:
 مدينة الملك
عبدهللا اإلقتصادية
(عمار)شركة
 األسمنت األبيض
السعودي
 الشركة المتحدة
لإللكترونيات
(إكسترا)
 شركة عسير
للتجارة والسياحة
والصناعة
 مدينة المعرفة
االقتصادية
 ميناء الملك عبد
هللا في رابغ
 اتش اس بي سي
الشرق األوسط

عضو مجلس إدارة في:
 مجموعة المهيدب
 مجموعة صافوال
عضو مجلس إدارة في:
 شركة الشرق
• مجموعة المهيدب
األوسط للورق
• مجموعة صافوال
 شركة أكوا باور
• شركة أكوا باور
الدولية
الدولية
 شركة التصنيع
• شركة التصنيع الوطنية
الوطنية
• شركة المراعي
 شركة المراعي
• شركة رافال
 شركة رافال
فيجون إنفيست
 شركة أكوا
القابضة
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المؤهالت
•

درجة البكالوريوس
في إدارة األعمال من
كلية مانيلو ،كاليفورنيا
درجة الماجستير في
األعمال الدولية من
الجامعة األمريكية في
واشنطن دي سي

•

بكالوريوس العلوم في
الهندسة الكهربائية
وبكالوريوس اإلدارة
الهندسية من جامعة
إفانسفيل ،الواليات
المتحدة األمريكية

•

-

الخبرة
خبرات واسعة في
مجاالت اإلدارة
والشؤون المالية
واالستثمار

خبرة في أعمال
البنوك والشركات،
وتولى مناصب قيادية
في شؤون
الخصخصة في عدد
من الشركات
السعودية الكبرى

خبرة واسعة في
مجاالت اإلدارة
والمجاالت المالية

األستا  /محمد
عمران العمران

عضو مجلس إدارة في:
• شركة أوركس
السعودية للتأجير
التمويلي
• شركة ترابط لالستثمار
والتنمية

عضو مجلس إدارة في:
• شركة أوركس
السعودية للتأجير
التمويلي
• شركة الراجحي
للتأمين
• شركة ترابط
لالستثمار والتنمية

•

بكالوريوس العلوم في
الهندسة المدنية من
جامعة الملك سعود في
الرياض
ماجستير في إدارة
البناء من جامعة
كاليفورنيا الجنوبية،
الواليات المتحدة
األمريكية
بكالوريوس علوم في
المحاسبة من جامعة
الملك سعود ،الرياض
درجة الماجستير في
االقتصاديات المالية
من جامعة بوسطن،
الواليات المتحدة
األمريكية

•

محاسب قانوني معتمد
وعضو معهد
المحاسبين القانونيين
في إنجلترا وويلز

•

•

األستا  /سعد عبد
المحسن الفضلي

•

الرئيس التنفيذي لشركة
حصانة لالستثمار

•

الرئيس التنفيذي
لشركة حصانة
لالستثمار

السيد /ستيفن
موس

عضو مجلس إدارة في:
•

•

السيد /سمير
عساف

إتش إس بي سي
الشرق األوسط
القابضة بي في.
إتش إس بي سي
لألصول العالمية
المحدودة

عضو مجلس إدارة في:

رئيس المجموعة لعمليات
اإلندماج واإلستحواذ

عضو مجلس إدارة في:
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•

•

•

ماجستير في االقتصاد
من جامعة القديس
يوسف ،لبنان

خبرة في قطاعي
األعمال واالستثمار

خبرة في إدارة
االستثمارات
والخدمات المصرفية
في عدد من
المؤسسات المالية
والتنظيمية ألكثر من
 20عاما
تقلد ستيفن منصب
مدير تنفيذي في
مجموعة إتش إس بي
سي في 2018م
حيث عمل مع
مجموعة إتش إس بي
سي لمدة  27عا ًما.
بصفته كبير
المستشارين للرئيس
التنفيذي للمجموعة،
عمل ستيفن في قيادة
إدارات إستراتيجية
المجموعة والتخطيط
وعمليات الدمج
واالستحواذ
للمجموعة
واالتصاالت العالمية
واألحداث العالمية
والشؤون العامة
للمجموعة
واالستدامة المؤسسية
للمجموعة.
خبرة في الخدمات
المصرفية واألسواق
المالية مكتسبة من




السيد /جورج
الحيضري

•

عضو مجلس إدارة في:
•
•
•
•
•

السيد/ديفيد ديو

اتش اس بي سي فرنسا
(رئيس مجلس اإلدارة)
اتش اس بي سي
ترينكهاوس وبوركارت
أيه جي

•

•

بنك اتش اس بي سي
الشرق األوسط المحدود
بنك اتش اس بي سي
مصر
•
اتش اس بي سي
السعودية
العربية
•
بنك اتش اس بي سي
أي اس تركيا
•
اتش اس بي سي الشرق
األوسط القابضة بي
في.

عضو مجلس إدارة في:
•

•

بنك اتش اس بي سي
الشرق األوسط
المحدودة
اتش اس بي سي
العربية السعودية

اتش اس بي سي
فرنسا (رئيس مجلس
اإلدارة) .
اتش اس بي سي
ترينكهاوس
وبوركارت أيه جي
عضو مجلس إدارة
في:
بنك اتش اس بي سي
الشرق األوسط
المحدود
بنك اتش اس بي سي
مصر
اتش اس بي سي
العربية السعودية
بنك اتش اس بي سي
أي اس تركيا

عضو مجلس إدارة في:
•

•

بنك اتش اس بي
سي الشرق
األوسط المحدود
اتش اس بي سي
العربية السعودية
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•

ماجستير في التمويل
من معهد الدراسات
السياسية ،فرنسا
ماجستير في االقتصاد
من جامعة السوربون،
فرنسا

•

درجة الدراسات العليا
في اإلحصاء
واالقتصاد من الكلية
الوطنية لإلحصاء
واإلدارة االقتصادية،
فرنسا
درجة البكالوريوس
في الهندسة من
المدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات،
فرنسا

•

•

•

•

العمل في مجموعة
اتش اس بي سي،
حيث شغل عدة
مناصب قيادية بها.

خبرة إدارية وقيادية
متراكمة تزيد عن 20
عاماً في الخدمات
المصرفية والتمويل
واألسواق اكتسبها من
تولي مناصب قيادية
لدى عدد من
المؤسسات المالية
الدولية الرائدة

خبرة إدارية ومالية
ماجستير
مكتسبة أثناء العمل
االقتصاد من
جامعة كامبريدج ،لدى بنك اتش اس بي
سي لمدة  40عاما في
المملكة المتحدة
عدد من المناطق
زمالة المعهد
والمناصب.
المصرفي

اجتماعات مجلس اإلدارة
في عام 2018م ،عقد مجلس إدارة بنك ساب  7اجتماعات .يستعرض الجدول التالي تفاصيل هذه االجتماعات وسجل
حضور األعضاء خالل العام.
تواريخ االجتماعات
االسم

 15مايو

 17يوليو

 27سبتمبر

 29نوفمبر

 19ديسمبر

 28مارس  13مايو
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018





























األستاذ /سليمان عبد القادر المهيدب















األستاذ /محمد عمران العمران















األستاذ /سعد عبد المحسن الفضلي

-













السيد /ديفيد ديو















السيد /سمير عساف





-









السيد /جورج الحيضري















السيد /ستيفن موس *















األستاذ /محمد عبدهللا اليحيى **







-

-

-

-

السيد /نايجل هينشلوود*

-

-

-

-

-

-

األستاذ /خالد سليمان العليان (رئيس
مجلس اإلدارة)
المهندس /خالد عبد هللا الملحم (نائب
رئيس مجلس اإلدارة)

-

*إنقضت عضوية السيد /نايجل هينشلوود في مجلس إدارة البنك (ممثالً لمجموعة إتش إس بي سي) في  11يناير 2018م وحل محله السيد /ستيفن
موس اعتبارً ا من  14يناير2018م.
** إنقضت عضوية األستاذ /محمد عبدهللا اليحيى في مجلس إدارة البنك إعتبارا من  30مايو 2018م.
لجان مجلس اإلدارة
انسجاما ً مع الضوابط اإلشرافية الصادرة عن الجهات اإلشرافية ونظام البنك األساسي ووثيقة حوكمة ساب ،والتي
تقضي بتشكيل عدد مناسب من اللجان بحسب حجم البنك وحاجته وتنوع أنشطته ،فقد شكل مجلس إدارة البنك أربع
لجان فرعية منبثقة عنه ،يشارك أعضاء من المجلس فيها جميعاً ،وتتضمن األقسام التالية استعراضا الختصاصات
ومهام هذه اللجان وبيانات تشكيلها واجتماعاتها :
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اللجنة التنفيذية
شكلت اللجنة التنفيذية للبنك من قبل مجلس اإلدارة وفقأ اً للنظام النظام األساسي للبنك وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة
إلى مجلس اإلدارة وتضم في عضويتها العضو المنتدب (رئيساً) واربعة أعضاء آخرين ،يتم اختيار اثنين منهم على
األقل من بين أعضاء المجلس.
وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في مساعدة العضو المنتدب ضمن الصالحيات المخولة لها من قبل مجلس اإلدارة
في معالجة االمور المحالة لها من قبل العضو المنتدب أو من قبل مجلس اإلدارة .واقر مجلس اإلدارة تعديالت قواعد
عمل اللجنة في ديسمبر 2016م .وتقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة كافة التقارير الشهرية المقدمة من مختلف رؤساء
الفعاليات وأقسام وقطاعات العمل بالبنك وتجتمع ستة مرات على االقل في السنة.
عقدت اللجنة  10اجتماعات في عام 2018م ،ويبين الجدول أدناه تفاصيل تلك االجتماعات وسجل حضور األعضاء
خالل السنة:

تواريخ االجتماعات

 29يناير 2018

 27فبراير 2018

 27مارس 2018

 25أبريل 2018

 03مايو 2018

 28مايو 2018

 16يوليو 2018

 26سبتمبر2018

 25أكتوبر 2018

 18ديسمبر
2018

االسم

السيد /ديفيد ديو (رئيس)





















المهندس /خالد عبد هللا الملحم





















األستاذ /خالد سليمان العليان

















-



األستاذ /محمد عمران العمران





















لجنة المراجعة
أنشأت لجنة المراجعة بالبنك في عام 1992م ،وفقا ً لقواعد تشكيلها والئحة عملها فإنها تتكون من ثالثة إلى خمسة
أعضاء من داخل وخارج مجلس اإلدارة ،وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة وتجتمع أربع مرات في
السنة على االقل.
وفي  15ديسمبر 2016م أقرت الجمعية العامة للبنك تشكيل لجنة المراجعة للدورة الممتدة من  1يناير 2017م حتى
 31ديسمبر 2019م ،وكما اقرت الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ  25ابريل 2017م تعيين المهندس /خالد
عبدهللا الملحم عضوا في لجنة المراجعة.
تتولى لجنة المراجعة في اإلشراف على مهام إدارة المراجعة الداخلية بالبنك ،ومراقبة فاعلية وفعاليات أعمال
المراجعة الخارجية للبنك ومراجعة نواحي الضعف في المراقبة وقصور األنظمة ،واالشراف على إدارة االلتزام
ومراقبة فعاليتها ومراجعة التقارير المقدمه إليها ،كما أن اللجنة معنية بمراجعة القوائم المالية األولية والسنوية
والسياسات المحاسبية المتبعة والرفع بتوصياتها للمجلس ،وتعنى اللجنة بمراجعة تقارير المراجعة وإبداء توصياتها
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بشأنها ،والتوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم ،إلى جانب متابعة أنشطتهم واعمالهم المكلفين
بها واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة االعتيادية.
وفقا ً لخطة البنك لإللتزام بمتطلبات الحوكمة فقد تمت مراجعة الئحة قواعد عمل اللجنة ،وتم إقرار تلك التعديالت
وإعتمادها من الجمعية العامة للبنك التي عقدت في  28مارس 2018م.
خالل العام 2018م عقدت اللجنة خمسة اجتماعات ،ويبين الجدول ادناه تفاصيل تلك االجتماعات وسجل
حضوراألعضاء خالل العام:
تواريخ االجتماعات

 15فبراير
2018

08
أغسطس
2018
 24أبريل
2018

 28أكتوبر
2018

.1
.2
.3
.4
.5

المهندس /خالد عبد هللا الملحم (رئيس)
األستاذ /طالل أحمد الزامل
األستاذ /خالد صالح السبيل
األستاذ /سعد صالح السبتي
السيد /جيمس مادسن

























 18ديسمبر
2018

االسم







لجنة الترشيحات والمكافآت
تم تشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات بالبنك في عام 2009م وتجتمع مرتين على األقل خالل العام .وتتكون اللجنة
من ثالثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء المجلس وخارجه يتم تعيينهم من قبل المجلس ،وترفع تقاريرها مباشرة إلى
مجلس اإلدارة.
وتختص اللجنة برفع توصياتها لمجلس اإلدارة بشأن المرشحين لعضوية المجلس وفقا ً لسياسات ومعايير العضوية في
مجلس ساب التي اقرها المجلس ،كما تقوم سنويا بمراجعة احتياجات المهارات واإلمكانيات المطلوبة والمالئمة
لعضوية المجلس بما في ذلك الوقت المطلوب أن يكرسه عضو مجلس اإلدارة من أجل أعمال المجلس ،ومراجعة
هيكل المجلس وتقييم فعاليته وفاعلية األعضاء واللجان والتحقق من استقاللية األعضاء المستقلين ومن جوانب
تعارض المصالح المحتمل ،كما تعنى اللجنة بمراجعة أطر ومحددات حوكمة ساب ،إلى جانب وضع وإقرار برامج
وسياسات المكافآت والتعويضات ومن ثم تقديم التوصيات الالزمة بشأنها.
وخالل العام 2018م ،تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك إلستقالة األستاذ /زيد عبدالرحمن القويز وهو
عضو مستقل من خارج المجلس اعتباراً من  31مارس 2018م.
وفقا ً لخطة البنك لإللتزام بمتطلبات الحوكمة فقد أعيدت صياغة الئحة قواعد عمل اللجنة والتي تم رفعها والموافقة
عليها من قبل الجمعية العامة للبنك التي عقدت في  28مارس 2018م.
خالل العام في عام 2018م عقدت اللجنة ثالث اجتماعات ،ويبين الجدول ادناه تفاصيل تلك االجتماعات وسجل
حضور األعضاء خالل العام:
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تواريخ االجتماعات
االسم

 27مارس
2018

 27سبتمبر
2018

 19ديسمبر
2018

األستاذ /محمد عمران العمران (رئيس)










األستاذ /خالد سليمان العليان



األستاذ /سمير عساف

األستاذ /زيد عبد الرحمن القويز*



األستاذ /سعد صالح األزوري
* إنقضت عضوية األستاذ /زيد عبدالرحمن القويز في لجنة الترشيحات والمكافآت في  31مارس 2018م.

لجنة المخاطر
شكلت لجنة المخاطر بالبنك من قبل مجلس اإلدارة خالل النصف الثاني من العام 2013م ،ووفقا لقواعد مؤسسة النقد
العربي السعودي المتعلقة بضوابط إدارة المخاطر والتي تشترط تشكيل لجنة تعنى بشؤون إدارة المخاطر .ووفق
لوائح وقواعد عملها فإن لجنة المخاطر تتكون من ثالثة إلى خمسة اعضاء من أعضاء مجلس إدارة البنك غير
التنفيذيين أو من خارجه وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة.
تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة ،و تضطلع بمهمة اإلشراف وتقديم المشورة للمجلس بشأن جميع االمور المتعلقة
بالمخاطر عالية المستوى ذات الصلة بأنشطة البنك ،إلى جانب توفير التوجيه االستراتيجي للمخاطر عبر ساب ،بما
في ذلك وضع رؤية المخاطر ،والبت في األولويات واإلشراف على تنفيذ المبادرات الرئيسية للمخاطر التحويلية.
وخالل العام 2018م ،تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر وذلك إلستقالة األستاذ /محمد عبدهللا اليحيى من عضوية في
مجلس اإلدارة وعضويته في لجنة المخاطر إعتباراً من  30مايو 2018م ،وتسمية وتعيين السيد /جيمس مادسن
كعضو مستقل من خارج المجلس إعتباراً من  25يوليو 2018م.
خالل في العام 2018م عقدت اللجنة اربعة اجتماعات ،ويبين الجدول ادناه تفاصيل تلك االجتماعات وسجل
حضوراألعضاء خالل العام:
تاريخ االجتماع
االسم

 22فبراير
2018

 28يونيو
2018

19
 26سبتمبر
ديسمبر
2018
2018






-

األستاذ /سعد عبدالمحسن الفضلي (رئيس)
األستاذ /جورج الحيضري
السيد /جيمس مادسن*

األستاذ /محمد عبدهللا اليحيى**
* انضم السيد /جيمس مادسن لعضوية لجنة المخاطر في  25يوليو 2018م.
** إنقضت عضوية األستاذ /محمد عبدهللا اليحيى في لجنة المخاطر في  30مايو 2018م.
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نبذة عن أعضاء لجان المجلس (غير أعضاء مجلس اإلدارة)
الرقم

االسم

1

األستا  /طالل أحمد الزامل
(عضو في لجنة المراجعة)

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

المدير العام شركة الشرق
األوسط للبطارية
عضو مجلس إدارة في:

• صندوق التنمية الصناعية
السعودي -قائد فريق في
إدارة االئتمان

• شركة األنابيب السعودية
• شركة الصناعات الكهربائية
• الشركة السعودية للتسويق

• السعودي الفرنسي كابيتال -
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة في:
• اللجنة الصناعية لغرفة
التجارة والصناعة بالمنطقة
الشرقية
• عضو اللجنة الوطنية
الصناعية

• عضو المجلس البلدي ألمانة
المنطقة الشرقية

2

األستا  /خالد صالح السبيل
(عضو في لجنة المراجعة)

• ناس القابضة  -عضو لجنة
المراجعة

• مدير إدارة التفتيش البنكي
في مؤسسة النقد العربي
السعودي
• شركة المتوسط والخليج
للتأمين وإعادة التأمين -عضو
في لجنة المراجعة

3

األستا  /سعد صالح السبتي
(عضو في لجنة المراجعة)

• شركة بروتيفيتي  -شريك
تنفيذي

• السبتي وبناغا -الشريك
اإلداري لشركة آر اس ام
• مجموعة الفيصلية – رئيس
المراجعة الداخلية.
• شركة فينشر كابيتال
االستثمارية السعودية  -عضو
لجنة المراجعة

المؤهالت
• بكالوريوس هندسة
ميكانيكية من جامعة
الملك فهد للبترول
والمعادن

خبرة واسعة تزيد عن  25عاما
في اإلدارة والتحليل المالي
واالئتمان.

• ماجستير ادارة
األعمال من جامعة
الملك فهد للبترول
والمعادن.

• بكالوريوس آداب
من جامعة الملك سعود
في الرياض
• ماجستير محاسبة من
جامعة ايلينوي،
شيكاغو ،الواليات
المتحدة االمريكية.
• دبلوم دراسات
مصرفية من معهد
اإلدارة العامة في
الرياض.

يتمتع بخبرة تمتد لمدة  26عاما
في عدة مناصب قيادية في
مؤسسة النقد العربي السعودي.

• بكالوريوس محاسبة
من جامعة الملك سعود
في الرياض

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

• ماجستير محاسبة من
جامعة ويلش في
الواليات المتحدة
األمريكية.
• شهادات مهنية مثل
شهادة زمالة
المحاسبين
األمريكيين )(CPA
وشهادة زمالة المعهد
األمريكي للمحاسبين
األمريكيين
( )AICPAوشهادة
زمالة المعهد األمريكي
للمراجعين الداخلين
) (IIAوشهادة زمالة
الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونين
(.)SOCPA
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الخبرات

4

السيد /جيمس مادسن (عضو
في لجنة المراجعة ولجنة
المخاطر)

5

األستا  /سعد صالح األزوري
(عضو في لجنة الترشيحات
والمكافآت)

_

رئيس قسم المراجعة الداخلية
في إتش إس بي سي في
منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.

عضو مجلس إدارة في:
• شركة الشرق األوسط
للكابالت المتخصصة مسك.

• الرئيس التنفيذي لشركة ناس
للطيران الخاص.
• الرئيس التنفيذي للشركة
السعودية للطباعة والتغليف.

• الشركة السعودية للصناعات
المتطورة.

• الرئيس التنفيذي للعمليات
في مجموعة العبيكان
لالستثمار.

• شركة السالم لصناعة
الطيران

• بكالوريوس اقتصاد
وعلوم اجتماعية من
جامعة مانشستر في
المملكه المتحدة.
• درجة البكالوريوس
في الهندسة ومراقبة
الجودة من جامعة
كانساس ويسليان في
الواليات المتحدة
األمريكية.

يتمتع بخبرة إدارية ومالية
ومحاسبية واسعة في القطاع
المصرفي والمالي.

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

• الماجستير في إدارة
األعمال من جامعة هل
في المملكة المتحدة.

نبذة عن كبار التنفيذين وأعضاء اإلدارة (غير العضو المنتدب)
الرقم

االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

المؤهالت

1

األستاذ /نايف العبدالكريم

مدير عام الخدمات المصرفية
الشخصية وإدارة الثروات منذ
عام 2015

مدير عام الفروع وإدارة
الثروات

درجة الماجستير في
إدارة األعمال

2

األستاذ /غسان العمودي

مدير عام الخدمات المصرفية
التجارية منذ  1يناير 2018م

رئيس الخدمات المصرفية
التجارية بالنيابة

درجة البكالوريوس في
إدارة األعمال

.3

األستاذ /ياسر البراك

رئيس الخدمات المصرفية
العالمية المشارك منذ مارس
2018م

رئيس القطاع العام منذ مارس
2013

درجة البكالوريوس في
نظم المعلومات
اإلدارية
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الخبرات
التحق بساب في يناير 2012
رئيسا للخدمات المصرفية
الخاصة ثم تم تعيينه رئيسا
للفروع وإدارة الثروات .ويتمتع
بخبرة تزيد عن  17سنة في
المجال المصرفي حيث عمل
سابقا في البنك العربي الوطني
وبنك الرياض والبنك األهلي
بوظائف مختلفة في مجال
الخدمات المصرفية الشخصية
والمصرفية التجارية.
التحق بساب في عام 1996
ويتمتع بخبرة واسعة وشاملة
تمتد لعقدين في مجال الخدمات
المصرفية للشركات ،كما تولى
إدارة فرق متعددة بمناصب
مختلفة إلى جانب تركيزه
واهتمامه المستمر في تحليل
االتجاهات االقتصادية.
التحق بساب في عام  2012في
قسم الخدمات المصرفية
العالمية واألسواق .ويتمتع
بخبرة تزيد عن  14سنة حيث
عمل في هيئة السوق المالية
وفي مجال الخدمات المصرفية
للشركات في بنك سامبا.

.4

األستاذ /مازن أبونيان

رئيس الخدمات المصرفية
العالمية المشارك منذ مارس
2018م

رئيس قسم الشركات السعودية
العالمية منذ سبتمبر 2015

5

األستاذ /صالح المطوع

مدير عام الخزينة منذ عام
2009

نائب مدير عام الخزينة

درجة الماجستير في
إدارة األعمال من
جامعة أستون ،المملكة
المتحدة عام 2012
(من مستفيدي برنامج
البنك السعودي
البريطاني للمنح
الدراسية)
درجة البكالوريوس في
العالقات العامة

6

األستاذ /فيصل جادو

مدير عام الموارد البشرية منذ
أغسطس 2017

رئيس إدارة األداء ،المكافآت
والتطوير التنظيمي.

درجة البكالوريوس في
إدارة نظم المعلومات

57

األستاذ /نبيل شعيب

األمين العام منذ مايو 2017

الرئيس التنفيذي للعمليات
ونائب الرئيس التنفيذي في
اتش اس بي سي العربية
السعودية

شهادة التعليم العام

8

األستاذ /سامي المهيد

الرئيس التنفيذي لاللتزام منذ
يناير .2015

نائب الرئيس التنفيذي لاللتزام

دبلوم دولي في االلتزام

9

األستاذ /حسين اليامي

رئيس المراجعة الداخلية منذ
عام 2014

الرئيس التنفيذي للمخاطر
واإلدارة

درجة البكالوريوس في
نظم المعلومات
الحاسوبية

10

السيد  /روبن جونز

الرئيس التنفيذي للعمليات منذ
عام 2017م.

نائب الرئيس التنفيذي
والرئيس التنفيذي للعمليات
في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

محاسب قانوني معتمد
من جمعية المحاسبين
القانونيين المعتمدين

11

السيد /ريتشارد هينشلي

الرئيس التنفيذي للمخاطر منذ
عام 2016م.

الرئيس التنفيذي للمخاطر في
اتش اس بي سي العربية
السعودية

درجة البكالوريوس في
إدارة األعمال من
جامعة برادفورد مركز
اإلدارة ،المملكة
المتحدة
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التحق بساب في عام 2003
وتولى مناصب عدة في المجال
االئتماني والمخاطر وشركات
عالمية ومتعددة الجنسيات.
غادر البنك لينضم إلى دويتشه
بنك في عام  2013ثم التحق
بساب/اتش اس بي سي مجددا.
التحق بساب في عام ،1991
ويتمتع بخبرة تزيد عن 25
عاما في الخزينة
التحق بساب في عام ،2011
ومنذ ذلك الحين شغل العديد
من المناصب القيادية وترأس
وظائف متعددة في الموارد
البشرية ساهمت في التطبيق
الناجح الستراتيجية الموظفين.
ويتمتع فيصل بخبرة تزيد عن
 12عاما في القطاع
المصرفي.
التحق بساب في عام 1981
حيث شغل عدة مناصب قيادية
في المراجعة الداخلية
والعمليات والخدمات المصرفية
الفردية ،واالئتمان وعدد من
وظائف قيادية أخرى.
التحق بساب في عام 2013
ويتمتع بخبرة واسعة تزيد عن
 16سنة من مختلف البنوك
حيث عمل في بنك سامبا والبنك
األول وبنك الراجحي وساب.
التحق بساب في عام ،2006
حيث كان يعمل في بنك سامبا
مساعدا لمدير عام نظم التجارة
اإللكترونية ،وقبل عمله الحالي
رئيسا للمراجعة الداخلية ،شغل
حسين منصب الرئيس التنفيذي
لتقنية المعلومات.
يتمتع بخبرة تزيد عن  23عاما
في اتش اس بي سي وشغل
عددا من المناصب القيادية
العليا في مناطق متعددة تشمل
المملكة المتحدة والواليات
المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب
أفريقيا ،ومؤخرا في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
خبرة متخصصة وتمرس في
مجال المخاطر إلى جانب خبرة
تنفيذية لمدة  24عاما في اتش
اس بي سي ،باإلضافة إلى
مناصب إدارية عليا لمدة 15
سنة في المملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية
وأمريكا الجنوبية وآسيا والشرق
األوسط

12

السيد /ماثيو بيرس

رئيس الرقابة المالية منذ عام
2016

رئيس الرقابة المالية مسؤوال
عن جميع أعمال اتش اس بي
سي في اليابان.

محاسب قانوني معتمد
من جمعية المحاسبين
القانونيين المعتمدين
في إنجلترا وويلز.
درجة البكالوريوس في
دراسات األعمال
واللغة اليابانية

التحق باتش اس بي سي في
عام  2004من برايس ووتر
هوس كوبرز ،وتقلد العديد من
المناصب في المجال المالي في
اتش اس بي سي المملكة
المتحدة وآسيا.

اإلشعار المتعلق بملكيات كبار المساهمين
لم يتلق البنك خالل العام أي إشعارات من المساهمين واألشخاص ذوي العالقة بخصوص تغير نسبة ملكيتهم في أسهم
البنك وذلك بحسب ما تتضمنه متطلبات اإلفصاح المضمنة في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق
المالية ،وتتضمن الجداول أدناه وصفا للمصالح التي تعود لكبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار
التنفيذيين أو أزواجهم وأوالدهم القصر في األسهم أو أدوات الدين:
وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لكبار المساهمين
كبار المساهمين
اسم صاحب المصلحة

عدد األسهم في بداية
العام 2018/1/1م

عدد األسهم في نهاية
العام 2018/12/31م

صافي التغير خالل السنة
عدد األسهم

%

شركة اتش اس بي سي المصرفية القابضة بي في

600,000,000

600,000,000

-

-

شركة العليان السعودية لالستثمار المحدودة

254,352,582

254,352,582

-

-

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

146,125,438

146,125,438

-

-

شركة عبد القادر المهيدب وأوالده

75,013,539

75,013,539

-

-

وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر
أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر

اسم صاحب المصلحة

عدد األسهم في بداية
العام 2018/1/1م

عدد األسهم في نهاية العام
2018/12/31م

صافي التغير خالل السنة
عدد
األسهم

%

7,500

7,500

-

-

53,119

53,119

-

-

123,739

123,739

-

-

14,060,540

14,060,540

-

-

 .1خالد سليمان العليان
 .2خالد عبدهللا الملحم
 .3سليمان عبدالقادر المهيدب وأفراد أسرته
 .4محمد عمران العمران وأفراد أسرته
ً
(ممثال للمؤسسسة العامة
 .5سعد عبدالمحسن الفضلي
للتأمينات االجتماعية)

-

-

-

-

-

-

 .6ديفيد ديو (ممثال للشريك األجنبي مجموعة اتش اس بي سي)
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ً
(ممثال للشريك األجنبي مجموعةاتش اس بي
 .7سمير عساف
سي)
ً
 .8جورج الحيضري (ممثال للشريك األجنبي مجموعةاتش اس
بي سي)

-

-

-

-

-

-

.9ستيفن موس (ممثال للشريك األجنبي مجموعة اتش اس بي
سي)*

-

-

-

-

2,000

-

()2,000

()%100

-

 .10محمد عبدهللا اليحيى**

 .11نايجل هينشيلوود (ممثال للشريك األجنبي مجموعة اتش اس
بي سي)*
* إنقضت عضوية إدارة السيد /نايجل هينشيلوود (ممثال للشريك األجنبي مجموعة اتش اس بي سي) في البنك في  11يناير 2018م وحل محله السيد /ستيفن
موس اعتبارا من  14يناير 2018م.
**إنقضت عضوية إدارة األستاذ /محمد عبدهللا اليحيى في البنك اعتبارا من  30مايو 2018م.

وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم وأوالدهم القصر:
كبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم وأبنائهم القصر
عدد األسهم في نهاية العام
2018/12/31م

عدد األسهم

%

ديفيد ديو

-

-

-

-

روبين جونز

-

-

-

-

36,102

46,831

10,729

%30

-

-

-

-

اسم صاحب المصلحة

نبيل علي شعيب
ماثيو بيرس

عدد األسهم في بداية العام
2018/1/1م

صافي التغير خالل السنة

توزيع األرباح
طبقا للنظام األساسي للبنك ووثيقة حوكمة ساب ،فإن سياسة توزيع األرباح التي ينتهجها البنك تتوافق مع أحكام نظام
مراقبة البنوك والتوجيهات االشرافية ،ويتم توزيع صافي األرباح السنوية للبنك كالتالي:
.1
.2
.3
.4

يتم احتساب وتخصيص المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين والضريبة
المستحقة على الشريك األجنبي طبقا للقواعد واألحكام النافذة في المملكة العربية السعودية ،ويقوم البنك بدفع
تلك المبالغ بعد اقتطاعها من صافي األرباح الموزعة لهذه األطراف.
يقتطع البنك نسبة  %25من األرباح الصافية وترحل لتدعيم االحتياطي النظامي إلى أن يصبح ذلك
االحتياطي معادال لقيمة رأس المال المدفوع.
بناء على توصيات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة للبنك يتم توزيع األرباح على مساهمي البنك
بحسب عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم.
يتم ترحيل صافي األرباح غير الموزعة كأرباح مبقاة أو يتم تحويلها إلى االحتياطي النظامي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية ،التي عقدت في  28مارس 2018م ،على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية 2017م بإجمالي 1,110مليون لاير سعودي بواقع  74هللة
للسهم الواحد ،باإلضافة إلى توزيع األرباح المرحلية التي بلغت  1,125مليون لاير سعودي بواقع  75هللة للسهم
الواحد والتي سبق توزيعها عن النصف األول من السنة المالية 2017م ،وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة أو
المقترحة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م مبلغ وقدره  2,235مليون لاير سعودي بواقع  1.49هللة
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للسهم الواحد .وبلغ إجمالي توزيع األرباح على المساهمين السعوديين بعد خصم الزكاة  1.42لاير سعودي للسهم
الواحد (والتي تمثل  % 14.2من قيمة السهم اإلسمية).
وكان البنك قد اقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف األول من عام 2018م بمبلغ إجمالي وقدره 1,500
مليون لاير سعودي ،بواقع  1.00لاير سعودي للسهم الواحد ،وكانت األحقية في األرباح للمساهمين الذين يملكون
أسهم في التاريخ المحدد في  2أغسطس  2018والمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية (تداول) كما
بنهاية تداول تداول اليوم الثاني من التاريخ المحدد .وقد تم دفع أرباح النصف األول من العام 2018م والتي بلغت
 0.96لاير سعودي للسهم الواحد (وتمثل  %9.6من القيمة األسمية للسهم) بعد اقتطاع الزكاة للمساهمين السعوديين
وذلك يوم  16أغسطس 2018م.
وفي شأن توزيعات األرباح المقترحة عن النصف الثاني من العام المنتهي في  31ديسمبر 2018م ،فقد أعلن البنك
بتاريخ  27ديسمبر 2018م عن صدور قرار مجلس اإلدارة بالتوصية للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية
للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018م بمبلغ إجمالي وقدره  1,820مليون لاير سعودي بواقع 1.21
لاير سعودي للسهم الواحد .وسوف تكون األحقية في تلك األرباح للمساهمين الذين يملكون أسهم في التاريخ المحدد
والمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية (تداول) كما بنهاية تداول اليوم الثاني من التاريخ المحدد الذي
سيتم اإلعالن عنه الحقا .وبذلك يكون صافي الربح الموزع للمساهمين السعوديين ،بعد اقتطاع الزكاة 1.00 ،لاير
سعودي للسهم الواحد (ويمثل نسبة  %10.0من القيمة األسمية للسهم).
وبناء على ما تقدم ،فقد بلغ إجمالي األرباح المدفوعة أو المقترحة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م،
مبلغ  3,320مليون لاير سعودي (إجمالي) ،بواقع  2.21لاير سعودي للسهم الواحد .وقد بلغ صافي األرباح
الموزعة للمساهمين السعوديين بعد اقتطاع الزكاة  1.96لاير للسهم الواحد (ويمثل  %19.6من القيمة األسمية
للسهم).
وقد أوصى مجلس اإلدارة بتخصيص /توزيع األرباح كما يلي- :
صافي دخل لعام 2018م
األرباح المبقاة من السنة السابقة
األثر الناتج عن اعتماد معايير جديدة في  1يناير 2018م
المجموع
توزع كما يلي :
المحول إلى االحتياطي النظامي
الزكاة الشرعية وضريبة الدخل للسنة الحالية
مخصصات الزكاة للسنة السابقة
صافي توزيعات األرباح المدفوعة /المقترحة
األرباح المبقاة لعام 2018م

بآالف الرياالت
4,933,108
7,858,470
()1,472,777
11,318,801
1,232,277
626,313
1,628,070
2,697,010
5,135,131

ترتيبات تنازل أيا من مساهمي البنك عن حقوقهم في األرباح
ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مساهمي البنك عن أي حقوق لهم في
األرباح.
ترتيبات تنازل أيا من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن رواتبهم أو تعويضاتهم
ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين
بالبنك عن أي رواتب أو مكافآت أو تعويضات.
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المعايير المحاسبية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمعايير المحاسبة المطبقة والمتطلبات األخرى كما هو موضح في بيان االلتزام في
المذكرة رقم ( 1.1أ) من القوائم المالية الموحدة التي تمت مراجعتها لعام .2018
بازل 3
ينشر ساب بيانات اإلفصاح الكمي والنوعي لديه على أساس سنوي .ويمكن االطالع على هذه اإلفصاحات من التقرير
السنوي للبنك ،كما أنها متوفرة في الموقع اإللكتروني للبنك (.)www.sabb.com
 .9المدفوعات النظامية المستحقة
تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على البنك لعام 2018م في جلها من الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين
والضريبة المستحقة على الشريك األجنبي والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن اشتراكات
التأمين للموظفين.
بلغت المدفوعات النظامية المستحقة عن عام 2018م كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية


الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين
السعوديين عن عام 2018م



مبلغ الزكاة المدفوع لهيئة الزكاة والدخل لتسوية المستحقات الزكوية عن

227,759

السنوات المالية السابقة وحتى السنة المالية 2017م

325,614



ضريبة الدخل المستحقة على حصة المساهم
غير السعودي عن عام 2018م.

394,829



مدفوعات التأمينات االجتماعية

108,425



االقتطاع الضريبي

51,889



مدفوعات أخرى

10,963

 .10تقرير المكافآت
تحدد سياسة ساب المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة البنك أو األعضاء من خارج مجلس اإلدارة
طبقا لألطر المحددة بموجب توجيهات السلطات اإلشرافية وتخضع للمبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك العاملة في
المملكة العربية السعودية وقواعد المكافآت والتعويضات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بما في ذلك
تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يوضح الحد األقصى للمكافآت والتعويضات والمزايا العينية المدفوعة
ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة الفرعية للمجلس سنويا بما في ذلك بدل الحضور .وباإلضافة إلى قواعد
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات والنظام األساسي للبنك وأيضا وثيقة حوكمة ساب
وسياسة ساب للتعويضات.
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وقد بلغت مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم في مجلس إدارة البنك ومشاركتهم في أعماله
خالل العام 2018م مبلغ 4,582,250لاير سعودي وتشمل مبلغ  1,082,250لاير سعودي بدل حضور اجتماعات
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت
ولجنة المخاطر  .ويتم دفع التعويضات في نهاية السنة.
وخالل العام 2018م لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان الفرعية بأي عمل ذي طابع فني أو استشاري،
ومن ثم لم يحصلوا على أي مقابل أو مزايا خاصة بشأنها.
ويوضح الجدول التالي بيانات المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له
وكبار المسئولين التنفيذيين بالبنك خالل العام :

العام 2018م
بآالف الرياالت السعودية

بدالت

رواتب
وتعويضات

مكافآت سنوية
ودورية*

برامج الحوافز**

التعويضات والمزايا العينية
األخرى المدفوعة شهريا أو
سنويا***

أعضاء المجلس
أعضاء مجلس اإلدارة
غير التنفيذيين

2,207

أعضاء مجلس اإلدارة
المستقلين

2,376

ستة من كبار
المسئولين التنفيذيين
(ويشمل لك الرئيس
التنفيذي**** ورئيس
الرقابة المالية)

8,955

كبار التنفيذيين الذين
يتطلب تعيينهم عدم
ممانعة مؤسسة النقد
العربي السعودي

21,695

-

-

-

-

-

-

-

-

3,970

10,192

18,724

30,504

-

-

* يشمل األموال النقدية والمكافآت المؤجلة
** تم تخصيص مبلغ لبرنامج االحتفاظ وسيتم منحه خالل ثالث سنوات.
*** يشمل مكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين الذين قدموا استقالتهم ،ورسوم التعليم وإيجار السكن.
**** الرئيس التنفيذي هو العضو الوحيد في مجلس اإلدارة الذي يشغل منصب المدير التنفيذي
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1,912

2,533

العام 2018م
بآالف الرياالت السعودية

المكافآت الثابتة

بدل حضور اجتماعات
المجلس

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة

668

129

797

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

342

66

408

أعضاء لجنة المخاطر

199

58

257

أعضاء اللجنة التنفيذية

153

148

301

-

523

523

لجنة خاصة لمشروع االندماج

مزايا وبرامج الموظفين
تم خالل العام إجراء مراجعة مستقلة لهيكل الرواتب والتعويضات بالبنك من قبل مستشار خارجي ،وتم رفع التقرير
الخاص بذلك إلى لجنة الترشيحات والمكافآت للدراسة ،كما تم رفعه مع تقرير إداري إلى مؤسسة النقد العربي
السعودي .ويأتي ذلك تمشيا مع توجيهات وتعليمات مؤسسة النقد ومجلس االستقرار المالي.
طبقا ألحكام نظام العمل النافذ في المملكة العربية السعودية وسياسات البنك الداخلية ،يستحق تعويض نهاية الخدمة
الدفع في نهاية فترة عمل الموظف .وقد بلغت تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين كما في نهاية 2018م ،مبلغ
 453.6مليون لاير سعودي.
ويعتمد البنك ثالثة برامج أسهم لبعض الموظفين ،وتعكس هذه البرامج عدد األسهم المخصصة لألداء للسنوات
2015م و 2016م و2017م والتي بلغت قيمتها السوقية  34,723,961لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2018م.
وبموجب شروط هذه البرامج ،يمنح الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار محددة سلفا ً ولمدة زمنية محددة .وبتواريخ
االستحقاق المحددة بموجب شروط البرامج ،يسلم البنك األسهم المخصصه المعنية للموظفين ،شريطة إكمال شروط
االستحقاق بصورة مرضية .يتم إثبات تكاليف البرامج على مدى فترة الخدمة التي يتم الوفاء بالشروط فيها وتنتهي في
التاريخ الذي يستحق فيه المؤهلين المعنيين بالكامل هذه األسهم (تاريخ االستحقاق) .تعكس المصاريف التراكمية
المثبتة لهذه البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ االستحقاق  -المدى الذي انتهت إليه فترة االستحقاق
وأفضل تقدير للبنك لعدد األسهم التي قد تستحق في نهاية المطاف.
كانت الحركة في عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المسحوبة على أساس األسهم المسددة على شكل أسهم كاآلتي:
عدد األسهم
2017م
2018م
919,102
1,142,854
في بداية السنة
()180,850
()66,915
متنازل عنها
()404,674
()470,281
انقضت /منتهية
809,276
457,863
ممنوحه خالل السنة
1,142,854
1,063,521
في نهاية السنة
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بلغ المتوسط المرجح لسعر األسهم الممنوحة خالل السنة  31.1لاير سعودي (20.67 :2017لاير سعودي).
اإلفصاح عن أسهم الخزينة لدى البنك وبيانات استخدامها:
عدد أسهم الخزينة

القيمة السوقية بالريال
السعودي

تاريخ التملك

1,598,946

52,205,587

 31ديسمبر 2018

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

 .11تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة
يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفته التامة من كافة النواحي المادية ما يلي-:




أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه.

تم اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة والمعلومات المتعلقة بأي أعمال أو عقود يكون البنك طرفا فيها
وتكون فيها مصالح كبيرة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو رئيس الرقابة المالية أو أي شخص ذو
عالقة بهم  ،في القسم  16من هذا التقرير والمذكرة رقم  36من القوائم المالية الموحدة التي تمت مراجعتها لعام
.2018

 .12التمشي مع المتطلبات اإلشرافية المحلية و المعايير الدولية
ينفذ ساب إجراءات صارمة لمراقبة تنفيذ األعمال بما يتسق مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي وأيضا أفضل
الممارسات العالمية .ويعد برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب فعاال إلى الحد الذي يمكن البنك من تحقيق
أهدافه االستراجية التي وضعها لتعزيز دفاعات ساب ضد أنشطة الجرائم المالية.
منذ أن حصلت المملكة العربية السعودية على عضوية مجموعة العمل المالي بصفة مراقب ،وسعيا منها للحصول
على العضوية الدائمة في هذه المجموعة ،فقد أجرى البنك تقييما ذاتيا بخصوص تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي
مبديا حرصه الشديد على وضع ضوابط رقابة مستدامة على مستوى البنك .وكنتيجة لذلك فقد تم تحقيق تقدم كبير في
تعزيز ضوابط مراقبة الجرائم المالية وشمل ذلك تعزيز النظام اآللي لمراقبة عمليات غسل األموال وتعديل سياسة
اعرف عميلك باإلضافة إلى رفع مستوى وعي الموظفين بالمخاطر المترتبة .كما تم أيضا تخصيص برامج لمكافحة
الجرائم المالية ومكافحة الرشوة والفساد وذلك من أجل تعزيز التركيز على هذه الجرائم المالية المتنامية .وتم أيضا
مراجعة كافة السياسات الحالية ووضع ضوابط مراقبة كافية على هذا الصعيد.
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يعتبر رفع الوعي بين الموظفين والتطوير من خالل الدورات التدريبية المتنوعة وبرامج اإللحاق إحدى األولويات
الرئيسية للبنك ،حيث يتم إلحاق جميع الموظفين عند االلتحاق بالبنك بدورة تدريبية تغطي مجاالت االلتزام ومكافحة
غسل األموال والعقوبات واألمن واالحتيال ومكافحة الرشوة والفساد .إضافة لذلك يخضع كافة الموظفين في المراكز
ذات المخاطر العالية لتدريب مخصص بشكل سنوي في موضوعات مكافحة غسل األموال والعقوبات وااللتزام.
وكجزء من برنامج معايير ساب العالمية ،فقد تم اضافة مكافحة الجرائم المالية ومكافحة الرشوة والفساد ضمن ركائز
هذا البرنامج ,وعلى اثر ذلك طرح البنك عددا من البرامج التدريبية من خالل التعليم اإللكتروني شملت برامج
التدريب ذات العالقة بااللتزام المذكورة آنفا.

 .13ضوابط الرقابة الداخلية
إن إدارة ساب مسئولة عن انشاء رقابة داخلية كافية وفعالة تشمل السياسات واإلجراءات  /العمليات وأنظمة
المعلومات حسبما ما يوافق عليه مجلس اإلدارة بما يسهل تحقيق عمليات ذات كفاءة وفعالية عالية .ويضمن نظام
الرقابة الداخلية جودة التقارير الخارجية والداخلية ،والحفاظ على السجالت واإلجراءات المالئمة ،وااللتزام بالقواعد
واألنظمة والسياسات الداخلية فيما يخص سير العمل .وبالرغم من ذلك فأن المسئولية عن أي نظام رقابة داخلية تقع
على عاتق مجلس اإلدارة ،كما أن نظام الرقابة الداخلية مصمم إلدارة ،عوضا عن تخفيف مخاطر اإلخفاق في تحقيق
األهداف االستراتيجية لساب.
في عام 2018م ،بذل ساب كافة جهوده لكي يضمن استمرارية عمل نظام الرقابة الداخلية طبقا للتعليمات المتعلقة
بضوابط الرقابة الداخلية الصادرة من مؤسسة النقد ،والذي يمثل إجراءات متواصلة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر
الكبيرة التي يواجهها البنك .وقد تمت مراجعة مالحظات المراجعين الداخليين  /الخارجيين وفريق تفتيش مؤسسة النقد
العربي السعودي أثناء زياراتهم التفتيشية على الفور ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة
المراجعة وأيضا إدارة ساب لتصحيح تلك المالحظات بما يحمي مصالح ساب .وكجزء من تقييم ساب ،فإن نظام
الرقابة الداخلي المعتمد يوفر تأكيدا معقوال بالنسبة لنزاهة وموثوقية ضوابط الرقابة الموضوعة والتقارير اإلدارية
التي تصدر منها.
تقييم لجنة المراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للبنك
خالل عام 2018م قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية واألنظمة بما
في ذلك ذلك القوائم المالية وتقارير المخاطر .كما تضطلع اللجنة بمراجعة محاضر لجان اإلدارة المختلفة مثل لجنة
إدارة المخاطر ولجنة اإللتزام ولجنة متابعة المراجعة  .ويتم توثيق مناقشات اللجنة وقراراتها في محاضر
اإلجتماعات ورفع المسائل التي تتطلب اإلهتمام إلى مجلس اإلدارة.
وخالل هذا العام عقد أعضاء لجنة المراجعة إجتماعات مع رئيس المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للعمليات
والرئيس التنفيذي للمخاطر والرئيس التنفيذي لإللتزام ورئيس الرقابة المالية ومراجعي الحسابات الخارجيين حيث
اطلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اهتمام اللجنة .كما تلقت اللجنة تقارير المراجعة الداخلية
وتقارير السلطات الرقابية إضافة إلى خطابات مراجعي الحسابات الخارجيين لإلدارة الصادرة خالل العام وراجعت
خطط عمل اإلدارة للمسائل التي تم رفعها.
قامت لجنة المراجعة أيضا بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات اإللتزام بالسياسات الداخلية لساب
والمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية وما إذا كانت اإلدارة قد أستوفت واجبها
بإيجاد نظام رقابة داخلية فعال والسعي للحصول على تأكيد مستقل عن المراجعة الداخلية لتقييم مدى كفاية وفعالية
هذه الضوابط الداخلية.
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تؤكد لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة والمساهمين بأنه وحسب معرفتها التامة من كافة النواحي المادية أن نظام
الرقابة الداخلية في ساب كاف وينفذ بفاعلية .وتؤكد أيضا أن توصيات اللجنة المتعلقة بالتعيين والفصل والتقييم أو
تحديد مکافآت مراجعي الحسابات الخارجيين أو تعيين مراجع حسابات داخلي قد تم اعتمادها من المجلس.

 .14المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:
إن مجلس اإلدارة مسئول عن الحفاظ على فعالية إدارة المخاطر في سابومراجعتها .وقد صمم إطار المعايير
والسياسات واإلجراءات الرئيسية التي وضعها مجلس اإلدارة من أجل تحقيق رقابة داخلية فعالة بالبنك بهدف إدارة
المخاطر ضمن تحمل المخاطر المعتمد لديه ،حماية الموجودات واألصول من االستخدام أو التصرف غير المفوض،
الحفاظ على السجالت المحاسبية الصحيحة ،وموثوقية وفائدة المعلومات المالية المستخدمة ضمن العمل أو للنشر.
وهذه اإلجراءات مصممة إلدارة وتخفيف مخاطر اإلخفاق في تحقيق أهداف العمل ويمكنها فقط أن توفر تأكيدا معقوال
وليس مطلقا ضد المخالفات الهامة ،واألخطاء ،والخسائر أو االحتيال .وإن العمل باألنظمة واإلجراءات المتعلقة
باستمرارية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك خالل السنة.
إن إدارة ساب مسئولة عن تنفيذ ومراجعة فعالية الرقابة الداخلية بالبنك حسب المعتمد من قبل مجلس اإلدارة وتقع
مسؤولية تحديد إدارة المخاطر على عاتق جميع الموظفين في نطاق األدوار المنوطة بهم كجزء من نموذج خطوط
الدفاع الثالثة ،وهو نموذج مبني على تنسيب األنشطة والمهام بالمسؤوليات اإلدارية إلدارة المخاطر وبيئة المراقبة.
ويحدد خط الدفاع الثاني السياسة والقواعد التوجيهية إلدارة مخاطر مجاالت معينة ،كما يقدم النصائح واإلرشادات
فيما يتعلق بالمخاطر ويناقش خط الدفاع األول (مالﮐي المخاطر) حول فعالية إدارة المخاطر وان ادارة فعاليتها تحت
إشراف الرئيس التنفيذي للمخاطر ،مسئولة عن مواصلة اإلشراف على إدارة مختلف المخاطر على مستوى البنك .كما
إن فعالية االلتزام مسئولة عن اإلشراف على عمليات األقسام وإجراءات اإلدارة وذلك لضمان التوافق مع المتطلبات
النظامية وخاصة قواعد فتح الحسابات المصرفية ،قواعد مكافحة غسل األموال ومنع تمويل اإلرهاب وقواعد ولوائح
هيئة السوق المالية وأيضا المتطلبات النظامية العالمية ذات المستوى األول .كما أن إجراءات إدارة المخاطر مدمجة
بالكامل مع الخطط االستراتيجية وخطة العمل السنوية والمخطط الدوري لرأس المال .ويتم رفع النتائج الطالع
أعضاء مجلس اإلدارة من خالل تقارير دورية ترفع إلى أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المخاطر.
تشمل العناصر الرئيسية إلجراءات الرقابة الداخلية ما يلي:





معايير ساب :وضع ساب معايير واضحة يجب اتباعها من قبل جميع الموظفين واألقسام والبنك ككل .كما تم
وضع معايير لتقارير الفعاليات والعمليات والتقارير المالية لتطبيقها عبر كافة أقسام وفعاليات البنك.
إطار عمل السياسات واالجراءات :يمتلك ساب إطارا متينا للسياسات واالجراءات تنظمها "ارشادات واجراءات
ساب" .وتحدد ارشادات ساب المعيارية المبادئ األساسية التي يجب أن يعمل البنك بموجبها .كما توضح
ارشادات وتعليمات األقسام السياسات الرئيسية المتعلقة بجميع أنشطة البنك الرئيسية إلى جانب السياسات القائمة
على اللوائح الرئيسية .تتم الموافقة على جميع السياسات من قبل مجلس اإلدارة وتخضع لمراجعة دورية للحفاظ
على توافقها مع اللوائح مع أفضل الممارسات الدولية.
تفويض الصالحيات ضمن الحدود الموضوعة من قبل المجلس :تم تفويض إدارة ساب لتنفيذ مختلف األنشطة
والمسئوليات المتعلقة باألداء المالي وفق الخطة وذلك ضمن الحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة .ويتطلب
تفويض مجلس اإلدارة لكل من هؤالء األشخاص الحفاظ على التوزيع المالئم للمسئوليات الهامة واإلشراف على
وضع ومتابعة أنظمة الرقابة المالئمة لكل قسم .ويتم التفويض بصالحيات الدخول في ترتيبات المخاطر االئتمانية
ومخاطر األسواق اال أنه ينبغي الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية للتوصيات االئتمانية ذات المبالغ
والخصائص المرتفعة المخاطر عند تخصيص حدود االدارة المباشرة ويتم قياس المخاطر االئتمانية ومخاطر
األسواق وجمعها للمراجعة مخاطر التركزات االئتمانية .ويتطلب تعيين مسئولين تنفيذيين في الوظائف القيادية
العليا في ساب مصادقة مجلس اإلدارة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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تحديد ومراقبة المخاطر :لقد تم وضع األنظمة واإلجراءات في ساب من أجل تحديد ومراقبة واإلبالغ عن كافة
المخاطر الرئيسية بما في ذلك مخاطر االئتمان واألسواق والسيولة ورأس المال واإلدارة المالية ولتصاميم
النماذج ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية واستمرارية األعمال وااللتزام ومخاطر العمليات األخرى وأية
مخاطر ناشئة أخرى .وتتم مراقبة التعرض لهذه المخاطر من قبل مختلف كيانات الحوكمة اإلدارية مثل لجنة
اإلدارة العليا ولجنة األصول والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر ولجنة االلتزام واللجنة العليا لمكافحة االحتيال ولجنة
العناية بالعمالء ولجنة متابعة المراجعة ومختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها .وترفع محاضر اجتماعات هذه
اللجان إلى اللجان المشرفة المنبثقة عن مجلس اإلدارة وترفع من خالل تلك اللجان إلى مجلس اإلدارة .كما يتم
تحديد جميع المخاطر التشغيلية الكبيرة وضوابط الرقابة ذات الصلة من خالل اجراءات تقييم المخاطر والرقابة
من قبل المسؤولين عن المخاطر ويقوم أيضا خبراء األقسام المعنية بتزويد مدخالتهم ومالحظاتهم.ولقد تم اختبار
تصميم هذه الضوابط وفعاليتها التشغيليةعلى عدة مستويات والتي تشمل مدير مخاطر األعمال والرقابة (ضمن
خط الدفاع األول) ،ومسؤولي المخاطر ذوي الصلة (ضمن خط الدفاع الثاني) وإدارة المراجعة الداخلية (ضمن
خط الدفاع الثالث) كما تم تزويد اإلدارة بتأكيد معقول حول مدى كفاية وفعالية الضوابط.



التقارير المالية :تتم مراقبة إجراءات التقارير المالية لساب والمتعلقة بإعداد التقرير السنوي والحسابات الموحدة
لعام 2018م باستخدام سياسات محاسبية ونماذج تقارير موثقة .ويخضع تقديم المعلومات المالية لمصادقة رئيس
الرقابة المالية.



التغيرات في الظروف و الممارسات السوقية :تم وضع اإلجراءات الكفيلة بتحديد المخاطر الجديدة الناشئة عن
التغيرات في ظروف السوق والممارسات السوقية وسلوك العمالء .وقد تم التركيز خالل عام 2018م على
النواحي التالية:
(أ) تطبيق أعلى المعايير العالمية والمحافظة عليها عبر كافة مستويات األنشطة في ساب
(ب) تحديد وتخفيف مخاطر االلتزام النظامي ،ومخاطر غسل األموال ومخاطر الجرائم المالية التي تواجهها
أقسام العمل
(ج) إدخال مستويات تحمل المخاطر واختبارات الضغط كجزء من أعمال ساب
(د) تحديد وإدارة المخاطر الكبيرة والناشئة
(هـ) إدارة المخاطر االقليمية واستمرار حالة عدم االستقرار في المنطقة
(و) تخفيف مخاطر المعلومات والتهديدات المتعلقة باستخدامات اإلنترنت.



الخطط االستراتيجية :يقوم مجلس إدارة ساب بإكمال خطته اإلستراتيجية للسنوات  ،2022-2019والتي سيتم
تقديمها لمجلس إدارة البنك المندمج عند الموافقة على عملية الدمج المقترحة مع بنك األول.ويتم أيضا إعداد
الخطط التشغيلية السنوية والتي تتضمن تحليالت مفصلة حول مستوى تحمل المخاطر وتوصيفا ألنواع وكميات
المخاطر الذي يمكن للبنك تحملها لتنفيذ استراتيجيته ،وذلك على مستوى األقسامواألعمال  .كما توضح تلك
الخطط مبادرات العمل الرئيسية واآلثار المالية المحتملة على تلك المبادرات.



ترتيبات الحوكمة :تم وضع ترتيبات الحوكمة لتوفير اإلشراف على وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة بخصوص
األمور ذات المخاطر الهامة .ويتم ذلك من خالل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأيضا اللجان
اإلدارية والتي تشرف على فعالية إدارة المخاطر وترفع التقارير حول ذلك إلى لجان مجلس اإلدارة.
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المراجعة الداخلية :تشكل إدارة المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث وتراقب فعالية ضوابط الرقابة الداخلية عبر
كافة بنية البنك وذلك من خالل تركيزها على مكامن الخطر األكبر للبنك حسب ما يتم تحديده عن طريق
المراجعة المبنية على المخاطر .وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بذلك من خالل المراجعة المستقلة لفعالية تصميم
وتشغيل أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية التي تحددها وحدات خطوط الدفاع األول والثاني بما يضمن أن البنك
يعمل ضمن مستوى تحمل المخاطر المصرح عنه وبالتوافق مع األطر النظامية .ويرفع رئيس إدارة المراجعة
الداخلية تقاريره إلى لجنة المراجعة فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية .ويوضح برنامج عمل
المراجعة الداخلية التزام واستقاللية ومسئولية وصالحية فعالية المراجعة الداخلية بينما يشرح دليل معايير
المراجعة في ساب المعايير واإلجراءات التي تلتزم بها إدارة المراجعة .وتتم مراجعة كال الوثيقتين واعتمادهما
من قبل لجنة المراجعة بالبنك نيابة عن مجلس اإلدارة وذلك على أساس سنوي .إن اإلدارة التنفيذية مسئولة عن
ضمان تنفيذ الخطط واإلجراءات اإلدارية المعتمدة من قبل فعالية المراجعة الداخلية ضمن جدول زمني مالئم
ومتفق عليه .ويجب تقديم تأكيد بذلك الخصوص إلى المراجعة الداخلية.
قامت إدارة المراجعة الداخلية خالل عام 2018م بمراجعة عدد من األنشطة واإلجراءات في ساب متبعة منهج
التدقيق المبني على المخاطر .وتم رفع تقارير هذه المراجعات إلى لجنة المراجعة في ساب حيث تم تسليط الضوء
على المجاالت التي تضمن فيها فعالية الضوابط أو فعالية اإلدارة في معالجة أخطاء الرقابة هي أقل من المرضية.
وبشكل عام ،أكدت المراجعات التي تمت على فعالية بيئة الرقابة الداخلية خالل عام 2018م بأن األنظمة
واإلجراءات المتعلقة بعملية التحديد المستمر والتقييم واإلدارة للمخاطر الكبيرة التي تواجه ساب قد تم وضعها
خالل السنة .وقد مكنت هذه اإلجراءات ساب من الوفاء بالتزاماته بموجب القواعد واللوائح الصادرة عن مؤسسة
النقد العربي السعودي والمعايير المحددة من قبل مجلس اإلدارة في ساب.
خالل السنة حافظت لجنة المخاطر ولجنة المراجعة بوضع فعالية نظام الرقابة الداخلية هذا تحت المراجعة
وأبلغت مجلس اإلدارة بذلك على أساس دوري .ومن أجل القيام بهذه المراجعات فإن لجنة المخاطر ولجنة
المراجعة تتسلم تقييمات منتظمة لألعمال والعمليات ،وأيضا تقارير منتظمة من فعاليات المخاطر في ساب
ورئيس إدارة المراجعة الداخلية ،وتقارير عن مراجعات إطار الرقابة الداخلية ،سواء المالية أو غير المالية،
وحاالت الطوارئ أو الحاالت غير المتوقعة التي تتسبب بها نقاط الضعف في الضوابط الداخلية وتقارير
المراجعة الداخلية  ،وتقارير المراجعين الخارجيين ،والتقارير اإلشرافية ،والتقارير النظامية.
يجرى أعضاء مجلس اإلدارة ،من خالل لجنة المخاطر ولجنة المراجعة ،مراجعات سنوية لفعالية نظام الرقابة
الداخلية في البنك تغطي كافة الضوابط الرئيسية بما في ذلك الضوابط المالية والعملية وضوابط االلتزام ،وأنظمة
مراقبة المخاطر ،وكفاية الموارد ومؤهالت وخبرات الموظفين في فعالية التقارير المالية والمحاسبية وبرامج
تدريبهم وميزانياتهم .وتتلقى لجنة المخاطر ولجنة المراجعة تأكيدات بان اإلدارة التنفيذية اتخذت أو أنها بصدد
اتخاذ االجراءات الالزمة لتصحيح أية أخطاء أو نواحي ضعف تم تحديدها خالل عمل إطار الضوابط بالبنك.

 .15العقوبات والجزاءات
يؤكد البنك إلتزامه التام في تطبيق-جميع التعليمات واألنظمة المصرفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصادرة عن
الجهات اإلشرافية من خالل ممارسة أعماله اليومية .ويضمن البنك من خالل ذلك إنشاء إستراتيجية خطوط
الدفاع الثالثة أن يكون تطبيق األنظمة والقواعد صارما ً ومستداما ً على مستوى كافة األقسام.-
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يوضح الجدول أدناه مقارنة للغرامات المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لعام  2017و2018م:
السنة المالية الحالية
السنة المالية السابقة
موضوع المخالفة
2018
2017
عدد القرارات
الجزائية

اجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

عدد العقوبات

اجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال
السعودي

8

666,000

3

1,090,000

1

15,000

-

-

-

-

-

-

1

20,000

3

15,000

-

-

-

-

10

701,000

6

1,105,000

مخالفة -تعليمات المؤسسة
االشرافية
مخالفة تعليمات المؤسسة
الخاصة بحماية العمالء
مخالفة تعليمات المؤسسة
الخاصة ببذل العناية الواجبة
مخالفة تعليمات المؤسسة
الخاصة بمستوى أداء
أجهزة الصراف اآللي
وأجهزة نقاط البيع
مخالفة تعليمات المؤسسة
الخاصة ببذل العناية
الواجبة المتعلقة بمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يتضمن الجدول الموضح أدناه بيان بالغرامات المفروضة في عام 2018م واالجراءات التصحيحة التي اتخذها
البنك في التعامل مع عدم االمتثال وتجنب تكرار حدوث مثل هذه المخالفات في المستقبل:
سبب المخالفة

اإلجراء التصحيحي

رقم
متسلسل

مبلغ الغرامة

1

785,000

مخالفة تعليمات مؤسسة النقد في شأن
إعادة سريان البدالت المالية  -قام
ساب بخصم  /الحجز على عدد من
البدالت والمزايا المالية.

أعاد ساب المبالغ المخصومة خالل  48ساعة.

2

105,000

مخالفة لوائح وأنظمة مؤسسة النقد
فيما يخص توفير العمالت المعدنية
لفئة الريال في فروع البنوك.
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وبالنسبة لألنشطة األخرى المتعلقة بالبدالت،
قام ساب بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ توجيهات
ضا مع
مؤسسة النقد العربي السعودي واتفق أي ً
المؤسسة على أنه لن يتم فرض غرامات مالية
لمدة شهرين إذا قام بنك ساب بإعادة أي مبالغ
مدينة غير صحيحة خالل  48ساعة.
تم مشاركة قواعد مؤسسة النقد المحدثة كجزء
من تداول المالحظات واالجتماعات الصباحية
بالفروع.

باإلضافة إلى ذلك ،أجرت إدارة مخاطر
األعمال والرقابة إلى جانب فرق مساندة ودعم
الفروع ،بجوالت رقابية مفاجئة ورفعت تقارير
بالنتائج إلدارة الفرع.

3

200,000

عدم طلب تمديد التاريخ المستهدف
قبل شهر من تاريخ االستحقاق.

تم تقديم جميع طلبات التمديد إلى مؤسسة النقد
قبل الموعد المحدد .وسيقوم فريق المخاطر
التشغيلية والرقابة الداخلية بمراقبة خطة العمل
وضمان عدم التأخير في تلبية متطلبات
المؤسسة.

4

15,000

مخالفة متطلبات اتفاقية مستوى خدمة
نقاط البيع

استمر تحسن أداء المدفوعات الرقمية من خالل
التنسيق مع موردي ساب والتأكد من إستيفاء
متطلبات مؤسسة النقد بموجب إتفاقية مستوى
خدمة نقاط البيع على أساس شهري .وقد ترتب
على ذلك عدم فرض غرامات منذ مارس
2018م -فصاعدا.

5

77,836

مخالفة متطلبات اتفاقية مستوى خدمة
نظام سداد

تم ادخال تعديالت في النظام للتأكد من عدم
حدوث المشكلة مرة أخرى

6

164,398

التسجيل في التأمينات االجتماعية

طبقت الموارد البشرية اجراءات حديثة خاصة
بإدارة قسم التأمينات االجتماعية فيما يخص
إضافة وحذف وتسويات الموظفين

7

163,082

التسجيل في التأمينات االجتماعية

طبقت الموارد البشرية اجراءات حديثة خاصة
بإدارة قسم التأمينات االجتماعية فيما يخص
إضافة وحذف وتسويات الموظفين

8

10,000

استمرار صرف الرواتب بعد مرور
 5أشهر لموظفي ساب السابقين ممن
قدموا استقاالتهم وقد تم رفضها
بالخطأ.

قام قسم الموارد البشرية بتعزيز االجراءات
بحيث سيتلقى الفريق المسؤول عن مغادرة
الموظفين تقرير أسبوعي من فريق المعلومات
اإلدارية يوضح الموظفين الذين قدموا
استقاالتهم خالل األسبوع ليتم التحقق من
سجالتهم .وعالة على ذلك ،يتم حصر اجراءات
اإلنهاء بفريق تقديم الخدمات وال يتم أي إجراء
يدوي إلنهاء المدفوعات حتى يتم معالجتها في
النظام.
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9

350,000

بلدية محافظة الرياض -عدم االلتزام
بالمتطلبات الجديدة ألجهزة الصراف
اآللي

تمت مراجعة بيان أجهزة الصراف اآللي من
قبل إدارة الممتلكات وإدارة الخدمات المصرفية
الشخصية وإدارة الثروات إليقاف تشغيل
األجهزة وتطبيق المتطلبات الالزمة.

10

186,000

بلدية محافظة الرياض -عدم االلتزام
بالمتطلبات الجديدة ألجهزة الصراف
اآللي

تمت مراجعة بيان أجهزة الصراف اآللي من
قبل إدارة الممتلكات وإدارة الخدمات المصرفية
الشخصية وإدارة الثروات إليقاف تشغيل
األجهزة وتطبيق المتطلبات الالزمة.

11

4,000

بلدية محافظة مكة -عدم الحصول
على التراخيص المطلوبة

كانت هذه متطلبات جديدة من البلدية للحصول
على تراخيص ألجهزة الصراف اآللي داخل
فروع ساب .ولكن بالرغم من ذلك قام ساب
بتزويد البلدية بالمتطلبات الجديدة للحصول
على التراخيص.

إجمالي
المبلغ

2,060,316

 .16إجتماعات الجمعية العامة للبنك
في عام 2018م ،عقد ساب اجتماع واحد للجمعية العامة غير العادية للمساهمين ،على النحو التالي:

الجمعية العامة غير العادية للبنك
وفق ما تقضي به التوجيهات اإلشرافية فقد عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك (اإلجتماع األول) بتاريخ
يوم األربعاء  28مارس 2018م في تمام الساعة  6:30مساءا بمبنى اإلدارة العامة للبنك الكائن في شارع األمير عبد
العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض ،مع توفر النصاب المطلوب وحضور  %78.384من المساهمين.
جرى نشر نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية في موقع تداول ) (www.tadawul.com.saبما في ذلك
القرارات التالية المتعلقة بأي عمل أو عقد مع الطرف ذو العالقة:
 )1التصويت على األعمال والعقود التي سيتم تنفيذها بين البنك وأعضاء في شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية
القابضة بي في (كل بصفته اإلعتبارية) ،والتي ألعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للشريك األجنبي مصلحة غير
مباشرة فيها وهم كالتالي :السيد /ديفيد ديو والسيد /سمير عساف ،والسيد ستيفن موس والسيد /جورج
الحيضري،والترخيص بها لعام قادم .وهي عبارة عن اتفاقية تمويل مشتركة لمدة ثالث سنوات وتبلغ حصة مجموعة
هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي.في ).من إجمالي مبلغ التمويل محل هذه االتفاقية مبلغ وقدره
( )281,250,000مئتا وواحد وثمانون مليون ومائتان و خمسون ألف لاير سعودي والتي تعادل مبلغ ( )75خمسة
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وسبعون مليون دوالر أمريكي ،علما ً بأنه ال يوجد أي شروط تفضيلية في هذه االتفاقية .وتجدر اإلشارة إلى أن البنك
قام بالحصول على موافقة الجمعية على الدخول في هذه االتفاقية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  25ابريل 2017م  ،ولم
يتم إجراء أي تعديل على أحكام وبنود هذه االتفاقية منذ تاريخ موافقة الجمعية العامة للبنك عليها.
 )2التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وبين أعضاء في شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية
القابضة بي في(كل بصفته اإلعتبارية) ،والذين يعتبرون بمثابة الجهات التي قامت بالترتيب ،والجهة المقرضة
والمنسقه وبنك التوثيق وألعضاء مجلس إدارة البنك السيد /ديفيد ديو والسيد /سميرعساف ،والسيد /ستيفن موس
والسيد /جورج الحيضري مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية
القابضة في مجلس إدارة البنك والترخيص بها لعام قادم ،وهي اتفاقية تتعلق ببرنامج إصدار صكوك بقيمة  2مليار
دوالر أمريكي ،ويتمثل دور أعضاء شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي.في ).في تقديم الخدمات
والدعم الالزم للبنك بشأن برنامج إصدار الصكوك ،علما ً بأنه ال يوجد أي شروط تفضيلية في هذه االتفاقية .وتجدر
اإلشارة إلى أن البنك قام بالحصول على موافقة الجمعية على الدخول في هذه االتفاقية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25
ابريل 2017م ،ولم يتم إجراء أي تعديل على أحكام وبنود هذه االتفاقية منذ تاريخ موافقة الجمعية العامة للبنك عليها.

حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العامة غير العادية.-
خالل عام  2018عقد البنك السعودي البريطني إجتماع واحد  ،ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذا االجتماع وسجل
حضور األعضاء خالل السنة:
تواريخ اإلجتماع
اإلسم
 28مارس 2018م
1

األستاذ /خالد سليمان العليان



2

المهندس /خالد عبد هللا الملحم



3

األستاذ /سليمان عبد القادر المهيدب



4

األستاذ /محمد عمران العمران



5

األستاذ /سعد عبدالمحسن الفضلي

-

6

السيد /ديفيد ديو



7

األستاذ /سمير عساف



8

األستاذ /جورج الحيضري



9

السيد /ستيفن موس



10

األستاذ /محمد عبدهللا اليحيي
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 .17تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين
تمت الموافقة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقد بتاريخ  28مارس 2018م ووفقا لتوصية لجنة
المراجعة على اختيار كل من السادة /كي بي إم جي الفوزان وشركاه و السادة /إرنست ويونغ كمراجعي حسابات
خارجيين من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك والبيانات ربع السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

 .18موافقة مجلس اإلدارة
تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7فبراير 2019م.

*****
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