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  م2018 –  اإلدارة مجلس تقرير

 في المنتهية المالية السنة عن" ساب"  البريطاني السعودي للبنك السنوي التقرير للمساهمين يقدم أن اإلدارة مجلس يسر

 .م2018 ديسمبر 31

 

 :الرئيسية . األنشطة1

 4/م مرق الملكي المرسوم بموجب مساهمة سعودية شركةباعتباره " البنك"(ساب) البريطاني السعودي البنك تأسس

 إلى مقسم سعودي لاير مليار 15 البنك مال رأس ويبلغ هـ. 1978 يناير 21 الموافق هـ، 1398 صفر 12 وتاريخ

  .سهم لكل سعودي لاير 10 وقدرها اسمية بقيمة سهم مليار 1.5

 األفراد الءللعم المصرفية والخدمات المنتجات من ومتكاملة متعددة مجموعة يمتقد في للبنك الرئيسية األهداف وتتمثل

 فروع أية للبنك يوجد وال  السعودية، العربية المملكة في المنتشرة وفروعه أعماله وقطاعات إداراته عبر والشركات

 .السعودية العربية المملكة خارج تعمل أو مؤسسة تابعة شركات أو

 كما. هاوتحت إشراف مستقلة شرعية هيئة قبل من ومعتمدة الشريعة مع متوافقة مصرفية منتجات لعمالئه البنك يقدم

 االئتمانية والتمويالت ألجل، والودائع واالدخارية الجارية الحسابات تشمل تقليدية مصرفية منتجات لعمالئه البنك يقدم

 ت،والمدفوعا النقد وإدارة ،وسلسة التوريد حلول تمويل الذمم المدينةو والسكنية، الشخصية والقروض للشركات،

 .االئتمان وبطاقات الخزينة وأعمال

 ثرهاوأك المصرفية المجموعات أكبر إحدى وهي سي، بي اس اتش مجموعة مع وثيقة استراتيجية شراكة البنك يقيم

 الخدمات عروض أفضل إلى الوصول من تمكنه تنافسية ميزة ساب االستراتيجية العالقة هذه وتمنح. العالم في انتشارا

من أسهم  %40لعمالئه، حيث تمتلك مجموعة اتش اس بي سي  لتقديمها والعالمي المحلي المستويين على السوق في

  ساب.

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

  الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات
 

 األفراد من لعمالئها البنكية والمنتجات الخدمات مختلف صرفية الشخصية وإدارة الثرواتالخدمات الم تقدم

 الفردية والتمويالت المنازل، وتمويل واالدخارية، الجارية والحسابات الودائع ذلك ويشمل. الخاصة والمصرفية

فية الخدمات المصر وتقدم. ملكةالم في الصعيد هذا على السوق في رائدا مركزا البنك يحتل حيث االئتمان وبطاقات

 قتو أي في لحساباتهم الوصول من يمكنهم بما للعمالء الرقمية الحلول من مجموعة واسعة الثرواتالشخصية وإدارة 

 .التقليدية الفروع شبكة مع التعامل إلمكانية إضافة مكان أي ومن

 3 و للسيدات  مخصصا قسما 17 منها رعف 95 الفروع عدد بلغ حيث المملكة، نطاق على البنك فروع شبكة تنتشر

 توقعاتب وتفي المحلية البيئة تعكس متوازنة بيع وتجربة خدمة تقدم بحيث مصنفة الفروع وهذه. صغيرة فروع

جهاز  910 وعدد جهازا 27.492 ،م2018 ديسمبر 31 في كما نقاط البيع  أجهزة عدد بلغ وقد. العمالء واحتياجات

 .نقد داعإي جهاز 80 منهاصراف آلي 

 األدفانس وشريحة البريميير شريحة إلى الثروات وإدارة الشخصية المصرفية الخدمات عمالء قاعدة تقسيم تم

 البريميير  عمالء خدمة تتم حيث للعميل، المقدمة الخدمة ونوع بطريقة يتميز منها وكل العمالء، عموم وشريحة

 يف ساب تركيز ويبرز. األفراد للعمالء المالية اإلدارة ولحل تقديم متمكنين من عالقات مدراء قبل من واألدفانس

 في إنشائها تم التي البريميير مراكز عدد واقع من المرموقة المالية المراكز ذوي من األفراد على الحاضر الوقت

 ماحتياجاته حسب مصممة ومنتجات خدمات للعمالء تقدم المتخصصة المراكز وهذه. مركزا 18 بلغت والتي المملكة

 .سي بي اس اتش مجموعة فروع شبكة خالل من العالمية احتياجاتهم وتلبي الخاصة،
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 للشركات المصرفية الخدمات

 عمالء خدمي، حيث المملكة في التجارية البنوك أكبر أحد، المركز المالي،من حيث اإليرادات التشغيلية و سابيعتبر 

في المراكز التجارية  مقرهايكون  عالقاتال رةإدا في متخصصة فرقمن خالل  للشركات المصرفية الخدمات

 شامل همف بتكوين عالقة وثيقة على المدى البعيد مع عمالئهاإقامة من خالل  الفرق تلك تقومفي المملكة.  الرئيسية

فية المصرمن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات  مصممة حلوال لتقديم بشكل انفرادي لعمالءل المالية للمتطلبات

 مجاالت في متخصصة فرقخدمة عمالئها، االستعانة ب بهدف . ويمكن لمدراء العالقاتللشركات قليدية أو اإلسالميةالت

ى هذه وباإلضافة إل. والتأمين المصرفية واالستثماراتوالذمم المدينة  التجارة وتمويل النقد وإدارة والسيولة الخزينة

الوصول إلى األسواق لعمالئه ة، يحتل ساب مركز فريد يتيح المجموعة الشاملة من المنتجات والخدمات المحلي

 لىإ للشركات المصرفية الخدمات وتنقسم، والخدمات المالية العالمية من خالل شراكته مع مجموعة اتش اس بي سي

 .التجارية المصرفية والخدمات العالمية المصرفية الخدمات: قسمين

 كبرىق متخصصة في إدارة العالقات، تعمل على تلبية احتياجات ، من خالل فرالعالمية المصرفية الخدمات إن

 ملكةالم في العاملة الجنسيات متعددة الشركات عالقات وأيضا ساب قبل من عالميا تدار والتي السعودية الشركات

 وكوالبن ، واإلدارات الحكومية والوكاالت كالوزارات الحكوميين والعمالء الخارج، في الرئيسية مقارها تقع والتي

والمشروع المشترك اتش اس  سي بي اس اتش مجموعة مع القوية عالقاتال من خالل. األخرى المالية والمؤسسات

ة ات المصرفية العالميوالخدم السعودية العربية سي بي اس اتش شركةتحتل كل من  ، بي سي العربية السعودية

ومن خالل مجموعة خبراتها ومواردها  محليا وعالميا.عمالئها مصممة طبقا الحتياجات تقديم حلول مركز فريد في 

 التي ال مثيل لها، تمكنت الخدمات المصرفية العالمية من دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المملكة ومساندة

 يةسعودال غير المالية المؤسسات خالل من التوسعية واالستفادة من السيولة  برامجها تنفيذ في السعودية الشركات

 .والصكوك العالمية أوالسندات  الصادرات، ائتمان وكالة عبر التمويل بطريقة

 في ةالعالمي أو المحلية سواء والكبيرة والمتوسطة الصغيرة الشركات بخدمة التجارية المصرفية الخدمات تختص

 ألعمالا مراكزمع  البعيد ها على المدىالتزامعلى  التجارية المصرفية الخدماتتحافظ و.  السعودية العربية المملكة

 قراضإ على البنوك يشجع حكومي ضمانات برنامج وهو كفالة، برنامج في المشاركة وتواصلفي المملكة  الصغيرة

 .الصغيرة األعمال

 نتجم وهما  منتجين للشركات المصرفية الخدمات توفر أعاله، المذكورة والخدمات للمنتجات الكاملة للمجموعة إضافة

 على ائدر بمركز احتفاظه ساب ويواصل. المدينة الذمم وتمويل العالمية التجارة ومنتج النقد، وإدارة الميةالع السيولة

 .عمالء الخزينة من الشركات أنشطة صلب في يعتبران اللذين المنتجين هذين عروض مستوى

 أجل نم للعمالءالمتكاملة   كترونيةواإلل الرقمية األعمال حلول من واسعة مجموعة النقد وإدارة العالمية السيولة تعتبر

 .لهم السيولة وإدارة المدينة والذمم الدفع معامالت احتياجات استيفاء

تقدم التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة مجموعة شاملة من المنتجات التجارية األساسية )خدمات االستيراد 

ة هياكل تمويل فعال. كما تقدم المدينة وسلسة التوريدحلول تمويل الذمم والتصدير والضمانات( وحلول منظمة مثل 

 وكاملة )سواء تقليدية أو إسالمية( للعمالء لدعم التجارة وتحسين رأس المال العامل مع تقليل مخاطر السوق.

 الخزينة

 لمصرفيةا الخدمات لعمالء رئيسية بصفة الخزينة تقدم حيث ساب، في أساسيتين وظيفتين الخزينة إدارة تتولى

رأس  سواقأل مدخال الخاصة المصرفية الخدماتالخدمات المصرفية الشخصية وو المؤسسات وعمالء للشركات

اته ذ الوقت في به تقوم ما جانب إلى ،رةجاتممن خالل وحدة المبيعات وال والمشتقات األجنبية العمالت وحلول المال

 تثماريةاالس محفطتها خالل من للبنك التجاري ائضالف توظيف ذلك في بما بالبنك، واألسواق السيولة مخاطر بإدارة

 .المركز المالي إدارة وحدة تديرها التي
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 أخرى

 لتكافلل ساب وشركة للتأمين التابعة شركته في البنك استثمارات أنشطة رئيسي بشكل األخرى الشريحة تشمل

 إن .في اسهم ملكية واستثمارات ، شركة مساهمة مقفلة،السعودية العربية سي بي اس اتش شركةومشروعه المشترك 

 يتصدرو المملكة في قيادي استثماريبنك  عبارة عن، شركة مساهمة مقفلة، السعودية العربية سي بي اس اتش شركة

 بي إس شإت لمجموعة الدولية والقدرة المملكة في ساب امتياز قوة من مستفيدا الرئيسية، التصنيف جداول باستمرار

 عالميا. سي

 

 ز االستراتيجي. التركي2

 رؤية ساب

 ساب يمويق. السعودية العربية المملكة في تعمل متنوعة مالية خدمات مؤسسة هو( ساب) البريطاني السعودي البنكإن 

 أن تعني الشراكة وهذه. ساب مساهمي كبار أحد هي والتي سي بي اس اتش مجموعة مع استراتيجية شراكة أيضا

 بل ، محليا بالعمالء واالهتمام السوق في الرائدة البنك لخدمات مدخل على لليس بإمكانهم فقط الحصو ساب عمالء

 وتجربتها المتخصصة ومعرفتها وخبراتها ومصادرها العالمية سي بي اس اتش مجموعة شبكة إلى مدخل أيضا

 .الغنية

 ،مؤسساتوال لشركاتل لمصرفية الرائدةبا مدعوما المملكة، في الرائد العالمي البنك يصبح تتمثل رؤية ساب في أن

 قطاع ياجاتاحت تلبي التي لألفراد المصرفية الحلول أفضل على والتي تركز المملكة، في الرائد إدارة الثروات وبنك

 .األفراد

 :التالية االستراتيجية األهداف على التركيز ومن أجل تحقيق رسالته، يسعى ساب لمواصلة

 لىالتركيزع طريقة انتهاج خالل من بالعميل رائدة يةوعنا خدمات تقديم على الحرص – العميل تجربة •

 .العميل عن طريق االستثمار في القنوات الرقمية ونوعية الموظفين وانتهاج سلوك "فكر إيجابيا"

ي الخدمات ف رائدكي يصبح بنك  التقنية في لالستثمار الحثيث السعي – الرقمية المصرفية الخدمات •

 .المملكة في المصرفية الرقمية

 البنك جعل خالل من وتنميتها المهارات ذوي من البشرية بالموارد واالحتفاظ استقطاب – لموظفينا •

 .المصرفي القطاع مستوى على للعمل مكان أفضل

 .المخاطر إدارة تجاه متحفظة استراتيجية طريقة بتبني االستمرار – المخاطر تقبل •

 نينوالقوا باألنظمة وااللتزام وعادل نزيه بشكل العميل بمعاملة التام االلتزام – العالمية ساب معايير •

  .العميل معلومات سرية وحماية النافذة،

 .التنظيمية والفاعلية العمليات فعالية •

 .البعيد المدى على ومستمرة ناجحة كمؤسسة بقائه تضمن سوف للبنك االستراتيجية األهداف وهذه

 ةاستراتيجي وتتماشى. للتحول برنامج  عشر ثالثة  من مبدع االقتصادي للتحول المملكة  خطة هي 2030 رؤية إن

 الخطة أهداف تحقيق في المملكة دعم على ساب مقدرة لضمان  تهدف فهي  2030 رؤية مع جيد بشكل ساب

 : التالية الرؤية تحقيق برامج دعم تحديدا ،نجاحها من واالستفادة

 برنامج اإلسكان 

 برنامج التحول الوطني 

 اع الماليبرنامج تطوير القط 

 برنامج التخصيص 

 برنامج صندوق االستثمارات العامة 
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 برنامج ريادة الشركات الوطنية 

 اللوجستية والخدمات الوطنية الصناعة تطوير برنامج 

 الرحمن ضيوف خدمة برنامج 

 العاملة البشرية القوى تطوير برنامج 

 له تتيح والدولية المحلية الخبرات لىإ الوصول بإمكانية يتمتع كما تنافسي ومركز قوي مركز مالي  ساب لدى

 .لها الكامل الدعم وتقديم 2030 رؤية في  المشاركة

 لموافقة تخضع والتي األول البنك مع ملزمة اندماج اتفاقيةم 2018 لعام أكتوبر منالثالث  في اإلدارة مجلس أبرم

والفرص لمساهمينا وعمالئنا  ةالقيم ولمع البنك األ المرتقبهذا االندماج  سيقدم. التنظيمية والجهات المساهمين

 من بنك رأكب وثاني المملكة في بنك أكبر ثالث المندمج البنك سيكون ، ذلك على الموافقة تمت إذاووكذلك موظفينا. 

 يكون أن إلى. وسيهدف هذا البنك الشخصية المصرفية للخدمات بنك أكبر وثالث للشركات المخصصة القروض حيث

 مويلتال مجالفي  السوق في الريادي همركز يكمله ،ةالسعودي العربية المملكة في المصرفية للخدمات مكان أفضل

 فيالرائدة ستثمارية البنك االومدعوما بخدمات  السيولة إدارة وحلول والمدفوعات األجنبي، والصرف ،يالتجار

 وطنيال االقتصادي األعمال جدول ملدع يؤهله جيد وضع في المندمج البنك سيكونوبهذا  .السعودية العربية المملكة

 دريبت يقدم حيث ، السعودية العربية المملكة في للعمل مكان أفضل يكون أن إلى البنك وسيهدف. منه واالستفادة

  اإلندماج عملية إلستكمال جد بكل  اإلدارة وفريق اإلدارة مجلسمن  كل ويعمل. األولى الدرجة من وظيفي وتطوير

 ". التنظيمية وللموافقات المساهمين لموافقة  يخضع  والذي م2019 عام من األول النصف خالل

 تجربة العميل

رائدة في السوق في جميع  عمالءخدمات  قديممع الهدف االستراتيجي لت يليواصل ساب التركيز على تجربة العم

 اتالحوكمة وخدم مع التركيز بشكل رئيسي على م2018تم إجراء تحسينات كبيرة خالل عام  ل.مجاالت األعما

عزيز تإلى جانب  اجراءات العميل من البداية إلى النهاية الموظفين وإدارة الشكاوى وتعزيز وتقدير ةاألماميصفوف ال

ألداء ا، احتل البنك السعودي البريطاني المرتبة الثانية في تقييم  م2018في الربع األول من عام و. التوعية والتثقيف

ن تحس ما يشير إلى ، وهومؤسسة النقد العربي السعوديقامت به وى المملكة والذي وك على مستللبن المعياري

 تركيز مفهوم تجربة العميل.دراسة أجريت مرتين في السنة ، مما يدل على نجاح حسب 

 الذي" يةفكر بإيجاب" التدريب برنامج خالل تجربة العميل من ثقافة تطوير في ساب بنك استمر الثقافة والتقدير:

 على عتمدت التي األداء مقاييس من المزيد وإضافة الموظفين تقدير برنامج نطاق وتوسيع العميل تجربة شعار ليشك

 تعزيز لىمن خالله ع يركز البنك عبر تدريب" فّكر بإيجابية" برنامج يقدمو. الموظفين تقييمات إلى العميل تجربة

 .الخدمات في يزالتم تحقيق على التأكيد مع اإليجابية الموظفين سلوكيات

مراكز االتصال الخاصة  جميع عبر اجراءات للعميل أفضل تبني على تركيزه ساب يواصل: العميل اجراءات

 بسرعة لتحوي المالية الخدمات قطاع أن حيث الرقمي التحول خطط تسريع على الرئيسي التركيز ينصبو. بالعميل

شبكة  اخصوص المباشرة القنوات عبر المصرفية الخدمات من المزيد تقديمجانب  إلى ، جديدة قنياتت تبني خالل من

 للخدمات ةجديد ةمنص ساب أطلق حيث كبيرة تحسينات إجراء تم ، م2018 عام فيو .ةالمحمول الهواتفو اإلنترنت

 تاإلنترن شبكة عبر المصرفية الخدمات من كل إلى العميل اجراءات من المزيد أضافو اإلنترنت عبر المصرفية

 .االلكترونية توالمنصا

 تداوله يتم وما المالحظات ومعرفة العميل رضا مدى تقييم في تساعد رائعة وسيلة العميل صوت يعدالعميل :  صوت

 .المنتجات وعروض الحالية الخدمة معايير في تغيير إحداث جانب إلى االجتماعي، التواصل وسائل في

 لوعيا من قدر أقصى لتحقيق( ميلالع صوت لجنة) العميل على تركز جديدة لجنة تشكيلب ساب قام ،م2018 عام في

 .العميل تجربة على تؤثر التي األداء ومؤشرات السوق واتجاهات المصلحة ألصحاب الرئيسية بالتحديات
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 الخدمات المصرفية الرقمية

 زالجوائ من عدد حصوله خالل من به االعتراف تم حيث المملكة في الرائد الرقمي البنك يصبح أن إلى ساب يهدف

 .لسوقا وريادة العمالء على بالتركيز  للبنك الحالي النهج يؤكد ما وهذا – المصرفية

 وفعالة السرعة قةفائ تقنية بنية لتطوير الموارد وإستثمار المصرفي التطور مع االستراتيجية المواكبة في البنك إستمر

  عمالءلل المتطورة التقنية الحلول أتاحت وقد. للعمالء اتوالخدم والمنتجات الرقمية اإلجراءات أفضل إعتماد مع وآمنة

 وقد ،( الخصوص وجه على  المحمول الهاتف) لديهم  المفضلة القنوات وإستخدام المصرفية الخدمات إختيار إمكانية

 عمالءلا و  المحتملين  العمالء واجتذاب الرقمية القنوات إلى تدريجي بشكل الحاليين العمالء تحويل في ساب نجح

 .المبتكرة الرقمية الحلول إلى الجدد

 في قميةالر التطوير عمليات من سلسلة إعتماده خالل من الرائد الرقمي البنك يصبح لكي الدؤوب ساب  سعي يتضح

  : هذه التطوير عمليات من بعض يلي وفيمام 2018 عام

  الرقمية القنوات وظائف  تعزيز

 ائيةتلق مستخدم واجهة ذلك في بما اإلنترنت عبر المصرفية للخدمات يدةجد منصة بنجاح م2018 عام في ساب أطلق

 السنة من األولى العشرة األشهر في جديدة رقمية خدمة 30 من أكثر تقديم ومع. تعزيزية ووظائف وخصائص

 عبر لةمعام مليون 14.9 بإجراء قاموا  النشطين المستخدمين من  %34  نسبة إلى الرقمية العمالء مشاركة إرتفعت

  ديدج عالمي تطبيق وإطالق الرقمية المنصات في االستراتيجي استثماره ساب سيواصلم 2019 العام وفي. اإلنترنت

 .المحمول الهاتف عبر المصرفية للخدمات

  المستقبل فروع إنشاء

  اننميض جديدين رقميين فرعين ساب افتتح ،م2018 عام وفي. م2016 عام في لساب رقمي فرع أول تدشين  تم

  تم لذيوا  العميل لهوية اآللي التحديث ساعد وقد. العمالء على تركز التي الخدمة ذاتية الرقمية التقنيات من مجموعة

 330,000 من أكثر  تحويل على العمالت متعدد النقدي السحب وخدمات للبطاقات الفورية والطباعة مؤخرا تطبيقه

 خدماته باقة تطبيق  البنك يواصل ذلك موازاة وفي. مباشرة وعملية آلية قنوات إلى الفروع معامالت من  معاملة

 .الحالية فروعه شبكة عبر الجديدة الذاتية

  اإللكتروني الدفع حلول تعزيز

 القطاعين في الخدمات لتقديم  الرئيسية التفويضات من عدد على الحصول النقد وإدارة العالمية السيولة إدارة  واصلت

 إدارةو المبتكرة اإللكتروني الدفع حلول في السوق في تحتلها التي الرائدة المكانة على  ندةمست  والخاص العام

  .السيولة

 في %59 بنسبة وزيادة اإلنترنت بوابة عبر الدفع معامالت في %151 بنسبة زيادة م2018 عام في ساب سجل

 عام خالل  يةاإللكترون  الدفع لعمليات لتنافسيةا القوة  تعزيز خالل من ساب أصبح وقد. بالمتاجر البيع نقاط  معامالت

 عللدف مدى نظام أدخل كما ، اإلنترنت عبر"مدى" مدفوعات بمعالجة تقوم التي المملكة في البنوك أوائل من م2018

 .المحمول  الهاتف عبر

 كما المحمول تفالها مدفوعات قبول إمكانية البيع لنقاط ساب محفظة  من % 80  لنسبة العروض هذه  أتاحت وقد 

 .بهم الخاصة أندرويد  أجهزة باستخدام للدفع جديدة ميزة الخصم بطاقات لحاملي وفرت

 تضمين شراكات التقنية المالية "فنتك"

ات شرك مع الشراكات وتعميق االستراتيجي التعاون خالل من الرقميةإمكانياته  بتعزيز ساب قام ،م2018 عام في

 مي م البرنامج الرقمي الحكولدع السعودية العربية المملكةالجهات الحكومية في و قليميةواإل المحليةالتقنية المالية 

 .2030 السعودية رؤيةضمن إطار 
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الثالثة  وهو أحد البنوك -لتقديم حلول الدفع عبر الحدود القائمة على تقنية البلوك تشين ريبل شركةتعاقد ساب مع 

 توسيع في بلري وستفيد الشراكة معريبل، والبنك الثاني للتشغيل الحي. المختارة ضمن برنامج مؤسسة النقد وشركة 

 مبدأ قدمي بنك أولويعد ساب أيضا . للعمالء التكلفة وتقليل والشفافية السرعة تحقيق خالل من ساب حواالت نطاق

 .ساما بوكس ساند برنامج مبادرة خالل من االنترنت عبر" عميلك اعرف"

 يةاعتماد العمليات الروبوت

خلفية بما ال المعالجةالتشغيلية في عمليات كفاءة الاستخدام حلول الروبوتات من أجل تعزيز بتجريب ساب حالياً  يقوم

باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك باستكشاف المزيد من الفرص في يؤدي إلى استمرار الكفاءة وتسريع خدمة العمالء. 

 كامل االجراءات والعمليات اليدوية.  الذكاء االصطناعي والحلول الروبوتية  لتحويل

 رقميةتعزيز قوى عاملة 

هدف توفير بيئة تطوير متكاملة مع خطة مبسطة عال الكفاءة والمرونة بجديد م قام ساب بتأسيس مكتب 2018عام في 

 م.2017تشمل البناء واالختبار وذلك لتأسيس نسق شهري لالطالقات. ويكمل هذا المكتب تأسيس فريق االبتكار في 

جال مفي  لديه العاملة القوى إشراك البنك يواصل ،يكون البنك الرائد في المجال الرقمي نساب بأ لتطلعات دعًماو

وتحديد  ؛الموجهة للعمالء" بإيجابية فكر" حملة ضمن تركيز الرقمية والثقافة االبتكار تضمينو الرقمية المصرفية

 والتطوير الرقمي للتصميم بنكال نطاق على اعي والمتضافرالعمل الجم لدفع بوضوح حوكمةالنطاق األدوار و

 .والتنفيذ لتطبيقوا

 وسائل التواصل االجتماعي عبر المشاركة

 ستوىم على ويوتيوب لتويتر النشطين المستخدمين عدد في الدول أعلى مننشطة في المجال الرقمي و المملكةتعد 

 فاعليةوالت المبتكرة والدولية المحلية التواصل االجتماعي ئلوسا منصات من عدد من االستفادة ساب يواصل. مالعال

 لعمالءا مع التواصل بغرض وذلك المعروفة، والدولية المحلية التطبيقات من عدد استغالل خالل من قنواته توسيعل

 .للبنك القوية التجارية العالمة وتعزيز الترويجية الحمالت وإرسال منهم والتعليقات المالحظات وطلب

 لموظفونا

 

إن الموظفين هم محور نجاح استراتيجية ساب، ويسعى موظفونا الموهوبون إلى تحقيق رضا العمالء وابتكار الحلول 

 أن يصبح ساب بنكاً دولياً رائداً فيالتقنية وحلول المنتجات ويطبقون ثقافة إدارة المخاطر القوية، ويتطلعون إلى 

المة تجارية متميزة كصاحب عمل في السوق السعودي لجذب المواهب، المملكة. ومن ثم، فقد استطاع ساب بناء ع

وقد قامت هذه العالمة على أخالقيات اإلدارة التي تحرص على منح األولوية للموظفين وعلى البيئة المهنية المترابطة 

 وعلى هيكل التطوير الوظيفي. وعلى ثقافة تقودها القيم دريب عالي المستوىدولياً وعلى الت

ات لجذب أفضل الخدم استحداثها"أفضل مكان للعمل" قد تم  والتي تعتمد على ستراتيجية الموظفين في سابإن ا

 راجعةبم ارباستمر ساب يقومحديثة ومتجددة وتوفير بيئة عمل صحية. واالحتفاظ بها إلى جانب خلق ثقافة مرنة 

م 2017 عام أواخر متجددة في إستراتيجية ىعلاإلدارة  مجلس وافق فقد. به الخاصة الموظفين إستراتيجية وتحديث

 القليلة تالسنوا مدى على يواجهونها قد التي الموظفين بتحديات وتعترف اآلن حتى إحرازه تم الذي التقدم على تعتمد

ظل تطوير العمالة السعودية من أولويات  كما ".للعمل مكان أفضل" لبناء ومتغيرة فعالةساب بصورة   في المقبلة

" )وفقاً لبرنامج "نطاقات عاليأصبح تقييم ساب حالياً لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية هو األخضر الالبنك، و

من إجمالي عدد موظفي البنك. كما أن جدول  %91المعدل حديثاً( وذلك ألن نسبة العمالة السعودية تتجاوز حالياً 

من  % 22رائدة في السوق بنسبة  مكانةأة حالياً أعمال ساب الخاص بالتنوع في ازدهار مستمر، حيث تمثل المر

 البنك. وستظل هذه المقاييس محل اهتمام من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.عمالة 

أسس بنك ساب إدارة موارد بشرية تتبع العضو المنتدب مباشرة وترفع تقارير دورية إلى لجان مجلس اإلدارة بشأن 

المدير العام إلدارة الموارد البشرية عضواً بلجنة اإلدارة  عتبر. ويساب موظفيية توجهات ومبادرات ونجاح استراتيج
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 مكوناً أساسياً ونوعياً في خطة ساب االستراتيجية وفي تقييم األداء موظفينالتنفيذية. وتمثل أهداف البنك المتعلقة بال

 السنوي لإلدارة التنفيذية.

ارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية ضمان التزام جميع الموظفين بقيم من أهم أولويات مجلس اإلدارة وفريق اإلدإن 

 ساب والتزامهم بمعايير ساب الدولية، وذلك من خالل إشراكهم في أنشطة التطوير.

والمواهب التابع إلدارة الموارد البشرية بإجراء تقييمات دورية ألوجه  تدريبدعماً الستراتيجية ساب، يقوم قسم ال

س بي ا واتشالكفاءات األساسية، كما يعقد شراكات مع أفضل الموردين ومع كليات األعمال الرائدة عالمياً  النقص في

 المذكور الرائدة البرامج من الواسعة مجموعةال. باإلضافة إلى وذات جودة من أجل تقديم حلول تطوير مخصصةسي 

 تطوير مهام في أضعاف ثالثة بنسبة زيادة إلى أدى قد التجريبي التعلم على العام خالل ساب تركيز فإن أدناه، بعضها

 :ولندن ودبي كونغ وهونغ فرنسافي   المنتشرة والدولية المحلية فروعها عبر القدرات

 ي على الصعيد المهني والشخصي برنامج "سبرينج بورد" لتطوير المرأة في ساب هو برنامج تطوير

 جالم في الرائدة بورد سبرينج شركة مع بالشراكة نامجالبر يداريختص بالمرأة وحاصل على جوائز عدة. 

 دتهنمساع خالل من حياتهن على أكبر بشكل تحكمال من النساءيمّكن  حيث المتحدة المملكة في االستشارات

 األهداف هذه تحقيق في العملية الخطوات لتحديد الشخصيةو العملية أهدافهن وأهم قيمهن استكشاف على

 .بالنفس الثقة وتعزيز

  ساب إلى جذب وتطوير القادة المستقبليين لساب من بين الموظفين الذين يسعى برنامج تطوير إدارة

اليزالون في المراحل األولى من حياتهم الوظيفية. ويستقطب برنامج تطوير إدارة ساب الخريجين أصحاب 

هم على المجال ومنتجات ساب شهراً لتدريب 12الكفاءة العالية من الجامعات، والذين يلتحقون ببرنامج مدته 

وعملياته، كما يتضمن تعاقبهم على مختلف األدوار في الشركة. ويعقد البنك هذا البرنامج كل عام سعياً منه 

بلغ  تمثيل  السيدات  في م 2018 عام فيو للحفاظ على مورد مستمر الستقطاب المواهب المستقبلية.

 .المرشحين من %50البرنامج نسبة   

 تصميمهإتش إس بي سي وقد تم ساب مع جامعة  شراكة من كجزء" القيادة أساسيات" برنامج   تم  تقديم 

 من جزًءا البرنامج هذا ويمثل . اليوم  والمالية المصرفية صناعةالمديرين كقادة  لل تطوير أحد حلول ك

 ".الموظفين   إدارة أساسيات" و" الفريق إدارة أساسيات"برنامج   ويكمله" القيادة أساسيات سلسلة"

 "خالل من بي إس إتش جامعة  تقدمها التي  الرئيسية البرامج أحد يمثل"   القيمة عالية شراكات بناء  

  متعمقة ظرةن على  ساب في  التنفيذيين وكبار المديرين من  األول  الخط  حصول لضمان مختلفتين نسختين

 تحديات لمواجهة اإلجراءات لتطوير جديدة واتوأد أساليب على واإلطالع موثوقة عالقات بناء كيفية حول

  .المستقبلية الشخصي التطوير خطط ووضع ، الحالية العالقات

يتبع البنك نهج "ترقية الموظفين من الداخل" بشكل منتظم من خالل خطط اإلحالل الوظيفي والتنمية المتسارعة. ففي 

ة العليا، وقد خضعوا إلى تدقيق صارم من فريق تقييم ، تمت ترقية عدد من الموظفين إلى مناصب اإلدارم2018عام 

الترقيات ولجنة الموظفين، وتتشكل كٌل منهما من أعضاء من اإلدارة التنفيذية ينصب جل تركيزهم على تطوير 

العديد من السيدات في تعيين  م2018تم في عام موظفيه من السيدات فقد تماشياً مع التزام ساب بتطوير و . المهارات.

 .اصب قياديةمن

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 عرضاً وظيفياً عالمياً رائداً في المملكة. فلدى موظفي بنك ساب الفرصة لالنتداب 

أجل تعزيز قدراتهم. كما يستفيد بنك ساب من هذه الشراكة من خالل الدولي أو االلتحاق ببنك اتش اس بي سي من 

، تم م2018 عام فيو إلحاق موظفين من بنك اتش اس بي سي بالبنك، وذلك من أجل دعم البنك في تعزيز قدراته.

 حدةمتال العربية واإلمارات وتركيا كونغ وهونغ ولندن ودبي فرنساإلى  دولية مهامإنتداب عدد من موظفي ساب في 

ومن الجدير بالذكر أن جميع موظفي ساب لديهم فرصة للتواصل مع موظفي اتش اس   .والبحرين والكويت وعمان

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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يعتبر مكوناً أساسياً من مكونات برنامج التحول ال يزال ، قدم ساب برنامج "تمهير" الذي 2030مع رؤية  وتمشياً 

الذي طرحته وزارة العمل والتنمية االجتماعية. ويهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى مهارات  2020الوطني 

على رأس العمل" بالشراكة مع المؤسسات وتجربة الشباب السعودي المتعلم والمؤهل، وذلك بتوفير فرص لتدريبه "

الحكومية والخاصة المتميزة. وقد استضاف البنك عدداً من متدربي برنامج "تمهير" بالفعل وقد أثبتوا أنهم يمتلكون 

  مهارات متميزة ويمكن االستعانة بهم في المستقبل.

 واألداء المستدام. ويعتبر التعويض اإلجمالي تقدِّر استراتيجية الجوائز التي يعتمدها ساب األداء على المدى القصير

مكوناً أساسياً 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 

كل الحوافز والمكافآت لتوجيه الجوائز الفردية بصورة أفضل نحو التركيز على تحقيق أفضل النتائج تحسين هيا

 مجلسل التوجيهات اإلرشادية و التعويضاتالخاصة ب  السعودي العربي النقد مؤسسة قواعد مع وتتماشى لعمالئنا

 .المالي االستقرار

 والجهات ومساهميه  وعمالئه موظفية تجاه  الصحيحة اإلجراءات إتخاذ  في حافل  سجل لديه بأن  ساب يفخر

 معا وهما. عمالهبأ البنك قيام كيفية عن الدولية ساب معايير تعبر بينما البنك ثقافة جوهر ساب قيم  وتمثل. الرقابية

  .والفساد والرشوة المالية الجرائم من الحماية مع نمو تحقيق البنك يستهدف كيف يوضحان

 لمدىا على نمو تحقيق بهدف  السليمة القرارات اتخاذ أجل من موظفيه لعمل إطارا الدولية اييرهومع ساب قيم توفر

 اللخ من الدولية ومعاييرنا قيمنا  وإظهار إثبات  مسئولية ساب منسوبي جميع عاتق على وتقع. وإستدامة الطويل

  .ااألوقات يعجم في ككل والمجتمع التنظيمية والجهات والعمالء الزمالء مع تعامالتنا

 :التالي النحو على الدولية ومعاييره ساب قيم  تلخيص يمكن

 قيم ساب: معايير ساب الدولية

 ( االعتمادية1) بعدل وإنصاف ( معاملة العمالء1)

 ( االنفتاح2) ( االلتزام باألنظمة واللوائح2)

 ( التواصل3) المعلوماتسرية ( حماية 3)
 

 ( العمل الجماعي4)

  



 

12 
 

 ئز مصرفية مرموقة. جوا3

 

نظراً للتقدم الذي أحرزه في تحقيق استراتيجيته، وذلك بمنحه  م2018حصل بنك ساب على جوائز في عام 

 جوائز رفيعة في المجال المصرفي، من بينها:

  على التوالي، من  العاشرةفي المملكة العربية السعودية" للسنة  2018"أفضل بنك للتمويل التجاري لعام

 ل فاينانس.مجلة غلوبا

  للسنة  ، من مجلة يوروموني" 2018لعام  بنك في تمويل التجارة  في المملكة العربية السعودية "أفضل

 .الثانية على التوالي

  فاينانس غلوبال مجلة من 2018 لعامأفضل  مزود خدمات تمويل  التجارة واإلمداد في الشرق األوسط. 

  من مجلة غلوبال فاينانس.2018إدارة النقد والخزينة لعام في "أفضل بنك ،" 

  مجلة غلوبال فاينانس.، من 2018أفضل بنك خاص لعام 

  من مجلة غلوبال فاينانس.  – 2018أفضل مزود خدمات سلسلة اإلمداد في الشرق األوسط لعام 

  من مجلة غلوبال فاينانس.  –السعودية العربية المملكة ، األجنبي النقد لخدمات مزود أفضل 

 من قبل مجلة آسياموني. 2018عودي في آسيا" لعام أفضل بنك س 

  من مجلة غلوبال بانكنج وفاينانس ريفيو –2018لعام  للشركات االجتماعية المسؤوليةفي   بنكأفضل 

 إيست ميدل بانكر مجلة من السعودية العربية المملكة في البشري المال رأسل تطوير أفضل 

 يستبانكر ميدل إ مجلة من - في المملكة العربية السعودية تللشركا االجتماعية المسؤولية في بنك أفضل 

 غلوبال   مجلة من  - 2018 لعام  االجتماعي والخدمات  عن طريق وسائل التواصل  تسويقال في األفضل

 فاينانس

  إدارة النقد في إستطالع مجلة يوروموني. –قيادة السوق  في إدارة النقد وأفضل الخدمات 

  لمصرفية الخاصة في المملكة العربية السعودية لكبار العمالء و أصحاب الثروات في الخدمات ا  1رقم

الكبيرة والخدمات المصرفية التجارية وعمالء  المعامالت الدولية  بناءا على  إستطالع مجلة يوروموني 

 عن الخدمات المصرفية الخاصة. 

  جلة بانكر ميدل إيست من م –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 األعمال الدولية. –أفضل مكان للعمل في المملكة العربية السعودية 

  من مجلة األعمال الدولية. –أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للشركات 

 :م2018س بي سي السعودية على الجوائز التالية في عام حصل اتش ا

 .أفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية" من قبل مجلة يوروموني" 

 .أفضل بنك استثماري أجنبي في المملكة العربية السعودية" من مجلة إيميا فاينانس" 

  ي أست من مجلة ذ –أفضل وكيل حفظ فرعي في المملكة العربية السعودية 

  غلوبال فاينانس من –في المملكة العربية السعودية أفضل وكيل حفظ فرعي 

 "جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء  " مقدمة من2018في السعودية لعام صول أفضل مدير لأل

  مديري الصناديق االستثمارية
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 المسؤولية االجتماعية للشركات. 4

 

التزامه الصارم تجاه المجتمع الذي يعمل فيه. وفي هذا اإلطار، يواصل البنك تعزيز  تمشياً مع قيم ساب، يواصل البنك

 البرامجو األنشطة تبني خالل من للشركات االجتماعية مسؤوليةاإليجابي لل  تطويرالو موقعه الرائد في خدمة المجتمع

 . المجتمع والتنمية المستدامة.  بناء إلى تهدف التي المجتمعية

 

 إمكاناتهستمر ساب في توظيف كامل ا الوطني واجبه أداء على حرصهوإنطالقا من  رائدة مالية ؤسسةم باعتباره

 مؤسسات معالتآزر   مبدأ على التركيز تم وقد. المجتمعية وبرامجه أنشطته ذلكوشمل   2030 رؤية المملكة  لدعم

 تم.ي نشاطق الفوائد القصوى من  كل تحقي لضمان المتخصصة واالجتماعية اإلنسانية والمراكز الحكومي القطاع

 

شرائح لصالح المبادرات يسعى ساب باستمرار إلى أن يقدم مجموعة من كجزء من برامج الخدمات اإلجتماعية 

 يتبنى البنك كذلك عدداً من البرامج اإلنسانية وكما لدعم والمساعدة في جميع أنحاء المملكة.تحتاج لمجتمعية مختلفة 

. وقد .باإلضافة إلى الجمعيات الخيرية ذات العالقة ة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعيةاالجتماعيالبرامج 

ثقافة  غرسفي المجتمع  بهدف كثف البنك في هذا الصدد من جهوده في توطيد وتعزيز ثقافة المسؤولية االجتماعية 

ينفذها، مع التركيز على مهمته بشأن دمج العمل التطوعي عن طريق إشراك الموظفين في عدد من البرامج التي 

 المجتمع في مختلف المجاالت. والمساهمة  في عملية التنمية  الوطنية وتطويرالجهود الجماعية والفردية 

 

 المملكة رؤية دعم في بارزة عالمةللعلوم والتقنية يشكل   عبدهللا الملك وجامعة ساب بين االستراتيجي التعاون إن 

 الصغيرة الشركات قطاعوتطوير  الشباب طموح لدعمتم تصميمه  الذيو " تقدم" رنامجب خالل من 2030

 .يةاالقتصادعوامل التنمية    أهم أحد يعد والذي والمتوسطة،

 

 لعديدا في متقدمة دوراتتوفير  خالل من العمل سوق إلى للدخول لخريجينل تدريبتقديم ال ساب أكاديمية واصلت 

. صمتخص تدريب مركز مع بالتعاون وذلك  العمل سوق الحتياجات وفقا بعناية تيارهااخ تم التي التخصصات من

الجهات   نم العديد منكما حصلت على ثناء   التدريب لبرامج المتقدمين قبل من واسعاً  قبوالً  ساب أكاديمية تلقتوقد 

 .والتوظيف التدريب في المتخصصة 

 

د من المؤسسات االجتماعية والتعليمية والمراكز اإلنسانية. يعدالة مع استراتيجي اتوفي هذا اإلطار، أقام ساب عالق

، فعلى سبيل المثال أدى التعاون بين والبرامج اإلجتماعية المتميزة المشاريعإلى تبني عدد من الجهوددت هذه قاوقد 

مثل  زةالبار اإلنسانية عالمشاري من العديد تبني ساب ومدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية  إلى 

 رقم نيلمبا توسعة إلى باإلضافة ، العظام وتقويم الصناعية لألطراف التخصصي العزيز عبد بن سلطان مركز إنشاء

 .الطاقة اإلستعابية لقسم التنويم تعزيزل 7 ورقم 6

 

 معتمد منو برنامج وه "،ريالي للوعي المالي"عة سدكو القابضة لرعاية برنامج شراكة مع مجمو كذلك  وقع ساب

مستفيد  400,000في الوصول إلى  " ريالي" نجح برنامج وقد  في المدارس والجامعات.لتطبيقه التعليم وزارة 

تعزيز الوعي المالي لمختلف " لريالي برنامج " يهدف و. م2020مليون مستفيد بحلول عام 2ول إلى يسعى للوصو

ياة حألجل هم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية تزويدإضافة ل مهاراتهمتطوير شرائح المجتمع و

 .أفضل

 

، الذي يهدف إلى تحسين فرص "توظيف ذوي االحتياجات الخاصةساب لبرنامج " رعايته لأيضا ساب واصل وي

الماضية  ةثمانيعلى مدى السنوات ال البرنامج التوظيف للمعاقين تحت إشراف "جمعية األطفال المعوقين". وقد تمكن

 شخص من ذوي االحتياجات الخاصة في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة. 5,000 منمن توظيف أكثر 
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 ات العملأداء قطاعأبرز نتائج النتائج المالية و. 5

 

 المالية نتائجأبرز ال

        

 ماليين الرياالت السعودية

 2018 2017 2016 2015 2014 

 145,870 148,887 140,640 140,240 130,507 ودائع العمالء

 26,071 28,175 31,279 33,345 32,341 حقوق ملكية المساهمين

 45,281 35,527 29,273 26,977 34,570 صافي االستثمارات

 115,221 125,947 120,965 117,006 110,326 صافي القروض والسلف

 187,609 187,750 186,056 187,615 174,564 إجمالي األصول

 161,538 159,575 154,777 154,145 142,101 مالي المطلوباتإج

 4,266 4,331 3,895 3,955 4,929 صافي الدخل

 1,150 1,245 1,155 2,235 3,320 إجمالي األرباح الموزعة

 

 لإليراداتالتحليل الجغرافي 

ة أو ك أي فروع أو شركات فرعييحقق البنك دخل العمليات من أنشطته في المملكة العربية السعودية، وليس لدى البن

شركات تابعة تم إنشاؤها أو تشغيلها خارج المملكة العربية السعودية. ويوضح الجدول التالي توزيع دخل العمليات 

 وفقاً للتصنيف الجغرافي لمناطق المملكة.

 

 ماليين الرياالت السعودية

 لياإلجما المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الوسطى العام

2018 4,854 1,406 1,117 7,377 

2017 4,651 1,357 1,119 7,127 

 

يتم اإلبالغ بالمعامالت التي تتم بين قطاعات األعمال بمجرد تسجيلها بواسطة نظام تسعير التحويل الخاص بالبنك. 

الية ن السنة الموفيما يلي إجمالي دخل العمليات والمصروفات التشغيلية للبنك التي نتجت من قطاعات األعمال ع

 .م2017و2018ديسمبر  31المنتهية في 

 

 ماليين الرياالت السعودية

2018 

الخدمات 

المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

 اإلجمالي أخرى نةيالخز

 7,377 59 1,200 3,440 2,678 إجمالي دخل العمليات

 2,514 28 157 833 1,496 إجمالي المصروفات التشغيلية

صة في مكاسب المشروع الح

 المشترك
- - - 66 66 

 4,929 97 1,043 2,607 1,182 صافي الدخل
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 ماليين الرياالت السعودية

2017 

الخدمات 

المصرفية 

 لألفراد

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

 اإلجمالي أخرى نةيالخز

 7,127 53 1,287 3,220 2,567 إجمالي دخل العمليات

 3,241 98 157 1,330 1,656 تشغيليةإجمالي المصروفات ال

الحصة في مكاسب المشروع 

 المشترك
- - - 69 69 

 3,955 24 1,130 1,890 911 صافي الدخل

 

 

 2018ديسمبر  31النتائج المالية للسنة المنتهية في 

 

  زيادة ذلك لويمث. م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة سعودي لاير مليون  4,929  بلغ صافيا دخال البنك سجل

 خالل. م2017 عام في سعودي لاير مليون   3,955 بمبلغ مقارنة  %24.6 نسبة أو سعودي لاير مليون 974 بمبلغ

  بمبلغ التشغيلية المصاريف انخفضت بينما  لاير مليون 250  بمبلغ ساب لدى  التشغيل إيرادات نمتم 2018 عام

 المالية األصول وانخفاض االئتمان خسائر مخصص خفاضان إلى أساسا ذلك ويرجع سعودي لاير مليون 727

 لاير 2.64 بمبلغ مقارنة م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة  سعودي لاير   3.29  السهم دخل بلغ وقد. األخرى

 .م2017 عام في سعودي

 2018ديسمبر  31في كما  المركز المالي

 

 الظروف أدت وقد. المخاطر لتقبل  متحفظال النهج على ساب افظح فقد  السوق  ظروف في المستمرة  للتحديات  إدراكا

 رلمعياا)  االئتمانية للمخصصات جديد محاسبي معيار المخاطروتطبيق تجاه الحذر والنهج االقتصادي للنمو المعتدلة

 القروض صافي في  % 5.7 نسبة أو سعودي لاير مليار 6.7  بمقدار انخفاض إلى( 9 رقم لماليةا ريرللتقا ليدولا

  رکبي دح لیإ  ءللعمال فلسلوا روضلقا لمقاب  التعثر تمخصصا في دةياالز نع ملناجا رألثا  ويعود. للعمالء والسلف

 . سعودي لاير  مليون 1,194 بلغت حيث(  9)  مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا لتطبيق

 لاير مليار 9.7 وقدره بانخفاض م،2018 سيمبردي 31 في كما سعودي لاير مليار 130.5العمالء  ودائع إجمالي بلغ

 محفظة إجمالي وبلغ. م2017 ديسمبر 31 في كما سعودي لاير مليار 140.2 بمبلغ مقارنة %6.9 نسبة أو سعودي

 سعودي لاير مليار 7.6 بمبلغ  زيادة ذلك ويمثل م،2018 ديسمبر 31 في كما سعودي لاير مليار  34.6 االستثمارات

 األصول قيمة إجمالي بلغ وقد. م2017 ديسمبر 31 في كما سعودي لاير مليار 27.0 بمبلغ مقارنة %28.1 نسبة  أو

 31 في كما سعودي لاير مليار   187.6 بمبلغ مقارنة م2018 ديسمبر 31 في كما  سعودي لاير مليار 174.6

 . %6.9 نسبة ويمثل سعودي لاير مليار 13.0 بلغ بإنخفاض م،2017 ديسمبر

 فيما الدخلو ةکازلل لعامةا لهيئةا مع يةوللتس مةدلمقا للمخصصات نظرا م2018 عام في سلباً نميهلمساا وقحق رتتأث

 .وديسع لاير ونملي 1،628 تبلغ لتيوام 2017 سنة حتی عن بعض السنوات ويةکزلا المستحقاتب قيتعل
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 عملال اتأداء قطاع أبرز نتائج

  واتالخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثر

 

 من لعديدا طرح مع ،وإدارة الثرواتللمصرفية الشخصية  الرقمية اإلستراتيجية تنفيذفي   سابتقدم  م2018 عام في

 لعمالءل للدفع متقدمة تقنيات  وإصدار ، المحمول والهاتف اإلنترنت عبر المصرفية الخدماتفي   طوير تال عمليات

التعامل  اتلعملي اآللي التشغيل ستمركما ا االتصال دون الخصم طاقةوب ، خدمات البيع اإللكتروني للتجار نشاط ضمن

 .العمالء المباشر مع

ظ مع الحفامجموعة منتجات اإلقراض بشكل قوي مع تقديم أسعار تنافسية  من خالل  منتجات العرض واصل  ساب 

 ةالعقاريخدمات القروض  إعتباره رائدا فيبوالمصرفية للشركات. الخدمات أعمال دعم مرونة اإللتزامات لعلى 

ة ملكمرؤية الللحكومة في ظل ستراتيجية موقعا متميزا  في دعم المبادرة اإل ساب فقد  إحتل  في المملكة  ةالسكني

 طويربت يقومحيث   العقارية لتنميةا صندوقشركاء .  ويعد ساب أحد لزيادة نسبة ملكية المنازل في المملكة 2030

 لتموي إلعادة السعودية الشركة مع حالياً  يعمل،  كما  الخارطة علىلعمليات البيع   يالعقار رهنجديدة لل منتجات

وإطالق منتج جديد من  لسياسة اإلقراض م2017مراجعة في أواخر عام إجراء بعد . وقالتور في عمليات  العقارات

ع وإرتفراض الخاص به اإلقمنتجات  قام ساب بتوسيع نطاق وصول العمالء إلى   مرابحة بسعر ثابت ،القروض 

 على ساب حافظ. تمويل الشخصيلل  %21 بنسبة وبالنسبة لتمويل المنازل   %65بشكل ملحوظ بنسبة حجم مبيعاته 

جاذبية و التنافسية منتجاته عروض يعكس ما وهو ئتمانيةإ بطاقةلكل  اإلنفاقمن حيث حجم  المملكة في األول المركز

 ، للبنك بالنسبة لإليرادات رئيسيا مصدرا  تمثل االئتمان بطاقات مجال في أعمالنا تزال الو. إكسب " الوالء " برنامج

العالمة التجارية المشتركة مع طيران  إطالق خالل من منتجاتنا عروض تحسين في استثمرنا م2018 عام وفي

  .العمالت متعددة سفر"عملتي"  لل  وبطاقة اإلمارات

 عزيز توتجار جدد نتيجة إلعتماد    %64معامالت المبيعات بنسبة  ي لنمو قادت أعمال  خدمات  البيع اإللكترون

 التجارة اإللكترونية ونقاط البيع. وإنتشار عروض 

زيادة  مع لعمالء األكثر ثراءً لمستهدفة لا قطاعات الفي ساب للخدمات المصرفية الشخصية استمر نمو قاعدة عمالء 

الخدمات بعد تعديل نموذج أعمال و. م2018على التوالي في عام  %6و  %6عدد عمالء بريميير وأدفانس بنسبة 

ربية الع شركة إتش إس بي سي اإلقراض الهامشي إلى وإنتقال عروض  ة الخاصة خالل العامين الماضيين المصرفي

 ذلك  يبما فالخدمات المصرفية الخاصة تنفيذ عدد من المبادرات اإلستراتيجية لعمالء في  السعودية ، فقد بدأنا 

صا صمم خصياإلقراض الم باإلضافة لتسهيالت فقط" خاصة  دعوة "عن طريق بطاقة ائتمان النخبة الجديدة إصدار 

شمل . و تميزين تالمعمالء عالمية للض الوعراللتعزيز  مجموعة إتش إس بي سي من تواصله مع  ساب يستفيد و .

ربط حسابهم لدى ساب مع حسابات لعمالء اإلمكانية لل والذي يتيحض الحساب العالمي وعرتطبيق  2019عام الخطط 

الخدمات المصرفية الشخصية وتعمل للحصول على خدمة عالمية حقيقية. المملكة خارج األخرى  إتش إس بي سي  

 افل تكساب العربية السعودية و وهي  إتش إس بي سي  بشكل وثيق مع شركات مجموعة ساب كذلك  وإدارة الثروات

 .ملكةفي سوق المحماية الستثمار واالوالثروات  حلول إدارة مالئنا  أفضل لكي توفر لع

فروعنا من خالل االستثمار في الجيل الجديد من أجهزة الصراف اآللي وآالت اإليداع  لدى كافة أدى التحول الرقمي 

عمالء من األفراد وأجهزة الصراف التفاعلية إلى تقليل فترات االنتظار للالتي تعمل عن طريق اللمس النقدي 

ام وق .رقميةالمعامالت ال " إلى عبر نافذة الصراف  عمالء "ع ، كما ساعد في تحويل معامالت والشركات في الفرو

البنك بتبسيط اجراءات العميل من خالل استخدام النماذج االلكترونية لعمليات الدفع إلى جانب التطور المستمر 

ة، يري العالقات االفتراضيمن خالل التوظيف المستمر لمدويتعامل معها العميل الملحوظ في االجراءات الرقمية التي 

كما يتولى البنك دور ريادي في خدمة عمالء رائعة  والذي أدى إلى تبسيط وتعزيز تجربة العميل وجها لوجه.

الل منحه تميز ساب من خاالعتراف بم تم 2018باالنصات لهم ووضعهم في عين االعتبار دوما. وفي مطلع عام 

م )تحت رعاية 2017ته فنالتا على البنوك فيما يخص تجربة العميل في عام جائزة المركز الثاني في استطالع أجر

 مؤسسة النقد العربي السعودي(.
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 الخدمات المصرفية للشركات

 فرص ىعل للحصول تسعى التي السعودية الشركات يدعم المملكة، في الرائد الدولي البنك باعتباره ساب، بنك إن

 ساب من جعلت التي الفعالة العناصر ومن. المملكة في العمل في ترغب التي الدولية الشركات يدعم كما دولياً، للتوسع

 يةالمحل والقطاعات لألسواق العميق فهمه إلى باإلضافة ، للبنك المالي المركز قوة هو الصدد هذا في قوياً  منافساً 

 . النقد وإدارة التجاري التمويل في الهائلة وقدراته سي، بي اس تشا بنك مع بشراكته المدعوم والدولية

 التحتية البنية على الحكومي اإلنفاق ترشيد أدى قد حيث م،2018 عام في صعبة االقتصادية الظروف ظلت لقد

 يالكل التجارة حجم انخفاض إلى القريب، المدى على التوقعات بشأن اليقين عدم وحالة السلع أسعار وانخفاض

 لعمالءا تجربة تحسين على البنك ركز ذلك، وإزاء. الرأسمالي اإلنفاق واستثمارات األجنبي النقد تدفق وانخفاض

 لتركيزا ويعد. المخاطر تقبل إزاء المتحفظ النهج على الحفاظ مع رقمية، حلول وتطوير والخدمات المنتجات وتحسين

 ة،والسيول الدفع إدارة وفي التجاري التمويل مجال في ةرائد تنافسية ميزة على حفاظه ضمان هو لساب األساسي

 التجارة منتجات: وهما الشركات من بالعمالء الخاصة المنتجات من أساسيتين مجموعتين خالل من يحققها والتي

 نيةالب يلتمو في المشاركة ساب بنك واصل كما. العالمية والسيولة النقد إدارة ومنتجات القبض أوراق وتمويل العالمية

 . ةالمملك في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم في وكذلك الرأسمالية، النفقات من وغيرها األساسية التحتية

 على العاشرة للمرة فاينانس غلوبال من" م2018 لعام التجاري للتمويل بنك أفضل" جائزة على البنك حصول يُعد

 لةمج قبل من" السعودية العربية المملكة في جارةالت لتمويل بنك أفضل" جائزة على حصوله وكذلك التوالًي،

 ارةالتج لتمويل بنك أفضل" جائزة على حصوله جانب إلى التوالي، على الثاني للعام وذلك م2018 لعام يوروموني

 لالتموي في الرائدة ساب بمكانة شهادة بمثابة فاينانس، غلوبال مجلة قبل من 2018 لعام" األوسط الشرق في واإلمداد

 ل،أفض بصورة العامل مالهم رأس إدارة إلى العمالء تطلع يزداد الحالية، التجارية األعمال بيئة ظل ففي. تجاريال

 التمويل حلول خالل من ذلك في متميزاً  موقعاً  القبض أوراق وتمويل العالمية التجارة منتجات مجموعة وتحتل

 ساب قدم الخدمة، ومعايير للعمالء حلول ابتكار في الرائدة مكانته على للحفاظ وسعياً . تقدمها التي الحلول و التجاري

 ماأطلقك. المحمول الهاتف تطبيق خالل من التجارية المعامالت وتتبع لالستيراد االلكتروني التفويض خدمة مؤخرا

 الياً ح بسا ويطور.  أعماله في كبيراً  نمواً  شهد فقد لذلك، ونتيجة القبض، أوراق لتمويل جديدة منصة مؤخرا البنك

 .م2019 عام في إطالقها سيجري وتكميلية إضافية مالية وحلول تجاري تمويل منصات

 كبير، نصيب للبنك المثال، سبيل فعلى. م2018 عام في التجارية بيئته لرقمنة المبادرات من عدداً  ساب بنك أطلق

 بأن لبنكا من وإدراكاً . المستندات على مدتعت التي التجارية األعمال في المملكة، في الرائد التجاري البنك باعتباره

 لحلولا توفير في الرائدة الشركات إحدى مع شراكة البنك عقد فقد عادة، كثيرة أوراقاً  تستلزم هذه المنتجات مجموعة

 .المنتجات هذه مثل رقمنة أجل من العالمية الرقمية التجارية

 تغطي ةواحد منصة الشركات قطاع في لعمالئه يوفر لكي اإلنترنت على التجارة لخدمات إلكترونية قناة ساب يوفر

. كذلك الضمانات لتشمل اإلنترنت على التجارية الخدمات قناة ترقية تمت م،2018 عام وفي. الخدمات من عدداً 

 ذلك في بما بالضمانات، الصلة ذات األنشطة جميع وتنفيذ الضمانات معامالت إجراء حالياً  ساب لعمالء ويمكن

 ساعدت بل فحسب، العمالء تجربة تحسين إلى القناة هذه تؤدي ولم. القناة تلك خالل من اإلنترنت على عرضها

 . األساسي التركيز محور هي تظل والتي التشغيلية، المخاطر حدة من التخفيف على كذلك العمالء

" لسعوديةا العربية المملكة في" والخزينة النقد إلدارة بنك ألفضل" فاينانس غلوبال مجلة جوائز على البنك حصول إن

 إدارة في بنك أفضل: "يوروموني بمجلة الخاص النقد إدارة استطالع وكذلك التوالي على الثانية للسنة 2018 لعام

 لوالً ح العالمية والسيولة النقد إدارة وتوفر. النقدية اإلدارة مجال في الريادي البنك موقع على واضحة شهادة" النقد

 لفوزا في قوية مكاسب تحقيق العالمية والسيولة النقد إدارة واصلت كما. العمالء من العديد سبتنا أساسية موحدة

 العام القطاعين في العمالء كبار من لعدد مبتكرة مخصصة حلول بتقديم وذلك م،2018 عام في المهام من بالعديد
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 يعةرف مكانة في البنك وضع المعقدة المتطلبات هذه مع اإلبداع في ساب بنك ينتهجه الذي النهج ويعزز. والخاص

 .العروض من بالعديد للفوز للبنك تنافسياً  أساساً  شّكل ما وهو المملكة، في للفكر كرائد

 عمالء خدمة مديري تخصيص تم وقد م،2018 عام في الجديدة االستباقية خدماتها العالمية والسيولة النقد إدارة أطلقت

 وإدارة العميل تجربة وحدة ساب أطلق كما.  عام بشكل تجربتهم تحسين أجل من وذلك الشركات عمالء كبار لخدمة

 األمنو العالمية والسيولة النقد إدارة بمنتجات العمالء معرفة لتعزيز العالمية والسيولة النقد إلدارة التابعة الجودة

 .المنتجات هذه جودة تعزيز بهدف االلكتروني

 

 الخزينة

مما يعكس انخفاض حجم التجارة  م2018، كانت تدفقات العمالء بشكل عام أقل في عام في مجال المبيعات والتجارة 

كأحد المتعاملين  ، تم تعيين ساب م2018في عام و ساب حافظ على حصته في السوق. إال أن  ومعنويات السوق

الخزينة  عمليات سياً في بصفته العباً رئيوالديون المحلية األولية من قبل الحكومة.  في إصدارات الخمسة األوليين 

يقدم  ساب أن مجموعة إتش إس بي سي فإنه من دواعي سرور بنك  في المملكة ، مدعوماً بخبرته الدولية من خالل 

 تطوير أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية.دعمه ل

 

 وحدة إدارةفقد عملت  فائدة ، أسعار الإرتفاع وتراجع دورة  ،يولة السوتوفر الطلب على االئتمان  إنخفاضومع 

يلة األجل مالية طوالسندات في ال الفائض التجاري لبنك سابعلى التوسع  في توظيف الخزانة  بإدارة   المركز المالي

ية وراق المالية الحكومية المحلفي المقام األول على األوقد تم تركيز التوظيف  االستثمارات. ات محفظة لتعزيز عائد

 .ليةالعملة المحب

 

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 

يعتمد عليه من التمويل الثابت بفضل امتيازاته األساسية في الخدمات إفصاحات الركن الثالث، كما حقق البنك مستوى 

 المصرفية والخدمات المصرفية لألفراد.

 

 

 دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

 

من بين أهدافها زيادة مساهمة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة  2030تضع استراتيجية رؤية المملكة 

عميل نشط من  11.700القتصاد. ودعماً الستراتيجية المملكة، يفخر بنك ساب بأن يخدم ما يزيد عن والمتوسطة في ا

المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وذلك من مكاتبنا اإلقليمية الثالثة الرئيسية في كٍل من الرياض 

ك خدماته لعدد من الشركات الكبرى التي تدعم وجدة والخبر وعدد من المدن األخرى في أنحاء المملكة. كما يقدم البن

موظفاً يقدمون دعماً مباشراً  55سلسلة اإلمداد النهائية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. وهناك 

للعمالء، باإلضافة إلى عدد أكبر بكثير من موظفي اإلدارة وموظفي الدعم الذين يخدمون البنية التحتية العامة للبنك. 

 لمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. ليٌر بالذكر أن بنك ساب يقدم الحلول اإلسالمية جد

 

المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الفئات التشغيلية لدينا لتشمل الخدمات البنكية لألفراد محفظة تضم 

)الخدمات المصرفية المصرفية للشركات  الخدمات( ووالصغيرة متناهية الصغر – عمال )الخدمات المصرفية لأل

 المتوسطة(. ويرد أدناه تعريف كل فئة من هذه الفئات الفرعية.واألكبر  -لألعمال

 

، رفع ساب عدد عمالئه من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ممن لديهم تسهيالت م2018في عام 

من برنامج "تقدم" الذي طرحه البنك لدعم رواد  الثانية م الدورة، ونفذ حلوالً رقمية جديدة، وأت%49ائتمانية بنسبة 

 م.2018وبدأت الدفعة الثالثة من برنامج "تقدم" خالل عام  األعمال
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 المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطةتحديد فئات 

 

 المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة الحجم كما يلي:يحدد ساب فئات 

  

 حجم المبيعات السنوية ت الشركاتفئا

متناهية  –الخدمات المصرفية للشركات 

 الصغر

 ماليين لاير  3أقل من 

 

 مليون لاير 40ماليين لاير إلى  3من  الصغيرة –الخدمات المصرفية للشركات 

 

األكبر  -الخدمات المصرفية للشركات 

 )المتوسطة(

 مليون 200مليوناً إلى  40من

 

 

 

 

 دارية الفعالةالرقابة اإل

 

ة قياد الصغيرة والمتوسطة بحيث يتولى رئيس قطاع المؤسسات  ، أنشأ ساب مركًزا إداريًا جديًدا  م2018في عام 

 ويرفع رئيس قطاع المؤسسات. الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات  تنفيذ المبادرات اإلستراتيجية للبنك في قطاع

  طةالصغيرة والمتوسمؤسسات لمختصة با ساب لجنة توجيهيةا انشاء وكم. الصغيرة تقاريره إلى اإلدارة التنفيذية

 .إلدارة العليا ويرأسها العضو المنتدب في سابلتمثيل يتضمن تشكيلها 

 

 المبادرات االستراتيجية

 

 تجربة العميل

في المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، لخدمة  مراكز للخدمات المصرفية التجارية 8يمتلك ساب 

. وقد تم تخصيص مدير عالقات متفرغ لكل عميل لتقييم احتياجاته البنكية ولتقديم الحلول والدمامالرياض وجدة والخبر

التي تلبي تلك المتطلبات. ويواصل ساب استثماره في تطوير مهارات مديري العالقات من خالل تقديم البرامج 

ن الدعم للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى التدريبية ذات الصلة. وقد خضع موظفونا الذين يقدمو

. وتضم فرق العمل المتخصصة مديري عالقات متفرغين للتعامل مع طلبات م2018في عام  أيام 4تدريب مدته 

  .تمويل برنامج الكفالة

 

 الخدمات المصرفية الرقمية

لمجموعة من العمالء الشركات تؤهل ساب لتقديم أفضل  إن المكانة الرائدة التي يحتلها البنك في السوق وتقديم الخدمة

الحلول الرقمية في هذا المجال لقاعدة عمالئه من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. وقد سعى البنك 

 تفي اآلونة األخيرة إلى تحسين التجربة الرقمية لعمالئه، عن طريق نقل المعامالت المباشرة مع الموظفين إلى قنوا

إلكترونية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الخدمات المصرفية على اإلنترنت وماكينات الصرف التفاعلية 

ديدة جحلول بوابة السداد والدفع. ويطور ساب حالياً منصة متقدمة كذلك وماكينات إيداع النقد وأجهزة نقاط البيع، و

ات الصغيرة والمتوسطة لكي تحل محل المنصة الحالية، كما الهاتف واإلنترنت للمؤسس برللخدمات المصرفية ع

 حلول رقمية شاملة الجراءات فتح الحسابات و بدء العالقة مع البنك.  يطور البنك
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  حلول التمويل التجاري

يتيح للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إمكانية خصم  أوراق القبضيقدم ساب عرضاً شامالً لتمويل 

حقات الشركات األكبر بتكلفة مخفضة. كما يقدم ساب حلول تمويل سلسلة اإلمداد للشركات األكبر، وذلك دعماً مست

للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تأتي في نهاية سلسلة اإلمداد، كي تتمكن من إدارة تدفقاتها 

ذلك ستثمر ساب حالياً في نظام جديد إلدارة سلسلة اإلمداد، والنقدية بصورة تتسم بالكفاءة ولتقليل تكاليف التمويل. وي

من أجل تحسين هذا العرض الذي سيشجع الشركات األكبر أن تدعم هذه الحلول من أجل قاعدة الموردين من 

 .مما يصب في تحقيق روية المملكة في نمو االقتصاد المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة

 

 مال والتدريب عليهاتطوير ريادة األع

، أطلق ساب برنامج "تقّدم" بالتعاون مع جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية. ويهدف 2030تمشياً مع رؤية المملكة 

والتفاعل معهم وتقديم الدعم والتوجيه هذا البرنامج إلى تطوير رواد األعمال الذين ال يزالون في بداية الطريق 

 م.2018عامه الثاني في سبتمبر وأكمل م 2016برنامج في أكتوبر من عام الالزمين. وقد تم إطالق ال

ما اختارت هيئة التحكيم ست شركات حينم 2018في سبتمبر  2018انتهى برنامج : ةالنسخة الثاني" تقدم" برنامج 

مبلغ بل منها ك منحستة المقدمة وشملت الجوائز . توسع في السوق وربحيتهانمو والقابليتها للبناءا على ة فائزناشئة 

 وجائزة مسار فنتك بمبلغ  لاير سعودي 187.500بمبلغ الجمهور جائزة اختيار باإلضافة للاير سعودي  375,000

من المقرر في منتصف نوفمبر والنسخة الثالثة " تقدم"وقد تم فتح باب تقديم الطلبات لبرنامج . لاير سعودي 37,500

ة يالنهائاريعهم للمسابقات مشلتطوير  التأسيس فريقا تمويل 29تلقى قد و. م2019 أن يبدأ البرنامج التدريبي في يناير

 .سبتمبر التي ستقام في شهر

 

الية  بصفته شريك في هذه الفع الصغيرة والمتوسطة  عمالالبريطانية لأل/ منتدى الشراكة السعودية قدم ساب الدعم ل

 .في لندن م2018ل أبري 25إلى  24الفترة من والتي جرى إنعقادها خالل 
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 القروض والبنود خارج الميزانية لعمالء المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة

 

   لاير سعودي 2018ديسمبر 

 

متناهية 

   اإلجمالي متوسطة صغيرة الصغر
للمؤسسات الصغيرة قروض 

   1,596,128 1,066,249 529,796 82 ومتناهية الصغر والمتوسطة 
بنود خارج الميزانية العمومية 

للمؤسسات الصغيرة ومتناهية 

   1,069,557 931,520 115,786 22,251 الصغر والمتوسطة
المؤسسات نسبة قروض 

الصغيرة ومتناهية الصغر 

والمتوسطة من قروض ساب 

 اإلجمالية

 
0.00% 0.46% 0.93% 1.39% 

  
نسبة البنود خارج الميزانية 

للمؤسسات الصغيرة ة العمومي

ومتناهية الصغر والمتوسطة من 

إجمالي البنود خارج الميزانية 

 العمومية لساب

 
0.03% 0.16% 1.30% 1.49% 

  

   3,127 2,595 397 135 عدد التسهيالت االئتمانية
عدد العمالء الحاصلين على 

   600 325 182 93 تسهيالت ائتمانية
عدد التسهيالت االئتمانية 

  ونة ببرنامج كفالةالمضم

 - 19 255 274   
مبلغ التسهيالت االئتمانية 

 المضمونة ببرنامج كفالة

 -  12,824 132,225  145,049   
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   لاير سعودي 2017ديسمبر 

 

متناهية 

   اإلجمالي متوسطة صغيرة الصغر
للمؤسسات الصغيرة قروض 

   578,447  370,589 206,659 1,199 ومتناهية الصغر والمتوسطة 
بنود خارج الميزانية العمومية 

للمؤسسات الصغيرة ومتناهية 

   479,381 270,689 190,270 18,422 الصغر والمتوسطة
المؤسسات نسبة قروض 

الصغيرة ومتناهية الصغر 

والمتوسطة من قروض ساب 

 اإلجمالية

 
0.00% 0.17% 0.31 % 0.48% 

  
الميزانية نسبة البنود خارج 

للمؤسسات الصغيرة العمومية 

ومتناهية الصغر والمتوسطة من 

إجمالي البنود خارج الميزانية 

 العمومية لساب

 
0.03% 0.27% 0.38 % 0.68% 

  
   2,090 1,097 910 83 عدد التسهيالت االئتمانية

عدد العمالء الحاصلين على 

   403 110 232 61 تسهيالت ائتمانية
االئتمانية  عدد التسهيالت

  المضمونة ببرنامج كفالة

 - 141 5 146   
مبلغ التسهيالت االئتمانية 

 المضمونة ببرنامج كفالة

 - 113,751 1,441  115,192   
 

 

 اتش اس بي سي العربية السعودية )الخدمات المصرفية االستثمارية(شركة 

 

عام  في المملكة فيت مصرفية استثمارية رائدة إتش إس بي سي العربية السعودية على موقعها كشركة خدماحافظت 

من مجلة يوروموني  في المملكة العربية السعودية"  ةاستثماريشركة  "أفضل م حيث حصلت على جائزة 2018

ن ضمن  عام،  ومخالل المن مجلة إيميا فاينانس. وأجنبي في المملكة العربية السعودية"  راستثما بنك "أفضل وجائزة 

صندوق االستثمارات العامة قدمت إتش إس بي سي العربية السعودية المشورة إلى  ،أخرىية خدمات استشار

 ذستحوابخصوص اال شركة سابك كما قدمت المشورة إلى  ،ستحواذ على حصة في شركة أكوا باوربخصوص اال

خارجية الكبرى وال المحليةسندات الدين  أسواق  صفقات بنجاح في عدد من شاركت ، كما كالرينتمن  على حصة 

دوًرا رائًدا في جميع إصدارات  أدتي تالالتمويل المشتركة، فضال عن أنها الشركة االستثمارية الوحيدة ت وعمليا

م . وقد استمرت إتش إس بي سي  2016في عام  امج إدارة الدين العامالصكوك / السندات السيادية الدولية منذ بدء بر

م بناء البنية التحتية في المملكة من خالل قدرتها على تمويل المشاريع دور رئيسي في دع أداء السعودية في

لشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعي التعليم والرعاية الصحية الخدمات االستشارية لوتنفيذ صادرات وال

 وغيرها.

حيث  تقدم السوق في  مجال حفظ األوراق المالية رائدة فيإتش إس بي سي العربية السعودية إحدى الشركات ال

ول ا في تسهيل حصا محوريً دورً ب الشركة وقد قامت. نبيةواألجة المحليللمؤسسات االستثمارية  واإلدارةحفظ خدمات ال
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محققًا بذلك الريادة في هذا المجال بأصول   (،QFI)  المستثمر األجنبي المؤهل يةالمؤسسات األجنبية على وضع

(QFI )  مؤشر مورغان ستانلي لألسواق  فيالمتوقع  وهي في وضع جيد لإلدراج ،أمريكيمليار دوالر  5تزيد عن

م. جدير بالذكر أن إتش إس بي سي  2019في عام (  FTSE EM فوتسي لألسواق الناشئة ) و (MSCI) الناشئة

 مجلة من "في المملكة العربية السعودية"  أمين  حفظ من الباطن "أفضلالعربية السعودية  قد حصلت على  جائزة  

 و"غلوبال فاينانس".   " أست 

ت عملياإدارة في في الحفاظ على مركزها القوي خالل العام  إتش إس بي سي السعودية  في  صولاألاستمرت إدارة 

 وتتمتع إتش إس .الشركات وعمالء المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية  الخاصة  األسهم المحلية للعمالء من

 19 تشتمل على منتجات إذ توفر سلسلة من المن حيث تقديم المنتجات متميز بمركز عودية بي سي العربية الس

حصتنا في السوق من صناديق االستثمار في األسهم المحلية حوالي وتبلغ  .عقاري خاص وصندوق  عام صندوق

ي فالمرخص لها"  عالوة على ذلك، إتش إس بي سي العربية السعودية واحدة من إثنين  فقط من "األشخاص . 20%

 .درج في السوق المالية السعوديةالمُ المؤشرات المتداولة" صندوق بطرح " المملكة العربية السعودية 

وحافظت خالل عام للمؤسسات واألفراد،  وساطة أيضا حجم كبير من أعمال ال س بي سي السعودية إتش تدير إ

كة في المملالعاملين  نظرائها الدوليين ارنة بجميع على مكانتها كوسيط رائد من حيث الحصة السوقية مقم 2018

 العربية السعودية.

 

ذا  فقد لفي بناء "أفضل مكان للعمل". وإتش إس بي سي  العربية السعودية نجاح استراتيجية ل ساسيُمثل الموظفون األ

عمل  وضمهم لل الكفاءات من حيث استقطابفي السوق  اسما قويًا كإحدى أصحاب العمل الرائدينببناء الشركة  قامت 

وبرنامج التنوع في التوظيف بين الذكور  ظل تطوير القوى العاملة السعوديةقد وم. واالحتفاظ به م تطويرهمن ثم و

 خالل العام و . عدد الموظفينمن  % 24اآلن حوالي العنصر النسائي مثل يحيث للشركة  أولوية  نمثاليُ  واإلناث

ن ريجيخالعالمي لتطوير البرنامج خاصة البنجاح سعودية بتنفيذ عدد من البرامج قامت إتش إس بي سي العربية ال

 مجموعة إتش إس بي سي. وهذا باإلضافة لبرنامج تطوير الموظفين مع شتراك سعوديين باإلللوبرنامج الشباب 

 همدريبالسعودية وتالكوادر  تحديد أفضل ل تهدف بشكل عام والتي األجل لطالب الجامعات  ةقصيرالتدريب وبرامج ال

 . 2030 مملكةودعم رؤية ال هموتطوير

 

 ساب تكافل )التأمين(شركة 

 ،2030 برؤية الصلة ذات المبادرات تطبيق على جهودها تكافل ساب شركة كرست الشركة، استراتيجية مع تماشياً 

 أطر ويرتط سبيل في ذلك أتيوي للعمالء، المطروحة والمنتجات والخدمات التنظيمية البنية تهيئة إعادة ذلك في بما

 يجيةاالسترات الرقمية المبادرات تحقيق إلى تهدف والتي ساب بنك مع المشتركة األعمال انسيابية وضمان التعاون

 .المتزايدة العمالء احتياجات لتلبية الضرورية

 

 منتجاتها قائمة لىإ الميسر اإلدخار منتج بإضافة م2018 العام خالل تكافل ساب شركة بادرت السياق، ذلك وفي

 تطوير برنامج أدوات من هامة أداة يمثل مما لمدخراتهم، األجل طويل المالي التخطيط على العمالء مساعدة بهدف

  .2030 رؤية ضمن المالي القطاع

  

 في لعملل لوبةالمط المعايير تلبية على أدنى كحد والتركيز التنظيمية، البيئة بتحسين بالغاً  اهتماماً  الشركة تبدى كما

 والحوكمة المخاطر بإدارة يتعلق فيما الشركة عمل أطر تعزيز أجل من المهام من الكثير إنجاز تم حيث ، السوق

 .السيبراني األمن إطار ومتطلبات العمالء رعاية أيضاً  يخص وفيما المالية الجرائم بمكافحة وااللتزام

 

 إدارة المخاطر. 6

 

تة، قياس وتقييم وتقبل وإدارة المخاطر أو مجموعة من المخاطر. ومن أهم تشمل جميع أنشطة ساب، بدرجات متفاو

 األسواقومخاطر  البنوك المراسلةفئات المخاطر التي يتعرض لها البنك هي مخاطر االئتمان )بما في ذلك مخاطر 

ة(؛ مخاطر (؛ مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر نسبة العموالت الخاصة ومخاطر صرف العمالت األجنبيالخارجية

لتزام مخاطر اال على السيولة؛ والمخاطر التشغيلية في صورها المتنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
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(، ومخاطر أمن المعلومات، ومخاطر السمعة واالستدامة )المخاطر الجرائم المالية )المخاطر التنظيمية ومخاطر 

 واالجتماعية(.البيئية 

 

لحوكمة والملكية يضمن مراقبة اإلدارة الفعالة للمخاطر والمساءلة عليها. ويعتمد مجلس إن وجود هيكل واضح ل

إطار عمل المخاطر الخاص بالبنك وخططه وأهداف  -لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس  -اإلدارة أو لجنته المكلفة 

ن وغيرها من المخاطر، ووضع المخاطر وتفويض السلطات لمخاطر االئتما لتحملأدائه، والتي تتضمن وضع بيان 

 إجراءات مراقبة فعالة.  

العام، وهو يوضح  خاللالمخاطر لدى ساب واعتمدته  تحملراجعت لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس إطار عمل 

ي النهج ف المحوريةيعتبر من العناصر وفي تنفيذ استراتيجيته.  يتحملهامقدار وأنواع المخاطر التي يمكن لساب أن 

تكامل للتعامل مع المخاطر ورأس المال وإدارة األعمال، كما يدعم البنك في تحقيق أهدافه في الحصول على عائد الم

 زل.اتفاق باعلى حقوق المساهمين، كما يعتبر عنصراً أساسياً للوفاء بالتزامات البنك بموجب الركن الثاني من 

 مخاطر االئتمان

 

ق المخاطر االئتمانية ومخاطر السو ئتمانية توفر مستوى عالياً من مراقبة وإدارةيدير البنك قسماً مستقالً للمخاطر اال

لبنك ساب، وذلك تمشياً مع قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن إدارة المخاطر االئتمانية في البنوك. وتشمل 

ع السياسة م تسهيالت اإلئتمانيةجميع طلبات المهامها المراجعة المستقلة والتقييم الموضوعي للمخاطر لضمان توافق 

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 

 كذلك مراقبة الديون على الجهات السيادية والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية. معينة؛ كما تشمل مهامها

 المخاطر الشرعية

 

المخاطر الشرعية هي مخاطر الخسارة المالية أو العقوبات التنظيمية أو اإلضرار بسمعة ساب أو جميع ما سبق نتيجة 

الشرعية ببنك ساب بشأن تطوير المنتجات  يئةالهلعدم االمتثال للتوجيهات واإلرشادات والشروط التي تصدرها 

 اإلسالمية وتنفيذها وتسويقها وطرحها.

من المعروف أن القواعد الشرعية لها تفسيرات عدة؛ ومن ثم، فهناك مخاطر محتملة لتفسير أحد منتجات ساب على 

رص ساب على أن أنه غير متوافق مع الشريعة من جانب مجلس شرعي آخر. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، ح

الشرعية للبنك من ذوي المكانة العالية في األمور الشرعية. عالوةً على ذلك، فإن لدى ساب فريق  الهيئةيكون أعضاء 

متفرغ لألمور الشرعية ومتخصص في المسائل المتوافقة مع الشريعة. وقد تم عقد تدريب وحلقات توعية بشأن مبادئ 

الجة المنتجات. وأخيراً، يمتلك البنك منصة تقنية متوافقة مع المتطلبات الخدمات المصرفية وكذلك متطلبات مع

 الشرعية بشكل كبير من أجل دعم تقليل مخاطر األخطاء التشغيلية أو المراقبة.

شدة مخاطر األعمال وكذلك على مستوى المسائل  فريدة ومحددةعلى أنها مخاطر  الشرعيةمخاطر اللقد تم تحديد 

بها لجان الحوكمة المناسبة. ومن الجدير بالذكر أن رئيس إدارة الخدمات المالية اإلسالمية يتبع الشرعية التي تراق

نحٍو  على تهاالرئيس التنفيذي للمخاطر مباشرةً، وذلك لإلشراف على تطوير المنتجات والخدمات الشرعية ومراقب

 مستقل.

بمكافحة المخاطر الشرعية متوافقاً مع إطار عمل  لقد استلزم هذا التركيز المتزايد وضع إطار عمل محكم لاللتزام

نه في نموذج مكون من ثالثة خطوط  إدارة المخاطر التشغيلية. وقد أجرى البنك تحسينات على إطار العمل وضمَّ

دفاعية، وذلك للتأكد من أن الحوكمة تضمن الشفافية المستمرة والمساءلة في إدارة األعمال وإدارة الخدمات المالية 

والتفاعل مع مجلس إدارة ساب من خالل لجنة المخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية ولجنة إدارة  لمراجعةالمية وااإلس

 الهيئةإدارة الخدمات المالية اإلسالمية تبقى على تواصل مع باإلضافة إلى ذلك، فإن .المخاطر ولجنة المراجعة
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لجنة رفع تقاريرها مباشرة لة تيالشرع الهيئةجدير بالذكر أن الشرعية بشأن جميع األمور المتعلقة بالشريعة. ومن ال

 .المخاطر في ساب

 مخاطر السوق

 

تقلل المخاطر التي تشكلها حركة األسعار في السوق، مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة 

التعرض لمخاطر السوق إلى  والفارق في أسعار الفائدة وأسعار األسهم، من دخلنا أو من قيمة محافظنا. وينقسم

 محفظتين:

 وتشمل البنود التي تنتج عن الوساطة المالية وشراء األسهم والبنود الناتجة عن العميل. –ة جراتممحافظ ال

تشمل البنود التي تنشأ في األساس من إدارة سعر العمولة الخاصة لألصول والمطلوبات  –ة جراتممحافظ غير ال

فظ بها ون متوافرة، والمحتة باألفراد، واالستثمارات المالية المخصصة للبيع، حسبما تكالمصرفية التجارية والخاص

 حتى تاريخ االستحقاق.

تتم مراقبة وقياس مخاطر السوق باستخدام حدود ومقاييس معتمدة من لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس وتراقبها 

 ة ما يلي:المخاطر وتشمل القياسات األساسيوحدة مستقلة مسؤولة عن 

  الذي يُستخدم لتقييم الخسائر المحتملة للبنود المعرضة للمخاطر نتيجة للخسائرقياس القيمة المعرضة ،

لحركة أسعار السوق على مدى فترة زمنية محددة وإلى مستوى معين من الثقة، ويتم تعزيزه باختبارات 

 في إطار مجموعة من المتغيرات المالية. الضغط لتقييم التأثير المحتمل لحركات األسعار على قيم المحافظ،

  .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 

عدم إمكانية الوفاء بتلك االلتزامات إال بتكبد تكلفة باهظة. وتنشأ مخاطر السيولة عن عدم التوافق في  أجلها أو من

أوقات التدفقات النقدية. أما مخاطر التمويل فتنشأ من أن التمويل الذي يُنظر إليه على أنه مستدام، ومن ثم يستخدم 

خاطر التمويل حينما ال يمكن تمويل األصول غير السائلة في لتمويل األصول، ال يكون مستداماً طيلة الوقت. وتنشأ م

 اآلجال المتوقعة، حسب الحاجة.

 

، لمجلسلجنة المخاطر المنبثقة عن امخاطر السيولة الذي تعتمده سنوياً وقد وضع ساب بيان تقبل المخاطر فيما يتعلق ب

دارة المخاطر، مع رفع تقارير ربع سنوية بها وتتم مراجعته شهرياً من قبل لجنة إدارة األصول والمطلوبات ولجنة إ

 .لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلسإلى 

 

تقبل المخاطر، بوضع مجموعة من مقاييس المراقبة األساسية، من  وقد قام بنك ساب، دعماً لالمتثال المستمر لبيان

تلك  ة الصافية. وتتم مراقبة جميعبينها على سبيل المثال ال الحصر، نسبة تغطية السيولة ونسبة األموال المستقر

المقاييس عن كثب للتحقق من التزامها بقيود بيان تقبل المخاطر من جانب لجنة إدارة األصول والمطلوبات ولجنة 

 .لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلسإدارة المخاطر، ويتم رفع تقارير بها إلى 

 

السيولة والتمويل. حيث يأخذ اختبار الضغط في اعتباره  ويُجري ساب اختبارات الضغط للتدفق النقدي على مخاطر

خاصة باإلضافة إلى الفترات الزمنية، عدداً من السيناريوهات على نطاق السوق بالكامل وعدداً من السيناريوهات ال

راء اختبارات جلتقييم قدرة البنك على االستمرار في العمل بكفاءة لدعم العمالء أثناء الفترات الصعبة وما بعدها. ويتم إ

 الضغط هذه بشكل نصف سنوي.

 



 

26 
 

ألغراض مخاطر السيولة  المركز الماليوضع البنك آلية لتحميل تكلفة السيولة داخل المؤسسة لدعم إدارة هيكل 

والتمويل. ويتم تحديث السياسة من قبل لجنة إدارة األصول والمطلوبات مرة واحدة على األقل في السنة وتعتمدها 

 المنبثقة عن المجلس. لجنة المخاطر 

 

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 

أجل تحذير اإلدارة من أي ضوائق مالية وشيكة، كما أن تلك الخطة تحدد المسؤوليات التحذير المبكر، وذلك من 

وتوضح النهج الذي يمكن لإلدارة أن تتبعه أثناء مراحل حدة األزمة المختلفة. ويتم تحديث خطة تمويل السيولة في 

ه الفرصة من أجل مراجعة حاالت الطوارئ مرة واحدة سنوياً على األقل، ويستغل فريق إدارة أزمات السيولة هذ

 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 

التصنيفات االئتمانية مواطن القوة المالية ومركز السيولة الوفير الوصول إلى مصادر تمويل بسعر أمثل. تراعي 

، لم يطرأ تغيير على م2018واالمتياز القوي لبنك ساب عالوةً على مراعاة التصنيف السيادي المحلي. في عام 

 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 

 :م2018أكدتها وكاالت التصنيف االئتماني العالمية الرائدة في الحادي والثالثين من ديسمبر 

 

 التصنيف الوكالة

 مع نظرة مستقبلية مستقرة  +BBB إس آند بي

 مع نظرة مستقبلية مستقرة -A فيتش 

 مع نظرة مستقبلية مستقرة A1 موديز

 

 

 المصدرة  االقتراض وسندات الدين

 

تمشياً مع الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتعزيز مركزه من الكفاية الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل وتقليل 

 ت، أصدر البنك سندات الدين التالية:فجوات التباين بين تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبا

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2018ديسمبر  31في  المدفوعات في العام 2017ديسمبر  31في  

 7صكوك ثانوية مدتها 

مليون  1500سنوات بمبلغ 

 2013 -لاير سعودي 

1,500,000 1,500,000 - 

 10صكوك ثانوية مدتها 

مليون  1500سنوات بمبلغ 

 2015 -لاير سعودي 

1,500,000 - 1,500,000 

 1,500,000 1,500,000 3,000,000 اإلجمالي
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 2013 –مليون لاير سعودي  1,500سنوات بمبلغ  7صكوك ثانوية مدتها 
 

ا صدارإهذا لقد كان . 2020على أن تكون مستحقة في ديسمبر  م2013ديسمبر  17أصدر ساب هذه الصكوك بتاريخ 

سنوات، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من  5سداد الصكوك بعد خيارا لساب كان لدى زل، ومع اتفاق با متوافقا 

 م. 2018ديسمبر  17تم سداد الصكوك في وقت سابق في  مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً لشروط وأحكام االتفاقية.

 

أشهر  6في المملكة العربية السعودية خالل هذه الصكوك نسبة عمولة خاصة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك تضمنت 

هذه الصكوك غير مضمونة ومدرجة في سوق  وكانتنقطة أساس تستحق السداد كل ستة أشهر.  140مضافاً إليها 

 األسهم السعودية )تداول(.

 
 2015 –مليون لاير سعودي  1,500سنوات بمبلغ  10صكوك ثانوية مدتها 

 

. ويتفق هذا اإلصدار مع اتفاق 2025على أن تكون مستحقة في مايو  2015ايو م 28أصدر ساب هذه الصكوك بتاريخ 

سنوات، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي  5، ويحق لساب اختيار سداد الصكوك بعد 3بازل 

 السعودي ووفقاً لشروط وأحكام االتفاقية.

 

أشهر  6السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية خالل وتستحق الصكوك نسبة عمولة خاصة وفقاً للمعدالت 

نقطة أساس تستحق السداد كل ستة أشهر. هذه الصكوك غير مضمونة ومدرجة في سوق األسهم  130مضافاً إليها 

 السعودية )تداول(.

 

 تتكون القروض مما يلي:

 
 القرض المشترك

 

مليون دوالر أمريكي. هذا  450معدل فائدة متغير بمبلغ ، حصل البنك على قرض مشترك ب2016أكتوبر  19في 

. وفيما يلي قائمة بأسماء المشاركين في القرض 2019أكتوبر  19القرض غير مضمون ويحين موعد استحقاقه في 

 المشترك:

 

القيمة بالدوالر  اسم المقرض

 األمريكي

 75,000,000 بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنترناشيونال لميتيد، لندن

 10,000,000 بنك تشانغ هوا كوميرشال لميتيد، لندن

 50,000,000 بنك كوميرز أكتينجيزيل شافت، لوكسمبورج

 75,000,000 هونج كونج آند شنغهاي بانكينج كوربوريشن، هونج كونج

 15,000,000 تايبيهبنك ميجا إنترناشيونال كوميرشال كو لميتيد، 

 75,000,000 بنك ميزوهو لميتيد، لندن

 75,000,000 بنك ستاندرد تشارترد )هونج كونج( لميتيد، هونج كونج

 75,000,000 بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه لميتيد، دبي

 450,000,000 اإلجمالي

 

 

 مخاطر العمليات

 

تيجة عدم كفاءة ن المخاطر التي تواجه البنك في سعيه لتطبيق استراتيجيته أو تحقيق أهدافهتلك المخاطر التشغيلية هي 

 العمليات الداخلية واألفراد واألنظمة أو فشلها أو بسبب أحداث خارجية.
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يتم مراجعة ذلك و. التابعة لمجلس اإلدارة طرلمخاالجنة  وافق عليها تويًا ولتشغيلية سنا تحمل المخاطرقابلية د يدتحم يت

المخاطر  لجنةيتم رفعها  إلى  تحديثات ربع سنوية اء إجرشهريا في لجنة المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر مع 

 دارة.اإلالتابعة لمجلس 

 

لى عبناءا  ة على المخاطر التشغيلية ، يتم إجراء مراجعات دوريةرقابمن أجل ضمان التقييم المستمر لمدى مالءمة ال

جل س تم تحديدها في نظام يايا التي القضإدخال  يتم و. الرقابةعمال ومدراء مخاطر األبة من قبل تقييم المخاطر والرقا

جان من قبل لالوضع الرقابة ويتم إبالغ ومراقبة  المخاطر ويتم متابعة حل المشكالت ومتابعتها من قبل مدراءحفظ 

 الحوكمة.

 

المراجعات المراجعات األخرى بما في ذلك المراجعة الداخلية ومن خالل وباإلضافة إلى ذلك ، فإن القضايا المحددة 

 .يتم إبالغها ومتابعتها من قبل لجان النظامية ي تجرى من قبل السلطاتالت

 

 

 هيكل الكيان القانوني. 7

 

 الشركات التابعة
 

( من حق الملكية في شركة تابعة هي وكالة ساب للتأمين، والتي يبلغ رأسمالها %100: 2017) %100يملك ساب 

ورقم سجلها العربية السعودية سجلة وتعمل في المملكة ألف لاير سعودي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة م 500

وتتوزع هذه الملكية بنسبة م(.  2007يوليو  3هـ )الموافق  1428جمادى الثاني  18بتاريخ  1010235187التجاري 

بصورة غير مباشرة )الملكية غير المباشرة عن طريق شركة تابعة مسجلة في  %2ملكية مباشرة للبنك و 98%

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الفرعية في العمل كوكيل تأمين وحيد لشركة ساب تكافل داخل المملكة طبقاً المملكة(. و

 لالتفاقية المبرمة بينهما.

 

( من حق الملكية في شركة تابعة هي شركة عقارات العربية المحدودة، %100: 2017) %100كما يملك ساب 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية مليون لاير سعودي،  1والتي يبلغ رأسمالها 

م(. وتتوزع  2003يوليو  12هـ )الموافق  1428جمادى األولى  12بتاريخ  1010188350ورقم سجلها التجاري 

بصورة غير مباشرة )الملكية غير المباشرة عن طريق شركة  %1ملكية مباشرة للبنك و %99هذه الملكية بنسبة 

 عية مسجلة في المملكة(. وتعمل الشركة الفرعية في شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.فر

 

( من حق الملكية في شركة تابعة هي شركة ساب العقارية المحدودة، ويبلغ %100: 2017) %100كما يمتلك ساب 

سجلة في المملكة العربية السعودية ورقم ألف لاير سعودي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة م 500رأسمالها 

م(. وتتوزع هذه الملكية  2014ديسمبر  4هـ )الموافق  1436صفر  12بتاريخ  1010428580سجلها التجاري 

بصورة غير مباشرة )الملكية غير المباشرة عن طريق شركة فرعية  %0.2ملكية مباشرة للبنك و %99,8بنسبة 

 ض الرئيسي من هذه الشركة الفرعية في تسجيل العقارات.مسجلة في المملكة(. ويتمثل الغر

 

لألسواق المحدودة، وهي عبارة عن ، أسس بنك ساب كياناً ألغراض خاصة هو شركة ساب 2017مايو  17في 

ألف دوالر أمريكي، وهي شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً  250شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل برأس مال قدره 

 الشركة التابعة في المشتقات المالية ومعامالت إعادة الشراء.  تعمل لقوانين جزر كايمان. و

، وهي شركة  تكافل لملكية في شركة فرعية هي شركة ساب( من حق ا%65: 2017) %65كما يمتلك ساب 

 1010234032سعودية تباشر عملها وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية ورقم سجلها التجاري مساهمة 

 م(. 2007 يونيو 6هـ )1428 جمادي األول 20بتاريخ 

. وتبلغ أسهم رأس مال شركة م 2017 نوفمبر 23أصبحت ساب تكافل شركةً تابعة مملوكة لبنك ساب اعتباراً من 

تأمين أنشطة هو االنخراط في تكافل إن النشاط الرئيسي لشركة ساب لاير سعودي.  340,000,000ساب تكافل 

 تكافل العائلي والعام لألفراد والشركات داخل المملكة.المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتعرض منتجات 
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 دين مصدرة ألي من هذه الشركات التابعة. يؤكد البنك عدم وجود سندات

 

 

 الكيانات المهيكلة
 

وتوفير حقوق شارك ساب مع بنوك محلية أخرى في ثالثة كيانات مهيكلة بغية إبرام صفقات قروض مشتركة 

 ةضمانات إضافية لموجودات معينة للمقترضين وفقاً لهياكل تمويل إسالمية. وال تباشر هذه الكيانات أي أنشطة تجاري

 أخرى. وهذه الكيانات هي:

 

 شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات. (1)

 شركة رابغ لتأجير الموجودات. (2)

 شركة ينبع لتأجير الموجودات. (3)

 

( من رأس %50: 2016) %50لاير سعودي، ويمتلك ساب حصة قدرها  500,000يمتلك كل كيان رأس مال يبلغ 

يحق له الحصول على عائدات متغيرة من عالقته بها وال يمتلك  مال كل كيان. وال يدمج ساب هذه الكيانات إذ ال

 القدرة على التأثير على هذه العائدات عبر سيطرته عليها. ويتم قيد التمويل األساسي ذي الصلة في دفاتر ساب.

 

 المشروع المشترك
 

ي دية )اتش اس بتمثل حصة البنك في أرباح أي مشروع مشترك حصته في أرباح اتش اس بي سي العربية السعو

 سي السعودية(.

 

من أسهم اتش اس بي سي  شركاته التابعةبشكل مباشر أو غير مباشر من خالل ( % 51: 2017) %51يمتلك ساب 

العربية السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية ومرخصة من هيئة السوق المالية وتباشر عملها داخل المملكة العربية 

مليون  500لمرخص به والمصدر والمدفوع بالكامل لشركة اتش اس بي سي السعودية السعودية. ويبلغ رأس المال ا

أن تباشر  استثمارية مجموعة ألي يمكن واللاير سعودي لكل سهم.  10مليون سهم بواقع  50لاير سعودي مقسم إلى 

 ني أمما يعن المجلس، أعضاء من متساو عدد تعيين مستثمرينلكال ال ويمكن. اآلخر الطرف تعاون دونكيان ال أنشطة

إذ ال يحق له الحصول على ال يدمج ساب الكيان  . وبالتالي،قراراتال الشراكة في اتخاذ تتطلب المجلس قرارات

عائدات متغيرة من عالقته به وال يمتلك القدرة على التأثير على العائدات عبر سيطرته عليه. وتتمثل األنشطة 

لة من خدمات االستثمار المصرفية، من بينها الترتيب والوساطة واالستشارات الرئيسية للشركة في تقديم مجموعة كام

 وإدارة الموجودات واإليداع.

 

 

 حوكمة الشركات. 8

 

 مبادئ حوكمة الشركات

 

 قتضيي ذلك وأن الرشيدة الحوكمة ومعايير بمبادئ لألخذ اإليجابية األثار" ساب" البريطاني السعودي البنك يدرك

 عمل كفاءة روتطوي تعميق في يسهم بما واإلفصاح، والشفافية البنك، تعامالت  في واألخالقية المهنية المعايير إتباع

 نالمستثمري ثقة يعزز النهج هذا في السير بأن يؤمن البنك أن كما المصالح، أصحاب جميع مع وعالقاتها المنشأة

 مةوسال تأمين على سينعكس ما بالتالي هوو أخرى، جهة من السعودية المصرفية الصناعة وبقطاع جهة من بالبنك

 .السعودية العربية المملكة في المصرفي القطاع واستقرار

 

 ياسةس واصدر التنفيذيين، وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء المحتمل المصالح تعارض تنظم سياسة إصدار البنك راعى

. البنك إدارة جلسم قبل من إقرارهما بعد سياستينال هاتين تطبيق على العمل تم وقد وآلياته، ومتطلباته باإلفصاح تعنى

 نم المساهمين لحث مبادرته على العمل في البنك استمر فقد مساهميه مع التواصل مناحي تعزيز في منه ولرغبة
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 ناتهمبيا لتحديث البنك مع التواصل على السابقة الفترات خالل اسهمهم أرباح يتسلموا لم وممن الشهادات اصحاب

 حقوقهم. تالماس وترتيب

 

 ولالحص في المساهم لحق عرضاً  تضمنا البنك إدارة مجلس اقرها التي ساب حوكمة ووثيقة األساسي البنك نظام إن

 فإن لإلفصاح، ساب سياسة ووفق. باألسهم والتصرف والتصويت والمناقشة الجمعيات وحضور أرباح، على

 يتم نويالس اإلدارة مجلس وتقرير والخسائر األرباح وحساب والميزانيات، بالجمعيات المتعلقة والبيانات المعلومات

 البنك جدر وقد. اإللكتروني البنك وموقع تداول موقع على بانتظام وتحمل الصحف في وتنشر للمساهمين، توفيرها

 عامةال الجمعيات في المساهمين بحقوق الخاص االسترشادي الدليل طباعة على مساهميه وعي تأصيل في منه رغبة

 .العامة الجمعيات عقد عند للمساهمين توزيعه يراعى الذيو

 

 السوق ئةهي عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة تضمنتها التي اإلشرافية بالمتطلبات االلتزام على البنك من وحرصاً 

 رساتوالمما التطبيقات أفضل جانب إلى السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة الحوكمة مبادئ ووثيقة المالية

 اجعاتمر إجراء على العمل البنك فيراعي موثقة ومنهجية إطار في المتطلبات بهذه الوفاء ولضمان والدولية، المحلية

 في لمتبعةا التطبيقات وافضل الحوكمة بمتطلبات البنك التزام ومستوى مدى تقييم لضمان تهدف دوري بشكل داخلية

 .  الشأن هذا

 

 

 يلي:  ما ساب في الحوكمة سياسات وتتضمن

 

 :اإلجرائية السياسات( أ

 .اإلفصاح سياسة .1

 .المصالح تعارض سياسة .2

 .اإلدارة مجلس في للعضوية اإلجرائية والمعايير السياسات .3

 .المصالح أصحاب مع للعالقة المنظمة السياسة .4

  .العالقة ذوي األطراف لمعامالت المنظمة السياسة .5

 التنفيذية واالدارة  للجانوا اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة .6

 .ساب حوكمة وثيقة .7

 

 :اإلدارة مجلس لجان عمل ولوائح قواعد( ب

 

 بما دارةاإل مجلس عن المنبثقة الفرعية اللجان كافة عمل ولوائح قواعد إعداد باستكمال السابقة االعوام خالل البنك قام

 كمةحو الئحة وقواعده، البنوك مراقبة نظام ،البنوك في التعيين معايير الحوكمة، مبادىء وثيقة أحكام مع يتسق

 العامة الجمعية وافقت حين في المجلس، لجان كافة عمل قواعد االدارة مجلس اقر وقد. الشركات نظام الشركات،

 .اإلشرافية التوجيهات بذلك تقضي ما وفق والمكافآت والترشيحات المراجعة لجنتي قواعد إقرار على للبنك

 

 بأعمالها القيام لضمان وذلك سنوي بشكل عملها وقواعد ووضعها ادائها مراجعة عملها، لقواعد اوفق اللجان وتراعي

 اإلدارة مجلس إلقرار مالئمة تراها تغييرات بأية والتوصية اإلشرافية، المتطلبات مع بالتمشي والتزامها فعالية بأقصى

 العامة. الجمعية ثم ومن

 

 

 :المجلس لجان عالياتوف وأعضاءه المجلس فعالية تقييم(  ج

 

يقة ووث الشركات حوكمة والئحة الحوكمة، مبادىء وثيقة تضمنتها التي اإلشرافية التوجيهات عليه تنص ما وفق

 فردية ةبصف سواء أعماله في مشاركتهم وحجم أعضاءه فعالية بتقييم سنوية وبصفة اإلدارة مجلس حوكمة ساب، يقوم

 ة عن المجلس.المنبثق اللجان وفعالية كمجموعة، أو
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 مقابل في أعمال من به قامت المنبثقة عن المجلس وما اللجان أعمال فعالية لتقييم أُطر وإعداد تصميم روعي وقد

 .لها الموكل العمل نطاق

 

 :المجلس ولجان اإلدارة مجلس ألعضاء التدريبية البرامج( د

 

 الصناعة أوجه مختلف في المجلس عن نبثقةالم واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مهارات تعزيز في البنك من رغبة

 كافة البرامج هذه  تشمل و بعد عن التعلم طريق عن وأخرى مباشرة تدريبيه برامج لتصميم صير فقد المصرفية،

 لجانه. وأعضاء المجلس أعضاء

 

 هـ( حقوق المساهمين

 

 قوقهمح لجميع المساهمين ممارسة هيلتس على يعمل البنك عامة، وكقاعدة الصلة ذات تمشياً مع التوجيهات اإلشرافية

ذلك تقديم المقترحات والملحوظات حيال البنك وادائه، ووفقاً  ومن وجه، أكمل على بالسهم المتصلة النظامية

إجتماعات الجمعية العامة للبنك والتي  أثناء لممارسات البنك، فقد اجاب المجلس عن اسئلة واستفسارات المساهمين

 المالحظات هذه بمراجعة ويقوم المجلس شؤون المساهمين في البنك، وحدة أو عن طريقم، 2018عقدت في عام 

 ومناقشتها. واألراء

 

:طلبات سجل المساھمین  

 
  النوع التاریخ السبب

2017التقرير السنوي   01/01/2018  1 تقرير المساهمين 

16/01/2018 تحديث سجالت المساهمين  2 تقرير المساهمين 

مساهمينتحديث سجالت ال  13/02/2018  3 تقرير المساهمين 

12/03/2018 تحديث سجالت المساهمين  4 تقرير المساهمين 

28/03/2018  غير العادية العامةالجمعية   5 تقرير المساهمين 

01/04/2018 توزيع أرباح األسهم  6 تقرير المساهمين 

11/04/2018  تحديث سجالت المساهمين  7 تقرير المساهمين 

09/05/2018  سجالت المساهمينتحديث   8 تقرير المساهمين 

04/06/2018  تحديث سجالت المساهمين  9 تقرير المساهمين 

09/06/2018 تحديث سجالت المساهمين  10 تقرير المساهمين 

02/07/2018 تحديث سجالت المساهمين  11 تقرير المساهمين 

06/08/2018 توزيع أرباح األسهم  12 تقرير المساهمين 

02/09/2018 تحديث سجالت المساهمين  13 تقرير المساهمين 

03/10/2018 تحديث سجالت المساهمين  14 تقرير المساهمين 

22/11/2018 تحديث سجالت المساهمين  15 تقرير المساهمين 

27/11/2018 تحديث سجالت المساهمين  16 تقرير المساهمين 

03/12/2018 تحديث سجالت المساهمين همينتقرير المسا   17 

31/12/2018 تحديث سجالت المساهمين  18 تقرير المساهمين 

 

فإن البنك السعودي البريطاني )ساب( يلتزم روحاً ونصاً بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية التي عامة،  بصفة

شمول في هذا االلتزام ب انعكستضمنتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مقام هيئة السوق المالية،  بحيث 

ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة باإلضافة  ووثيقة حوكمة ساب يتضمين المتطلبات اإللزامية في نظام البنك األساس

الداخلية وأدلة العمل المنظمة ألعمال قطاعات البنك المختلفة، والتي  وأطر حوكمة ساب والسياساتإلى سياسات 

كة في الجمعيات العامة وتوفير جميع المعلومات التي تكفل سهم والمشارتتضمن إثبات حقوق المساهمين في األ



 

32 
 

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

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

 تتفق مع التوجيهات اإلشرافية.

 

األحكام ذات الطابع االسترشادي التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات، بالبنك أيضاً باألخذ  قد التزمإلى جانب ذلك ف

 :  مايليباستثناء 

 

 المادة المتطلبات البنك إلتزام عدم أسباب

 قواعدلل طبقا والمكافآت الترشيحات لجنة إن

 مراجعات بإجراء مكلفة  بها صةالخا واللوائح

  وكمةالح وهياكل التطبيقات اتساق من للتأكد  دورية

  جلسم إلى توصياتها وتقديم البنك قبل من المعتمدة

 .الشأن هذا في  اإلدارة

 95 (إرشادية مادة)  الشركات حوكمة لجنة تشكيل

 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 المساهمين يمثلون أعضاء ستة منهم أعضاء، من عشرة( ساب) البريطاني السعودي البنك إدارة مجلس يتكون

 التصويت أسلوب وفق ميالدية سنوات 3 لفترة للبنك العامة الجمعية قبل من وتعيينهم انتخابهم يتم السعوديين

 كةشر ،األجنبي الشريك قبل من اآلخرين األربعة األعضاء تعيين يتم حين في انتخابهم. إعادة إمكانية التراكمي، مع

 .في بي القابضة سي بي اس اتش

 السعودي الجانب عن اإلدارة مجلس أعضاء وانتخبت للبنك العامة الجمعية اجتمعت م،2016 ديسمبر 15 وبتاريخ

 التصويت أسلوب وفق االنتخاب تم وقد. م2019 ديسمبر 31 في وحتى م2017 يناير 1 من سنوات ثالث مدتها لدورة

 .التراكمي

 يناير 11 في( سي بي إس إتش لمجموعة ممثالً ) البنك إدارة مجلس في هينشلوود نايجل/ السيد عضوية إنقضت

 جموعةم األجنبي للشريك وممثالً  اإلدارة مجلس في تنفيذي غير عضوك موس ستيفن/ السيد محله وحل م2018

عضويته في  من اليحيى عبدهللا محمد/ األستاذ عضوية إنقضتو .م2018يناير 14 من اعتباًرا سي بي إس إتش

 .م2018 مايو 30 من إعتبارا مجلس إدارة البنك وعضويته في لجنة المخاطر

 

 صنفت والذين أسماءهم التالية األعضاء من م2018 ديسمبر 31 تاريخ في اإلدارة مجلس تشكل فقد تقدم ما ضوء وفي

 ماليةال السوق هيئة عن درةالصا السعودية العربية المملكة في الشركات حوكمة الئحة في جاء ما بحسب عضويتهم

 :السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة الحوكمة مبادئ ووثيقة
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اسم عضو مجلس اإلدارة 

 وتصنيف العضوية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 عضواً بمجلس إدارتها الحالي أو مديرها

 2018( / الموقع)نوع الكيان القانوني

ي يكون عضو مجلس اإلدارة أسماء الشركات الت

 عضواً بمجلس إدارتها الحالي أو مديرها

 2017( / الموقع)نوع الكيان القانوني

/ خالد سليمان ستا األ

 العليان

رئيس  –عضو مستقل 

 مجلس اإلدارة

المالية العليان  شركةرئيس مجلس إدارة  •

 /المملكة العربية السعودية( )غير مدرجة

 

ر )غيالمالية ليان العشركة رئيس مجلس إدارة  •

 مدرجة /المملكة العربية السعودية(

المهندس/خالد عبد هللا 

 الملحم

  عضو مستقل

 مجلس رئيس نائب -

 اإلدارة

 

شركة األسمنت األبيض السعودي )شركة  •

 مدرجة /المملكة العربية السعودية(غير 

 (إعمارمدينة الملك عبدهللا اإلقتصادية ) •

 السعودية( )شركة مدرجة /المملكة العربية

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة  •

 )شركة مدرجة /المملكة العربية السعودية(

 

 

 (إعمارمدينة الملك عبدهللا اإلقتصادية ) •

 )شركة مدرجة /المملكة العربية السعودية(

شركة األسمنت األبيض السعودي )شركة  •

 مدرجة /المملكة العربية السعودية(غير 

كترونيات )إكسترا( الشركة المتحدة لإلل •

 )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  •

 السعودية(مدرجة /المملكة العربية 

إتش إس بي سي الشرق األوسط ) شركة  •

 غير مدرجة/اإلمارات العربية المتحدة(.

 

/ محمد عمران ستا األ

 العمران

  عضو مستقل

 

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي  •

)شركة غير مدرجة /المملكة العربية 

  السعودية(

شركة ترابط لالستثمار والتنمية )شركة غير  •

  ة العربية السعودية(مدرجة /المملك

 

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي  •

/المملكة العربية  )شركة غير مدرجة

  السعودية(

شركة الراجحي للتأمين )شركة مدرجة  •

  /المملكة العربية السعودية(

شركة ترابط لالستثمار والتنمية )شركة غير  •

  مدرجة /المملكة العربية السعودية(

بد / سليمان عستا األ

 القادر المهيدب

 

 عضو غير تنفيذي

المهيدب )شركة غير مدرجة  مجموعة •

 /المملكة العربية السعودية(

صافوال )شركة مدرجة /المملكة  مجموعة •

 العربية السعودية(

شركة أكوا باور الدولية )شركة غير مدرجة  •

 /المملكة العربية السعودية(

شركة التصنيع الوطنية )شركة مدرجة  •

 ربية السعودية(/المملكة الع

 

المهيدب )شركة غير مدرجة  مجموعة •

 /المملكة العربية السعودية(

مدرجة /المملكة صافوال )شركة  مجموعة •

 العربية السعودية(

شركة الشرق األوسط للورق )شركة مدرجة  •

 /المملكة العربية السعودية(

شركة أكوا باور الدولية )شركة غير مدرجة  •

 /المملكة العربية السعودية(
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شركة المراعي )شركة مدرجة /المملكة  •

 العربية السعودية(

شركة رافال )شركة غير مدرجة /المملكة  •

 العربية السعودية(

)شركة غير مدرجة /المملكة فيجون إنفيست  •

 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(

/ سعد عبد المحسن ستا األ

 الفضلي

 عضو غير تنفيذي

الرئيس التنفيذي لشركة حصانة اإلستثمارية  •

شركة غير مدرجة /المملكة العربية )

 (عوديةالس

 

الرئيس التنفيذي لشركة حصانة اإلستثمارية  •

شركة غير مدرجة /المملكة العربية )

 (السعودية

 السيد/ ستيفن موس

 عضو غير تنفيذي

إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي  •

 في )شركة غير مدرجة/ هولندا(.

  إتش إس بي سي لألصول العالمية المحدودة  •

 (ةالمتحد المملكة/مدرجة  غير)

•  

 

- 

 السيد/ سمير عساف

 غير تنفيذي وعض

)شركة مدرجة اتش اس بي سي فرنسا  •

 (فرنسا/

اتش اس بي سي ترينكهاوس وبوركارت أيه  •

 (شركة مدرجة /ألمانياجي )

 

 

)شركة مدرجة اتش اس بي سي فرنسا  •

 (فرنسا/

اتش اس بي سي ترينكهاوس وبوركارت أيه  •

 (شركة مدرجة /ألمانياجي )

 لحيضريالسيد/ جورج ا

 عض غير تنفيذي

بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط  •

/اإلمارات  شركة غير مدرجة) هالمحدود

 (العربية المتحدة

غير شركة بنك اتش اس بي سي مصر ) •

 (جمهورية مصر  مدرجة /

بنك اتش اس بي سي العربية السعودية  •

شركة غير مدرجة /المملكة العربية )

 (السعودية

تركيا )شركة بنك اتش اس بي سي أي أس  •

 غير مدرجة/ تركيا(

إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي   •

 في )شركة غير مدرجة/ هولندا(.

 

 

بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود  •

شركة غير مدرجة /اإلمارات العربية )

 (المتحدة

 غير شركةبنك اتش اس بي سي مصر ) •

 (جمهورية مصر/ مدرجة

شركة ودية )اتش اس بي سي العربية السع •

 (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  •

شركة غير مدرجة /اإلمارات ) هالمحدود

 (العربية المتحدة

بنك اتش اس بي سي العربية السعودية  •

المملكة العربية غير مدرجة /شركة )

 (السعودية

 

بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط  •

شركة غير مدرجة /اإلمارات المحدود )

 (العربية المتحدة

بنك اتش اس بي سي العربية السعودية  •

المملكة العربية شركة غير مدرجة /)

 (السعودية

 



 

35 
 

 نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 

 الخبرة المؤهالت صب السابقالمن المنصب الحالي االسم

خالد األستا /

 سليمان العليان

 

  :في إدارة مجلس عضو

رئيس مجلس إدارة  •

 المالية العليان شركة

 

 

عضو مجلس إدارة 

 في:

ئيس مجلس إدارة ر •

 المالية العليان شركة

 

درجة البكالوريوس  •

في إدارة األعمال من 

 كلية مانيلو، كاليفورنيا

درجة الماجستير في  •

ال الدولية من األعم

الجامعة األمريكية في 

 واشنطن دي سي

 

خبرات واسعة في 

مجاالت اإلدارة 

والشؤون المالية 

 واالستثمار

المهندس/ خالد 

 عبد هللا الملحم 

 

 
 

 :عضو مجلس إدارة في

مدينة الملك عبدهللا  •

 (عماراإلقتصادية )

شركة األسمنت  •

 األبيض السعودي

شركة عسير للتجارة  •

  صناعةوالسياحة وال

 

 :عضو مجلس إدارة في

  مدينة الملك

عبدهللا اإلقتصادية 

 شركة(عمار)

  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

 

 

س العلوم في بكالوريو •

الهندسة الكهربائية 

وبكالوريوس اإلدارة 

الهندسية من جامعة 

إفانسفيل، الواليات 

 المتحدة األمريكية

 

خبرة في أعمال 

البنوك والشركات، 

وتولى مناصب قيادية 

في شؤون 

الخصخصة في عدد 

من الشركات 

 السعودية الكبرى

/ سليمان ستا األ

عبد القادر 

 المهيدب

 

 

 

  :ارة فيعضو مجلس إد

 المهيدب  مجموعة •

 صافوال  مجموعة •

شركة أكوا باور  •

 الدولية 

 شركة التصنيع الوطنية  •

 شركة المراعي  •

 شركة رافال  •

 فيجون إنفيست

 

  :عضو مجلس إدارة في

 المهيدب  مجموعة 

 صافوال مجموعة 

  شركة الشرق

 األوسط للورق

  شركة أكوا باور

 الدولية

  شركة التصنيع

 الوطنية

 شركة المراعي 

 شركة رافال 

  شركة أكوا

 القابضة

 

 

- 

 

خبرة واسعة في 

مجاالت اإلدارة 

 والمجاالت المالية
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/ محمد ستا األ

 عمران العمران

 

 

  عضو مجلس إدارة في:

شركة أوركس  •

السعودية للتأجير 

 التمويلي

شركة ترابط لالستثمار  •

 والتنمية

 

 

  عضو مجلس إدارة في:

شركة أوركس  •

السعودية للتأجير 

 ليالتموي

شركة الراجحي  •

 للتأمين

شركة ترابط  •

 لالستثمار والتنمية

•  

 

بكالوريوس العلوم في  •

الهندسة المدنية من 

جامعة الملك سعود في 

 الرياض

في إدارة  ماجستير  •

من جامعة البناء 

كاليفورنيا الجنوبية، 

الواليات المتحدة 

  األمريكية

 

خبرة في قطاعي 

 األعمال واالستثمار

 / سعد عبدستا األ

 المحسن الفضلي

 

ة تنفيذي لشركال الرئيس •

 حصانة لالستثمار

 

 التنفيذي الرئيس •

 حصانة لشركة

 لالستثمار

بكالوريوس علوم في  •

المحاسبة من جامعة 

 ، الرياضسعودالملك 

درجة الماجستير في  •

االقتصاديات المالية 

من جامعة بوسطن، 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 إدارة في خبرة

 اتاالستثمار

 المصرفية الخدماتو

 من عدد في

 المالية المؤسسات

 نم ألكثر والتنظيمية

 عاما 20

 

السيد/ ستيفن 

 موس

 

 :في إدارة مجلس عضو

إتش إس بي سي   •

الشرق األوسط 

 القابضة بي في.

إتش إس بي سي   •

لألصول العالمية 

  المحدودة 

 

 

رئيس المجموعة لعمليات 

 اإلندماج واإلستحواذ

 

  دعتممحاسب قانوني م •

وعضو معهد 

المحاسبين القانونيين 

 في إنجلترا وويلز

 

 

 

تقلد ستيفن منصب 

في  تنفيذي مدير

إتش إس بي عة مجمو

م  2018في  سي

عمل مع حيث 

مجموعة إتش إس بي 

 .عاًما 27لمدة  سي 

كبير بصفته 

س رئيالمستشارين لل

التنفيذي للمجموعة، 

 ادةقي في عمل ستيفن 

إستراتيجية  إدارات 

تخطيط الة والمجموع

وعمليات الدمج 

 واالستحواذ 

للمجموعة 

واالتصاالت العالمية  

واألحداث العالمية 

والشؤون العامة 

 للمجموعة 

واالستدامة المؤسسية 

 للمجموعة.

 

السيد/ سمير 

 عساف

 

  :عضو مجلس إدارة في

 

  :عضو مجلس إدارة في
 

ماجستير في االقتصاد  •

من جامعة القديس 

 يوسف، لبنان

 

رة في الخدمات خب

المصرفية واألسواق 

المالية مكتسبة من 
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  اتش اس بي سي فرنسا

 )رئيس مجلس اإلدارة(

  اتش اس بي سي

ترينكهاوس وبوركارت 

  يأيه ج

 

اتش اس بي سي  •

فرنسا  )رئيس مجلس 

 اإلدارة( .

اتش اس بي سي  •

ترينكهاوس 

  وبوركارت أيه جي

ماجستير في التمويل  •

من معهد الدراسات 

 السياسية، فرنسا

ماجستير في االقتصاد  •

من جامعة السوربون، 

 فرنسا

العمل في مجموعة 

اتش اس بي سي، 

حيث شغل عدة 

 مناصب قيادية بها.

 

السيد/ جورج 

 الحيضري

 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

اتش اس بي سي الشرق  •

القابضة بي األوسط 

 في.

 

عضو مجلس إدارة 

 في:

بنك اتش اس بي سي  •

الشرق األوسط 

 المحدود

بنك اتش اس بي سي  •

 مصر

  سي بي اس اتش  •

 السعودية العربية

 سي بي اس اتش بنك •

 تركيا اس أي

درجة الدراسات العليا  •

في اإلحصاء 

واالقتصاد من الكلية 

حصاء الوطنية لإل

واإلدارة االقتصادية، 

 فرنسا

 البكالوريوس درجة •

 من الهندسة في

 الوطنية المدرسة

 التقنيات، المتعددة

 فرنسا

 

خبرة إدارية وقيادية 

 20 تزيد عنمتراكمة 

عاماً في الخدمات 

المصرفية والتمويل 

واألسواق اكتسبها من 

تولي مناصب قيادية 

لدى عدد من 

المؤسسات المالية 

 رائدةالدولية ال

 عضو مجلس إدارة في: السيد/ديفيد ديو

بنك اتش اس بي سي  •

الشرق األوسط 

 ةالمحدود

اتش اس بي سي  •

 العربية السعودية

 

 

 عضو مجلس إدارة في:

 

بنك اتش اس بي  •

سي الشرق 

 األوسط المحدود

اتش اس بي سي   •

 العربية السعودية

 

 

 ماجستير •

 من االقتصاد

 كامبريدج، جامعة

  المتحدة المملكة

 المعهد زمالة •

 المصرفي

 

خبرة إدارية ومالية 

مكتسبة أثناء العمل 

لدى بنك اتش اس بي 

في عاما  40لمدة سي 

 عدد من المناطق

 .والمناصب
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 اجتماعات مجلس اإلدارة

 

 اجتماعات. يستعرض الجدول التالي تفاصيل هذه االجتماعات وسجل 7، عقد مجلس إدارة بنك ساب م2018في عام 

 العام. األعضاء خاللحضور 

 

 االسم

 تواريخ االجتماعات

مارس  28

2018 

مايو  13

2018 

مايو  15

2018 

يوليو  17

2018  

سبتمبر  27

2018  

نوفمبر   29

2018 

ديسمبر  19

2018 

/ خالد سليمان العليان )رئيس ستاذاأل

 مجلس اإلدارة(
       

)نائب  مهندس/ خالد عبد هللا الملحمال

 ئيس مجلس اإلدارة(ر
       

        / سليمان عبد القادر المهيدبستاذاأل

        / محمد عمران العمرانستاذاأل

       - / سعد عبد المحسن الفضليستاذاأل

        السيد/ ديفيد ديو

   -     السيد/ سمير عساف

         السيد/ جورج الحيضري

         السيد/ ستيفن موس *

 - - - -    األستاذ/ محمد عبدهللا اليحيى **

 - - - - - - - *السيد/ نايجل هينشلوود

 ستيفن /السيدم وحل محله 2018يناير  11في ( إتش إس بي سي )ممثالً لمجموعةفي مجلس إدارة البنك لوود ينشيجل هنا/السيد عضوية  إنقضت*

 م.2018يناير 14موس اعتباًرا من 

 م.2018مايو  30عضوية األستاذ/ محمد عبدهللا اليحيى في مجلس إدارة البنك إعتبارا من  إنقضت** 

 

 لجان مجلس اإلدارة

 

 يوالت ساب، حوكمة ووثيقة األساسي البنك ونظام اإلشرافية الجهات عن الصادرة اإلشرافية الضوابط مع انسجاماً 

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

 اصاتالختص استعراضا التالية األقسام وتتضمن جميعاً، فيها المجلس من أعضاء يشارك عنه، منبثقة فرعية لجان

 :   واجتماعاتها تشكيلها وبيانات اللجان هذه ومهام
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 اللجنة التنفيذية

 

مباشرة  ااألساسي للبنك وترفع اللجنة تقاريرهالنظام نظام للاً  أشكلت اللجنة التنفيذية للبنك من قبل مجلس اإلدارة وفق

هم على نماثنين  يتم اختيار، أعضاء آخرينواربعة إلى مجلس اإلدارة وتضم في عضويتها العضو المنتدب )رئيساً( 

 أعضاء المجلس. بين األقل من

 

 إلدارةا مجلس قبل من لها المخولة الصالحيات ضمن المنتدب العضو مساعدة في اللجنة لهذه الرئيسية المهام وتتمثل

واقر مجلس اإلدارة تعديالت قواعد .  اإلدارة مجلس قبل من أو المنتدب العضو قبل من لها المحالة االمور معالجة في

 اءرؤس مختلف من المقدمة الشهرية التقارير كافة ةبمراجع التنفيذية اللجنة م. وتقوم2016عمل اللجنة في ديسمبر 

 .السنة على االقل في ستة مرات وتجتمع بالبنك العمل وقطاعات وأقسام الفعاليات

 

 األعضاء حضور وسجل االجتماعات تلك تفاصيل الجدول أدناه ويبين ،م2018اجتماعات في عام  10عقدت اللجنة 

 :السنة خالل

 

 

 االسم

 تواريخ االجتماعات

2
9

 
ر 

اي
ين

2
0
1
8

 

2
7

 
ر 

راي
فب

2
0
1
8

 

2
7

 
س 

ر
ما

2
0
1
8

 

2
5

 
ل 

ري
أب

2
0
1
8

 

0
3

 
و 

اي
م

2
0
1
8

 

2
8

 
و 

اي
م

2
0
1
8

 

1
6

 
و 

ولي
ي

2
0
1
8

 

2
6

 
ر
مب

بت
س

2
0
1
8

 

2
5

 
ر 

وب
كت

أ
2
0
1
8

 

1
8

 
ر 

مب
س

دي 2
0
1
8

 

           السيد/ ديفيد ديو )رئيس(

           المهندس/ خالد عبد هللا الملحم

         -  يمان العليان/ خالد سلستاذاأل

           / محمد عمران العمرانستاذاأل

 

 لجنة المراجعة

 

 خمسة إلى ثالثة من تتكون فإنها عملها والئحة تشكيلها لقواعد وفقاً  م،1992 عام في بالبنك المراجعة لجنة أنشأت

 في مرات أربع وتجتمع اإلدارة مجلس إلى مباشرة رهاتقاري اللجنة وترفع اإلدارة، مجلس وخارج داخل من أعضاء

 السنة على االقل. 

 

حتى  م2017 يناير 1 من الممتدة للدورة المراجعة لجنة تشكيل للبنك العامة الجمعية أقرت م2016 ديسمبر 15وفي 

لمهندس/ خالد م تعيين ا2017ابريل  25للبنك التي عقدت بتاريخ  العامة وكما اقرت الجمعية م،2019ديسمبر  31

 عبدهللا الملحم عضوا في لجنة المراجعة. 

 

 أعمال وفعاليات فاعلية ومراقبة بالبنك، الداخلية المراجعة إدارة على مهام اإلشراف في المراجعة تتولى لجنة

 االلتزام إدارة على واالشراف األنظمة، وقصور المراقبة في الضعف نواحي ومراجعة للبنك الخارجية المراجعة

 ةوالسنوي األولية المالية القوائم بمراجعة معنية اللجنة أن كما المقدمه إليها، التقارير ومراجعة فعاليتها راقبةوم

 توصياتها اءوإبد المراجعة تقارير بمراجعة اللجنة وتعنى للمجلس، بتوصياتها والرفع المتبعة المحاسبية والسياسات
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 المكلفين مالهمأنشطتهم واع متابعة جانب إلى أتعابهم، وتحديد لقانونيينا المحاسبين بتعيين للمجلس والتوصية بشأنها،

 .االعتيادية المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد بها

 

الت تلك التعديوتم إقرار وفقاً لخطة البنك لإللتزام بمتطلبات الحوكمة فقد تمت مراجعة الئحة قواعد عمل اللجنة، 

 م. 2018مارس  28في  تعقد التي مة للبنكعتمادها من الجمعية العاوإ

 

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات، ويبين الجدول ادناه تفاصيل تلك االجتماعات وسجل  م2018خالل العام 

 حضوراألعضاء خالل العام:
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      المهندس/ خالد عبد هللا الملحم )رئيس( .1

      / طالل أحمد الزاملستاذاأل .2

      / خالد صالح السبيلستاذاأل .3

      / سعد صالح السبتيستاذاأل .4

      السيد/ جيمس مادسن .5

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 

 اللجنة وتتكون. العام خالل األقل على مرتين وتجتمع م2009 عام في كبالبن والتعويضات الترشيحات لجنة تم تشكيل

 لىإ مباشرة تقاريرها وترفع المجلس، قبل من تعيينهم يتم وخارجه المجلس أعضاء من أعضاء خمسة إلى  ثالثة من

 .اإلدارة مجلس

 

 في لعضويةا ومعايير سياساتل وفقاً  المجلس لعضوية المرشحين بشأن اإلدارة لمجلس توصياتها برفع اللجنة وتختص

 والمالئمة المطلوبة واإلمكانيات المهارات احتياجات بمراجعة سنويا تقوم كما المجلس، اقرها التي ساب مجلس

 ومراجعة المجلس، أعمال أجل من اإلدارة مجلس عضو يكرسه أن المطلوب الوقت ذلك في بما المجلس لعضوية

 جوانب ومن المستقلين األعضاء استقاللية من والتحقق واللجان ألعضاءا وفاعلية فعاليته وتقييم المجلس هيكل

 برامج وإقرار وضع جانب إلى ساب،  حوكمة ومحددات أطر بمراجعة اللجنة تعنى كما المحتمل، المصالح تعارض

 .بشأنها الالزمة التوصيات تقديم ثم ومن والتعويضات المكافآت وسياسات

 

األستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز وهو  ستقالةوذلك إلتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت  إعادةم، تم 2018 العام خاللو

 م. 2018مارس  31عضو مستقل من خارج المجلس اعتباراً من 

افقة والتي تم رفعها والمو اللجنة عمل قواعد الئحة اغةيص دتيوفقاً لخطة البنك لإللتزام بمتطلبات الحوكمة فقد أع

   م.2018مارس  28في  تالتي عقد للبنك العامة ةيعالجم قبلعليها من 

عقدت اللجنة ثالث اجتماعات، ويبين الجدول ادناه تفاصيل تلك االجتماعات وسجل م 2018 عام في خالل العام

 خالل العام: حضور األعضاء
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 االسم

 تواريخ االجتماعات

 مارس  27

2018 

سبتمبر  27

2018 

ديسمبر  19

2018 

    (مران العمران )رئيس/ محمد عستاذاأل

    / خالد سليمان العليانستاذاأل

    / سمير عسافستاذاأل

 - -  */ زيد عبد الرحمن القويزستاذاأل

    / سعد صالح األزوريستاذاأل

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

 

 نة المخاطر لج

 

 النقد مؤسسة ووفقا لقواعد م،2013 العام من الثاني النصف خالل اإلدارة مجلس قبل من بالبنك المخاطر لجنة شكلت

 ووفق .المخاطر إدارة بشؤون تعنى لجنة تشترط تشكيل والتي المخاطر إدارة بضوابط المتعلقة السعودي العربي

 غير البنك إدارة مجلس أعضاء من اعضاء خمسة إلى ثالثة من نتتكو المخاطر لجنة فإن عملها وقواعد لوائح

 .اإلدارة مجلس إلى مباشرة تقاريرها اللجنة وترفع خارجه من أو التنفيذيين

 متعلقةال االمور جميع بشأن للمجلس المشورة وتقديم اإلشراف بمهمة تضطلع و السنة، في مرات أربع اللجنة تجتمع

 بما ساب، عبر للمخاطر االستراتيجي التوجيه توفير جانب إلى البنك، بأنشطة الصلة ذات المستوى عالية بالمخاطر

 .يليةالتحو للمخاطر الرئيسية المبادرات تنفيذ على واإلشراف األولويات في والبت المخاطر، رؤية وضع ذلك في

 ة في اليحيى من عضوياألستاذ/ محمد عبدهللا وذلك إلستقالةتشكيل لجنة المخاطر  إعادةتم  م،2018 العام وخالل

 السيد/ جيمس مادسن وتسمية وتعيينم، 2018مايو  30عتباراً من المخاطر إجنة لمجلس اإلدارة وعضويته في 

 م. 2018يوليو  25عضو مستقل من خارج المجلس إعتباراً من ك

تماعات وسجل عقدت اللجنة اربعة اجتماعات، ويبين الجدول ادناه تفاصيل تلك االجم 2018 العام فيخالل 

 حضوراألعضاء خالل العام:

 تاريخ االجتماع

 19 االسم

ديسمبر 

2018 

سبتمبر  26

2018 

يونيو  28

2018 

فبراير  22

2018 

     /عبدالمحسن الفضلي )رئيس( سعداألستاذ 

    األستاذ/ جورج الحيضري 

  - - *السيد/ جيمس مادسن 

- - -  يحيى**األستاذ/ محمد عبدهللا ال 

 م. 2018يوليو  25في  مخاطراللجنة  لعضويةالسيد/ جيمس مادسن انضم * 

 م.2018مايو  30مخاطر في العضوية األستاذ/ محمد عبدهللا اليحيى في لجنة  إنقضت** 
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 نبذة عن أعضاء لجان المجلس )غير أعضاء مجلس اإلدارة(

 الرقم السما ةالحاليالوظيفة  الوظيفة السابقة المؤهالت الخبرات

عاما  25 تزيد عنخبرة واسعة 

في اإلدارة والتحليل المالي 

 واالئتمان.

ريوس هندسة وبكال• 

ميكانيكية من جامعة 

الملك فهد للبترول 

 والمعادن

 

ماجستير ادارة • 

األعمال من جامعة 

الملك فهد للبترول 

 والمعادن.

 

 

صندوق التنمية الصناعية • 

قائد فريق في   -السعودي

 رة االئتمانإدا

 

 -فرنسي كابيتال الالسعودي • 

 عضو مجلس إدارة

 

 مانةالمجلس البلدي ألعضو • 

 لمنطقة الشرقيةا

 

 الشرق شركة العام المدير

 للبطارية األوسط

 عضو مجلس إدارة في: 

 

 شركة األنابيب السعودية• 

 شركة الصناعات الكهربائية• 

 الشركة السعودية للتسويق• 

 

 عضو لجنة في: 

اللجنة الصناعية لغرفة  •

التجارة والصناعة بالمنطقة 

 الشرقية

عضو اللجنة الوطنية • 

 الصناعية 

 

األستا / طالل أحمد الزامل 

 )عضو في لجنة المراجعة(
1 

عاما  26 لمدة يتمتع بخبرة تمتد

قيادية في في عدة مناصب 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

داب آريوس وبكال•  

 عودمن جامعة الملك س

 في الرياض

ماجستير محاسبة من • 

، ويينليجامعة ا

الواليات  شيكاغو،

 المتحدة االمريكية.  

دبلوم دراسات • 

من معهد  مصرفية

في  دارة العامةاإل

 . الرياض

 

 

ي لبنكمدير إدارة التفتيش ا• 

في مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

شركة المتوسط والخليج • 

 عضو -إعادة التأمينوللتأمين 

 ي لجنة المراجعةف

 

عضو لجنة  -ناس القابضة • 

 المراجعة

 

األستا / خالد صالح السبيل 

 )عضو في لجنة المراجعة(
2 

الي الم خبرة في القطاعيتمتع ب

خاصة في مجال والمحاسبي، 

 المراجعة الداخلية.

بكالوريوس محاسبة  •

 من جامعة الملك سعود

 في الرياض 

ماجستير محاسبة من • 

في  لشويجامعة 

الواليات المتحدة 

 األمريكية. 

 شهادات مهنية مثل •

زمالة شهادة 

المحاسبين 

 (CPA)  األمريكيين

زمالة المعهد شهادة و

مريكي للمحاسبين األ

ن يمريكياأل

(AICPA) شهادة و

مريكي زمالة المعهد األ

للمراجعين الداخلين 

(IIA)  زمالة وشهادة

الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونين 

(SOCPA.) 

الشريك  -السبتي وبناغا• 

 آر اس ام اإلداري لشركة

 رئيس –مجموعة الفيصلية • 

 المراجعة الداخلية. 

 

شركة فينشر كابيتال • 

و عض -السعودية االستثمارية 

 لجنة المراجعة

 

 شريك -شركة بروتيفيتي • 

 تنفيذي
األستا / سعد صالح السبتي 

 )عضو في لجنة المراجعة(
3 
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إدارية ومالية  خبرةيتمتع ب

ومحاسبية واسعة في القطاع 

 المصرفي والمالي.

 قتصادوريوس ابكال •

من وعلوم اجتماعية 

جامعة مانشستر في 

 المملكه المتحدة. 

 

رئيس قسم المراجعة الداخلية  

في إتش إس بي سي في 

وسط وشمال ألمنطقة الشرق ا

 أفريقيا.

)عضو سن / جيمس مادالسيد _

نة ولج في لجنة المراجعة

 (المخاطر

4 

عاما  19 تمتد لمدة خبرةيتمتع ب

في مناصب قيادية في قطاع 

 الموارد البشرية.

البكالوريوس درجة  •

ة ومراقبة في الهندس

الجودة من جامعة 

 فين كانساس ويسليا

الواليات المتحدة 

 .األمريكية

الماجستير في إدارة  •

األعمال من جامعة هل 

 المملكة المتحدة.في 

 

 التنفيذي لشركة ناس الرئيس• 

 .الخاص للطيران

الرئيس التنفيذي للشركة • 

 السعودية للطباعة والتغليف.

الرئيس التنفيذي للعمليات • 

مجموعة العبيكان في 

 لالستثمار.

 دارة في: إعضو مجلس 

األوسط شركة الشرق • 

 مسك.للكابالت المتخصصة 

 

شركة السعودية للصناعات ال• 

 المتطورة.

 

الم لصناعة شركة الس• 

 الطيران

 

 

 األستا / سعد صالح األزوري
)عضو في لجنة الترشيحات 

 والمكافآت(

5 

 

 )غير العضو المنتدب( كبار التنفيذين وأعضاء اإلدارة نبذة عن

 الرقم االسم الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة المؤهالت الخبرات

 2012التحق بساب في يناير 

رئيسا للخدمات المصرفية 

اصة ثم تم تعيينه رئيسا الخ

للفروع وإدارة الثروات. ويتمتع 

سنة في  17بخبرة تزيد عن 

المجال المصرفي حيث عمل 

سابقا في البنك العربي الوطني 

وبنك الرياض والبنك األهلي 

بوظائف مختلفة في مجال 

 الخدمات المصرفية الشخصية 

 والمصرفية التجارية. 

درجة الماجستير في 

 إدارة األعمال

مدير عام الفروع وإدارة 

 الثروات

الخدمات المصرفية مدير عام 

وإدارة الثروات منذ الشخصية 

 2015عام 

 1 األستاذ/ نايف العبدالكريم

 1996التحق بساب في عام 

ويتمتع بخبرة واسعة وشاملة 

تمتد لعقدين في مجال الخدمات 

المصرفية للشركات، كما تولى 

إدارة فرق متعددة بمناصب 

إلى جانب تركيزه  مختلفة

واهتمامه المستمر في تحليل 

 االتجاهات االقتصادية. 

درجة البكالوريوس في 

 إدارة األعمال

لخدمات المصرفية ا رئيس

 بالنيابة التجارية

 المصرفية لخدماتا مدير عام

 م2018يناير  1 منذ التجارية

 2 األستاذ/ غسان العمودي

في  2012التحق بساب في عام 

المصرفية قسم الخدمات 

العالمية واألسواق. ويتمتع 

سنة حيث  14بخبرة تزيد عن 

عمل في  هيئة السوق المالية 

وفي مجال الخدمات المصرفية 

 للشركات في بنك سامبا.

درجة البكالوريوس في 

نظم المعلومات 

 اإلدارية

رئيس القطاع العام منذ مارس 

2013 

رئيس الخدمات المصرفية 

س العالمية المشارك منذ مار

 م2018

 .3 األستاذ/ ياسر البراك
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 2003التحق بساب في عام 

وتولى مناصب عدة في المجال 

وشركات  االئتماني والمخاطر

عالمية ومتعددة الجنسيات. 

غادر البنك لينضم إلى دويتشه  

ثم التحق  2013بنك في عام 

 بساب/اتش اس بي سي مجددا.

درجة الماجستير في 

إدارة األعمال من 

ون، المملكة جامعة أست

 2012المتحدة عام 

)من مستفيدي برنامج 

البنك السعودي 

البريطاني للمنح 

 الدراسية(

رئيس قسم الشركات السعودية 

 2015العالمية منذ سبتمبر 

رئيس الخدمات المصرفية 

العالمية المشارك منذ مارس 

 م2018

 .4 مازن أبونيان األستاذ/ 

 ،1991 عام في سابب التحق

 25 عن تزيد خبرةويتمتع ب

  الخزينة في عاما

درجة البكالوريوس في 

 العالقات العامة

مدير عام الخزينة منذ عام  نائب مدير عام الخزينة

2009 

 5 األستاذ/ صالح المطوع

، 2011التحق بساب في عام 
ومنذ ذلك الحين شغل العديد 

من المناصب القيادية وترأس 
وظائف متعددة في الموارد 

ي التطبيق البشرية ساهمت ف
الناجح الستراتيجية الموظفين. 
ويتمتع فيصل بخبرة تزيد عن 

عاما في القطاع  12
 المصرفي.

درجة البكالوريوس في 

 إدارة نظم المعلومات 

 المكافآت ألداء،رئيس إدارة ا

 .التنظيمي والتطوير

مدير عام الموارد البشرية منذ 

 2017أغسطس 

 6 األستاذ/ فيصل جادو

 1981 عام في التحق بساب

 قيادية مناصب عدة شغل حيث

 الداخلية المراجعة في

 المصرفية والخدمات والعمليات

 من وعدد واالئتمان الفردية،

 .أخرى قيادية وظائف

الرئيس التنفيذي للعمليات  شهادة التعليم العام

ونائب الرئيس التنفيذي في 

اتش اس بي سي العربية 

 السعودية 

 57 األستاذ/ نبيل شعيب 2017األمين العام منذ مايو 

 2013التحق بساب في عام 

ويتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 

سنة من مختلف البنوك  16

حيث عمل في بنك سامبا والبنك 

 األول وبنك الراجحي وساب. 

الرئيس التنفيذي لاللتزام منذ  نائب الرئيس التنفيذي لاللتزام  دبلوم دولي في االلتزام

 .2015يناير 

 8 امي المهيداألستاذ/ س

 ،2006 عام في سابالتحق ب

 سامباحيث كان يعمل في بنك 

 التجارة نظم عام لمديرا مساعد

 يالحال عمله وقبل ،اإللكترونية

 لشغ ،رئيسا للمراجعة الداخلية

 الرئيس التنفيذي منصب حسين

 .لتقنية المعلومات

درجة البكالوريوس في 

نظم المعلومات 

 الحاسوبية

 للمخاطر التنفيذي الرئيس

 واإلدارة

رئيس المراجعة الداخلية منذ 

 2014عام 

 9 األستاذ/ حسين اليامي

 عاما 23 تزيد عن يتمتع بخبرة 

 وشغلفي اتش اس بي سي 

 القيادية المناصب من عددا

 تشمل متعددة مناطقفي  العليا

 والواليات المتحدة المملكة

 بوجنو وأستراليا وكندا المتحدة

 نطقةم في ومؤخرا أفريقيا،

 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق

محاسب قانوني معتمد 

ة المحاسبين من جمعي

 القانونيين المعتمدين

نائب الرئيس التنفيذي 
والرئيس التنفيذي للعمليات 
في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا

الرئيس التنفيذي للعمليات منذ 

 م.2017عام 

 10 / روبن جونزسيد ال

ي خبرة متخصصة وتمرس ف

مجال المخاطر إلى جانب خبرة 

اتش عاما في  24تنفيذية لمدة 

 باإلضافة إلى، اس بي سي

 15 لمدةمناصب إدارية عليا 

في المملكة المتحدة سنة 

والواليات المتحدة األمريكية 

وأمريكا الجنوبية وآسيا والشرق 

 األوسط

 يف البكالوريوس درجة

 من األعمال إدارة

 مركز برادفورد جامعة

 المملكة رة،اإلدا

 المتحدة

الرئيس التنفيذي للمخاطر في 

العربية اتش اس بي سي 

 السعودية 

الرئيس التنفيذي للمخاطر منذ 

 م.2016عام 

 11 / ريتشارد هينشليالسيد
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 في باتش اس بي سي التحق

 تروو برايس من 2004 عام

وتقلد العديد من  رز،كوب هوس

المناصب في المجال المالي في 

سي المملكة اتش اس بي 

 المتحدة وآسيا. 

محاسب قانوني معتمد 

ة المحاسبين من جمعي

 القانونيين المعتمدين

 في إنجلترا وويلز.

 

درجة البكالوريوس في 

دراسات األعمال 

 واللغة اليابانية

 مسؤوالرئيس الرقابة المالية 

ل اتش اس بي اجميع أعمعن 

 .سي في اليابان

رئيس الرقابة المالية منذ عام 

2016 

 12 / ماثيو بيرسالسيد

 

 اإلشعار المتعلق بملكيات كبار المساهمين

 

لم يتلق البنك خالل العام أي إشعارات من المساهمين واألشخاص ذوي العالقة بخصوص تغير نسبة ملكيتهم في أسهم 

سوق ئة الن هيعقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة البنك وذلك بحسب ما تتضمنه متطلبات اإلفصاح المضمنة في 

المالية،  وتتضمن الجداول أدناه وصفا للمصالح التي تعود لكبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار 

 :أدوات الدينسهم أو التنفيذيين أو أزواجهم وأوالدهم القصر في األ

 

 اكتتاب العائدة  لكبار المساهمينوصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق 

 

 كبار المساهمين

 صاحب المصلحة  اسم
عدد األسهم في بداية 

 م1/1/2018العام 

عدد األسهم في نهاية 

 م31/12/2018العام 

 صافي التغير خالل السنة

 % عدد األسهم

 - - 600,000,000 600,000,000  شركة اتش اس بي سي المصرفية القابضة بي في

 - - 254,352,582 254,352,582 شركة العليان السعودية لالستثمار المحدودة 

 - - 146,125,438 146,125,438 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 - - 75,013,539 75,013,539 والده أالقادر المهيدب وشركة عبد 

 

 وأوالدهم القصروصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة  ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم 

 

 وجاتهم وأبنائهم القصر أعضاء مجلس اإلدارة وز

 صافي التغير خالل السنة 
عدد األسهم في نهاية العام 

 م31/12/2018

عدد األسهم في بداية 

 م1/1/2018 العام 
 اسم صاحب المصلحة  

% 
 عدد

 األسهم

- - 7,500 7,500 

 خالد سليمان العليان. 1

- - 53,119 53,119 

 خالد عبدهللا الملحم. 2

- - 123,739 123,739 

 فراد أسرته  أسليمان عبدالقادر المهيدب و. 3

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

 وأفراد أسرته محمد عمران العمران. 4

- -  - 

سعد عبدالمحسن الفضلي )ممثاًل للمؤسسسة العامة . 5

 للتأمينات االجتماعية(

- -  - 

 )ممثال للشريك األجنبي مجموعة اتش اس بي سي(ديفيد ديو . 6
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- -  - 

اتش اس بي بي مجموعةنسمير عساف )ممثاًل للشريك األج. 7

 (سي

- - - - 

اتش اس بي مجموعةنجورج الحيضري )ممثاًل للشريك األج. 8

 (بي سي

- - - - 

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

 سي(*

(100%)  **محمد عبدهللا اليحيى. 10 2,000 - (2,000) 

- - - - 

. نايجل هينشيلوود )ممثال للشريك األجنبي مجموعة اتش اس 11

 *بي سي(

م وحل محله السيد/ ستيفن 2018يناير  11عضوية إدارة السيد/ نايجل هينشيلوود )ممثال للشريك األجنبي مجموعة اتش اس بي سي( في البنك في  إنقضت* 

 م.2018يناير  14موس اعتبارا من 

 م. 2018مايو  30ذ/ محمد عبدهللا اليحيى في البنك اعتبارا من عضوية إدارة األستا إنقضت**

  

 وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

 

 كبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم وأبنائهم القصر

 اسم صاحب المصلحة 
عدد األسهم في بداية العام 

 م1/1/2018

عدد األسهم في نهاية العام 

 م31/12/2018

 صافي التغير خالل السنة

 % عدد األسهم

 - - - - ديفيد ديو 

 - - - - روبين جونز

%30 10,729 46,831 36,102 نبيل علي شعيب  

 - - - - ماثيو بيرس

 
 توزيع األرباح 

ام زيع األرباح التي ينتهجها البنك  تتوافق مع أحكام نظفإن سياسة تو ،طبقا للنظام األساسي للبنك ووثيقة حوكمة ساب

 مراقبة البنوك والتوجيهات االشرافية، ويتم توزيع صافي األرباح السنوية للبنك كالتالي:

يتم احتساب وتخصيص المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين والضريبة  .1

للقواعد واألحكام النافذة في المملكة العربية السعودية، ويقوم البنك بدفع  المستحقة على الشريك األجنبي طبقا

 تلك المبالغ بعد اقتطاعها من صافي األرباح الموزعة لهذه األطراف.

من األرباح الصافية وترحل لتدعيم االحتياطي النظامي إلى أن يصبح ذلك  %25يقتطع البنك نسبة  .2

 لمدفوع.االحتياطي معادال لقيمة رأس المال ا

بناء على توصيات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة للبنك يتم توزيع األرباح على مساهمي البنك  .3

 بحسب عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم. 

 يتم ترحيل صافي األرباح غير الموزعة كأرباح مبقاة أو يتم تحويلها إلى االحتياطي النظامي. .4

 

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على  ، م2018مارس  28دية، التي عقدت في وافقت الجمعية العامة غير العا

  ةهلل 74مليون لاير سعودي بواقع  1,110بإجمالي م2017نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية 

هللة للسهم  75قع مليون لاير سعودي بوا 1,125توزيع األرباح المرحلية التي بلغت  باإلضافة إلى، للسهم الواحد

أو الموزعة م، وبذلك يصبح إجمالي األرباح 2017ول من السنة المالية عن النصف األ اي سبق توزيعهتوال الواحد

 هللة 1.49بواقع سعودي مليون لاير   2,235م مبلغ وقدره 2017ديسمبر  31في المالية المنتهية  سنةعن الالمقترحة 
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للسهم  لاير سعودي 1.42ألرباح على المساهمين السعوديين بعد خصم الزكاة وبلغ إجمالي توزيع ا .للسهم الواحد

 .(من قيمة السهم اإلسمية % 14.2والتي تمثل الواحد )
 

 1,500بمبلغ إجمالي وقدره  م2018وكان البنك قد اقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف األول من عام 

للمساهمين الذين يملكون عودي للسهم الواحد، وكانت األحقية في األرباح لاير س  1.00مليون لاير سعودي، بواقع 

)تداول( كما المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية  والمساهمين 2018أغسطس  2أسهم في التاريخ المحدد في 

والتي  بلغت م 2018م . وقد تم دفع أرباح النصف األول من العاتداول اليوم الثاني من التاريخ المحددبنهاية تداول 

من القيمة األسمية للسهم( بعد اقتطاع الزكاة للمساهمين السعوديين  %9.6لاير سعودي للسهم الواحد )وتمثل  0.96

 .م2018أغسطس  16يوم وذلك 

  

، فقد أعلن البنك م2018ديسمبر  31المنتهي في  مقترحة عن النصف الثاني من العاموفي شأن توزيعات األرباح ال

عن صدور قرار مجلس اإلدارة بالتوصية للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية م 2018ديسمبر  27يخ بتار

 1.21مليون لاير سعودي بواقع  1,820إجمالي وقدره  مبلغ بم 2018للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 

 للمساهمين الذين يملكون أسهم في التاريخ المحددرباح لاير سعودي للسهم الواحد. وسوف تكون األحقية في تلك األ

اليوم الثاني من التاريخ المحدد الذي المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية )تداول( كما بنهاية تداول والمساهمين 

لاير  1.00. وبذلك يكون صافي الربح الموزع للمساهمين السعوديين، بعد اقتطاع الزكاة، سيتم اإلعالن عنه الحقا

 من القيمة األسمية للسهم(. %10.0سعودي للسهم الواحد )ويمثل نسبة 

 

، م2018ديسمبر  31وبناء على ما تقدم، فقد بلغ إجمالي األرباح المدفوعة أو المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 

وقد بلغ  صافي  األرباح  لاير سعودي للسهم الواحد. 2.21مليون لاير سعودي )إجمالي(، بواقع  3,320مبلغ 

من القيمة األسمية  %19.6لاير للسهم الواحد )ويمثل  1.96الموزعة للمساهمين السعوديين بعد اقتطاع الزكاة 

 للسهم(.

 

 -توزيع األرباح كما يلي: بتخصيص/ وقد أوصى مجلس اإلدارة 

 

       بآالف الرياالت

                                                  م2018صافي دخل لعام  4,933,108

  األرباح المبقاة من السنة السابقة 7,858,470

 م2018يناير  1األثر الناتج عن اعتماد معايير جديدة في  (1,472,777)

 المجموع 11,318,801

  توزع كما يلي : 

                               المحول إلى االحتياطي النظامي 1,232,277

                                           للسنة الحالية الزكاة الشرعية وضريبة الدخل 626,313

 مخصصات الزكاة للسنة السابقة  1,628,070

                                           المدفوعة/ المقترحة رباحاألصافي توزيعات  2,697,010

                             م2018األرباح المبقاة لعام  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.

 

 نفيذيين عن رواتبهم أو تعويضاتهمتأعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  الترتيبات تنازل أيا  من 
 

ين أعضاء مجلس اإلدارة أو  كبار التنفيذيال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من 

 رواتب أو مكافآت أو تعويضات.عن أي  بالبنك
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 المعايير المحاسبية
 

المطبقة والمتطلبات األخرى كما هو موضح في بيان االلتزام في  حاسبةالم لمعايير وفقاً  الموحدة المالية القوائم إعداد تم

 .2018من القوائم المالية الموحدة التي تمت مراجعتها لعام )أ(  1.1المذكرة رقم 

 

 3 بازل

 

 قريرالت من اإلفصاحات هذه على االطالع ويمكن. سنوي أساس على لديه والنوعي الكمي اإلفصاح بيانات ساب ينشر

 (.www.sabb.com) للبنك كترونياإلل الموقع في متوفرة أنها كما للبنك، السنوي

 

 

 المدفوعات النظامية المستحقة. 9

في جلها من الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين م 2018تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على البنك لعام 

حقة على الشريك األجنبي والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن اشتراكات والضريبة المست

                                                                       التأمين للموظفين.

 كما يلي:م 8201 بلغت المدفوعات النظامية المستحقة عن عام

  لسعوديةبآالف الرياالت ا        

  227,759    الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين 

 م2018السعوديين عن عام 

 عن الزكوية المستحقات لتسوية والدخل الزكاة لهيئة المدفوع الزكاة مبلغ 

  325,614   م2017السنوات المالية السابقة وحتى السنة المالية 

  

 ضريبة الدخل المستحقة على حصة المساهم     

  394,829     .م2018السعودي عن عام  غير

  

  108,425     مدفوعات التأمينات االجتماعية 

 

 51,889       االقتطاع الضريبي    

    

 10,963       مدفوعات أخرى             

         

 

 . تقرير المكافآت10

 

 اإلدارة مجلس خارج من األعضاء أو البنك إدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات المكافآت سياسة ساب تحدد

 في العاملة البنوك لحوكمة الرئيسية للمبادئ وتخضع اإلشرافية السلطات توجيهات بموجب المحددة لألطر طبقا

 ذلك في ماب السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة والتعويضات المكافآت وقواعد السعودية العربية المملكة

 مدفوعةال العينية والمزايا والتعويضات للمكافآت األقصى الحديوضح  الذي لسعوديا العربي النقد مؤسسة تعميم

 قواعدباإلضافة إلى و .الحضور بدل ذلك في بما سنويا للمجلس الفرعية اللجنة وأعضاء اإلدارة مجلس ألعضاء

 ابس حوكمة وثيقة ضاوأي للبنك األساسي والنظام الشركات ونظام المالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة

 .للتعويضات ساب وسياسة

http://www.sabb.com/
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 الهأعم في ومشاركتهم البنك إدارة مجلس في عضويتهم نظير اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت بلغت وقد

 اجتماعاتلاير سعودي بدل حضور  1,082,250مبلغ  وتشمل سعودي لاير4,582,250 مبلغم 2018 العام خالل

 كافآتوالم الترشيحات ولجنة المراجعة ولجنة التنفيذية اللجنة وهي اإلدارة مجلس عن بثقةالمن واللجان اإلدارة مجلس

 ويتم دفع التعويضات في نهاية السنة.   .المخاطر ولجنة

 

 استشاري، أو فني طابع ذي عمل بأي الفرعية اللجان أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يقم لم م2018 العام وخالل

 .بشأنها خاصة مزايا أو مقابل أي على يحصلوا لم ثم ومن

 

 هل التابعة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات المكافآت بيانات التالي الجدول ويوضح

  :العام خالل بالبنك التنفيذيين المسئولين وكبار

 
 العينية والمزايا التعويضات

 أو شهريا المدفوعة األخرى

 سنويا***

 سنوية مكافآت **الحوافز برامج

 ودورية*
 رواتب بدالت

 وتعويضات
 م2018العام 

 بآالف الرياالت السعودية

   
 

 أعضاء المجلس 

- - - - 
207,2  اإلدارة مجلس أعضاء 

 التنفيذيين غير

- - - - 
376,2  اإلدارة مجلس أعضاء 

 المستقلين

912,1  - 724,18  970,3  

 

955,8  

ستة من كبار 

المسئولين التنفيذيين 

ويشمل  لك الرئيس )

 ورئيس ****التنفيذي

 الرقابة المالية(

533,2  - 504,30  192,10  

 

695,21  

كبار التنفيذيين الذين 

يتطلب تعيينهم عدم 

ممانعة مؤسسة النقد 

 العربي السعودي

 

 * يشمل األموال النقدية والمكافآت المؤجلة

 سنوات.نحه خالل ثالث موسيتم ** تم تخصيص مبلغ لبرنامج االحتفاظ 

 السكن. وإيجار التعليمرسوم و ،الذين قدموا استقالتهم التنفيذيين لكبار الخدمة نهاية مكافأة شمل*** ي

 التنفيذي المدير منصب يشغل الذي اإلدارة مجلس في الوحيد العضو هو التنفيذي الرئيس**** 
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 المجموع
 اجتماعات حضور بدل

 المجلس
 المكافآت الثابتة

 م2018العام 

 الرياالت السعوديةبآالف 

 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

 لجنة خاصة لمشروع االندماج - 523 523

 

 مزايا وبرامج الموظفين

 

لهيكل الرواتب والتعويضات بالبنك من قبل مستشار خارجي، وتم رفع التقرير  تم خالل العام إجراء مراجعة مستقلة

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.

 

العمل النافذ في المملكة العربية السعودية وسياسات البنك الداخلية، يستحق تعويض نهاية الخدمة نظام ألحكام  طبقا 

 مبلغ  ،م2018نهاية لدفع في نهاية فترة عمل الموظف. وقد بلغت تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين كما في ا

 مليون لاير سعودي.  453.6

 

   تأسهم لبعض الموظفين، وتعكس هذه البرامج عدد األسهم المخصصة لألداء للسنوا امجبر ثالثة ويعتمد البنك

 . م2018ديسمبر  31لاير سعودي كما في  34,723,961والتي بلغت قيمتها السوقية    م 2017و م2016و م  2015

 

منية محددة. وبتواريخ وبموجب شروط هذه البرامج، يمنح الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار محددة سلفاً ولمدة ز

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 

ين المعنيين بالكامل هذه األسهم )تاريخ االستحقاق(. تعكس المصاريف التراكمية التاريخ الذي يستحق فيه المؤهل

المدى الذي انتهت إليه فترة االستحقاق  -المثبتة لهذه البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ االستحقاق 

 وأفضل تقدير للبنك لعدد األسهم التي قد تستحق في نهاية المطاف. 

  

 ة في عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المسحوبة على أساس األسهم المسددة على شكل أسهم كاآلتي: كانت الحرك

 عدد األسهم 

 م2017 م2018 

854,142,1 في بداية السنة   102,919  

(915,66) متنازل عنها   (850,180)  

(281,470) انقضت/ منتهية  (674,404)  

 809,276 457,863 ممنوحه خالل السنة

 1,142,854 1,063,521  في نهاية السنة
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 لاير سعودي(.20.67: 2017لاير سعودي ) 31.1السنة بلغ المتوسط المرجح لسعر األسهم الممنوحة خالل 

 

 

 :اإلفصاح عن أسهم الخزينة لدى البنك وبيانات استخدامها

 

 
القيمة السوقية بالريال  تملكتاريخ ال بيانات االستخدام

 السعودي

 م الخزينةعدد أسه

يتملك  البنك األسهم الخاصة به التي يزمع  منحها  إلى 

لك  وإلى أن  يتم نقل ملكية ت. مستقبالمدرائه الرئيسييين  

األسهم إلى المستفيدين الحقيقييين من الموظفين فإن تلك  

األسهم غير المخصصة / غير الممنوحة  يتم التعامل معها 

ل الحوافز طويلة األج كأسهم خزينة تستخدم في تمويل خطط

 للموظفين .

 

 

 

 2018ديسمبر  31

 

 

 

52,205,587 

 

 

 

1,598,946 

 

 

 تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة. 11
 

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

 ح. أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحي 

  أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية أن نظام الرقابة الداخلية. 

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

 

 يهاف طرفا البنك يكون عقود أو أعمال بأي المتعلقة والمعلومات العالقة ذات ألطرافمع ا تعامالتال عن اإلفصاح تم

 وذأو أي شخص  ةالمالي الرقابة رئيسأو  المنتدب العضو أو اإلدارة مجلس ءأعضا ألحد كبيرة مصالح فيها وتكون

لعام  مراجعتهاتمت  التيالموحدة  المالية القوائم من 36من هذا التقرير والمذكرة رقم  16، في القسم  بهم عالقة

2018. 

 

 الدوليةالمعايير  و المحلية التمشي مع المتطلبات اإلشرافية. 12

 مؤسسة النقد العربي السعودي وأيضا أفضل تعليماتات صارمة لمراقبة تنفيذ األعمال بما يتسق مع إجراءينفذ ساب 

يق تحق الذي يمكن البنك منحد الفعاال إلى  ويعد برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل االرهابالممارسات العالمية. 

  ئم المالية.الجراأنشطة تعزيز دفاعات ساب ضد ل االستراجية التي وضعهاأهدافه 

منذ أن حصلت المملكة العربية السعودية على عضوية مجموعة العمل المالي بصفة مراقب، وسعيا منها للحصول 

، فقد أجرى البنك تقييما ذاتيا بخصوص تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي في هذه المجموعةعلى العضوية الدائمة 

امة على مستوى البنك. وكنتيجة لذلك فقد تم تحقيق تقدم كبير في مبديا حرصه الشديد على وضع ضوابط رقابة مستد

غسل األموال وتعديل سياسة  عملياتمراقبة اآللي لنظام التعزيز ضوابط مراقبة الجرائم المالية وشمل ذلك تعزيز 

افحة مكل امجبرتخصيص اعرف عميلك باإلضافة إلى رفع مستوى وعي الموظفين بالمخاطر المترتبة. كما تم أيضا 

الرشوة والفساد وذلك من أجل تعزيز التركيز على هذه الجرائم المالية المتنامية. وتم أيضا الجرائم المالية ومكافحة 

 كافة السياسات الحالية ووضع ضوابط مراقبة كافية على هذا الصعيد. مراجعة 
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 وبرامج اإللحاق إحدى األولويات يعتبر رفع الوعي بين الموظفين والتطوير من خالل الدورات التدريبية المتنوعة

الرئيسية للبنك، حيث يتم إلحاق جميع الموظفين عند االلتحاق بالبنك بدورة تدريبية تغطي مجاالت االلتزام ومكافحة 

. إضافة لذلك يخضع كافة الموظفين في المراكز ومكافحة الرشوة والفساد غسل األموال والعقوبات واألمن واالحتيال

مكافحة غسل األموال والعقوبات وااللتزام.  موضوعاتسنوي في  مخصص بشكل عالية لتدريبذات المخاطر ال

تم اضافة مكافحة الجرائم المالية ومكافحة الرشوة والفساد ضمن ركائز وكجزء من برنامج معايير ساب العالمية، فقد 

التعليم اإللكتروني شملت برامج البنك عددا من البرامج التدريبية من خالل  هذا البرنامج, وعلى اثر ذلك طرح

 رة آنفا.التدريب ذات العالقة بااللتزام المذكو

 

 ضوابط الرقابة الداخلية. 13

السياسات واإلجراءات / العمليات وأنظمة  تشمل ةوفعال يةرقابة داخلية كاف انشاءإن إدارة ساب مسئولة عن 

يق عمليات ذات كفاءة وفعالية عالية. ويضمن نظام المعلومات حسبما ما يوافق عليه مجلس اإلدارة بما يسهل تحق

اعد االلتزام بالقووالحفاظ على السجالت واإلجراءات المالئمة، والتقارير الخارجية والداخلية،  جودةالرقابة الداخلية 

تقع  ةأن المسئولية عن أي نظام رقابة داخليوبالرغم من ذلك فواألنظمة والسياسات الداخلية فيما يخص سير العمل. 

مخاطر اإلخفاق في تحقيق  عوضا عن تخفيفعلى عاتق مجلس اإلدارة، كما أن نظام الرقابة الداخلية مصمم إلدارة، 

 األهداف االستراتيجية لساب.

عمل نظام الرقابة الداخلية طبقا للتعليمات المتعلقة  يةم، بذل ساب كافة جهوده لكي يضمن استمرار2018في عام 

مؤسسة النقد، والذي يمثل إجراءات متواصلة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر  منخلية الصادرة بضوابط الرقابة الدا

الكبيرة التي يواجهها البنك. وقد تمت مراجعة مالحظات المراجعين الداخليين / الخارجيين وفريق تفتيش مؤسسة النقد 

إلجراءات الالزمة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة العربي السعودي أثناء زياراتهم التفتيشية على الفور ومن ثم اتخاذ ا

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 

 ها.من التي تصدر

 حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للبنك مراجعةلجنة التقييم 

الداخلية واألنظمة بما الرقابة  قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط  م2018خالل  عام 

جنة دارة المختلفة مثل لمحاضر لجان اإل كما تضطلع اللجنة بمراجعة في ذلك  ذلك القوائم المالية  وتقارير المخاطر. 

إدارة المخاطر ولجنة  اإللتزام ولجنة  متابعة المراجعة . ويتم توثيق مناقشات اللجنة وقراراتها في محاضر 

 اإلجتماعات ورفع المسائل التي تتطلب اإلهتمام إلى مجلس اإلدارة. 

خلية والرئيس التنفيذي للعمليات وخالل هذا العام عقد أعضاء لجنة المراجعة إجتماعات مع رئيس المراجعة الدا

والرئيس التنفيذي للمخاطر والرئيس التنفيذي لإللتزام ورئيس الرقابة المالية  ومراجعي الحسابات الخارجيين  حيث 

طلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اهتمام اللجنة. كما تلقت اللجنة تقارير المراجعة الداخلية ا

الصادرة خالل العام وراجعت  مراجعي الحسابات الخارجيين لإلدارة الرقابية إضافة  إلى خطابات وتقارير السلطات

 خطط عمل اإلدارة للمسائل التي تم رفعها. 

ب سال  بالسياسات الداخليةقامت لجنة المراجعة أيضا بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات اإللتزام  

بها  رة قد أستوفت واجالقانونية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية وما إذا كانت اإلدوالمتطلبات التنظيمية وا

بإيجاد نظام رقابة داخلية فعال والسعي للحصول على تأكيد مستقل عن  المراجعة الداخلية لتقييم مدى كفاية وفعالية 

 هذه الضوابط الداخلية.
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نظام أن وحسب معرفتها التامة من كافة النواحي المادية همين بأنه تؤكد لجنة المراجعة  لمجلس اإلدارة والمسا 

قييم أو توصيات اللجنة  المتعلقة بالتعيين والفصل والتوتؤكد أيضا أن الرقابة الداخلية  في ساب  كاف وينفذ  بفاعلية .

 من المجلس. قد تم اعتمادها تحديد مکافآت مراجعي الحسابات الخارجيين  أو تعيين مراجع حسابات داخلي

 

 المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:. 14

. وقد صمم إطار المعايير ومراجعتهافي ساب  إدارة المخاطرالحفاظ على فعالية  إن مجلس اإلدارة مسئول عن

دارة ك بهدف إوالسياسات واإلجراءات الرئيسية التي وضعها مجلس اإلدارة من أجل تحقيق رقابة داخلية فعالة بالبن

المخاطر المعتمد لديه، حماية الموجودات واألصول من االستخدام أو التصرف غير المفوض،  تحملالمخاطر ضمن 

الحفاظ على السجالت المحاسبية الصحيحة، وموثوقية وفائدة المعلومات المالية المستخدمة ضمن العمل أو للنشر. 

فقط أن توفر تأكيدا معقوال  هاخفاق في تحقيق أهداف العمل ويمكنوهذه اإلجراءات مصممة إلدارة وتخفيف مخاطر اإل

باألنظمة واإلجراءات المتعلقة وإن العمل الهامة، واألخطاء، والخسائر أو االحتيال.  المخالفاتوليس مطلقا ضد 

 تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك خالل السنة. يةباستمرار

 تقعو ئولة عن تنفيذ ومراجعة فعالية الرقابة الداخلية بالبنك حسب المعتمد من قبل مجلس اإلدارةإن إدارة ساب مس

 خطوط   نموذج من كجزء بهم المنوطة األدوار نطاق في الموظفين جميع عاتق على المخاطر إدارة تحديد مسؤولية

. مراقبةال وبيئة المخاطر إلدارة اإلدارية ياتالمسؤولب المهاممبني على تنسيب األنشطة و  نموذج وهو الثالثة، الدفاع

 واإلرشادات  النصائح يقدم كما معينة،مجاالت  طرمخا دارةإل جيهيةولتا قواعدلوا لسياسةا لثانيا عفادلا طخ دديحو

تحت  وان ادارة فعاليتها طرلمخاا إدارةفعالية  حول( طرلمخاا مالکي) ولألا عفادلا طخ ويناقش طربالمخا قيتعل فيما

شراف الرئيس التنفيذي للمخاطر، مسئولة عن مواصلة اإلشراف على إدارة مختلف المخاطر على مستوى البنك. كما إ

إن فعالية االلتزام مسئولة عن اإلشراف على عمليات األقسام وإجراءات اإلدارة وذلك لضمان التوافق مع المتطلبات 

كافحة غسل األموال ومنع تمويل اإلرهاب وقواعد ولوائح النظامية وخاصة قواعد فتح الحسابات المصرفية، قواعد م

المستوى األول. كما أن إجراءات إدارة المخاطر مدمجة  ذاتهيئة السوق المالية وأيضا المتطلبات النظامية العالمية 

 ع. ويتم رفع النتائج الطالوخطة العمل السنوية والمخطط الدوري لرأس المالبالكامل مع الخطط االستراتيجية 

 أعضاء مجلس اإلدارة من خالل تقارير دورية ترفع إلى أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المخاطر.

 جراءات الرقابة الداخلية ما يلي:العناصر الرئيسية إل تشمل

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

 لفعاليات والعمليات والتقارير المالية لتطبيقها عبر كافة أقسام وفعاليات البنك.وضع معايير لتقارير ا

 يمتلك ساب إطارا متينا للسياسات واالجراءات تنظمها "ارشادات واجراءات  :واالجراءات السياسات عمل إطار

 وضحكما ت .البنك بموجبها يعمل أن يجب التي األساسية المبادئ ارشادات ساب المعيارية تحددساب". و

 القائمة ياساتالس جانب إلىالبنك الرئيسية  نشطةأ بجميع المتعلقة الرئيسية السياساتارشادات وتعليمات األقسام 

 لحفاظل دورية لمراجعة وتخضعاإلدارة  مجلس قبل من السياسات جميع على الموافقة تتم .الرئيسية اللوائح على

 .الدولية الممارسات أفضلمع  اللوائح مع على توافقها

 

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

 بويتطل. اإلدارة مجلس قبل من الموضوعة الحدود ضمن وذلكوفق الخطة  المالي باألداء المتعلقة والمسئوليات

 لىع واإلشراف الهامة للمسئوليات المالئم يعالتوز على الحفاظ األشخاص هؤالء من لكل اإلدارة مجلس تفويض

 االئتمانية رالمخاط ترتيبات في الدخول صالحياتب تفويضال ويتم. قسم لكل المالئمة الرقابة أنظمة ومتابعة وضع

اال أنه ينبغي الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية للتوصيات االئتمانية ذات المبالغ  األسواق ومخاطر

 ومخاطر االئتمانية المخاطر قياس يتمو عة المخاطر عند تخصيص حدود االدارة المباشرةوالخصائص المرتف

 القيادية فالوظائ في تنفيذيين مسئولين تعيين ويتطلب. االئتمانية التركزات مخاطر للمراجعة وجمعها األسواق

 .السعودي العربي النقد مؤسسة وموافقة اإلدارة مجلس مصادقة ساب في العليا
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 لقد تم وضع األنظمة واإلجراءات في ساب من أجل تحديد ومراقبة واإلبالغ عن كافة ومراقبة المخاطر تحديد :

 لتصاميموالمخاطر الرئيسية بما في ذلك مخاطر االئتمان واألسواق والسيولة ورأس المال واإلدارة المالية 

اللتزام ومخاطر العمليات األخرى وأية ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية واستمرارية األعمال واالنماذج 

لجنة مثل لهذه المخاطر من قبل مختلف كيانات الحوكمة اإلدارية  التعرضمخاطر ناشئة أخرى. وتتم مراقبة 

لجنة و اللجنة العليا لمكافحة االحتيالالمخاطر ولجنة االلتزام وإدارة والمطلوبات ولجنة  األصولولجنة العليا اإلدارة 

لجنة متابعة المراجعة ومختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها. وترفع محاضر اجتماعات هذه مالء والعناية بالع

 متي كما اللجان إلى اللجان المشرفة المنبثقة عن مجلس اإلدارة  وترفع من خالل تلك اللجان إلى مجلس اإلدارة.

 بةاقرلوا طرلمخاا متقيي اجراءات لخال نم لصلةا ذات قابةرلا طبواضكبيرة ولا لتشغيليةا طرلمخاا جميع ديدتح

 تباراخ تم ولقدويقوم أيضا خبراء األقسام المعنية بتزويد مدخالتهم ومالحظاتهم. طرلمخاا المسؤولين عن لقب نم

 ضمن)والرقابة  األعمال مخاطر مدير تشمل والتي مستويات عدة وفعاليتها التشغيليةعلى الضوابط هذه تصميم

ضمن ) وإدارة المراجعة الداخلية( الثاني الدفاع ضمن خط) الصلة ذوي سؤولي المخاطروم ،(األول الدفاع خط

 .وفعالية الضوابط كفاية مدى حول تزويد اإلدارة بتأكيد معقولكما تم ( الثالث الدفاع خط

 

 ابات الموحدة س: تتم مراقبة إجراءات التقارير المالية لساب والمتعلقة بإعداد التقرير السنوي والحالتقارير المالية

م باستخدام سياسات محاسبية ونماذج تقارير موثقة. ويخضع تقديم المعلومات المالية لمصادقة رئيس 2018لعام 

 الرقابة المالية.

 

  تم وضع اإلجراءات الكفيلة بتحديد المخاطر الجديدة الناشئة عن  الممارسات السوقية: والتغيرات في الظروف

م على 2018ممارسات السوقية وسلوك العمالء. وقد تم التركيز خالل عام التغيرات في ظروف السوق وال

 النواحي التالية:

 عبر كافة مستويات األنشطة في سابوالمحافظة عليها )أ(  تطبيق أعلى المعايير العالمية 

جهها )ب(  تحديد وتخفيف مخاطر االلتزام النظامي، ومخاطر غسل األموال ومخاطر الجرائم المالية التي توا

 أقسام العمل

 المخاطر واختبارات الضغط كجزء من أعمال ساب تحمل)ج(  إدخال مستويات 

 )د(  تحديد وإدارة المخاطر الكبيرة والناشئة

 واستمرار حالة عدم االستقرار في المنطقة االقليمية)هـ(  إدارة المخاطر 

 نترنت.)و(  تخفيف مخاطر المعلومات والتهديدات المتعلقة باستخدامات اإل

 

 سيتم والتي ،2022-2019 للسنوات اإلستراتيجية خطته بإكمال ساب إدارة مجلس يقوم: الخطط االستراتيجية 

ويتم أيضا إعداد .األول بنك مع المقترحة الدمج عملية على الموافقة عند ندمجالم البنك إدارة لمجلستقديمها 

 اتيل مستوى تحمل المخاطر وتوصيفا ألنواع وكمالخطط التشغيلية السنوية والتي تتضمن تحليالت مفصلة حو

لك . كما توضح تواألعمال تنفيذ استراتيجيته، وذلك على مستوى األقسامل االمخاطر الذي يمكن للبنك تحمله

 الخطط مبادرات العمل الرئيسية واآلثار المالية المحتملة على تلك المبادرات.

 

 وفير اإلشراف على وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة بخصوص : تم وضع ترتيبات الحوكمة لتترتيبات الحوكمة

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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 عبر يةالداخل الرقابة ضوابط فعالية وتراقب الثالث الدفاع خطإدارة المراجعة الداخلية  تشكل: اخليةالد المراجعة 

 طريق عن تحديده يتم ما حسب للبنك األكبر الخطر مكامن على تركيزها خالل من وذلك البنككافة بنية 

 صميمت لفعالية المستقلة المراجعة لخال من بذلك الداخلية المراجعة إدارة وتقوم. المخاطر على المبنية المراجعة

 بنكال أن يضمن بما والثاني األول الدفاع خطوط وحدات تحددها التي الداخلية الرقابة وسياسات أنظمة وتشغيل

 المراجعة إدارة رئيس ويرفع. النظامية األطر مع وبالتوافق عنه المصرح المخاطر تحمل مستوى ضمن يعمل

 عمل امجبرن ويوضح. الداخلية بالمراجعة المتعلقة المسائل كافة يخص فيما لمراجعةا لجنة إلى تقاريره الداخلية

 عاييرم دليل يشرح بينما الداخلية المراجعة فعالية وصالحية ومسئولية واستقاللية التزام الداخلية المراجعة

 دهماواعتما الوثيقتين كال مراجعة وتتم. المراجعة إدارة بها تلتزم التي واإلجراءات المعايير ساب في المراجعة

 عن مسئولة التنفيذية اإلدارة إن. سنوي أساس على وذلك اإلدارة مجلس عن نيابة بالبنك المراجعة لجنة قبل من

 مالئم زمني جدول ضمن الداخلية المراجعة فعالية قبل من المعتمدة اإلدارية واإلجراءات الخطط تنفيذ ضمان

 .الداخلية المراجعة إلى الخصوص كذلب تأكيد تقديم ويجب. عليه ومتفق

منهج م بمراجعة عدد من األنشطة واإلجراءات في ساب متبعة 2018قامت إدارة المراجعة الداخلية خالل عام 

المبني على المخاطر. وتم رفع تقارير هذه المراجعات إلى لجنة المراجعة في ساب حيث تم تسليط الضوء  التدقيق

فعالية الضوابط أو فعالية اإلدارة في معالجة أخطاء الرقابة هي أقل من المرضية.  فيها تضمنالتي  المجاالتعلى 

م بأن األنظمة 2018وبشكل عام، أكدت المراجعات التي تمت على فعالية بيئة الرقابة الداخلية خالل عام 

وضعها م تقد اجه ساب واإلجراءات المتعلقة بعملية التحديد المستمر والتقييم واإلدارة للمخاطر الكبيرة التي تو

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.

الداخلية هذا تحت المراجعة  فعالية نظام الرقابة بوضعلجنة المخاطر ولجنة المراجعة  خالل السنة حافظت

ساس دوري. ومن أجل القيام بهذه المراجعات فإن لجنة المخاطر ولجنة أوأبلغت مجلس اإلدارة بذلك على 

تقييمات منتظمة لألعمال والعمليات، وأيضا تقارير منتظمة من فعاليات المخاطر في ساب  تتسلمالمراجعة 

مراجعات إطار الرقابة الداخلية، سواء المالية أو غير المالية،  ورئيس إدارة المراجعة الداخلية، وتقارير عن

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

 المراجعة الداخلية ، وتقارير المراجعين الخارجيين، والتقارير اإلشرافية، والتقارير النظامية. 

مجلس اإلدارة، من خالل لجنة المخاطر ولجنة المراجعة، مراجعات سنوية لفعالية نظام الرقابة يجرى أعضاء 

الداخلية في البنك تغطي كافة الضوابط الرئيسية بما في ذلك الضوابط المالية والعملية وضوابط االلتزام، وأنظمة 

التقارير المالية والمحاسبية وبرامج مراقبة المخاطر، وكفاية الموارد ومؤهالت وخبرات الموظفين في فعالية 

تدريبهم وميزانياتهم. وتتلقى لجنة المخاطر ولجنة المراجعة تأكيدات بان اإلدارة التنفيذية اتخذت أو أنها بصدد 

 خالل عمل إطار الضوابط بالبنك.  اتخاذ االجراءات الالزمة لتصحيح أية أخطاء أو نواحي ضعف تم تحديدها

 ات العقوبات والجزاء. 15

 األنظمة المصرفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصادرة عنالتعليمات وجميع -يؤكد البنك إلتزامه التام في تطبيق

ستراتيجية خطوط إإنشاء ذلك خالل ممارسة أعماله اليومية. ويضمن البنك من خالل من  الجهات اإلشرافية

 .-قساماألومستداماً على مستوى كافة  الدفاع الثالثة أن يكون تطبيق األنظمة والقواعد صارماً 
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 م:2018و 2017يوضح الجدول أدناه مقارنة للغرامات المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 

 السابقة المالية السنة المخالفة موضوع

2017 

 الحالية المالية السنة

2018 

القرارات  عدد

 الجزائية

 اجمالي مبلغ

ية المال الغرامات

 السعودي بالريال

 الغرامات اجمالي مبلغ العقوبات عدد

 المالية بالريال

 السعودي

المؤسسة  تعليمات- مخالفة

  االشرافية

8 666,000 3 1,090,000 

مخالفة تعليمات المؤسسة 

 حماية العمالءب الخاصة

1 15,000 - - 

 المؤسسة تعليمات مخالفة

 بةالواج العناية الخاصة ببذل

- - - - 

 خالفة تعليمات المؤسسةم

 أداء بمستوى الخاصة

 اآللي الصراف أجهزة

 البيع وأجهزة نقاط

1 20,000 3 15,000 

المؤسسة تعليمات  مخالفة

 الخاصة ببذل  العناية

 بمكافحةالمتعلقة الواجبة 

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل

- - - - 

 10 701,000 6 1,105,000 

 

 

واالجراءات التصحيحة التي اتخذها  م2018 عام المفروضة في بالغرامات يانب أدناه الموضح الجدول يتضمن

 :في التعامل مع عدم االمتثال وتجنب تكرار حدوث مثل هذه المخالفات في المستقبل البنك

رقم 

 متسلسل

 اإلجراء التصحيحي سبب المخالفة الغرامة مبلغ

 أنفي ش النقد مؤسسة تعليمات مخالفة 785,000 1

 قام - المالية يان البدالتسر إعادة

 من عدد الحجز على/  بخصم ساب

 المالية.  والمزايا البدالت

 ساعة. 48أعاد ساب المبالغ المخصومة خالل  

 لألنشطة األخرى المتعلقة بالبدالت، وبالنسبة

 هاتتوجي لتنفيذ عمل بتشكيل مجموعة ساب قام

 عم أيًضا واتفق السعودي العربي النقد مؤسسة

 مالية غرامات فرض يتم لن أنه على المؤسسة

بإعادة أي مبالغ  ساب بنك قام إذا شهرين لمدة

 .ساعة 48 خالل مدينة غير صحيحة

مخالفة لوائح وأنظمة مؤسسة النقد  105,000 2

فيما يخص توفير العمالت المعدنية 

 لفئة الريال في فروع البنوك. 

تم مشاركة قواعد مؤسسة النقد المحدثة كجزء 

ول المالحظات واالجتماعات الصباحية من تدا

 بالفروع.
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باإلضافة إلى ذلك، أجرت إدارة مخاطر 

األعمال والرقابة إلى جانب فرق مساندة ودعم 

الفروع، بجوالت رقابية مفاجئة ورفعت تقارير 

 بالنتائج إلدارة الفرع. 

 

عدم طلب تمديد التاريخ المستهدف  200,000 3

  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.

مخالفة متطلبات اتفاقية مستوى خدمة  15,000 4

 نقاط البيع

الرقمية من خالل عات المدفو أداء تحسن استمر

 إستيفاء من والتأكد ساب مورديالتنسيق مع 

 وىمست إتفاقية بموجب النقد مؤسسة متطلبات

 ترتب وقدنقاط البيع على أساس شهري.  خدمة

لك عدم فرض غرامات منذ مارس ذ على

 فصاعدا. -م2018

مخالفة متطلبات اتفاقية مستوى خدمة  77,836 5

 نظام سداد

النظام للتأكد من عدم  تم ادخال تعديالت في

 حدوث المشكلة مرة أخرى 

طبقت الموارد البشرية اجراءات حديثة خاصة  التسجيل في التأمينات االجتماعية  164,398 6

بإدارة قسم التأمينات االجتماعية فيما يخص 

 إضافة وحذف وتسويات الموظفين

بشرية اجراءات حديثة خاصة طبقت الموارد ال التسجيل في التأمينات االجتماعية 163,082 7

بإدارة قسم التأمينات االجتماعية فيما يخص 

 إضافة وحذف وتسويات الموظفين

استمرار صرف الرواتب بعد مرور  10,000 8

أشهر لموظفي ساب السابقين ممن  5

قدموا استقاالتهم وقد تم رفضها 

 بالخطأ.

قام قسم الموارد البشرية بتعزيز االجراءات 

لفريق المسؤول عن مغادرة بحيث سيتلقى ا

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 

 لجتها فييدوي إلنهاء المدفوعات حتى يتم معا

 النظام.
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عدم االلتزام  -بلدية محافظة الرياض 350,000 9

بالمتطلبات الجديدة ألجهزة الصراف 

 اآللي 

تمت مراجعة بيان أجهزة الصراف اآللي من 

الخدمات المصرفية قبل إدارة الممتلكات وإدارة 

إليقاف تشغيل الشخصية وإدارة الثروات 

 األجهزة وتطبيق المتطلبات الالزمة. 

عدم االلتزام  -بلدية محافظة الرياض 186,000 10

بالمتطلبات الجديدة ألجهزة الصراف 

 اآللي

تمت مراجعة بيان أجهزة الصراف اآللي من 

الخدمات المصرفية قبل إدارة الممتلكات وإدارة 

وإدارة الثروات إليقاف تشغيل الشخصية 

 األجهزة وتطبيق المتطلبات الالزمة.

عدم الحصول  -ظة مكةبلدية محاف 4,000 11

 على التراخيص المطلوبة

 للحصول البلدية من جديدة متطلبات هذه كانت

 داخل اآللي الصراف ألجهزة تراخيص على

 ولكن بالرغم من ذلك قام ساب .ساب فروع

 ولللحص بتزويد البلدية بالمتطلبات الجديدة

  .التراخيص على

 إجمالي

 المبلغ

2,060,316   

 

 معية العامة للبنك  إجتماعات الج. 16

 ية للمساهمين، على النحو التالي:، عقد ساب اجتماع واحد للجمعية العامة غير العادم2018في عام 

 

 الجمعية العامة غير العادية للبنك

خ للبنك )اإلجتماع األول(  بتاريإجتماع الجمعية العامة غير العادية  وفق ما تقضي به التوجيهات اإلشرافية فقد عقد

بمبنى اإلدارة العامة للبنك الكائن في شارع األمير عبد  مساءا  6:30في تمام الساعة م 2018مارس  28األربعاء يوم 

  من المساهمين. %78.384مع توفر  النصاب المطلوب وحضور  العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض،

بما في ذلك  )www.tadawul.com.sa ( في موقع تداولالجمعية العامة غير العادية نتائج إجتماع جرى نشر 

 : المتعلقة بأي عمل أو عقد مع الطرف ذو العالقة القرارات التالية

في شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية  البنك وأعضاء بين سيتم تنفيذها  التي والعقود األعمال التصويت على ( 1

 غير مصلحة جنبياأل للشريك الممثلين دارةاإل مجلس ألعضاءالتي اإلعتبارية(، و بصفته )كلالقابضة بي في 

 جورج /والسيدستيفن موس  والسيد عساف، سمير /والسيد ديو ديفيد /السيد :كالتالي وهم فيها مباشرة

 جموعةم حصة وتبلغ سنوات ثالث لمدة مشتركة تمويل اتفاقية عن عبارة وهيوالترخيص بها لعام قادم. الحيضري،

 وقدره مبلغ االتفاقية هذه محل التمويل مبلغ إجمالي من.( في.بي) القابضة المصرفية وشنغهاي كونج هونج

 خمسة( 75) مبلغ تعادل والتي سعودي لاير ألف خمسون و ومائتان مليون وثمانون وواحد مئتا( 281,250,000)

http://www.tadawul.com.sa/
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 البنك نأ إلى اإلشارة وتجدر. االتفاقية هذه في تفضيلية شروط أي يوجد ال بأنه علماً  أمريكي، دوالر مليون وسبعون

 ولم ، م2017 ابريل 25 بتاريخ المنعقد اجتماعها في االتفاقية هذه في الدخول على الجمعية موافقة على بالحصول قام

 .ليهاع للبنك العامة الجمعية موافقة تاريخ منذ االتفاقية هذه وبنود أحكام على تعديل أي إجراء يتم

 رفيةالمص وشنغهاي كونج هونج شركة في أعضاء وبين البنك بين ستتم التي والعقود األعماليت على وصالت (2 

 لمقرضةا والجهة بالترتيب، قامت التي الجهات بمثابة يعتبرون والذين ،(اإلعتبارية بصفته كل)في بي القابضة

 موس فنستي/ والسيد سميرعساف،/ والسيد ديو ديفيد/ السيد البنك إدارة مجلس وألعضاء التوثيق وبنك والمنسقه

 المصرفية وشنغهاي كونج هونج لشركة ممثلين باعتبارهم فيها مباشرة غير مصلحة الحيضري جورج/ والسيد

 مليار 2 ةبقيم صكوك إصدار ببرنامج تتعلق اتفاقية وهي قادم، لعام بها والترخيص البنك إدارة مجلس في القابضة

 ماتالخد تقديم في.( في.بي) القابضة المصرفية وشنغهاي كونج هونج شركة أعضاء دور ويتمثل ،مريكيأ دوالر

 وتجدر .االتفاقية هذه في تفضيلية شروط أي يوجد ال بأنه علماً  الصكوك، إصدار برنامج بشأن للبنك الالزم والدعم

 25 تاريخب المنعقد اجتماعها في االتفاقية هذه في الدخول على الجمعية موافقة على بالحصول قام البنك أن إلى اإلشارة

 .ليهاع للبنك العامة الجمعية موافقة تاريخ منذ االتفاقية هذه وبنود أحكام على تعديل أي إجراء يتم ولم م،2017 ابريل

 

 .-الجمعية العامة غير العادية حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماع

جل وسهذا االجتماع ، ويوضح الجدول التالي تفاصيل  واحد  ي إجتماععقد البنك السعودي البريطن 2018خالل عام 

 حضور األعضاء خالل السنة: 

  

 اإلسم

 تواريخ اإلجتماع

 

 م2018مارس  28

  األستاذ/ خالد سليمان العليان 1

  المهندس/ خالد عبد هللا الملحم 2

  األستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب 3

  عمران العمراناألستاذ/ محمد  4

 - األستاذ/ سعد عبدالمحسن الفضلي 5

  السيد/ ديفيد ديو 6

  األستاذ/ سمير عساف  7

  األستاذ/ جورج الحيضري  8

  ستيفن موسالسيد/  9

  ي ياألستاذ/ محمد عبدهللا اليح 10
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ووفقا لتوصية لجنة م 2018مارس  28للبنك  المنعقد بتاريخ   غير العادية عامةتمت الموافقة في إجتماع الجمعية ال

المراجعة على اختيار كل من السادة/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه و السادة/ إرنست ويونغ كمراجعي  حسابات 

 31ي للسنة المنتهية ف خارجيين  من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك والبيانات ربع السنوية المجمعة 

 والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم. م 2018ديسمبر 

 

 موافقة مجلس  اإلدارة. 18

 .م2019فبراير  7 مجلس اإلدارة بتاريخقبل تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة من 
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