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 4102 لعامالتقرير السنوي 

 

 تقرير مجلس اإلدارة

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

 م.4132ديسمبر  13ونشاطات البنك للسنة المالية المنتهية في 

 

 مقدمة:

 3131صفر  34وتاريخ  2تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب( بموجب المرسوم الملكي رقم م/

، ويبلغ رأس (HSBC) اتش اس بي سي مجموعةل شركة زميلةم، وهو 3391يناير  43هـ، الموافق 

لاير سعودي لكل  31مليار سهم بقيمة اسمية وقدرها  3مليار لاير سعودي مقسم إلى  31مال البنك 

 سهم. 

 

وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك في تقديم مجموعة متعددة ومتكاملة من المنتجات والخدمات 

ه المنتشرة في المملكة المصرفية للعمالء األفراد والشركات عبر إداراته وقطاعات أعماله وفروع

العربية السعودية، وال يوجد للبنك أية فروع أو شركات تابعة مؤسسة أو تعمل خارج المملكة العربية 

 السعودية.

 

ويقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية تقليدية تشمل الحسابات الجارية واالدخارية والودائع ألجل، 

صية والسكنية، تمويالت التجارة، إدارة النقد التمويالت االئتمانية للشركات، القروض الشخ

والمدفوعات، أعمال الخزينة وبطاقات االئتمان، كما يقدم البنك منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة 

 ومعتمدة من قبل وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة.

 

%( من الحصص في رأس مال شركة وكالة ساب للتأمين 311: 4131% )311يمتلك ساب 

وهي شركة ذات مسئولية محدودة  ،لف لاير سعوديأ( 011))شركة تابعة( والذي يبلغ المحدودة 

 3131410319مسجلة وتمارس أنشطتها في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

% كملكية 31م(. وتتوزع هذه الملكية بنسبة 4119يوليو  1هـ )3241ثانية جمادى ال 31وتاريخ 

مباشرة من خالل شركة تابعة )الحصة غير المباشرة مملوكة من  % كملكية غير4مباشرة للبنك و 

مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية(. هذا، ويتمثل نشاط هذه الشركة خالل شركة تابعة و

تكافل في المملكة العربية السعودية حسب للالرئيسي في العمل كوكيل تأمين وحيد لشركة ساب 

االتفاقية المبرمة بين الطرفين، ويتيح النظام األساسي لهذه الشركة التابعة العمل كوكيل ألية شركة 

 رى في المملكة العربية السعودية.تأمين أخ

 

%( من الحصص في رأس مال شركة عقارات العربية 311:  4131% )311كما يمتلك ساب 

مليون لاير سعودي، وهي شركة ذات مسئولية محدودة  (3)المحدودة )شركة تابعة( والذي يبلغ 

وتاريخ  3131311101مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

% كملكية 33م(.  وتتوزع هذه الملكية بنسبة 4111يوليو  34هـ )الموافق 3242جمادي األول  34

% كملكية غير مباشرة من خالل شركة تابعة )الحصة غير المباشرة مملوكة من 3مباشرة للبنك و 
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رئيس للشركة في شراء خالل شركة تابعة و مسجلة في المملكة العربية السعودية(.  ويتمثل النشاط ال

 وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.

 

ساب للعقارات المحدودة )شركة تابعة(  %  من الحصص في رأس مال شركة311كما يمتلك ساب 

، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة وتعمل في المملكة ( الف لاير سعودي011)والذي يبلغ 

هـ )الموافق 3211صفر  34وتاريخ  1010428580السجل التجاري رقم العربية السعودية بموجب 

% كملكية غير 4% كملكية مباشرة للبنك و 31م(.  وتتوزع هذه الملكية بنسبة  4132ديسمبر  2

ويتمثل النشاط الرئيسي لهذه ، ة في المملكة العربية السعوديةمباشرة من خالل شركة تابعة ومسجل

 بإسم الشركة . الشركة في تسجيل العقارات

 

  

 ويؤكد البنك أنه ال توجد أية اسهم أو سندات دين قيد اإلصدار ألي من هذه الشركات التابعة.

 

  

 أبرز النتائج المالية لفترة الخمس سنوات األخيرة )بماليين الرياالت السعودية(:

 4101 4100 4104 4102 2014 السنة

 94,673 105,577 120,434 138,961 145,870 ودائع العمالء

 15,172 17,166 20,066 22,833 26,071 حقوق المساهمين

 24,972 22,200 27,587 37,400 45,281 صافي االستثمارات

 74,248 84,811 96,098 106,115 115,221 صافي القروض والسلف

 125,373 138,658 156,652 177,302 187,609 إجمالي األصول

 1,883 2,888 3,240 3,774 4,266 صافي الدخل

 563 563 1,000 1,100 1,150 إجمالي األرباح الموزعة

 

 

 التحليل الجغرافي لإليرادات:

تتحقق معظم إيرادات البنك بشكل أساسي من نشاطاته داخل المملكة العربية السعودية، وليس للبنك 

السعودية. ويبين الجدول أية فروع أو شركات تابعة أو زميلة مؤسسة أو تعمل خارج المملكة العربية 

 التالي توزيع إجمالي تلك اإليرادات حسب التصنيف الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية.

 مليون لاير سعودي

 المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الوسطى السنة

 968 1,408 4,126 م4102
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 القطاعات التشغيلية:

 -القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من 

: ويلبي بشكل أساسي االحتياجات البنكية الشخصية لألفراد وعمالء قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك الودائع والحسابات الجارية واالدخارية والتمويالت 

 .الشخصية وبطاقات االئتمان

: وهو مسئول عن المتطلبات المصرفية للعمالء التجاريين فية للشركاتقطاع الخدمات المصر

والشركات، بما في ذلك الودائع والحسابات الجارية والقروض والتمويالت والتسهيالت االئتمانية 

 األخرى.

: يديرهذا القطاع بشكل رئيسي األعمال المرتبطة بأسواق رأس المال، ومعامالت  قطاع الخزينة

نبية والمتاجرة بالمشتقات المالية، كما أنه يعنى أيضاً بإدارة  السيولة بالبنك، ومخاطر العمالت األج

عمليات البنك وإدارة المحفظة االستثمارية وقائمة وتمويل  أسعار العمالت والعموالت الخاصة،

 المركز المالي.

   في مشروع مشترك وشركة زميلة.االستثمار :   وتشمل األقسام األخرى

المعامالت التي تتم بين أقسام وقطاعات العمل التشغيلية في البنك حسبما يتم قيدها من قبل وتسجل 

نظام أسعار التحويل بالبنك. وفيما يلي تحليل مختصر إلجمالي دخل ومصاريف العمليات والنتائج 

 م حسب قطاع العمل:4132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 

 بآالف الرياالت السعودية
طاع الخدمات ق

 المصرفية لألفراد

قطاع  الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

 قطاع الخزينة

 
 اإلجمالي أخرى

 6,502,209 - 1,261,269 2,993,006 2,247,934 إجمالي دخل العمليات 

 2,345,601 - 148,401 843,916 1,353,284 إجمالي مصاريف العمليات 

مشروع مشترك أرباح في 

 وشركة زميلة
- - - 109,453 109,453 

 4,266,061 109,453 1,112,868 2,149,090 894,650 صافي الدخل 

 
 

 :  ، وتشملالمشروع المشترك والشركة الزميلةويتمثل جانب من األرباح المحققة للبنك في  

  :وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

% من 03، ويمتلك ساب ة العربية السعوديةوتمارس أنشطتها في المملكالمالية ومسجلة 

تختص هذه الشركة بتقديم الخدمات و مليون لاير سعودي، 011في رأسمالها البالغ الحصص 

البنكية االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية، تمويل المشاريع والتمويل 

دارة الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية وإدارة األصول االسالمي. كما أنها معنية بإ
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لم يقم ساب بتوحيد هذه المنشأة في قوائمه المالية لعدم ممارسته أي ووأعمال األوراق المالية. 

 سيطرة إدارية عليها أو لعدم مقدرته على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية. 

 

 :ودي، مساهمة سعودية، مدرجة في سوق المال السعشركة وهي  شركة ساب للتكافل

 121الذي يبلغ  % من األسهم في رأسمالها14.0، يمتلك البنك وتمارس أنشطتها في المملكه

تختص هذه الشركة بتقديم خدمات تأمين متنوعة متوافقة مع الشريعة و مليون لاير سعودي،

ة السوقية لإلستثمار في شركة ساب اإلسالمية، ومنتجات تكافل عام وعائلية، وقد بلغت القيم

مليون  113.4: 4131مليون لاير سعودي ) 121.3 م، 4132ديسمبر   31للتكافل كما في 

 لاير سعودي(.

 

 األرباح:
 

مليون  492مليون لاير سعودي، بزيادة وقدرها  4,266م إلى 4132ارتفعت أرباح البنك في عام 

م والتي بلغت 4131% عما كانت عليه أرباح البنك في نهاية عام 31.1لاير سعودي بما نسبته 

الرتفاع صافي دخل العموالت  مليون لاير سعودي، ويعود ذلك  بشكل رئيسي كنتيجة 3,774

مليون لاير سعودي  434األتعاب والعموالت بمبلغ   مليون لاير سعودي ودخل 121الخاصة بمبلغ 

مليون لاير  22مليون لاير سعودي وأرباح تحويل عمالت أجنبية بمبلغ  313خل المتاجرة بمبلغ ود

 مليون لاير سعودي.  311سعودي يقابلها جزئيا األرتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 

لاير سعودي   3.77لاير سعودي  مقارنة بمبلغ   4.27م  4132وقد بلغ دخل السهم خالل العام 

 م. 2013ي عام للسهم ف

مليار لاير سعودي  ويمثل زيادة بمبلغ  187.6م إلى   4132وقد ارتفع إجمالي األصول خالل عام 

% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتي بلغت 5.8مليار لاير سعودي  أو بنسبة  10.3

م إلى  4132العام مليار لاير سعودي. في حين ارتفع إجمالي ودائع العمالء كما في نهاية  177.3

% عما  5مليار لاير سعودي وتمثل زيادة بنسبة    6.9مليار لاير سعودي بزيادة وقدرها     145.9

مليار لاير سعودي. كما بلغت قروض  139.0والتي بلغت  4131كانت عليه في نفس الفترة من عام 

مليار لاير  9.1م بارتفاع وقدره  4132ديسمبر  13مليار لاير سعودي كما في  115.2وسلف العمالء

مليار لاير  كما في نفس الفترة من  106.1%  مقارنة بمبلغ   8.6سعودي  ويمثل ارتفاعا بنسبة  

  45.3% إلى  21.1مليار لاير سعودي أو بنسبة  7.9السنة الماضية. وارتفعت االستثمارات بمبلغ    

مليار لاير سعودي كما في نهاية    37.4م  مقابل   4132ديسمبر  13لاير سعودي كما في مليار 

 .م 2013العام  

 

 

 



 4102 لعامالتقرير السنوي 

5 

 األرباح النقدية وأسهم المنحة:

طبقا للنظام األساسي للبنك ووثيقة حوكمة ساب فإن سياسة توزيع األرباح التي ينتهجها البنك  تتوافق 

ويتم توزيع  والتوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي،، البنوكمع أحكام نظام مراقبة 

 صافي األرباح السنوية للبنك كالتالي:

يتم إحتساب وتخصيص المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين  .3

العربية والضريبة المستحقة على الشريك األجنبي طبقا للقواعد واألحكام النافذة في المملكة 

السعودية، ويقوم البنك بدفع تلك المبالغ بعد إقتطاعها من صافي األرباح الموزعة لهذه 

 األطراف.

% من األرباح الصافية وترحل لتدعيم االحتياطي النظامي إلى أن 40يقتطع البنك نسبة  .4

 يصبح ذلك االحتياطي معادال لقيمة رأس المال المدفوع.

وإقرار الجمعية العامة العادية للبنك يتم توزيع األرباح بناء على توصيات مجلس اإلدارة  .1

 على مساهمي البنك بحسب عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم. 

يتم ترحيل صافي األرباح غير الموزعة كأرباح مستبقاة أو يتم تحويلها إلى االحتياطي  .2

 النظامي.
 

أقرت توصية مجلس إدارة البنك  م4132مارس  31الجمعية العامة للبنك التي جرى عقدها بتاريخ 

م لجميع مساهمي 4131ديسمبر  13بتوزيع األرباح النقدية المقررة عن العام المالي المنتهي في 

( مليون لاير 3311البنك المسجلين كما بتاريخ نهاية تداول يوم عقد الجمعية العامة والتي بلغت )

الضريبة، وقد تم قيد هذه األرباح بحسابات ( لاير سعودي واحد لكل سهم بعد خصم الزكاة و3بواقع )

 .م 4132مارس  40المستفيدين من مساهمي البنك إعتباراُ من 

م، فقد أعلن 4132ديسمبر  13وفي شأن توزيعات األرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في 

امة للبنك م عن صدور قرار مجلس اإلدارة بالتوصية للجمعية الع4132ديسمبر  42البنك بتاريخ 

م بإعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 4130مارس  33تاريخ بالتي سوف تعقد 

لاير سعودي واحد وخمس  3.10مليون لاير سعودي بواقع  (1.050) م بإجمالي وقدره 4132

ون أحقية % من القيمة األسمية للسهم، وستك31.01هلالت للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، وبما يمثل 

توزيع هذه األرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجالت مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم 

 -: اإلدارة بتوزيع األرباح كما يلي إنعقاد الجمعية العامة. وقد أوصى مجلس

 
 بآالف الرياالت 

       264116113 م4132صافي دخل العام 

 3,809,033 األرباح المبقاة من السنة السابقة

 471,571,2 المجموع

   توزع كما يلي :

 361116030                                     المحول إلى االحتياطي النظامي

 1336311 الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

 9016311  توزيعات أرباح

 ,,5745475 م2410األرباح المبقاة لعام 
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م، وحيث أن البنك 4132وباإلضافة إلى توزيعات األرباح المقترحة لمساهمي البنك عن العام المالي 

( مليار لاير سعودي، فقد أعلن البنك 30( مليار لاير سعودي إلى )31بصدد رفع رأس ماله من )

دية التي م أن مجلس اإلدارة قد رفع التوصية إلى الجمعية العامة غير العا4132ديسمبر  42بتاريخ 

م وبعد إستكمال إجراءات الحصول على موافقة الجهات 4130مارس  33تاريخ بسوف تعقد 

مليون لاير سعودي،  306111مليون لاير سعودي إلى  316111المختصة لزيادة رأس مال البنك من 

مليون لاير سعودي من حساب األرباح  46011%، عن طريق رسملة مبلغ 01بنسبة زيادة وقدرها 

مليون لاير سعودي من حساب االحتياطي النظامي، والتي ستهدف  46011المبقاة، ورسملة مبلغ 

لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سوف يسهم في تنمية أعماله ومن ثم تحقيق معدالت نمو جيدة 

 .خالل األعوام القادمة

 

سهمين حاليين من أسهم البنك، وسوف تتم زيادة رأس المال هذه من خالل منح سهم مجاني واحد لكل 

مليون سهم، وستكون  36011مليون سهم إلى  36111وبذلك يرتفع عدد أسهم البنك المصدرة من 

أحقية هذه المنحة لحاملي األسهم المسجلين في سجل مساهمي البنك كما بنهاية تداول يوم إنعقاد 

 الجمعية العامة غير العادية.

 

 المدفوعات النظامية المستحقة:

م في جلها من الزكاة المستحقة 4132تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على البنك خالل العام 

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

اإلجتماعية والمدفوعة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي تتمثل في اشتراكات التأمينات 

 -: م كما يلي4132ت النظامية للعام لموظفي ومنسوبي البنك ، وقد بلغت المدفوعا

 

 البنــــــد
 إجمالي المبالغ بآالف

 ةيالرياالت السعود

 62,700 الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين السعوديين 

 336,400  الشريك األجنبيضريبة الدخل المستحقة على حصة 

 95,275 مدفوعات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

 2,030 مدفوعات أخرى
 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة: 

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

م 4134سبتمبر  11تم تجديدها في خبرات إدارية متخصصة بموجب اتفاقية الخدمات الفنية، التي 

 لمدة خمس سنوات ميالدية.

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

هذه المعامالت قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعامالت مع األطراف األخرى. وتخضع 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات 

 الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

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

  -التالي :
 

 ألف لاير سعودي  م4102ديسمبر  20كما في 

   مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية :

 1,874,520  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 948,429  إستثمارات

 (236,724)  مشتقات ) بالقيمة العادلة ( 

       463106041  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 416331  مطلوبات أخرى                                                                  

 461296432  تعهدات والتزامات محتملة              

 

 لاير سعودي.  103.9وتشمل االستثمارات أعاله استثمارات في شركات زميلة وتابعة تبلغ   

 
المراجعة، وكبار المساهمين أعضاء مجلس اإلدارة، ولجنة 

 اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:

 ألف لاير سعودي 

 3,087,237  قروض وسلف 

 10,240,067  ودائع العمالء    

 20,329  ) بالقيمة العادلة ( –مشتقات     

 85,736  تعهدات والتزامات محتملة    

 

 المال للبنك على أنهم من كبار المساهمين.% من رأس 0صنف المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 

 

   صناديق البنك المشتركة
 ألف لاير سعودي  م4102ديسمبر  20كما في 

 1,247  قروض وسلف 

 1,040,795  ودائع العمالء 

 

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

 م:4132ديسمبر  13المالية الموحدة للسنة المنتهية في القوائم 
 ألف لاير سعودي  

 92,749  دخل عموالت خاصة

 (293,653)  مصاريف عموالت خاصة

 106,056  دخل رسوم وعموالت 

 41,366  مدفوعة لمجموعة اتش اس بي سي رسوم خدمات

 (4,679)  االستثماريةاتفاقية ترتيبات المشاركات في أرباح النشاطات البنكية 

 109,453  الحصة في أرباح الشركات الزميلة 

 3,334  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

ديسمبر  13فيما يلي تحليل بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة للسنة المنتهية في 

 م:4132
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 ألف لاير سعودي   

 31,373  وبدالت(مزايا موظفين قصيرة األجل ) رواتب  

 6,592  تعويضات نهاية الخدمة 

 

، بمن فيهم المدراء التنفيذيين الذين لهم الصالحية يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص

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

 مباشرة.
 

 1 موظفي اإلدارة العليا برامج حوافز محسوبة على أساس األسهم. يوجد هناكيمنح البنك لموظفيه وبعض 

 م. 4132ديسمبر  13من هذه البرامج قائمة كما في  
 

 سندات الدين المصدرة:
 

من ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز مركزه في كفاية رأس المال واإلستمرار في تنويع مصادر 

 -فقد أصدر البنك سندات الدين التالية: التمويل وتحسين فترات اإلستحقاق، 

 

 ألف لاير سعودي م4132ديسمبر  13كما في  

 2,264,678 مليون دوالر 111سنوات بمبلغ  0سندات بعمولة ثابتة مدتها  

مليون لاير  36011سنوات بمبلغ  0صكوك ثانوية بالريال السعودي مدتها  

 م 4134عام  –سعودي 

1,500,000 

مليون لاير  36011سنوات بمبلغ  9بالريال السعودي مدتها صكوك ثانوية  

                                                                 م 4131عام  –سعودي 

1,500,000 

 5742272,4 اإلجمالي 

 

 مليون دوالر 211سنوات بمبلغ  5سندات بعمولة ثابتة مدتها 

 34%، وتستحق السداد في 1، وبعمولة ثابتة قدرها  م4131تم إصدار هذه السندات، خالل عام 

% ويشتمل على 1.321، وهذه السندات غير مضمونة وتحمل عائد فعلي قدره م4130نوفمبر 

نقطة أساس. إن هذه السندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونة، ومدرجة في  391هامش قدره 

 .بورصة لندن

ت الخاصة المتعلقة بهذه السندات باستخدام مقايضة أسعار لقد تمت تغطية مخاطر أسعار العموال

العموالت من ثابتة إلى عائمة. تعتبر مقايضة أسعار العموالت الخاصة جزءاً من تغطية المخاطر 

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

مليون لاير سعودي كما في  39.1ذلك فيما يتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره لهذه السندات و

 نهاية السنة الحالية.

 م4104 –مليون لاير سعودي  07511صكوك ثانوية بالريال السعودي مدتها خمس سنوات بمبلغ 
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م،  4139م، وتستحق السداد خالل مارس 4134مارس  41قام ساب بإصدار صكوك ثانوية بتاريخ 

 3.111تم إصدار هذه الصكوك كتبادل تجاري جزئي لقرض من رئيسي إلى ثانوي وبمبلغ قدره 

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

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

نقطة أساس، وتستحق السداد كل ثالثة أشهر. إن هذه الصكوك  341المملكة العربية السعودية زائداً 

  في سوق األسهم السعودية )تداول(.ومدرجة غير مضمونة، 

 

 م4102 –مليون لاير سعودي  07511صكوك ثانوية بالريال السعودي مدتها سبع سنوات بمبلغ 

، وتستحق السداد خالل شهر ديسمبر م 4131ديسمبر  39ثانوية بتاريخ قام ساب بإصدار صكوك 

سنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة لمؤسسة النقد  0لساب الحق بسداد الصكوك بعد و. م4141

  .العربي السعودي، وشروط وأحكام االتفاقية

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

نقطة أساس، وتستحق السداد على اساس نصف سنوي. إن هذه  321المملكة العربية السعودية زائداً 

 في سوق األسهم السعودية )تداول(.ومدرجة الصكوك غير مضمونة، 

 

 اإلقتـراض:

%  تدفع بشكل 0.33سنة، ويحمل عمولة خاصة بواقع  34عمولة ثابتة لمدة يمثل هذا البند قرضاً ب

بلغ إجمالي القروض القائمة ، م4110يوليو  9نصف سنوي. وقد تم الحصول على هذا القرض في 

يونيو  30ويستحق السداد في ألف لاير سعودي،  916340م، 4132ديسمبر  13كما في تاريخ 

 - نات االستحقاق:ويوضح الجدول التالي بيا ،م4139

 المبلغ المتبقي مبلغ الدفعة تاريخ الدفعة

 78,125  م4132ديسمبر  13الرصيد كما في 

 62,500 15,625 م4130يونيو   15

 46,875 15,625 م4130ديسمبر  30

 31,250 15,625 م4131يونيو  30

 15,625 15,625 م4131ديسمبر  30

 - 15,625 م4139يونيو  30
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 وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة:آت مكاف

 

تتحدد المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني )ساب( أو 

األعضاء من خارج مجلس اإلدارة طبقا لألطر المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن السلطات 

المملكة العربية السعودية وقواعد  اإلشرافية وتخضع للمبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك العاملة في

المكافآت والتعويضات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وقواعد حوكمة الشركات 

الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات والنظام األساسي للبنك وأيضا وثيقة حوكمة ساب 

 وسياسة ساب للتعويضات.

 

وقد بلغت مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم في مجلس إدارة البنك 

 354,000لاير سعودي شاملة مبلغ  3,334,000م، مبلغ  4132ومشاركتهم في أعماله خالل العام 

لاير سعودي بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة وهي 

لتنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر. ويوضح الجدول التالي اللجنة ا

بيانات المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له وكبار 

 - المسئولين التنفيذيين بالبنك خالل العام:
 

 م4102العام 
 باالف الرياالت السعودية

مجلس اإلدارة  أعضاء

التنفيذيين/غير 

 التنفيذيين

بيانات التعويضات لستة من كبار 

المسئولين التنفيذيين ممن تلقوا 

أكبر تعويض من البنك، ويشمل 

ذلك عضو مجلس اإلدارة المنتدب 

 ورئيس الرقابة المالية

بيانات التعويضات لكبار 

التنفيذيين الذين يتطلب 

تعيينهم عدم ممانعة مؤسسة 

 العربي السعوديالنقد 

 18,946 8,707 5,921 رواتب وتعويضات

 7,941 2,849 247 بدالت

 25,800 19,298 2,114 مكافآت سنوية ودورية 

 - - - برامج الحوافز

التعويضات والمزايا العينية 

األخرى المدفوعة شهريا أو 

 .سنويا

449 778 1,332 

  

م باستثناء المكافآت واألسهم حيث يتم 4132خالل عام جرى إحتساب القيم أعاله حسب التكلفة للبنك 

 إحتسابها بناء على القيمة المقدمة للموظفين.

 

 مزايا وبرامج الموظفين:
 

وفقا لقواعد وضوابط المكافات والتعويضات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في شأن 

، فقد تم إجراء ستقرار الماليتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بالتعويضات وسياسات مجلس اإل

مراجعة مستقلة لهيكل الرواتب والتعويضات بالبنك،  وتم تقديم التقرير إلى لجنة الترشيحات 

وضع تم   والمكافآت للدراسة ثم جرى رفعه مع تقرير إداري إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.كما
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ووافق عليها مجلس اإلدارة وتم العمل سياسة التعويضات والتي أقرتها لجنة الترشيحات والمكافآت 

  م.4131بها منذ عام 
 

وتحدد سياسة البنك للتعويضات المبادىء التوجيهية لكيفية إدارة المدفوعات الثابتة والمتغيرة في 

ساب )بما في ذلك برامج المكافآت(. وتوائم هذه السياسة بين إجراءات المكافآت مع استراتيجية البنك 

نفيذ الناجح  لالستراتيجية بطريقة متوافقة مع المخاطر. كما أنها توفر قيمة مغرية وقيمه في دعم الت

االستدامة المالية للموظف بما يؤدي إلى استقطاب وتحفيز واالحتفاظ بالموظفين وبالتالي ضمان 

 .لساب
 

تحق تعويض العمل النافذ في المملكة العربية السعودية وسياسات البنك الداخلية، يسنظام طبقا ألحكام 

تعويضات نهاية الخدمة المستحقة بلغ رصيد نهاية الخدمة للدفع في نهاية فترة عمل الموظف. وقد 

 مليون لاير سعودي.  121 مبلغ ،م4132للموظفين كما في نهاية شهر ديسمبر 
 

وإلى جانب ذلك فإن البنك يعتمد ثالثة برامج لمنح األسهم كمكافآت لبعض الموظفين، وتعكس هذه 

والتي بلغت  م4131و  م4134و  م4133البرامج عدد األسهم المخصصة للبرنامج لسنوات األداء 

 ( لاير سعودي.1163936134م )4132ديسمبر  13كما في قيمتها السوقية اإلجمالية  

 

 

 تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة:
 

التامة من كافة يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفته 

 -النواحي المادية ما يلي:
 

  .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 

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

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

مجلس اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة 

 بهم، ما عدا ما جرى ذكره في تبيان المعامالت مع األطراف األخرى في هذا التقرير.

 

 كذلك قام مراجعو الحسابات حسب الموضح في تقريرهم، كجزء من أداء واجباتهم بشأن القوائم

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

يمكنهم من تصميم إجراءات مراجعة مالئمة، ولكن ليس لغرض تكوين رأي حول فعالية الضوابط 

شئة عن ذلك الداخلية بالبنك. وقد أبلغ المراجعون مجلس اإلدارة ببعض النواقص أو التوصيات النا

العمل. وبرأي اإلدارة فإن هذه البنود ال تشكل نواح جوهرية، ولذلك اصدر المراجعون تقريرهم غير 

 المتحفظ على القوائم المالية للبنك.

 

 المعايير المحاسبية:
 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية والصادرة عن مؤسسة النقد 

لعربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة ا

البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك، وال توجد هناك أي اختالفات جوهرية 
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السعودية في المعايير المحاسبية المطبقة لدى ساب عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة 

م باستثناء ما يتعلق بتطبيق 4132ديسمبر  13للمحاسبين القانونيين المطبقة خالل السنة المنتهية في 

المعايير العالمية المذكورة في إيضاحات القوائم المالية والتي بشأنها طبق ساب المعيار المذكور بأثر 

 على األداء. رجعي بدون أن يكون لذلك أية آثار على المركز المالي للبنك أو

 

 تعيين مراجعي حسابات البنك:
 

م، أقرت الجمعية 4132مارس  31خالل إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التي عقدت بتاريخ 

العامة اختيار كل من الساده/ كيه بي إم جي الفوزان والسدحان، والساده/ إيرنست أند يونغ كمراجعين 

لتوصية لجنة المراجعة، وأوكل لهم  مراجعة القوائم المالية  لحسابات البنك من بين المرشحين  طبقا

 م وتحديد اتعابهم.4132ديسمبر  13السنوية وأيضا الربع سنوية للبنك وذلك للسنة المالية المنتهية في 

 
 :2بازل 

 

هو معيار عمل دولي يهدف إلى تعزيز ممارسات وإجراءات إدارة المخاطر  1إن بروتوكول بازل 

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

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

 4.0وبازل  4على و يعزز اإلطار النظامي الذي تم تبنيه من قبل بازل  1يعتمد بروتوكول بازل 

 .1اآلن أجزاء ال تتجزأ من إطار بازل والتي تشكل 
 

وحدد تاريخ العربي السعودي وكان إطار إصالحات  بازل النهائية قد صدر من قبل مؤسسة النقد 

 .م4131يناير  3النفاذ اعتبارا من 
 

من ثالثة أركان تعزز بعضها البعض، والتي تهدف مجتمعة إلى  1يتكون إطار بروتوكول بازل 

 سالمة ومتانة األنظمة المالية:المساهمة في تقوية 
 

: ويتعلق بالحد األدنى للمتطلبات الرأسمالية بالنسبة للمخاطر االئتمانية ومخاطر العمليات الركن األول

 ومخاطر األسواق.

وتخطيط إلجراءات تقييم العربي السعودي : ويتعلق بالمراجعة اإلشرافية لمؤسسة النقد الركن الثاني

 لساب. الداخليالكفاية الرأسمالية 

 : ويتعلق بسلوكيات وأنظمة السوق من خالل اإلفصاح العام.الركن الثالث

 

صممت إجراءات تقييم وتخطيط كفاية رأس المال الداخلي لمعرفة وتحديد المتطلبات الرأسمالية تحت 

 سيناريوهات الضغط وأيضا رأس المال بالنسبة لمخاطر الركن الثاني. وتشير مخاطر الركن الثاني

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

إن إجراءات تقييم وتخطيط كفاية رأس المال الداخلي هي مستند شامل مصمم لتقييم بيانات مخاطر 

البنك، وإجراءات تحديد وقياس ومراقبة المخاطر والمتطلبات الرأسمالية ومصادر رأس المال. 

اإلجراءات طريقة محافظة وواقعية لتقييم متطلبات ساب الرأسمالية الحالية والمخططة وتعكس هذه 

 والوضع المتوقع للبنك. 4على أساس موحد بالكامل ضمن إطار الركن الثاني من بازل 
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لقد تم إعداد إجراءات تقييم وتخطيط كفاية رأس المال الداخلي تمشيا مع التوجيهات الصادرة عن 

 لعربي السعودي ويتم تحديثها على أساس سنوي.مؤسسة النقد ا
 

الصادرة عن مؤسسة  1طبقا لقواعد بازل  1لقد تم إعداد بيانات اإلفصاح المتعلقة ببروتوكول بازل 

 م. 4134النقد العربي السعودي في شهر ديسمبر 
 

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

وسوف يتم تنفيذ أية متطلبات حفظ رأسمال إضافية في مواجهة التقلبات الدورية على مراحل ابتداء 

% كحد أعلى. إضافة لذلك فإن كافة فئات األدوات الرأسمالية 4.0م حتى نسبة 4131من عام 

خسائر في يجب أن تستوعب ال م4131يناير  3المطلوب إدراجها في رأس المال النظامي اعتبارا من 

نقطة عدم الجدوى قبل أن يتعرض دافعو الضريبة للخسائر. وسوف يتم تنفيذ المعالجة الرأسمالية 

 م. 4131يناير  3سنوات اعتبارا من  31لألوراق المالية الصادرة قبل هذا التاريخ بالتدريج على مدى 
 

ة السيولة و نسبة صافي كما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اإلرشادات النهائية لنسبة تغطي

يناير  3و  م4130يناير  3التمويل المستقر والتي أصبحت الحد القياسي األدنى للفترتين التي تبدأ من 

 على التوالي. م4131
 

إن ساب في موقع جيد يمكنه من االستجابة للمتطلبات الرأسمالية والسيولة التي يفرضها بروتوكول 

 .1بازل 
 

المشاركة في مجموعات العمل مع مقام مؤسسة النقد العربي  م4130ام عالسوف يواصل ساب خالل 

والتي تهدف إلنهاء تنفيذ قواعد المعيار في المملكة العربية  1السعودي بخصوص مختلف أوجه بازل 

 السعودية بشكل سليم. 
 

 التصنيف االئتماني

 التصنيف درجة االئتمانيةلخدمات التصنيف  بورز أند ستاندارد وكالة أكدت م،2014 خالل عام 

 وكالة أكدت كما رة.مستق مستقبلية نظرة مع والقريب البعيد المدى على ”A-1/A“ لساب االئتماني

 مستقبلية نظرة مع والقريب البعيد المدى على’F1/A‘ ب لسا االئتماني صنيفالت ةجدر فيتش

 .ةمستقر
 

ستمرارية قوة وا لساب المالية القوة المستقرة المستقبلية النظرةو االئتماني التصنيف تأكيد ويعكس

 لساب.  التجارية لعالمةأيضا قوة او جيدةال والسيولة ،رباحاأل وتحقيق الربحية
 

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

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

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

 ترتيبات تنازل أياُ من مساهمي البنك عن حقوقهم في األرباح
 

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

 في األرباح. أي حقوق لهم
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 اإلشعار المتعلق بملكيات المساهمين الذين قاموا بإبالغ البنك بنسب تملكهم:
 

م أي إشعارات من المساهمين واألشخاص ذوي العالقة بخصوص 4132لم يتلق البنك خالل العام 

تغير نسبة ملكيتهم في أسهم البنك وذلك بحسب ما تتضمنه متطلبات اإلفصاح المضمنة في قواعد 

التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية،  وتتضمن الجداول أدناه وصفا للمصالح التي 

القصر في  تعود لكبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيين أو أزواجهم وأوالدهم

 اسهم أو أدوات الدين :
  

 لكبار المساهمين: وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة  أوال: 
 

 كبار المساهمين

  اسم صاحب المصلحة
عدد األسهم في بداية 

 م0/0/4102العام 

عدد األسهم في نهاية 

 م20/04/4102العام 

 صافي التغير خالل السنة

 % عدد األسهم

 %0 - 400,000,000 400,000,000  شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في

 %0,09- 166,565- 169,828,435 169,995,000 شركة العليان السعودية لالستثمار المحدودة 

 %0 - 97,416,959 97,416,959 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 %0 - 50,009,026 50,009,026 شركة عبدالقادر المهيدب واوالده 

 

إلدارة العائدة  ألعضاء مجلس اوصف الي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب   ثانيا:

 وزوجاتهم وأوالدهم القصر:
 

 أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر

  اسم صاحب المصلحة
عدد األسهم في بداية 

 م0/0/4102العام 

عدد األسهم في نهاية 

 م20/04/4102العام 

 صافي التغير خالل السنة

 % عدد األسهم

 %0 - 5,000 5,000 خالد سليمان صالح العليان 

 %0 - 35,413 35,413 خالد عبد هللا عبد العزيز الملحم

 %0 -  82,493           82,493 سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب وافراد أسرته 

 %0 - 9,373,693  9,373,693 وافراد أسرته محمد عمران محمد العمران  

 %23- 8,000- 25,666 116111 أحمد سليمان باناجه وأفراد اسرته 

 %100 1,000 1,000 - )ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(سعد عبد المحسن الفضلي 

 %94- 16,000- 1,000 17,000 ديفيد روبيرت ديو 

 % 36111 1,000 - 0 (HSBC)ممثالُ للشريك األجنبي مجموعة  مارتن سبورلنج 

 1,000 1,000 - 0% (HSBC)ممثالُ للشريك األجنبي مجموعة محمد مزيد محمد التويجري 

 1,000 1,000 100% - (HSBC)ممثالُ للشريك األجنبي مجموعة نايجل هنشلوود 

 %100- 1,000- - 1,000 محمد عبد الرحمن السمحان *

 1,000 - -1,000 -100% ** (HSBC)ممثالُ للشريك األجنبي مجموعة  زرير جيه كاما
 

انقضت عضوية األستاذ/ محمد عبد الرحمن السمحان في مجلس اإلدارة وحل محله األستاذ/ سعد الفضلي اعتباراً من  *

 م.4132أبريل  3

 م.4132سبتمبر  3انقضت عضوية السيد/ زريركاما بمجلس اإلدارة وحل محله السيد/ نايجل هنشلوود اعتباراً من  * *
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وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم  ثالثا:

 وأوالدهم القصر:
 

 كبار التنفيذيين في البنك وزوجاتهم وأبنائهم القصر

  اسم صاحب المصلحة
عدد األسهم في بداية 

 م0/0/4102العام 

عدد األسهم في نهاية العام 

 م20/04/4102

 خالل السنةصافي التغير 

 % عدد األسهم

 %94- 16,000- 1,000 17,000 ديفيد روبرت ديو

 %0 - - - إيان مكاليستر

 11% 39,777 100,000 116441 منصور عبد العزيز البصيلي

 %0 - - - كريغ بيل

 

 

 

 

 لس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهمج
 

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 

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

سنوات مع إمكانية  1المساهمين السعوديين يتم انتخابهم وتعيينهم من قبل الجمعية العامة للبنك لفترة 

 إعادة انتخابهم، في حين يتم تعيين األعضاء األربعة اآلخرين من قبل الشريك األجنبي.
 

م، اجتمعت الجمعية العامة للبنك وانتخبت أعضاء مجلس اإلدارة عن 4131ديسمبر  30وبتاريخ 

م. 4131ديسمبر  13م وتنتهي في 4132يناير  3سنوات اعتبارا من  1الجانب السعودي لدورة مدتها 

 وقد تمت عملية اإلنتخاب وفق أسلوب التصويت التراكمي.
 

سعد بن عبدالمحسن الفضلي كعضو غير تنفيذي في مجلس  /م حل األستاذ4132أبريل  3وبتاريخ 

م حل السيد نايجل هنشلوود،  كعضو 4132سبتمبر  3اإلدارة خلفاُ لالستاذ/ محمد السمحان، وبتاريخ 

غير تنفيذي في مجلس اإلدارة وممثالً للشريك األجنبي مجموعة إتش إس بي سي خلفاً للسيد/ زرير 

 كاما.
 

م من 4132ديسمبر  13فقد كان تشكيل مجلس اإلدارة كما في تاريخ وبالتالي وعلى ضوء ذلك 

( من الئحة حوكمة 4ما جاء في المادة )األعضاء التالية أسماءهم والذين صنفت عضويتهم بحسب 

ووثيقة مبادئ الحوكمة  الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية

 -عربي السعودي:الصادرة عن مؤسسة النقد ال
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 تصنيف العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة 

الشركات المساهمة األخرى خالف ساب التي يشارك عضو 

مجلس اإلدارة في عضويتها بصفته الشخصية أو ممثالُ عن 

 شخص اعتباري آخر

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي  عضو مستقل خالد سليمان العليان   /األستاذ

 المهندس/ خالد عبد هللا الملحم 

 

 عضو مستقل
 )الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا 

 مدينة الملك عبدهللا االقتصادية 

 شركة إعمار المدينة االقتصادية 

  شركة أمالك 

 شركة اإلسمنت األبيض السعودي 

 محمد عمران العمران /األستاذ

 

 عضو مستقل
 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 شركة االتصاالت السعودية 

 شركة أوريكس للتأجير التمويلي 

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 

 األستاذ/ أحمد سليمان باناجه 

 

 عضو مستقل
 الشركة السعودية للتنمية اإلقتصادية 

 سدكو كابيتال 

 مجموعة الفيصلية 

 األستاذ/ سليمان عبدالقادر المهيدب 

 

 

 

 

 

 عضو غير تنفيذي

  القادر المهيدب وأوالده، ممثالً لشركة سليمان شركة عبد

 المهيدب وشركاه.

         شركة  سيكورب 

       الشركة األولى للتطوير العقاري، ممثالً لشركة

 عبدالقادر المهيدب وأوالده.

      شركة مجموعة صافوال، ممثالً لشركة عبدالقادر

 المهيدب وأوالده

    ة عبدالقادر شركة التصنيع الوطنية، ممثالً لشرك

 المهيدب وأوالده

 .شركة المراعي، ممثالً لشركة مجموعة صافوال 

      شركة شركة الشرق األوسط للورق )ممثالً عن

 عبدالقادر المهيدب وأوالده(

 شركة أعمال الطاقة والمياه الدولية 

 شركة رافال للتطوير العقاري 

 القابضة ةشركة جسور المتحد 

 شركة أكوا القابضة 
 

 سعد عبد المحسن الفضلي /األستاذ       

 عضو غير تنفيذي 

ممثالً للمؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية

 

 

 نايجل هنشلوود  /السيد

 

 عضو غير تنفيذي 

ممثالً للشريك األجنبي، 

 مجموعة اتش اس بي سي

 

 مارتن سبورلنغ /السيد

 عضو غير تنفيذي 

ممثالً للشريك األجنبي، 

 اس بي سيمجموعة اتش 

 

 محمد مزيد التويجري /األستاذ

 عضو غير تنفيذي 

ممثالً للشريك األجنبي، 

 مجموعة اتش اس بي سي

 

 ديفيد ديو /السيد
عضو  –عضو تنفيذي 

 مجلس اإلدارة المنتدب
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 اجتماعات مجلس اإلدارة

ويبين الجدول التالي  ،اجتماعاتم عقد مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب"  أربعة 4132خالل العام 

 بيانات تلك االجتماعات وسجل حضور األعضاء خالل السنة:

 تاريخ االجتماع  

مارس  31 اسم عضو مجلس اإلدارة 

 م4132

يونيه   1

 م4132

أغسطس   41

 م4132

ديسمبر  31

 م4132

  -   خالد سليمان العليان /األستاذ 3

     خالد عبد هللا الملحم المهندس/ 4

     سليمان عبد القادر المهيدب /األستاذ 1

     محمد عمران العمران /األستاذ 2

    - سعد عبدالمحسن الفضلي /األستاذ 0

     أحمد سليمان باناجه /األستاذ 1

     ديفيد ديو /السيد 9

     محمد مزيد التويجري /األستاذ 1

     مارتن سبورلنج  /السيد 3

  - - - نايجل هينشلوود  /السيد 31

 - - -  محمد عبدالرحمن السمحان )*( /االستاذ 33

 -    )**(زرير كاما   /السيد 41

 31 31 3 31 عدد الحاضرين 

 %311 %311 %31 %311 نسبة الحضور  
 

 

واعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس اإلجتماعات التي ويبين الجدول التالي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

 م:4132عقدت خالل عام 

 اسم العضو م
مجلس 

 اإلدارة

اللجنة 

 التنفيذية

لجنة 

 المراجعة

لجنة 

 المخاطر

لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

 1 1 - - 1 األستاذ خالد سليمان العليان .3

 - 2 - 31 2 خالد عبد هللا الملحم المهندس .4

 - - - - 2 األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب .1

 1 2 - 31 2 األستاذ محمد عمران العمران .2

 - - 4 9 1 األستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي .0

 4 - 2 1 2 األستاذ أحمد سليمان باناجه .1

 - - - 33 2 السيد ديفيد ديو .9

 - 2 - 33 2 األستاذ محمد مزيد التويجري .1
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 - - - - 2 السيد مارتن سبورلنج  .3

 - - - - 3 السيد نايجل هينشلوود  .31

 3 - 3 - 3 االستاذ محمد عبدالرحمن السمحان )*( .33

 - - - - 1 السيد زرير كاما  )**( .34

 - - 1 - - األستاذ محمد العماج )***( .31

 - - 2 - - السيد جيمس مادسن )***( .32

 - - 2 - - الزامل )***(األستاذ طالل  .30

 

انقضت عضوية األستاذ/ محمد عبد الرحمن السمحان في مجلس اإلدارة وحل محله األستاذ/ سعد الفضلي  *

 م.4132أبريل  3اعتبارا من 

سبتمبر  3انقضت عضوية السيد/ زرير كاما بمجلس اإلدارة وحل محله السيد/ نايجل هنشلوود اعتبارا من  * *

 م.4132

أعضاء من خارج  1أعضاء من ضمنهم  0تتكون لجنة المراجعة، طبقا لقواعد تشكيلها والئحة عملها من  ***

 مجلس اإلدارة. 

 

 

 لجان مجلس اإلدارة
 

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

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

، شكل مجلس إدارة البنك أربع لجان فرعية منبثقة عنه، يشارك أعضاء من المجلس فيها جميعاً 

 وتتضمن األقسام التالية استعراضا الختصاصات ومهام هذه اللجان وبيانات تشكيلها واجتماعاتها :  

 

 

 :اللجنة التنفيذية
 

 ( من النظام األساسي للبنك وترفع41شكلت اللجنة التنفيذية للبنك من قبل مجلس اإلدارة طبقا للمادة )

مجلس اإلدارة وتضم في عضويتها العضو المنتدب )رئيساً( وأربعة  إلى مباشرة تقاريرها اللجنة

 م اختيارهم من بين أعضاء المجلس.أعضاء آخرين يت
 

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

 لمنتدب أو من قبل مجلس اإلدارة. قبل مجلس اإلدارة في معالجة المسائل المحالة لها من قبل العضو ا

وتقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة م، 4131وقد اقر مجلس اإلدارة قواعد محدثة لعمل اللجنة في مايو 

العمل بالبنك وتجتمع  وقطاعاتكافة التقارير الشهرية المقدمة من مختلف رؤساء الفعاليات وأقسام 

 اثنا عشر مرة في السنة. 

خالد عبد هللا الملحم / المهندسفي عضويتها : السيد ديفيد ديو )رئيساً( وكال من  وتضم اللجنة الحالية

 واألستاذ/محمد عمران العمران واألستاذ/ محمد مزيد التويجري واألستاذ/ سعد عبد المحسن الفضلي

 م.4132اجتماعا خالل عام  33م، في حين  عقدت اللجنة التنفيذية 4132ديسمبر  13كما في 
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 المراجعة:لجنة 

م، وطبقا لقواعد تشكيلها والئحة عملها فإنها تتكون من 3334أنشأت لجنة المراجعة بالبنك في عام 

أعضاء من داخل وخارج مجلس اإلدارة، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس  خمسةإلى  ثالثة

 اإلدارة وتجتمع أربع مرات في السنة. 
 

ة المراجعة الداخلية بالبنك، ومراقبة فاعلية وفعاليات أعمال ويتمثل دورها في اإلشراف على إدار

المراجعة الداخلية والخارجية للبنك ومراجعة نواحي الضعف في المراقبة وقصور األنظمة، كما أن 

اللجنة معنية بدراسة القوائم المالية األولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة والرفع بتوصياتها 

س، وتعنى اللجنة بدراسة تقارير المراجعة وإبداء توصياتها بشأنها، والتوصية للمجلس ورؤاها للمجل

بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، إلى جانب متابعة أنشطتهم المكلفين بها واعتماد أي عمل 

 خارج نطاق أعمال المراجعة االعتيادية.
 

 وأقرهاصياغة الئحة قواعد عمل اللجنة  أعيدتمتطلبات الحوكمة فقد  لموائمةخطة البنك  ووفق

 للبنك التي عقدتمن قبل الجمعية العامة وكذلك جرى إقرارها م، 4131مجلس اإلدارة في شهر مايو 

 م.4132مارس  31في 
 

)رئيسا(  -وأعضاء لجنة المراجعة هم األستاذ/ أحمد سليمان باناجه، عضو مجلس اإلدارة المستقل 

والسيد/  -غير تنفيذي –ذ/ سعد عبد المحسن الفضلي، عضو مجلس اإلدارة وعضوية كل من األستا

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

 م. 4132اجتماعات خالل العام  أربعةمجلس اإلدارة، وقد عقدت اللجنة 
 

 لجنة الترشيحات والتعويضات:
 

وتجتمع اللجنة مرتين على األقل  الترشيحات والتعويضات بالبنك من قبل مجلس اإلدارة،شكلت لجنة 

يتم تعيينهم من قبل من أعضاء المجلس وخارجه  أعضاء  خمسةإلى   ثالثةوتتكون من  خالل العام،

 تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة. اللجنةالمجلس، وترفع 
 

إلدارة بشأن المرشحين لعضوية المجلس وفقاً لسياسات وتختص اللجنة برفع توصياتها لمجلس ا

ومعايير العضوية في مجلس ساب التي اقرها المجلس، كما تقوم سنويا بمراجعة احتياجات المهارات 

واإلمكانيات المطلوبة والمالئمة لعضوية المجلس بما في ذلك الوقت المطلوب أن يكرسه عضو 

راجعة هيكل المجلس وتقييم فعاليته وفاعلية األعضاء مجلس اإلدارة من أجل أعمال المجلس، وم

واللجان والتحقق من استقاللية األعضاء المستقلين ومن جوانب تعارض المصالح المحتمل، كما تعنى 

اللجنة بمراجعة أطر ومحددات حوكمة  ساب، إلى جانب وضع وإقرار برامج وسياسات المكافآت 

 زمة بشأنها.تقديم التوصيات الال والتعويضات ومن ثم
 

ووفق خطة البنك لموائمة متطلبات الحوكمة  فقد أعيدت صياغة الئحة وقواعد عمل اللجنة وأقرها 

في  التي عقدت للبنكمن قبل الجمعية العامة  وكذلك جرى إقرارهام، 4131مجلس اإلدارة في مايو 

 م.4132مارس  31
 

رئيساً( وعضوية كل من األستاذ/ خالد وتتكون اللجنة من كل من األستاذ/ محمد عمران العمران )

 ثالثةسليمان العليان واألستاذ/ أحمد سليمان باناجه، وقد عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات 

 م.  4132اجتماعات خالل العام 
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 لجنة المخاطر:
 

ووفق ما  م،4131خالل النصف الثاني من العام شكلت لجنة المخاطر بالبنك من قبل مجلس اإلدارة 

اشتملت عليه توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بضوابط إدارة المخاطر والتي تطلبت 

 ان يصار إلنشاء لجنة تعنى بمناحي إدارة المخاطر. 

من أعضاء اعضاء إلى خمسة  ثالثةلجنة المخاطر تتكون من وبحسب لوائح وقواعد عملها فإن 

 وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة.ذيين غير التنفي مجلس إدارة البنك من

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

المسائل المتعلقة بالمخاطر عالية المستوى ذات الصلة بأنشطة البنك، إلى جانب توفير التوجيه 

ما في ذلك وضع رؤية المخاطر، والبت في األولويات واإلشراف االستراتيجي للمخاطر عبر ساب، ب

 .التحويليةللمخاطر  الرئيسيةعلى تنفيذ المبادرات 

/ خالد عبدهللا الملحم )رئيساً( وعضوية كل من األستاذ/ خالد المهندسوتتكون اللجنة من كل من 

وقد عقدت لجنة سليمان العليان واألستاذ/ محمد عمران العمران واألستاذ/ محمد مزيد التويجري، 

 م.4132اجتماعات خالل العام   أربعة المخاطر

 

 الئحة حوكمة الشركات:

ر لألخذ بمبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة، ومن يدرك البنك السعودي البريطاني "ساب" األثر الكبي

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

في تعميق وتطوير كفاءة عمل المنشأة وعالقاتها مع جميع أصحاب المصالح سواء العاملين، 

يؤمن بأن السير في هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين بالبنك من المودعين أو ما عداهم، كما أن البنك 

جهة وبقطاع الصناعة المصرفية السعودية من جهة أخرى، وهو بالتالي ما سينعكس على تأمين 

 وسالمة واستقرار القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.
 

األخذ بمنهج التصويت التراكمي النتخاب  ولبلورة أطر الحوكمة التي ينتهجها ساب، فقد صير إلى

واختيار أعضاء مجلس اإلدارة، حيث جرى تعديل النظام األساسي للبنك في اجتماع الجمعية العامة 

في إجتماع الجمعية العامة م، وقد بدء باألخذ بهذا النهج 4134مارس  31غير العادية التي عقدت في 

 30الممثلين للجانب السعودي والتي عقدت بتاريخ أعضاء المجلس  العادية التي خصصت النتخاب

 م.4131ديسمبر 
 

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

 إقرارواصدر سياسة تعنى باإلفصاح ومتطلباته وآلياته، وقد تم العمل على هاتين السياستين بعد 

مجلس إدارة البنك عليهما، ولرغبة منه في تعزيز مناحي التواصل مع مساهميه فقد استمر في العمل 

على مبادرته بحث المساهمين من اصحاب الشهادات وممن لم يتسلموا أرباح اسهمهم خالل الفترات 

 السابقة على التواصل مع البنك لتحديث بياناتهم وترتيب استالم حقوقهم. 
  

بنك األساسي ووثيقة حوكمة ساب التي اقرها مجلس إدارة البنك تضمنا عرضاً لحق إن نظام ال

المساهم في الحصول على أرباح، وحضور الجمعيات والمناقشة والتصويت والتصرف بالسهم. 

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

قرير مجلس اإلدارة السنوي، توفر للمساهمين، وتنشر في الصحف وتحمل األرباح والخسائر وت
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. وقد درج البنك رغبة منه في تأصيل وعي على الشبكةبانتظام على موقع تداول وموقع البنك 

مساهميه على طباعة الدليل االسترشادي الخاص بحقوق المساهمين في الجمعيات العامة والذي 

 عقد الجمعيات العامة.يراعى توزيعه للمساهمين عند 
 

التي وثيقة )المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة ( وتمشياً مع ما إشتملت عليه 

مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تضمنت إطاراً عاماً للحوكمة التي يتوجب على البنوك  أصدرتها

تزام بجميع ما تضمنته وثيقة المبادي فقد روعي العاملة في المملكة التمشي به، ولرغبة البنك في االل

على إجراء مراجعات شاملة لمنظومة وتطبيقات  صدور تلك الوثيقةالعمل خالل الفترة التي تلت 

الحوكمة التي ينتهجها البنك، ومن ثم صياغة خطة عمل بإطار زمني تم التواصل فيها مع مقام 

بنك كلية مع جميع المتطلبات التي اشتملت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي بما يفي بتمشي ال

 وثيقة المبادي.
 

المتطلبات اإلشرافية التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن البنك وحرصاً منه لإللتزام و

هيئة السوق المالية ووثيقة مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى جانب 

لممارسات المحلية والدولية، ولضمان الوفاء بهذه المتطلبات في إطار ومنهجية أفضل التطبيقات وا

هدفت لضمان تقييم موثقة فقد راعى البنك خالل الفترة السابقة العمل على إجراء مراجعات داخلية 

ومن ثم في العمل على موائمة  مدى ومستوى التزام البنك بمتطلبات الحوكمة وافضل تطبيقاتها، 

 كمة الذي ينتهجه البنك بما ينسجم والمتطلبات اإلشرافية الصادرة في هذا الشأن. إطار الحو

بتوجيه من مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات  عمل البنك بتؤدة ووكنتيجة لتلك المراجعات فقد 

والمكافآت على صياغة وتعديل عدد من سياسات وأطر الحوكمة، وقواعد عمل لجان المجلس، 

 يم فعالية المجلس وأعضاءه كما لجان المجلس، وفق التفصيل التالي:وتصميم نماذج لتقي

 

 :اإلجرائيةالسياسات  ( أ
 

إدارة  صياغة وتعديل سياسات حوكمة ساب والتي اقرها مجلس علىاإلدارة التنفيذية  عملت

 -: ساب، واشتملت على التالي

 

 الحوكمة.سياسة ساب لإلفصاح التي ينتهجها البنك بما ينسجم مع أحكام الئحة  .3
  

 سياسة ساب لمعالجة تعارض المصالح. .4
 

السياسات والمعايير اإلجرائية للعضوية في مجلس اإلدارة، سواء لألعضاء التنفيذيين أو غير  .1

التنفيذيين، بحيث اشتملت هذه الوثيقة على كافة المتطلبات التي حددتها وزارة التجارة 

السوق المالية والمتعلقة بالمسوغات والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة 

والقدرات والتأهيل، إضافة إلى متطلبات التدريب المستمر وتقييم فعالية األعضاء وأعمال 

 شملت هذه المعايير اللجان، مع تركيز على نواحي التأهيل والتدريب واإلحالل،  كما

وااللتزام بنظام تأكيدات أعضاء المجلس بمراعاة جوانب تعارض المصالح، االستقاللية، 

كذلك من قبل م و4131ديسمبر  30التعامل والتي جرى إقرارها من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.4132مارس  31في  للبنكالجمعية العامة 
 

السياسة المنظمة للعالقة مع أصحاب المصالح، والتي تتناول تنظيم العالقة مع أصحاب  .2

جتمع المحلي، بما يكفل تعزيز حفظ المصالح من المساهمين، العمالء، الموظفين، الم
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حقوقهم، فقد روعي أن تشتمل الوثيقة على جميع األحكام التي تضمنتها وثيقة المبادئ وكذلك 

الئحة حوكمة الشركات، وبما يعزز تأكيد حفظ حقوق أصحاب المصالح وسياسة البنك لخدمة 

م ومن 4131يسمبر د 30المجتمع، وقد تم إقرار هذه السياسة من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.4132مارس  31في  للبنكالجمعية العامة 
 

سياسة التعامل مع األطراف ذوي العالقة، والتي تتناول تنظيم وتحديد معامالت األطراف  .0

ذوي العالقة، وفي أن يحرص البنك على معرفة ورصد هذه التعامالت وإقرارها، وأن 

ى أن يتم اإلفصاح عنها بصفة منتظمة يتوافق ذلك مع الدور المناط بلجنة المراجعة، وعل

 وشفافة. 
 

 سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة. .1
 

م لتنسجم 4133وثيقة حوكمة ساب التي سبق لمجلس اإلدارة إقرارها في ديسمبر  .9

من قبل مجلس اإلدارة في بعض التعديالت عليها والمتطلبات اإلشرافية، والتي جرى إقرار 

 م.4132أغسطس 

 

 :قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة  ب(
 

استكمال إعداد وتعديل صياغة قواعد عمل كافة اللجان الفرعية المنبثقة عن  تمم 4131خالل عام  

مجلس اإلدارة )التنفيذية، الترشيحات والمكافآت، المراجعة( بما يتسق مع أحكام وثيقة المبادئ، 

 وك وقواعده، الئحة حوكمة الشركات، نظام الشركات. معايير التعيين في البنوك، نظام مراقبة البن

إلى جانب ذلك وبحسب المتطلبات اإلشرافية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي التي تتطلب 

إنشاء لجنة للمخاطر، فقد روعي العمل على تحرير قواعد عمل لجنة المخاطر التي جرى استحداثها 

 م.4131خالل العام 
 

في حين م، 4131الفرعية في مايو  مجلس اإلدارةدارة ساب قواعد عمل كافة لجان وقد أقر مجلس إ

 عمل لجنتيقواعد ولوائح  تعديلم 4132مارس  31في  للبنك التي عقدتالجمعية العامة   أقرت

  التوجيهات اإلشرافية. وفق ما تقضي بذلكالمراجعة والترشيحات والمكافآت 
  

 :وأعضاءه وفعاليات لجان المجلسس ج(  تقييم فعالية المجل
 

وفق ما تنص عليه التوجيهات اإلشرافية التي تضمنتها وثيقة المبادئ، والئحة حوكمة الشركات في 

أن يقوم مجلس اإلدارة وبصفة سنوية بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتهم في أعماله سواء بصفة 

للمجلس. فقد روعي تصميم وإعداد أُطر  فردية أو كمجموعة، وعلى أن يشمل ذلك اللجان التابعة

لتقييم فعالية وحجم مشاركات أعضاء المجلس على المستوى الفردي والجماعي في أعمال المجلس 

واللجان الفرعية التابعة له، كما تم تصميم إطار لتقييم فعالية أعمال لجان المجلس وما قامت به من 

دء في تنفيذ آطر عمليات التقييم تلك خالل العام أعمال في مقابل نطاق العمل الموكل لها، وقد ب

 م.4132
 

 د( البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس:
 

واللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس في تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة  فيالبنك رغبة من 

مباشرة وأخرى عن برامج تدريبيه صير لتصميم ، فقد  مختلف مشارب أوجة الصناعه المصرفية
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 التي بدء في تنفيذها خالل العام هذه البرامج وقد شملت  طريق التعلم عن بعد تمتد لثالث سنوات،

 كافة أعضاء المجلس وأعضاء لجانه.م 4132
  

بشكل عام فإن البنك السعودي البريطاني )ساب( يلتزم روحاً ونصاً بكافة األحكام والتوجيهات 

 انعكسالتي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مقام هيئة السوق المالية،  بحيث اإللزامية 

 ووثيقة حوكمة سابهذا االلتزام بشمول في تضمين المتطلبات اإللزامية في نظام البنك األساس 

الداخلية  وأطر حوكمة ساب والسياساتولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة باإلضافة إلى سياسات 

العمل المنظمة ألعمال قطاعات البنك المختلفة، والتي تتضمن إثبات حقوق المساهمين في وأدلة 

السهم والمشاركة في الجمعيات العامة وتوفير جميع المعلومات التي تكفل للمساهمين ممارسة 

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

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

 لوائح عمل تتفق مع التوجيهات اإلشرافية.
 

إلى جانب ذلك فإن البنك التزم أيضاً باألخذ بغالبية األحكام ذات الطابع االسترشادي التي تضمنتها 

 ام التالية : الئحة حوكمة الشركات، باستثناء األحك

 

 متطلبات المادة المادة
أسباب عدم تمشي البنك وتطبيقه 

 لهذه المادة

 المادة الثالثة

تضمنت أحكام هذه المادة عدداً من 

المتطلبات المتعلقة بحقوق المساهم، 

ومن ضمنها الحق في الحصول على 

نصيب من موجودات الشركة عند 

 التصفية.

على الرغم من عدم وجود نص صريح 

في نظام البنك األساسي بهذا المتطلب، 

( من هذا النظام قد 04إال أن المادة )

تناولت ما يتعلق بتصفية الشركة 

واإلجراءات الكفيلة بذلك وفق ما يتضمنه 

نظام الشركات، إلى جانب أن وثيقة 

الحوكمة التي أقرها مجلس إدارة البنك قد 

تضمنت النص على أحقية المساهم في 

 ات البنك عند التصفية.نصيب من موجود

 

الفقرة )د( من المادة 

 السادسة

وجوب قيام المستثمرين ذوي الصفة 

االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 

 -غيرهم، مثل صناديق االستثمار

اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت 

وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم 

السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية 

تضارب جوهري التعامل مع أي 

للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق 

 األساسية الخاصة باستثماراتهم.

ليس للبنك صفه إللزام المستثمرين ذوي 

الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

بالنيابة عن غيرهم، بأن يفصحوا عن 

 سياساتهم في التصويت.
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 :العقوبات والقيود النظامية

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

في المملكة العربية السعودية ولم يتعرض ألي الرقابية والمتطلبات الصادرة عن الجهات اإلشرافية و

فرض جرى م 4132 على أنه خالل العامعقوبات أو جزاءات ذات تأثير جوهري على أعماله. 

طابع عملياتي وتشغيلي محض، يبلغ ذات  غرامات مالية من مقام مؤسسة النقد العربي السعودي

تم فرض غرامة مالية من مقام هيئة السوق المالية   كما  ( لاير سعودي،061916111إجماليها )

 م بوضع سياسات ومعايير11/1/4131( لاير سعودي لعدم قيام البنك قبل تاريخ 316111مقدارها )

وإجراءات للعضوية في مجلس اإلدارة تقرها الجمعية العامة، وقد حرص البنك على معالجة أسباب 

 هذه المالحظات وتصويبها في حينه.

 

 التمشي مع المتطلبات اإلشرافية والدولية

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

المتعلقة ببيئة االلتزام ومكافحة غسل األموال  يشمل الجوانبأصعدة العمل المصرفي، وبما  في جميع

 مكثفةمنسوبيه ببرامج تدريب  مهارات  وقد راعى البنك تنميةومحددات العقوبات.  وتمويل اإلرهاب

ما في نفس الوقت بمبادئ بروتوكوالت بازل في كما أن البنك ملتزم قطاعات العمل، تناولت جميع

 يختص بقياس المخاطر والكفاية الرأسمالية واإلفصاح. 

ضمان استمرار االلتزام  مراقبة التي تم تشكيلها من قبل إدارة البنك الداخلية وتواصل لجنة المخاطر

بمرئياتها الرفع بكافة التوجيهات والتعليمات الموضوعة طبقا ألفضل الممارسات الدولية و 

ومالحظاتها للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة . هذا وقد وضع ساب سياساته الداخلية 

 الخاصة على ضوء المتطلبات النظامية المختلفة. 

انطالقاً من دورها اإلشرافي والرقابي وكجزء  العربي السعوديمؤسسة النقد   قامتم 4134في عام 

 وقطاعات العمل البنكألنشطة  شاملبإجراء فحص ،  تبنتهاملة التي الفحص والتفتيش الشا برامج من

 العمل المصرفي،وأحكام   بقواعدوااللتزام التام المركز المالي للبنك  عكس هذا الفحص قوة. وقد فيه

بالتحديثات الدورية عن كافة اإلجراءات المؤسسة  إستكمل البنك موافاة مقام م،4132العام  وخالل

  ذها للتمشي مع ما تضمنته توصيات تقارير المراجعة والفحص.التي جرى إتخا

روعي ، فقد اإلقليمي مؤسسة مالية رائدة على المستويين المحلي ووحرصاً من البنك في أن يكون 

والتي تم المعايير المهنية واألخالقية  تنفيذ مجموعة اإلستمرار في العمل علىم 4132 خالل العام

بشكل عام إلى تعزيز مفاهيم معاملة  هدفت)معايير ساب العالمية( والتي  تبنيها وأطلق عليها مسمى

االلتزام نصا وروحا بالقواعد إلى جانب مصالحهم وبمتطلباتهم  يحققالعمالء بشكل منصف وبما 

مبادئ حماية  وكذلك إلى التأكيد على  المصرفي وعلى كافة المستويات، للعمل واألنظمة المنظمة

 المعلومات.
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 الداخلية الرقابة بيان

إن إدارة ساب مسئولة عن وضع واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية كاف وفعال يشمل السياسات 

واإلجراءات / العمليات وأنظمة المعلومات حسبما ما يوافق عليه مجلس اإلدارة وبما يسهل تحقيق 

رير الخارجية والداخلية، عمليات ذات كفاءة وفعالية عالية. ويضمن نظام الرقابة الداخلية نوعية التقا

الحفاظ على السجالت واإلجراءات المالئمة، االلتزام بالقواعد واألنظمة النافذة والسياسات الداخلية 

فيما يخص سير العمل. إال أن المسئولية عن أي نظام رقابة داخلية تقع على عاتق مجلس اإلدارة، كما 

ليل، مخاطر اإلخفاق في تحقيق األهداف أن نظام الرقابة الداخلية مصمم إلدارة، وليس لتق

 االستراتيجية لساب.

م، بذل ساب كافة جهوده لكي يضمن استمرار عمل نظام الرقابة الداخلية طبقا 4132في عام 

للتعليمات المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية الصادرة عن مقام مؤسسة النقد العربي السعودي من 

م، والذي يتناول اإلجراءات المتواصلة لتحديد وتقييم 4131 خالل تعميمها المؤرخ في شهر مارس

وإدارة المخاطر الكبيرة التي يواجهها  البنك. وقد تمت مراجعة مالحظات المراجعين الداخليين / 

الخارجيين إلى جانب ما تضمنته تقارير فريق المراجعة بمقام  مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء 

ومن ثم في اتخاذ اإلجراءات الالزمة من اإلدارة التنفيذية في البنك  ل فوريزياراتهم التفتيشية بشك

بتوجيه  لجنة المراجعة ولجنة المخاطر المنبثقتين عن مجلس اإلدارة، وبما يقضي بتصحيح تلك 

المالحظات بما يحمي مصالح ساب. وكجزء من عملية تقييم ساب، فإن نظام الرقابة الداخلي المعتمد 

 الموضوعة والتقارير التي تصدرها.بالنسبة لنزاهة وموثوقية ضوابط الرقابة  يوفر تأكيدا معقوال

 

 فعالية إجراءات الرقابة الداخليةالمراجعة السنوية ل

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين عن تنفيذ ومراجعة فعالية إطار الرقابة الداخلية بالبنك. و قد صمم 

التي قررها أعضاء مجلس اإلدارة لتحقيق رقابة  يةإطار المعايير، السياسات واالجراءات الرئيس

إلدارة المخاطر ضمن مستوى التقبل المصرح عنه بهدف حماية الموجودات  داخلية فعالة في ساب

واألصول من االستخدام أو التصرف غير المفوض، الحفاظ على السجالت المحاسبية الصحيحة، 

من العمل أو للنشر. وهذه اإلجراءات مصممة وموثوقية وفائدة المعلومات المالية المستخدمة ض

إلدارة وتخفيف مخاطر اإلخفاق في تحقيق أهداف العمل ويمكن فقط أن توفر تأكيداً معقوالً وليس 

مطلقا ضد التصريحات الهامة، واألخطاء، والخسائر أو االحتيال. وكان قد تم اعتماد العمل باألنظمة 

 تقييم وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه ساب  خالل السنة.واإلجراءات المتعلقة باستمرار تحديد و

إن إدارة ساب مسئولة عن تنفيذ ومراجعة فعالية إطار الرقابة الداخلية بالبنك حسب ما تم اعتماده من 

قبل مجلس اإلدارة. وقد نفذ ساب برنامجا يرتكز على ثالث خطوط دفاع إلدارة المخاطر التي تواجه 

التابعة له. إن إدارة العمل، خط الدفاع األول، مسئولة عن وضع السياسات البنك والشركات 

واإلجراءات والمعايير عبر كافة القطاعات التي تندرج تحت صالحياتها. ويتم إعداد السياسات 
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بما في ذلك مخاطر   والكتيبات الخاصة من قبل اإلدارات وهي تغطي كافة المخاطر الجوهرية

سيولة وتقنية المعلومات واألمن ورأس المال واإلدارة المالية وطرق و معايير االئتمان واألسواق وال

اإلئتمان ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية واستمرارية األعمال وااللتزام ومخاطر العمليات 

األخرى. كما أن  اإلدارات مسئولة ايضا عن تنفيذ آليات المراقبة الفعالة الكتشاف ومنع االنحراف 

 أو مخالفة السياسات الموضوعة والمتطلبات النظامية.عن 

يتكون خط الدفاع الثاني من ادارات مختلفة في إدارة المخاطر والرقابة والتي تراقب المخاطر 

االئتمانية ومخاطر األسواق والمخاطر القانونية وااللتزام وتقنية المعلومات والرقابة المالية ومخاطر 

العمليات األخرى المتعلقة باستمرارية األعمال واألمن واالحتيال. ويتم تحليل السمعة وأيضا مخاطر 

المخاطر نوعاً وكماً ويتم اإلبالغ عنها لمجلس اإلدارة من خالل عدد من اللجان الداخلية كلجنة إدارة 

فة المخاطر ولجنة مخاطر العمليات ولجنة الرقابة الداخلية، ولجنة االلتزام، ويتم الرفع بذلك وبص

 دورية ومنتظمة للجان المجلس كاللجنة التنفيذية، ولجنة المخاطر، ولجنة المراجعة.

وتراقب ادارة االلتزام عمليات األقسام وإجراءات اإلدارة وذلك لضمان التوافق مع المتطلبات 

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

ولوائح هيئة السوق المالية وأيضا المتطلبات النظامية العالمية من المستوى األول. كما أن  وقواعد

إجراءات إدارة المخاطر مدمجة بالكامل مع التخطيط االستراتيجي والخطة التشغيلية السنوية ودورة 

ئوال عن . إضافة إلى ذلك، يتوقع من كل موظف أن يكون مسالداخلي رأس المالكفاية تخطيط تقييم و

وأن يدير المخاطر ضمن المسئوليات المسندة له بناء على مبادئ الحوكمة التي اعتمدها البنك والتي 

يتم شرحها خالل البرامج التدريبية. ويتم رفع النتائج الطالع أعضاء مجلس اإلدارة من خالل تقارير 

 دورية ترفع إلى أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المخاطر.

 رقابة الداخلية الرئيسية ما يلي:تشمل إجراءات ال

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

كما تم وضع معايير لتقارير االدارات والعمليات والتقارير المالية لتطبيقها عبر كافة أقسام وادارات 

 البنك.

: تم تفويض إدارة ساب لتنفيذ من قبل مجلس اإلدارة تفويض الصالحيات ضمن الحدود الموضوعة

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

اإلدارة. ويتطلب تفويض مجلس اإلدارة لفريق اإلدارة العليا الحفاظ على التوزيع المالئم للمسئوليات 

ابعة أنظمة الرقابة المالئمة لكل قسم. ويتم تفويض صالحيات الهامة واإلشراف على وضع ومت

الدخول في ترتيبات المخاطر االئتمانية ومخاطر األسواق مع تحديد حدود صالحيات لإلدارة. إال أن 

موافقة اللجنة التنفيذية يتعين الحصول عليها بالنسبة للعروض االئتمانية ذات الخصائص المحددة 

يتم قياس المخاطر االئتمانية ومخاطر األسواق وجمعها للمراجعة من حيث والمخاطر األكبر. كما 

التركزات االئتمانية. ويتطلب تعيين مسئولين تنفيذيين في الوظائف القيادية العليا ضمن ساب موافقة 

 مجلس اإلدارة.
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: لقد تم وضع األنظمة واإلجراءات في ساب من أجل تحديد ومراقبة تحديد ومراقبة المخاطر

إلبالغ عن كافة المخاطر الرئيسية بما في ذلك مخاطر االئتمان واألسواق والسيولة ورأس المال وا

واإلدارة المالية وطرق و معايير اإلئتمان  ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية واستمرارية 

شاف لهذه األعمال وااللتزام ومخاطر العمليات األخرى وأية مخاطر ناشئة أخرى. وتتم مراقبة االنك

المخاطر من قبل مختلف كيانات الحوكمة اإلدارية كلجنة اإلدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات 

ولجنة المخاطر ولجنة االلتزام ولجنة متابعة المراجعة ومختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها. وترفع 

رة والتي تتكون من محاضر اجتماعات هذه اللجان إلى اللجان المشرفة المنبثقة عن مجلس اإلدا

اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر، وترفع من خالل تلك 

 اللجان إلى مجلس اإلدارة.

تتم مراقبة إجراءات التقارير المالية لساب والمتعلقة بإعداد التقرير السنوي  :التقارير المالية

م باستخدام سياسات محاسبية ونماذج تقارير موثقة. ويخضع تقديم 4132والحسابات الموحدة لعام 

 المعلومات المالية لمصادقة رئيس الرقابة المالية في ساب.

م وضع اإلجراءات الكفيلة بتحديد المخاطر الجديدة ت التغيرات في الظروف / الممارسات السوقية:

الناشئة عن التغيرات في ظروف السوق والممارسات السوقية وسلوك العمالء. وقد تم التركيز خالل 

 م على النواحي التالية:4132عام 

 تطبيق أعلى المعايير العالمية عبر كافة مستويات أنشطة ساب 

 ي، ومخاطر غسل األموال ومخاطر الجرائم المالية تحديد وتخفيف مخاطر االلتزام النظام

 التي تواجهها أقسام العمل

 إدخال مستويات تقبل المخاطر واختبارات الضغط كجزء من أعمال ساب 

 إدارة المخاطر الكبيرة والناشئة 

 إدارة المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم االستقرار في المنطقة 

 .تخفيف مخاطر المعلومات 

 

يعتمد البنك في الوقت الحاضر استراتيجية للمدى المتوسط لفترة ثالثة سنوات  االستراتيجية: الخطط

. ويتم أيضا إعداد الخطط التشغيلية السنوية والتي تتضمن تحليالت مفصلة 4131إلى  4132من 

ا، حول مستوى تحمل المخاطر وتصف أنواع وكم المخاطر الذي يمكن لنا تحمله في تنفيذ استراتيجيتن

وذلك على مستوى األقسام واالدارات وتوضح مبادرات العمل الرئيسية واآلثار المالية المحتملة على 

 تلك المبادرات.

تم وضع ترتيبات الحوكمة لتوفير اإلشراف على وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة  ترتيبات الحوكمة: 

ن اللجان المنبثقة عن مجلس بخصوص األمور ذات المخاطر الهامة. ويتم ذلك من خالل مجموعة م

اإلدارة )كلجنة المخاطر، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت( باإلضافة إلى لجان فرعية 

 تشرف على فعالية إدارة المخاطر. 
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خط الدفاع الثالث وتراقب فعالية ضوابط الرقابة الداخلية عبر ساب  إدارة المراجعة الداخلية تشكل 

ل تركيزها على مكامن الخطر األكبر للبنك حسبما يتم تحديدها بواسطة طريقة وذلك من خال ككل

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

ارة التصميم وعمليات أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية المحددة من قبل إدارة العمل )الخط األول( وإد

ومراقبة المخاطر )الخط الثاني( بما يضمن أن البنك يعمل ضمن مستوى تقبل المخاطر المصرح 

عنه وبالتوافق مع األطر النظامية. ويرفع رئيس إدارة المراجعة الداخلية تقاريره إلى لجنة المراجعة 

ة الداخلية في فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية. ويوضح برنامج عمل المراجع

ساب التزام واستقاللية ومسئولية وصالحية ادارة المراجعة الداخلية بينما يشرح دليل معايير 

المراجعة في ساب المعايير واإلجراءات التي تلتزم بها إدارة المراجعة. وتتم مراجعة كال الوثيقتين 

لك على أساس سنوي. إن واعتمادهما من قبل لجنة المراجعة بالبنك نيابة عن مجلس اإلدارة وذ

اإلدارة التنفيذية مسئولة عن ضمان تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع ادارة المراجعة الداخلية ضمن 

 جدول زمني مالئم ومتفق عليه. ويجب تقديم تأكيد في ذلك الخصوص إلى المراجعة الداخلية.

ألنشطة واإلجراءات في ساب م بمراجعة عدد من ا4132قامت إدارة المراجعة الداخلية خالل عام 

متبعة الطريقة المبنية على المخاطر. وتم رفع تقارير هذه المراجعات إلى لجنة المراجعة في ساب 

حيث تم تسليط الضوء على الحقول التي تبين فيها أن فعالية الضوابط أو فعالية اإلدارة في معالجة 

مراجعات التي تمت على فعالية بيئة أخطاء الرقابة هي أقل من المرضية. وبشكل عام، أكدت ال

م بأن األنظمة واإلجراءات المتعلقة بعملية التحديد المستمر والتقييم 4132الرقابة الداخلية خالل عام 

واإلدارة للمخاطر الكبيرة التي تواجه ساب تم العمل بها خالل السنة. وقد مكنت هذه اإلجراءات ساب 

واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير من الوفاء بالتزاماته بموجب القواعد 

 المحددة من قبل مجلس اإلدارة في ساب.

أبقت لجنة المخاطر ولجنة المراجعة خالل السنة فعالية نظام الرقابة الداخلية هذا تحت المراجعة 

لجنة المخاطر  وأبلغت مجلس اإلدارة بذلك على اساس دوري. ومن أجل القيام بهذه المراجعات فإن

ولجنة المراجعة تتلقى تقييمات منتظمة لألعمال والعمليات، وأيضا تقارير منتظمة من ادارات 

المخاطر في ساب ورئيس إدارة المراجعة الداخلية، وكذلك تقارير عن المراجعات إلطار الرقابة 

متوقعة التي تتسبب بها الداخلية، سواء المالية أو غير المالية، وحاالت الطوارئ أو الحاالت غير ال

مواطن الضعف في الضوابط الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية، وتقرير المراجعين الخارجيين، 

 والتقارير اإلشرافية، والتقارير النظامية. 

يجرى أعضاء مجلس اإلدارة، من خالل لجنة المخاطر ولجنة المراجعة، مراجعات سنوية لفعالية 

نظام الرقابة الداخلية في البنك والتي تغطي كافة الضوابط الرئيسية بما في ذلك الضوابط المالية 

موظفين والعملية وضوابط االلتزام، وأنظمة مراقبة المخاطر، وكفاية الموارد ومؤهالت وخبرات ال

في ادارة التقارير المالية والمحاسبية وبرامج تدريبهم وميزانياتهم. وتتلقى لجنة المخاطر ولجنة 

المراجعة تأكيدات بان اإلدارة التنفيذية اتخذت أو أنها بصدد اتخاذ االجراءات الالزمة لتصحيح أية 
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لف ساب خالل السنة أخطاء أو نواحي ضعف تم تحديدها خالل عمل إطار الضوابط بالبنك. كما ك

وكالة استشارية مرموقة لتحديد الثغرات الموجودة بين المتطلبات الواردة في دليل الرقابة الداخلية 

الصادر عن مؤسسة النقد وإجراءات الرقابة المعتمدة بالبنك. وقد تم تقديم تقرير المراجعة إلى مجلس 

راجعة الداخلية بإجراء مراجعات سنوية م. هذا، وسوف تقوم إدارة الم4132اإلدارة في أوائل عام 

 مستقلة لتنفيذ التوصيات وسترفع تقريرها إلى لجنة المراجعة. 

 االئتمان والمخاطر

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

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

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

وأسعار الفائدة وأسعار األسهم(، ومخاطر العمليات بأشكالها المتعددة، ومخاطر االلتزام )المخاطر 

ت، ومخاطر السيولة ومخاطر السمعة النظامية ومخاطر الجرائم المالية(، ومخاطر أمن المعلوما

 ومخاطر حماية البيئة )المخاطر البيئية واالجتماعية(.

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

)لجنة  الفعالة للمخاطر. وانطالقا من ذلك فإن مجلس اإلدارة، أو اللجنة المعنية المنبثقة عنه

المخاطر(، يعتمد إطار المخاطر والخطط وأهداف األداء بالبنك والتي تشمل وضع حدود تقبل 

المخاطر، وتعيين كبار المسئولين، وتفويض الصالحيات للمخاطر االئتمانية والمخاطر األخرى 

 وأيضا وضع إجراءات المراقبة الفعالة.   

بل المخاطر في ساب من قبل لجنة المخاطر والذي وكان قد تم خالل السنة مراجعة واعتماد إطار تق

يوضح كم وأنواع المخاطر التي يمكن لساب تبنيها خالل تنفيذ استراتيجيته الخاصة. ويعد هذا اإلطار 

جزءا أساسيا من النهج المتكامل للبنك تجاه المخاطر، وإدارة رأس المال والعمل، كما أنه يدعم البنك 

حقوق المساهمين إضافة إلى كونه عنصرا أساسيا في الوفاء بالتزامات في تحقيق العائد على أهداف 

 .4البنك بموجب الركن الثاني من بروتوكول بازل 

واصل البنك اعتماد فعالية إدارة مخاطر مستقلة لتوفر إدارة وإشرافا عالي  المستوى للمخاطر 

ة االئتمانية لساب طبقا للقواعد االئتمانية ومخاطر األسواق لساب. وتشمل مسئولياتها: صياغة السياس

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

والمخاطر االئتمانية لقطاعات سوقية محددة أو أنشطة ومنتجات بنكية محددة، مراقبة المخاطر 

ني مراجعة مستقلة وتقييما موضوعيا للكيانات السيادية والبنوك والمؤسسات المالية األخرى، وتب

 للمخاطر.

المتعلقة بإدارة المخاطر االئتمانية في البنوك العربي السعودي  انسجاما مع قواعد مؤسسة النقد

اإلشرافية قواعد الم، فقد اعتمد ساب إجراءات إلدارة المخاطر تتوافق مع 4131والصادرة في عام 
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جعة االئتمانية من أجل إجراء تقييم ائتماني مستقل حول المذكورة، بما في ذلك إنشاء فريق للمرا

 مخاطر األطراف المقابلة.

ويغطي إطار إدارة مخاطر العمليات التي تم اعتماده تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية، وتحديد 

ومراقبة ضوابط المراقبة الرئيسية وتحديد وإدارة المخاطر الرئيسية بالبنك. ومن أجل زيادة مستوى 

عي بمخاطر العمليات فقد طور ساب طريقة مبنية على المخاطر تنطوي على رفع مستوى الو

التكامل بين كافة الفعاليات واألقسام التي تعمل كخط دفاع أول ووحدات المخاطر والرقابة والتي 

تعمل كخط دفاع ثان والمراجعة الداخلية التي تعمل كخط دفاع ثالث. وجنبا إلى جنب مع هذه 

فقد واصل ساب تطوير وتقديم التدريب المالئم في حقل رفع الوعي بالمخاطر بما يرسخ  اإلجراءات

 بيئة قوية للوعي بالمخاطر في ساب.

من ناحية أخرى ، فقد أكمل ساب المراجعة المستقلة إلطار الرقابة الداخلية في البنك وذلك تمشيا مع 

 م.4131في عام العربي السعودي دليل ضوابط الرقابة الداخلية الصادر عن مؤسسة النقد 

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

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

الل تحديد الحقول التي تضم مخاطر تشجيع انتهاج طريقة مستقبلية تجاه مخاطر العمليات من خ

 كبيرة محتملة. 

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

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

تمويل لديه وذلك من خالل استيعاب المعرفة والخبرة من األحداث إطار إدارة مخاطر السيولة وال

الجارية في السوق والعروض النظامية الحالية التي تغطي مخاطر السيولة الواردة في إطار 

 .1بروتوكول بازل 

 

 الخطط المستقبلية

طة البنك السعودي البريطاني )ساب( هو مؤسسة خدمات مالية متنوعة ذات نطاق واسع من األنش

المصرفية لألفراد و الشركات التجارية و مصادر الدخل. وقد تحقق ذلك من خالل مواصلة االستثمار 

في البنية التحتية األساسيه للعمل مع توزيع رأس المال في مختلف األعمال االستراتيجية. وتتضمن 

الخدمات نطاقات العمل الرئيسية في ساب على الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات، 

واألسواق )وهي فعالية جديدة تجمع بين الخدمات المصرفية العالمية والخزينة(،  المصرفية العالمية

والخدمات المصرفية التجارية. ويقدم ساب خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

جديدة من أجل توسيع ضمن كافة أنشطة العمل الرئيسية. ويقوم ساب على الدوام بتقييم فرص العمل ال

قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية التي يقدمها لعمالئه. وتكمل هذه العروض الشركات 
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التابعة والتي توفر خدمات التكافل واالستثمارات المصرفية وإدارة األصول وخدمات الوساطة 

 واألوراق المالية.

 الية:وقد تضمنت الخصائص الرئيسية للخطة على البنود الت

  أن يصبح البنك المقدم الرائد لحلول إدارة الثروات الشخصية من خالل عرض إدارة ثروات

واحد يشمل على إدارة األصول، الوساطة والتكافل وحلول الصرف األجنبي عبر قاعدة 

عمالء مدمجة وموسعة تشمل عمالء شريحة البريميير وشريحة أدفانس والخدمات 

 المصرفية الخاصة.

  االستثمار في التقنية والقنوات الرقمية لتعزيز تجربة العمالء .استمرار 

  الحفاظ على مركز الريادة في سوق البطاقات االئتمانية مع الحفاظ ايضا على المركز الثاني

 في سوق التمويل العقاري.

  الحفاظ على مركز القيادة في سوق الشركات الكبيرة، بسعي فريق الخدمات المصرفية

 زيادة التغلغل ضمن شريحة الشركات المتوسطة ونخبة الشركات الصغيرة. التجارية على

  تشكيل فريق عالقات متخصص الستقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة بما

 يرفع االتصال والتنسيق مع مجموعة اتش اس بي سي.

 سم "الخدمات دمج فعاليتي الخدمات المصرفية العالمية والخزينة تحت مظلة واحدة تحمل ا

إلى تكامل أفضل وتحديد األولويات  المصرفية العالمية واألسواق"، بحيث يسهم هذا الدمج

 االستراتيجية للعمالء واستقطاب فرص عمل إضافية.

  سوف تواصل الخدمات المصرفية العالمية التركيز على استقطاب الشركات متعددة

امة واالجتماعية للمؤسسات الحكومية وشبه الجنسيات وايضا تمويل مشاريع البنية التحتية الع

 الحكومية، للحفاظ على المركز األول بين الشركات العالمية.

  )إضافة إلى زيادة حجم محفظتها االستثمارية، سوف تواصل األسواق العالمية )الخزينة

العمل عن قرب مع كافة مجموعات العمالء لتقديم خدمات رائدة في السوق لقاعدة عمالئنا 

الية وأيضا استقطاب عمالء جدد للبنك. على أن تصبح الخزينة فعالية أكثر توجها للبيع الح

 مع التركيز الكبير على الدخل من الخدمات غير التمويلية.

  على صعيد الخدمات المصرفية للشركات العالمية، سوف يواصل قسم المدفوعات وإدارة

شاريع الحكومية التي لم تتم النقد تركيزه على استقطاب فرص جديدة وخاصة في الم

المباشرة بها  وايضا تنمية مطلوبات الحسابات الجارية من خالل زيادة تغلغل المنتجات 

 الجديدة.

  تعزيز عروض المنتجات في التجارة عن طريق تسويق سلع المقبوضات الماليه و التمويل

 المنظم و كذلك استكشاف قنوات توزيع جديدة.

 ساب العالمية والمتمثلة في معاملة العمالء بشكل منصف وأيضا  االلتزام التام بمعايير

 بالقواعد واألنظمة وحماية سرية المعلومات.

   م. ويشمل ذلك االستثمار في 4131تهيئة ساب ليكون أفضل مكان للعمل بنهاية عام

 الموظفين والتدريب وتطوير المهارات بشكل مستمر 

 فية االسالمية عبر كافة مجموعات العمالء.مواصلة التركيز على عروض الخدمات المصر 

 .التركيز المستمر على فعالية العمليات وأيضا الفعالية التنظيمية 
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 الخدمات المصرفية التجارية

 

الخدمات المصرفية التجارية في ساب أحد الالعبين األقوياء في سوق الخدمات المصرفية تعتبر 

 التجارية في المملكة العربية السعودية. 

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

 410عمالء الخدمات المصرفية التجارية. ويغطي فريق عالقات ومساندة متخصص ومكون من 

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

ة في الخزينة وإدارة النقد والخدمات المصرفية التجارية واالستثمارات المصرفية. ويتميز المتخصص

ساب بأنه شريك محلي قوي لعمالئه في المملكة العربية السعودية كما أنه البوابة للوصول إلى 

 األسواق المالية العالمية والخدمات من خالل مجموعة  اتش أس بي سي.

التجارية طريقة "الخدمات المصرفية االسالمية" في تقديم الخدمات تعتمد الخدمات المصرفية 

المصرفية والمالية لعمالئها ولكنها تحتفظ بالمرونة بما يمكنها من تقديم خدمات تقليدية طبقا 

لمتطلباتهم واحتياجاتهم. إضافة لذلك، وكجزء من التزام ساب بتنمية الخدمات المصرفية المتوافقة مع 

فقد قررت اإلدارة جعل شريحة الخدمات المصرفية التجارية تعمل طبقا للخدمات أحكام الشريعة 

المصرفية االسالمية فقط وذلك تمشيا مع االتجاه العام لهذه الشريحة في المملكة العربية السعودية 

حيث يتم تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة فقط. إضافة لذلك، يقدم ساب مجموعة كاملة من 

ت المتوافقة مع الشريعة ويعتبر أحد الرواد على هذا الصعيد وخاصة لجهة تقديم منتجات المنتجا

عالمية وحلول خزينة متطورة كعقود الصرف اآلجلة والخيارات ومبادالت أسعار الفائدة. وجدير 

 بالذكر أن ساب كان أول بنك يقوم بإدخال حل متوافق مع الشريعة للسحب على المكشوف.

سلة التجارة واإلمداد بالبنك السعودي البريطاني )ساب( العمالء في وضع وتنفيذ يساعد فريق سل

هياكل مالية فعالة من أجل الوفاء بأعمالهم التجارية ومتطلبات راس المال وأيضا في تخفيض 

طرح ساب خدمة تمويل الذمم المدينة ليكون البنك الوحيد في  4131المخاطر بالنسبة لهم. وفي عام 

لذي يقدم هذه الخدمة المتخصصة. إضافة لذلك فقد طرح ساب العديد من المبادرات التي المملكة ا

تهدف إلى تعزيز تجربة العميل وتخفيف المخاطر. وقد شملت تلك المبادرات توسعة فريق المبيعات 

وإدارة العمالء، المزيد من التعزيز للحلول التجارية المهيكلة والمبنية على الشريعة، استمرار 

ستثمار في التقنية لتحسين عروض المنتجات وتجربة العميل، تسهيل التجارة مع البلدان عالية اال

المخاطر من خالل توزيع المخاطر وإدخال منتجات وحلول جديدة من منظور سلسة اإلمداد، وتعزيز 

 عروض تدريب العمالء تحت إشراف أكاديمية ساب التجارية.

شطة حيث دعم قدراته اإلنتاجية بما في ذلك زيادة القوة العاملة م عزز البنك هذه األن4132وفي عام 

بموظفين رئيسيين استراتيجيين وشراكات استراتيجية كالشراكة مع المؤسسة اإلسالمية لتأمين 

االستثمارات و تمويل االستيراد، عضو مجموعة بنك التنمية اإلسالمي بما يمكن البنك من زيادة 

. كما استضاف البنك عددا من الندوات والفعاليات التجارية الرئيسية عرض وعمق قدراته اإلنتاجية

واألحداث والعروض المتعلقة بمشاركة العمالء على الصعيدين المحلي العالمي، وأيضاً ساعد 

العمالء على التوسع عالمياً من خالل فتح الفرص لهم على ذلك الصعيد، كم أجرى دراسات للسوق 

العمالء وأيضا اختبارات للتحقق من رضاهم وذلك بما يضمن الفهم الكامل واستبيانات لمعرفة آراء 

الحتياجات العمالء وأسواقهم وأيضا البقاء على تواصل وثيق معهم بما يمكننا من الوفاء باحتياجاتهم 

 المعقدة والمتغيرة.
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ليس له  يحتفظ ساب بعالقات قوية مع مجموعة اتش اس بي سي مما يوفر له مدخال وارتباطا دوليا

منافس لمصلحة عمالئه. كما ال يزال البنك بنك التجارة العالمية الرائد في المملكة حيث يساند ويقدم 

 خدماته للشركات المحلية واألجنبية في توسعها محليا وعبر الحدود. 

إن التطوير الداخلي للتقنية لدى البنك مقرونا بإمكانية الوصول ألنظمة مجموعة اتش اس بي سي 

ضمانة لقدرة البنك على تقديم أحدث الوسائط والقنوات المصرفية لعمالئه بما في ذلك مختلف  يوفر

حلول الدفع وإدارة النقد بما يفي باالحتياجات المعقدة والمتزايدة للعمالء. كما تضمن الترتيبات القوية 

استراتيجية للحفاظ على  استمرارية األعمال لعمالء ساب وجود مدخل موثوق ألموالهم. وتركز 

البنك المتعلقة بالخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت على تقديم قاعدة متعددة األوجه للعمالء 

عبر مختلف خطوط العمل تغطي مجموعة واسعة من الخدمات بطرق يمكن تعديلها لتتالءم 

خدم العديد من واحتياجاتهم الشخصية الفريدة. وتقدم مجموعات منتجات البنك من خالل نافذة واحدة ت

العمالء من خالل بوابة إليكترونية موحدة. إن اعتماد نافذة واحدة للمدفوعات وأوراق القبض 

والتمويل واألسواق والصرف األجنبي يمثل أحد أهداف الوسائط المباشرة في ساب وهو توفير 

 خدمات عمالء متجانسة عالمياً جنباً إلى جنب مع فعالية محلية قوية.

بالذكر أن البنك يملك في الوقت الحاضر أربعة أنظمة للتعامل عبر اإلنترنت تلبي  ومن الجدير 

مجمل احتياجات عمالء الخدمات التجارية. ويشمل ذلك شبكة سويفت نت وساب كونيكت، وهي 

قنوات متكاملة تستهدف كبار عمالئنا من ذوي المتطلبات المالية المعقدة، بينما تستهدف شبكة اتش 

بشكل رئيسي الشركات والعمالء التجاريين من المؤسسات المتوسطة إلى كبيرة  اس بي سي نت

 الحجم وأيضا المؤسسات المالية  ذات االحتياجات المالية المتعددة. 

بطاقة صرف الرواتب )بطاقة ساب للرواتب( والتي تستهدف كما تم إدخال خدمة بطاقات الرواتب أو 

وتم أيضا إدخال نظام حماية األجور والحسابات المجموعات من ذوي الرواتب المنخفضة. 

 االفتراضية للذمم المدينة. هذا ويجري العمل على تعميم نظام ساب للدفعات الكبيرة تجارياً.

تمشيا مع التوجيهات االستراتيجية  لتقديم عروض رائدة واتصاالت عالمية وخدمات استثنائية 

في ساب تقدما جيدا على صعيد العديد من المبادرات  للعمالء، فقد حققت الخدمات المصرفية التجارية

الرئيسية التي تم طرحها للعمالء خالل الفترة السابقة. وقد شمل ذلك تواصل النمو في الشركات 

الكبيرة وأيضا توسيع الفرق لخدمة شريحة السوق المتوسطة. كما تم إنشاء فريق دولي متخصص 

اس بي سي للشركات الداخلة إلى السوق السعودي، مما  لتعزيز العالقات الخارجية مع مجموعة اتش

حقق حجم عمل كبير من اإلحاالت المتبادلة وتقوية روابط ساب مع الصين من خالل إنشاء مكتب 

 الصين، وهو األول من نوعه من قبل بنك سعودي، من أجل تشجيع التدفقات التجارية المتبادلة.

ه العمالء من ذوي المصالح التجارية الصغيرة حيث كان يتمتع ساب بتاريخ طويل من االلتزام تجاو

أول بنك في المملكة العربية السعودية يشارك في برنامج كفالة، وهو برنامج ضمانات حكومية 

لتشجيع البنوك على إقراض المصالح التجارية الصغيرة. وقام ساب خالل السنة بتجزئة أعمال 

تم نقل العمالء ممن ليس لديهم عالقات مع البنك إلى  الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قسمين حيث

الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات بحيث يكونوا اقرب لشبكة الفروع حيث يقومون بأداء 

معامالتهم، وحسابات الشركات التي تدار بموجب العالقات المصرفية وذلك كشريحة فرعية تدار 

ن المناطق. هذا و تواصل الخدمات المصرفية التجارية ضمن قسم الخدمات المصرفية للشركات ضم

 311لسنوية عن تركيزها على توفير إدارة عالقات متخصصة للعمالء الذين تقل إجمالي إيراداتهم ا

 مليون لاير سعودي.
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 الخدمات المصرفية للشركات العالمية

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

وإدارة النقد تمثل أحد أقسام العمل الرئيسية بالبنك. وعلى الرغم من البيئة االقتصادية التنافسية 

ة واصلت تحقيق السائدة وانخفاض نمو بعض القطاعات، إال أن الخدمات المصرفية للشركات العالمي

أداء قوي تجاوزت فيه الخطة الموضوعة واألداء السابق. ولكونها شريكاً رئيسياً في المنتجات 

للخدمات المصرفية العالمية والخدمات المصرفية التجارية، فقد لعبت الخدمات المصرفية للشركات 

الذمم المدينة وأيضا إدارة  العالمية دورا هاما في خدمة احتياجات ومتطلبات التجارة واإلمداد وتمويل

النقد والمدفوعات للعمالء وذلك من خالل استخدام حلول مبتكرة ومصممة طبقا لالحتياجات الخاصة. 

إضافة لذلك فقد حافظت اإلدارة على دور فاعل ورائد وخاصة في رسم المشهد التجاري في المملكة  

الحكومية الرئيسية، وذلك من خالل توفير بما يعزز نمو الصادرات غير البترولية وهو أحد األهداف 

أدوات تخفيف المخاطر للعمالء وفي الوقت ذاته تطوير وتعزيز الممرات التجارية الحالية و الناشئة 

 للمملكة العربية السعودية. 

وكرائد في مجال المعامالت المصرفية العالمية، فقد استطاعت الخدمات المصرفية للشركات العالمية 

وهو ما يظهر من خالل نهج األعمال االستشارية   سوقية جيدة ضمن هذا القطاعتحقيق حصة 

ومستويات الخدمة العالية ومجموعة المنتجات التي تعتبر األفضل من نوعها وذلك من خالل االبتكار 

المستمر لمواكبة احتياجات السوق المتغيرة. وكانت إدارة الخدمات المصرفية للشركات العالمية قد 

الل السنة العديد من المبادرات التي ال تقتصر على تمويل الذمم المدينة والحسابات طرحت خ

االفتراضية والخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال وذلك بهدف مساعدة عمالئها السعوديين في 

تدبير وإدارة متطلبات رأس المال العامل بطريقة أفضل. ومن الجدير بالذكر أن ساب هو أول بنك في 

ملكة يطرح خدمة تمويل الذمم المدينة والتي تعتبر مصدرا إضافيا للتمويل للعمالء السعوديين مما الم

سيمكنهم من إدارة احتياجاتهم من السيولة على المدى القصير. وكان ساب أيضا أول بنك يطرح 

 ملكة.بنجاح عددا من المبادرات النظامية الرئيسية كبطاقات الدفع ونظام حماية الرواتب في الم

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

على حد سواء حيث فازت بعدد من الجوائز القيمة منها جائزة يوروموني "أفضل مدير محلي للنقد 

لتمويل التجارة  م" وجائزة مجلة غلوبال فاينانس "أفضل بنك4132في المملكة العربية السعودية لعام 

م" وجائزة آسيان بانكر االفتتاحية " أفضل بنك لتمويل التجارة في المملكة العربية 4132لعام 

م". ومن الجدير بالذكر أن البنك يحصل على جوائز يوروموني وغلوبال 4132السعودية لعام 

 فاينانس للسنة السابعة على التوالي.
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 الخزينة

النجاح الكبير وذلك على الرغم من استمرار انخفاض اسعار الفائدة شهدت الخزينة سنة أخرى من 

وأسواق االئتمان. وقد حافظت ميزانية البنك على مستويات سيولة مرتفعة وقوية  مما عزز النمو 

العام للبنك. كما أن اإلدارة الفعالة لمخاطر أسعار الفائدة ومركز البنك المتقدم في العمالت األجنبية 

 ي تعزيز إجمالي ربح العمليات بالبنك.ساهم بقوة ف

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

المالية واالستثمارية المتوافقة مع الشريعة والخدمات التقليدية على حد سواء لقاعدة العمالء المتزايدة. 

لمتخصصة للمناطق الرئيسية )الوسطى والغربية والشرقية( وقد واصل البنك اعتماد التغطية ا

مقرونة بمنتجات متنوعة وخدمات واسعة. هذا، وتواصل الخزينة تحقيق تقدم كبير في تنفيذ مشروع 

أنظمتها الرئيسية مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز إمكانيات الخزينة من ناحية المنتجات، وأتمتة 

 الية وتعزيز خدمات العمالء.العمليات واإلجراءات وتحسين الفع

 

 الخدمات المصرفية العالمية

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

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

ارتها عالميا من قبل ساب، والشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في السعودية الكبيرة والتي تتم إد

المملكة العربية السعودية )ومقارها في الخارج( والعمالء من المؤسسات كالوزارات والوكاالت 

 واإلدارات الحكومية وأيضا البنوك والمؤسسات المالية األخرى.

كز مرة أخرى على مشاريع المرافق العامة م تواصل ارتفاع اإلنفاق الحكومي والمتر4132شهد عام 

والنقل والصحة والتعليم والبترول والغاز مما أدى إلى منح عدد من العقود الهندسية وعقود 

اإلنشاءات ومشاريع التسليم بالمفتاح إلى شركات متعددة الجنسيات وخاصة الكورية والصينية 

ي من قدامى عمالء مجموعة اتش اس بي سي والفرنسية واالسبانية والهندية، ومعظم تلك الشركات ه

شركة بينما أصحاب المشاريع هم شركات سعودية أو  011وهناك العديد منها مصنف ضمن أكبر 

 شركائهم الذين هم عمالء ساب منذ فترات طويلة.

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

لساب، اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة لمشروع المشترك والشركة الزميلة اومساندة 

شركة ساب للتكافل في تقديم حلول مالية الئقة للمجموعات متعددة الجنسية والقاعدة األوسع من و

عمالء الخدمات المصرفية العالمية. وقد شمل ذلك الدعم تقديم المساعدة بما يؤدي إلى ضمان تنفيذ 

مشاريع في المملكة في األوقات المحددة وبالجودة المتفق عليها، إضافة إلى مساعدة الشركات ال
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السعودية في طموحاتها التوسعية وخطط االستحواذ عالميا أو في توفير السيولة من خالل مؤسسات 

  .والسندات العالمية ECA مالية غير سعودية عن طريق تمويل

م تسهيالت تمويل 4132فية العالمية كما في نهاية عام أنشطة الخدمات المصر كما تضمنت

الصادرات والتسهيالت المشتركة والتي تضم قروضا طويلة المدى وقروض رأسمالية تجسيرية، 

وضمانات، ورأسمال عامل، وحلول خزينة للشركات العالمية التي تقوم بتنفيذ عقود خاصة، وتأكيد 

، وبمساعدة فريق الحلول المصرفية االسالمية وفرت وحسم خطابات اعتماد التصدير. إضافة لذلك

الخدمات المصرفية العالمية مجموعة متكاملة من العروض والحلول المالية المتوافقة مع الشريعة 

 اإلسالمية.

 

 المصرفية الفردية وإدارة الثرواتالخدمات 

م  كرائد في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الفردية 4132حافظ ساب على مركزه خالل عام 

 وإدارة الثروات في المملكة. 

في  الفرديةتنتشر شبكة فروع البنك في كافة مناطق المملكة حيث بلغ عدد منافذ الخدمات المصرفية 

إضافة لذلك، يوجد هناك فرعان للخدمة  للسيدات(. قسما مخصصاً  31فرعا و  13)منفذاً  33ساب 

، ومن الجدير بالذكر أن الخدمات الذاتية األول في المنطقة الوسطى واآلخر في المنطقة الشرقية

 المصرفية الفردية وإدارة الثروات، تقدم الخدمات المالية اإلسالمية عن طريق جميع فروعها.

كما  ،إليها القرب من عمالء البنك وسهولة وصولهمعتبار إلويتم اختيار مواقع الفروع بعد األخذ في ا

م، المزيد من االهتمام إلعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي للفروع من أجل 4132أولت اإلدارة خالل عام 

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

وتقدم هذه المراكز المخصصة  ،كزاً تنتشر في كافة أنحاء المملكةمر 39حيث وصل عددها اآلن 

حصراً لكبار عمالء الخدمات المصرفية لألفراد )بريميير( منتجات وخدمات مطورة بشكل خاص 

لتلك الشريحة، كما يمكن لعمالء بريميير تنفيذ عملياتهم المصرفية حول العالم من خالل شبكة اتش 

 اس بي سي العالمية. 

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

موقعاً في العالم. وهذه  12البريميير المتفرغين يواصل ساب توسيع برنامج أدفانس والذي يتواجد في 

وات، والتي تمكن الخدمة والتي تعتبر بمثابة الشريحة الثانية للخدمات المصرفية الفردية وإدارة الثر

عمالء البنك من الحصول على خدمات مصرفية في المملكة العربية السعودية مع ميزة إضافية وهي 

توفرها في األسواق األخرى حول العالم. وبفضل البرنامج الجديد فإن عمالء شريحة أدفانس لدى 

ت المصرفية ساب ومجموعة اتش اس بي سي يمكنهم اآلن الوصول إلى نطاق واسع من المنتجا

الفردية العالمية مقرونة بأولوية الخدمة. ويقدم هذه الخدمة الجديدة موظفون مدربون على أعمال 

أدفانس ممن يستطيعون تقديم حلول إدارة مالية للعمالء األفراد بما يتالءم مع احتياجاتهم الخاصة. 
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وات المتعددة ليمكن العمالء إضافة لذلك فإن برنامج ساب أدفانس يستخدم العروض الجديدة وذات القن

من إدارة شئونهم المالية في أي وقت ومن أي مكان وبأسلوب يتالءم واحتياجاتهم على أفضل وجه، 

كما أنه يقدم المعلومات والمشورة للعمالء مما يمكنهم من استكشاف وتوسيع آفاقهم المالية لتحقيق 

األنشطة مقروناً بمبادرات التسويق أهدافهم المستقبلية، وقد أدى توسيع وتعزيز مستوى هذه 

 % مقارنة بالسنة الماضية.42.4والمبيعات، إلى زيادة قاعدة عمالء البريميير في ساب بنسبة 

م على مركزه الرائد في أعمال البطاقات االئتمانية في السوق السعودية. 4132حافظ البنك خالل عام 

لي بالنسبة لمكافآت برنامج إكسب، وهو أول وطرح قسم البطاقات خالل السنة خدمة االسترداد اآل

 بنك يقوم بإدخال هذه الخدمة في المملكة العربية السعودية. 

م، حيث يقوم 4132كما واصل ساب تقييمه الحتياجات العمالء وإدخال الحلول المبتكرة خالل عام 

مصرفي عبر ساب باستمرار بإصدار خدمات جديدة من خالل القنوات البديلة كخدمات التعامل ال

اإلنترنت، وخدمة الهاتف المصرفي، وتطبيقات الهاتف الجوال، كما عزز نظام االنتظار وأجهزة 

الخدمة الذاتية من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات واالهتمام بالعميل. كما قام ساب بطرح بطاقة 

ة من المزايا التي م بما يوفر للعمالء حزمة جديد4132فيزا للصرف اآللي رسمياً وذلك في شهر مايو 

ستنقل هذه الخدمة إلى مستوى جديد من الفعالية بما يمكن عمالء ساب من السداد الفوري بشكل مالئم 

وآمن من األموال المتوفرة في حساباتهم لدى ساب لقيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها وذلك 

وعات وأيضا لدى ماليين المنافذ لدى جميع المؤسسات التجارية المشتركة في الشبكة السعودية للمدف

جهاز  411م استكمل البنك إنشاء 4132خالل العام . لمشتركة في خدمة فيزا عبر العالمالتجارية ا

 جهازاً. 102صرف آلي، ليرتفع  إجمالي عدد أجهزة الصرف اآللي التابعة للبنك إلى  

تزام عبر كافة قطاعات أعماله، ثانية يواصل ساب تبني وتنفيذ أعلى مستويات معايير االل من ناحية

ومن ذلك تمشيه التام مع القواعد الجديدة للقروض الفردية والتمويل العقاري وذلك تمشيا مع 

المتطلبات النظامية. ويتطلب هذا األمر إحداث تغييراً ضمن وعبر قطاعات البنك، وبذلك فسوف 

 تضم معايير ساب العالمية لساب البنود التالية:

 لمعايير العالمية على نطاق ساب بطريقة متجانسة.ترسيخ أعلى ا 

 .تعزيز استجابة ساب لمخاطر التحايل المالي وتسرب المعلومات 

  ضمان أن يطبق ساب بشكل متواصل أعلى القيم وأن يخدم عمالئه بطريقة مهنية عالية

 وترسيخ العمل المستدام للموظفين والمساهمين وأصحاب العالقة. 

 الخاصةالخدمات المصرفية 

خدمات مخصصة لألفراد من ذوي المراكز المالية المرموقة على  تقدم الخدمات المصرفية الخاصة

مستوى المملكة بما في ذلك خدمات مصرفية عالية المستوى مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم. كما 

ي سي، مع مجموعة اتش اس بأطر التواصل تواصل الخدمات المصرفية الخاصة نموها مستفيدة من 

 والتي تضم موارد شبكة عالمية ومهارات ومعرفة وخبرات متخصصة.
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حققت الخدمات المصرفية الخاصة نمواً كبيراً في الربحية مقارنة بالسنة الماضية وبشكل جزئي، 

كما شهدت الموجودات والمطلوبات نمواً كبيراً  ،ظيم العمليات وخفض مخاطر األعمالعلى خلفية تن

ليه سابقاً، وقد أدى اندماج وحدة الخدمات المصرفية الخاصة ضمن إدارة مقارنة بما كانت ع

الثروات، إلى المزيد من التعاون والتنسيق نتج عنه تحسن كبير في تجربة العمالء المصرفية، بينما 

 حافظ في نفس الوقت على مواصلة توفير خدمات متميزة.

ممكن من إدارة عالقات العمالء سوف تواصل الخدمات المصرفية الخاصة ضمان أعلى مستوى 

وذلك من خالل تقديم منتجات مصممة طبقاً الحتياجاتهم وخدمات شخصية كاملة للعمالء الذين 

سيواصلون االستفادة من التركيز على الخدمات ذات القيمة العالية كحلول االستشارات االستثمارية 

لدى شركة اتش اس بي سي العربية  المصممة طبقاً الحتياجات العمالء وإمكانيات إدارة األصول

 السعودية المحدودة.

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

 من قبل عدة دور نشر مالية لها سمعتها العالمية مثل يوروموني وذا بانكر.العربية السعودية" 

 

 الخدمات المصرفية االسالمية

 

وقد عقدت الهيئة الشرعية  ،م4132الخدمات المصرفية اإلسالمية نمواً متواصالً في عام شهدت 

م تم فيها تقديم ومناقشة عدد من المواضيع الشرعية وتقارير 4132اجتماعات خالل عام  3بالبنك 

 المراجعة الشرعية للموافقة والتوجيه من قبل الهيئة. 

أنشطة الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات قد أصبحت اآلن   معظمومن الجدير بالذكر أن 

تُقّدم بشكل متوافق مع الشريعة وذلك تماشياً مع استراتيجية ساب للخدمات المصرفية الشخصية 

استمرار النمو في  أسهم فيوالتي تقتضي تقديم قاعدة كاملة من الخدمات والمنتجات اإلسالمية مما 

ومن بين العروض الجديدة المطورة لعمالء الخدمات  المصرفية الشخصية. شرائح الخدماتكافة 

المصرفية الشخصية وإدارة الثروات منتج "مرابحة األسهم" والذي يمثل خياراً آخر للتمويل 

الشخصي. ويفي المنتج الجديد باحتياجات العمالء كما يعزز عروض منتجات ساب للتمويل 

ار كافة البطاقات االئتمانية لعمالء الخدمات المصرفية الشخصية الشخصي. إضافة لذلك، فقد تم إصد

 م كبطاقات متوافقة مع الشريعة.4132في عام 

قوته حيث حافظ البنك على موقعه كأحد م 4132واصل الطلب على خدمة تمويل المنازل خالل عام 

يل المنازل المبنية خدمة تمو 4131الالعبين الرئيسيين في السوق. وكان البنك قد طرح خالل العام 

على سعر تأجير متغير حيث القت إقباالً جيداً في السوق. وتشمل منتجات تمويل المنازل في ساب 

بشكل عام العقارات الجاهزة لالستخدام، األراضي والمباني قيد اإلنشاء مع ميزة مضافة تمكن 

 العمالء من امتالك العقار في نهاية مدة عقد اإليجار.
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مات المصرفية االسالمية  في قطاع الشركات اهتماماً بالغاً  بتلبية احتياجات العمالء كذلك أولت الخد

من الشركات بجميع فئاتها، واستمر نهج البنك في تلبية الطلب المتزايد من عمالء الشركات للخدمات 

مة . و اإلسالمية، وذلك عبر تعزيز المنتجات الحالية و طرح منتجات جديدة تلبي احتياجاتها المتقد

من ذلك قيام البنك بطرح منتج )التوريق اإلسالمي( والذي يمكن بعض عمالئه الكبار من بيع 

 محافظهم ذوات األصول التمويلية على البنك . 

باإلضافة الى ذلك، قامت الخدمات المصرفية االسالمية في قطاع الشركات بتقديم برامج تدريبية 

مدراء العالقات و المسئولين عن تقديم منتجاتها بغرض متقدمة تحوي اختبارات تأهيلية مخصصة ل

التأكد من تمكن مدراء العالقات من بيع المنتجات بطريقة صحيحة و فعالة و بشكل يؤكد على 

مصداقية البنك في العمل المصرفي االسالمي . علما أن اجتياز هذه البرامج هو جزء من خطة 

 كات .متكاملة في حوكمة المنتجات االسالمية للشر

م 4132أيضا نظمت الخدمات المصرفية اإلسالمية في الخدمات المصرفية للشركات خالل عام 

ثالث ندوات حول الحلول المصرفية اإلسالمية للشركات في كل من الرياض وجدة والخبر استضاف 

هذه  البنك من خاللها عددا من الخبراء المتميزين في مجال المصرفية اإلسالمية، وقد كان الهدف من

الندوات التعريف بالخدمات المصرفية اإلسالمية للشركات في ساب لعمالء البنك الحاليين 

والمحتملين و تعزيز  صورة الخدمات المصرفية االسالمية للشركات في السوق ورفع وعي العمالء 

حكام بالخدمات المصرفية اإلسالمية بشكل عام وتعريف العمالء بمنتجات وحلول ساب المتوافقة مع أ

الشريعة التي تلبي احتياجاتهم. وقد حضر تلك الندوات عدد من عمالء الخدمات المصرفية للشركات 

 البارزين.

 من يأتي بالبنك للشركات المصرفية الخدمات ودخل أصول إجمالي معظم أن بالذكر الجدير من

 .اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة األنشطة

اإلسالمية على جائزة "أفضل صفقة تمويل مشاريع إسالمية  وقد حصلت إدارة الخدمات المصرفية

وذلك للنجاح المتواصل " Asset Triple Aم" من مجلة األصول من الفئة األولى "4132لعام 

 للبنك في الوفاء بطموحات عمالئه.

 

 الموارد البشرية

ركزت الموارد البشرية خالل العام على مبادرات استهدفت تطوير ونجاح ساب وذلك من خالل 

التفكير والعمل فيما يحقق أفضل مصلحة للبنك والقوى العاملة فيه، وتحديدا تطوير السياسات 

 والبرامج وخدمات التقديم. 

مشاركة موظفي البنك تواصل الموارد البشرية في تعزيز أهداف ساب من خالل تطوير والتزام و

وذلك سعيا منها بشكل رئيسي لتمكين كافة الفعاليات في ساب من النمو والتقدم من خالل بناء القدرات 

 المهنية للموظفين ومساعدتهم في تحقيق آمالهم وطموحاتهم.
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وتدعم سياسة المكافآت في ساب هذه األهداف من خالل تحقيق التوازن بين األداء على المدى القريب 

واألداء المستدام. وتعتبر مجموعة التعويضات اإلجمالية للبنك عامال أساسيا في نجاح أنشطة 

التوظيف واالحتفاظ بالموظفين، حيث تم مؤخرا إجراء مراجعة شاملة لبرنامج التعويضات الشامل 

 وتم اعتماده من لجنة الترشيحات والمكافآت وإبالغه ألقسام العمل في البنك.

مستوى األداء، ليس على ما يحققه الموظف فحسب، بل أيضا على الطريقة التي يحقق يتم الحكم على 

فيها ذلك. وضمن هذا السياق تقوم الموارد البشرية حاليا بتقييم كبار المسئولين التنفيذيين على أساس 

عالقتهم السلوكية بقيم ساب وهو ما ينعكس في الرواتب والمكافآت الممنوحة لهم، وتخطط أيضا 

م. كما أن 4131و  4130عميم طريقة قياس القيم والسلوكيات على بقية موظفي البنك خالل عامي لت

المقاييس المالية وغير المالية المدخلة في األهداف المتوازنة يتم أخذها في االعتبار بما يضمن 

 الموائمة مع استراتيجية ساب على المدى الطويل.  

تتميز به القوى العاملة في ساب على مستوى المملكة، يحرص وبالنظر للحجم الكبير والتنوع الذي 

ساب على بناء بيئة عمل مريحة لجميع الموظفين كما أنه ملتزم بإزالة كافة عوائق العمل بما يفضي 

إلى تحقيق أفضل بيئة وتجربة لكافة الموظفين والمجموعات. ويعتبر التواصل على كافة المستويات 

واصل الموارد البشرية إصدار الرسائل التنظيمية لجميع الموظفين من في ساب أمرا رئيسيا حيث ت

خالل باقة من البرامج اإلدارية الواسعة. وتضم كال من لجنة الموارد البشرية ومجموعة عمل 

مسئولين تنفيذيين ومدراء يصبون كل  SABB Engagement Working Groupالموارد البشرية 

 لعمل.همهم على جعل ساب مكانا رائعا ل

ايمانا منه بأن تزويد الموظفين بالمهارات والقدرات الصحيحة هو أمر جوهري لنجاحهم على المدى  

البعيد، فإن البنك يحرص على تطوير الموظفين من خالل توفير الفرص التقنية وغير التقنية حيث 

والتطوير يشرف المتخصصون في حقلي التعليم والمهارات على عدد واسع من برامج التعليم 

 للموظفين.

م تقديم مختلف البرامج التعليمية المتطورة وذلك استجابة لتزايد 4132واصل ساب في عام 

المتطلبات المتطورة التي يفرضها العمل، حيث يتم توثيق االحتياجات التعليمية رسميا من خالل 

ع العروض الواردة من برنامج خاص لتحليل االحتياجات التعليمية ثم تتم مطابقة تلك االحتياجات م

شبكة فروع موردي ساب وبعدها تترجم إلى خطط تعليمية فردية، وهذه تم تقديمها لجميع الموظفين 

 خالل الربع األول من العام. 

إضافة إلى معالجة عدد من المهارات اإلدارية واحتياجات التعلم التقنية، ركزت إدارة التعليم 

مؤسسة النقد العربي السعودي المحددة لموظفي الخط األول  والمهارات أيضا على الوفاء بمتطلبات

وذلك من خالل تقديم برامج تنشيطية للخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات. فقد تم تدريب 

موظفا من منسوبي الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات من أجل إعدادهم الختبارات  201

 دمات المصرفية الشخصية.الحصول على شهادة التخصص في الخ
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كما دأبت الموارد البشرية أيضا وبشكل متواصل على أخذ قيم ساب ومعايير ساب العالمية في 

 االعتبار من أجل تطوير وتقديم برامج تعليم إليكترونية إلزامية مفصلة.

م قد سلط الضوء على عدد من الحقول التي تتطلب 4131وكان إستبيان آراء الموظفين في عام 

م تطوير 4132لتطوير في نطاق القدرات القيادية في ساب. واستجابة لذلك، فقد تم خالل العام ا

، اإلستثمارية YSC شركة و IMD Business Schoolبرنامج القيادة في ساب باالشتراك مع 

 السابعة.الفئة  إلى الثالثةمن الفئة الوظيفية  اً مدير 311وكذلك تقديم دورات تجريبية لعدد 

موظفا منذ طرحه  303برنامج التدرج الوظيفي في ساب تحقيق زخم واسع حيث انتسب له  يواصل

. وهذا العدد يزيد عن العدد المستهدف في استراتيجية المدى 0و 2، 1، 4من  الفئات الوظيفية 

 موظفا. 321المتوسط وهو 

ويجري اآلن تقديم  مجموعات 1% من برامج التطوير الوظيفي ألول 311هذا وقد تم االنتهاء بنسبة 

 جلسات المتابعة للمشاركين فيها.

كما تم االنتهاء من خطة اإلحالل للمستوى األول )األشخاص الذين يرفعون تقاريرهم للعضو 

 . م4132المنتدب( وتقديمها إلى لجنة الترشيحات والمكافآت خالل الربع الثالث من العام 

وما بعد وذلك باستخدام تقارير برنامج التدرج الوظيفي  1تم تنشيط تقييمات المهارات للفئة الوظيفية 

 ومناقشات خطط اإلحالل.

من خالل استبيان تم استكماله  1و  0و  2ويجري حاليا استكمال تقييمات المهارات للفئات الوظيفية 

من قبل المدراء المباشرين والموظفين الذين يرفعون تقاريرهم لهم مباشرة والذي تمت مناقشته خالل 

 جتماعات خطط اإلحالل في األقسام وذلك للتأكيد.ا

م، وكجزء من برامج التدريب الموجهة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية 4132وخالل العام 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة، فقد أشرفت وحدة التدريب على إستكمال برنامج التطوير، وقد شمل 

 - البرنامج الدورات التالية:

 4 ية للجنة التنفيذيةجلسة تعليم 

 4 جلسة تعليمية للجنة المخاطر 

 4 جلسة تعليمية للجنة المراجعة 

 3 جلسة تعليمية للجنة الترشيحات والمكافآت 

 3 جلسة تعليمية لمجلس اإلدارة 

  

واصل البنك تحقيق تقدم كبير على مستوى خطط السعودة لديه والتي ستبقى محط اهتمام رئيسي 

البنك في مناسبات أيام المهنة والمناسبات المتعلقة بالخريجين، فقد ارتفعت للبنك. وكنتيجة لمشاركة 

% مع زيادة كبيرة في أعداد السيدات في كافة األقسام. كما يواصل 13.3نسبة السعودة بالبنك إلى 
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البنك التركيز على التنويع حيث أطلق العديد من مبادرات التطوير للسيدات. وتبلغ نسبة السيدات 

 % من إجمالي عدد الموظفين بالبنك.31.3ت في البنك حاليا العامال

ومن الجدير بالذكر أن البنك وصل إلى الدور النهائي للمؤسسات التي ستمنح جائزة أفضل صاحب 

عمل للسنة وجائزة أفضل مبادرة اللتزام الموظفين وذلك في قمة ومعرض الموارد البشرية لعام 

 م. 4132

تبناه مجلس اإلدارة، هو أن يصبح ساب أفضل مكان للعمل بنهاية عام إن هدف البنك، والذي 

 م.4131

 ممتلكات الشركة
 

م إدارة ومتابعة المشاريع الهندسية التابعة للبنك 4132واصلت ادارة ممتلكات الشركة خالل عام 

فية.  هادفة إلى الحفاظ على الصورة المعمارية لممتلكات البنك وأيضا لتسهيل أعمال البنك المصر

وقد شمل ذلك ثمانية فروع في مناطق مختلفة من المملكة بين بناء جديد وتجديد وترميم أو نقل وكذلك 

 موقع جهاز صراف آلي جديد. 411إستكمال تسليم 

كما باشرت إدارة ممتلكات الشركة خالل السنة بتنفيذ مشروع مبنى االدارة االقليمية في جدة بعد 

هات الرسمية الالزمة. وتم االحتفال بتدشين أعمال البناء في ديسمبر الحصول على موافقة كافة الج

 م للبدء في المشروع.4132

مشاريع جديدة ما بين بناء جديد ونقل وتجديد فروع  31وعلى صعيد المستقبل يجري التخطيط لتنفيذ  

 في شبكة الصراف اآللي لساب. حالية إضافة إلى مزيد من التوسع 

   العمليات واإلجراءات

م على تعزيز ضوابط الرقابة الداخلية 4132ركزت إدارة العمليات واإلجراءات جهودها خالل عام 

وتطبيق قيم ومعايير ساب على كافة النواحي المتعلقة بالعمل، كما تواصلت مشاريع المركزة واألتمتة 

تقدير خارجي من الهادفة إلى المزيد من التعزيز لخدمات العمالء وفعاليتها.  وقد حصل البنك على 

لقاء الخدمات المتميزة في    ™STP Awardكوميرزبانك الذي قدم لساب جائزة اإلجراءات المباشرة 

 تسليم الدفعات التجارية وحواالت المؤسسات المالية وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

 تقنية المعلومات

وأعمال البنك وخطوط العمل وتعتبر ال تزال خدمات تقنية المعلومات تمثل العمود الفقري لعمليات 

 شريكا رئيسيا في تنفيذ األهداف االستراتيجية للبنك.
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م استثمارها في أنشطة "تحويل البنك" كما تم تطوير البنية 4132عززت تقنية المعلومات في عام 

وى التحتية للبنك للوفاء باالحتياجات الحالية والمستقبلية جنبا إلى جنب مع تحسين المرونة ومست

 %.33.34االستجابة. وكنتيجة لذلك فقد بلغت نسبة توفر الخدمات للسنة 

إصدار بطاقة ت بعضها يمثل إنجازات بارزة  شملت مشروعا ةعدم تم بنجاح تسليم 4132عام خالل ال

بيانات اعرف عميلك عبر ، تحديث درات تدفق العمل وخدمات اإلنترنتتعزيز ق الحسم كبطاقة فيزا،

  Uptime TIER III Data Centre Certificationو  لخزينةتعزيز أنظمة ااإلنترنت، 

ضمن نطاق التركيز على االستراتيجية الرقمية تم تنفيذ عدد من المشاريع االستراتيجية بما في ذلك 

خدمة الجوال المصرفي، بالنسبة ألجهزة )أندرويد( و )أي أو إس( اللوحية وأيضا خدمات الدفع 

 على تطوير الشبكة الداخلية والموقع العام للبنك. بينما يجري العمل حالياً  لوزارة الداخلية

آلية شاملة مات بما في ذلك ادارة المشاريع ووتم أيضا إجراء المزيد من التعزيز لحوكمة تقنية المعلو

ال يزال أمن المعلومات وتخفيف المخاطر يحظى بأولوية  قصوى حيث تحليل وتتبع المخاطر. هذا و

تنفيذ العديد من المبادرات من أجل التعزيز المتواصل للبنية التحتية للبنك ومنع وتخفيف تم 

 االعتداءات المحتملة عبر االنترنت/الشبكة العنكبوتية.

 خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

انسجاما مع قيم ساب الرئيسية يواصل البنك إبراز التزامه القوي بالمجتمع الذي يعمل فيه. وضمن 

هذا اإلطار فقد عزز البنك مؤخرا مركزه الرائد والذي طالما تبوأه منذ فترة طويلة في خدمة المجتمع 

وذلك من خالل مجموعة موسعة من أنشطة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. وقد ركز البنك على 

مة المجتمع، ثالث حقول  جوهرية بالنسبة لعملية التنمية المستدامة، وهي: التدريب، التعليم، خد

 والبيئة.

 

ضمن توجهه االستراتيجي على صعيد خدمة المجتمع، نظم ساب مجموعة من األنشطة المتنوعة 

التي تهدف إلى دمج البنك في عملية التنمية الوطنية في المملكة وذلك من خالل تركيز جهوده لناحية 

نشطة بما يزيد من بصمته خدمة المجتمع والتنمية المستدامة على مجموعة مختارة بعناية من األ

االجتماعية  وبالتالي يمكنه من قياس الفوائد التي يمكن أن يحققها استثماره على هذا الصعيد بشكل 

أفضل. وباإلضافة لذلك، فقد وسع البنك المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع لتشمل موظفي البنك. 

تنمية المستدامة كدليل ثابت وقوي على  ويأتي هذا التعزيز لمشاركة الموظفين في خدمة المجتمع وال

 ترسيخ قيم ساب الرئيسية على مستوى المجتمع ككل.

 

كما يسعى ساب على الدوام وضمن برامج خدمة المجتمع التي يقدمها إلى إدخال درجة معينة من 

ب االبتكار االجتماعي من خالل المساهمة في حل المشاكل االجتماعية. ففي مدينة القنفذة في الجنو

تجارية للعائالت المستفيدة من نظام ئون االجتماعية في إقامة أكشاك شارك البنك مع وزارة الش

 الضمان االجتماعي لوزارة الشئون االجتماعية.
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ومن أجل تنويع نطاق خدماته، فقد وضع البنك خططه بحيث تأخذ في اعتبارها مختلف المواقع 

الجتماعية وتواكب المناسبات المحلية والعالمية الجغرافية بحيث تغطي العديد من المناسبات ا

المتعارف عليها. وقد شملت تلك البرامج ترميم بيوت العائالت المحتاجة في مدينة الرياض، تدريب 

المكفوفين على استخدام األجهزة الذكية، أنشطة إفطار رمضانية ودورات تعليم اللغة اإلنجليزية 

ساب مركز تدريب مهني مزود بكافة االحتياجات واللوازم  للمكفوفين. وفي المنطقة الشرقية طرح

لمكاتب الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية في الدمام. كما قام البنك أيضا بتوزيع مساعدات شتوية 

 بالتنسيق مع جمعية تبوك الخيرية.

 

تاح الكبير ومن األحداث الرئيسية التي تجسد أهداف وتوسيع استراتيجية خدمة المجتمع في ساب االفت

لمركز األمير سلطان لألطراف الصناعية، في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات اإلنسانية، حيث 

أدت مساهمة البنك إلى تزويد المركز بأحدث التقنيات لصناعة األطراف الصناعية للمرضى 

 ن.المحتاجين مما مكن المركز من انتاج األطراف المطلوبة بدقة تامة وفي أقل وقت ممك

 

وكنتيجة لسجله الطويل في مجال خدمة المجتمع، حصل ساب على جائزة تقديرية عالية المستوى، 

هي جائزة "أفضل مؤسسة تجارية في خدمة المجتمع" في المملكة العربية السعودية، من قبل مجلس 

ألفضل وزراء الشئون االجتماعية في مجلس التعاون الخليجي بالكويت، وهذه الجائزة تمنح عادة 

 مؤسسة في القطاع الخاص السعودي، تؤكد التزامها العميق بقيم المسئولية االجتماعية خالل العام.

 

 التقدير العالمي لساب

حافال بالنسبة لساب من حيث عدد الجوائز التقديرية التي حصل عليها على  م4132كان عام 

المستويين اإلقليمي والعالمي والتي أكدت مجموعة واسعة من المعايير التي تم تقييم ساب على 

 اساسها وشملت مختلف الحقول الرئيسية لعمليات البنك.

أفضل بنك في الخدمات المصرفية فعلى نطاق الخدمات المصرفية الفردية فاز ساب بجائزة " 

الخاصة" من مجلة يوروموني وجائزة " أفضل بنك في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت" من مجلة 

غلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال" من مجلة بانكر 

اب بجائزة " أفضل مقدم لخدمات للشرق األوسط. وعلى نطاق الخدمات المصرفية التجارية  فاز س

إدارة النقد" من مجلة يوروموني، وجائزة "أفضل مقدم للخدمات المالية التجارية" من مجلة غلوبال 

فاينانس، وجائزة " أفضل مقدم لخدمات الصرف األجنبي" من مجلة غلوبال فاينانس، وجائزة 

جائزة " أفضل بنك تجاري" من "أفضل مقدم لحلول المشتقات" من مجلة بانكر للشرق األوسط، و

 مجلة إنترناشيونال فاينانس.

كما حصل ساب على جائزة تقديرية من منتدى المهارات والقيادة، وهي "جائزة التميز ألصحاب 

العمل" وذلك عن بيئة العمل المتميزة وسياسات الموارد البشرية المعتمدة لديه. كما حاز ساب على 

في المملكة العربية السعودية وذلك من قبل  ،دمة المجتمع"جائزة "أفضل مؤسسة تجارية في خ

 مجلس وزراء الشئون االجتماعية في مجلس التعاون الخليجي.
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 شركة ساب تكافل

بتاريخ   11شركة ساب للتكافل هي شركة سعودية مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/

سنتها المالية األولى بعد صدور القرار م. وقد باشرت الشركة 33/31/4111هـ الموافق 31/3/3249

م بالموافقة علي تأسيس الشركة. وتعمل الشركة في 30/0/4119(  بتاريخ 311الوزاري رقم )

، وترخيص مؤسسة النقد  3131412114المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

ة التأمين للحماية الشركة ممارسة أنشط . ويخول الترخيص0/41193رقم   العربي السعودي

يبلغ رأس مال   م لمدة ثالث سنوات.11/19/4131واالدخار والتأمين العام، والذي تم تجديده في 

لاير سعودي، وقد اكتتب المساهمون المؤسسون البنك السعودي  340,000,000الشركة المدفوع 

 % من رأس مال الشركة. 10، بما يمثل HSBCالبريطاني )ساب( ومجموعة 
 

ساب للتكافل مجموعة واسعة من منتجات  الحماية العائلية والحماية العامة المتوافقة مع أحكام تقدم 

توفر محفظة التكافل  عمالئها من األفراد والشركات.الحماية ل الشريعة اإلسالمية لتفي باحتياجات

العائلي األمان المالي للمستفيد في حالة الوفاة أو العجز الدائم لحامل البرنامج المحدد وتوفر الشركة 

توفر الشركة عدداً من كما عدداً من  برامج التكافل العائلي للعمالء من قطاعي األفراد والشركات. 

 ضد األحداث التي ال يمكن التنبؤ بها.  منتجات التكافل العام للعمالء من األفراد والشركات

 

ولكونها من بين أُولى الشركات التي يتم ترخيصها في السوق، فقد شهدت شركة ساب للتكافل نمواً 

جيداً منذ أن باشرت عملياتها وأصبحت في موقع جيد يمكنها من  مواصلة النمو اعتمادا على اآلفاق 

ن في المملكة العربية السعودية. ومع تزايد النمو في السوق اإليجابية على المدى الطويل لقطاع التأمي

وازدياد الوعي بحلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فإن الشركة في موقف  مرضي 

بما يمكنها من زيادة قدرتها التنافسية وبالتالي زيادة حضورها في السوق وتوسيع نطاق أعمالها 

 وأنشطتها.

 

 
 

 العربية السعودية المحدودة HSBCشركة 

 االستشارات االستثمارية المصرفية

م مركزها الرائد في حقلي 4132العربية السعودية المحدودة خالل عام  HSBCعززت شركة 

أسواق رأس المال واالندماج واالستحواذ في المملكة العربية السعودية وحافظت على مركزها 

 في المملكة.رائدة  كشركة استثمارية

م كمستشار مالي 4132العربية السعودية المحدودة قد عملت خالل العام  HSBCانت شركة وك

لالكتتاب األولي في أسهم البنك األهلي باالضافه الى ان الشركه عملت كمدير االكتتاب   مشترك

وقد كان هذا االكتتاب أكبر اكتتاب أولي على مليار لاير سعودي.  44.0التجاري والذي بلغت قيمته 

خالل السنة وتم مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا وثاني اكبر اكتتاب على المستوى العالمي 

 تنفيذه ضمن إطار زمني قياسي وتقلبات سوقية واسعة. 
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كما عملت الشركة أيضا كمستشار مالي وحيد ومدير مشترك وضامن اكتتاب إلصدار الحقوق 

مليار لاير سعودي، والذي كان أكبر  0.1لشركة السعودية للتعدين )معادن( والذي بلغت قيمته ل

م.  وأنهت شركة اتش اس بي 4134إصدار للحقوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 

قيادة السوق ومعززة مركزها كالمستشار األفضل في العام متصدرة سي العربية السعودية المحدودة 

بالرغم من أنها تواصل تقديم االستشارات حول المشاريع االستراتيجية ال باالختيار أسواق رأس الم

 األخرى في قطاع أسواق المال.

مليئا بالنشاط بالنسبة لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية في مجال  4132كما كان عام 

العليان للتمويل  في مشروعها  االندماج واالستحواذ، حيث عملت الشركة كمستشار مالي لشركة

.  Gulf Union Food Company% في شركة اتحاد الخليج لألغذية 03لالستحواذ على حصة بنسبة 

وتعتبر شركة اتحاد الخليج لألغذية أحد الشركات الرائدة في انتاج العصائر والمشروبات في المملكة 

أعطت هذه المعاملة شركة العليان للتمويل العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ككل. وقد 

ايضآ عملت .حصة استراتيجية غالبة ضمن قطاع المشروبات والمنتجات االستهالكية في المملكة

 3.1وحيد لشركة التصنيع الوطنية في مشروعها لالستحواذ على حصة بمبلغ الشركة كمستشار مالي 

كتها الفرعية الشركة الوطنية لثاني أكسيد % حصة من شر31مليار لاير سعودي لزيادة نسبها بمعدل

كما قدمت شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة المشورة لغالبية  (CRISTAL) التيتانيوم

الشركاء في إحدى شبكات المطاعم السريعة بالنسبة لبيع حصصهم وذلك من خالل عملية بيع محكمة 

التنظيم. إضافة لذلك، تقدم الشركة المشورة حالياً لشركة تكوين للصناعات المتقدمة في مشروعها 

تحواذ على شركة صافوال للتغليف )وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة صافوال( المحتمل لالس

االستحواذ عبر العديد من االسواق المعرفعه لمعامالت وأيضا تقديم المشورة لعمالء آخرين 

  واالندماج والتي يتوقع بروزها في السنة القادمة.   

 يالت المشتركةق رأس المال والتموأسوا –تمويل االستثمارات المصرفية 

تواصل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة تعزيز دورها كإحدى أفضل المؤسسات 

المختارة في تقديم االستشارات والهيكلة وترتيب تمويل المديونيات عبر أسواق القروض ورأس 

الدين عبر المال. وتضمن مشاركة شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة في استشارات 

تمويل الشركات وأسواق التمويل وتمويل االندماج و االستحواذ أن الشركة هي "في اتصال وثيق مع 

السوق المحلية". كما سجلت الشركة رقما قياسيا في النجاح المتواصل في المملكة العربية السعودية، 

إلصدار فيها خالل حيث تجاوزت قيمة إصدارات الصكوك المحلية التي لعبت الشركة دور مدير ا

 مليارات لاير سعودي متضمنة عددا من أبرز إصدارات العام. 31مبلغ  هذه السنة

كتتاب إلوكانت الشركة قد تولت مهمة منسق اإلصدار ومدير االصدار المشترك ومنسق مدفوعات ا

والذي كان أكبر إصدار للصكوك تقوم به  ،األهلي التجاري البنكألول صكوك طرحت من قبل 

وأكبر إصدار لسندات ذات أولوية سداد ثانوية تطرح من  ،مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية

قبل مؤسسة مالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب وقت إصدارها. كما تولت الشركة 
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ماويات والذي بلغت قيمته مليار لاير سعودي. مهمة أول طرح لصكوك الشركة المتقدمة للبتروكي

وبذلك فإن إصداري البنك األهلي التجاري والشركة المتقدمة للبتروكيماويات لوحدهما خالل عام 

م يعيدا ترسيخ مكانة شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة كأفضل مدير إصدار 4132

 كة العربية السعودية.باالختيار للسندات والصكوك األولية في الممل

كما شهدت السنة الطرح العام الوحيد )حسب قواعد تصنيف طرح األوراق المالية الصادر عن هيئة 

السوق المالية( والمدرج في سوق المال السعودي )"تداول"( وهو إصدار صكوك بالريال السعودي 

دير مشترك لإلصدار من قبل شركة الكهرباء السعودية، حيث عملت شركة اتش اس بي سي بصفة م

ومنسق مدفوعات االكتتاب. كما نشطت اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة في األسواق 

العالمية ولعبت دورا بارزا كمدير مشترك ومنسق مدفوعات االكتتاب لإلصدار الثاني لشركة 

لصكوك وأكبر إصدار عالمي ل 144a/RegSالكهرباء السعودية وهو أكبر إصدار يطرح بصيغة 

 خارج المملكة العربية السعودية خالل تلك الفترة. 

باإلضافة لذلك فقد أدت الشركة دورا بارزا في ترتيب عدد من المعامالت الهامة ضمن سوق 

للقرض المشترك للشركة الوطنية بي سي مدير اإلصدار القروض المشتركة، حيث لعبت اتش أس 

 4.0وأيضا كمدير الترتيب للتسهيالت اآلجلة بقيمة مليار لاير سعودي  1.4للشحن البحري بقيمة 

مليار لاير سعودي لشركة مرافق الكهرباء والمياه للجبيل وينبع )"مرافق"( حيث عملت اتش اس بي 

سي أيضا بصفة مستشار لمرافق ومنسق المدفوعات بالنسبة للقرض. وقامت الشركة أيضا بنجاح 

 رة الفنادق كما كانت المنسق الشرعي للتمويل.بهيكلة تمويالت شركة البرج العالمية إلدا

إن االبتكار المتواصل لشركة اتش اس بي سي وقيادتها للسوق على هذا النطاق لم يكن ليذهب دون 

تقدير وهو ما يتضح من فوز الشركة بعدد من الجوائز القيمة من جهات معروفة، بما في ذلك على 

قبل مجلة يورموني حيث فازت الشركة بجائزة سبيل الذكر وليس الحصر،  جوائز متميزة من 

"أفضل بنك استثمار في المملكة العربية السعودية" وجوائز مجلة ذي بانكر حيث تم  تصنيف قرض 

مليار لاير سعودي "كأفضل قرض في منطقة الشرق األوسط". إضافة  2شركة تصنيع البالغ قيمته 

دة بالعديد من الجوائز والتصنيفات التميزة لذلك فازت اتش اس بي سي العربية السعودية المحدو

وحصلت على الكثير من التقدير من خالل حصولها على جوائز إنجازات التمويل لمنطقة أوربا 

 والشرق األوسط وأفريقيا، ومجلة يوروموني للتمويل اإلسالمي وأيضا مجلة  األصول تريبل إيه.

 تمويل المشاريع والصادرات

بعض التباطؤ على صعيد تطوير مشاريع جديدة في قطاعات البتروكيماويات  4132شهد عام 

والكهرباء والبنية التحتية. يرجع ذلك بشكل رئيسي لمحدودية مخصصات الغاز التي يتم توفيرها 

لمشاريع البتروكيماويات الضخمة  وغياب مبادرات الخصخصة في قطاع البنية التحتية حيث ال 

ر التمويل لمشاريع البنية التحتية توفر من المصروفات الحكومية المدرجة في الميزانية. تزال مصاد

وعلى الرغم من ذلك ، فقد تمكنت شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة من المحافظة 

دية. على مركزها الرائد في مجال االستشارات المالية والتمويل  للمشاريع في المملكة العربية السعو
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وقد أنهى القسم بنجاح اعمال استشارات مالية لمشروعين رائدين ، وهما  مشروع شركة معادن وعد 

الشمال للفوسفات )وهي شركة مشتركة بين معادن وموزاييك وسابك( ومشروع شركة ارامكو 

 السعودية لتوليد الكهرباء و البخار المزدوج. ويعتبر مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

مليار دوالر امريكي احد أكبر اعمال استشارات تمويل المشاريع في قطاع المناجم  7.5لبالغ قيمته وا

والتعدين بالنسبة لبنك اتش اس بي سي على المستوى العالمي وأكبر تمويل لمشروع تنفذها شركة 

خالل السنة  الفريقاتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة حتى تاريخه في المملكة. كما واصل 

تقديم استشارات مالية للعديد من المشاريع الكبيرة بما في ذلك العمل كمستشار مالي مشترك لمشروع 

مليار دوالر امريكي )بترو رابغ، وهي  1لبالغ قيمته واوالبتروكيماويات توسعة شركة رابغ للتكرير 

لمالي الوحيد لشركة ارامكو شركة مشتركة بين سوميتومو كيميكال وأرامكو السعودية( والمستشار ا

محطة توليد السعودية في مجمع مصفاة جازان فيما يخص مشروع وحدة فصل الهواء ومشروع 

 .  الكهرباء باستخدام تكنلوجيا تحويل بقايا المصفاة الى غاز

كمقرضين ، فقد تولت شركة  بنك اتش اس بي سيوعلى صعيد تمويل المشاريع بالتعاون مع ساب و 

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة العديد من أدوار الوكالة و التنسيق لشركة معادن وعد 

الشمال للفوسفات.  كما عملت الشركة بدور الهيكلة للتسهيالت المقدمة من قبل المؤسسات المالية 

  إلنشاء مشروع محطة توليد جنوب جدة الحكومية الداعمة للصادرات من كوريا الجنوبية و اليابان

. ويأتي هذا المشروع على خلفية  مليار دوالر أمريكي 4التابع للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 

االقفال الناجح لمعاملة تمويل مماثلة لشركة الكهرباء السعودية الخاصة بمشروعي محطتي توليد 

 والشعيبة. 1رابغ 

  

 

 إدارة األصول

واصل قسم إدارة األصول في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة تبوأه مركزا رائدا 

في إدارة األسهم المحلية لعمالء المصرفية الخاصة والتجزئة والمؤسسات، حيث تدير الشركة أكبر 

معينة. عدد من الصناديق االستثمارية التي تشمل صناديق األسهم المحلية وصناديق خاصة بقطاعات 

وتوفر الشركة خيارات استثمارية مختلفة تشمل استراتيجيات نشطه وغير نشطة وتشمل على 

صندوق المؤشر المتداول المدرج في تداول. ويتمثل دور الشركة القيادي في مستوى حجم األصول، 

ني %  وفقا للبيانات المتوفرة  على موقع تداول اإللكترو43.13حيث بلغت حصة الشركة السوقية  

 م. 4132في نهاية شهر ديسمبر 

وسجلت إتش إس بي السعودية  تدفقات واردة ايجابية وقوية خالل السنة على مستوى الخدمات التي  

تقدمها وبالتحديد إدارة المحافظ االستثمارية. ويأتي ذلك بالرغم من التراجع الحاد في أسعار البترول 

هم السعودي تبعا لذلك. وقد حافظت إتش إس بي سي في نهاية العام والتراجع الكبير في سوق األس



 4102 لعامالتقرير السنوي 

49 

العربية السعودية المحدودة خالل السنة على سجلها الرائد في تقديم أداء ممتاز عبر مختلف فئات 

األصول وخاصة األسهم المحلية واإلقليمية على مستوى صناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية. 

أداء جوائز " بل إتش إس بي سي على تسع جوائز ضمنهذا وقد حصلت الصناديق المداره من ق

م، 4131مقابل أدائه في عام  (MENA)مديري الصناديق لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" 

شملت جائزة " أفضل مدير أصول للعام"؛ و تم إعادة ترشيح الصناديق مره أخرى لعدد من جوائز 

ة إلى ذلك، حصل صندوق إتش إس بي سي لألسهم م. باإلضاف4132مدراء صناديق االستثمار لعام 

 4132عن عام  "أفضل صندوق أسهم لفترة سنة في فئة "األسهم الخليجيةالخليجية على جائزة "

الممنوحة من ليبر للصناديق اإلسالمية العالمية وكذلك حصل الصندوق على جائزة صندوق ليبر لعام 

4132   . 

 وساطة األسهم

يقدم قسم الوساطة سلسلة شاملة من الخدمات بما في ذلك التداول في اسواق المال  من خالل مختلف 

مراكز استثمارية تنتشر عبر المملكة، إضافة إلى خدمة  ثمانيةوسائط إيصال الخدمات والتي تشمل 

مة التعامل عبر اإلنترنت من خالل شبكة )اتش اس بي سي تداول و اتش اس بي سي مباشر( وخد

الهاتف المصرفي من خالل مركز الوساطة المباشر. ويشرف على تقديم هذه الخدمات فريق أبحاث 

يقدم خدماته في األوقات المحددة ويقوم بأبحاث شاملة حول القطاعات والشركات. وضمن سعيها 

دة الدائم لتقديم حلول ابتكارية لعمالئها، تواصل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدو

تطوير خدمات التداول اإلليكترونية بينما تحافظ الشركة على مركزها كواحد من أكبر مقدمي خدمات 

أكسيس للمستثمرين العالميين من المؤسسات. وتمكن عروض مبادالت اتش اس بي سي المستثمرين 

مباشر، الدوليين من المؤسسات من المشاركة في نمو األسهم السعودية الفردية المدرجة بشكل غير 

 وهو مجال تتمتع فيه شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة بمركز بارز ومتقدم. 

 

 أبحاث األسهم

تمكنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة في أقل من ست سنوات من ترسيخ قاعدة 

عالميين. ويغطي فريق أبحاث رائدة في مجال األسهم تلبي احتياجات مدراء الصناديق المحليين وال

% من رأسمال سوق األسهم السعودية وحقق على 11سهما سعوديا تمثل أكثر من  20األبحاث 

الدوام أعلى المراتب في عدد من االستبيانات التي تمت على مستوى القطاع ليتم تصنيفه مؤخرا في 

( وفاز 4132قيا )اكستل المرتبة األولى بالنسبة ألبحاث األسهم  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفري

ثالثة من محلليه بمراتب عليا في قطاعاتهم الفردية. كما واصل مؤتمر مستثمري األسهم السنوي 

األبحاث . ويقيم عمالئنا الذي ينظمه القسم استقطابه لكبرى الشركات السعودية والعمالء العالميين

ا كان أداء أكبر الشركات التي يقدم القسم التي تقدمها الشركة بأنها بعيدة النظر وقابلة للتطبيق، بينم

 أبحاثه لها أمثال دلة والمواساة والخضري قد تفوقت إلى حد كبير على السوق في أدائها.
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 خدمات األوراق المالية

شهدت خدمات األوراق المالية في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة سنة أخرى من 

وحافظت على مركزها الرائد في السوق. وقد واصلت منتجات الحفظ  النجاح القوي من حيث األداء 

مليار لاير سعودي  00دورها كأهم حافز للدخل لتسجل األصول تحت الحفظ رقماً قياسياً حيث بلغت 

بينما تحسنت مساهمة خدمات وكالة القروض تحسنا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية. وقد حققت كافة 

؛ كما حافظ القسم على قاعدة عمالء قوية وذلك على ضوء 4132عام المنتجات نموا جيدا في 

بإدارة أكبر  االهتمام المتنامي للمستثمرين في السوق السعودية. وقد قام قسم خدمات األوراق المالية

اكتتاب أولي في تاريخ المملكة )البنك األهلي التجاري( والذي يعتبر أيضا أكبرمعاملة في الشرق 

خدمات م. إضافة لذلك، فقد قام قسم 4132كبر معاملة على مستوى العالم في عام األوسط وثاني أ

 بإدارة واحده من أكبر إصدارات الحقوق األولوية )معادن( خالل السنة. األوراق المالية

ومن الجدير بالذكر أن فتح السوق للمؤسسات المالية المؤهلة خارج المملكة العربية السعودية من 

رصة كبيرة لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة بالنظر لكونها المقدم شأنه أن يوفر ف

 الرائد في المملكة لخدمات الوساطة والحفظ. 

وتقديرا للمركز الرائد للشركة في السوق من خالل استبيانات العمالء فقد فازت خدمات اتش اس بي 

المملكة العربية السعودية". وذلك في "أفضل وكيل حفظ فرعي في سي لألوراق المالية بجائزة 

 م.4132لعام   Global Custodian's Emerging Markets Surveyاستبيان 
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